
سال 29  اسفند   1390    
شماره 293 )63 دور جدید(

سرمقاله: بيائيم به بهار و نوروز سالمي دوباره كنيم          8
درخواست حل مشکل عدم ابالغ فهرست بها از معاونت برنامه ريزي  9

پنجم اسفندماه روز مهندسي  بر آبادگران و سازندگان زيرساخت هاي توسعه كشور
11   فرخنده  و خجسته باد 

دعوت از پيمانکاران ايراني براي ساخت و ساز زيرساخت هاي  توسعه اي 
و نوسازي ساختمانهاي فرسوده گرجستان  12
و راه هاي توان افزايي و اثربخشي بيشتر درمتغيرهاي كالن اقتصادي  15

ميزگرد كميسيون اقتصادي و بانك ها  در محل انجمن شركتهاي ساختماني
با نمايندگان بانك مسکن برگزار شد  17
19  عدم اتخاذ راهکار مناسب تعيين قيمت  در انتخاب برنده مناقصات 
كارنامه انجمن شركتهاي ساختماني  در سالي كه گذشت  22
قطعنامه دومين كنفرانس صنعت احداث  24
اخبار صنعت ساختمان  27
پاگرد  30
32 نگاهی اجمالی به ادبيات اقتصادی 
35 نوروز ميراث جهاني  جشن جهانی بر جهانيان فرخنده باد 
37 پاسدار آئين هاي نوروزي در گذر تاريخ باشيم 
40 نام روزهای هفتة  فرنگی  از گاهنامة  كهن ايرانی  برگرفته شده است 
42 نام روزهای هفته در ايران باستان 
43 نگاهي جامعه شناختي و روانشناختي بر مفاهيم گل  در سير تاريخ ادب پارسي 
بحثي پيرامون امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه از بخش هاي دولتي  47
48   Turn keyو GC، EPC ،C  تعاريف، وظايف و مسئوليت پيمانکاران

مقاالت انگليسی

صاحب امتياز:  انجمن شركت هاي ساختماني
مديرمسئول:   مهندس جواد خوانساري

كميسيون انتشارات: مهندس جواد خوانساري، مهندس محمد كنگاني، مهندس محمدعلي پورشيرازي، مهندس جهانگير عصرآزاد
 مهندس علي ورزنده، مهندس مجتبي ضرابي،  دكتر غالمرضا علي زاده

سردبير: دكتر غالمرضا علي زاده
صفحه آراء: داود خاني                  حروفچيني، امور بازرگاني و اشتراك:  فريبا پورآقا                     خبرنگار:  آرزو نوري

ليتوگرافي: پاسارگاد 
چاپ: مجموع زنجيره اي چاپ بيژن

نشاني: تهران، خيابان طالقاني، بين ميدان فلسطين و خيابان وليعصر، خيابان شهيد برادران مظفر )صباي جنوبي(، شماره 86، ك.پ: 1416964691
تلفن: 66464261 – 66402037  فكس: 66464084

payame_abaadgaran@yahoo.com :پست الكترونيكي
www.acco.ir :نشاني الكترونيكي



8
8

 تالش�تان سازنده، روزگارتان ارزنده و نوروزتان برازنده و 
فرخنده باد.

بيائيم س�ال نو را با انديشه هاي نو،  نگاهي نو و تالشي نو 
آغاز كنيم. آنگونه كه طبيعت ايران زمين با ش�روع نوبهار 
تازگي و ط�راوت را در تمامي عرصه هاي ميهن عزيزمان 
ب�ه ارمغان مي آورد؛ ما نيز با روي�ش جوانه هاي بهاري كه 
ماهور و دش�ت را آذين بس�ته است و به شكوفه نشسته 
اس�ت، بهاران را با تماميت وجودمان پيوند زنيم و خرمن 
خرم�ن گل ش�ادماني و نش�اط را به خانه بريم، با نس�يم 
گل فشان و گل نشان به ترنم برخيزم و بار ديگر با عشق و 
محبت، همدلي و هماهنگي در آميزيم با تبسم و گلخندي 
نوزاي�ش نوروز را گرامي بداريم و بذر دوس�تي و مهرباني 
در دل هايم�ان بكاريم. با س�المي گرم حضور بهاران را به 
يكديگر تبريك گوئيم. آئين مهرورزي و كيش دوس�تي 
را در حلق�ه اتحاد و اتفاق جوييم. چش�م انداز يگانگي و 
يكرنگي را در جلوه هاي بش�كوه همبستگي و پيوستگي 
به تماشا بنشينيم و عطر همياري و همكاري را در فضاي 
دلبستگي بنش�انيم. به تمامي زيبايي هاي جهان هستي 
به مصداق »ما رأيت اال جميال« با ش�ور و مس�تي سالمي 
دوباره كنيم و از هر آنچه غير آن باشد زاويه يافته و پس 
آنگاه كناره كنيم تا در روندي پويا روح س�بز بهاري را در 
تمامي حوزه هاي كاري و كوشش ها و تالش هاي پيش رو 
هم راستا و هم سو سازيم و با جشن سازندگي و برازندگي 
طبيعت هم نواز و هم آواز در آباداني و آبادي س�رزمينمان 
گام برداريم. در بردارهاي انديش�گي و رفتار خويش خرد 
جمعي و مناف�ع گروهي را بيش از پيش چراغ راه و زاويه 
نگاه سازيم. و با هم سويي و هم جويي در راه اعتال و ارتقاء 

نهاد صنفي طرحي نو دراندازيم.
بيائيم ما نيز بهاري شويم و دستاوردهاي بهار را در تمامي 
گس�تره هاي نگرشي و بينش�ي خود به كار گيريم و عطر 
و رن�گ بهاري پذيريم؛ چون روح بهار با توان بيش�تر در 
آفرينش نمادهاي نوين در هماهنگي با پيوستاري از تنوع 
و تع�دد رنگين كمان گل آذين قوم ه�اي فرهنگي و زباني 
بكوش�يم و چون چش�مه هاي زالل از درونمايه پايه هاي 
باورهاي ناب بجوشيم و زندگي بخشيم و تمدن گستريم. 
آنگونه كه دش�ت و ماهور و كوه و جنگل هاي سرس�بز و 
انب�وه در اين فصل خود را هماهنگ با بهار س�اخته اند و 
تن پوشي از تازگي و نوخواهي و نو جويي به بر انداخته اند. 
م�ا نيز همراه و همگام ب�ا آن رمز زيبايي بهار و جلوه هاي 
تماش�ايي ش�اهكار آن را ك�ه مظه�ر و نم�اد همرنگي و 
همنوايي و همس�ازي اس�ت و نمودي از نماي چشم نواز و 
دلنوازي است با بهار زندگي حرفه اي خويش درآميزيم و 
هم انديشي و هم كوش�ي را پي افكنيم. بهار وفاق و اتفاق 
را به همبس�تگي و پيوستگي وصل و آن را در پويش هاي 

صنفي مؤثرترين اصل بدانيم. 
بيائي�م بر ميراث گرانس�نگ نس�ل ها و اصل ه�ا در بهار 

فصل ها، يادگارهاي بارز و فاخ�ر بيفزائيم و ضمن برجاي 
نهادن نام نيك كاخ هاي زرنگاري از آبادگري و سازندگي 
را گل آذين ن�ام خويش نمائيم. و گفته ش�اعر را اينگونه 

متناسب حال  سازيم كه:
به كه ماند نام نيكي ز آدمي

همره سامانه هاي زرنگار
ما از نسل آبادگرانيم و آبادي در ذات بهار است. پس فعل 
ما عمل ما و هر اقدام ما بايد متناس�ب با بهار باش�د؛ زيرا 
كه مهندسي، علم تناس�ب ها و اندازه هاست و زيبايي در 

تناسب ها و اندازه ها خالصه مي شود.
ما بهاري هس�تيم و بايد چون روح بهار نش�اط و شادابي 
روزهاي روش�ن و ش�بهاي مهتاب�ي را همراه آس�ايش و 
آرام�ش در تمدن س�ازي و تمدن گس�تري ب�راي ميهن 
عزيزمان به ارمغان آوريم و با اين ش�عر زيباي عش�ق به 

ميهن به استقبال و پيشواز نوروز و نوبهار بشتابيم:
اي ايران من

تو را من دوست مي دارم
تو را اي سرزمين پاك

اي سرمايه افالك
تو تنهايي

بدان معنا كه بي همتا و يكتايي
تو را اين گونه گون اقوام فرهنگي

چنان رنگين كمان، در حجم يكرنگي
گروه هم نوايانند

و جمع هم نوازانند
كه با ساز تو مي سوزند

و با سوز تو مي سازند
برايت هرچه بشكوه ست مي خواهند

و با انگيزه نام تو مي خوانند
تو را من دوست مي دارم

اي، ايران من.... ايران
»شباب«    

بيائيم به بهار و نوروز سالمي دوباره كنيم



 

صبح روز یکشنبه 7 اسفند جلسه اي بين نهادتعامل و اعضاي شوراي 
عالي فني در معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي برگزار شد كه در 
آن  به پيگيري ابالغ فهرست بهاء و شاخص تعدیل شش ماه اول سال 
90 ،  پيگيري نامه اي با موضوع اعتبارات عمراني، ارائه گزارش كميسيون 
توسعه پایدار، و ارائه گزارش كميسيون نظام فني و اجرایي پرداخته شد. 
در پایان این جلسه مقرر گردید جلسه آینده نهاد تعامل در هفته اول 

اردیبهشت ماه سال 1391 برگزار گردد.
در این جلسه آقایان رحمتي، مصطفوي، سعدي كيا، زریبافان، محرابيان، 
تتونچي، قانع فر، طاهري و خانم ابوالحسني و خانم كالنتري نمایندگان 
حاضر از طرف معاونت برنامه ریزي  بودند و از طرف تشکلها نيز آقایان 
خوانساري، ش��کوفي، فریدن، امام جمعه زاده، تائب، كاموري، اشتري، 
هوشمند، سعادتمند، مصطفوي، نوراني و خانم عبدللهي حضور داشتند. 
مطالب مهم مطرح شده در این جلسه جهت اطالع خوانندگان محترم 

ماهنامه پيام آبادگران درج مي گردد.
در ابتداي این جلس��ه مهندس خوانس��اري به تاریخچه شکل گيري 
نهادتعامل و شوراي هماهنگي اشاره كرد و درباره كميسيون هاي نهاد 
تعامل توضيح داد. وي با اشاره به جلسات پيشين با اعضاي شوراي عالي 
فني در رابطه با تأخير در ابالغ ش��اخصهاي تعدیل و فهرست بهاء 90 

تذكر داد و خواستار توضيحاتي در این زمينه شد.
در ادامه آقاي مهندس تائب گزارشي از فعاليتها و تاریخچه كميسيون 
نظام فني و اجرایي داد و ساختار بازنگري نظام فني و اجرایي را تشریح 

كرد.
مهندس مصطفوي نيز با اشاره به رابطه نزدیک شورا و سازمان در تدوین 

آیين نامه ها و ضوابط، از جمله الگوي مشاركت تشکل ها و توانمندسازي 
مهندسان مشاور و پيمانکار و كسب نظرات شوراي هماهنگي در تدوین 

و بازنگري آیين نامه ها نام برد.
مهندس شکوفي نيز گزارشي از فعاليت كميسون توسعه پایدار ارائه داد و 
به افزایش بهره وري در حوزه داخلي و توانمندسازي در حوزه ي خارجي 

اشاره كرد. 
مهندس محرابيان در پاس��خ به مطالب آقاي مهندس خوانس��اري با 
اش��اره به شروع عضویت ایشان از سال 84 به همراه آقایان زریبافان و 
سعيدي كيا در شورایعالي فني عنوان كرد: مقرر گردیده كه فهرست بهاء 
سال 90 در دو ماه اول سال 91 بعنوان فهرست بهاي روز و تجدید نظر 

شده ارائه شود و در خرداد ماه انجام خواهد شد.
مهندس فریدني هم با اشاره به شرایط ویژه، بيکاري و بالتکليفي پروژه ها 
درخواست كرد توجه ویژه به شرایط دشوار صنعت احداث شود كه آقاي 
دكتر امام جمعه زاده در جواب ایشان با اشاره به شرایط دشوار پروژه ها 
گفت نه صرفاً پروژه هاي  عمراني و تملک  دارایي  بلکه تمام پروژه هاي 
سطح كش��ور از بيکاري، افزایش قيمتها در رنج هستند و در رابطه با 

مشکالت اخير فهم یکساني وجود ندارد.
مهندس س��عادتمند با تشکر از ش��وراي عالي فني، با اشاره به اینکه 
نمایندگان بخش خصوصي در كنار درد دل راه حلي براي رفع مشکالت 
نيز دارد روي پيشنهادات شورا مبني بر تشکيل اتاق فکر یا اتاق ویژه 

جهت اتخاذ تصميات به روز تاكيد كرد. 
مهندس تائب نيز با اش��اره به مشکل یکسان فهمي از سوي دولت در 
پروژه ها و كارهاي اجرایي به مشکالت ضوابط تدوین شده و به ابعاد مالي 

در جلسه نهاد تعامل با حضور اعضاي شوراي عالي فني مطرح شد:

درخواست حل مشکل عدم ابالغ 
فهرست بها از معاونت برنامه ريزي 
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معضالت و متأثر شدن دولت نيز از مشکالت و نارسائي هاي موجود 
اشاره كرد و بر جایگاه شورایعالي فني در سازماندهي همفکریها جهت 
تداوم این همفکریها و ابراز اميدواري جهت ادامه این همکاري تاكيد 

كرد. 
آقاي مهندس اشتري با اشاره به چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي پنج 
ساله و صراحت بر نقش بخش خصوصي در آنها به شرایط ویژه كنوني 

اشاره كرد و از نياز به چاالكي در این شرایط ویژه خبر داد.
مهندس محرابيان ني��ز با تاكيد بر 
این كه در بعض��ي از حوزه ها مانند 
اعتبارات،  فهرس��ت بها،  شاخص ها، 
و مشکالت كارفرمایان این یکسان 
فهمي وج��ود دارد هرچند در رابطه 
با مش��کالت موجود و شرایط ویژه 
اص��ال پذیرفته نيس��ت. وي گفت: 
در اختي��ارات ش��وراي عال��ي فني 
محدودیت وجود دارد. ممکن است 
رابطه ش��ورایعالي فني با دولت زیاد 
باش��د ولي محدودیت هایي در این 
زمين��ه دارد. راه حل  ارائه ش��ده در 
خص��وص هم��کاري و همفکري با 
بخش خصوصي راه حل خوبي است. 
وي با تش��کيل كميته ویژه مخالف 
بود ولي از تدوام هر چند وقت یکبار 
جلسات شورایعالي فني با نهادتعامل  
اس��تقبال ك��رد و این ام��ر را باعث 
تحليل مسائل روز، تصميم گيري در 
خصوص آنها و افزایش و ارتقاي توان 
داخلي و نظام فني و اجرایي دانست. 
وي افزود: سرعت در تعریف پروژه ها 
بسيار باال است و اصال قابل قياس با 
گذش��ته نيست و البته نظام پایشي 
بودج��ه و برنامه ری��زي در خصوص 
پروژه هاي كالن در دس��ت بررسي 
و تدوین بمنظور آسيب وارد نشدن 
به آنه��ا در ص��ورت عوض ش��دن 
دولتها اس��ت. ب��راي   700 پروژه ، 
000ر000ر140 ميليارد تومان در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت و متوسط 
پيش��رفت در بخ��ش نف��ت،گاز و 
پتروشيمي، راه آهن، نيرو ، اماكن و 
ساختماني پروژه ها 70 درصد  است. 
دولت 000ر30 ميليارد تومان خارج 
از ردیف بودجه در نظرگرفته اس��ت 
تا س��رعت پروژه ها افزای��ش یابد و 

مشکالت پيمانکاران حل شود. با تزریق این پول در برهه هاي مختلف 
و متناسب با شرایط پروژه مي توان به آنها تسریع بخشيد.

دكتر زریبافان با اشاره به قبول كردن این شرایط كه اعضا در جلسه 
ارائه دادند گفت: این امر مشکل كشوري است. از تشکل هاي اجرایي 
انتظار مي رود به جاي نااميدي و اس��تيصال درص��دد ارائه راه حل 
باشند. وي با تأكيد بر نقطه اتصال شوراي عالي فني از طریق معاونت 
برنامه ریزي با بخش خصوصي، از آمادگي اعضا براي آشنایي با شوراي 
عالي فني و آگاهي از ساز وكارهاي تصميم گيري شوراي عالي فني 
خبر داد و تأكيد كرد: به هيچ عنوان شوراي عالي فني تصميمي را 
غير از نظرات كارشناسي ارائه شده به 
آن نمي گيرد . وي افزود: مشکل عدم 
ابالغ فهرست بها از سوي معاونت 
برنامه ریزي است و خود شورایعالي 
فني هم این گالیه مندي و مشکل 

را با معاونت برنامه ریزي دارد. 
مهندس س��عيدي كيا نيز گفت:  
فهرست بها س��فيد مطرح است 
و تاكنون هيچ نظر كارشناس��ي 
از طرف دستگاه هاي اجرایي نيامده 
اس��ت. فهرس��ت بها براي ب��رآورد 
قيمت گ��ذاري و تعدیل براي دولت 
الزم است . شورا براي گرفتن نظرات 
كميس��يون نظ��ام فن��ي و اجرایي 
تاثيرگ��ذار در  درخص��وص عوامل 
قيمت گذاري پروژه ها آمادگي دارد. 

مهن��دس تائب نيز با اعالم اش��راف 
ش��ورا نس��بت به محدودی��ت ها و 
اختيارات شورایعالي فني از آمادگي 
در خصوص همکاري با شوراي عالي 
فني در تدوین موارد خواس��ته شده 

خبر داد.
دكت��ر زریبافان با عنوان این مطلب 
كه در ش��ورایعالي فني در روشهاي 
موجود تغييراتي انجام گرفته است 
گفت: وظایف شورایعالي فني تعيين 
راهبردها اس��ت نه ورود به جزئيات. 
وي با اش��اره به مش��کل شورایعالي 
فني با واگذاري پروژه ها به شركتهاي 
خ��اص از معاون��ت برنامه ریزي در 
خص��وص واگ��ذاري پروژه ه��ا ب��ه 
شركتهاي مزبور و تاثير آن شركتها 
در افزایش قيمت پروژه ها انتقاد كرد 
و از شوراي هماهنگي خواست تا یک 
نفر را به عنوان نماینده در جلسات 

شوراي عالي فني معرفي كند.
در پایان مهندس رحمتي خواستار 
برگزاري جلسه در ابتدا یا اواسط هر فصل با موضوعات مشخص بين 

نهاد تعامل و شورایعالي فني شد.

مهندس محرابيان: 
سرعت در تعريف 
پروژه ها بسيار باال 
است و اصال قابل 
گذشته  با  قياس 
البته  و  نيست 

نظام پايشي بودجه و برنامه ريزي 
كالن  پروژه هاي  خصوص  در 
تدوين  و  بررسي  دست  در 
به  نشدن  وارد  آسيب  بمنظور 
شدن  عوض  صورت  در  آنها 
براي   700 پروژه  دولتها است. 
، 000ر000ر140 ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده است و متوسط 
و  نفت،گاز  بخش  در  پيشرفت 
پتروشيمي، راه آهن، نيرو ، اماكن 
پ�����روژه ها  ساختماني   و 
70 درصد  است. دولت 000ر30 
رديف  از  خارج  تومان  ميليارد 
تا  است  نظرگرفته  در  بودجه 
و  يابد  افزايش  پروژه ها  سرعت 
مشكالت پيمانكاران حل شود. 
در  پول  اين  ت����زريق  با 
با  متناسب  و  برهه هاي مختلف 
شرايط پروژه م�����ي ت��وان 
ب����خشيد. تسريع  آنها  به 
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نصيرالدي�ن  خواج�ه  بزرگداش�ت  روز 
ستاره ش�ناس،  رياضي�دان،   طوس�ي، 
مهن�دس و معم�ار ايران�ي ب�ه ن�ام روز 

مهندسي نام گذاري شده است.
فرخن�ده روز مهندس�ي را ب�ه تمام�ي 
تالش�گران عرصه آبادگري و سازندگي 
ميهن عزيزم�ان تبريك و تهنيت عرض 
مي نمائيم. مديران، مهندسان و كارگران 
شريف شركت هاي مهندس�ي پيمانكار 
پروژه ه�اي عمران�ي كه در س�رماي زير 
30درج�ه و در گرم�اي ب�االي 48درجه 
در س�خت ترين  و ش�رجي 98درص�د 
ش�رايط جغرافيايي و با كمترين امكانات 
رفاهي )درحد صف�ر( در كوه و كمر و در 
بيابان هاي سرد و سوزان به ساخت و ساز 
سامانه ها و سازه هاي تمدني مي پردازند، 
همواره در حافظه تاريخي و ياد و خاطره 
نس�ل ها و اصل به نيكي ماندگار خواهند 

بود.
فرصت را مغتنم شمرده در طليعه بهاران 
اين روز خجس�ته را به جامعه مهندسي 
كشور تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم و 
آرزوي موفقيت هاي هرچه بيشتري را در 
عرصه هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي 
ب�راي آن�ان از خداون�د منان مس�ئلت 
مي كنيم و با اين ش�عر مطلب را به پايان 

مي بريم كه:

پنجم اسفندماه روز مهندسي

 بر آبادگران و سازندگان زيرساخت هاي توسعه كشور 
فرخنده  و خجسته باد

گر بگويم كه مرا با تو سر و كاري نيست
رد و ديوار گواهي بدهد كاري هست

11
11  
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روز دوش��نبه 8 اس��فند ماه رئيس اتاق بازرگاني گرجستان به همراه 
هياتي از س��ازندگان و بازرگانان كش��ور گرجس��تان مهمان انجمن 
ش��ركتهاي ساختماني بودند. در این جلسه كه با حضور نائب رئيس، 
قائم مقام و تني چند از اعضاي كميسيون انتشارات انجمن شركتهاي 
ساختماني برگزار شد، طرفين به بحث و تبادل نظر در زمينه فرصتهاي 
سرمایه گذاري در این كشور و راههاي همکاري شركتهاي عضو انجمن 

با اتاق بازرگاني گرجستان پرداختند.
مهندس جواد خوانساري نائب رئيس انجمن شركتهاي ساختماني ضمن 
خير مقدم گفتن به مهمانان گرجي انجمن شركتهاي ساختماني را 
معرفي كردند و گفتند این انجمن 64 سال قبل تاسيس شد و شامل 

ش��ركتهاي عضو در س��طح كشور 
اس��ت كه در زمينه ساختمانهاي 
بزرگ صنعتي، بزرگراهها، نيروگاه و 
سدها فعاليت مي كنند. حدود 600 
شركت عضو انجمن، این پروژه هاي 
بزرگ را در كل كشور انجام مي دهند 
ب��ه طوري كه ما نيازي به پيمانکار 
خارجي براي پروژه ها نداریم. اغلب 
پيمان��کاران ما در خارج از كش��ور 
مشغول به كار هستند و اميدواریم 
بتوانيم با ش��ما نيز به تفاهمي در 
زمين��ه عرضه خدم��ات در عرصه 
سازندگي برسيم. نيروي فني كشور 
ما آمادگي اجرایي همکاري با كشور 

شما را دارند و اميدواریم با ارتباطي كه توسط اتاق بازرگاني بين دو نهاد 
برقرار مي شود ارتباط سازنده با اعضاي انجمن گسترش و تعميق یابد. 
مهندس خوانساري در ادامه پيشنهاد داد ترتيبي داده شود تا در مدتي 
كه هيات گرجي در ایران به سر مي برند از پروژه هاي مختلف در دست 
اجراي شركتهاي عضو انجمن مانند انبوه سازي مسکن مهر پرند كه 
شامل 100 هزار واحد مسکوني است هيأت گرجستاني به عمل آورند. 
آقاي كاخا بایاندوراش وایلي رئيس اتاق بازرگاني گرجس��تان كه قبال 
وزارت دارایي گرجستان را برعهده داشت ضمن معرفي هيات همراه 
خود گفت: در حال حاضر هيچ پيشنهادي در زمينه ساخت و ساز به 
همراه ندارد زیرا ترجيح مي دهم به معرفي فرصتهاي سرمایه گذاري در 
كشور خود بپردازم تا چشم اندازي 
كلي از كار در كش��ور گرجس��تان 
براي مدیران ارشد انجمن شركتهاي 

ساختماني ایجاد شود.
كاخ��ا با تش��کر از دعوت مهندس 
خوانساري در مورد بازدید از پروژه ها 
عنوان كرد كه گرجستان كشوري 
كوچک ت��ر از ایران با جمعيت 4/5 
ميليون نفر اس��ت و س��رعت رشد 
اقتصادي ساالنه در این كشور حدود 
6 تا 7درصد است. علي رغم كوچک 
بودن، این كش��ور مکان مناس��بي 
براي س��رمایه گذاري است چرا كه 
حدود 2 دقيقه زمان الزم اس��ت تا 

در ميزگرد هيات گرجي با اعضاي انجمن شركتهاي ساختماني مطرح شد:

دعوت از پيمانکاران ايراني براي ساخت و ساز زيرساخت هاي
 توسعه اي و نوسازي ساختمانهاي فرسوده گرجستان

رئيس اتاق  بازرگانی گرجستان:
 گرجستان كشوري كوچك تر از 
ايران با جمعيت 4/5 ميليون نفر 
است و سرعت رشد اقتصادي 
ساالنه در اين كشور حدود 6 تا 
7درصد است. علي رغم كوچك 
بودن، اين كشور مکان مناسبي 
اس�ت  س�رمايه گذاري  ب�راي 
چ�را كه ح�دود 2 دقيق�ه زمان 
الزم اس�ت ت�ا فرد ش�ركتي را 
در گرجستان به ثبت برساند.
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فرد شركتي را در گرجستان به ثبت برساند. گرجستان از لحاظ آساني 
كسب و كار رتبه دوازدهم را در جهان دارد، به عنوان مثال ثبت خرید 
یک ماشين در این كشور بيش از 5 دقيقه طول نمي كشد. یعني سرعت 
و كاركرد دولت خيلي باال است. ترخيص هر نوع كاالیي هم در گمرك 
بيش از 10 دقيقه طول نمي كشد در حالي كه ترخيص كاال در كشوري 
مانند آمریکا حداقل دو روز زمان مي برد. تعرفه گمركي در این كشور 8 

درصد است. حداقل حقوق كارگران نيز 200 دالر در ماه است.
وي افزود: زمان پرواز بين ایران و گرجس��تان یک ساعت و 20 دقيقه 
است كه سرعت ارتباط را باال مي برد و براي رفت و آمد نيازي به ویزا 
نيست. بخش ساخت و ساز در گرجستان شامل سه بخش خانه سازي، 
زیرس��اختها، و بخش ساختمانهاي س��نگين و عمومي است. دولت 
دخالتي در ساختمان سازي ندارد و فقط بخش خصوصي دست اندركار 
است. در بخشهاي دیگر نيز دولت فقط برگزاري مناقصات را بر عهده 
دارد. در قوانين مالکيتي گرجستان اتباع خارجي مي توانند صددرصد 
مالکيت زمين را داش��ته باشيد. عالوه بر آن سيستمي وجود دارد كه 
هزینه استهالك ماشين آالت را به كشوري كه تجهيزات را با خود آورده 

پرداخت مي شود. 
در بخش كارفرمایي فقط شركتهاي گرجي فعال هستند و در بخش 
پيمانکاري تنها شركتهاي تركيه اي به عنوان شركتهاي خارجي حضور 
دارند. در بخش ساختمان سازي نياز به جایگزیني ساختمانهاي قدیمي 
در گرجستان وجود دارد. در زمينه راهسازي بيشتر راههاي اصلي این 
كشور به خاطر وضعيت سخت آب و هوایي از بتن ساخته مي شود و 
راههاي غير اصلي و كوچک از آسفالت ساخته مي شود. چون این كشور 

یک كش��ور ترانزیتي است مصرف 
سيمان در آن زیاد است. ضمن این 
كه صنعت پل سازي به دليل وجود 

رودخانه هاي زیاد رونق دارد. 
در ادامه مهن��دس فریدون خزاعي 
قائ��م مق��ام انجم��ن ش��ركتهاي 
ساختماني درخواست كرد تا درباره 
ضمانت نامه هاي بانکي توضيحاتي 
داده ش��ود كه آقاي كاخا در جواب 
گفت: در گرجس��تان ضمانت نامه 
بانکي پذیرفته مي ش��ود. حدود 3 
درصد ضمانت بانکي براي رتبه بندي 
حداقل 3  الزم است. در سال 2012 
دول��ت 350 ميلي��ون دالر ب��راي 
مناقصات راهس��ازي و جاده سازي 

اختصاص داده اس��ت ضمن این كه براي یک پروژه مربوط به تعویض 
شبکه زیرزميني آب و فاضالب نزدیک نيم ميليارد دالر از طرف بانک 
توس��عه آسيا اختصاص داده شد. بخش نيروگاهها و سدها عمده ترین 
بخش براي سرمایه گذاري در گرجستان است. قرار است 15 نيروگاه در 
گرجستان ساخته شود. ساخت فرودگاهي هم در دستور كار است و سهم 

دولت در تمام این موارد بسيار كمتر از بخش خصوصي است. 
شركتهایي كه مي خواهند نيروگاه بسازند اغلب خارجي هستند و به 

اس��تخدام پيمانکار مي پردازند. شركتهاي خصوصي به طور مستقيم 
با ش��ركتهاي ساختماني وارد مذاكره مي شوند. اگر طرح دولتي باشد 
پيمانکار از طریق مناقصه مش��خص مي ش��ود. دو نکت��ه مهم درباره 
مناقصه ها یکي قابليت شركت و دیگري قيمتي است كه ارائه مي گردد. 
البته شركتهاي گرجي هم در مناقصه شركت مي كنند اما چون غالبا 
شركتهاي ضعيفي هستند شركتهاي خارجي به ویژه تركها پروژه را 
به دست مي گيرند. تامين پروژه هاي نيروگاهي ربطي به دولت ندارد و 
توسط بخش خصوصي تامين مي شود. البته در گرجستان تشکيالتي 
مانند تشکيالت شما كه بتواند شركتهاي خصوصي را به هم نزدیک كند 

وجود ندارد.  
در ادامه مهندس خوانساري خواستار 
ارائه توضيحاتي از طرف هيات گرجي 
درباره جابجایي ارز و هزینه الزم براي 
این كار در كشور گرجستان شد كه 
آقاي كاخا جواب داد: ما بانک دولتي 
در گرجس��تان نداریم. مانعي هم در 
مورد جابجایي ارز وجود ندارد، حتي 
در دوران كمونيس��تي هم مانعي در 
این زمينه وجود نداش��ته است. در 
حال حاضر ني��ز حتي حمل پول با 
چم��دان از مرز گرجس��تان ممکن 
اس��ت. باید خاطرنش��ان كنم براي 
خ��روج وجوه از بانک نيز مش��کلي 
وجود ندارد چون افراد اختيار پول و 
سرمایه خود را دارند و مي توانند با آن هر كاري كه مي خواهند انجام 

دهند. 
مهندس خوانساري همچنين خواستار توضيحاتي درباره ماليات شد كه 
آقاي كاخا گفت: از لحاظ مالياتي گرجستان مقام چهارم را بعد از قطر، 
هنگ كنگ و عمارات متحده دارد. در گرجستان قانوني هست كه دست 
و پاي دولت را براي افزایش ماليات بسته و دولت براي افزایش ماليات 

ناچار به برگزاري رفراندوم است. ما شش نوع ماليات داریم. 

بخش ساخت و ساز در گرجستان شامل 
سه بخش خانه س�ازي، زيرس�اختها، و 
بخش س�اختمانهاي س�نگين و عمومي 
است. دولت دخالتي در ساختمان سازي 
ندارد و فقط بخش خصوصي دست اندركار 
است. در بخشهاي ديگر نيز دولت فقط 
برگ�زاري مناقص�ات را بر عه�ده دارد. 
در قواني�ن مالكيت�ي گرجس�تان اتباع 
خارج�ي مي توانند صددرص�د مالكيت 
زمي�ن را داش�ته باش�يد. ع�الوه بر آن 
سيستمي وجود دارد كه هزينه استهالك 
ماشين آالت را به كشوري كه تجهيزات 
را ب�ا خ�ود آورده پرداخ�ت مي ش�ود. 
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1-ماليات بر ارزش افزوده كه 18 درصد است ولي از پروژه هاي مربوط 
به ساخت و ساز اخذ نمي شود. 

