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به نظر مي رسد اساس و پایه ادغام ها و تركيب و تلفيق نهادهاي 
اجرایي كش�ور در اث�ر تصویب قانوني بود كه به ب�اور پاره اي از 
كارشناس�ان ش�تاب زده و ب�دون بررس�ي هاي دقي�ق، عميق، 
تخصص�ي و علمي در دوره هش�تم مجلس ش�وراي اس�المي و 
در دي ماه س�ال 89 تصویب ش�د كه در قالب م�اده 53 برنامه 
پنجم توس�عه نمود یافت در این قانون دولت مکلف ش�د یك یا 
چند وزارتخانه را ادغام كند كه تا پایان س�ال دوم برنامه تعداد 
وزارتخانه ه�ا از 21 ب�ه 17 وزارتخانه كاه�ش یابد. هدف اصلي و 
كاركرد آش�کار طراح�ان آن مبني بر كاهش مش�کالت و روند 
پرپيچ و خم امور اداري و دیوان س�االري در كشور و هزینه هاي 
مترتب بر آن بود كه با اس�تراتژي كوچك كردن س�اختار دولت 
عملياتي و اجرایي ش�د، بنابراین بر بستر چنين برداشتي زماني 
مقرر ش�د كه از تعداد وزارتخانه ها كاس�ته شود و بعضي در هم 
ادغام ش�وند. ولي گاهي ای�ن نيازها و ضرورتها كاماًل ش�خصي 
ب�ه نظر می رس�د  و زماني نيز این امور براي اس�تقرار همفکران 
و هم اندیش�ان در س�ازمان هاي م�ورد نظر، زمينه س�از ایجاد و 
ادغام ها بوده اس�ت. بنابراین مي توان گفت  گاهي ضرورت هاي 
 ناش�ي از عوام�ل اجتماعي، اقتصادي یا فرهنگ�ي موجب تغيير 
ش�ده اس�ت و در برخي موارد زمينه هاي كاماًل فردي و شخصي 
و مصلحت اندیش�ي ها موج�د آن  اس�ت، به طوري ك�ه در دوره 
نخس�ت وزیري هوی�دا وزارت كش�اورزي ب�ه چه�ار وزارتخانه 
توليدات مواد غذایي و مصرفي، منابع طبيعي و جنگل، تعاون و 
اصالحات ارضي تقسيم شد این پدیده را به شکل و با محتوایي 

دیگر پس از انقالب اسالمي ایران نيز شاهد بوده ایم.
در ش�رایط جنگ تحميلي وزارت سپاه ایجاد شد و پس از پایان 
جن�گ، ای�ن وزارتخان�ه در وزارت دفاع و پش�تيباني نيروهاي 
مس�لح ادغام شد. وزارت صنایع به وزارتخانه سبك و سنگين و 
معادن و فلزات تقسيم شد و پس از مدتي دوباره ادغام و مجدداً 
به ش�کل و ف�رم دیگري تفکيك ش�د. وزارت جهاد س�ازندگي 
تش�کيل و پ�س از مدتي با وزارت كش�اورزي ادغام و به وزارت 

جهاد كشاورزي تغيير نام یافت.
در ادام�ه این روند س�ه وزارتخانه تعاون، كار ام�ور اجتماعي و 
تأمي�ن و رفاه اجتماعي در هم ادغام و ب�ه وزارت تعاون و كار و 
رفاه اجتماع�ي تغيير نام یافتند. بررس�ي هزینه هاي مترتب بر 
این ادغام ها اعم از چاپ س�ربرگ، آرم و سردر واحدهاي متنوع 
و مختلف آن در س�ي و یك اس�تان و بيش از 1331 شهرستان، 
نحوه و چگونگي ارتباط ميان این قبيل واحدها در مدیریت هاي 
جدید، بسيار باالست و پي گيري  امور توسط مراجعه كنندگان با 
مش�کالت و پيچيدگي هاي فراواني مواجه مي شود و در بسياري 

زمينه ها مس�ئوليت ها تعریف نش�ده و مدیران و كاركنان حوزه 
كاري خ�ود را ب�ه درس�تي درك نمي كنند و مش�کالت فراواني 
ایج�اد مي گ�ردد. آنچه در این مقال�ه مورد توجه اس�ت، ادغام 
وزارتخانه ه�اي كلي�دي و پراهمي�ت راه و ترابري با مس�کن و 

شهرسازي است كه به آن مي پردازیم. 
پ�س از آنکه آقاي دكتر بهبهان�ي از وزارتخان�ه راه و ترابري كنار 
رفتن�د ادغ�ام ای�ن دو وزارتخان�ه مهم آغاز ش�د چني�ن به نظر 
مي رسد نقطه اتصال و اش�تراك این دو وزارتخانه استفاده از مواد 
و مصالح س�اختماني، آهن و فوالد باشد اگر این را به عنوان معيار 
و مؤلفه اي براي ادغام درنظر بگيریم به تعبير منطقيون »سالبه به 
انتفاء موضوع« اس�ت زیرا ابعاد فعاليتهاي فوق تخصصي متعدد و 
متنوع این دو سازمان كه مسئول راهسازي، راهداري، بندرسازي، 
كش�تيراني، فرودگاه، راه آهن كش�وري و هواپيمایي غيرنظامي و 
ش�ركتهاي هواپيمایي، هواشناسي و.... است در اثر ادغام با وزارت 
مس�کن و شهرس�ازي كه بيانيه مأموریت آن،  س�اخت مسکن در 
كشوري اس�ت كه بر روي انواعي از گس�ل هاي زلزله قرار دارد؛ از 
س�ویي دیگر وظيفه رس�يدگي به امور و وضعيت اج�اره و قيمت 
مس�کن دارد و باید شهرس�ازي نيز بکند، ش�گفتي آفرین است. 
واقعاً اثربخش�ي مثبت این ن�وع ادغام بس�يار دور از ذهن به نظر 
مي رسد كه بتواند منبع و منشاء اثربخشي هاي مورد نظر طراحان 
آن باشد زیرا تراكم كارها در وزارتخانه هاي ادغامي به حدي است 
كه پيچيدگي هاي بس�يار و متنوع فني و گسترده آن مدیریت این 
مجموعه را بس�يار مش�کل مي س�ازد. حال از بحث وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي در مي گذریم و مش�کل وزارت بازرگاني را كه 
مس�ائل و معض�الت وزارت صنایع و معادن و فل�زات هم بر دوش 
او ق�رار گرفت�ه و از تعيين قيمت محصوالت كش�اورزي داخلي و 
وارداتي تا رفع مش�کل صنعت خودروسازي و انواع صنایع را باید 
مدیریت كند صرف نظر مي كنيم و به وزارتخانه اي مي پردازیم كه با 
كاركرد و عملکرد شركتهاي مهندسي پيمانکار پروژه هاي عمراني 
ارتباط تنگاتنگ دارد. سئوال اصلي این است كه این ادغام چگونه 
مي تواند پروژه هاي عمراني را در مسير اهداف برنامه پنجم توسعه 
و در چش�م انداز افق س�ال 1404 راهبري كند؟ در این زمينه باید 
بررسي هاي دلسوزانه و در چارچوب منافع ملي صورت پذیرد. این 
نکته را باید بگویم كه در حسن نيت مدیران ارشد هيچگونه شك 
و شبهه اي وجود ندارد. مشکل این است كه چنانچه در عمل ثابت 
شود طرح ادغام، موفق نبوده و باید كنار گذاشته شود، این امکان 
وج�ود دارد كه متوليان امر،  آن را به نوعي تضعيف مدیریت تلقي 
كنند و براي اینکه متهم به ضعيف بودن نشوند این مسير را ادامه 
دهند و بر صحت آن تأكيد نمایند كه در این صورت منافع ملي به 

ادغـــام وزارتـــــــخانه ها ؛
ضعف ها، قوت ها، تهديدها و فرصتهاي فراروي آن
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خطر مي افتد و به دليل نارسایي در كاركرد سازمانهاي ادغام شده به 
ویژه در بخش مربوط به حرفه مندان پروژه هاي عمراني، مشکالتي 
را در ساخت و آماده سازي پروژه ها، ایجاد كند و به سطح نارضایتي 
در جامعه بيفزاید. بنابراین الزم اس�ت در این مورد نشس�ت هایي 
كارشناسي صورت پذیرد؛ ضعف ها و قوت ها، و تهدیدها و فرصتهاي 
فراروي كش�ور از این تلفيق و تركيب و ادغام ها مش�خص و معين 

شود و براساس برون داد داده هاي پژوهشي اقدام شود. 

مباني نظري و فلسفه وجودي

 ادغام و انحالل سازمان ها

پس از انقالب اس�المي ایران ش�اهد تغيي�رات و دگرگوني هاي 
فراواني در ساختارها و كاركردهاي سازمانهاي اداري و اجتماعي 
بوده ایم. پاره اي از س�ازمانها به وزارتخانه ها تبدیل شدند و پس 
از مدتي دوباره به س�ازمان تغيير ش�کل یافتن�د؛ و برخي  دیگر 
از وضعي�ت س�ازماني خ�ارج و به نهادهاي وابس�ته به ریاس�ت 
جمهوري انتقال یافتند و یا از تركيب و تلفيق دو یا چند سازمان، 
وزارتخانه اي متولد ش�د و گاهي هم جداس�ازي سازماني انجام 
گرفت. چون جداس�ازي دانشکده هاي پزش�کي از وزارت علوم 
و الحاق آن به وزارت بهداش�ت،  تأثير این امور مي تواند بس�يار 
مهم باش�د و نياز به پژوهش هاي كارب�ردي دارد. تب و تاب این 
قبيل پدیده هاي اداري از سازمانهاي دولتي فراتر رفته و امروزه 
مش�اهده مي شود پاره اي از مؤسس�ات از جمله نهادهاي مالي و 
اعتباري غيردولتي نيز در هم ادغام مي ش�وند. و مؤسس�ه هاي 
جدی�دي را ب�ه وج�ود مي آورن�د. ادغام ها و انحالل ه�ا و گاهي 
جداسازي ها و س�پس پيدایش نهادهاي جدید. پدیده هاي قابل 
بررسي هس�تند مي توان، مبادرت به این قبيل تغيير و تحوالت 
سازماني را، در چهار حوزه زیر طبقه بندي كرد؛ سپس هر یك از 

آنها را براي نتيجه گيري دقيق، مورد تجزیه و تحليل قرار داد.