2- ماليات سود كه 15 درصد ثابت است. 
4- ماليات بر درآمد كه بر طبق آن كارگرها 20 درصد ماليات مي دهند. 
5- ماليات اموال كه تقریبا یک درصد اس��ت. یک نوع ماليات فروش و 

مصرف هم وجود دارد كه شامل سيگار، نفت و بنزین مي شود. 
6- ماليات گمركي هم حدود 12 تا 15 درصد است منتهي 80 درصد 

ماليات براي كاالهاي صادراتي بخشيده مي شود. 
مهندس كنگاني نيز با اش��اره به یکي از مشکالت سرمایه گذاري در 
كشور گرجستان گفت: زمين خصوصي است و یا باید از مردم زمين 
خریده شود یا از طریق سازمان خصوصي سازي. ولي در هر دو طریق 
مشکل وجود دارد. اگر بخواهيم زمين آزاد را بخریم به محض این كه 
مردم متوجه مي شوند خارجي هستيم قيمت را باال مي برند. در رابطه 
با خرید زمين از طریق سازمان خصوصي سازي هم وقتي وارد سایت 
این سازمان مي شویم بعضي اطالعات به زبان انگليسي موجود نيست. 
در ادامه مهندس شریفي عنوان كرد: از این فرصت استفاده مي كنم 
و درخواس��ت دارم این جلسه به عنوان جلس��ه معرفي دو گروه در 

نظر گرفته ش��ود. ب��راي ارتباطات 
بعدي ش��ركتهاي ایراني مي توانند 
از طریق انجمن امکانات خود را به 
اتاق بازرگاني گرجستان اعالم كنند 
و در مقابل نيز هيات گرجس��تاني 
نيز مي توان��د مناقصه هاي موجود 
در گرجس��تان را از طریق سفارت 
به ما اعالم كند. همينطور دو طرف 
نباید نگران ضوابط قانوني باش��ند 
چون مي توانن��د از طریق اتاقهاي 
بازرگاني این قوانين و آیين نامه ها 
را به همدیگر اعالم كنند. بنابراین 
با توجه به رابطه فرهنگي دو كشور 

مشکل سایت خيلي مهم نيست و مي توان از طریق اتاقهاي بازرگاني 
به تداوم این رابطه سازنده كمک كرد. 

اواخر جلسه سوالي درباره این كه براي نيروگاههاي برق آبي چقدر 
اعتبار تخصيص داده شده است مطرح شد كه آقاي كاخا در جواب 
عن��وان كرد: 350 ميليون دالر فقط اختصاص به راهس��ازي دارد. 
دولت هيچگونه مشاركتي در نيروگاهها ندارد و از طریق فاینانس این 

كار صورت مي گيرد. پيمانکار مالک محصول 
اس��ت و مي تواند محصول را با هر رقمي كه 
خواست بفروشد. در حال حاضر نيز به چند 
كش��ور همسایه از جمله ارمنستان، تركيه و 
روسيه برق صادر مي شود. دولت وظيفه دارد 
همه زیرساختهاي الزم براي صادرات برق را 
به وجود آورد. گرجستان تا 3 ماه خرید برق 
را تضمي��ن مي كند ولي اگر پروژه س��ودآور 
باش��د بقيه فصول هم محصول را مي خرد. 
نيروگاهه��اي برق آبي فرص��ت خوبي براي 
سرمایه گذاري در كشور گرجستان است. 3 
ميليون دالر پروژه در بخش س��دهاي برق آبي وجود دارد ولي تا 

كنون شركتي از ایران براي این امر اقدام نکرده است. 
مهندس خوانس��اري به عنوان آخرین سوال خواستار توضيحاتي 
درباره آیين نامه ها و قوانين س��اخت و س��از در گرجستان شد كه 
الکس��اندر بوالپاتزه از اعضاي هيات گرجس��تاني در جواب گفت: 
دول��ت از مالکيت بخش خصوصي حمایت مي كند. تمام زمينها را 
بخش خصوصي مي خرد مگر این كه احتياج عمومي به زمين باشد 
كه در این صورت دولت آن را به قيمت روز از مالک زمين مي خرد. 
زمينها در گرجس��تان به دو بخش كش��اورزي و غير كش��اورزي 
تقس��يم مي شود و ساخت و س��از در بخش غيركشاورزي صورت 
مي گيرد. اگر زمين كش��اورزي خریده ش��ود بای��د تغيير كاربري 
داده ش��ود. ش��ركتهاي خارجي براي خرید زمينهاي كش��اورزي 
باید ش��ركتي تاس��يس كنند اما در مورد زمينهاي غير كشاورزي 
محدودیتي وجود ندارد. وقتي زمين خریداري ش��د باید نقش��ه  و 
مدارك الزم براي گرفتن مجوز س��اخت آماده ش��ود. صدور مجوز 
20 روز طول مي كش��د، البته در 
صورت پرداخت مبلغ بيشتر، طي 

8 روز هم قابل اخذ است. 
به طور كلي قانون مشخصي براي 
ساختمان و نوع ساختمان وجود 
ندارد بلک��ه مجموعه اي از قوانين 
كه شامل قوانيني مثل قانون كار 
و ماليات و .. است قوانين مربوط 

به ساختمان را شکل مي دهند. 
در پای��ان ای��ن جلس��ه مهندس 
خزاعي عنوان كرد این نشس��ت 
براي ما با ارزش بود و از دوستان 
اتاق بازرگاني و وزارت خارجه براي ترتيب دادن این جلس��ه تشکر 
مي كنيم. ما با هيات گرجستاني و مردم این كشور احساس یکانگي 
داریم چرا كه گذش��ته مش��تركي بين ما و ملت گرجستان وجود 
دارد. اميدواری��م در دیدارهاي بعدي زمينه همکاري بيش��تر بين 
بخ��ش خصوصي ایران و گرجس��تان مخصوص��ا در زمينه صنعت 

احداث فراهم شود. 

مهندس شريفی:
 ب�راي ارتباط�ات بعدي ش�ركتهاي ايراني 
مي توانند از طري�ق انجمن امكانات خود را 
ب�ه اتاق بازرگاني گرجس�تان اعالم كنند و 
در مقابل نيز هيات گرجستاني نيز مي تواند 
مناقصه ه�اي موج�ود در گرجس�تان را از 
طريق سفارت به ما اعالم كند. همينطور دو 
طرف نبايد نگران ضوابط قانوني باشند چون 
مي توانن�د از طريق اتاقه�اي بازرگاني اين 
قوانين و آيين نامه ها را به همديگر اعالم كنند.
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خصوصيات اقتصادی ايران 
براي ورود به بحث اصلي باید بگویم كه به طور كلی اقتصاد دارای دو 
طرف تقاضا و عرضه می باشد كه هر یک ویژگی های خود را دارند. این 
ویژگی ها در كشورهای مختلف متفاوت است ویژگيهای عرضه و تقاضا 

در كشور ما به شرح زیر است :  

1 – ويژگی های طرف تقاضا
الف – ساختار پرحجم اداری و ويژگي  آن:

 - وج��ود س��ازمان اداری ب��زرگ، هزینه ب��ر، بخش��های م��وازی
 در ساختار اداری

- تصميمات اقتصادی از روی مهربانی و دلسوزی نظير پایين نگه داشتن 
پاره اي از نرخ هاي مواد و محصوالت بدون در نظر گرفتن امکانات كشور

- كاركرد در ارتباط با اقتصاد سياسی نه اقتصاد كالن 
- اعطای امتياز به برخي نهادها و گروه هاي اجتماعي به دالیل مختلف 

همه از مواردی است كه باعث گسترش بار مالی دولت می گردد. 
ذك��ر این نکته الزم اس��ت ك��ه براي تقویت بخ��ش صنعت و توليد 
سازوكارهاي الزم باید در برنامه ها و سياست گذاري ها تعبيه و عملياتي 

شود.

ب – منابع سياست های مالی :
- عمده منبع درآمد تک محصولی )نفت(

- سياست تثبيت نرخ ارز به عنوان یک متغير حيثيتی
- فروش نفت در داخل به قيمت پایين تر از سطح جهانی برای جلب 

رضایت مردم 
... هم��ه از مواردی هس��تند كه باعث محدودیت مناب��ع درآمدی و 
همچنين رش��د هزینه های دولت می گردد. ضمن اینکه باید توجه 
داش��ت هر قاعده اي را استثنایي اس��ت و برخي از فعاليت ها به ویژه 
پروژه هاي عمراني و شركت هاي پيمانکاري مجري آن داراي شرایطي 

است كه باید در برنامه ریزي ها لحاظ شود.

ج – سياستهای پولی:
قانون عمليات بانکی بدون ربا و قلمداد كردن بانکها جزئی از بدنه دولت، 
)سياستهای پولی در این قانون اعمال كنترل بر شاخصهای اقتصادی 
بازار پول به جزء حجم پول تعریف شده اما در اقتصاد كالن سياستهای 

پولی اعمال كنترل بر حجم پول می باشد(. 
به طور كلي نگاه به بانکها و سيستم بانکي در كشور به عنوان خزانه 
كمکي براي خزانه دولت تلقي مي شود. همانگونه كه مالحظه می شود 
با توجه به این ویژگيها كشور دچار كسری بودجه و رشد باالی حجم 
پول خواهد شد )این نرخ در كشورهای پيشرفته 5/2، در حال توسعه 

14/4 و در ایران بين 27 تا30 درصد می باشد(.
2- ويژگيهای طرف عرضه 

الف – دولتی بودن اقتصاد  :
دالیل دولتی بودن اقتصاد را می توان در موارد زیر بيان نمود.

- غالب بودن بخش دولت در حوزه های نفت، گاز، پتروشيمی، مخابرات. 
- ایجاد بيش از 50 درصد ارزش افزوده كشور از 120 كارخانه تحت 

پوشش دولت. 
- عدم توجه به شاخص ميزان هزینه نسبت به توليد در شركت های دولتی. 

ب – انحصاری بودن شركت های دولتی:
 حمایت از توليدكنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی باعث انحصار 

نگاهي به ويژگي هاي اقتصادي ايران

و راه هاي توان افزايي و اثربخشي بيشتر 
درمتغيرهاي كالن اقتصادي

مقدمه : 
در مطالعات اقتصادي و تجزيه و تحليل روندها و فرايندهاي آن براي دستيابي به تعريف مفاهيم دقيق از ويژگي هاي آن، 
تورم، رشد و بيكاری شاخصهای عمده و مهم اقتصاد كالن هستند كه همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستمداران 
كش�ورها قرار می گيرد تا با تنظيم آن، ش�رايط اقتصادی را در جامعه بهبود بخش�يده و گروه هاي اجتماعي به ويژه 
دهك هاي كم درآمد آن را به رفاه برسانند. كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاری، افزايش رشد اقتصادی اين سه مقوله 
جدی در مباحث اقتصاد كالن است. در اين ميان اهميت نرخ تورم بيشتر از شاخصهای ديگر است زيرا تغيير در اين نرخ 
يا تحت تاثير دو نرخ ديگر قرار می گيرد يا آنان را تحت تأثير قرار می دهد. با توجه به تالش كشورهای جهان در خصوص 
كاهش نرخ تورم و موفقيت های به دست آمده توسط آنان سئوال اصلي اينست: چرا دركشور ما اين نرخ با كاهش الزم 

همراه نيست؟ 
 برای بررسی اين موضوع ابتدا ويژگيهای اقتصادی كشور و سپس علل عدم كاهش مناسب اين نرخ را مورد بررسی قرار 

می دهيم.
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در اقتصاد می گردد و در نتيجه انحصار موجب عدم كارایی وعدم كارایی 
موجب درخواست حمایت بيشتر ازدولت است. این قبيل سازوكارها 
كه در كشورهاي صنعتي نيز اعمال مي شود بایستي با شيبي نزولي 
همراه باشد كه بخش هاي توليدي در این فرایند خود را آماده رقابت با 

توليدكنندگان و رقباي جهاني نمایند.
ج – بی ثباتی سياستهای اقتصادی :

 -   بی ثباتی در سياس��تهای اقتصادی باعث س��ردرگمی بنگاه هاي 
اقتصادي برای توليد و عرضه خواهد شد و درنتيجه بنگاه موجودی انبار 
خود را افزایش می دهد تا بدینوسيله در مقابل تغييرات بازار زیان نکند.

- كس��ری بودجه اعتبارات عمرانی در اثر كس��ری بودجه س��اليانه 
 نيز باعث طوالنی ش��دن و غير اقتصادی ش��دن طرح های عمرانی

 می ش��ود و عدم پرداخت مطالبات پيمان��کاران این قبيل پروژه ها 
شركتهاي مهندسي پيمانکار پروژه هاي عمراني از گردونه فعاليت خارج 
مي شوند و سرمایه هاي عظيم انساني و تجربه فني و مهندسي كشور از 

مدار زیرساخت هاي توسعه خارج مي شود.
 

د – ايجاد رانت نهاده هاي خاص 
 قيمت گذاری نامناس��ب در مورد نهاده های انرژی و ارز و همچنين 
فراهم كردن امکان دستيابي آنها به تسهيالت بانکی باعث ایجاد رانت 

اقتصادی می شود.  

ه� – ناكارايی بازار مالی 
 فاصله زیاد بين نرخ س��ود تسهيالت و نرخ سود سپرده )حدود 10 
درصد ( )این نرخ در كش��ورهای توس��عه یافته 2درصد است( باعث 
ناكارایی سيستم بانکی می شود از طرف دیگر عدم وجود رقابت بين 
مؤسس��ات مالی در زمينه ارائه خدمات بهتر به علت سياس��ت های 

حمایتی دولت باعث ناكارایی بازارهای مالی می گردد.  
    بط��ور كل��ی با توجه به ویژگيهای عرضه و تقاضای عنوان ش��ده 

ویژگيهای اقتصاد ایران را در موارد زیر مي توان ارائه داد:
 وجودس��ازمان اداری بزرگ كه به خاطرش��رایط و مصالح سياسی 
امتيازاتی رابه مردم می دهد هم باعث افزایش هزینه های دولت می 

شود و هم دولت رابا كسری درآمد روبرو ميکند . 
 به علت دولتی بودن اقتصاد، دولت به بانکها دستور می دهد و از آنها 

تکاليف خاص طلب می كند. 
 به خاطر انحصاری بودن صنعت ، هزینه توليد كاال نسبت به مشابه 

خارجی آن بسيار باالست . 
 به علت بی ثباتی بازار و اقتصاد كالن بنگاهها موجودی انبار بسيار 

باالیی را برای سالهای بعد ذخيره سازي و نگهداری می كند. 

 عرضه و تقاضای پول تورم را تعيين می كند. 
 افزایش حجم پول اثری بر روی توليد و بيکاری ندارد.

نتيجه گيری: 
با توجه به مطالب فوق چنين نتيجه گيری می شود كه برای كاهش نرخ 
تورم و رشد و شکوفایی اقتصاد صرف نظر از انضباط مالی و مدیریت 
پولی عواملی نظير تغييرات در فناوری، خصوصی س��ازی و توس��عه 
بخش خصوصی، ش��کل گيری بازارهای كارآمد، كاهش حساس��يت 
مصرف كنندگان به قيمت و به طور كلی عوامل س��اختاری و نهادی 
زیادی دخالت دارند كه با اتخاذ سياست های مالی و پولی هوشمندانه 
و به موقع و بدور از گرایش��ات سياسی راه برای رشد اقتصادی فراهم 
می گردد و با ایجاد فضای آزاد اقتصادی براي كس��ب و كار و توسعه 
بخش خصوصی و اس��تقرار بازار آزاد توأم با كارآمدس��ازي دولت )با 
انتق��ال پاره اي از امور اجرایي به نهادهاي بخش خصوصي، ش��رایط 
سياست گذاري و برنامه ریزي بهتر براي دولت فراهم مي شود( زمينه 

سرمایه گذاری مناسب براي آن انجام مي پذیرد.
البته این موارد با بازنگري در اقتصاد سياس��ی كش��ور و تغيير نگاه 
سياستمداران به مسائل اقتصادی امکان پذیر مي شود زیرا دولتمردان 
از اثرات ناشی از اجرای سياست اقتصادی بدون مطالعه همه جانبه و از 
وقوع بحران های احتمالی ناشي از اقدام هاي احساسي در جامعه نگران 
هستند لذا این وظيفه بر عهده اقتصاد دانان جامعه است كه راه حل 
بهينه ای را ارائه كنند تا در مسير توسعه متعادل اقتصادی آثار هر یک 
از تصميمات اقتصادی نظير كاهش نرخ تورم ، افزایش رشد اقتصادی 
و... بر سطح عمومی قيمت ها را تعيين تا فشار بر اقشار محروم جامعه 
وارد نشود و بدینوسيله مشکالتي در جامعه به وجود نياید. همانگونه 
كه مالحظه می شود نقش سياستمداران و اقتصاد دانان در تحوالت 
اقتص��ادی به ویژه در پيامدهای مثبت آن بس��يار اهميت دارد . زیرا 
سيستم تصميم گيری در كشور ما خواهان بهبود اوضاع اقتصادی است 
كه این امر مستلزم واگذاری بيشتر فعاليت ها به بخش خصوصی است 
اما در همين سيستم مشاهده مي شود برخي مدیران ميانه نهادهاي 
دولتي و حکومتي با ق��درت گرفتن بخش خصوصی چندان موافق 
نيس��تند و از انباشت سرمایه نزد افراد نگران مي باشند این دوگانگی 
باعث تصميم گيری های متناقض می گردد كه در نتيجه در وضعيت 
اقتصادی كشور خلل ایجاد می كند. برای رفع این مشکالت در جامعه 
تدبير در اقتصاد اهميت زیادی دارد. تصميمات اقتصادی می بایستی با 
توجه به تبعات مثبت كوتاه مدت آن مورد ارزیابی قرار گرفته و به اجرا 

درآید. تا از طریق آن توسعه پایدار در كشور حاصل گردد.
    نکته پایاني این است كه همه ما سرنشينان كشتي توسعه كشور 
هس��تيم و موظف مي باشيم كه تمامي دانایي ها و توانایي خویش را 
معطوف هدایت آن به س��رمنزل مقصود )توس��عه و رفاه اجتماعي( 
نمائيم. در این فرایند آنچه مي تواند اثربخشي كار را افزایش دهد توليد 
بيشتر سرمایه اجتماعي از طریق باالبردن ضریب اعتماد اجتماعي به 
بخش خصوصي است به ویژه بخشي كه علم و تجربه زندگي صنفي 
خود را )چون شركت هاي عضو انجمن شركتهاي ساختماني( در طبق 
اخالص قرار داده اند و حاضر ش��ده اند در س��رماي زیر 30درجه و در 
گرماي باالي 48درجه و ش��رجي 98درصد در كوه و دشت و بيابان 
بدون حداقل امکانات زیس��تي و معيشتي به ساخت و ساز سازه ها و 

سامانه هاي زیرساخت هاي توسعه كشور همت گمارند.



17
17  

  راه هاي اعطاي تس�هيالت بانكي ويژه براي ش�ركتهاي عضو 
انجم�ن مطرح ش�د. پنج�م اس�فندماه ميزگردي ب�ا حضور 
نمايندگان منطقه شمال شهر بانك مسكن، آقايان ايرج غالمي 
مدير منطقه امور ش�عب ش�مال ش�رق تهران، فرزام بديعي 
كارشناس بازاريابي منطفه و مجيد قاسم پور كارشناس مالي 
منطقه و مهندس دادمان رئيس كميسيون اقتصادي و بانكهاي 
انجمن، آقاي محمد تكّلي دبير كميسيون اقتصادي و بانكها، 
مهندس احمد عزيزي و مهندس محمدرضا افقهي به عنوان 
اعضاي كميسيون برگزار شد. هدف از اين ميزگرد رسيدن به 
تفاهماتي درباره امكان اعطاي تسهيالت بانكي ويژه از طرف 

بانك مسكن به اعضاي انجمن بود. 
در ابتداي این جلسه مهندس بهمن دادمان رئيس كميسيون اقتصادي 
و بانکها وضعيت سندیکا را تشریح كرد و گفت: انجمن ما متشکل از 
580 عضو اس��ت كه عموما شامل ش��ركتهاي داراي رتبه یک و دو و 
س��اكن در تهران هس��تند. در كل كشور نيز بالغ بر  30 هزار شركت 
پيمانکاري در صنعت احداث وجود دارد. انجمن شركتهاي ساختماني 
بر اساس وظيفه خود به دنبال مهيا كردن بستري مناسب براي فعاليت 

وسيع تر اعضاي خود است.
در س��اختار انجمن كميسيونهاي مختلفي وجود دارد كه كميسيون 
اقتصادي و بانکها وظيفه مذاكره با بانکها و انتقال مس��ائل و نيازهاي 
اعضا به بانکها و تسهيل روابط را در برنامه خود دارد. در شرایط فعلي 
پروژه هاي عمراني كشور به دليل عدیده دچار تنگناهاي تامين به موقع 
نقدینگي هستند. اكثر شركتها براي تداوم حيات و اجراي پروژه مجبور 
به تامين سریع نقدینگي هستند و تنها راه براي این امر بانکها هستند. 
این مشکل در سالهاي اخير به حدي تشدید شده كه شركتهاي عضو 
انجمن عمالً به بانکها متکي هستند در حالي كه سود بانکها بيشتر 
از س��ود عملياتي شركتها اس��ت. پيمانکاران نياز به انواع تسهيالت 
دارند از جمله تس��هيالت س��رمایه در گردش، تسهيالت مربوط به 
خرید ماشين آالت، خرید صورت وضعيت و گشایش اعتبارریالي كه 
زماني مورد توجه بود و امروزه مسدود شده است. بحث فاینانس ها و 
ضمانت نامه ها هم مورد توجه پيمانکاران است، ضمن این كه بانکها هم 
اخيرا به سمت پيمانکاران گرایش یافته اند. موضوع فاینانس هم در سال 
91 در قانون بودجه مورد توجه قرار گرفت تا طرحهاي مالي توس��ط 
 )BOT)Build Operate of Transfer پيمانکاران تامين مالي شود. مثل
كه در آن پيمانکار هم تامين مالي مي كند، هم كار اجرایي ساخت را 
بر عهده دارد و در نهایت از س��ود پروژه نيز منتفع مي شود. انجمن با 
بانکهاي دیگر هم مذاكراتي به عمل آورد و تفاهم نامه هایي در این مورد 

امضا شد تا اعضاي صنف را براي استفاده از امتيازات بانکها تشویق كند. 
انجمن به بانکها پيشنهاد داد كه با روش پشتيباني تمام محورها براي 
پروژه وارد عمل شوند تا با این تعامل كامل و پشتيباني از شركتها هر 
دو طرف بدون ریسک و با حالتي برنده برنده از آن بيرون بياید. یعني 
شركتي ها به همراه بانکي ها وارد مناقصات شوند و از صفر تا صد پروژه 
را با همان بانک قدم به قدم جلو بروند. ما پيشنهاد كردیم براي تمركز و 
تامين قطعي پروژه ها امتيازاتي مثل تخفيف كارمزدهاي ضمانت نامه ها 
و تخفيف در س��ود تس��هيالت از طرف بانکها داده ش��ود و در مقابل 
پيمانکار طي یک نامه مش��خص و امضاي قرارداد معلوم كليه وجوه 
مربوط به این پروژه را منحصرا در یک شماره حساب مشخص آن بانک 
واریز كند. به این ترتيب بانک یک پروژه را تامين مالي مي كند و منابع 
مالي زیرنگين انگشتر بانک مي رود كه این امر هم ریسک را پوشش 
مي دهد و هم بانکها مي توانند روي پول در گردش برنامه ریزي كنند. 

مهندس احمد عزیزي عضو كميس��يون اقتص��ادي و بانکها در ادامه 
عنوان كرد: در واقع بانکها منطبق با شرایط جدید و با توجه به قانون 
بودجه 91 براي همکاري با پيمانکارها باید موردهاي جدیدي روي ميز 
بگذارند. در شرایط فعلي دولت به آرامي تامين مالي پروژه را برعهده 
پيمانکارها مي گذارد، پس بانکها باید با تشکيل كارگروهي به این مسئله 
بپردازند كه چگونه مي توانند به عنوان شریک مالي شركتها وارد عمل 
شوند. ما از بانکها انتظار داریم روشهاي سنتي را به روشهاي نوین تبدیل 
كنند و به نوعي شریک پيمانکارها باشند. در این مورد بانکها باید به 

پشتوانه طرح ها وارد عمل شوند نه پيمانکارها.
در تائيد سخنان ایشان مهندس دادمان افزود: در طي ساليان گذشته 
اعتبار عمراني پرداخت شده براي طرحهاي ملي و استاني بالغ بر 17 
هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. مبالغ بيشتر از این نيز در پروژه هاي 
موسسات عمومي مثل ش��هرداري ها و شركتهاي دولتي صرف شده 
اس��ت. پس در مجموع صحبت از بازاري اس��ت كه س��االنه 70 هزار 
ميليارد تومان در س��ال گردش مالي دارد. نقش اعضاي ش��ركتهاي 

ساختماني نقش عمده اي در این ميان است. 
آقاي ایرج غالمي مدیر منطقه امور شعب منطقه شمال شرق تهران 

ميزگرد كميسيون اقتصادي و بانك ها 
در محل انجمن شركتهاي ساختماني
با نمايندگان بانك مسکن برگزار شد
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بانک مسکن گفت: من به مشکالت این بخش واقف هستم. اصوال 
باید شركتهاي ساختماني با توجه به ماموریت بانک مسکن بيشتراز 
بقيه بانکها با بانک مسکن در مراوده باشند اما این امر كمتر اتفاق 
افتاده است، ضمن این كه فعاليت این بانک بر خالف اسم آن فقط 
در بخش مسکن نيست. در مقطعي ما پيشنهاد دادیم سياستها را 
طوري تنظيم كنيم كه با شركتهاي ساختماني در ارتباط باشيم و 
آنها نيز مانند شركت كيسون مشتري ما باشند. خواسته ما این است 
كه در خدمت ش��ما باشيم و به ایجاد فضاي مناسب كمک كنيم 
اما واقعيت این است كه هر بانک سقفي دارد و در چهارچوب آن 
مي تواند خدمات ارائه كند. به نظر ما باید فراتر از منطقه و انجمن 
به قضيه نگاه كرد بنابراین پيشنهاد مي كنم جلسه اي با هيات مدیره 
بانک برگزار شود زیرا تصميمات كالن بانک توسط آن هيأت آنجا 
اتخاد مي ش��ود. من هميشه فکر مي كردم چرا فعاليت شركتهاي 
بزرگ پيمانکاري نزد ما نيست در حالي كه بانک مسکن از حيث 
ماهيت فعاليت از همه بانکها به شما نزدیکتر است. اميدوارم به سهم 
خود بتوانيم توجه هيات مدیره بانک را براي بحث درباره جزئيات 

بيشتر پيشنهاد شما فراهم كنيم. 
م��ن فکر مي كنم فراه��م كردن همه 
مس��ائلي كه مطرح كردید براي بانک 
ما مقدور اس��ت. در مورد تس��هيالت 
ارزي هم بانک مس��کن شبکه بهتري 
دارد چون در ليس��ت تحریم نيست. 
اما نادیده نباید گذاش��ت كه فعاليت 
بانکها با توجه به شرایط بانک مركزي 
محدود است. درباره بحث ضمانت نامه 
نيز ما مشکلي نداریم و در مورد تركيب 
وثائق هم مي شود به توافق رسيد. اگر 
خود انجمن بتواند ضمانت بازپرداخت 
تس��هيالت را از س��وي شركتها تقبل 
كند بانک این رغبت را خواهد داشت 

تسهيالت را با شرایط سهل تري پرداخت كند. به نظر من مي توان 
در قالب تفاهم نامه این مسائل را حل كرد ولي در كل و با توجه به 
سيستم موجود واقعيت این است كه ما یک بانک دولتي هستيم و 
بانکهاي دولتي هميشه همسوي سياستهاي دولت عمل مي كنند و 
سياستهاي اقتصادي دولت بر آن اثر دارد. عالوه بر این كه بانکهاي 
دولتي نس��بت به بانکهاي خصوصي تابع محدودیتهایي هستند. 
البته هر بانکي فراخور شرایط خود سعي دارد فضاي بهتري براي 
مشتري خود در نظر بگيرد. بانک ما هم عالقمند است كه بخشي 
از خواسته هاي شما را تامين و متقابال ازتمركز وجوه منتفع شود 
چنانچه در مورد پروژه تهران- پردیس، این بانک قسمتي از سرمایه 
را تامين كرد و حاال كه طرح به س��وددهي رس��يده اس��ت از این 
سود هم استفاده مي كند. در ادامه و در جواب مهندس محمدرضا 
افقهي، عضو كميسيون اقتصادي و بانکها كه خواستار توضيح درباره 
خدمات قابل اعطاي بانک مسکن به پيمانکاران شد آقاي غالمي 
عنوان كرد: بانکها هميش��ه وثيقه محکم��ي در ازاي ضمانت نامه 
مي طلبند كه اگر قرارداد منجر به ضبط ضمانت نامه ش��د بتوانند 
از وثيقه به جاي جایگزین استفاده كنند. خواست بانک این است، 
فردي كه ضمانت نامه مي گيرد بتواند ازعهده تعهد آن برآید. طبيعي 

است كه بانک به فکر وثائق محکمي باشد. ما در قالب تفاهم نامه 
مي توانيم در مورد جزئيات صحبت كنيم. و در صورت تائيد انجمن 
بيشتر وثيقه را به شکل سفته از اعضا بگيریم. با توجه به نرخ سودي 
كه در تسهيالت وجود دارد ما قادر به اعمال تخفيف در آن نيستيم 
ولي مي توانيم با تغييرعنوان تسهيالت یا قالب پرداختي تسهيالت 

نرخ سودها را باال یا پایين ببریم. 
مهندس دادمان در پاسخ به اظهارات آقاي غالمي گفت: انجمن 
 )Trade( شركتهاي س��اختماني محل تجمع صنف و به مثابه
است و مؤسسه انتفاعي یا تعهدزا نيست بنابراین در هيچ شرایطي 
نمي تواند به لحاظ تامين اعضا در مراودات با سيستمهاي پولي و 
مالي اقدام تعهدي انجام دهد. انجمن شركتهاي ساختماني هيات 
مدیره اي 16 نفره و بازرس��اني به تعداد 3 نفر دارد كه با فرایند 
انتخاب برگزیده مي ش��وند و به مدت 3 سال كار تصميم سازي، 
بررسي و انتقال مشکالت و تالش براي استيفاي حقوق اعضا را 
برعهده دارند. اما انجمن در تاریخ 65 ساله خود كه شاید اولين 
انجمن صنفي و حرفه اي تشکيل شده باشد، دخالتي در مراودات 
مالي اعضا با بانکها نداشته است. اساساً 
انجمن با هيچ بانکي مراوده مالي ندارد 
و كار آن تسهيل كردن و گرفتن امتياز 

براي كل اعضا است. 
بعد از این كه آقاي غالمي خاطرنشان 
كرد ما با ماهيت س��ازمان ش��ما آشنا 
نيستيم و این مسئله را به عنوان مثال 
عنوان كردیم، مهندس دادمان افزود: تا 
ح��اال روند مذاكره با بانکها به این گونه 
بوده كه اول یک جلسه ابتدایي برگزار 
ش��ده و پس از آن مذاكرات مکتوب و 
ارائه پيشنهاد مشخص بوده تا در صورت 
موافقت اصولي بانک، جلس��ه اي دیگر 
برگزار و تفاهم نامه در سطح هيات مدیره 

نهایي شود و راههاي عملي موضوع بررسي گردد.
در س��ال جاري بانک اقتصاد نوین بانکداري شركتي را به اعضاي 
انجمن معرفي كرد و از بين اعضا مش��تریهاي نمونه را انتخاب و 
ب��ه آنها امتيازاتي داد، چون اعضاي هيات مدیره این بانک معتقد 
بودند: پيمانکاران طرف حساب با دولت مطمئن ترین مشتریهاي 
بانکي هستند. ضمن این كه در بين تعداد ضمانت نامه هایي كه براي 
صنف پيمانکار صادر شده كمترین ميزان قرارداد واخواست شده 
است. چون ریسک كار با پيمانکاران پائين تر است باید تسهيالت 
سهل تر و سریع تر به آنان ارائه شود. تمامي مراحل كار پيمانکارها 
براساس  نص قانون است و آنها قبل از هر قشري ماليات مي دهند. 

طرف قرارداد بودن با دولت بر این اعتبار مي افزاید. 
در پایان این جلسه آقاي غالمي گفت: كار پيمانکاري كار پرمشقتي 
است و به نظر من باید همانطور كه در جاده  هاي مختلف تابلوهاي 
راهنما مي گذارند،   تابلویي براي معرفي پيمانکار هر جاده نيز نصب 
ش��ود تا من نوعي به عنوان كارمند یک بانک در صورت مراجعه 
همان پيمانکار به محل كارم، بدانم مش��تري من كيس��ت و چه 
خدماتي انجام داده اس��ت تا مطابق با این شناخت جوابگوي آن 

فرد باشم. 