1� حوزه سياست یا قدرت
چنين به نظر مي رس�د كه دولتهاي پس از انقالب اس�المي براي 
افزایش و گس�ترش اقتدار خود احتم�االً  گاهي ضروري دیده اند 
ك�ه پاره اي از وزارتخانه ها را به س�ازمان تبدیل كنند، تا آنها را 
از ح�وزه نظارت مجلس خارج س�اخته و بتوانن�د در چارچوب 
سازمان، با اقتدار بيشتر و كمترین پاسخگویي و بيم استيضاح، 
روند برنامه ها و سياس�ت گذاري هاي خود را با این ش�کل بندي، 
سرعت و سهولت بخشند. شاید تغيير وزارتخانه سازمان برنامه 
به س�ازمان مدیریت و برنامه ریزي و تبدیل بعدي آن به معاونت 
برنامه ری�زي و نظارت راهبردي ریاس�ت جمهوري تحت تأثير و 
در چارچوب این فرایند بينش�ي عملياتي و اجرایي ش�ده باشد  
ولي تغييرات مجدد و گاه به گاه این س�ازمان ها نش�ان مي دهد 
الاقل در روش شناس�ي پژوهش هاي این قبيل امور دقت الزم و 

گسترده علمي و معطوف به هدف، ناكافي بوده است.

2�  حوزه اقتصادي
گاه�ي پ�اره اي از ادغام ه�ا و تركيب ه�ا ب�ه منظ�ور كنت�رل 
 هزینه ه�اي س�ازماني )Cost control( و یا مهندس�ي ارزش

 )Value Engineering( انجام مي ش�ود و هدف از آن كاستن 
از پ�اره اي از هزینه ه�ا و افزایش بهره وري، كارایي و اثربخش�ي 

مي باشد.
اگرچه این امر با نيت خير و به منظور حسن جریان امور، طراحي 
مي شود ولي نتایج حاصل از آن مي بایستي مورد ارزیابي مجدد 
قرار گيرد. زیرا در بعضي از ادغام ها و تركيب ها به نظر مي رس�د 
احتم�االً نه تنها هزینه هاي س�ازماني كاهش نيافته باش�د بلکه 

حتي افزایش نيز داشته است.

3� حوزه اجتماعي و سازماني
ش�اید پاره اي از ادغام ها و تركيب ه�ا براي جلوگيري از تداخل 
فعاليت ها و كاركردها و یا موازي كاري انجام مي شود تا با تلفيق 
امور بتوان س�رعت گردش آن را افزایش و مراحل كار را كاهش 
داد؛ یکي از متخصصان مدیریت سازماني نقل مي كرد كه نامه اي 
در دیوان ساالري 37 مورد ارجاع داشته كه هر یك از سازمان ها 
پس از دریاف�ت نامه، موضوع آن را در چارچوب ش�رح وظایف 
خود ندانس�ته و پس از طي سي و هفت مرحله،  مجدد به مرجع 
صادركنن�ده آن عودت داده ش�ده بود چنين به نظر مي رس�د، 
ادغام ه�اي انج�ام گرفته س�ازماني پ�س از انقالب اس�المي و 
تغييرات انجام یافته در كوتاه سازي مسير گردش روند سازماني 
و جلوگي�ري از موازي كاري ها، نتيج�ه دلخواه و مطلوب را نداده 
اس�ت و ضرورت دارد در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها دقت 
بيشتري انجام شود زیرا هر ادغامي هزینه هاي بسيار اقتصادي، 
اجتماع�ي و رواني دارد و با مطالعه آن باید با حداقل هزینه و یا 

حداكثر مطلوبيت دست به اقدام زد.
4� حوزه هاي فرهنگي

چنين به نظر مي رسد بخشي از تغييرات سازماني و تركيب و تلفيق ها 
براي گسترش فرهنگي است و در سطح بررسي هاي كالن، بسياري 
از سازمان ها مصدر صدور ارزش هاي فرهنگي تلقي مي شوند و ادغام 
س�ایر نهادهایي كه ب�ه نوعي در این قبي�ل منظومه فرهنگي جاي 
مي گيرند مش�مول ادغام و تركيب مي ش�وند، در این موارد نيز آثار 
مترتب بر این قبيل ادغام ها آنگونه اي كه مدنظر طراحان بوده است 
نتيجه مطلوب و وافي به مقصود نداده اس�ت. بنابر آنچه گذشت در 
ادغام ها مي بایس�تي توجه بيشتر و معطوف به هدف هاي بلندمدت 
را در نظر گرفت به ویژه در مورد ادغام س�ازمان هایي كه جنبه هاي 
تخصص�ي و فوق تخصصي دارند باید امعان نظر بيش�تر و روش هاي 
علم�ي دقيق تري را به كار ب�رد كه از جمله آنها مي ت�وان به ادغام 
وزارت مس�کن و شهرس�ازي با وزارت راه و ترابري اشاره كرد؛ این 
ادغام با توجه به ماهيت اقتصادي بس�يار باال و قابليتهاي تخصصي 
و فوق تخصصي رش�ته هاي كاري موجود در آن نياز به اندیش�گي و 
مطالعات بنيادي، كاربردي و توس�عه اي دارد. با توجه به گستردگي 
ن�وع فعاليت ای�ن دو وزارتخانه با تخصص هاي بس�يار پيچيده، در 
تمامي كشورهاي جهان از مهمترین وزارتخانه ها محسوب مي شود.  
بنابراین ادغام دو وزارتخانه فوق تخصصي و بي نهایت گسترده و در 
عين حال پراهميت از نظر بردارهاي اقتصادي و اشتغال زایي نه تنها بر 
كيفيت كار آنها اثر منفي مي گذارد و مدیریت آن را توسط یك وزیر 
با مشکالت جدي مواجه مي سازد بلکه امکان تحقق بيانيه مأموریت 
آنها را با وقفه و معضل روبرو مي كند. با گذش�ت زمان كوتاهي كه از 
این ادغام مي گذرد بررسي هاي اجمالي نشان مي دهد كه مشکالت 
فراواني را به وجود آورده اس�ت. و بازبين�ي در این طرح ضروري به 

نظر مي رسد.
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مهندس ج�واد خوانس�اری نائب رئيس هي�ات اجرایی 
ش�ورای هماهنگ�ی در ابتدای جلس�ه ضمن تش�کر و 
قدردان�ی از ش�ركت كنندگان در این نشس�ت و آرزوی 
دس�تيابی به نتایجی كه منافع ملی كشور را تامين كند 
عنوان كرد: مش��کالت پیمانکاران ما به حدی رس��یده است 
که بس��یاری از پروژها در آس��تانه تعطیلی قرار دارند به همین 
دلیل درخواست کردیم این جلسه تشکیل شود تا برای یافتن 
راه حلی هم اندیش��ی کنیم.  کمب��ود نقدینگی و عدم پرداخت 

به موقع ص��ورت وضعیتها و تعدیلها به دلیل تخصیص نیافتن 
اعتبارات سال 91 از مشکالت عمده پیمانکاران است.  با این که 
شاخصهای سال 90 اعالم شده است اما به دلیل نبود اعتبارات 
الزم هم��کاران ما ق��ادر به وص��ول آن نبوده ان��د. اگر صورت 
وضعیتها و تعدیلها نس��بت به شاخصهای آخر سال 90 وصول 
شوند همکاران ما کم تر از 50 درصد هزینه های خود را دریافت 
خواهن��د نمود. کمبود نقدینگی، عدم پرداخت به موقع صورت 
وضعیتها و تعدیلها، عدم تطبیق اعتبار و تخصیص اعتبارات به 

عبور از دشواريهای اقتصادی تشکلهای مهندسی بخش خصوصی 
با تشکیل ستاد ويژه ای از نهاد تعامل و شورای عالی فنی 

روز یکش�نبه 26 شهریور اعضای شورای هماهنگی تشکلهای مهندس�ی، صنفی و حرفه ای كشور، با اعضای شورای 
عالی فنی و مدیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس�ت جمهوری دیداری داش�تند تا به بررسی مشکالت 

صنعت احداث بپردازند.
اعضای شورای عالی فنی شامل آقایان مهندس سعيدی كيا، مهندس محرابيان، مهندس زریبافان، و مهندس طاهری 
بودند. از  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری آقای مهندس رحمتی معاون نظارت راهبردی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مهندس مصطفوی دبير نهاد تعامل، مهندس مرادی رئيس امور اجرایی طرحها، مهندس 
مرشدخوانی معاون امور نظام اجرایی طرحها، دكتر قانع فر معاون امور نظام فنی، مهندس خالصی، مهندس توتون چی 
و خانم مهندس ابوالحس�نی و خانم كالنتری در این جلسه حضور داش�تند. آقای دكتر رحيم ممبينی، معاون بودجه 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حاضر بودند تا در مورد بودجه عمرانی توضيحاتی  ارائه دهند.
در این جلسه نمایندگان شورای هماهنگی تشکلها با مطرح كردن این نکته كه با مدیریت درست می توان از شرایط  
دش�وار اقتصادی عبور كرد پيشنهاد دادند س�تادی متشکل از این شورا، اعضای شورای عالی فنی و مدیران معاونت 
نظارت و راهبردی تش�کيل ش�ود كه این پيشنهاد مورد توجه قرار گرفت و قرار شد كه از شورای عالی فنی دو نفر،از 
معاونت فنی دونفر، از معاونت بودجه یك نفر،و از شورای هماهنگی تشکلها سه نفر جهت تشکيل ستاد معرفی شوند.