مهندس دادمان : 
ساختماني  ش�ركتهاي  انجمن 
مح�ل تجمع صنف و ب�ه مثابه 
مؤسس�ه  و  اس�ت   )Trade(
انتفاع�ي ي�ا تعه�دزا نيس�ت 
بنابراي�ن در هي�چ ش�رايطي 
نمي توان�د به لحاظ تامين اعضا 
در مراودات با سيستمهاي پولي 
و مالي اقدام تعهدي انجام دهد. 
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اش�اره: به منظور تأمالت بيشتر با نهادها و انجمنهاي داراي 
هم پوش�ي، هم كوش�ي و ارتباط خالق با انجمن ش�ركتهاي 
س�اختماني صفحه هايي را براي بازتاب مس�ائل و مشكالت 
و گزارش همايش�ها و نشس�تهاي اين مجموعه پيوس�ته و 
همبس�ته با انجمن درنظر گرفته است. ضمن آرزوي توفيق 
ب�راي دس�ت اندركاران انجمنهاي ش�ركتهاي س�اختماني، 
تاسيس�اتي و راه سازي استانهاي كش�ور و كانون سراسري 
آن، گزارش انجمن آذربايجان غربي از جلس�ه شوراي فني 
با مديران اجرايي استان براي بهره گيري خوانندگان ماهنامه 

پيام آبادگران درج مي شود.
 

جلس��ه ش��ورای فنی انجمن شركتهای س��اختمانی، تاسيساتی و 
راهس��ازی آذربایجان غربی روز 23 بهمن ماه سال جاري با حضور 
مدیران دس��تگاه های اجرایی عضو ش��ورای فن��ی، آقای مهندس 
محمودی معاون امور عمرانی و رئيس ش��ورای فنی اس��تان و دبير 
شورای فنی تشکيل گردید. در این جلسه مهندس خسرو خوش خلقي 
دبير انجمن شركتهای ساختمانی، تاسيساتی و راهسازی آذربایجان 

غربی سخنراني كردند كه متن این سخنراني بدین شرح است:
با عرض سالم و احترام حضور سروران 
گرامی، مدیران محترم دستگاههای 
اجرای��ی عضو ش��ورای فنی و جناب 
آق��ای مهن��دس محم��ودی معاون 
محترم امور عمرانی و رئيس شورای 
فنی اس��تان و دبير محترم ش��ورای 
فنی بسيار خرس��ندیم كه بار دیگر 
فرصتی فراهم شد تا در معيت اعضای 
محترم شورای فنی ميزبان این جلسه 
در انجمن ش��ركتهای س��اختمانی، 

تاسيساتی و راهسازی استان باشيم.
مجموعه انجمن شركتهای ساختمانی 

اس��تان آذربایجانغربی ضمن گراميداشت س��ی و سومين سالگرد 
پيروزی انقالب اس��المی ایران، حضور تمام سروران حاضر تبریک 
عرض می نماید. در این مدت كش��ور عزیزمان ایران شاهد، تغيير و 
تحول و پيش��رفت در عرصه های ساخت و ساز در تمام ابعاد راه ها، 
فرودگاه ها، بنادر، مراكز بهداش��تی و درمان��ی، آب، آب و فاضالب، 
كشاورزی، مراكز آموزشی و فرهنگی و ایجاد واحدهای عظيم نفت و 

گاز و پتروشيمی و توسعه شهرها و روستاها می باشد. 

انجمن نيز افتخار دارد در مس��ير این س��ازندگی سه هفته قبل با 
برگزاری جشن سي و ششمين سالگرد تاسيس خود در استان، در 
حال حاضر با داشتن 1420 عضو به عنوان بازوان آبادگر دستگاههای 
اجرایی، در خدمت پروژه های عمرانی استان می باشد كه ساالنه بالغ 
بر س��ه هزار ميليارد ریال اعتبارات عمرانی ملی و استانی استان را 
تبدیل به ساخت و ساز و عمران و آبادی در این مرز و بوم می كنند. 
همکاران ما از اعضای انجمن به عنوان زحمتکشان عرصه ساخت و 
س��از با همه توانمندیهای خود از كوچکترین پروژه عمرانی تا پروژه 
چند صد ميليارد ریالی مانند سد نازلو 
را در رش��ته های مختل��ف در تعهدات 
قراردادی خود دارند. با اش��اره مختصر 
به ابعاد اقتصادی و اجتماعی فعاليت این 
صنف و آشنایی با اهميت وجودی این 
صنف باید عرض كنم كه عليرغم اینکه 
در حال حاضر یک سوم پتانسيل موجود 
شركتهای اس��تان فعال و كار در دست 
اجرا دارند، باز هم سهم قابل توجهی در 
اشتغال و وابستگی درآمدی استان به این 
صنف دارند. به طوریکه با در نظرگيری 
حداقل 3 عضو برای هر شركت و حداقل 
30 تا 50 نفر كاركنان دفتری و كارگاهی در مجموع 20000 خانوار 
بلحاظ درآمدی وابسته مستقيم به این شركتها می باشند و این ارقام 

جدا از اشتغال غيرمستقيم عوامل و صنایع وابسته می باشد.
انجمن و اعضاء آن در راستای احساس وظيفه و مسئوليت ملی خود 
و در تعامل با معاونت محترم امور عمرانی استانداری و دستگاههای 
اجرایی اس��تان در پيش��برد اهداف عمرانی اس��تان و ارتقاءكيفی 
پروژه های عمرانی، مسائل و مشکالت پيش روی نظام فنی و اجرایی 
تاثيرگذار در مسير این مسئوليت را اختصاراً به عرض اعضای محترم 

دبير انجمن شركتهای ساختمانی ، تاسيساتی و راهسازی آذربايجان غربی  مطرح كرد:

عدم اتخاذ راهکار مناسب تعيين قيمت 
در انتخاب برنده مناقصات

مهندس خسرو خوش خلقی:
 با اش�اره مختصر به ابعاد اقتصادی 
و اجتماع�ی فعالي�ت اي�ن صنف و 
آش�نايی با اهمي�ت وج�ودی اين 
صنف بايد عرض كن�م كه عليرغم 
اينك�ه در ح�ال حاضر يك س�وم 
پتانس�يل موجود شركتهای استان 
فع�ال و كار در دس�ت اج�را دارند.
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شورای فنی می رساند.
1-در ش��روع و ابتدای این راه كه از مناقصه و انتخاب پيمانکار آغاز 
می گردد آنچه بيشتر از همه، دغدغه های فکری انجمن می باشد عدم 
اتخاذ راهکار مناسب و عدم الزم االجرا كردن بخشنامه تعيين قيمت 
مناسب در انتخاب برنده مناسب مناقصات است كه گریبانگر همکاران 
ما و عامل بازدارنده در رش��د مناسب این بخش از صنعت ساختمان 
می باش��د. افزای��ش روزافزون تعداد ش��ركتهای پيمان��کاری، وجود 
مجموعه های پيمانکاری دولتی موازی، محدودیت اعتبارات عمرانی، 
رقابت ناسالمی را موجب گردیده است كه انتخاب برنده مناقصات به 
روش حداقل قيمت، مزید بر علت گردیده و موجبات انتخاب پيمانکار 
ناكارآمد با قيمت نامناس��ب را فراهم نموده و عم��الً توان برابری و 
رقابت ش��ركتهای توانمند رش��د یافته با هزینه های مدیریتی باال را 
ب��ا پيمانکاران كم تجربه كاهش داده اس��ت و در نتيجه موجب افت 
كيفی و تطویل پروژه ها و در یک مقایس��ه اقتصادی موجب افزایش 
هزینه ها می گردد كه كس��ی در مقام پاسخگویی آن نيست و فضای 
عافيت طلبی كميسيون های مناقصات در عدم انتخاب مناسب ترین 
قيمت عامل اصلی عمده مشکالت بوده و بروز اختالف را نيز موجب 
می گردد. لذا پيشنهاد داریم بخشنامه مربوط به انتخاب برنده برمبنای 

قيمت مناسب به مانند برخی استانها الزم االجرا گردد.
2- گام دوم در تداوم این راه و حفظ مس��ئوليت ملی پيش گفته بر 
عهده این قشر، در گرو اعتبارات عمرانی و تامين و تخصيص به موقع 
آن اس��ت، خدمت مدیران محترم عضو شورای فنی عرض می كنم 
كه عزیزان، پيمانکار بازوی اجرایی ش��ما مي باش��ند و به عنوان یک 
مجموعه اجرای��ی و با همه توان فنی و اجرایی و تجهيزاتی خود در 
خدمت پروژه های عمرانی هستند و در ضمن این تفکيک را در نظر 
داش��ته باشيم كه س��رمایه گذاری را باید از پيمانکاری جدا دانست. 
داشتن سرمایه و انتظار سرمایه گذاری ازپيمانکاردر پروژه و ادامه دادن 
كار با داشتن ميلياردها ریال طلب از كاركرد قراردادهایشان، خارج از 
توان پيمانکار است. وعده و وعيد و عدم دقت در ارائه اطالعات مربوط 
به وضعيت اعتبارات پروژه ها، موجب فشار بر پيمانکار و بدهکار نمودن 
آن در بازار كار می گردد كه دور از شان مدیریتهاست. اینکه آیا قانوناً 
طبق قانون محاسبات عمومی پروژه هایی كه اعتبار ندارند یا تخصيص 
اعتبار و نقدینگی ندارند، ایجاد تعهد به دولت از طرف دستگاههای 
اجرایی با ال��زام كردن پيمانکار به ادامه كار و بدهکار كردن دولت و 
پيمانکار درست هست یا نه، بماند، اما آنچه اكنون مورد نظر و تقاضای 
جامعه پيمانکاری استان می باشد چگونگی تعيين تکليف ميلياردها 

ریال بدهی های دستگاههای اجرایی به همکاران ما و اتخاذ راهکارهای 
مناس��ب با استفاده از سيس��تم بانکی و یا غيره و كمک به حل این 

معضل می باشد.
  لذا پيش��نهاد می گردد در دستگاههای اجرایی با سقف بدهی باال، 
شروع پروژه های جدید با اولویت دادن به اختصاص اعتبارات ساليانه 

به پرداخت شدن مطالبات پيمانکاران باشد .
3-از بابت مش��کالت اعتباری عالوه بر عدم وجود نقدینگی كارگاه 
و كاهش توان مالی ادامه كار، تاخيرات زیاد پرداختها و ریس��کهای 
آن و اف��ت ارزش واقع��ی مبالغ دریافتی با توجه به تورم می باش��د . 
همچنين یکی دیگر از مشکالتی كه هم اكنون در این رابطه همکاران 
ما با آن مواجه هس��تند مانند جرایم ناشی از عدم پرداخت به موقع 
ماليات برارزش افزوده، جرایم ناش��ی از عدم واریز به موقع كسورات 
بيمه و ماليات قراردادها می باشد. به طوریکه بدليل كمبود اعتبارات 
و تاخيرات زیاد پرداخت كاركردها یا اصاٌل كسر و واریز نگردیده و یا 
عليرغم كسر از پيمانکار به موقع به حساب صاحبان كسورات مذكور 
واریز نمی گردد بدین ترتيب ارائه ليس��ت بيم��ه كاركنان به تامين 
اجتماعی بدون پرداخت شدن كسور مربوطه موجب عدم تائيد ليست 
بيمه از طرف تامين اجتماعی و تحميل شدن پرداخت جرایم تاخير 

در پرداخت حق بيمه ها گردیده و مشکل را مضاعف می نماید .
لذا پيش��نهاد می گ��ردد با توجه به كمبود اعتب��ارات اولویت اول به 
پرداخت شدن به موقع كسورات بيمه و ماليات ارزش افزوده متعلقه 

به كاركردهای پيمانکاران اختصاص یابد.
4- همانطوری كه گزارشات نظارتی پروژه های عمرانی نيز حاكی از 
آن است خمير مایه اصلی ارتقاء كيفيت و سالمت پروژه های عمرانی 
وجود مصالح استاندارد می باشد عزیزان مستحضر هستند كه شن و 
ماسه و سيمان و قير از عمده مصالح اوليه حياتی پروژه های عمرانی 
می باش��د كه هنوز از كنترل و اس��تاندارد الزم برخوردار نيس��تند و 
عليرغم وجود كميته كنترل كيفيت مصالح ساختمانی شورای فنی 
از یک مطالعات و پهنه بندی مناسب مصالح استاندارد و قابل استفاده 
در پروژه های عمرانی برخوردار نيس��تم و همچنان از مصالح كوهی 
نامناسب برای بتن و آسفالت استفاده می شود. لذا پيشنهاد می گردد 
كميته مذكور در اولویت اول نسبت به شناسایی و پهنه بندی وضعيت 

مصالح استان اقدام نماید.
5- در بحث نيروی انس��انی كارآمد نيز عليرغم وجود الزامات قانونی 
ساماندهی و تربيت نيروی انسانی كارآمد و صدور كارت مهارت عوامل 
صنعت ساختمان وجود چند مصوبه شورای فنی در سالهای قبل، از 
جمله مصوبه الزام سازمان آموزش فنی و حرفه ای محترم برای حضور 
در كارگاه های پروژه های عمرانی برای آموزش و آزمون و صدور كارت 
مهارت عوامل شاغل در پروژه ها، پس از سالها هنوز این بخش از بابت 
نيروی انس��انی كارآمد دچار مش��کل می باشد و نيروی انسانی ماهر 
آموزش دیده كافی در این بخش تامين نگردیده است. با مطرح شدن 
موضوع در شورای فنی مورخ 1390/11/9 انجمن پيگير همکاری با 
آموزش فنی و حرفه ای بوده و پيشنهاد می گردد كه بحث حضور در 

كارگاه ها و آموزش و ارزیابی و صدور كارت مهارت اجرایی گردد.
6- از مش��کالت عمده دیگر گریبانگ��ر جامعه پيمانکاری ضعفهای 
سيستم مطالعه و طراحی و نظارت می باشد كه عدم ارائه فرصتهای 
كافی دس��تگاه های اجرایی برای مطالعه و طراحی پروژه ها نيز بر آن 
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اف��زوده گردیده و موجب ارائه طرحهای بس��يار ضعيف و ناقص و با 
روشهای اجرای سنتی و بدون استفاده از سيستم های مدرن و مصالح 
نوین می گردد، كه ضمن بروز مشکالت عدیده اجرا و مشکالت ناشی 
از تغييرات زیاد حين اجرا و تحميل هزینه زیاد بر پيمانکار و پروژه، 
تطویل اجرا را نيز موجب می گردد. عدم وجود سيستم های توانمند 
كارشناسی كافی دستگاه های اجرایی نيز مضاف بر آن موجب پدید 
آم��دن طراحی های ضعيف و ناقص گردی��ده و عدم وجود ضوابط و 
مقررات كافی برای پاسخگویی و مسئوليت خواهی از واحدهای مطالعه 
و طراحی و همچنين نظام فنی و اجرایی با ضوابط و مقررات قراردادی 
یک طرفه مش��کالت فضای كس��ب و كار پيمان��کاری را دو چندان 
نموده است.لذا پيشنهاد می گردد دستگاههای اجرایی با تقویت بدنه 
كارشناس��ی نس��بت به ارزیابی مطالعات و طراحيها با زمان مناسب 
پروژه دقت بيشتری مبذول دارند و امور مشاوران دفتر فنی استانداری 
نيز س��االنه با ارزیابی عملکرد واحدهای طراحی و نظارت نسبت به 

پاسخگو بودن این بخش تاثير گذار گردد .
7-با عنایت به مش��کالتی كه در برگزاری مناقصات دس��تگاه های 

اجرایی پيش ميای��د و گاهاً بی نظمی 
هایی در برگ��زاری مناقصات و تعيين 
برن��ده مناقص��ات از هم��کاران ذینفع 
م��ان در مناقصات منعک��س ميگردد 
كه جایگاه و محلی برای رس��يدگی و 
پاس��خگویی آنها نيست و رسيدگی به 
آنه��ا از وقت و حوصله مراجع قضایی و 
بازرسی خارج است ، همانطوریکه مکتوباً 
نيز از حضورتان درخواست گردیده بود 
، تش��کيل هيات رسيدگی به شکایات 
قانون برگ��زاری مناقصات ضرورت می 
یابد كه عليرغم تصویب و ابالغ قانون و 
آیين نامه اجرایی آن در سال قبل هنوز 
این هيات در استان تشکيل نگردیده و 

شکایات مناقصات بی پاسخ می مانند . تقاضای 
تصویب تشکيل آن در مصوبات امروز را داریم.

8-جناب آقای مهندس محمودی همانطوریکه جنابعالی هم استحضار 
داری��د با همه توان و تجربه و پتانس��يل اجرایی موجود این انجمن، 
ایجاد سيستم موازی سازندگان یا همان مجریان ذیصالح ساخت و 
ساز بخش خصوصی، بخصوص با مشکالتی كه در این بخش وجود 
دارد، پاس��خگوی آن نياز واقعی بخش ساخت و ساز عمومی نيست 
همانطوریکه همواره نيز درخواست انجمن بوده، همچنان ما با داشتن 
ظرفيت آماده بکار كافی و توانمند، ضمن اعالم آمادگی برای ورود به 
این بخش همچنان معتقد به حذف این سيس��تم موازی و واگذاری 

ساخت و ساز این بخش به همکارانمان هستيم.
   همچنين در بحث س��اخت و س��ازهای مس��کن مهر عدم وجود 
مدیریت واحد و كارآمد تعاونيها، ضمن تاثيرات نامطلوب در كيفيت 
اجرای��ی آنها، موجب بروز مش��کالت قراردادی زی��اد همکارانمان با 
تعاونيها گردیده و ع��دم توان تامين مالی و تطویل اجرا نيز از دیگر 
معضالت این بخش می باش��د كه تقاضای توجه به نحوه مدیریت و 

تامين مالی آنها را داریم.

9- در خصوص امور تش��خيص صالحيت و رتبه بندی همکارانمان 
ني��ز عليرغم تالش و همکاریهای جناب آق��ای محمدی اقدم مدیر 
كل محترم دفتر فنی و همچنين دبير محترم ش��ورای فنی در رفع 
مشکالت كه جای قدردانی دارد و همچنين زحمات عزیزان مجموعه 
امور پيمانکاران دفتر فنی اس��تانداری همچنان با یک فرآیند بسيار 
طوالنی و دست و پاگيری مواجه بوده و موجبات نارضایتی را فراهم 
و برخی سخت گيری های سليقه ای موجب جلوگيری از رشد و ارتقاء 
س��طح پيمانکاری اس��تان گردیده و با كاهش یافتن رتبه ها موجب 
عدم امکان مشاركت پيمانکاران اس��تان در پروژه های بزرگ و ورود 
پيمانکاران غيربومی به استان گردیده كه وضعيت ناسالمت فعاليت 
آنها در اس��تان بر همگان روش��ن است. لذا پيشنهاد ميگردد ضمن 
پيگيری و انعکاس مش��کالت به معاونت نظ��ارت راهبردی در روند 
رسيدگی به پرونده ها تسریع گردد. و همچنين پيشنهاد می گردد كه 
مقرر گردد دستگاههای اجرایی استان در ارجاع كار پروژه های عمرانی 

حتی المقدور از پيمانکاران بومی استان استفاده فرمایند.
   جناب آقای مهندس محمودی، در بحث ارتقاء نظام فنی و اجرایی 
استانمان، ایجاب می كند كه هماهنگی 
و تعامل تعریف ش��ده ای بين سه رأس 
و  مش��اور  كارفرم��ا،  س��اخت،  اركان 
پيمانکار، با ارائه طریق از سوی جنابعالی 
و اعض��ای محت��رم ش��ورای فنی یک 
سيستم كارآمدی تعيين و ایجاد گردد 
تا در هر جلسه شورای فنی با اختصاص 
بخش��ی به آن، گزارش��ات الزم از روند 
عمرانی استان با جمع بندی فعاليتهای 
كميته های چهارگانه ش��ورای فنی و با 
پرداختن به مشکالت فنی و اجرایی و 
بخصوص كيفي��ت پروژه های عمرانی 

بحث و تصميم گيری گردد.
   جا دارد ضمن تش��کر از دستگاه های 
اجرای��ی كه به نوع��ی در ام��ورات پروژه های 
عمران��ی با انجمن در تعامل بوده و هم��کاری دارند اعالم  كنيم كه 
ما نيز به عنوان انجمن پيمانکاران كه متولی سازماندهی و مدیریت 
پيمانکاران استان می باشد همواره خود را دور از دستگاههای اجرایی 
نداشته ایم و همکاران ما عليرغم همه مشکالت دستگاههای اجرایی، 
كمبود اعتب��ارات، اقتصاد بی ثبات، هزینه های غيرقابل پيش بينی و 
قيمتهای نامناسب مناقصات، با خون دل و چنگ و دندان در تالش 
برای آبادانی و آبادگری هس��تند و ساالنه چند صد پروژه را به انجام 
می رسانند. این انتظار را از سایر دستگاههای اجرایی نيز داریم كه ما 

را در همراهيشان پذیرا باشند.
   جن��اب آقای مهندس محم��ودی در نهایت مجدداً از جنابعالی به 
عنوان رئيس محترم ش��ورای فنی و نيز از تعامل و همکاری مستمر 
مجموعه معاونت عمرانی و مدیركل محترم دفتر فنی اس��تانداری و 
دستگاه های اجرایی در پيشبرد اهداف انجمن سپاسگزاری نموده و 
همچنين از حضور ش��ورای فنی و تشکيل این جلسه در انجمن نيز 
مجدداً سپاسگزاری می نمائيم و اميد داریم از عنایات و تصميمات این 

جلسه برای مشکالت پيش گفته بهره مند گردیم.

 در بح�ث س�اخت و س�ازهای 
مسكن مهر عدم وجود مديريت 
تعاونيه�ا،  كارآم�د  و  واح�د 
ضم�ن تاثي�رات نامطل�وب در 
كيفي�ت اجرايی آنه�ا، موجب 
ق�راردادی  مش�كالت  ب�روز 
تعاونيها  ب�ا  زي�اد همكارانمان 
گردي�ده و ع�دم ت�وان تامين 
مالی و تطويل اجرا نيز از ديگر 
معضالت اين بخش می باشد كه 
تقاضای توجه به نحوه مديريت 
و تامي�ن مال�ی آنه�ا را داريم.



22
22

- پاسخ به مکاتبات نهادها و سازمانهاي دولتي ذیربط در امور صنعت 
پيمانکاري ساختماني و مکاتبه با آنها در انعکاس مطالبات قانوني و 

پيشنهادهاي راهبردي
- درج مقاله هاي صنفي و حرفه اي مدیران و حرفه مندان مهندس��ي 

پيمانکاري در ماهنامه پيام آبادگران
- تهيه و توزیع سالنماي سال 91 انجمن شركتهاي ساختماني

- درج گ��زارش اتم��ام احداث تون��ل تنگ زاغ و بان��د دوم بزر گراه 
بندرعباس – سيرجان توسط شركت تونل سازان ایران از شركتهاي 

عضو انجمن )اردیبهشت(
- حضور مهندس عطاردیان در مجمع عمومي عادي ساليانه اتحادیه 

كنفدراسيونهاي بخش خصوصي در تركيه )اردیبهشت(
- برگزاري ميزگردي با حضور كارشناس��ان اقتصادي درباره جایگاه 

بخش خصوصي در اقتصاد كشور )خرداد(
- كنفرانس بررسي طراحي سازه و كاربرد بتن خودتراكم در پروژه برج 

ميالد توسط رسته آب انجمن )خرداد(
- برگ��زاري مجمع عمومي س��اليانه نوبت دوم انجمن ش��ركتهاي 

ساختماني )تير(
- برگزاري نشس��ت تخصصي معرفي بانکداري شركتي توسط بانک 

اقتصاد نوین در محل انجمن شركتهاي ساختماني )تير( 
- شركت فعال اعضاي انجمن در مراسم خودكفایي سدسازي )تير( 

- س��خنراني مهندس مس��عودي در همایش نقد و بررس��ي قانون 
مناقصات )تير(

-  برگزیده ش��دن دبير انجمن شركتهاي ساختماني به عنوان عضو 
شوراي حکام سازمان بين المللي كار )تير(

- انتش��ار فهرس��ت بهاي پيشنهادي س��ال 90 براي ابنيه، راه و باند 
فرودگاه، آبياري و ذهکشي، سدسازي )تير(

- حضور دبير انجمن شركتهاي ساختماني در جلسه شوراي اشتغال 
و گزارش این جلسه )مرداد(

- ميزگرد با مدیرعامل شركت آبادراهان پارس 
-   از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تضمين 

شركتهاي ساختماني )مرداد(
- تهيه گزارشي از افتتاح دانشکده فني جهانپارس در شيراز )شهریور(
- برگ��زاري ميزگرد هيات مدیره با حض��ور دكتر آرمان درباره نحوه 

تامين مالي پروژه ها )شهریور(
-  برگزاری  از سمينار بررسي مشکالت پيمانکاران در مجمع ماهانه 
رس��ته آب با حضور مهندس حاجي رس��ولي ها، مدیر عامل شركت 

كارنامه انجمن شركتهاي ساختماني
 در سالي كه گذشت

اشاره:
   انجمن ش�ركتهاي س�اختماني در س�ال 90  فعاليتهاي 
صنف�ي و حرف�ه اي خويش را با ش�تاب بيش�تري تداوم 
بخشيد و براي بررس�ي و برون رفت از مشكالت مبتالبه 
مكاتبات بسياري با سازمانها و نهادهاي ذيربط و ذينفعان 
امور ساخت و ساز حوزه صنعت ساختمان سازي انجام داد. 
در طي سالي كه گذشت نشستها، ميزگردها، همايشها و 
جلساتي با حضور حرفه مندان بخش مهندس پيمانكاري 
برگزار ش�د. اي�ن تعامل و تامل در بس�ياري از موارد آثار 
مثبتي داش�ته اس�ت و در آينده نزديك ني�ز آثار مثبت 
پاره اي از آنها نمودار خواهد شد. جهت اطالع خوانندگان 
گرامي ماهنامه پيام آبادگران بخشي از تالش ها و كارنامه 
فعاليتهاي انجمن در س�الي كه گذشت به شرح ذير ارائه 

مي شود.
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مدیریت منابع آب كشور )شهریور(
-   جلس��ه هيات مدی��ره انجمن با نمایندگان س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزي درباره تعدیلها )مهر (
-   دیدار اعضاي انجمن با اعضاي كميس��يون عمران مجلس درباره 

تامين مالي )مهر(
- دی��دار هيأت مدیره كانون عالي انجم��ن كارفرمایي و نمایندگان 
انجمن شركتهاي ساختماني با رئيس اتاق ایران درباره لزوم تشکيل 

شوراي هماهنگي تشکلها )مهر(
- برگزاري ميزگردي با اعضاي اتاق ایران و مهندس ابوطالبي درباره 

تاثير صدور خدمات فني و مهندسي بر اشتغال و توسعه )مهر(
-   نشست خبري رئيس هيات مدیره سندیکاي شركتهاي ساختماني 

درباره دومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث )مهر( 
-   حضور مدیران ارشد شركت هاي عضو انجمن در معارفه مدیرعامل 

جدید شركت جهانپارس )آبان( 
- برگزاري دومي��ن كنفرانس بين المللي صنعت احداث با همکاري 

انجمن اعضاي انجمن )آبان(
- ش��ركت دبير انجمن ش��ركتهاي س��اختماني در همایش تدوین 

راهبردهاي بازنگري و اصالح قانون تامين اجتماعي )آذرماه(
- ش��ركت در همایش تبيي��ن توانمندي پيمان��کاران و انتظارات و 

چالشهاي فرارو در قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا )دي(
- برگزاري ميزگرد  هيات مدیره با كارشناسان اقتصادي و اجتماعي 

درباره مشکالت و معضالت پيمانکاران)دي(
- حضور انجمن و شركتهاي عضو در اولين كنفرانس بين المللي سد 

و نيروگاههاي برق آبي 
- برگ��زاري مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم انجمن ش��ركتهاي 
س��اختماني  به منظور تائيد و تصویب بندها یا الحاقيه به اساسنامه 
انجمن براي تطبيق آن با شرایط عضویت در اتاق بازرگاني ایران كه 
در نهای��ت تمام بندهاي الحاقيه به اتف��اق آراء مورد تصویب اعضاي 

حاضر قرار گرفت.

گزارش عملكرد يكساله
 نشريه پيام آبادگران

   در س��الي كه گذش��ت كميسيون انتش��ارات با حضور اعضاي كميسيون 
انتشارات و همکاران این بخش تالش خود را در جهت ارتقاي كيفي و كمي 
نشریه به عمل آوردند. تمام تالشهاي صنفي و گردهمایي هاي انجمن و سایر 
انجمنهاي ذیربط را با درج در نشریه اطالع رساني كردند و پروژه هاي مهم اجرا 

شده در كشور را با شرح و بسط كافي به آگاهي جامعه رساندند. با توجه به جمع آوري مقاالت ارزشمند همکاران صنفي، فرهيختگان و دانش 
پژوهان ماهنامه ما ثمره تالش یک ساله خود را تقدیم خوانندگان و اعضاي صنف مي نماید.

در شماره هاي مختلف پيام آبادگران عالوه بر انعکاس اخبارميزگردها، گردهمایيها و همایشها گزارشهاي ماهانه كميسيونهاي انجمن، مکاتبات 
انجمن با نهادهاي ذیربط و اخبار صنعت ساختمان در كشور انعکاس یافته بود. عالوه بر این سلسله مطالبي با عنوان نگاه اجمالي به ادبيات 

اقتصادي، شرط داوري در شرایط عمومي پيمان و سير تحول ساختمان سازي در ایران  در شماره هاي مختلف چاپ مي شد. 
كميسيون انتشارات معتقد است هر آنچه انجام شده مي توانست كامل تر نمایان شود و این درصورتي تحقق مي یابد كه شما عزیزان دست 
یاري دراز شده ما را به سمت خود به گرمي بفشارید و با ارسال مطالب، مقاالت، و اظهارنظرهاي ارزنده و سازنده خویش، نشریه را در پربار 

شدن این نشریه یاري رسانيد.
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بنام خداوند بخشنده مهربان
)قطعنامه پايانی دومين كنفرانس بين المللی صنعت احداث(

"با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و كوشش 
برنامه ریزی ش��ده و مدبرانه جمعی و در مسير تحقق آرمان ها و 
اصول قانون اساس��ی، و با توجه به فرازهای س��ند چشم انداز 20 
س��اله، ایران كشوری است توس��عه یافته با جایگاه اول اقتصادی، 
علم��ی و فناوری در س��طح منطقه با هویت اس��المی و انقالبی، 
 الهام بخش در جهان اس��الم و با تعامل س��ازنده و موثر در روابط

 بين المللی")فرازی از سند چشم انداز 20 ساله كشور(

1- مقدمه
دومي��ن كنفرانس بين المللی صنعت احداث ب��ا رویکرد ظرفيت 
س��ازی و ایجاد توانمندی و ماندگاری ش��ركت ها و سازمان های 
پروژه محور توس��ط موسسه تحقيق و توس��عه صنعت احداث در 
روزه��ای 22 و 23 آبان ماه س��ال 1390 با حض��ور دولتمردان و 
مدیران ارشد و ميانی شركت ها و سازمان های پروژه محور صنعت 

احداث در مركز همایش های هتل المپيک تهران برگزار شد.
ای��ن كنفرانس در پی برگزاری اولين كنفرانس بين المللی صنعت 
احداث، كه در روزهای 24 و25 مهر ماه س��ال 1389 برگزار شد، 
به منظور ایجاد تعامل هر چه بيشتر اركان حکومتی و شركت های 
بخش خصوصی صنعت احداث برای رفع مشکالت و موانع موجود 
صنعت احداث برگزار ش��د. ماموری��ت اصلی این كنفرانس، زمينه 
س��ازی تحقق اهداف س��ند چشم انداز 20 س��اله كشور از طریق 

زمينه سازی توسعه همه جانبه صنعت احداث كشور بوده است.

2- فرازهای مهم
این كنفرانس ب��ا ایجاد فضای بحث، تبادل نظر و ارزیابی عملکرد 

اركان اصلی و موثر در تحقق اهداف س��ند چش��م انداز 20 ساله 
كش��ور در صنعت احداث، كه شامل اركان حکومتی، تشکل های 
مهندس��ی، صنفی و حرفه ای و ش��ركت های پروژه محور بخش 
خصوصی  می باشد، به بررسی شرایط موجود كشور در حوزه های 
موث��ر در صنعت احداث، مانند قوانين مالی، پولی و بانکی، قوانين 
كار و تامين اجتماعی ، قوانين بيمه و ماليات ، اشتغال اثر بخش، 
كار شایسته، ایجاد فضای كارآفرینی و بهبود فضای كسب و كار ، 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی، ظرفيت سازی و ایجاد توانمندی 
و ماندگاری ش��ركت های بخش خصوصی، پرداخته و راهبردها و 
راهکارهای مرتبط با هر یک از اركان یاد ش��ده را پيشنهاد نموده 

است.

3- برگزار كننده
موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث كه از پنج تشکل حرفه ای- 
مهندس��ی با بيش از 2000 شركت پروژه محور، به شرح زیر ایجاد 

شده است، برگزار كننده این كنفرانس بوده است:
• انجمن شركتهای ساختمانی )1326(

• انجمن صنفی ش��ركت های پيمانکار تاسيس��ات و تجهيزات 
صنعتی ایران )1340(

قطعنامه دومين كنفرانس صنعت احداث
اشاره:

با تالش و كوشش و مديريت اثربخش تالشگران حوزه تحقيق و توسعه تشكلهاي مهندسي و حرفه اي صنعت 
اح�داث دومين كنفرانس بين المللي اين مجموعه با رويكرد ظرفيت س�ازي و ايج�اد توانمندي و ماندگاري 
شركتها و سازمان هاي پروژه محور توسط مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث در روزهاي 22 و 23 آبانماه 
س�ال جاري با بحضور دولتمردان، مديران ارشد و مياني نهادهاي دولتي و شركتها و سازمانهاي پروژه محور 
صنعت احداث در مركز همايش�هاي هتل المپيك تهران برگزار ش�د. ش�ايان ذكر است كه مؤسسه تحقيق 
و توس�عه صنعت احداث از پنج تش�كل مهندس�ي و حرفه اي با بيش از دو هزار ش�ركت پروژه محور  شامل 
انجمن شركتهاي ساختماني، انجمن صنفي شركتهاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران، جامعه 
مهندسان مشاور ايران، انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران و انجمن شركتهاي مهندسي و 

پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي تشكيل شده است.
اين كنفرانس با ايجاد فضاي بحث و تبادل نظر و ارزيابي عملكرد اركان اصلي و مؤثر در تحقق اهداف س�ند 

چشم انداز 20 ساله كشور در محيطي صميمانه بسيار جدي در دو روز برگزار شد.
نتايج مؤثر و حاصل پربار اين كنفرانس بين المللي در قطعنامه پاياني كنفرانس كه با فرازي از سند چشم انداز 
20س�اله كشور آغاز شده است در تاريخ 90/11/15 مورد تصويب تشكل هاي تشكيل دهنده مؤسسه تحقيق 

و توسعه قرار گرفت كه عين متن آن جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي شود.
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• جامعه مهندسان مشاور ایران )1352(
•انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران )1371(

• انجم��ن ش��ركت های مهندس��ی و پيمانکاری نف��ت و گاز و 
پتروشيمی )1379(

این موسس��ه در س��ال 1380 با هدف رفع نيازهای پژوهش��ی و 
آموزش��ی مدیران و كاركنان ش��ركت های پ��روژه محور فعال در 
صنعت احداث تشکيل گردیده است. ماموریت موسسه تحقيق و 
توسعه صنعت احداث، هم افزائی مشاركت تشکل های مهندسی- 
حرفه ای برای توليد علوم كاربردی و ترویج آموزش های تخصصی- 

حرفه ای می باشد.

4- نتايج بدست آمده و قابل پيگيری
 در ای��ن كنفران��س كه با حضور دولتمردان و مدیران ارش��د و ميانی 
ش��ركت های پروژه محور بخش خصوص��ی در حوزه صنعت احداث 
تشکيل شد، مهمترین موانع و مشکالت این بخش مهم در توسعه كشور 
مورد بحث، تبادل نظر و ارزیابی قرار گرفت و نتایج به ش��رح ذیل)به 
تفکيک اقدامات الزم توس��ط اركان حکومتی، تشکل های مهندسی، 
صنفی و حرفه ای و نيز ش��ركت های پروژه محور( برای دستيابی به 
اهداف برنامه پنجم توسعه) تا سال 1394( و اهداف سند چشم انداز 20 

ساله كشور در حوزه صنعت احداث ، بدست آمده است.

4-1- انتظارات از اركان حكومت 
برای دس�تيابی به اهداف س�ند 
چش�م انداز 20 س�اله كشور در 

حوزه صنعت احداث
انتظار م��ی رود كه قوای س��ه گانه 
اركان حکومتی به مفاد قانون برنامه 
5 س��اله پنج��م توس��عه جمهوری 

اس��المی ایران و اصل 44 قانون اساس��ی از طریق توجه بيشتر و 
اقدام به موارد چهارده گانه یاد شده زیر، برگرفته از قوانين موجود 

كشورتوجه نمایند:

4-1-1- اصالح، تدوين و اجرای قوانين مالی، پولی و بانكی
بند )ج( ماده )17(، بند )ج( ماده )82(، بندهای )ط-1( تا )ط-3( 
و )ط-5( م��اده )84( بند )د( م��اده )85(، ماده )118(، بند)الف( 
ماده )115( و بند )ص( ماده )224( از قانون برنامه 5 ساله پنجم 

توسط جمهوری اسالمی ایران.
4-1-2- اجرای مناس��ب و موثر قانون گشایش )صدور( اعتبارات 

اسنادی داخلی- ریالی
بند )د( ماده )214( قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران

4-1-3- اقدام فعال موثر در مورد مش��اركت بخش خصوصی در 
تهيه و تدوین مقررات

ماده )75(، بندهای )الف تا ج( ماده )214( قانون برنامه 5 س��اله 
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده )15( و بند )9( ماده 

)42( اصل )44( قانون اساسی

4-1-4- اصالح، تدوین و اجرای قوانين بيمه
م��اده )72(، ماده )114(، بند )ال��ف( ماده )115( و بند )ب( ماده 

)168( قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
4-1-5- اصالح، تدوین و اجرای قوانين كار و تامين اجتماعی

ماده )73( قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
4-1-6- اصالح، تدوین و اجرای قوانين گمركی

ماده )106( قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران
4-1-7- اصالح، تدوین و اجرای قوانين مالياتی

تبص��ره )1( م��اده )119(، تبصره ه��ای )1( و )2( ماده )120( و 
بند )ب( ماده )159( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی 

ایران
4-1-8- ایجاد بهبود در فضای كسب و كار و جلوگيری از رقابت 

های غير عادالنه
م��اده )25(، ماده )69( تا ماده )79( قانون برنامه 5 س��اله پنجم 
توس��عه جمهوری اس��المی ایران و نيز بند )10( ماده )42( اصل 

)44( قانون اساسی
4-1-9- ایجاد فضای كارآفرینی، اشتغال اثر بخش و كار شایسته

ماده )80(، م��اده )127( و )128(، م��اده )132(، بند)الف( ماده 
)140(، بنده��ای )ج و د( ماده )141(، بند )ج( ماده )142(، بند 
)الف( ماده )143(، بند )ز( ماده )150( ماده )156( و )157(، بند 
)د( ماده )161(، بند )و-3( ماده )163(، ماده )166(، ماده )171( 
و )172(، ماده )193(، بندهای )ه(، 
)ط(، )ع( و )ف( ماده) 194(، بندهای 
) ب و ج ( ماده )198(، ماده)199(، 
بن��د )ط-1( م��اده )211(، بندهای 
)ال��ف تا ج( و )و( م��اده )215(، بند 
)و( ماده )216(، ماده )217( و ماده 
)232( قان��ون برنامه 5 س��اله پنجم 
توس��عه جمهوری اس��المی ایران و 
تبص��ره های )1( و)2( بند )ج( ماده )3( و بندهای )3( و)6( ماده 

)29( اصل )44( قانون اساسی
4-1-10- اجرای كارس��از و موثرتر قانون حداكثر استفاده از توان 

فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرائی كشور در پروژه ها
بن��د )ج-ا( و )د( ماده )82( قانون برنامه 5 س��اله پنجم توس��عه 

جمهوری اسالمی ایران
4-1-11- اص��الح، تدوی��ن و اج��رای قانون ادغام ش��ركت های 
تجاری  و ایجاد ش��ركت های بزرگ، شركت های مادر تخصصی، 

كنسرسيوم ها و اتحادها
بند )ب( م��اده )80(، ماده )105( و بن��د )ج( ماده )150( قانون 

برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
4-1-12- اصالح، تدوین و اجرای قوانين مرتبط با صدور خدمات 

فنی و مهندسی
بند )ب( ماده )17(، ماده )104(، ماده )111( و ماده )210( قانون 

برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
4-1-13- اصالح، تدوین و اجرای قوانين مرتبط با ظرفيت سازی 
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و ایجاد توانمندی
بن��د )الف( م��اده )46(، ماده )47( تا 
)49(، بن��د )الف( ماده )80(، بند )د( 
ماده )129( بندهای )الف( و )ه( ماده 
)150(، )153(، م��اده )155(، م��اده 
)157(، بن��د ) د-2( م��اده )168(، 
بن��د )ك( ماده )201( و بند )و( ماده 
)234( قان��ون برنامه 5 س��اله پنجم 
توسعه جمهوری اسالمی ایران و نيز 

بند )8( ماده )29( اصل )44( قانون اساسی

4-1-14- حمايت و پشتيبانی دولت 
از موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث

به منظور انجام تحقيق و پژوهش در تدوین راهکارهای رفع موانع 
و مشکالت موجود در مس��ير دستيابی به اهداف سند چشم انداز 
20 س��اله كش��ور بهره گيری از قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه 

جمهوری اسالمی ایران

4-2- اقدامات پيش�نهادی جهت تش�كل های مهندسی، 
صنفی و حرفه ای صنعت احداث

مهمتری��ن اقدامات تش��کل های مهندس��ی، صنف��ی و حرفه ای 
صنعت احداث از طریق هم افزائی با شورای هماهنگی تشکل های 
مهندس��ی، صنفی و حرفه ای كش��ور و ایجاد ارتباط مستمر و اثر 

بخش با نهاد تعامل در موارد شش گانه به شرح زیر است:
4-2-1- ایج��اد نظام منس��جم ارتباط و تعامل بين تش��کل های 
مهندس��ی، صنفی و حرف��ه ای صنعت احداث بر پایه مهندس��ی 
سيس��تم برای دستيابی به هم افزائی بيشينه و تاثيرگذار از طریق 
اندركنش بين تش��کل های مهندس��ی یاد شده و اركان حکومتی 
در حوزه صنعت احداث و پی گيری قانونمند كردن مش��اركت این 
تش��کل ها در تصميم س��ازی ها و تصميم گي��ری های مرتبط با 

صنعت احداث و توسعه كشور
4-2-2- پ��ی گيری و تالش به منظور تغيي��ر فضای رقابت های 
غير عادالنه ش��ركت های دولتی، تعاون��ی و عمومی غير دولتی با         

شركت های بخش خصوصی در صنعت احداث
4-2-3- تدوی��ن راهبردها و راهکارهای ظرفيت س��ازی و ایجاد 
توانمن��دی و ماندگاری نظام مند برای ش��ركت های پروژه محور 
صنعت احداث كه عضو تشکل های یاد شده هستند با استفاده از 

توانمندی های موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث.
4-2-4- ایجاد پایگاه های اطالعاتی مناس��ب برای ش��ركت های 
پروژه محور صنعت احداث كه عضو تشکل های یاد شده هستند با 
استفاده از توانمندی های موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث.
4-2-5- تدوین و نشر اصول اخالق حرفه ای برای اعضاء هر تشکل
4-2-6- پيگيری مس��تمر و فعال تحقق انتظارات چهارده گانه از 

اركان حکومتی كه در بند )4-1( این قطعنامه درج شده است.

4-3- اقدامات ضروری ش�ركت 
های پروژه محور بخش خصوصی 

در حوزه صنعت احداث
مهمترین اقدامات ضروری ش��ركت 
ه��ای پروژه مح��ور بخش خصوصی 
در حوزه صنعت احداث كه ش��امل 
ش��ركت های مهندس��ان مش��اور، 
تولي��د  و  س��ازندگان  پيمان��کاران، 
كنندگان می باش��د، با اس��تفاده از 
تجربيات و توانمندی های موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث 
برای تبدیل شدن به شركت های یاد گيرنده، چابک و انعطاف پذیر 

در موارد هفت گانه به شرح زیر است:
4-3-1- ظرفيت سازی و ایجاد توانمندی و ماندگاری از طریق الگو 
برداری )Benchmarking( مناسب از شركت های موفق داخلی 

و كشورهای منطقه.
4-3-2- تدوی��ن برنامه راهبردی با نگاه به قانون برنامه 5 س��اله 

پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
4-3-3- تدوین طرح كسب و كار با استفاده از الگوبرداری مناسب 

از شركت های موفق داخلی و كشورهای منطقه
4-3-4- تدوین و اجرای برنامه های آموزش��ی كاربردی مس��تمر 
برای توسعه منابع انسانی متخصص به منظور توانمند سازی و به ه
نگام كردن دانش فنی به ویژه توسعه كاربرد فن آوری ارتباطات و 

)ICT( اطالعات
4-3-5- بر پائی نظام كنترل كيفيت و بهبود مس��تمر بر اس��اس 

استانداردهای جهانی
4-3-6- التزام عملی به رعایت اصول اخالق حرفه ای

4-3-7- تدوین ضوابط انجام كارها، به صورت مشاركتی "مهندس 
مشاور- مهندس مش��اور"، "مهندس مشاور- پيمانکار"، "مهندس 
مشاور – پيمانکار- سازنده"، در قالب روش های استاندارد جهانی 
مانند روش های معرفی شده در فدراسيون بين المللی مهندسان 

)FIDIC( مشاور

5- سخن پايانی
موسس��ه تحقيق وتوس��عه صنعت احداث به عنوان برگزار كننده 
این كنفرانس از ش��ركت كنن��دگان و مخاطبين محترم، قدردانی 
و سپاسگزاری نموده و وظيفه خود می داند كه مفاد این قطعنامه 
را به طور مس��تمر از طریق دبيرخان��ه دائمی كنفرانس پی گيری 
نم��وده و نتایج بدس��ت آم��ده را در وبگاه كنفران��س بين المللی 
صنعت احداث)www.sce-conference.com(درج نموده و به 

استحضار شما عزیزان برساند.

ما صدای ناالن بادهای سرگردانيم،
 كه از قلل شامخه كوه ها در پی آسايش و آسودگی ناله می كنيم،

 غافل كه آسايش و آرامش ما، مرگ ماست.
وقتی هوا ايستاد، باد ديگر نيست، 

باد تا وقتی هست كه در وزش باشد.
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خبرگ�زاري مهر: مدیركل دفتر مقررات ملی س��اختمان وزارت 
راه و شهرس��ازی از تصویب شناس��نامه فنی ملکی با انجام برخی 
اصالحات در شواری ش��هر تهران خبر داد و گفت: پروانه اشتغال 
مهندسان ناظر حتی با یکبار امضا فروشی و تخلف، باطل می شود.

غالمرضا هوایی با بيان اینکه شناس��نامه فنی ملکی ساختمان از 
سوی شورای ش��هر تهران تصویب شده است، گفت: این قانون با 
انجام اصالحاتی به تصویب شورای شهر تهران رسيد و فعال منتظر 
ابالغ شهردار تهران هستيم.مدیركل دفتر مقررات ملی ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازی افزود: در اصالحيه اجرای این قانون آمده 
است كه ساختمان باید از سوی سازنده دارای پروانه ساخته شود 
و مالک بدون پروانه س��ازمان نظام مهندس��ی اجازه ساخت و ساز 
ن��دارد، همچنين اگر یک مهندس ناظر امضا فروش��ی كند پروانه 
وی در سازمان باطل می شود.وی با بيان اینکه حتی یکبار تخلف 

 از س��وی مهندس��ان ناظر منجر به باطل ش��دن پروانه كاری وی 
می شود، بيان كرد: به تمامی ساختمانهای دارای شناسنامه فنی 
ملک��ی به صورت رایگان بيمه كيفيت س��اختمان تعلق می گيرد. 
هوایی با اش��اره به اینکه در شناس��نامه فنی ملک��ی دخالت افراد 
حقيقی به صفر می رسد، گفت: از آنجایيکه سازنده با پروانه اشتغال 
به كار وارد س��اخت و ساز می ش��ود بنابراین امکان امضاء فروشی 
هم وجود ندارد.مدیركل دفتر مقررات ملی س��اختمان وزارت راه 
و شهرسازی تصریح كرد: به مدت 6 ماه تا یکسال شناسنامه فنی 
ملکی برای ساختمانهای باالی 3 هزار متر به اجرا می رسد تا پس 
از آن برای كليه س��اخت و س��ازها اجباری شود. وی درباره هزینه 
دریافت این شناسنامه برای ساختمان ها، گفت: هزینه های مربوط 
به ارایه شناس��نامه همان كارمزد مهندس��ان است و به طور كلی 

هزینه اضافی را به سازندگان تحميل نمی كند.

خبرگزاري فارس: نائب رئيس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه بانک مس��کن به دليل هزینه هایی كه دولت در مسکن مهر 
انجام داده بزرگترین بدهکار بانک مركزی است، گفت: بانک مسکن 

30 هزار ميليارد تومان به بانک مركزی بدهکار است.
محمدرضا باهنر در پاس��خ به این پرسش كه مهدی چمران رئيس 
شورای اسالمی شهر تهران اعالم كرده است ظرفيت شهر تهران در 
س��ال 78 تمام شده است، افزود: تهران یک مقوله جدی و مفصلی 
دارد و باید مس��تقل از خيلی مس��ائل به آن نگاه شود. نائب رئيس 
مجلس ش��ورای اس��المی در بخش دیگر س��خنانش در خصوص 
وضعيت مس��کن در تهران گفت: مش��کل مسکن در كشور معضل 
جدی اس��ت دولت همت واالیی داشت و برای حل معضل مسکن، 
طرح مس��کن مهر را اجرایی كرد. به اعتقاد باهنر از 40 سال پيش 
مشکل مسکن وجود داشته است. وی گفت: در آن زمان ها نيز یک 
تا دو سال ركود مسکن داشته و سپس یک پرش قيمتی 80 تا 100 
درصدی داش��ته ایم. همواره داستان مسکن این گونه بوده و بورس 
بازی و رانت خواری در آن وجود داشته است. باهنر ادامه داد: دولت 
خواست مشکل را برطرف كند و موضوع مسکن مهر را مطرح كرد. 
وی با تاكيد بر این موضوع كه در این طرح ساخت و سازهای زیادی 
اتفاق افتاد و عده ای صاحب خانه شدند، گفت: در حال حاضر نيز كار 
ادامه دارد اما با معضالت و مشکالتی مانند نبود زیربناهای مثل آب، 
برق و گاز روبرو است. نائب رئيس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
از این مهمتر یکسری پارامتر های كالن را هم به هم ریخته در حال 
حاضر بانک مس��کن به دليل هزینه هایی كه دولت در مسکن مهر 
انجام داده بزرگترین بدهکار بانک مركزی است و 30 هزار ميليارد 
تومان فقط بانک مس��کن به بانک مركزی بدهکار اس��ت. وی بيان 
كرد: حال ممکن است این سؤال پيش بياید كه یک بانک به بانک 

دیگری بدهکار است این خيلی اشکال ندارد اما اشکالش این است 
كه بان��ک مركزی برای اینکه به بانک ها وام دهد باید پول پرقدرت 
تولي��د كند. باهنر ادامه داد: پ��ول پرقدرت توليد كردن یعنی تورم، 
افزایش نقدینگی، س��طح عمومی قيمت ها را باال بردن است. یعنی 
اگر بدهی مجموعه بانک ها به بانک مركزی مثالً به عدد 100 هزار 
ميليارد تومان برسد یعنی همين موضوع 10 تا 15 درصد تورم در 
جامعه ایجاد می كند.  نایب رئيس مجلس شورای اسالمی اضافه كرد: 
مس��ئله دوم این است كه حجم وسيعی از سرمایه گذاری در كشور 
توسط بخش خصوصی در مسکن از بين رفته است. باهنر ادامه داد: 
سابقاً در مسکن ساخت و ساز می شد و ساليانه در كشور پروانه های 
زیادی صادر می شد اما در حال حاضر در مسکن سود حتی عادالنه 
هم نصيب بخش خصوصی نمی ش��ود و آنها نيز در ساخت و سازها 
دخالت نمی كنند و تمام س��رمایه گذاری خود را از بخش مس��کن 

بيرون كشيده اند.

تصويب شناسنامه فنی ملکی در شورای شهر تهران

بدهی۳۰هزار ميلياردی  مسکن  مهر
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خبرگزاري ايسنا: بزرگترین فرودگاه جهان از نظر حجم جابجایي 
مسافر در چين ساخته مي شود. روزنامه یان ژائو به نقل از یک مقام 
چيني اعالم كرد كه پکن قصد دارد تا براي برآورده  كردن نيازهاي 
روزافزون به مس��افرت هاي هوایي در این كشور بزرگترین فرودگاه 
جهان را احداث كند.فرودگاه جدید قرار اس��ت بين پکن و استان 
هبي چين احداث شود و گفته مي شود كه ظرفيت ساالنه جابجایي 

مسافر آن 130 ميليون نفر خواهد بود و همچنين ظرفيت جابجایي 
بار آن معادل 5.5 ميليون تن در سال عنوان شده است. در همين 
حال هزینه ساخت این فرودگاه برابر با 15 ميليارد دالر برآورد شده 
است و در صورت س��اخت جایگزین فرودگاه بين المللي آتالنتاي 

آمریکا به عنوان شلوغ ترین فرودگاه جهان خواهد شد.

خبرگزاری فارس: همزمان با روز مهندس و بزرگداشت دانشمند 
بزرگ ایرانی “خواجه نصرالدین طوسی ”، طی مراسمی كه به همين 
منظور در س��الن ميالد نمایش��گاه بين المللی تهران برگزار شد از 
نخستين كتاب جامع هوشمند واحدهای دارای نشان ملی استاندارد 
در گروه تخصصی ابنيه و ساختمان، رونمایی شد .این اثر ملی حاصل 
طرحی ده س��اله و تالش مدادم دو س��اله ی دبيرخانه ی این كتاب 
اس��ت كه با حضور مسئوالن وزارت مسکن و شهرسازی، مهندس 
چمران ریيس ش��ورای عالی اس��تان ها و ریيس ش��ورای اسالمی 
ش��هر تهران، مهندس سيد مهدی هاشمی ریيس شورای مركزی 
سازمان نظام مهندسی كشور و جمع كثيری از اعضای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران رونمایی شد. نخستين كتاب جامع 
هوشمند اس��تاندارد ملی ابنيه و ساختمان، در اجرای مواد 155 و 
168 برنامه پنجم توسعه و قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان 
و مصوبات هيات وزیران گردیده و با حمایت وزارت راه و شهرسازی، 
سازمان ملی استاندارد ایران، شورای مركزی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان كشور اجرایی گردیده است. بخش خصوصی نيز از جمله 
شبکه خانه های صنعت و معدن ایران، انجمن دارندگان نشان ملی 
اس��تاندارد ایران، مجمع كنفدراسيون صنعت ایران و انجمن بتن 
ایران از این اثر ملی حمایت جدی كرده اند. به این ترتيب نخستين 
كتاب جامع هوشمند اس��تاندارد ملی ابنيه و ساختمان، از طریق 
سازمان نظام مهندسی ساختمان برای كليه ی اعضای این سازمان 
و از طریق دبيرخانه دائمی كتاب جامع هوش��مند واحدهای دارای 
نش��ان ملی اس��تاندارد ایران، برای تمام شهرداران، بخشداری های 
كشور، استانداری ها، فرمانداری ها، توليد و توزیع كنندگان مصالح و 
لوازم ساختمانی و كليه فعاالن عرصه ی ساخت به ویژه شركت های 
ساختمانی، پيمانکاران و انبوه سازان قابل عرضه و استفاده است. كليه 
واحدها و كارگاه های توليد مصالح، تأسيسات و تجهيزات ساختمانی 
دارای نش��ان ملی اس��تاندارد می توانند برای كنترل مشخصات و 
استانداردهای خود با دبيرخانه دائمی كتاب استاندارد ملی ابنيه و 

ساختمان ایران  تماس بگيرند.

بزرگترين فرودگاه جهان در چين ساخته مي شود 

در روز مهندس

نخستين كتاب جامع و هوشمند استاندارد ملی ساختمان رونمايی شد
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خبرگزاري ايرنا: سرپرست معاونت فنی و زیربنایی راه آهن گفت: 
اداره كل خط و سازه های فنی راه آهن، ماه جاری سامانه مدیریت 
نگهداری و تعميراتCMMS ماشين آالت مکانيزه روسازی خط 

را پياده سازی كرد.
مصطفی معينی افزود: این سامانه كه براساس سيستم نت )شبکه ( 
قابليت اطمينان محور )RCM( پياده سازی شده، با بهره گيری از 
تکنيک ها و شاخص های استاندارد، امکان ارزیابی مستمر اثربخشی 
و مدیریت بهينه فرایند ن��ت را فراهم می كند. معينی اضافه كرد: 
این سيستم با هدف مدیریت دانش، افزایش بهره وری و دستيابی 
به پایگاه اطالعاتی منس��جم و متناس��ب با برنامه های نگهداری، 

تعميرات پيشگيرانه )pm( و پيش بينانه )cm( كه همگی منطبق 
بر اس��تانداردهای ISO 14224 و IEC 60300 هستند، توسط 
اداره كل خط و س��ازه های فنی راه آهن اجرایی ش��د. به گفته این 
مقام مس��ئول، از جمله مزایای اس��تفاده از این سامانه می توان به 
امکان مدیریت بهينه نگهداری و تعميرات ماشين آالت مکانيزه و 
صرفه جوی��ی در زمان و هزینه را برش��مرد كه ب��ا توجه به تنوع و 
پيچيدگی سيستم های مختلف ماشين آالت مکانيزه و همچنين 
تخصصی بودن سيس��تم نگهداری و تعميرات تجهيزات مربوطه، 

بهره برداری از سامانه مذكور بسيار موثر و مفيد خواهد بود.

 خبرگ�زاري ايرنا: عمليات اجرایی طرح زیربنایی راه آهن ازنا - 
اليگودرز - داران - اصفهان با حضور معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
در منطقه ش��رق لرستان آغاز شد. در آیين كلنگ زنی این طرح 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این محور به طول 360 كيلومتر 
از ایس��تگاه راه آهن اصفهان ش��روع و با عبور از ش��هرهای زرین 
ش��هر، تيران، داران و اليگودرز به ایستگاه ازنا متصل خواهد شد. 
احمد صادقی افزود: كاهش 287 كيلومتری فاصله بين استانهای 
خوزس��تان و اصفهان، بهبود تنگناهای ظرفيتی شبکه ریلی بين 
اصفهان و خوزس��تان، صرفه جویی در مصرف انرژی در ش��بکه 
ترابری منطقه و تس��ریع در توس��عه صنعت��ی و اقتصادی مراكز 
زیرپوشش از اهداف اصلی اجرای این طرح است. وی عبور روزانه 

17 زوج قطار باری و مسافربری، 5/8 ميليون تن بار و جابه جایی 
س��االنه پنج ميليون نفر مس��افر را از ظرفيت های طرح راه آهن 
ازنا - اليگودرز به سمت اصفهان عنوان كرد. صادقی گفت: مرحله 
نخس��ت این طرح با اعتب��اری افزون بر 300 ميلي��ارد ریال و به 
طول 30 كيلومتر از اليگودرز به طرف ازنا امسال آغاز شده است. 
وی با بيان اینکه طرح های زیربنایی همچون ایجاد خطوط ریلی 
و ش��اهراه ها بویژه در مناطق محروم در اولویت كاری دولت نهم 
و ده��م قرار دارد افزود: ه��م اكنون 9هزار كيلومتر خطوط ریلی، 
2200 كيلومت��ر آزادراه و 500 كيلومتر بزرگراه احداث یا درحال 
اجراست كه در طول 33 سال پس از پيروزی انقالب اسالمی بی 

سابقه بوده است. 

  عمليات اجرايی طرح راه آهن ازنا -اليگودرز- اصفهان آغاز شد 

مقام مسئول:

سامانه مديريت نگهداری و تعميرات ماشين آالت
 در راه آهن پياده سازی شد
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دستان بهشتي
در روزگاري دور حدود قرن پانزدهم ميالدي، در روستايي نزديك نورنبرگ آلمان يك خانواده پر 
جمعيت 10 نفره زندگي مي كردند. ش�غل پدر خانواده كف�اف زندگي آنها را نمي داد براي همين او 
شبانه روزي كار مي كرد تا همسر و فرزندانش احساس كمبود نكنند. در بين فرزندان آنها دو پسر 
دوقلو بودند به نامهاي آلبرت و آبريش. آنها عاليق يكساني هم داشتند و دوست داشتند در آينده 
نقاش يا مجسمه ساز شوند. آنها آكادمي هنر سوئد را براي تحصيل خود انتخاب كرده بودند. سالها 
گذش�ت و آنها به سن دانشگاه رسيدند. اما پدر قادر به پرداخت هزينه تحصيل هردوي آنها بطور 
همزمان نبود. براي همين قرار ش�د كه قرعه كش�ي كنند و نفر برنده به س�وئد رود و نفر بازنده با 
كار در معدن كمك خرج تحصيل برادرش باش�د. قرعه به نام آبريش افتاد و او به س�وئد رفت و به 
تحصيل در رش�ته نقاشي پرداخت. آلبرت هم در معدن كار مي كرد. 4 سال گذشت و حاال آبريش 
يك نقاش معروف شده بود. او با خوشحالي به خانه بازگشت و از آلبرت خواست تا به سوئد برود. 
اما دس�تهاي آلبرت در اثر كار در معدن خراب و ضخيم ش�ده و انگشتانش از حالت طبيعي خارج 
شده بودند. او گفت: من ديگر با اين دستها قادر به نقاشي نيستم اما دستهاي تو دستهاي من هم 
هس�ت. مهم اين اس�ت تو به آرزويت رسيدي. آبريش اشك ريخت و برادرش را در آغوش گرفت. 
برادري كه آينده اش را فدايش كرده بود. سالها گذشت و نام آبريش دورر )Albrecht Dürer(  به 
عنوان بهترين نقاش رنسانس در همه دنيا پخش شد. اما از ميان همه آثارش يك نقاشي بسيار زيبا 
وجود دارد كه آن را از روي دستهاي برادرش آلبرت كشيده و به او هديه كرده است. يك شاهكار 

هنري معروف به نام "دستان بهشتي"

  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و اين پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    

 رقابت
كاله فروشی روزی از جنگلی می گذشت. تصميم گرفت زير درخت مدتی استراحت كند. لذا كاله ها را 
كنار گذاشت و خوابيد. وقتی بيدار شد متوجه شد كه كاله ها نيست . باالی سرش را نگاه كرد . تعدادی 
ميمون را ديد كه كاله ها را برداش�ته اند فكر كرد كه چگونه كاله ها را پس بگيرد. در حال فكر كردن 
سرش را خاراند و ديد كه ميمون ها همين كار را كردند. او كاله را از سرش برداشت و ديد كه ميمون ها 
هم از او تقليد كردند. به فكرش رسيد... كه كاله خود را روی زمين پرت كند. لذا اين كار را كرد. ميمونها 

هم كالهها را بطرف زمين پرت كردند. او همه كاله ها را جمع كرد و روانه شهر شد.
س�الهای بعد نوه او هم كاله فروش ش�د. پدر بزرگ اين داستان را برای نوه اش تعريف كرد و تاكيد كرد 
كه اگر چنين وضعی برايش پيش آمد چگونه برخورد كند. يك روز كه او از همان جنگل گذشت در زير 
درختی استراحت كرد و همان قضيه برايش اتفاق افتاد او شروع به خاراندن سرش كرد. ميمون ها هم 
همان كار را كردند. او كالهش را برداشت ,ميمون ها هم اين كار را كردند. نهايتا كالهش را بر روی زمين 
انداخت. ولی ميمون ها اين كار را نكردند.  يكی از ميمون ها از درخت پايين آمد و كاله را از روی زمين 

برداشت و در گوشی محكمی به او زد و گفت : فكر می كنی فقط تو پدر بزرگ داری؟!
نكته : رقابت سكون ندارد
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اس�تاد كوزه گری بود كه خيلی با تجربه ب�ود و كوزه های لعابی كه 
می س�اخت خيلی مشتری داشت. شاگردی نزد وی كار می كرد كه 
زرنگ بود و اس�تاد به او عالقه داشت و تمام تجربه های كاری خود 

را به او ياد داد.
شاگرد وقتی تمام كارها را ياد گرفت انتقاد مي كرد و ايراد مي گرفت 
و نس�بت به كمي مزد خود معترض بود روزي استاد را تهديد كرد 
ك�ه مي روم برای خودم كارگاهی راه اندازی كنم و كلی فايده ببرم. 
هرچه اس�تاد كوزه گر از او خواهش كرد مدتی ديگر نزد او بماند تا 
ش�اگردی پيدا كند و كمی كارها را ياد بگيرد تا اس�تاد دست تنها 
نباشد، شاگرد قبول نكرد و او را دست تنها گذاشت و رفت. شاگرد 
رفت و كارگاهی راه اندازی كرد و همانطور كه ياد گرفته بود كاسه ها 
را س�اخت و رنگ كرد و روی آن لعاب داد و در كوره گذاشت. ولی 
متوجه شد كه رنگ كاسه های او مات است و شفاف نيست. دوباره 
از نو شروع كرد و خاك خوبتر انتخاب كرد و در درست كردن خمير 
بيش�تر دقت كرد و بهترين لعاب را استفاده كرد و آنها را در كوره 
گذاش�ت ولی باز هم مش�كل قبلی بوجود آمد. شاگرد فهميد كه 
تمام اسرار كار را ياد نگرفته. نزد استاد رفت و مشكل خود را گفت. 
و از اس�تاد خواهش كرد كه او را راهنمائی كند. استاد از او پرسيد 
كه چگونه خاك را آم�اده می كند و چگونه لعاب را تهيه می كند و 
چگونه آنرا در كوره می گذارد. ش�اگرد جواب تمام س�والها را داد. 
اس�تاد گفت: درست است كه هر ش�اگردی بايد روزی استاد شود 
ولی تو مرا بی موقع تنها گذاشتی. بيا يك سال اينجا بمان تا شاگرد 
ت�ازه ه�م قدری كار ياد بگي�رد و آن وقت من هم ت�و را راهنمائی 

خواهم كرد و تو به كارگاه خودت برو. ش�اگرد قبول كرد يكس�ال 
آنجا ماند ولی هر چه دقت كرد متوجه اشتباه خودش نمی شد. يك 
روز استاد او را صدا زد و گفت بيا بگويم كه چرا كاسه های لعابی تو 
مات اس�ت. استاد كنار كوره ايستاد و كاسه ها را گرفت تا در كوره 
بگذارد به ش�اگردش گفت چش�مهايت را باز كن تا فوت و فن كار 
را ياد بگيری. اس�تاد هنگام گذاشتن كاسه ها در كوره به آنها چند 
فوت می كرد. بعد از او پرسيد: "فهميدی"؟ شاگرد گفت: نه. استاد 
دوباره يك كاس�ه ديگر برداش�ت و چند فوت محكم به آن كرد و 
گرد و خاكی كه از آن برخاسته بود به شاگرد نشان داد و گفت: اين 
فوت و فن كار است، اين كاسه كه چند روز در كارگاه می ماند پر از 
گرد و خاك می ش�ود در كوره اين گرد وخاك با رنگ لعاب مخلوط 
می ش�ود و رنگ لعاب را كدر می كند. وقتی آنرا فوت می كنيم گرد 
و غبار پاك می ش�ود و لعاب خالص پخته می ش�ود و رنگش شفاف 
می ش�ود. حاال پ�ی كارت برو كه همه كارهايت درس�ت بود و فقط 
همين فوت را كم داش�ت. اين مثل اش�اره به كسی دارد كه بسيار 
چيزها می داند ول�ی از يك چيز مهم آگاهی ندارد. مثلهايی كه به 

اين موضوع داللت دارند عبارتند از:
فالنی هنوز فوتش را ياد نگرفته

اگر كسی فوت اين كار را به ما ياد می داد خوب بود
برو فوت آخری را ياد بگير

همه چيز درست است و فقط فوتش مانده

 هر زمان ش�ايعه اي رو ش�نيديد و يا خواستيد ش�ايعه اي را تكرار 
كنيد اين فلسفه را در ذهن خود داشته باشيد! 