در دیدار اعضای نهاد تعامل با نمایندگان شورای عالی فنی مطرح شد: 
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پروژه های در دس��ت اجرا، تحمیل هزینه های ناش��ی ازتحریم، 
عدم دسترس��ی به تجهیزات و ماش��ین آالت ناشی از تحریم، 
توقف معامله توسط اغلب فروشندگان کاالها به دلیل باال رفتن 
روز به روز قیمتها، نوس��انات ناش��ی از نرخ ارز و تورم حاکم بر 
جامعه، عدم گش��ایش L/C به علت تحریمها، عدم امکان تهیه 
تجهیزات و مواد اولیه و مصرفی، باعث ش��ده است شاخصهای 
تعدیل با فهرس��ت بهای امروزی نتواند مشکالت را در شرایط 
فعل��ی حل کند. به این دلیل س��عی داریم ت��ا جایی که امکان 
دارد جل��وی این فاجعه را بگیریم چرا که در صورت بی توجهی 
ما اغلب طرحها متوقف خواهد ش��د و خس��ارت عمده  آن این 
خواهد بود که ش��رکتهای مجری پروژه های عمرانی و سازنده 

صنعت احداث که سرمایه ملی 
ما هستند از بین خواهند رفت. 

در ادامه این جلسه مهندس 
تائب بازرس هيات بازرسين 
ش�ورای هماهنگ�ی عنوان 
كرد: ضمن تش��کر از همدلی 
موجود، امیدوارم این جلسه به 
جلسه ای تاریخی تبدیل شود و 
ما همانطور که در سنت هایمان 
ی��ادآوری ش��ده، تهدیده��ا را 
تبدی��ل ب��ه فرص��ت نماییم تا 
بتوانی��م ش��رایط را ب��ه نحوی 
مدیریت کنیم که از این گذرگاه 

تاریخی بسیار حساس کشور با سرافرازی عبور کنیم . اتفاقی که 
افتاده است به قول آقای مهندس احمدی ما را به »هم فهمی« 
رسانده اس��ت و شاید این بزرگترین دستاورد جامعه مهندسی 
اس��ت که دیگر در آن »من و تو« مطرح نیس��ت و »ما« مطرح 

است و این ماییم که باید کمک 
کنیم تا مش��کالت حل ش��ود. 
ما فهمیدیم دیگ��ر نمی توانیم 
به عنوان مش��اور و پیمانکار و 
کارفرما جداگان��ه فکر کنیم و 
جداگان��ه تصمیم بگیریم چون 
این جدایی ها باعث مش��کالت 
برای پروژه ای می ش��ود که در 

راس��تای آبادانی کشور در دست اجراست. خواسته ما این است 
که تصمیمی بگیریم که جلوی توقف لوکوموتیو صنعت احداث 
را بگی��رد چون توقف آن باعث دش��واری اقتصادی می ش��ود. 
بنابرای��ن ما دورهم نشس��ته ام تا این مش��کل را ب��ا گروهی از 

تصمیم گیرها مخصوصا اعضای ش��ورای عالی فنی مطرح کنیم 
و در صدد حل آن باش��یم. به هر حال مرکزیتی برای حل این 
مسائل و مدیریت آن الزم است از جمله می توان در این رابطه 
س��تاد ویژه ای متش��کل از یکی از اعضای ش��ورای عالی فنی، 
معاون��ت فنی و اعضای بخش خصوصی به وج��ود آورد تا این 

ستاد ویژه برای حل مسائل با اقتدار الزم عمل کند.  

در ادامه مهندس ملکيانی فرد عضو شورای هماهنگی و 
رئيس هيات مدیره انجمن شركتهای ساختمانی  سخنان 
خ�ود را با تش�کر از مهن�دس رحمتی كه ب�ا صداقت و 
ش�فافيت به مس�ائل پيمانکاران توجه نش�ان می دهند 
گفت: انجمن شرکتهای 
ساختمانی از انجمنهای 
قدیمی ایران اس��ت که 
س��عی در حل مس��ائل 
سازندگان دارد اما هیچ 
وقت ش��رایط کار برای 
و سازندگان  پیمانکاران 
اس��ت.  نبوده  این گونه 
عوام��ل تاثیرگ��ذار ب��ر 
از  ترکیب��ی  م��ا  کار 
ماشین آالت، دستمزد و 

مصالح است. 
وی مصالح را بعد مخفی 
کار دانس��ت و ب��ا ارائه 
چند پیش فاکتور درباره سیمان و میلگرد و آهن پرسید چگونه 
می توان روز به روز قیمتها عوض شود و ما انتظار داشته باشیم 
شاخصهای تعدیل به طور سه ماهه اعمال شود؟ امروزه در بازار 
به شرکتهای قدیمی مصالح نمی فروشند و ترجیح می دهند آن را 
به غریبه ها و مشتریهای 
گذری بفروش��ند چون 
نمی دانن��د چگون��ه به 
قدیم��ی  مش��تریهای 
خود توضیح بدهند در 
اث��ر تغییرات ن��رخ ارز، 
قیمته��ا ط��ی یکی دو 
روز رشد و تغییر کرده 
است. در مورد دستمزد، نیروی انسانی و ماشین آالت نیز همین 
ش��رایط با تغییرات نس��بتا کمتری حاکم است. با این وضعیت 
چگونه می توان س��ازندگان را به عنوان سرمایه های ملی حفظ 
کرد و سازندگی را تدوم بخشید؟ ما اعالم آمادگی می کنیم که 

مهندس تائب: ما فهمیدیم دیگر نمی توانیم به 
عنوان مشاور و پیمانکار و کارفرما جداگانه 
فکر کنی�م و جداگانه تصمی�م بگیریم چون 
این جدایی ها باعث مشکالت برای پروژه ای 
می ش�ود که در راس�تای آبادانی کش�ور در 
دس�ت اجراس�ت. خواس�ته ما این اس�ت که 
تصمیمی بگیریم که جلوی توقف لوکوموتیو 
صنعت احداث را گرفته شود چون توقف آن 

باعث دشواری اقتصادی می شود.

 مهن�دس ملکیان�ی فرد: به نظ�ر ما اقتصاد 
مقاومت�ی یعنی ب�ا انعط�اف الزم و اعمال 
تغییراتی در ضوابط و قوانین بتوانیم به 
کار سازندگی تدوام بخشیم چرا که اشتغال 

اقتصاد را زنده نگه می دارد.
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با گروههای دیگر فعال در 
این بخش دست در دست 
ه��م داده راهکارهای��ی را 
برای تداوم سازندگی  پیدا 

کنیم. 
به نظر ما اقتصاد مقاومتی 
یعنی ب��ا انعط��اف الزم و 

اعم��ال تغییراتی در ضوابط و قوانین بتوانیم به کار س��ازندگی 
تدوام بخشیم چرا که اشتغال اقتصاد را زنده نگه می دارد. باید 
ستاد عالی و گروهی کارشناس��ی برای ارزیابی شرایط موجود 
ایجاد شود. متاس��فانه توجه به حیات بخش خصوصی مغفول 
مانده اس��ت و همین امر باعث خسران می شود. بخش دولتی 
شاغل در حوزه سازندگی دائما در حال رشد است و همه چیز 
را دولت��ی خواهد کرد. باید پرس��ید چرا طرحها چند دس��ت 
می چرخد تا به پیمانکار اصلی در بخش خصوصی واقعی برسد 
در حالی که دولت مکلف اس��ت در ش��رایط مساوی برای ارائه 
پروژه ها بخشهای تعاون و خصوصی را در اولویت قرار دهد و در 
غیر این صورت، هر اقدام و عملی غیر قانونی شناخته می شود، 
البته بی شک شرایط مساوی وجود ندارد و باعث ایجاد روندی 
اس��ت که در صورت تداوم باعث از بین رفتن بخش خصوصی 

خواهد شد. 

در ادام�ه مهن�دس حس�ن س�عادتمند، عضو ش�ورای 
هماهنگی و رئيس هيات مدیره كانون سراس�ری عنوان 
كرد: طبق قانون، مصوبات ش��ورای عالی فنی برای دولت الزم 
االجرا است. بنابراین قدرت شورای عالی فنی بر کسی پوشیده 
نیست و ما انتظار داریم برای عبور از این دشواری به ما کمک 
کند. ابعاد این مشکالت عنوان شد و اعضای شورای عالی فنی 
بهتر از ما به ابعاد مس��ئله وارد هستند. ما معتقدیم با مدیریت 
می توان از هر نوع سختی عبور کرد و در شرایط موجود صنعت 
احداث، همفکری طرفهای درگیر این مشکالت یعنی معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی، ش��ورای عال��ی فنی و بخش 
خصوصی برای حل مش��کالت الزم اس��ت. درخواست ما این 
است که ستادی متشکل از این سه گروه انتخاب و قدرت الزم 
را داش��ته باش��ند که تصمیمات خود را از طریق شورای عالی 
فنی الزم االجرا کنند. بخش خصوصی برای مش��کالت موجود 
راهکارهایی دارد که در صورت تشکیل ستاد قادر به ارائه آن با 

جزئیات و مستندات است. 
در حال حاضر دو مشکل کمبود نقدینگی برای اجرای پروژه ها 
و گران��ی بی رویه قیمتها وجود دارد که باید  مدیریت ش��وند. 

در بحث کمبود نقدینگی 
می توان حداقل برای سال 
91 با اجرای تعهدات قبلی 
و قبول نکردن تعهد جدید 
اوضاع را کنترل کرد. باید 
قرارداده��ای در حال اجرا 
ک��رده،  اولویت بن��دی  را 
پروژه هایی را که به نتیجه 
می رسند تمام کرده، سراغ 