در يونان باس�تان س�قراط به دلي�ل خرد و دراي�ت فراوانش مورد 
ستايش بود. روزي فيلس�وف بزرگي كه از آشنايان سقراط بود، با 

هيجان نزد او آمد و گفت:
سقراط مي داني راجع به يكي ازشاگردانت چه شنيده ام؟

سقراط پاسخ داد:
"لحظ�ه اي صب�ر ك�ن. قب�ل از اينكه به م�ن چيزي بگوي�ي از تو 
مي خواهم آزمون كوچكي را كه نامش س�ه پرس�ش اس�ت پاسخ 
دهي."مرد پرس�يد: سه پرسش؟ س�قراط گفت: بله درست است. 
قبل از اينكه راجع به شاگردم با من صحبت كني، لحظه اي آنچه را 

كه قصد گفتنش را داري امتحان كنيم.
اولي�ن پرس�ش حقيقت اس�ت. كام�اًل مطمئن�ي كه آنچ�ه را كه 
مي خواهي به من بگويي حقيقت دارد؟ مرد جواب داد:"نه، فقط در 
موردش شنيده ام." سقراط گفت: "بسيار خوب، پس واقعاً نمي داني 

كه خبر درست است يا نادرست."
   حاال بيا پرس�ش دوم را بگويم كه: "در مورد خوبي اس�ت" آنچه 
را ك�ه در م�ورد ش�اگردم مي خواهي به م�ن بگويي خب�ر خوبي 
اس�ت؟ "مرد پاس�خ داد: "نه، برعكس…" سقراط ادامه داد: "پس 
مي خواهي خبري بد در مورد شاگردم كه حتي در مورد آن مطمئن 
هم نيس�تي بگويي؟ "مرد كمي دستپاچه شد و شانه باال انداخت. 

سقراط ادامه داد:
"و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آن چه را كه مي خواهي در 
مورد شاگردم به من بگويي برايم سودمند است؟ "مرد پاسخ داد:" 
نه، واقعا… "سقراط نتيجه گيري كرد: "اگر مي خواهي به من چيزي 

را بگويي كه نه حقيقت دارد و نه خوب اس�ت و نه حتي س�ودمند 
است پس چرا اصاًل آن را به من مي گويي؟

***
يك پيرمرد بازنشس�ته خانه جديدی در نزديكی يك دبيرس�تان 
خريد. يكی دو هفته اول همه چيز به خوبی و خوشی گذشت تا اين 
كه مدرس�ه ها باز شد. در اولين روز مدرسه پس از تعطيلی كالسها 
3 تا پس�ر بچه در خيابان راه افتادند و در حالی كه بلند بلند با هم 
حرف می زدند هر چيزی كه در خيابان افتاده بود شوت می كردند و 
سروصدای عجيبی به راه انداختند. اين كار هر روز تكرار می شد و 
آسايش پيرمرد مختل شده بود. اين بود كه پيرمرد تصميم گرفت 
كاری بكند. روز بعد كه مدرسه تعطيل شد دنبال بچه ها رفت و آنها 
را صدا كرد و به آنها گفت: بچه ها! ش�ما خيلی بامزه هستيد از اين 
كه می بينم اينقدر با نش�اط هستيد خوش�حالم من هم كه به سن 
ش�ما بودم همين كار را می كردم. حاال می خواهم لطفی در حق من 
بكنيد من روزی 1000 تومن به شما می دهم كه بياييد اينجا و همين 
كار را بكنيد بچه ها خوشحال شدند و به كارشان ادامه دادند. تا آن 
ك�ه چند روز بعد پيرمرد به آنها گفت: ببينيد بچه ها متأس�فانه در 
محاسبه حقوق بازنشستگی من اشتباه شده و من نمی توانم روزی 

100 تومن بيشتر بهتون بدم. از نظر شما اشكالی نداره؟
بچه ه�ا با تعجب و ناراحتی گفتند: صد تومن!؟ اگه فكر می كنی به 
خاطر 100 تومن حاضريم اين همه بطری و نوشابه و چيزهای ديگر 

را شوت كنيم كور خوندی ما نيستيم!
از آن پس پيرمرد با آرامش در خانه جديدش به زندگی ادامه داد.

***

 ضرب المثل "فوت كوزه گری"

 سه پرسش از سقراط 
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پرتفوي )Portfolio( : عبارت است از سبد سهامي كه براي 
كاهش ريسك سرمايه گذاري تهيه مي شود.

كارگزار )Broker(: بنگاه هاي معامالتي هستند كه به خرید و فروش 
سهام مي پردازند. در این معامالت كارگزار وكيل تام االختيار فروشنده 

و خریدار است.
ش�اخص )Indicator(: ش��اخص ها اعدادي هس��تند كه روند 
وضعيت بازار را طي دوره هاي قبل و در حال حاضر نشان مي دهند. 
لذا براي سرمایه گذاري در هر بورسي و خرید سهام هر شركتي باید 
قبل از معامله وضعيت ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان آن بررسي 
 آن یعني ميزان سود هر سهم مشخص 

قبل از معامله وضعيت ترازنامه و حس��اب س��ود و ز
شود. ميزان )EPC( و

و معين و نسبت به سایر شركتها، مورد سنجش و اندازه گيري قرار 
گيرد و با ش��ركتهاي رقيب حاضر در بازار بورس، مقایسه شود، در 
ضمن باید به روند س��وددهي آن در سالهاي قبل توجه گردد. بدین 
منظور ش��اخصهاي مختلفي براي بررس��ي و تجزیه و تحليل مورد 
استفاده واقع مي شود كه از آن جمله به شاخص كل اشاره مي كنيم.

ش�اخص كل  Total Indicator: شاخص كل عددي است كه 
بازدهي بازار را نشان مي دهد و تغييرات مثبت و یامنفي آن بازتاب 
دهنده كل روند بازار است. معموالً براي محاسبه بازدهي بازار، درصد 

رشد شاخص ها را از ابتدا تا انتهاي ماه در نظر مي گيرند.

 Fixed Price & محاس�به به قيمت ثابت و به قيمت جاري
:Current Price

براي روش��ن ش��دن این بحث آن را با مثالي همراه مي كنيم. فرض 
كنيم در سال 88 تعداد 100 كاميون به قيمت هر یک 100ميليون 
تومان توليد كرده ایم؛ اگر در سال 89 قيمت آن 200 ميليون تومان 
و در س��ال 90 حدود 300 ميليون تومان باش��د، عمالً توليد اضافه 
نشده است بلکه قيمت آن افزایش یافته است. بنابراین به قيمت ثابت 

افزایش توليدي وجود نداشته است.

رش�د اقتص�ادي Economic Growth: به طور كلي افزایش 
درآمد ملي، محصول ناخالص ملي و توليد ملي در یک دوره زماني 

نسبتاً طوالني را رشد اقتصادي مي گوئيم.

شاخص اقتصادي Economic Indicator: به شاخصي گفته 
مي ش��ود كه ناظر بر نحوه و چگونگي عملکرد اقتص��ادي در مورد 
خاصي است مانند نرخ مبادله ارزي، نرخ تورم كه به عنوان شاخص 

در تجزیه و تحليل اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرند.
عمر اقتصادي Economic Life: به دوره اي از فعاليتهاي اقتصادي 

اطالق مي شود كه طي آن یک سرمایه گذاري به بازدهي مي رسد از 
سویي به مدت زماني كه یک دارایي ثابت قابل استفاده و بهره برداري 

است عمر اقتصادي آن دارایي ثابت گفته مي شود.

تحريم اقتصادي Economic Sanction: به نوعي از فشارهاي 
اقتصادي گفته مي شود كه به منظور وادار كردن یک كشور براي پذیرش 

و گردن نهادن به پاره اي از توافق هاي بين المللي اعمال مي گردد.

ارزش فعلي، كنوني Present Value: ارزش تنزیل شده مبلغي 
كه در سررس��يد معيني درآینده قابل وصول است و یا ارزش فعلي 
درآم��دي كه در آینده حاصل خواهد ش��د از فرمول زیر به دس��ت 

مي آید:

ارزش فعلي )x( ریال كه در )n(سال آینده حاصل خواهد شد با نرخ 
بهره )1(درصد با فرمول فوق محاسبه مي شود. از این فرمول مي توان 
براي مطالبات شركتهاي پيمانکاري پروژه هاي عمراني استفاده كرد 
كه نش��ان مي دهد ارزش فعلي مطالباتي كه چند سال بعد به آنها 
پرداخت مي ش��ود چه ارزش��ي دارد و چه ميزان از قدرت پول آنها 

كاسته مي شود.
فرض كنيم یک ش��ركت پيمان��کاري 1/440/000/000 تومان از 
بخش كارفرمایي مطالبات دارد و كارفرما آن را پس از 2 سال تأخير 
پرداخت مي كند. اگر نرخ تورم 20درصد باشد ارزش فعلي پولي كه 

بعد از 2 سال به دست مي آید به شرح زیر محاسبه مي شود:

نگاهي اجمالي به ادبيات اقتصادي و مالي
دكتر غالمرضا علي زاده

Economic Life: به دورهاي از فعاليتهاي اقتصادي 
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بنابراین مبلغي كه پيمانکار بعد از دو سال به دست مي آورد ارزش 
فعلي یک ميليارد تومان را خواهد داشت و عمالً 440 ميليون تومان 

از ارزش پول وي كاسته مي شود.

قانون زيف Zipf’s Law: قانوني است كه جي.ك زیف ارائه كرده 
اس��ت و به اصل »حداقل تالش«  معروف است؛ براساس این اصل 
انسان مي خواهد براي رس��يدن به هدف خود كمترین كوشش را 
از خود نش��ان دهد. این قانون در مورد منابع انساني سازمان نيز به 
كار مي رود و شامل آن دسته از كاركناني است كه با حداقل تالش 

سازماني مي خواهند حداكثر حقوق و دستمزد دریافت نمایند.
تجزیه و تحليل نقطه سر به سر )Break even Analysis(: این 
روش در س��ازمانهاي توليدي یا خدماتي ب��ه كار مي رود كه در آن 
با احتس��اب درآمد و هزینه كل، نقطه اي را نش��ان مي دهد كه در 
آن ش��ركت یا مؤسسه نه س��ود مي دهد و نه ضرر مي كند )سر به 
سر است( باالتر از آن نقطه توليد یا خدمت مؤسسه سودآور است، 

)حاشيه سود دارد(  و در پائين تر از آن ضررده مي باشد.
مق��دار توليد یا خدمت در نقطه سربه س��ر از فرمول زیر محاس��به 

مي شود:

كه در فرمول فوق M = مقدار توليد یا خدمت در نقطه سربه سر
FC= هزینه ثابت

P= درآمد حاصل از یک واحد كاال یا خدمت
Fv= هزینه متغير بابت یک واحد كاال یا خدمت

نمودار نقطه سر به سر Break even Chart: نموداري است 
كه در آن خط درآمد كل و هزینه كل نشان داده مي شود و به وسيله 
آن مي توان منطقه س��ود و یا زیان را مشخص كرد كه براي روشن 

شدن مطلب آن را بر روي محور مختصات رسم مي كنيم.

 
انسان اقتصادي Economic Man: به ویژگي ها و خصوصيات 
انساني اطالق مي شود كه رفتار عقالني دارد به بياني بهتر با اطالعات 
كامل و انگيزه اقتصادي الزم، تالش مي كند تصميم گيریهاي خود را 
براساس به حداكثر رساندن فایده و مطلوبيت هدف گذاري مي نماید. 
این الگواز انس��ان، زیربناي نظریه هاي كالسيک مدیریت است و به 
انساني گفته مي شود كه انگيزه هاي اقتصادي و مادي اساس و پایه 

رفتار وي را تشکيل مي دهد.

مهندسي انساني، مهندسي زيستي،  ارگونومي
 Human Engineering, Human Factors
Engineering, Ergonomics

علمي است كه رابطه انسان با ماشين را مورد مطالعه قرار مي دهد این 
علم در پي یافتن بهترین و مناسب ترین راه استفاده از ماشين آالت 
و سيستم ها به وسيله انسان است به طوري كه بيشتين ثمربخشي 
از آن به دست آید به بيان دیگر ارگونومي یا مهندسي انساني فني 
است كه هدف از آن طراحي ماشين آالت،  عمليات و محيط كاري، 
به گونه اي اس��ت كه با ظرفيتها و محدودیت هاي انسان هماهنگي 
و توازن داش��ته باش��د. این فن و علم كه رابطه انسان با ماشين را 
بررسي مي كند، از نظر برخي از اندیشمندان اقتصادي و مدیریتي، 
تکنولوژي زیستي یا فن شناسي زیستي )Biotechnology( هم 

نام گذاري شده است.
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منحني تجربه، اثر تجربه
Experience Curve = Experience E�ect 

ای��ن مفهوم ب��راي اولين بار توس��ط گروه مش��اوره اي دانش��گاه 
بوس��تون ارائه شد. براس��اس تعریف این مفهوم چنين استدالل 
مي ش��ود ك��ه هزینه ه��اي تولي��د ی��ک كاال در س��ازمان براثر 
كس��ب تجربه كاه��ش مي یابد. بررس��ي ها و تجربه ه��اي انجام 
ش��ده نش��ان داده اس��ت كه هرگاه ميزان تجربه دو برابر ش��ود، 
هزینه ه��ا حدود 30درص��د كاهش مي یاب��د. معادل��ه اي كه اثر 
 تجرب��ه را در هزینه ه��اي توليد نش��ان مي دهد عبارت اس��ت از
n هزینه كل توليد محصول Yn در ای��ن معادل��ه    )Yn=an-b(

ام مي باش��د، a هزینه توليد اولين واحد محصول اس��ت و b نرخ 
یادگيري و كسب تجربه مي باشد كه براي روشن تر شدن بحث آن 

را بر روي محور مختصات نشان مي دهد.

 

 
دستبند طاليي )s�Golden handcu(: مبلغ پولي است كه 
س��ازمان براي نگهداري و تشویق نيروي انساني با ارزش و كارآمد 
خود عالوه بر حقوق و دس��تمزد وي مي پردازد تا او را به ادامه كار 

در سازمان ترغيب نماید.

هديه خداحافظي Golden Handshake: ميزان پولي كه 
سازمان در هنگام ترك خدمت )اجباري( مدیران ارشد خود به آنان 
مي پردازد. این هدیه معموالً در زمان جابه جایي هيأت مدیره جدید 
با هيأت مدیره قدیم )قبلي( به اعضاي قدیمي داده مي شود و چون 
این مبلغ قابل مالحظه است به آن صفت طالیي داده شده است.

هديه آغ�از كار Golden Hello: مبلغ پولي اس��ت كه یک 
ش��ركت به منظور جذب نيروي انساني مؤثر مي پردازد كه داراي 

آینده درخشان در سازمان و نقش اثربخش در ارتقاء آن دارد.
POSDCORB هفت وظيفه مدیر

ای��ن واژه را لوترگيولي��ک )L.Gulick( وض��ع ك��رده اس��ت و 
اولي��ن حرف مفاهيم ارائه ش��ده را در كنار هم قرار داده اس��ت و 
)POSDCORB( را س��اخته است. در ترجمه این هفت وظيفه 
به فارس��ي اگر حرف اول معادل فارسي آنها را كنار هم قرار دهيم 

»اسب گربه« به دست مي آید.
Planning    برنامه ریزي

Organizing   سازمان دهي
Sta�ng استخدام و گزینش نيرو

Directing رهبري و هدایت
Coordinating هماهنگي

Reporting گزارش دهي و گزارش گيري
Budgeting بودجه ریزي و بودجه نویسي

منحني يادگيري – منحني پيشرفت در سازمان
ميزان پيش��رفت فرد در كسب مهارتها و توانایي هاي جدید نشان 
مي ده��د كه به ط��ور كلي هرچه تجربه فرد در س��ازمان افزایش 
مي یابد عملکرد او س��ریع تر و بهتر خواهد شد. البته این بهبودي، 
حدي دارد كه در ش��کل زیر منحني آن نش��ان داده مي شود. در 
این منحني نمایش در محور افقي ميزان كسب تجربه و در محور 

عمودي زمان عملکرد فرد ارائه مي شود.

 

رد فرد ارائه ميکرد فرد ارائه ميکرد فرد ارائه ميشود. کعمودي زمان عملکعمودي زمان عمل

 



35
35  

جش��ن جهان��ی نوروز نام همایش��ی اس��ت كه در آن، س��ران 
كش��ورهایی كه ن��وروز را جش��ن می گيرند گرده��م می آیند 
و ای��ن آیين باس��تانی را گرامی می دارند. این گراميداش��ت در 
روزهای نوروز انجام می شود و كشورهای صاحب نوروز - بيشتر 
كش��ورهای جنوب غربی آسيا، آس��يای ميانه، قفقاز، شبه قاره 
هند و بالکان- در آن ش��ركت می جویند و هر ساله یکی از این 

كشورها ميزبان جشن جهانی نوروز است.

تاريخچه 
جش��ن نوروز به عنوان باس��تانی ترین جش��ن تمدن بشری در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد به ثبت رسيده است. بنابر 
مدارك تاریخی بدست آمده، در زمان هخامنشيان نمایندگانی 
از اقوام مختلف در شهر پارسه گرد می آمدند و این روز را جشن 

می گرفتند. 

مقدمات برگزاری 
نوروز را در بيش��تر كش��ورهای خاورميانه، آسيای ميانه، قفقاز، 
ش��به قاره هند و بالکان جش��ن می گيرند از جمل��ه در ایران، 
افغانس��تان، تاجيکس��تان، تركمنس��تان، تركي��ه، جمه��وری 
آذربایجان، قرقيزس��تان، قزاقس��تان، ازبکس��تان، پاكس��تان و 

كردستان عراق.
جغرافيای پهناور جش��ن نوروز و همزمان��ی آن با بهار طبيعت 

در نيمکره ش��مالی و پيشينه باستانی آن و تأكيد این جشن بر 
نوع دوس��تی و مهرورزی در ميان جهانيان، باعث توجه سازمان 

ملل و دیگر كشورها به نوروز شد.
جشن نوروز با همکاری سه كشور فارسی زبان ایران، افغانستان 
و تاجيکس��تان در نوروز 1387 در ش��هر دوش��نبه و در نوروز 

1388 در مزار شریف برگزار شد.
در 8 مهر 1388 خورش��يدی، نوروز توس��ط س��ازمان علمی و 
فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو(، به عنوان ميراث جهانی، 
به ثبت جهانی رس��يد. و بنا به پيش��نهاد جمهوری آذربایجان، 
مجمع عمومی س��ازمان ملل در نشس��ت 4 اسفند 1388، 21 
م��اه مارس را به عن��وان روز جهانی عيد نوروز، با ریش��ه ایرانی 
به رسميت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به 
تصویب رسيده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با 
ریشه ایرانی كه قدمتی بيش از 3 هزار سال دارد و امروزه بيش 

از 300 ميليون نفر آن را جشن می گيرند توصيف شده است.

نخستين دوره 
  نخس��تين دوره »جش��ن جهانی ن��وروز« در روز 7 فروردین 
1389 در تهران برگزار ش��د. در این جش��ن، رئيس��ان  جمهور 
ایران، افغانستان، تاجيکس��تان، تركمنستان و عراق؛ وزیر امور 
خارجه جمهوری آذربایجان و معاون نخست وزیر تركيه حضور 

نوروز ميراث 
جهاني  جشن 

جهانی بر 
جهانيان 

فرخنده باد
دكتر غالمرضا علی زاده
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داش��تند. عالوه بر این سفيران كش��ورهای صاحب نوروز نيز در 
این همایش شركت كردند.

دومين دوره 
دومين دوره این جشن قرار بود در شيراز انجام شود كه به دليل 
مخالفتهای��ی انجام نش��د و ای��ن دوره در 7 فروردین 1390 در 
س��عدآباد تهران برگزار ش��د. در این نشست مقر دبيرخانه نوروز 
در تهران تش��کيل ش��د و قرار شد سند جش��ن جهانی نوروز تا 

افتتاحيه دوره بعد آماده شود.
در این جش��ن رئيس��ان جمه��ور ای��ران، تاجيکس��تان، عراق، 
افغانستان، ارمنس��تان و تركمنس��تان، معاون اول، رئيس دفتر 
و مش��اور ارش��د رئيس جمهور ایران، رئيس مجلس پاكس��تان، 
معاون رئيس جمه��ور زنگبار، معاونين نخس��ت وزیران تركيه و 
آذربایج��ان، وزرای خارج��ه لبنان و عمان، وزیر بهداش��ت، رفاه 
و خانواده هند، وزیر فرهنگ قرقيزس��تان، معاون ریيس مجلس 

قزاقستان، دبيركل س��ازمان اكو و سفيران ازبکستان و سنگاپور 
حضور داشتند.

بخشهايی از بيانيه دوره دوم 
1- پاسداشت آداب و رسوم نوروزی

2- الزم اس��ت كش��ورهای ح��وزه تمدنی و فرهنگ��ی نوروز در 
مناطق شبه قاره هند، آسيای مركزی، قفقاز، خاورميانه، بالکان، 
حوزه دریای س��ياه و بخش های��ی از آفریقا نس��بت به ترویج و 

گسترش فرهنگ نوروزی اهتمام ورزند.
3- ضم��ن حمایت مجدد از اقدام مجمع عمومی س��ازمان ملل 

متحد كه منجر به تصویب قطعنامه RES/A/64/253 گردید.
4- ضم��ن قدردانی از اقدامات یونس��کو در گراميداش��ت نوروز، 
بهره برداری بيش��تر و عميق ت��ر از ظرفيت های علمی و فرهنگی 
این نهاد بين المللی را در فراهم ساختن بستر فرهنگی الزم برای 

تقویت و تعميق مناسبات ملت ها ضروری تلقی می كنند.
5- ب��ه منظ��ور ایجاد انس��جام در فعاليت های ن��وروزی، توافق 
می نماین��د، »گروه فرهيخت��گان نوروز« با عضوی��ت منتخبين 
كش��ورها اعم از ادبا، شعرا و عالمان كشورهای ذیربط تشکيل و 
نس��بت به نهایی ساختن »س��ند جهانی نوروز« اقدام و آن را به 

نشست افتتاحيه جشن سوم جهانی نوروز ارائه نمایند.
6- از س��ازمان همکاری اقتصادی )اكو( و نيز مؤسس��ه فرهنگی 
آن سازمان درخواست می گردد همه ساله گزارش اقدامات خود 
را در خص��وص اجرای طرح های فرهنگی، علمی و آموزش��ی به 

اجالس جشن جهانی نوروز ارایه نمایند.
7- از دولت جمهوری اس��المی ایران به خاطر اختصاص مکانی 
برای اس��تقرار مقر دبيرخانه نوروز در تهران و تأمين هزینه های 

اوليه آن قدردانی می گردد.

ببين گنجشک شنگ صبحگاهی
سکوت بيشه را چون می زند رنگ

درین شبگير،  این نقاش آواز،
چه رنگين پرده ها سازد ز آهنگ!

ز آوازش كند آیينه ای نغز
حضور خویش سازد آشکارا

گهی در گوشه ی نيریز و عشاق 
گهی در پرده ی نوروز خارا

به هر نغمه گشاید پهنه ای را
فزاید بر اقاليم وجودش 

چو می داند كه سهم او ز هستی
نباشد غير آفاق سرودش

ميان خواب و خاموشی چه مانی
درون تيرگی ها و تباهی

تو نيز این پرده پردازی در آموز
از آن گنجشک شنگ صبحگاهی

                            شفيعی كدكنی

تذکره ي بهار   
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ب��رگ  برگ  تاریخ  را ورقي دوباره مي زنيم تا بيش��تر دریابيم  كه  
نوروز - این  واژه  پرش��ور- چه  پيش��ينه  و معنا و مفهومي  دارند 
و چگونه  اس��ت  كه  هر سال  شادي بر دل ها مي افزاید و نشاط و 

شادابي را به ارمغان مي آورد.
در نوروز كوله  بار خویش  مي گش��ائيم. پرتوانيم، پر تالش؛ همه  
ذرات  وجودمان  ش��وق  اس��ت. باز هم  برآنيم  ت��ا آیيني  كهن  از 
ن��و برپا كنيم. چون  طبيعت  حيات��ي  دوباره، تولدي  دیگر داریم. 
خس��تگي  ره، غبار از تن  مي  زدائيم؛ ش��ادمانيم. روي  به  گالب؛ 

و خانه  و هر آنچه  باش��د به  آب  زالل  
مي  ش��ویيم. چش��م  دل  بر نعمت هاي  
الهي  مي  گش��ایيم. چون  گياه  س��ر از 
خ��اك  برمي داریم. نم��از مي  گزاریم. 
سالهاس��ت  در نوروز هر آنچه  هس��ت  
مي ش��ویيم. جامه اي  ساده  مي دوزیم. 
خوراك��ي  مطب��وع  مي پزی��م. غب��ار 
مي زدایي��م، خان��ه  مي آرایيم. س��فره  
مي رویاني��م.  س��بزه   مي چيني��م، 
دستانمان گرچه  از زر خالي  است  اما 
از مهر و صفا سرشار است  و سالهاست  
با همين  دس��تها، آیين  دوره  باستان  
نگه  داش��ته ایم. س��فره  هفت  سين  را 
مي گسترانيم. ماهي  سرخ  كوچکي  در 
تنگ  آب  رها مي كنيم. نارنجي  خوش 
 رنگ  و بو در كاس��ه  آب  مي اندازیم  تا 

در لحظه  تحویل  س��ال  به  چرخ��ش  آن  بنگریم  و زیر لب  زمزمه  
كنيم: »بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازیم/ فلک را سقف 
بشکافيم و طرحي نو دراندازیم...« سيب  سرخي  كه  نشان  از مهر 

و محبت  دارد در برابر آیينه  مي نهيم  تا مهرمان  افزونتر ش��ود؛ و 
هفت  گونه  گياه  و خوردني  دستچين  شده  در سفره  مي  چينيم  تا 

رونق  و بركت  سفره مان  افزون  شود. 
در گذش��ته  رس��م  بوده  اس��ت  كه  در نوروز گروهي  نوازنده  ساز 
مي نواختن��د و با آهنگ هاي  ش��ادمانه  فرا رس��يدن  س��ال  نو را 
ش��ادباش  مي گفتند. سازهاي  بادي  چون  سورناي، كرناي، بوق  و 
نيز سازهاي  كوبه  اي  چون  طبل  و دهل ، آالت  موسيقي  آنان  بود.
با س��بزه  نورسته، سنبل  سپيد، گل  سرخ، شکوفایي  بهاران  را بر 
س��فره  ميهمان  مي كنيم. نقل  و نبات  
مي گذاریم. شمع  و چراغ  مي افروزیم  
تا كامي  ش��يرین  و دیده اي  روش��ن  
شود. در برابر آیينه، رو به  قبله  آمال، 
كتاب  آس��ماني  مي گشایيم  و با رویي  
خ��وش  و دلي  پ��ر مهر، عزی��زان  را 
پذیرا مي ش��ویم. تنهایان  و بي كسان  
را ميهمان  مي كنيم. و در آغاز س��ال  
نو ب��ا درود به  روان  پاكان  و نيکان، با 
سالمي  به  زحمتکشان  و پرهيزكاران، 
همدل  و همنوا ب��ا همگان، آفریدگار 
بخشنده  را سپاس  مي گویيم  و طلب  
خير و بركت، رونق  و بهبودي  بيشتر 
براي  نيک اندیش��ان  مي كنيم. امسال  
ني��ز، دیگر بار نوروز - این  خجس��ته  
آیي��ن  مل��ي  و مذهبي  خوی��ش - را 
ش��ادمانه  برگزار مي كنيم  و با تمامي  زن��اِن زن  و مرداِن مرد در 
لحظه  پرش��کوه  تحویل  س��ال  نو، خداي  را سپاس  مي گویيم. فرا 
رس��يدن  نوروز خجس��ته  باد پایان  انتظار نزدیک  است. آخرین  

 پاسدار 
آئين هاي 

نوروزي در گذر 
تاريخ باشيم

 با سبزه  نورسته، سنبل  سپيد، 
گل  سرخ، شكوفايي  بهاران  را 
بر س�فره  ميهم�ان  مي كنيم. 
نقل  و نبات  مي گذاريم. ش�مع  
و چ�راغ  مي افروزي�م  تا كامي  
شيرين  و ديده اي  روشن  شود. 
در برابر آيينه، رو به  قبله  آمال، 
كتاب  آسماني  مي گشاييم  و با 
رويي  خ�وش  و دلي  پ�ر مهر، 
عزي�زان  را پذيرا مي ش�ويم.
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لحظه ها را مش��تاقانه  بگذرانيم. دلهامان  پر از ش��ور و نش��اط 
كنيم. س��الي  مي گذرد و س��الي  نو پيش  روست. چشم  به  راه  
ميهماني  عزیز و كهنس��اليم  تا از ره  برس��د. لحظه  شورانگيز 
تحولي  تازه  و لحظه  تکرار آفرینش  اس��ت. طبيعت  و انسان  را 
حيات  و تولدي  دیگر اس��ت. قلب ها پرش��ور مي تپند. نفس ها 
در فضاي  بهاري، عطرآگين  مي ش��وند؛ و چشم ها مشتاقانه  به  
آب  و آیينه، ش��مع  و چراغ، خيره  مي گردند. دست ها پراميد 
كت��اب  آس��ماني  مي  گش��ایند و لب ها آرام  زمزم��ه  مي  كنند: 
»یا مقلب القلوب....« در ش��کوه  لحظه  فرا رس��يدن  نوروز دم  
غنيمت  ش��ماریم. مقدم  این  ميهم��ان  عزیز را مبارك  خوانيم  
كه  تا چش��م  بر هم  زنيم  خواهد رف��ت. از آیينه  دل  غبار یک 
 س��اله  مي زدایيم، سفره اي  هر چند ساده  و كوچک  اما پر اميد 
مي گسترانيم؛ س��فره اي  به  س��بزي  گندم هاي  تازه  رسته، به  
س��پيدي  روي  زحمتکش��ان  و پاكان، و به  س��رخي  آتش  كه  
امروز، روزي  نو، و نوروز اس��ت. در هر گذر گل  گذاریم  و آب  
ریزیم، بر س��ر و روي  گالب  بيفشانيم، شمع  و چراغ  بيفروزیم  
و به  نورش  روش��نایي ب��ر دل ها بيفزایيم. به  روش��ناي  آب  و 
آیين��ه  بنگریم، به  ارواح  پاك  نيکان  و عزیزان  درود فرس��تيم  
و بر پرهيزكاران  س��الم  كنيم. سر بر س��جده  نهيم  و به  اميد 
سالي  پرخير و بركت، روزي دهنده  جهانيان  را نيایش  گویيم؛ 
و با س��رور و شادماني  این  سنت  خجس��ته  ملي و رسم  نيک  

فرهنگي  را پاس  داریم. 
قرنهاس��ت  ك��ه  ای��ن  آیين  مل��ي  - مذهب��ي  با هم��ه  فراز و 
نش��يب هاي  تند و دش��وار در راه  دراز تاری��خ  كه  فراروي  این  

ملت  بوده، برگزار گردیده  است. ما نيز در روزگاري  كه  ملت ها 
به  آیين هاي  كهن  خود مي بالند و آنها را به  نمایش  مي گذارند، 
این  پدیده  دلپذیر و آیين  باس��تاني  و این  رسم  دیرینه  خویش  
را هرچ��ه  پرش��کوه  تر برگ��زار نمایيم  و دمي  بيندیش��يم؛ به  
گذشته ها، به  آنچه  بوده ایم  و آنچه  هستيم  و باید باشيم. چون  
كبوتري  س��بکبال  بر فراز جاده  پر فراز و نشيب  زمان  به  پرواز 
درآیيم  تا به  گذش��ته ها و به  آن  نقطه اي  رس��يم  كه  نخستين  
بار جش��ن  نوروز بنياد نهاده  ش��د. برگ  برگ  تاریخ  كشورمان 
را نگاهي  گذرا اندازیم  تا بيش��تر دریابيم  كه  نوروز - این  واژه  
پرشور- چه  پيشينه  و معنا و مفهومي  دارند و چگونه  است  كه  

هر سال  شادي بر دلها مي افزاید.
جش��ن  نوروز پدیده  ش��گرف  فرهنگي  اس��ت  كه  این  چنين  
در دل ه��ا ولوله  و غوغا برپا مي كن��د؟ آیين هاي  جنبي  نوروز 
چون  چهارش��نبه  س��وري، آبریزان، مير نوروزي  و سيزده  بدر 
چگونه اند؛ س��فره  هفت  س��ين  چه  معنا و پيشينه اي  دارد؟ و 
خالصه  چگونه  اس��ت  كه  نوروز قرن ها دوام  یافته  و باز هم  در 
آغاز هر بهار، هر ایراني  با هر اندیش��ه  اي، پرشور و پر اميد فرا 
رس��يدن  نوروز را شادمانه  جش��ن  مي گيرد و به  دعا و نيایش  

مي پردازد.
در این  سال  نو، دل هامان  شاد، كشتزارهامان  سبز، رودهامان  
پ��رآب، باغ هام��ان  پربار و ش��هرهامان  امن  و آب��اد؛ بخت  و 
رویمان  س��پيد، و دین  و ایمانمان  اس��توارتر باد. جشن  نوروز 
واژه  »جش��ن« همان  یَسن/ یس��نه  اوستایي  است  كه  در زبان  
پهلوي  یزش��ن  گفته  مي ش��د و در اصل  به  معني  س��تایش  و 
نيایش  شادمانه  است. »نوروز« یا نوگ روچ/نوك  روز در پهلوي  
به  معني  نخس��تين  روز- روز هرمزد - از ماه  فروردین  اس��ت. 
ایراني��ان  در قدیم  براي  ه��ر روز از ماه  نامي  گذاش��ته  بودند 
و روز اول  به��ار ی��ا فروردین، هرمزد نام  داش��ت. در این  روز 
جش��ني  بزرگ  برپا مي  كردند و به  ش��ادي  و نيایش  آفریدگار 
مي پرداختند. از چند روز مانده  به  نوروز مراس��م  و آیين هاي  
ویژه  آغاز مي  ش��د كه  تا چند روز پس  از آن نيز ادامه  داشت. 
در روزهاي  اول  دوره  نوروزي، مراس��م  به  طور همگاني  برگزار 
مي ش��د كه  به  آن  »نوروز عامه« مي گفتند و از روز شش��م  به  
بعد بزرگان  و خواص  آن  را نزد خود ادامه  مي دادند كه  به  آن  
»نوروز خاصه« گفته  مي ش��د، اما در هر حال  شادي  و نيایش  
ویژگي  بارز جش��ن  نوروز ب��ود. نياكان  ما بر ای��ن  باور بودند 
ك��ه  آفریدگار بزرگ، جهان  را در ش��ش  »گاه« یا »گاهنبار« 
]مرحله[ آفرید كه  در آخرین  گاهنبار انس��ان  آفریده  شد و از 
این  رو روز تولد نخستين  انسان  را -كه  آن  را روز نخست  بهار 
مي دانس��تند - شایسته  شکرگزاري  و شادماني  مي  پنداشتند 
و چ��ون  معتقد بودند كه  َفرَوَهره��اي  نيکان  و پاكان  یا همان  
قواي  باطني  و ارواح  مؤمنان  در دوره  نوروزي  از جهان  مينوي  
ب��ه  گيتي  بازمي گردند تا از خویش��ان  و عزی��زان  دیدار كنند 
و تقاضاي  خيرات  و صدقه  دارند، س��فره ها مي گس��ترانيدند و 
خيرات  مي دادند و ش��ادمانه  دعا مي خواندن��د تا پروردگار را 
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ش��کر و فروهرها را شاد نمایند؛ و به  همين  سبب  ماه  فروردین  
را م��اه  ف��رود فروهره��ا یا فروردی��گان  و یا عيد َفروش��ي ها یا 
اموات  هم  مي گفتند. بنيان  جش��ن  ن��وروز نوروز جنبه  مذهبي  
و روحاني  دارد و نيایش  و س��تایش  شادمانه  همگاني  را همراه  
مي آورد. در اسطوره ها و افسانه ها و كتاب هاي  پيشينيان  بنيان  
نوروز را به  پادش��اه  اسطوره اي  و افسانه اي، جم شيد )جمشيد(، 
نس��بت  داده اند. فردوسي  در حماس��ه  بزرگ  »شاهنامه« نوروز 
را به  جمش��يد نسبت  مي دهد؛ آن  هنگام  كه  او بر تخت  شاهي  
نشس��ت  و تاج  مرصع  بر سر نهاد، پرتو خورشيد بر آن  دميد و 
همگان  آن  روز را روزي  نو و نوروز ناميدند و جش��ن  و س��رور 

برپا كردند. 
»به  جمشيد بر گوهر افشاندند 

مر آن  روز را روز نو خواندند
سر سال  نو هرمز فرودین 

برآسوده  از رنج  تن  دل  ز كين
بزرگان  به  شادي  بياراستند

مي  و جام  و رامشگران  خواستند«
چني��ن  روز فرخ  از آن  روزگار بمانده  از آن  خس��روان  یادگار و 
گویند چون  پرتو خورش��يد بر آن  ت��اج  پرگوهر دميد، جم  كه  
از آن  پيش��تر »یم« یا »یمه« نيز گفته  مي ش��د داراي  ش��عاع  
خورش��يد گردید و از این  رو جم ش��يد ناميده  شد. روایت ها و 
افس��انه هایي  دیگر ني��ز در مورد نوروز وج��ود دارد كه  به  طور 
قاط��ع  بر آن  نمي توان  تأكيد كرد. از جمله  آنکه  گفته اند: روزي  
حضرت  س��ليمان  انگشتر گمشده  خویش  را پيدا كرد. مردمان  
شاد شدند و آن  روز را روز نو و نوروز خواندند؛ و نيز گفته اند كه  
حضرت  صادق)ع( نوروز را روزي  فرخنده  براي  طلب  حاجت ها 
دانس��ته اند، و نيز نظري  است  بر این كه  روز غدیرخم  مصادف  
با اول  فروردین  بوده  و از همين  رو نوروز گفته  ش��ده  و جش��ن  
برپ��ا كرده اند. البته  این  مورد به  لح��اظ  تقویمي  مطابقت  داده  
نش��ده  اس��ت. ایران  ش��ناس  معروف  دانماركي، كریستن  سن  
و برخ��ي  دیگ��ر از محققان  ایران��ي  گفته اند كه  جش��ن  نوروز 
ایران��ي  متأثر از برخي  جش��ن هاي  كهن  ملل  قدیمتر اس��ت  و 
از جمله، آثاري  از زگموگ، جش��ن  بابليان  - كه  خود متأثر از 
س��ومریان  نيز بوده  - در نوروز ایراني  مش��اهده  شده  است. اما 
به خوبي  پيداس��ت  نوروز ایراني  تجلي  فرهنگ  ایراني  اس��ت  
و دس��ت كم  قرنهاس��ت  كه  با آیين  و رس��م  فرهن��گ  ایراني  
برگزار مي ش��ود. چهارشنبه  س��وري  نياكان  ما در شب  عيد 
آت��ش  مي افروختند و به  ش��ادي  گ��رد آن  نيایش  مي كردند. 
گویند كه  پس  از اس��الم  در ایران  رس��م  بر این  ش��د كه  در 
آخرین  چهارش��نبه  س��ال، پس  از غروب  آفت��اب  با چوب  و 
كن��ده  و خ��ار در فضاي  باز آت��ش  افروزند و جش��ن  گيرند؛ 
و هن��وز پس  از قرن ها، هر س��ال  مردم  ب��ا افروختن  آتش  و 
پری��دن  از روي  آن  و خواندن  س��رود و ص��رف  نقل  و آجيل  
و آش  رش��ته  مخصوص  تا آخرین  س��اعات  شب  به  شادماني  
س��رگرم  مي ش��وند. آتش  از زمان هاي  دور مورد توجه  بوده  
اس��ت. در قدیم  آتش��کده هاي  بزرگي  در ایران  ساخته  بودند 

تا آتش  - این  عنصر مقدسش��ان  - را هميش��ه  روشن  و برپا 
نگاه  دارند. به خوبي  پيداس��ت  در زماني  كه  نيروي  اصلي  در 
توليد نور، آتش  بوده، روش��ن  نگاه  داش��تن  آتش  و در نتيجه  
رهایي  از س��ياهي  و تيرگي  و بهره مندي  از نور و روش��نایي  
چه  اهميتي  داش��ته  است. افزون  بر این  از روشنایي  آتش  در 
كار خبررس��اني  نيز استفاده  مي  شده  است. بر فراز برج ها و 
بلندي ها آتش  مي افروختند و به  یکدیگر پيام  مي رس��انيدند. 
ب��ه ج��ز بهره مندي  از نور آت��ش  و جنبه  پيام رس��اني، آتش  
به  س��بب  گرما و تولي��د حرارت  در خانه  و نيز اس��تفاده  در 
پخ��ت  و پز، كاربرد مفيدي  داش��ته  كه  به  موجب  آن  مقدس  
به  ش��مار مي آم��ده؛ همچنين  آتش  به  لح��اظ  پاك كنندگي  
و ب��ه  عن��وان  نابودكننده  آلودگي ها مورد توجه  بوده اس��ت. 
بنابراین، آتش  به  لحاظ  نور، گرما، خبررس��اني، پاك  كنندگي  
و ب��ه  عنوان  یک��ي  از عناصر چهارگانه  مقدس  پيش��ينيان  - 
آب، خ��اك، باد، آتش  - در فرهنگ  ایراني��ان  قدیم  اهميتي  
ویژه  داشته  اس��ت. اكنون  نيز همچنان  به  صورت  نمادین  در 
جش��ن  چهارشنبه  س��وري  افروخته  مي شود و مردم  گرد آن  
به  شادي  س��رگرم  مي گردند. اما واژه  س��وري  یا سوریک  به  
معني  گل  س��رخ  و گل  سوري  است  و ش��اید به  همين  سبب  
است  كه  در چهارش��نبه  سوري  خوانده  مي شود: »سرخي  تو 
از من...« چهارش��نبه  روز سرخ، روز گل  سرخ، روز افروختن  
آتش  و ش��ادماني  مردم ، و س��تایش  خداوند براي  بهره مندي  

از این  نعمت  اس��ت.
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پ��اره اي از متخصصان فرهنگي تعامل گرای��ي را زمينه پيدایش 
و گس��ترش فرهنگ ه��ا مي دانند ك��ه در آن مب��ادالت عناصر 
فرهنگي، زمينه هاي بومي ش��دن آن را در دیگر جوامع انس��اني 
موجب مي شوند. از جمله این موارد پاره اي از ویژگي هاي مشابه 
زبان شناس��ي اس��ت كه در واژگان كش��ورها به صورت مشترك 
وج��ود دارد ب��ه طوري ك��ه نام ميکائيل در كش��ور روس��يه به 
ميخائيل تبدیل ش��ده است و در فرانس��ه به ميشل و در ایتاليا 
ب��ه ميکل و در آمریکا مایکل تلفظ مي ش��ود. بررس��ي این واژه 
كه چگونه در س��ير جغرافيایي خویش از سرزميني به سرزمين 
دیگر ضمن حفظ ش��اكله اصلي رنگ بومي بخود گرفته است از 
جمله مطالعات فرهنگ شناس��ي در حوزه زبان شناسي است در 
این زمين��ه مطلبي در مورد روزهاي هفت��ه در واژگان التين با 
گاهنامه كهن ایران به صورت تطبيقي و مقایس��ه اي ارائه ش��ده 
اس��ت كه جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران 

عيناً درج مي شود.

می داني�م كه نام روزهای هفت�ه در ايران كهن بدين گونه 
بوده است:

 كيوان شيد = شنبه
مهرشيد = یکشنبه
مه شيد = دوشنبه

بهرام شيد = سه شنبه
تيرشيد = چهارشنبه
هرمزشيد = پنج شنبه

ناهيدشيد یا آدینه = جمعه
 

اینک با بررس��ی ریش��ه های ای��ن واژگان به این بر آیند س��اده 
می رسيم:

 
كيوان شيد = شنبه

 Saturday = Saturn + day
Saturn = كيوان

مهرشيد = يكشنبه
 Sunday = Sun + day

Sun = خور )خورشيد( = مهر

مه شيد = دوشنبه
 Monday = Mon + day

Moon = ماه

بهرام شيد = سه شنبه
 Tuesday = Tues + day

 * Tues = god of war = Mars = بهرام
 Tuesday
 O.E. Tiwesdæg. from Tiwes. gen. of Tiw
 "Tiu." from P.Gmc. *Tiwaz "god of the sky."
 di�erentiated speci�cally as Tiu. ancient
 Germanic god of war. from PIE base *dyeu-
 "to shine" )see diurnal(. Cf. O.N. tysdagr. Swed.
 tisdag. O.H.G.ziestag. �e day name )second

 نام روزهای هفتة  فرنگی
 از گاهنامة  كهن ايرانی  برگرفته شده است

اشاره:
در بررس�ي راه ه�ا و ش�يوه هاي پيداي�ي و رش�د فرهنگ ها و 
تمدن ه�ا، بحث هاي فراواني مطرح اس�ت كه ب�ه مواردي از آن 
اش�اره مي ش�ود.  پاره اي از فرهنگ شناس�ان بر اين باورند كه 
 )Di�usion( بسياري از پديده هاي اجتماعي از طريق انتشار
وارد حوزه هاي فرهنگي ساير جوامع بشري مي شوند و به دليل 
كاركردهايي كه براي مناس�بات اجتماع�ي آن جوامع دارند در 
منظومه فرهنگي آنها اس�تقرار مي يابند. پ�اره اي از ديدگاه ها، 
پديده هاي فرهنگي را ناش�ي از خالقيت و ژنوم انس�اني تلقي 
مي كنن�د كه به دلي�ل كاركرد و آثاري كه در روند مناس�بات و 
ارتباطات و گره گش�ايي از مس�ائل و مش�كالت دارند از طريق 
حافظه تاريخي از نس�لي به نس�ل ديگر منتقل مي ش�وند و در 
جوامعي كه هيچگونه ارتباطي با هم نداشته اند وجوه مشابه اين 

قبيل پديده هاي فرهنگي را مي توان مشاهده كرد.
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 element dæg. see day( is a translation of L.
 dies Martis )cf. It. martedi. Fr. Mardi( "Day
 of Mars." from the Roman god of war. who
 was identi�ed with Germanic Tiw )though
 etymologically Tiw is related to Zeus(. itself
 a loan-translation of Gk. Areos hemera. In
 cognate Ger. Dienstag and Du. Dinsdag. the
 �rst element would appear to be Gmc. ding.
 þing "public assembly." but it is now thought
 to be from �inxus. one of the names of the
.war-god in Latin inscriptions

تيرشيد = چهارشنبه
  Wednesday = Wednes + day
  Wednes = day of Mercury  = Mercury = تير
 
 Wednesday
O.E. Wodnesdæg "Woden's day." a Gmc. loan-

 translation of L. dies Mercurii "day of Mercury"
 )cf. O.N. Oðinsdagr. Swed.Onsdag. O.Fris.
 Wonsdei. M.Du. Wudensdach(. For Woden. see
 Odin. Contracted pronunciation is recorded
 15c. �e Odin-based name is missing in from
 German )mittwoch. from O.H.G. mittwocha.
 lit. "mid-week"(. probably by in�uence of
 Gothic. which seems to have adopted a pure
 ecclesiastical )i.e. non-astrological( week from
 Greek missionaries. �e Gothic model also
 seems to be the source of Pol. sroda. Rus. sreda
"."Wednesday." lit. "middle

هرمزشید=پنجشنبه
 �ursday = �urs + day 
� = هرمزurs = �or = day of Jupiter = Jupiter 

 �ursday  

 O.E. Þurresdæg. perhaps a contraction
 )in�uenced by O.N. Þorsdagr( of Þunresdæg.
 lit. "�or's day." from Þunre. gen. ofÞunor
 "�or" )see �or(; from P.Gmc. *thonaras daga-
 )cf. O.Fris. thunresdei. M.Du. donresdach.
 Du. donderdag. O.H.G.Donares tag. Ger.
 Donnerstag "�ursday"(. a loan-translation of
 L. Jovis dies "day of Jupiter." identi�ed with
 the Gmc. �or )cf. It. giovedi. O.Fr. juesdi. Fr.
 jeudi. Sp. jueves(. itself a loan-translation of
".Gk. dios hemera "the day of Zeus

ناهیدشیدیاآدینه=جمعه
Friday = Fri + day
  Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهيد

 Friday 
 O.E. frigedæg "Frigga's day." from Frige. gen. of
 Frig )see Frigg(. Germanic goddess of married
 love. a West Germanic translation of L. dies
 Veneris "day of )the planet( Venus." which itself
 translated Gk. Aphrodites hemera. Cf. O.N.
 frijadagr. O.Fris. frigendei. M.Du. vridach. Du.
vrijdag. Ger. Freitag "Friday." and the Latin-

 derived cognates O.Fr. vendresdi. Fr.vendredi.
 Sp. viernes. In the Germanic pantheon. Freya
 )q.v.( corresponds more closely in character
 to Venus than Frigg does. and some early
 Icelandic writers used Freyjudagr for "Friday."
 Black Friday as the name for the busy
 shopping day a�er U.S. �anksgiving holiday
 1960s and perhaps was  is said to date from
 coined by those who had the job of controlling
 the crowds. not by the merchants; earlier it
 was used principally of days when �nancial
.markets crashed
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كيوان شيد )شنبه(: 
نخس��تين روز هفته به نام كيوان شيد نامگذاری شده است كه 
تشکيل شده است از كيوان شيد. كيوان بعد از مشتری بزرگترین 
سياره شمرده می شود. كه 700 برابر زمين است. آن را زحل نيز 
ناميده اند. ش��يد نيز به چم )معنی( نور و روشنایی است. از این 

رو، روز نخست ایرانی حکایت از سياره روشن و نورانی را دارد.

مهر شيد )يكشنبه(:
روز دوم از هفته مهر ش��يد اس��ت كه مه��ر آن به چم )معنی( 
دوستی و مهربانی است. در پهلوی ميتراست. مهربرگرفته شده 
از آئين هفت هزار س��اله ميترایی است. مهر همچنين ایزد عهد 
و پيمان اس��ت و در اوس��تا آمده است كه هيچ چيز بر ایزد مهر 
پوش��يده نخواهد بود. نامگذاری این روز به مهرشيد حکایت از 
تعهدی اس��ت كه بين مردمان باید برقرار باش��د زی��را در ایران 
باستان پيمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به حساب می آمده 

است. شيد نيز به چم )معنی( روشنایی و نور می باشد.

مه شيد )دوشنبه(:
مه بر گرفته ش��ده از ماه است كه این نيز از آیين ميترایی كهن 
ایرانی آمده است. خورشيد و ماه از تندیس های آئين ميترایی بوده 
اس��ت كه نش��ان از قدرت و پویایی جهان آفرینش داشته است. 
سومين روز هفته در ایران باستان به نام این نماد خداوند نامگذاری 
شد و آنرا مه شيد به چم )معنی( ماه روشن و نورانی نام گذاشتند.

بهرام شيد )سه شنبه(:
بهرام برگفته شده از ورهرام زبان پهلوی باستان است و از یکسو 
نام ستاره مریخ است . بهرام ایزد پيروزی در ایران باستان شمرده 
می شده اس��ت و اندیشه نياكان ما بر این بوده است كه خداوند 
یکتا )اهورامزدا( نيروی هایش را برای اجرا در بين افراد بشر بين 

ایزدان ) فرش��تگان ( خود تقس��يم نموده است تا آنان آنرا برای 
مردم��ان پياده كنند . از این رو بهرام ایزد پيروزی ناميده ش��ده 
بوده اس��ت و چهارمين روز هفته به نام روز پيروزی روشنایی بر 
تاریکی و غلبه انسان بر بدی ها و اهریمن نامگذاری شده است .

تير شيد )چهارشنبه(:
تير برگرفته شده از تيشتر پهلوی است . نياكان ما تير را ایزدان 
و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه می پنداش��ته اند 
ك��ه اهورامزدا برای یاری رس��انی به كش��اورزان و جلوگيری از 
خشکسالی و باروری زمين و سبز و سالم و پاكيزه ماندن جهان 
به ایزد باران فرمان ميداده اس��ت كه به یاری مردمان برسد . در 
كل این روز به نام روز روش��نایی باران و خواست پروردگار برای 

حفظ طبيعت نامگذاری شده است .

اورمزد شيد )پنجشنبه(:
اورم��زد نام دیگری از دهها نام اهورامزدا اس��ت كه همه حاكی 
از ق��درت و توانایی پروردگار اس��ت . این نام از واژه های پهلوی 
ارمزد - هرمزد - اورمزد - هورمزد - اهورامزدا - مزدا گرفته شده 
اس��ت . از این رو پنجمين روز هفته به نام روز روشنایی خداوند 
نامگذاری شده است. از این رو این واژه هنوز به گونه ای دیگر در 
شبهای جمعه برقرار است و هنوز تصور مردمان ما بر این است 

كه شبهای جمعه روز ارتباط با خداوند و فوت شدگان است.

ناهيد شيد )آدينه(:
ناهيد همان آنهيته یا آناهيتا است كه ایزد آب قرار گرفته است. 
در اوس��تا آناهيتا به صورت دوشيزه ای بسيار زیبا، قدی بلند و 
اندامی تراشيده نام نهاده شده است و نام دیگر ستاره ونوس نيز 
آناهيتا یا ناهيد است . در كل روز جمعه روز روشنایی آب و مظهر 

بخشندگی و عنایت پروردگار نامگذاری شده است.

نام روزهای هفته در ايران باستان
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شعر فارسی بس��ياری از جنبه های حيات اجتماعی ایرانيان را در 
خ��ود حفظ كرده اس��ت هر چند كه تا كن��ون این جنبه ها كمتر 

كاویده شده است. 
ش��اید تسلط اس��تعاره بر ش��عر عاملی برای توجه كمتر به آن در 
شناخت تاریخی بوده اس��ت زیرا چنين شناختی باید واقع گرایانه 
باش��د و از اس��تعاره دوری گزیند. كاركرد اصلی ش��عر به هر روی 
سيراب كردن ذوق هنری است. اما به دليل آنکه شعر از سندهای 
تاریخی زبان است هميشه می تواند به عنوان سند تاریخ اجتماعی 

مردمان همزبان نيز به كار گرفته شود.
پرس��ش آغازین من در تاریخ ایران��ی گل آن بود كه وقتی حافظ 
می گوید: "وظيفه گر برس��د مصرفش گل است و نبيذ"، می توان 
آن را ب��ه این معنا گرفت كه حافظ با مس��تمری ماهانه خود گل 
"می خریده" اس��ت؟ ظاهرا اینطور است. اما اگر گل را می خریده اند 
پس كسانی هم گل فروشی می كرده اند و جایی هم برای فروختن 
گل بوده است. اگر اینطور باشد پس گل فروشی یک شغل قدیمی 
است با سابقه كهن. اما چقدر كهن؟ و آیا ما هيچ از آیين های این 
"كار" می دانيم؟ آیا شعر فارسی كه به یک معنا سرزمين گل است 

هيچ چيزی از كار و بار گل به ما می گوید؟ 
پيدا كردن ش��عری از كس��ایی مروزی )قرن چه��ارم( - كه مانند 
شاعران هم عصر خود بسيار به گلهای گوناگون ارادت دارد- چندان 

مشکل نبود:
گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت

مردم كریم تر شود اندر نعيم گل 
ای گلفروش گل چه فروشی برای سيم
وز گل عزیزتر چه ستانی به جای گل؟

دیدن این شعر كافی است كه تاریخ گلفروشی را در سرزمين ادب 
فارس��ی دست كم به هزار سال گس��ترش دهد. اما در فاصله این 
س��ند هزار ساله از وجود گلفروشان تا روزگار ما، آنچه ما از طریق 
ش��عر فارسی در باره تاریخ گل و كار و بارش می دانيم چندان زیاد 
نيست.  از آنجا كه به سندی برنخورده ام كه از دكانهای گلفروشی 
یاد كند ناچار باید راه های دیگری برای انتقال گل از باغ به دس��ت 
دوس��تداران گل وجود می داشته اس��ت. در تاجيکستان هنوز گل 

فروختن بر طبق و صفه انجام می ش��ود. دكان گل معنا ندارد! گل 
ثروتی است كه دزد نمی برد و كاالیی است كه تازه اش ارزش دارد. 
ولی هر چه بوده برای فروش گل دس��ت كم در شماری از شهرها 
بازار و راسته خاص گلفروشان وجود داشته و این را از اشاره سيف 
فرغانی می توان دانست كه خود نيز از مردم آسيای ميانه بوده است:

ای كوی تو ز رویت بازار گلفروشان
ما بلبالن مستيم از بهر گل خروشان

  كه چه بسا بيشتر دارای بساط گل بوده است تا دكان گل:

جبين، صبح بهار باده نوشان
كف اش روی بساط گلفروشان 

دانش
با اینهمه بخش مهمی از گلفروشی را نيز دختركان روستایی بر سر 
راه ها انجام می داده اند. و حتماً با س��بدی از گل در دست یا طبقی 
از گل بر سر یا در كنار. در تمام آسيای ميانه هنوز زنان و دختران 
فروش��ندگان محصوالت باغی خود در راه ها و جاده ها هستند. در 
ایران و افغانستان هم نمونه دارد. شهریار از این رسم در روزگار ما 

چنين یاد می كند:
ای گل فروش دختر زیبا كه می زنی
هر دم چو بلبالن بهاری صالی گل

و البته گل به قيمت بوده و گاه نرخ آن باال و پایين هم می ش��ده 
است:

نرخ گل و گلشکر شکسته
زان چهره خوب و لعل دلجوی- سعدی

رفتم به باغ صبحدمی تا چينم گلی
اولين جای معمول برای حضور گل، باغ گل یا گلش��ن و گلستان 
است. فردوسی از گل چيدن و سنبل چيدن در گلستان یاد می كند:

بهار آمد از گلستان گل چنيم / ز روی زمين شاخ سنبل چنيم
كه در عين حال از تقارن نوروز و سنبل نيز پرده برمی دارد.