پروژه بعدی برویم. در مورد 
قیمته��ا می توان  افزای��ش 
در قالب تعدی��ل،  افزایش 
قیمتها را پیش بینی و تاثیر 
آن را کنترل کرد به شرطی 
که آنها به موقع آماده شوند. 
منتهی برخی اقالم با فرمول 
موجود تعدیل نمی شوند که می توان با راه هایی مانند پرداخت 
مابه التف��اوت، آن را حل کرد. بی ش��ک در م��ورد قراردادهای 
سرجمع و فهرستی بدون تعدیل شرایط سختی حاکم است و 
پیمانکارها در حال نابودی هستند. ما در این مورد پیشنهاداتی 
داده ایم. از جمله این که قراردادهای سرجمع تعدیل دار شوند و 
تا زمانی که تعدیل منتش��ر نشده است انعقاد قرارادهای جدید 
متوقف ش��وند. و پ��روژه هایی با این ن��وع قراردادها که اعتبار 
ندارند باید با اعمال ماده 48 متوقف ش��وند و پروژه های دارای 
اعتبار با تغییر نرخ پیمان ترمیم ش��وند.اگر ما یا گروههایی که 
از آن نام بردیم به تنهایی در صدد ارائه راهکار باش��ند، امکان 
دیدن تمام ابعاد مسئله کمتر می شود و بهتر است برای رسیدن 

به نتیجه مقبول به طور مشترک به بررسی مسئله بپردازیم. 

در ادامه مهندس آزاد، عضو ش�ورای هماهنگی تشکلها 
و دبير انجمن راهس�ازی ایران عنوان كرد: مس��ئله ای که 
امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم  حیات بخش خصوصی 
اس��ت، حتی اگر شاخصها و تعدیلها اعالم شود با توجه به این 
ک��ه پیمانکاران ما از جمله خود من از س��ال 89 تا کنون 60 
درصد مبلغ پروژه ای را طلبکار هس��تم چگونه می توانم به کار 
خود ادامه دهم؟ بسیاری از پیمانکاران در حال حاضر در صدد 
جمع کردن کارگاه خود هس��تند اما از آنجایی که برای تسویه 
با کارگران و تحوی��ل کارگاه خود مبلغ کافی در اختیار ندارد، 

دست نگه داشته اند.    
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری )نقل به مضمون( عنوان 
کرده اند:» ایرانی بسازیم كه به هر جای آن بنگریم حضور 
اس�الم را در سازندگی و عدالت ببينيم«. ما نمی توانیم به 
ی��ک عده توجه کنیم در حالی ک��ه به عده دیگری هنوز پولی 
داده نشده است. این عدالت مورد نظر ما نیست. نباید برای به 
بهره وری رساندن برخی پروژه ها شرکتهای کوچک را که سالها 
در این حوزه کار کرده اند مورد بی توجهی قرار داد تا جایی که 

آنها برای ادامه حیات خود با مشکل مواجه شوند. 

در پاس�خ به این اظهارات مهندس محرابيان،  به عنوان 
عضو ش�ورای عالی فنی 
ضمن خيرمق�دم عنوان 
ك�رد: از ای��ن ک��ه مطالب 
ش��فاف و بدون حاشیه ارائه 
شد خوشحالم. در این جلسه 
ما س��ه گروه هستیم شامل 
نمایندگان انجمنها و بخش 
خصوصی، شورای عالی فنی 
معاونت  ارش��د  مدی��ران  و 

مهندس س�عادتمند: ما معتقدیم با مدیریت 
می توان از هر نوع س�ختی عبور کرد و در 
ش�رایط موج�ود صنعت اح�داث، همفکری 
طرفه�ای درگی�ر یعن�ی معاون�ت نظ�ارت 
و راهب�ردی، ش�ورای عال�ی فن�ی و بخش 

خصوصی برای حل مشکالت الزم است.

دکت�ر ممبین�ی: تامی�ن 25 ه�زار میلی�ارد 
تومان منابع مالی ب�رای طرحهای عمرانی 
در کش�ور م�ا ام�ر دش�واری نیس�ت و ب�ا 
جلس�اتی از این دس�ت که با نی�ت اعتالی 
کش�ورمان تش�کیل می ش�ود و با مدیریت 
ظرفیتهای�ی ک�ه در قان�ون بودج�ه وجود 
دارد، برای تامین مناب�ع طرحهای عمرانی 

مشکلی نخواهیم داشت.
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نظارت راهبردی که برای بررسی برخی مشکالت دور هم جمع 
ش��ده ایم. تقریبا 10 مس��ئله محوری در این جلسه مطرح شد 

که چند مورد آنها ربطی 
به شورا ندارد. تصمیمات 
شورای عالی فنی نه تنها 
ب��رای دولت بلک��ه برای 
قوه مقنن��ه و قضائیه هم 
ش��ورا  الزم االجراس��ت. 
در س��ه مح��ور می تواند 
تصمیم بگیرد که ش��امل 
فهرس��ت به��ا و تعدیل، 
قیمتهای جدید و ضوابط 
فنی و اجرایی کش��ور، و 

ح��ل اختالفات اس��ت. در این موارد من به عنوان عضو ش��ورا 
ش��اهد بودم که دوستان در طی این سالها برای تصمیم گیری، 
س��عی کردند خود را در مقام قاضی بگذارند تا آرای دقیقی را 