اما اگر گل در باغ نباش��د حتما در چمن آراسته باغ خانه و كاخ و 
ميدان است یا در چمن وحشی راه و صحرا:

افس��ر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن / مقدمش یارب مبارك 

نگاهي جامعه شناختي و روانشناختي بر مفاهيم گل
 در سير تاريخ ادب پارسي
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باد بر سرو و سمن
وقت چيدن گل البته بهار است و فردوسی نصيحت می كند كه در 

آن تأخير نباید كرد:
گلستان كه امروز باشد به بار
تو فردا چنی گل نياید به كار

و زمان مناسب چيدن گل بهاری صبحگاهان است چنانكه 
حافظ می گويد:

رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی
آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی
گل از نظر اهل دل گویی اصال برای چيدن است چرا كه اگر چيده 

نشود به دست باد بيهوده ورق ورق خواهد شد:
گل بخواهد چيد بی شک باغبان

ور نچيند خود فرو ریزد به باد – سعدی
چيدن گل نيز كاری هر روزه است و تازه به تازه:

گل برچينند روز به روز از درخت گل / زین گل بنان هنوز مگر گل 
نچيده اند - سعدی

پيش از س��عدی، نظامی هم در بيانی كه شبيه ضرب المثل است 
گفته است:

گلی دیدم نچيدم بامدادش / دریغا چون شب آمد برد بادش
حافظ كه شاعر گل است به صوفی گل گریز توصيه می كند دماغی 
به بوی گل تر كند و خرقه را به خار بخشد و با چيدن گل شادمانه 

تر زندگی كند:
صوفی گلی بچين و مرقع به خار بخش

وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش 
چه دامن های گل باشد در این باغ

ب��اری، وقتی هم ك��ه گل را می چيده اند یک��ی از راههای حمل 
شخصی گل، نهادن آن در آستين های سرگشاد لباس های قدیمی 

بوده است:
ترسم كزین چمن نبری آستين گل

كز گلشن اش تحمل خاری نمی كنی - حافظ 

يك راه ديگرش هم كه از خار ايمن تر بوده و س�عدی به آن 
مشتاق تر دامن لباس می بوده:

چه دامن های گل باشد در این باغ / اگر چيزی نگوید باغبانم 
سخن او در عين حال به گل چينی های پنهان از نظر باغبان اشاره 

دارد. حافظ حتی از فریاد باغبان هم هراسی ندارد:
چو گل به دامن از این باغ می بری حافظ

چه غم ز ناله و فریاد باغبان داری
ولی به هر حال گل به دامن بردن بی زحمت خار هم نبوده است:

گر من از خار بترسم نبرم دامن گل / كام در كام نهنگ است بباید 

طلبيد - سعدی
گل سرخ و سفيد را دسته بستم

گل دسته كردن از قدیم آیين آماده سازی اوليه گل برای عرضه بوده 
است. سنایی غزنوی می گوید:

از دست بداده دسته گل / در پای هزار خار داریم
جای دیگر هم فروتنانه می گوید:

گر دسته گل نياید از ما/ هم هيزم دیگ را بشایيم
سعدی از رابطه هميشگی دسته گل و عاشق پرده برمی دارد:

گل دسته اميدی بر دست عاشقان نه
تا رهروان غم را خار از قدم برآید 

و امير خسرو دهلوی نيز به شيوه دسته كردن گل اشاره می آورد:
چه كرد پيش رخت گل كه گلفروش او را

به دست خود به گلو بسته ریسمان انداخت
كه پيداست در رسم گلفروشان چنانکه تا امروز دیده می شود دسته 
گل را با نخی )یکی از معانی ریسمان( می بسته اند. سایه این معنا را 

در كمربسته بودن یار/ گل می بينيم:
چه كمر بس��ته ای ای گل كه مگر باز كنی / جيب جان پاره به آن 

غمزه غماز مرا 
در دوبيتی های زنان ایران هم از این گلدسته ساختن یاد می شود:
گل سرخ و سفيد را دسته بستم/ ميون صد جوون دل ورتو بستم

رنگ گلها برای خود داستانی دارد كه در اینجا به آن وارد نمی شویم 
اما برای نمونه در این دوبيتی تاجيکی س��فيدی گل و بخت با هم 

تقارن آشکاری دارند
آچمه )مادرم را( بگو معلمه دوماد بگيره / یک دس��ته گل س��فيد 

سوغات بگيره

و البت�ه يك دس�ته گل كوچك كه بوی خ�وش دهد از صد 
خرمن گياه بی بو بهتر است:

یک دسته گل دماغ پرور
از خرمن صد گياه بهتر - نظامی

از گل طبقی نهاده كين روی من است 
دس��ته گل به شيوه های مختلف آرایش می شده از جمله در قالب 
س��بد گل. از سبد گل گویا در ش��عر قدیم چندان یاد نشده است. 
لغتنامه دهخدا تنها به شعر صائب اشاره می كند كه نشان می دهد 

پيشتر از او این تركيب به كار نرفته است:
گل سر سبد عمر چشم بيدار است
برغم دیده گلچين روزگار مخسب

گل سرسبد هم بنابرین اصطالحی است متاخر. در شرح آن گفته اند 
كه معموالً گلفروشان و باغبانان هر گلی را كه كالن تر و بهتر باشد 

بر سر سبد گل می نهند.
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اما آنچه در متون قدیم بيش��تر آمده اس��ت طبق گل است. نوعی 
از عرضه و آرایش موقت گل كه تا روزگار ما نيز باقی مانده اس��ت. 
بس��ياری از ما شاید هنوز طبق های گل نوروزی را به یاد می آوریم 
كه گلکاران گلفروش بر س��ر می نهادند و در كوچه ها به وقت بهار 
می گش��تند تا به دعوت این و آن بنفشه ها و دیگر انواع گلها را در 

باغچه خانه مردم بکارند.
یکی از ش��واهد مش��هور طبق گل در گلستان سعدی است كه در 

اشاره به كتاب خود می گوید:
به چه كار آیدت ز گل طبقی / از گلستان من ببر ورقی

پيش از او منوچهری در اشاره به رسم طبق كشی گل گفته است:
چو حوران اند نرگس ها همه سيمين طبق بر سر

نهاده بر طبق ها بر، ز زر ساو ساغرها )ساو باج است(

اما اش�اره مس�تقيم به طب�ق گل در اين بيت از ابوس�عيد 
ابوالخير آمده است:

از گل طبقی نهاده كين روی من است
وز شب گرهی فکنده كين موی من است

به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی
 یک��ی از ش��يوه های اش��رافی و گرانقيم��ت برای عرض��ه گل كه 
مهارت های خاص خود را طلب می كرده است آراستن تخت شاهان 

و بزرگان به گل بوده است:
به تخت گل بنش��انم بتی چو س��لطانی / ز سنبل و سمن اش ساز 

طوق و یاره كنم )یاره دستبند است(
این را حافظ می گوید و پيداست كه تخت گل آراستن از آیين های 
به تخت نشستن سالطين بوده است. تصویر كامل تری كه به عکسی 

از شاه و ندیم اش می ماند در این بيت حافظ می آید:
به چمن خرام و بنگر بر تخت گل كه الله

به ندیم شاه ماند كه به كف ایاغ دارد )ایاغ پياله شراب است(
گاه نيز تخت را به باغ می برده اند یا تختی در باغ برپا می كرده اند:

ب��ه فرم��ان ببردند پيروزه تخت / نهادند زیر گل افش��ان درخت - 
فردوسی

برای انسان قدیم جشن و باغ با هم پيوند داشته است و باغ پذیرای 
بسياری از مهمانی ها و جشن ها بوده است:

یکی جشن گردند در گلستان/ ز زاولستان تا به كابلستان - فردوسی 

مسند گل
اما شاه و گدا هر دو برای نگه داشتن گل چيده از باغ به گلدان نياز 
داشته اند. گلدان در شعر قدیم ظاهراً نمونه و شاهدی ندارد و كاربرد 
آن از ميانه تاریخ ادبيات فارس��ی شروع می شود اما از آنجا كه امير 
خسرو دهلوی از گل های نهاده در كوزه یاد می كند باید كوزه ها را 

از قدیمترین گلدانهای ایرانی شمرد:
كنون خالی نباید كوزه از می چون گل كوزه
پر از شبنم شد ارچه پر نگردد كوزه از شبنم

در عين حال، گویا تمام گلها در كوزه گذاشته نمی شده است. حتی 
اگر هم گذاش��ته می شده آنچه به نام "گل كوزه" مشهور است گل 
نرگس اس��ت. برای دس��ته های بزرگتر گل، باید ظروف دهانه دار 

بزرگ تر از جنس سفال یا چينی استفاده شده باشد.
نگهداری گلها خارج از باغچه و در فصول سرد در گلخانه یا گرمخانه 
صورت می گرفته است و طبعاً برای نگهداشتن گلها در گلخانه آنها 
را در گلدان نگهداری می كرده اند. ش��اید این بيت را بتوان اشاره ای 

به گلخانه دانست:
گل از خلوت به باغ آورد مسند / بساط زهد همچون غنچه كن طی 
درس��ت اس��ت كه از غنچه به گل تبدیل ش��دن معنایی است كه 

معموالً از خلوت گرفته می ش��ود، اما آیا این خلوت از نگاهی دیگر 
گلخانه زمستانه نيست؟

برای مجلس انس ات گلی فرستادم
اولين كاربرد گل برای هدیه دادن به معش��وق اس��ت. در اینکه در 
كدام مراحل بين عاش��ق و معش��وق گل رد و بدل می شده سخن 
بس��يار است اما طبعاً در آغاز آشنایی و در مرحله خواستگاری گل 

پيامبر اصلی است. این دو بيتی زنانه خود گویاست:
پسر عمو ز باغ گل دراومد/ دو چنگش پر گل و رو ور)بر( من اومد

دوچنگش پر گل و رنگش حنایی/ لبونش از مو خواهه كت خدایی 
)دامادی(

گل و زن رابطه نزدیکی دارند. در تمام ادب فارسی از زن و گل به 
صورت اینهمانی س��خن رفته است و صفات گل به زن نسبت داده 

شده است. اما این دوبيتی لطف دیگری دارد:
نگار مو نشسته بر لب جو/ گلی از او)آب( گرفته می كنه بو

گلی كه او بياره بو نداره/ خودم گل می شوم یارم كنه بو
به هر روی پيداس��ت كه زنان دوستدار گل و به تعبير نظامی گل 

پرست اند:
چو سرو سهی دسته گل به دست

سهی سرو زيبا بود گل پرست 
   سخن نظامی هم به نزدیکی زن و گل اشاره می كند و هم این كه 

باید به او گل هدیه داد. 
دایره دوستداران گل تنها به زنان محدود نيست. فرخی سيستانی 

باده گساران را نيز گل پرست می داند:
باغ بتخانه گشت و گلبن بت

باده خواران گل پرست شمن 

   از نظر فرخی البته باران و باغ هم گل پرس��ت اند. كمی بعد به 
رابطه گل و شراب یا گل و مل باز می گردیم.

   رسم گل دادن هم وسعتی دارد بيش از آنچه در نگاه اول ممکن 
اس��ت به نظر برس��د. در واقع، گل دادن صرفاً به دربار یا به روابط 
عشاق محدود نبوده است. سعدی در انتظار دریافت گل از دوستان 

است:
مرا رسد كه برآرم هزار ناله چو بلبل 

 كه احتمال ندارم ز دوستان ورقی گل
س��عدی در عين حال از گل فرستادن به مجلس بزرگان نيز خبر 

می دهد:
برای مجلس انس ات گلی فرستادم

كه رنگ و بوی نگرداندش مرور سنين
   نوع دیگری از گل دادن یا گل فرستادن در روابط پهلوانان مرسوم بوده 
است. دو نمونه آن موسوم به "گل كشتی" و "گل جنگ" ظاهرا از رسم 
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های قدیم ایرانی حکایت می كند: گل كشتی گلی بوده كه پهلوانی برای 
آنکه پهلوانی دیگر را به كشتی گرفتن دعوت كند نزد او می فرستاده 
است. گل جنگ هم گل حریفان كشتی به یکدیگر است. اما از اینکه در 

این دعوتها از چه نوع گلی استفاده می كرده اند بی خبریم.

می خواه و گل افشان كن
  از رس��م های شناخته قدیمی و چه بس��ا باستانی گل افشاندن و 
نثار گل یا گلباران و گلریزان است. از این رسم در مورد استقبال از 

بزرگان زیاد سخن رفته است. فردوسی می گوید:
پسر را پدر گر به زندان كند

از آن به كه دشمن گل افشان كند
   كه بخوبی نشان می دهد كه گل افشاندن به معنای اكرام و عزت 
و بزرگداشت بوده است. رسم گل افشاندن شيوه های مختلف داشته 
است و چنانکه در تاریخ بيهقی هست گل افشانی و نثار درم و دینار 
گاه با هم صورت می گرفته اس��ت و گاه به آن ش��کرپاره هم اضافه 
می شده است كه هنوز هم در مراسم ایرانی مانند عروسی باقی مانده 

و به چند صورت انجام می شود و شيرینی آن معموالً نقل است.
   نوع دیگری از گل افشاندن برای عزیزی است كه از سفر بازگشته 

است چنانکه در این دوبيتی از جنوب ایران فارس دیده می شود:
يه غراب )كشتی( از دور مياد، ای )اين( غراب از حج مياد

چارمه دورش گل بريزين كاكوی جونيم مياد

گلگشت نوروزی
  نوروز ایام گلگشت است. این رسمی باستانی است كه از نخستين 

دوره های ادب فارسی نمونه و شاهد دارد:
نوروز و گل و نبيذ چون زنگ

ما شاد و به سبزه كرده آهنگ - عمار مروزی
   سبزه لگد كردن و گل كوبی تعبير دیگری از همين گلگشت است. 

موالنا می گوید:
خدايگان جمال و خالصه خوبی

به باغ عقل در آمد برسم گل كوبی 
   البته اگر گروهی از مردم برای تفریح به گلگشت می رفته و به خانه 
باز می گشته اند برخی نيز در گلزار مدت درازتری اقامت می كرده اند 
و یا به مناسبت موقعيت اجتماعی خود برای به گلزار رفتن خيمه و 

خرگاهی داشته اند. سعدی با اشاره به خيمه زدن است كه می گوید:
دوستان گويند سعدی خيمه بر گلزار زن

من گلی را دوست می دارم كه در گلزار نيست
   او صوفی را نيز دعوت می كند تا از صومعه بيرون ش��ود و خيمه 

به گلزار زند:
صوفی از صومعه گو خيمه بزن بر گلزار

كه نه وقت است كه در خانه بخفتی بيكار 
   در عين حال دراینجا ممکن است با معنای مجازی خيمه به گلزار 
زدن سرو كار داشته باشيم كه به معنای مطلق بيرون رفتن و گشتن 

در طبيعت است.
گل افشاندن و گالب پاشيدن

از گل افشانی پيشتر گفتيم. اما از اشعار شاعران چنين برمی آید كه 
ش��اخه گل و دس��ته گل اگر مجلس بزم در باغ هم نبوده است باز 

جایی در بزم داشته است: 
نهاده بر یکی كف ساغر مل / گرفته بر دگر كف دسته گل - نظامی 
      گل سوری یا سرخ و گل محمدی بار دیگر در تاریخ قدیم گل در 
كار گالب رخ می نماید. این گل به نام گل گالب شناخته می شود. 
بنابراین هر جا مطلق گل می آید منظور گل گالب و گل سرخ است 

چنانکه در این رباعی منسوب به خيام:
گل گفت به از لقای من من رویی نيست

چندین ستم گالبگر باری چيست
بلبل به زبان حال با او گفتا

یک روز كه خندید كه سالی نگریست 
   شستن روی با گالب از قدیم ترین رسم های ایرانی است. در اشاره 

به همين رسم رودكی تعبيری دلکش كرده است:
از آب جوی هر ساعت همی بوی گالب آید

در او شسته است پنداری نگار من رخ گلگون 
ش��يوه دیگر استفاده از گالب پاشيدن آن به چهره است. این رسم 

هنوز هم در ایران مرسوم است:
فشاندند آب گل بر چهره ماه / ببستند اسب را بر آخور شاه –نظامی
اما بجز پاش��يدن گالب بر چهره كاربرد دیگر آن در معطر ساختن 
 خان��ه و جایگه بوده اس��ت. چنانک��ه در این دوبيتی ش��مال ایران

 می بينيم )ترجمه شده از اصل(:
اطاق را فرش كردم یار آید/ بالش را نرم كردم یار آید

گالب پاشيده ام به رختخوابش/ دو چشمم بر دره تا یار آید
اصطالح خروار گل/خرمن گل هم می تواند در چارچوب آیين های 
گالب گيری و عطرس��ازی دیده ش��ود زیرا در این صنعت است كه 
نياز به خرمن گل داریم و نه در كاربردهای معمول گل. اما در شعر 
شاعران آنچه می بينيم عمدتاً صورت مجازی شده خرمن گل است:

آغ��وش مرا محرم آن خرمن گل ك��ن / موی كمرت طاقت این بار 
ندارد – صائب

   ترانه ش��اليزار از ترانه های مردمی ش��مال ایران در قرن نوزدهم 
اش��اره ای مستقيم تر به بازرگانی گل و گالب دارد )با ترجمه احمد 

پناهی سمنانی در ترانه های دختران حوا(:
كشتی آقای من در راه بادكوبه سفر می كند

تنها در رودبار هفت خروار گل سرخ دارد 
   طبعاً برای نگهداشتن گالب گالبدان به كار می رفته است و برای 
آن شاهد قدیمی زیاد است مثالً این بيت نظامی كه معموالً گالب 

را "گل آب" می خوانده است:
یکی بر جای ساغر دف گرفته
یگی گل آبدان بر كف گرفته

   این گالبدان ها كار گالب پاش هم می كرده اند.
منبع :سايت شوراي گسترش زبان فارسي 
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طرح این بحث از آنجا ناشي مي شود كه در ماده فوق االشاره چندین 
شرط براي امکان مطالبه خسارت تأخير تأدیه پيش بيني شده كه تمکن 
مالي مدیون، یکي از آنهاست. بموجب ماده مزبور بدهکار در صورتي 
محکوم به پرداخت خسارت تأخير تأدیه مي شود كه عليرغم تمکن 
مالي از پرداخت ِدین خود امتناع نماید. بنابراین اگر ثابت شود كه مدیون 
تمکن مالي نداشته و به علت عجز از پرداخت، بدهي خود را نپرداخته 

است، از پرداخت خسارت تأخير تأدیه معاف خواهد بود.
در مورد اشخاص حقيقي یا حقوقي غيردولتي تشخيص اینکه مدیون 
تمکن مالي داش��ته یا خير امر پيچيده اي نيست چون اصل بر تمکن 
است مگر آنکه خالف آن را بدهکار ثابت نماید. ولي در مورد وزارتخانه ها 
و مؤسسات و سازمان هاي دولتي قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت 
و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي  مصوب 1365/8/15 چنين مقرر 
م��ي دارد: »ماده واحده - وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتي كه درآمد و 
مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد،  مکلفند وجوه مربوط به 
محکوم به دولت در مورد احکام قطعي دادگاه ها و اوراق الزم االجرا ثبتي 
و دفاتر اسناد رسمي و یا اجراي دادگاه ها و سایر مراجع قانوني را با رعایت 
مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي 
قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و 
عدم امکان تأمين از محلهاي قانوني دیگر در بودجه سال بعد منظور و 
پرداخت نمایند. اجراي دادگستري و اداري و ثبت اسناد و امالك و سایر 
مراجع قانوني دیگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه ها 
و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت محکوم به 
ندارند تا تصویب و ابالغ بودجه یک سال و نيم بعد از سال صدور حکم 
نخواهد بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف 
مي باشد، چنانچه ثابت ش��ود وزارتخانه ها و مؤسسات یادشده با وجود 
تأمين اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولين 
مستنکف متخلف توسط محاكم صالحه به یک سال انفصال از خدمات 
دولتي محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنکاف سبب 
وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده مي باشد.

تبصره 1 � دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي باید تضمين بانکي 
الزم را به عنوان تأمين مدعي به دادگاه بسپارد. در صورتي كه دعوي 
یا مقداري از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمين یا مبلغ مانده به 
دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد. تبصره 2 � تبصره 53 قانون بودجه 
سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي شود. قانون 
فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم 
آبان ماه یکهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسالمي تصویب 
و در تاریخ 1365/8/21 به تأیيد شوراي نگهبان رسيده است.«   با توجه 

به قانون فوق این تردید وجود دارد كه آیا دولت هم مانند سایر اشخاص 
غيردولتي از تاریخ سررسيد دین و مطالبه طلبکار مکلف به پرداخت 
خسارت تأخير تأدیه مي باشد و یا اینکه با توجه به مهلت تعيين كننده در 
قانون فوق در این مورد تکليفي ندارد. به همين دليل احکام متعارض در 
دادگاه ها صادر شده كه به دو نمونه از آنها كه از سوي یکي از شركت هاي 
عضو، انجمن شركتهاي ساختماني در اختيار قرار گرفته،  اشاره مي شود:

1. بموجب پرونده مطروحه در شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد نسبت به 
دعوي آن شركت عليه سازمان ........... حکم بر محکوميت سازمان ............ 
به پرداخت خسارت تأخير تأدیه صادر كرده ليکن با تجدیدنظرخواهي 
سازمان مذكور و ارسال پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان 
خراس��ان رضوي حکم بدوي نقض و مطالبه خسارت تأخير تأدیه از 

دولت غيرقانوني اعالم شده است.
2. در دعوي دیگري كه ش��ركت مزبور عليه س��ازمان ............... مركز 
خراس��ان در ش��عبه 5 دادگاه عمومي مش��هد مطرح كرده حکم بر 
محکوميت سازمان مذكور به پرداخت خسارت تأخير تأدیه صادر شده و 
شعبه چهارم داگاه تجدیدنظر استان خراسان در مقام تجدیدنظر موضوع 

را مورد رسيدگي قرار داده و نهایتاً حکم بدوي را تأیيد كرده است.
همانطور كه مالحظه مي ش��ود بين حکم صادره از شعبه 11 دادگاه 
تجدیدنظر استان خراسان و حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه مذكور 
از جهت امکان مطالبه خسارت تأخير تأدیه از دولت تعارض وجود داد. 
بدین شرح كه شعبه یازده مطالبه خسارت مزبور را غيرقانوني دانسته 
ولي ش��عبه چهارم آنرا پذیرفته و بين سازمانها و مؤسسات دولتي و 
وزارتخانه ها با اشخاص حقيقي یا حقوقي غيردولتي تفاوتي قائل نشده 
است. از آنجا كه طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور كيفري مصوب 1378 در صورت صدور احکام مختلف 
از مراجع قضایي در موارد مشابه، رئيس دیوان عالي كشور یا دادستان 
كل كشور مکلفند نظر هيأت عمومي دیوان عالي كشور را به منظور 
ایجاد وحدت رویه درخواس��ت كنند لذا مراتب از سوي شركت مزبور 
به محضر دادستان محترم كل كشور اعالم شده تا موضوع در هيأت 
عمومي دیوان عالي كشور مطرح و رأي وحدت رویه نسبت به آن صادر 
ش��ود. ليکن دادسراي دیوان عالي كشور طبق نظریه مورخ 90/7/16 
اعالم داشته: »مطلق خسارت تأخير تأدیه اعم از اینکه بدهکار دولت 
باش��د یا شخص دیگر در قانون پذیرفته شده و با این توصيف دليلي 
ب��ر معافيت دولت وجودئ ندارد و رأي ش��عبه 11 دادگاه تجدیدنظر 
خراسان رضوي موافق قانون نمي باشد و موجبي براي طرح موضوع در 
هيأت عمومي وجود ندارد.« بنابراین با توجه به نظریه فوق از دولت هم 
مانند سایر اشخاص مي توان خسارت تأخير تأدیه مطالبه كرد و چنانچه 
حکمي خالف این نظر از مراجع قضایي صادر شود، منطبق با موازین 

قانوني نمي باشد.

بحثي پيرامون امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه از بخش هاي دولتي
تقي هاشمي  . . . . . .مشاور حقوقي انجمن

خس�ارت تأخير تأديه اگر چه در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، از ديدگاه هاي مختلف شرعي و حقوقي 
به چالش كش�يده ش�ده و پذيرش آن در نظام حقوقي و قضايي كش�ور همواره با تأمل و ترديد روبرو بوده است. 
ول�ي با تصويب قانون آئين دادرس�ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در ام�ور مدني در فروردين 1379 و پيش بيني 
امكان مطالبه خسارت ناشي از تغيير آشكار شاخص قيمت ساالنه بانك مركزي در ماده 522 قانون مذكور انتظار 
مي رف�ت اختالف نظر صاحبنظران در اين زمينه فروكش كند ولي صدور احكام مختلف و متعارض از دادگاه ها در 

اين مورد نشان داد كه خسارت تأخير تأديه همچنان يكي از موضوعهاي قابل بحث بشمار مي رود.
يكي از مباحثي كه موجب اصدار احكام مختلف و متعارض در خصوص خسارت تأخير تأديه در دادگاه ها شد، طرح 
اين پرسش مقدر است كه اگر چه در ماده 522 تكليف خسارت تأخير تأديه در قالب تغيير فاحش شاخص قيمت 
ساالنه بانك مركزي روشن شده ولي آيا دولت هم با توجه به تمام ويژگي هايي كه دارد مانند ساير افراد مشمول 

ماده مذكور است يا از پرداخت خسارت فوق معاف مي باشد؟
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1- مقدمه:
uاز عمر حرفه پيمانکاری و صنعت احداث در كشورمان بيش از 70 
سال گذشته است. در این فاصله  و خصوصاً در سه دهه گذشته شركت 
ه��ای پيمانکاری داخلی بعضا با الگوگيری از روش های بين المللی و 
همچنين با تجربيات و دانش گذشته خود روش های مختلفی در اجرای 
پروژه ها و در ساخت و ساز پروژه های عمرانی و زیر بنایی كشورمان را 

تجربه نمودند و هم اكنون نيز در این مسير با قدرت گام بر می دارند. 
  در س��ال های اخي��ر و خصوصاً در دو دهه گذش��ته با باال رفتن 
سطح، حجم و پيچيدگی پروژه ها در فضای كسب و كار پيمانکاری 
و صنعت احداث در كش��ور و همچنين سپردن بيشتر كار ساخت 
و س��از توس��ط دولت به پيمانکاران ایرانی به منظ��ور جایگزینی 
ب��ا پيمانکاران خارج��ی، لزوم انج��ام تغييرات جدی ب��ا توجه به 
استانداردهای مدیریت نوین در س��اختار  شركت های پيمانکاری 
حاضر داخلی امری الزام��ی گردید و خصوصاً برای صدور خدمات 
مهندس��ی و به منظور حضور بيش��تر و محکم تر در فضای اجرای 
پروژه های منطقه ای و فرامنطقه ای و البته با شرایط رقابتی سخت، 
تغييرات در ساختار نظام پيمانکاری موجود مورد توجه جدی همه 
مسئوالن حاضر در صحنه اجرای پروژه ها )كارفرما/مشاور/پيمانکار( 
ق��رار گرفته اس��ت و در این ارتب��اط و به منظ��ور تامين نيازهای 
فوق الذكر و همچنين به جهت تقویت قدرت و تحکم بدنه اجرایی 
كش��ور و حفظ اعتبار پيمانکاران، س��ازندگان و صنعتگران داخلی 

قوانين و ضوابط باالدستی نيز دچار تغييرات جدی گردیده است.
uنظام فنی/اجرایی در كش��ور نيز متقاب��اًل به عنوان یک قانون 
و دس��تورالعمل فراگير و باالدستی در طرح های عمرانی كشور در 
یک دهه اخير نيز با تحول و تغييرات اساسی و ماهوی روبرو بوده 
است و آخرین دستورالعمل جاری در این زمينه به سمت و سوی 
اجرای پروژه های عمرانی با نظام توامان “طرح و اجرا" )نظام دو 
عاملی( هدایت شده است و قوای مجریه و مقننه كشور با چنين 

ذهنيتی به انجام پروژه های زیربنایی در كشور نظر می نماید.
uدر طول س��الهای اخير و خصوصاً در دو دهه گذش��ته اجرای 
پروژه ها ب��ا روش و نظام دو عاملی )EPC( در بخش های مختلف 

صنایع مختلف نفت، گاز، آب، راه و س��اختمان پيگيری می ش��ود. 
البت��ه الزم به ذكر این نکته مهم می باش��د كه اس��تفاده از روش 
EPC )دو عاملی( در پروژه های صنعتی همچون صنایع نفت، گاز، 
پتروش��يمی، صنایع معدنی و صنایع فوالد دارای قدمت بيشتری 
در كش��ور می باش��د و در ش��رایط جدید این بار  ش��خصيت های 
"پيمان�كار EPC” و "پيمانكار عمومی GC” در كنار پيمانکار 

سنتی گذشته "پيمانكار C” به صحنه وارد شده اند. 
 EPC تا كنون تعيين حدود و ثغور و حوزه مسئوليت بين پيمانکاران
و عمومی )GC( در مقایسه با پيمانکار سنتی C در فضای پيمانکاری 
كشور بدرستی  و كامل تعریف نشده است و در این ارتباط بایستی 
اذع��ان نمود كه  یک ذهنيت صحيح و منطقی برای تعيين تعاریف 
یکسان برای پيمانکار EPC و یا پيمانکار GC در مقایسه با پيمانکار 
C كه م��ورد قبول همه ذینفعان حاضر در اجرای پروژه ها به جهت 

توزیع ریسک و مسئوليت باشد كاماًل تبيين نشده است.
uتنها در كتاب واژگان نظام فنی/اجرايی )نش��ریه ش��ماره 
297 منتشره سال 1383( منتشره سازمان مديريت تعاریفی 
 )GC( و پيمانکار عمومی )EPC( برای پيمانکار طرح و س��اخت
نوشته شده است كه در ذیل این مقاله و حسب مورد برای تدقيق 

مندرجات مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

2 - نظام های مختلف اجرای پروژه ها: 
   ب��ه منظ��ور وارد ش��دن به بحث اصلی و رس��يدن ب��ه تعاریف 
بالنس��به روشن و جامع برای واژگان "پيمانكار EPC، پيمانكار 
عموم�ی )GC(” و پيمانکار كليد در دس��ت )Turn Key( الزم 
اس��ت اشاره ای اجمالی به فضای نظام های مختلف اجرایی پروژه ها 

)نظام های دو عاملی و سه عاملی( شود. 
 به باور نگارنده مقاله تقسيم نظام های مختلف اجرای پروژه ها)دو 
عاملی و سه عاملی( با نگاه به "تقسيم ریسک و مسئوليت" بين سه 
عامل و ذینفان حاضر در اجرای پروژه ها )كارفرما/مشاور/پيمانکار( 
تعيين ميگردد. تقس��يم نظام های اجرایی به نظام های سه عاملی 
ی��ا دو عاملی اولين بار و در دو دهه گذش��ته توس��ط اینجانب در 
مقاالت و نوش��ته ها ارائه شد. گرچه در ابتدای امر عموماً با چنين 
تعری��ف توافق جمعی وجود نداش��ت ولی به تدریج و در ش��رایط 
كنونی این تقس��يم بندی مورد پذیرش كارشناس��ان محترم قرار 

گرفته و ذینفعان از آن استفاده می نمایند.
 ذیاًل و به طور اختصار و برای رسيدن به دیدگاه ها و تعاریف مورد 
نظر مقاله فضاها در نظام های مختلف سه عاملی/دو عاملی به طور 

اجمالی ارائه شده است:
ال�ف � نظ�ام س�ه عامل�ي: )روش س�نتی/ روش مثلث�ی 

 )Tripartite Contract/ Conventional
در ای��ن روش كارفرما ب��ا دو واحد حقوقی جداگانه یعنی مهندس 
 )Engineering( مش��اور جهت انجام خدمات مهندس��ی پروژه

تعاريف، وظايف و مسئوليت پيمانکاران
Turn keyو GC، EPC ،C 

مهندس رضا طبيب زاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدير فني – مهندسي شركت تهران جنوب

قسمت اول



49
49  

 )Construction( و دیگ��ری پيمان��کار جهت اج��رای پ��روژه
قراردادهای جداگان��ه و در دو زمان مختلف منعقد می نماید.  در 
این نظ��ام و قبل از حضور واحد پيمانکار در پروژه، قرارداد اول با 
مهندس مش��اور امضا و مبادله می شود. مطالعات مهندسی پروژه 
 ،Conceptual Design(( ش��امل مطالعات مفهوم��ی پ��روژه
مطالع��ات توجيهی پروژه Feasibility Study((، مطالعات پایه 
)Basic Design(، مطالعات تفصيلی )Detail Design ( انجام 
و در پی آن اس��ناد و مدارك مناقصه ب��رای حضور واحد حقوقی 

پيمانکار در پروژه توسط مهندس مشاور آماده می شود.
    در ای��ن روش عموم�ا تامي��ن كاال و تجهيزات پ��روژه )P( و 
خصوصاً در پروژه های صنعتی به عهده كارفرما بوده و مس��تقيماً 
توس��ط واحد كارفرمایی انج��ام می گيرد. پ��س از انتخاب واحد 
پيمانکار، عمليات اجرای پروژه توس��ط این واحد انجام می شود و 
نظارت بر كار اجرایی پروژه به منظور تامين سه فاكتور كيفيت/

كمييت/زمان در اجرای پروژه توس��ط دستگاه نظارت مهندس 
مش��اور Inspection Body( ( ص��ورت می گي��رد. در مرحله 
اجرای كار و بر اساس نياز پروژه تغييرات الزم در مبانی مطالعات 
مهندس��ی پروژه توسط مهندسين مشاور با عنوان نظارت عالی و 
نظارت كارگاهی )Field Engineering(  حس��ب نياز صورت 

خواهد گرفت .
ب � نظام دو عاملي ) EPC(: در نظام دو عاملی فقط سازمان 
"پيمان�كار EPC “ در مقابل كارفرم��ا در پروژه حضور دارد. در 
این روش مهندس مش��اور ط��راح )Designer( به منظور انجام 
خدمات مهندس��ی پروژه در قالب كنسرس��يوم همکاری یا روش 
 EPC بهمراه پيمانکار  )Joint venture=JV( مشاركت مدنی
در پ��روژه حضور خواهد  داش��ت.  در  نظ��ام  اجرائی  دو  عاملی  
عموم�اً  مطالع��ات  پروژه از  ابتدا تا ختم  مطالعات   مهندس��ی   
پایه Basic Design(( قباًل توسط كارفرما با استفاده از خدمات 
مهندس��ی مش��اور معتمد ایشان انجام می ش��ود و عمدتاً حضور 
پيمانکار EPC در پروژه از مرحله تائيد مطالعات مهندس��ی پایه  
 +)E( انج��ام مطالع��ات تفصيلی + ) Basic Endorsement(
تامين كاال و تجهيزات پروژه )P( و باالخره انجام ساختمان/ نصب 

پروژه ) C یا C&I ( خواهد بود.
     در مورد سطح حجم كارهاي مهندسي قبل از وارد شدن 
به فضاي EPC نظر ها و دیدگاههاي بعضاً متفاوتي بين كاربران 
اجراي پروژه )كارفرما/ مش��اور/ پيمانکار( وجود دارد. ولي اجماع 
 نظر براين اس�ت براي حضور در پ��روژه هاي كالن و خصوصاً 
 Advance Basic( پروژه هاي صنعتي مطالعات پایه پيش��رفته
Design( بایس��تي قطعاً توس��ط كارفرما قباًل انجام و این مباني 
 EPC به عن��وان اطالعات اصلي و پایه ای ب��راي حضور پيمانکار
در اس��ناد و مدارك مناقصه قرار گي��رد. انجام و تدقيق و ارائه 
راهكار در تجديدنظر در ضوابط نظام فني/اجرائی كش�ور 
اي�ن امر مي تواند يكي از توجهات مس�ئوالن محترم  نظام 

فني اجرايی كشور در آينده تلقي شود.

3- ضوابط فيديك: 
   در دو ده��ه اخي��ر عالوه ب��ر ضوابط بين المللی ب��رای تهيه و 
تنظي��م قراردادهای داخلی با نظام های مختلف س��ه عاملی یا دو 
عاملی )EPC( از اس��تاندارد و ضوابط فيدیک اس��تفاده می شود. 
ضوابط ج��اری و موجود فيدیک )كتابهای قرمز، زرد، نقره ای( 

منتشره سال 1999 ميالدی به شرح ذیل هم اكنون در پروژه های 
بين المللی و داخلی مالك عمل  قرار دارد.

                                      jConditions of Contract for Construction 
)كتاب قرمز( روش سه عاملي

 kConditions of Contract for Plant‚       
           and Design – Build

  )كتاب زرد( روش دو عاملي
 lConditions of Contract for EPC       
                  Turnkey Projects

 )كتاب نقره ای( روش دو عاملي
   كتاب قرمز در فضای سه عاملی و در كتاب های زرد و نقره  ای 
در فض��ای نظام دو عاملی قابل طبقه بندی اس��ت. در مقایس��ه 
استانداردهای فوق الذكر با ضوابط بين المللی خصوصا در فضای 
دو عاملی تفاوت های قابل توجه و جدی دیده می شود كه خارج 

از بحث این مقاله می باشد. 
   مجددا موسسه فيدیک اقدام به انتشار كتاب قرمز در سال های 
2006 و 2010 ميالدی با نيت استفاده این نشریه برای استفاده 

بانکهای وام دهنده به پروژه ها با عنوان
 MULTILATERAL DEVELOPMENT BANK( 
HARMONISED EDITION

 نموده اس��ت و تاكيد نموده اس��ت كه برای مش��اركت بانک ها 
در پروژه ه��ا صرفا تغييراتی در متن كتاب قرمز داده اس��ت ولی 
بایس��تی اضافه نمود كه در اصول كتاب قرمز همان كتاب انتشار 
س��ال 1999 ب��وده و برای دو كتاب زرد و نق��ره ای نيز تا كنون 

انتشار بعدی صورت نگرفته است. 

4 - تعاريف : 
دیدگاه های ذیل تعاریف استنتاجی توسط نگارنده مقاله می باشد 
این تعاریف ب��رای بحث و تبادل نظر با كارشناس��ان، ذینفعان و 

متخصصان در این مقاله ارائه و تقدیم می شود.
 EPC 4-1- پيمانكار

EPC, Design-Build/ Bipartite Contract(  
اینجانب معادل “پيمانكار C” در نظام سه عاملی )روش سنتی( 
مع��ادل "پيمان�كار EPC” در نظام دو عامل��ی را ترجيح و آنرا 
توصيه می نمایم رئوس مس��ئوليت های عمده پيمانکار EPC به 

شرح ذیل نوشته شده است.
پيمانکار EPC مس��ئوليت بخش��ی از طراح��ی )E( )عموماً بعد 
از تایي��د مطالع��ات پایه( + تامين كاال و تجهي��زات )P( و بخش 

ساختمان و نصب )C&I( را عهده دار است.
 Project( مسئوليت عملکردی پروژه ها )EPC( در نظام دو عاملی



Performance( به عهده و در تعهد پيمانکار EPC است. 
در كت��اب واژگان نظ��ام فنی/اجرایی برای پيمان��کار طرح و اجرا 

)پيمانکار EPC(  تعریفی به شرح ذیل ارائه شده است. 
 Design Build س�اخت  و  طراح�ی  پيمان�كار   : ال�ف 
Contractor  “به شركت يا موسسه ای اطالق می شود كه 
مسئوليت انجام خدمات طراحی تفصيلی و اجرايی )طراحی 
مهندسی يا مهندسی فرآيند( تهيه و تامين كاال و تجهيزات، 
عمليات اجرايی، نصب و راه اندازی و مديريت اين فعاليت ها 

را در يك پروژه بر عهده دارد." )نقل از متن ردیف 710210(
ب : در روش ط�رح و س�اختDesign   Build” كاره�ای 
طراحی و س�اخت توس�ط يك واحد انجام می شود و اين 
واحد مس�ئوليت طراحی، تهيه، تدارك و س�اخت و نصب 
را به عهده دارد، خس�ارت پذيری كارفرما در اين روش به 
حداقل می رس�د و در زمان هم صرفه جويی می شود." )نقل 

از متن ردیف 130103(
پ: همچني��ن در ردیف ه��ای 130201 ، 130202 و 130203 
كتاب واژگان تحت عناوین پيمان EPC و PC تعاریفی نوش��ته 

شده كه خوانندگان محترم می توانند به آن مراجعه بفرمایند.
در ع��رف و نظامات بين المللی و خصوص��اً در پروژه های بزرگ و 
زیربنایی "عموماً" مطالع��ات پایه پروژه )Basic Design( قباًل 
توس��ط كارفرما انجام و در ش��روع كار و ورود پيمانکار EPC  به 

پروژه و برای ادامه كار در اختيار ایشان قرار داده می شود.

4-2- پيمانكار كليد در دست 
) Turn key Contractor (

   در عرف و تعاریف بين المللی مراد از اجرای پروژه به صورت كليد 
 C و P،E كاًل انجام كليه بخش های پروژه )Turn Key( در دست
توسط پيمانکار می باشد. منطقاً در روش كليد در دست، خدمات در 
بخش E از اولين نقطه آغازین كار هر پروژه یعنی مرحله مطالعات 
پيدایش طرح و به شرح توضيحات پيش گفته تا مرحله بهره برداری 
مالك است. حداقل تجربه اینجانب و در طول سه دهه گذشته و در 
اجرای پروژه های كالن داخلی )خصوصاً در پروژه های بزرگ صنعت 
نفت و س��ایر پروژه های صنعتی( چنين رویه ای كه با تعریف كامل 
كليد در دس��ت )Turn Key( در اجرای پروژه ها منطبق باش��د 
دیده نشده و كارفرمایان به درستی تمایل به انتخاب پيمانکار كليد 
در دست )Turn Key( برای انجام پروژه های كالن از خود نشان 

نداده اند و عموماً منطق قالب در این زمينه وجود ندارد.
 در كت��اب واژگان نظ��ام فنی/اجرای��ی پيم��ان كليد در دس��ت

) Turn Key ( به شرح ذیل تعریف شده است. 
"پيمان كليد گردان پيمانی اس�ت كه  پيمانكار مسئوليت 
طراحی، تهيه و تدارك مصالح و تجهيزات، ساخت و نصب 
و س�اير كارها برای تكميل طرح را به عهده دارد و طرح را 
 در وضعيت عمليات و آماده به�ره برداری تحويل كارفرما
 م�ی ده�د و كارفرما فقط مس�ئوليت بهره ب�رداری را به 
عه�ده دارد و همچني�ن تامي�ن موقت منابع مال�ی نيز به 
عهده پيمانكار می باش�د و پس از تكميل، هزينه ها به وی 

پرداخت می شود." )نقل از متن ردیف 130204(
يكی از روش های اجرای طرح و ساخت می باشد كه پيمانكار 
تامين مالی، طراحی و ساخت را بر مبنای مشخصات تعيين 
شده و قيمت مورد توافق انجام می دهد. بعد از تكميل كار 

و راه اندازی، كارفرما تمام هزينه ها را پرداخت می كند. )نقل 
از متن ردیف 130204(

توضيح:در تحليل ارائه ش��ده در كتاب واژگان و در تعریف پيمان 
 Buy Back D&BF یا EPCF كليد در دست، پيمان هائی از نوع
نيز مس��تفاد می شود. كه صحت این موضوع جای تعمق بيشتری 
دارد. آنچه در محتوی كت��اب نقره ای فيدیک با عنوان EPC كليد 
در دست نوشته شده است با تعاریف بين المللی و همچنين تعاریف 
مندرج در كتاب فرهنگ واژگان عموماً مطابقت ندارد و به نظر می رسد 
از این منظر ضوابط فيدیک دارای تعاریف و دیدگاه های دیگری است 
و به نظر مي رسد درج معادل كلي كليد در دست در پشت جلدكتاب 

نقره ای فيدیک بایستی با تعمق بيشتری صورت گيرد.

4-3- قالب همكاری پيمانكاران در اجرای پروژه ها
اج��رای معم��ول  ط��ور  ب��ه   EPC ب��زرگ  پروژه ه��ای   در 

  پ��روژه ب��ا توجه ب��ه حج��م و س��طح پيچيدگی آنها بایس��تی 
 توس��ط  گروه متش��کل از پيمانکاران و مش��اوران صورت گيرد.

 این تجميع  امکانات در قالب های حقوقیj كنسرسيوم
)k )Consortium Basis Cooperation مش��اركت مدنی 
اج��را و  قاب��ل   )Joint venture Basis Cooperation=JV(
امکان پذیر اس��ت. در روش��های فوق الذكر و در اجرای تعهدات بين 
اعضای گروه EPC تفاوت های ماهوی وجود دارد كه رفتن به تفصيل 
تعاریف و مشخصات هر یک از روش های خارج از حوصله این مقاله 
می باشد ولی  به طور اجمالی دیدگاه هایی به شرح ذیل ارائه می شود:

الف � روش كنسرس�يوم در این روش عموما بخش مهندسی 
 )C( و بخش اجرا )P(بخش تامي��ن كاال و تجهيزات ، )E( پروژه
البته ب��ا توجه به تخصص های موجود بين اعضای كنسرس��يوم 
 Main تقس��يم می ش��ود و این عوامل در قالب ق��رارداد اصلی
 Joint and ًب��ه ص��ورت مش��تركاً و متضامن��ا ))Contract
Several  Responsibility((  در مقاب��ل كارفرم��ای پ��روژه 
مسئول خواهند بود. به عبارت روشن تر، در این روش در صورت 
عدم پاس��خگویی یکی از اعضای كنسرس��يوم صرفنظر از درصد 
تعهد او در پروژه به هر دليل ، س��ایر اعضا كنسرس��يوم بایس��تی 
پاس��خگوی تعهدات ایش��ان در پروژه و در مقابل كارفرما باشند. 
 در این روش مدیریت كالن اجرای پروژه به عهده كميته راهبری 
)  Steering Committee( متش��کل از اعضای كنسرس��يوم 
بوده و  یک��ی از اعضا به عنوان راهبر )Leader( كنسرس��يوم و 
وكيل س��ایر اعضا و به عنوان تنها ش��خص رابط ب��ا كارفرما و با 
محدوده اختيارات توافقی داخلی عمل خواهد نمود و  هر يك از 
اعضا نسبت به قيمت و زمان اجرای بخش خود در قالب كل 
قرارداد مسئول و متعهد بوده و برای مديريت جمعی پروژه 

نيز هزينه مشترك در نظر گرفته می شود.
 : Joint venture Basis=JV(( ب � روش مش�اركت مدنی
در این روش در حقيقت كليه امکانات اعضای حاضر در تيم مشاركت 
پروژه در یک قالب ریخته می شود و به اصطالح مشاركت به “صورت 
یکپارچه”)Common Pot Basic( عمل  می نمايد در این روش 
 Pro�t& س��ود و زیان پروژه به نسبت س��هم توافقی از كل پروژه
Loss Basis(  ( به نسبت قدرالسهم هر یک تقسيم خواهد شد. در 
این روش توزیع  مستقيم مسئوليت ها در بخش های مختلف E و 
P و C  موضوعيت ندارد و در حقيقت انجام پروژه بصورت یکپارچه  
 Steering( عمل می ش��ود. نصب راهبر مشاركت  و كميته راهبر

Committee( نيز عينا مانند روش اول جاری است.
50
50
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بلي قدر چمن را بلبل افسرده مي داند          غم مرگ برادر را برادر مرده مي داند
غم مرگ برادر بشکند پشت برادر را           بلي داغ برادر تا قيامت زنده مي ماند

جناب آقاي مهندس جواد خوانساري
نايب رئيس محترم هيأت مديره انجمن شركتهاي ساختماني

ب�ا دريغ و تأس�ف خبر درگذش�ت مرحوم مغفور كاظم خوانس�اري برادر گرام�ي جنابعالي و از 
مديران ارش�د بازنشس�ته بانك تجارت را دريافت كرديم. اين سوك را به خاندان بزرگ و محترم 
خوانساري، خانواده محترم، خويشاوندان و حضرتعالي تسليت و تعزيت عرض مي نمائيم براي 

آن مرحوم علّو درجات و براي بازماندگان صبر و شکيبايي مسئلت داريم.
هيأت مديره،  بازرسان و كاركنان انجمن شركتهاي ساختماني

جناب آقاي مهندس سيروس محسنين
مديرعامل محترم شركت ساختماني ه�ود

با دريغ و تأس�ف و اندوه بس�يار خبر درگذش�ت جوان ناكام فرزند عزيز و دلبند شما را دريافت 
كرديم. اين مصيبت جانسوز و جانگداز را به جنابعالي و خانواده محترم تسليت و تعزيت عرض 
مي نمائيم. در اين سوك بزرگ قلم از بيان احساس همدردي درمي ماند تنها به خدا پناه مي بريم و 

از حضرت باريتعالي برايتان آرامش و تسلي خاطر مسئلت مي نمائيم.
ما را در اين غم جانکاه، شريك و سهيم خويش بدانيد.

هيأت مديره،  بازرسان و كاركنان انجمن شركتهاي ساختماني

قّره  العين من آن ميوة دل يادش باد         كه خود آسان بشد و كار مرا مشکل كرد

ماشين آالت آماده به كار فروشي

1- مركز بتون ايباك مدل IMC 95 بظرفيت 
ديگ ميکسر دو مترمکعب صفر

2- مركز بتون الباء  مدل EMM 60 بظرفيت 
ديگ ميکسر يك مترمکعب در حد نو

3- مركز بتون الباء مدل EMM 30 بظرفيت 
ديگ ميکسر نيم مترمکعب در حد نو

4- تاوركرين 12 تن ريشير
5- تاوركرين 10 تن اكراين
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In the north of the trench TE2, one observes a
Ghanat gallery which was destroyed (by a seismic
event?), then repaired, see Figures (9) and (14). On
both sides of the zone which collapsed, one observes
conjugated normal faults. Moreover, the roof of the
Ghanat is repaired with bricks on a section on top of
which a mass of completely disorganized sediments
can be observed (neither stratigraphy nor graded
bedding). On top of it, there is a horizontal deposit in
which stones have been arranged in the form of an
ancient wall.

From our point of view, these observations can
be associated with the collapse of an underground
gallery related to an earthquake some time ago.
After removing the rocks filling the gallery (and the
natural trench formed by the collapse), the gallery
should have then been repaired with bricks, and the
remainder of the trench filled with gravels and loose
material. Finally, the ground should have been again
disturbed at the time of the construction of the wall
observed at the surface.

5. Conclusion

Along the North Tehran fault zone, we identified
and characterized an active reverse fault segment
with a small sinistral component between the cities
of Tehran and Karadj. This segment shows a
cumulative deformation involving six paleo-earth-
quakes which were observed in trench TE2 of
magnitudes Mw from 6.3 to 6.5 as estimated by
means of the empirical laws of Wells and Copper-
smith [25]. Occurring of these earthquakes could
be corresponded to estimated values in Trench TE1
by  Nazari et al [8] and Nazari [15] for the late qua-
ternary seismic activities along the North Tehran
Fault as the closest hazardous seismic fault to Iran's
capital.
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the hanging wall. In total, the base of the unit is
shifted 95cm (70cm + 25cm along two ruptures
F2 and F1, respectively). This unit is covered
with the colluvial-wedge units 3 and 10 (the base
of these two units corresponding to an erosion
surface suggests that deposition has taken
place in an erosive context), see Figures (12) and
(13).

- Event 3 - Unit 8: Unit of debris flow whose bottom
appears to be shifted approximately 59cm (40cm
and 19cm along the rupture planes F1 and F3,
respectively), see Figures (12) and (13).

- Event 4 - Unit 9: Unit of debris flow along the
planes F1 and F2 whose base shows a total
displacement of 70cm (50cm and 20cm, respec-
tively), see Figures (12) and (13).

- Event 5 - Unit 22 and its isochrones (12, 13, and
14): Unit of debris flow located at the base of
the trench and affected along the planes F3 and
F4. Being in the limit of observation in the lower
part of the trench and given the uncertainty of
the log due to the heterogeneity of the deposits,
the displacement values can’t be estimated, see
Figures (12) and (13).

- Event 6 - Unit 16: Unit of colluvium-debris flow
in the northern part of the trench affected by a
reverse fault, see Figure (14). We cannot attribute
an exact value to the displacement of unit 16 since,
according to our log, it is absent at the hanging
wall, certainly as a result of erosion posterior to
the event that shifted it. If this interpretation is
right, it implies a significant displacement. Let us
note that units 43 and 44 appear folded on the
hanging wall, see Figure (12).

4.3. Estimation of the Magnitudes, Table (1)

The offsets of the “units-event horizon” can be
translated into Magnitude Mw of the seismic moment

Figure 14. Collapsed Ghanat repaired with bricks and filled
up with debris, situated in north part of trench TE2.

Table 1. Values of the magnitudes M of paleo-events estimated from MD as maximum displacement from the functions of Wells
and Coppersmith [25] in the trench TE2.

following the empirical functions of Wells and
Coppersmith [25] in the case of a reverse fault and
in the general case. In this calculation, we did not
take into account the fact that the kinematics of the
fault involves a tiny sinistral transverse component.
As a result, these estimates provide lower bounds.

Although, we have not geochronological data
for the trench TE2, and it is impossible to make a
well stratigraphic correlation between TE2 and
TE1, [8, 15]. However, it should be mentioned that
both of trenches are similar in number of events
and their estimated magnitudes as reported by
Nazari [15].
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Figure (10). Five of the events are identified in a
fault zone approximately 7m broad located in the
southern part of the trench, see Figures (11) and (12)
along which the deformation is distributed on four
ruptures (F1 to F4), see Figure (13). Another older
event is observed nearly 25m farther north, see
Figure (12).

Figure 10. A general view to the north of the paleoseismological
logged wall of the trench TE2.

Figure 12. Logs of the western wall in trench TE2: Log with individualization of all stratigraphic units.

Figure 11. A close-up field photo of the logged wall of TE2,
view to the west, located between horizontal grid
lines -1 to -3 and vertical lines 54 to 56 in Figure (12).

Figure 13. Interpretative retrospective scenario of deposition/
ruptures in trench TE2, and log where the strati-
graphic units are grouped in main isochrones.

4.2. The Stratigraphy of the Paleo-Earthquakes
Backwards in Time is as Follows

- Event 1-Unit 3:  Unit of colluvial wedge intersected
by the principal fault and covered by units 11 and
2. The minimum offset of the bottom of unit 3
along the fault F2 is 30 cm, see Figures (12) and
(13).

- Event 2-Unit 7:  Alluvial unit observed in particu-
lar in the footwall south of the trench, eroded in
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Figure 6. A Quick bird image, Google earth satellite image
(http://www.google earth.com) of the trench sites,
two trenches, TE2 and TE3 in north of Garmdareh
(shown in Figure (5)); two lines of wells of ghanat
are significant by small cone in west of TE2. GPS
coordinates below the image are corresponded
to geographical location of the white flag in south of
the trench TE2.

Figure 7. A close-up view of the trenches TE2 and TE3 on
google satellite image (http://www.google earth.com)
shown in Figure (6); GPS coordinates below the
image are corresponded to geographical location
of the blue flag in south of the trench TE2.

trenches TE1 and TE2, both NS oriented. We logged
the stratigraphic units according to their nature,
size of clasts and matrix, as well as their colours
with a reference grid of 1m x 1m square at a scale
of 1/10th with 0.5cm accuracy. The analysis of
stratigraphy and the structures observed in the two
trenches, as well as the retrospective reconstitution
of sedimentary events (deposits, erosion) in relation-
ship or not to seismic events, enable us to identify
several past earthquakes characterized by “event
horizons” corresponding mostly to scarp-derived
colluviums (colluvial wedge) burying pre-faulting
horizons [e.g. 21-24].

4. Site TE2

As expected from the mapping of the area, the
deposits found in the trench TE2 correspond to
colluvial-alluvial material accumulated in successive
stratigraphic units at the foothills of the Alborz
Mountain. Trench TE2(T2) that located at 35° 45'
55,31"N and 51° 04' 09,97"E prepared by re-cleaning
an artificial riser, face to the east, with ~70m long
and 3-4m high, see Figures (7) and (8). An additional
trench (dimensions 12m, 1m, 2.5m) also excavated
immediately (20m) to the east of TE2 through an
escarpment visible in the field revealed to be related
to human activity (the scarp is following a Ghanat
gallery), see Figures (6) and (9).

4.1. Log of the Western Wall of TE2

Our paleo-seismological observation on the wall
of the trench TE2 allows us to identify six events, see

Figure 9. An artificial scarp, view to the east located on the
horizontal gallery of the Ghanat that seen in the
north part of trench TE2.

Figure 8. Trench TE2 seen towards the South.
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Eocene normal fault that connects a major structure
of lithospheric scale, namely the Mosha Fault, along
which the main left-lateral shear across Central
Alborz is taken [16-17].

One of the “classical” outcrops [5] where the
North Tehran Fault can be observed, showing the
Karadj volcano-sedimentary formations overlapping
the alluvium that are attributed to the Plio-Quater-
nary, is at the entry of Kan Valley. However, these
deformations do not represent the active North
Tehran Fault since the youngest (probably Holocene)
deposits seal the overlapping contacts.

In the south of the North Tehran Fault, the alluvial
sediments have been affected by the fault in several
places, defining secondary structures (e.g. Milad,
Niavaran and Mahmoudieh faults), see Figures (1),
(2), and (4). These structures can be interpreted as
folds controlled by thrusts faults, called Forebergs
[18].

Figure 4. Schematic cross-section of the North Tehran fault
zone: EK: Karadj Formation, A: Hezardareh formation,
B: Tehran Alluvium (modified after 2).

The North Tehran Fault joins the Mosha Fault in
the East, while in the West it turns to Abyek Fault
likely involving the same kinematics [19], the
Abeyk Fault joins in turn the North Qazvin Fault.
We conceive the faults of North Tehran, Abyek
and North Qazvin as belonging to the same shear
zone of primarily reverse kinematics - with a small
left lateral component - along which part of the
shortening of Central Alborz has been absorbed.
Since Miocene, this fault zone seems to have
worked in compression mode - while it behaved as
normal fault before Miocene [15, 20]. This com-
pression seems to have remained always localised,
mainly on the same major structure, except in the
area of Tehran where one observes more frontal
structures corresponding, in particular, to fault
propagation folds in recent quaternary series. Less

than 1mm/y estimated slip rate for the North Tehran
fault [8], could be interpreted as a sign of its long-
term return seismic activity in the late of quaternary.

3. Paleoseismology of the North Tehran Fault

By means of a morphotectonic analysis, we
identified some of the recent activities of the North
Tehran Fault, in particular, between Tehran and
Karadj [8, 15]. In this zone, at the southern side of
the Nowlat Mountain, see Figures (2) and (3), the
morphology carries seemingly the signature of
important landslides corresponding to collapsed
rocks of the Karadj formation, see Figure (5). How-
ever, aerial photos and field survey allow us to
recognize a scarp that offsets vertically a recent
colluvial-alluvial surface which should correspond
to the units C and D according to the nomenclature
of Tehran alluvium [5], see Figures (5). Two parallel
underground galleries of water (Ghanat) cross
slightly obliquely the scarp line, see Figures (6) and
(7).

We found some evidences of ground ruptures
west of the main trench (TE1), see Figures (3) and
(6), by cleaning an artificial riser (TE2), oriented
ESE-WNW, see Figures (3) and (6). At this site, the
original morphology has been largely modified by
the  human activity, and we could hardly corroborate
the ruptures found downstream the section with an
escarpment at the surface, see Figures (6) and (7).

The following section presents the description of
one of the two studied sites where we opened two

Figure 5. North Tehran fault zone between Tehran and Karaj
seen on aerial photo (1:50,000) taken in 1955AD. The
main - but not necessarily still active - fault is drawn
in thick grey. The studied paleoseismological sites
are indicated by rectangles, T1 and T2 as TE1 and
TE2 in the text. Shaded grey areas correspond to
possible landslides. Grey dot lines indicate ancient-
shore lines.
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Figure 1. Seismotectonic sketch map of Central Alborz: White dashed circles represent the epicentral areas and dates of historical
earthquakes; dates inside the white diamond correspond to historical earthquakes that damaged the Tehran/Rey area
after [12, 13, 19]. Focal mechanisms of instrumental earthquakes after [26-28]. Black rectangle approximately is
corresponding to the paleoseismological studied sites and back ground image is SRTM data with position resolution 90m.

Figure 2. North Tehran fault (light grey line) shown on Digital elevation model derived from Aster satellite image. The black frame
defines the studied area shown in Figure (1).

Figure 3. Detaille Cartography maps of western part of the North Tehran Fault between Tehran in the east and Karaj in the west.
Thick grey lines show the North Tehran Fault zone and light grey ones define shorelines; paleoseismological sites, TE1
and TE2 shown by rectangles.
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ABSTRACT

Available online at: http://www.iiees.ac.ir/jsee

The North Tehran Fault is located at the southernmost piedmont of Central Alborz,
north of Iran. It stands out as a major active fault menacing directly the city of
Tehran, a 12 million people metropolis, and would have been the source of several
major historical earthquakes in the past. The fault zone extends up to 110km and
corresponds mainly to a reverse fault mostly crossing the northern suburbs of the
Tehran metropolis, although NTF in its eastern part is characterized more as a left
lateral strike slip active fault. We carried out a paleoseismological study of the fault
zone in order to determine whether the fault was activated during the Holocene, and
to define the characteristics of its activity in terms of kinematics and magnitude.
Here in this paper we present only a part of our paleoseismological investigations
trench TE2. Observations from two trenches dug across the North Tehran fault scarp
reveal evidence for a maximum of six surface-rupturing events within the late qua-
ternary. According to the empirical relationships among average displacement per
event and Moment magnitude [25], we can estimate six events Mw~ 6.5 associated
with these ruptures in TE2 trench.
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1. Introduction

The North Tehran Fault is located along the
Central Alborz and Tehran plain border, see Figures
(1) and (2). It was the subject of several investiga-
tions [e.g. 1-10], and it has been described by all
the authors as a thrust fault juxtaposing volcano-
sedimentary Paleogene series on Plio-Quaternary
detritus sediments. The North Tehran Fault extends
over approximately 110km, with a general “V” con-
cave shape trace to the North at the surface,
switching from the NW-SE direction to NE-SW
between the cities of Karadj and Tehran. The fault
trace is, however, difficult to follow- mainly because
of urban development - and it appears to be divided
into several splays, Figures (3) [5, 8].

However, despite numerous historical seismicity
data (i.e. 793AD, 853AD, 855AD, 864AD, 898AD,
1177AD, 1384AD, 1847AD and 1868AD) [11-13],
see Figure (1), the activity of these faults or even

that of the North Tehran Fault has not been well
known, and the question of whether these faults
correspond to deep-seated faults or if they corre-
spond to a fold and thrust system within the alluvial
piedmont absorbing the displacement along the
main North Tehran is not resolved, see Figures (2)
and (3).

2. Tectonic Setting

The elevation of the mountain peaks immediately
to the north of Tehran (i.e. Tochal 3957m) from the
fault may exceed 2500m, see Figure (2).

Allen et al [14] suggest that the North Tehran
Fault is deeply rooted in the crust (“deep-seated
fault”). According to a structural model based on
the restoration of Central Alborz structures at the
Eocene, Nazari [15] interprets the North Tehran
Fault as the reactivation by inversion of an ancient
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Norouz; History and Traditions 

Norouz, the first day on the Iranian calendar falls on the 
spring equinox, the first day of spring. At the time of the 
equinox, the sun is observed to be directly over the equa-
tor, and the north and south poles of the Earth lie along 
the solar terminator; sunlight is evenly divided between the 
north and south hemispheres. Family gather & sit around 
Sofre-ye haft sin, After the Saal Tahvil (=When new year 
Start) people hug and kiss each other and wish each other 
a happy new year.

Then they give presents to each other (traditionally cash, 
coins or gold coins), usually older ones to the younger 
ones. The first few days are spent visiting older members of 
the family, relatives and friends. Children receive presents 
and sweets, special meals and “Aajil” (a combination of 
different nuts with raisins and other sweet stuff) or fruits 
are consumed.

Traditionally on the night before the New Year, most Irani-
ans will have Sabzi Polo Mahi, a special dish of rice cooked 
with fresh herbs and served with smoked and freshly fried 
fish. Koukou Sabzi, a mixture of fresh herbs with eggs fried 
or baked, is also served. 

The next day rice and noodles (Reshteh Polo) is served. 
Regional variations exist and very colorful feasts are pre-
pared. The Shahnameh, dates Nowruz as far back to the of 
Jamshid, (15000 years ago) who in Zoroastrian texts saved 
mankind from a killer winter (Ice Age) that was destined to 
kill every living creature.

The King Jamshid (Yima or Yama of the Indo-Iranian lore) 
constructed a throne studded with gems. He had demons raise 
him above the earth into the Sky, When the sun’s rays hit the 
throne, the sky was illuminated with a multitude of colours.
The world’s creatures gathered in wonder about him and scat-
tered jewels aound him, and called this day the New Day or 
No-Rouz. This was the first day of the month of Farvardin.

Abu Rayhan Biruni mentioned:  It is the belief of the Per-
sians that Nowruz marks the first day when the universe 
started its motion. Omar Khayyam in ‘the letter of new 
year’ (Norouz name) mentioned:

From the era of Keykhosrow till the days of Yazdegard, last 
of the pre-Islamic kings of Persia, the royal custom was 
thus: on the first day of the New Year, Now Ruz, the King’s 
first visitor was the High Mobad of the Zoroastrians, who 
brought with him as gifts a golden goblet full of wine, a 
ring, some gold coins, a fistful of green sprigs of wheat, a 
sword, and a bow. In the language of Persia he would then 
glorify God and praise the monarch.. This was the address 
of the High Mobad to the king : “O Majesty, on this feast of 
the Equinox, first day of the first month of the year, seeing 
that thou hast freely chosen God and the Faith of the Ancient 
ones; may Surush, the Angel-messenger, grant thee wisdom 
and insight and sagacity in thy affairs. Live long in praise, 
be happy and fortunate upon thy golden throne, drink im-
mortality from the Cup of Jamshid; and keep in solemn trust 
the customs of our ancestors, their noble aspirations, fair 
gestures and the exercise of justice and righteousness. May 
thy soul flourish; may thy youth be as the new-grown grain; 
may thy horse be puissant, victorious; thy sword bright and 

deadly against foes; thy hawk swift against its prey; thy ev-
ery act straight as the arrow’s shaft. Go forth from thy rich 
throne, conquer new lands. Honor the craftsman and the 
sage in equal degree; disdain the acquisition of wealth. May 
thy house prosper and thy life be long!

The details of Norouz celebrations before the Achaeme-
nid era are not known. During Achaemenid, in 487 B.C., 
Darius the Great celebrated the Norouz at his newly built 
Persepolis. A recent research shows that it was a very spe-
cial occasion. On that day, the first rays of the rising sun 
fell on the observatory in the great hall of audience at 06-30 
a.m., an event which repeats itself once every 1400-1 years.

Norooz is not restricted to the country Iran, only 
Today, it’s a repeated mistake that Norooz is only for Ira-
nians. Origin of Norooz has been in land which locates in 
today Iran and in fact Iran is the spiritual mother of Norooz 
celebrations, but many countries and people are really 
shared in this great global tradition. In other words, Norooz 
doesn’t belong to the country Iran. It belongs to “Unique 
Nation of Great Iran” that is shaped by more than several 
hundred million people. Historically, Iran has been much 
more widespread geographically than its territory in the 
present time. Tribes and people in that large scope share in 
too many believe cultural values and traditions that Norooz 
is an example of them.     

We can say that meaning of “Great Iran” has a close rela-
tion with the “Majestic Celebrations of Norooz”. Notion 
of “Great Iran” refers to an extensive geographic map con-
taining all Iranian people and tribes who live in many coun-
tries and most of them celebrate Norooz.   

As mentioned, Norooz has a comprehensive geographic 
zone and so many people celebrate it each year. So, the 
Norooz has linked members of family in specific countries, 
like a chain. In this view, sizeable portion of population in 
countries (below listed) celebrate Norooz: 
 o Iran  o Afghanistan
o Tajikistan o Turkmenistan
o Pakistan o Kyrgyzstan  
o Uzbekistan o Armenia 
o Kazakhstan o Georgia
o Azerbaijan (northern Iran)

Iranian citizens and tribes are from those kind of people who 
love their traditions and beliefs. Examples for this sentence 
are Qashqai, Kurdish people in the great Kurdistan, Turk-
men people, Azeri people, Balooch people, Khoozestani, 
Khorasani, Lorestani and Kermani. In addition, some other 
countries which have regions filled by Iranian tribes, (like 
China, Turkey, India, Iraq, Bahrain, Germany and Persian 
Gulf Emirates) usually celebrate Norooz each year.  

Also, great celebrations of Norooz can be seen in other 
zones or regions. For example, many countries in Europe, 
Africa, South and North America which large Iranians 
groups live in, host Norooz traditions annually in their 
different cities. Norooz celebrations begin on March 21th 
each year which is the first day of “Farvardin” in Iranian 
ancient calendar.  
 Compiled through the net
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