صادر کنند. 
در مورد موضوعات مطرح شده از جمله ریشه یابی گرانی ها باید 
گف��ت این امر در حوزه اختیارات یا تخصص افراد این جلس��ه 
نیس��ت. در مورد بودجه هم همانطور که دوستان گفتند ما در 
مواقع تنگنا می توانیم مدیریت را به عنوان پارامتر موثر وارد کار 
کنیم  و وقتی عرضه بودجه کم تر از تقاضا است مدیریت را به 
عنوان بهترین عامل کنترل به کار گیریم. از جمله این روشهای 

اولویت بندی  روش  مدیریت��ی 
پروژه ه��ا اس��ت. فلس��فه مهر 
ماندگار نیز این بود که در بین 
پروژههایی  کش��ور  پروژه های 
که ویژگیهای خاصی دارند در 
اولویت قرار گیرند از جمله این 

که :
1- پ��روژه بتوان��د ب��ا تزریق 
نقدینگ��ی ک��م آورده فراوانی 

برای کشور فراهم کند
2- پروژه بتوان��د تولید ثروت 
کن��د مث��ل طرحه��ای پارس 

جنوبی 
3- پ��روژه بتوان��د بخش قابل 

توجهی از نیاز مردم را جبران کند
در مورد بودجه و تحق��ق آن نمی توان به همه نقل قولها تکیه 
ک��رد و بای��د دنب��ال نظرات 
کارشناس��ی بود. در ش��رایط 
تحریم م��ا مجبوری��م بر اثر 
خرد و ریسک پذیری حرکت 
کنیم تا در شرایط سخت هم  
قادر به اداره کشور باشیم. در 
مورد بودجه عمرانی مطمئن 
هستم تخصیص ما از سالهای 
گذش��ته بیش��تر خواهد بود. 
تخصی��ص در ش��ش ماه��ه 
اول ح��دود 62 درص��د بوده 
اس��ت  که در هیچ س��الی تا این حد نبوده است. تخصیص 74 
و 100 درصد برای مناطق س��رد و پروژه های در دس��ت اتمام 
اس��ت. در مورد طرحهای دیگر هم ما امیدواریم تخصیص قابل 
توجهی داشته باش��یم. البته در شرایط ریسک پذیر، تخصیص 
بودجه های عمرانی ماههای اول سال حداقلی صورت می گیرد. 
عالوه بر این قرار شده امسال با بودجه های عمرانی که دو برابر 
بودجه ه��ای عمرانی اس��ت از  راهکارهای صد درصد قانونی به 

کمک طرحهای عمرانی کشور برویم. 
امس��ال انتش��ار اوراق مش��ارکت به طور جدی دنبال می شود 
چنانچه در ش��ش ماه��ه اول امس��ال حدود 8 ه��زار میلیارد 
اوراق مش��ارکت  تومان 
است.  رسیده  فروش  به 
برای ش��ش ماه��ه دوم 
نی��ز بی��ش از 15 هزار 
جدول  توم��ان  میلیارد 
تنظیم شده است. عالوه 
ب��ر ای��ن  بخ��ش قابل 
توجهی از سهام شرکتها 
ک��ه قب��ال  ف��روش آن 
صرف هزینه های جاری 
بودجه های  به  می ش��د 
عمران��ی تعل��ق خواهد 
گرفت، یعنی در مجموع 
بودجه عمرانی به مراتب  

مهندس محرابیان: در مورد بودجه و تحقق 
آن نمی ت�وان ب�ه همه نقل قوله�ا تکیه کرد 
و باید دنب�ال نظرات کارشناس�ی بود. در 
ش�رایط تحریم ما مجبوری�م بر اثر خرد و 
ریس�ک پذیری حرک�ت کنیم تا در ش�رایط 
س�خت هم  ق�ادر به اداره کش�ور باش�یم. 
در م�ورد بودج�ه عمران�ی مطمئن هس�تم 
تخصی�ص ما از س�الهای گذش�ته بیش�تر 

خواهد بود.

مهن�دس خوانس�اری: کمب�ود نقدینگ�ی و 
عدم پرداخت به موقع صورت وضعیتها و 
تعدیلها به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات 
س�ال 91 از مش�کالت عم�ده پیمان�کاران 
اس�ت.  با این که شاخصهای سال 90 اعالم 
شده اس�ت اما به دلیل نبود اعتبارات الزم 
همکاران م�ا قادر به وص�ول آن نبوده اند.

اگر ص�ورت وضعیته�ا و تعدیلها نس�بت 
به ش�اخصهای آخر سال 90 وصول شوند 
هم�کاران ما کم ت�ر از 50 درصد هزینه های 

خود را دریافت خواهند نمود.
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از سال 90 بیشتر خواهد بود. 
در مورد این امر که گفته می شود بحران وجود دارد به نظر من 
ش��رایط موجود با شرایط بحرانی فاصله زیادی دارد، و متوسط 
سرعت اجرای پروژه ها با ویزگی های فوق حدودا سه برابر شده 
است. و جریان نقدینگی که برای پروژه ها تعریف شده بی سابقه 
اس��ت. در مورد دس��ت به دس��ت چرخیدن قراردادها هم باید 
گفت اگرچه زیان زیادی را متوجه خزانه مملکت می کند اما از 
پتانسیل باالی پروژها و باال بودن نقدینگی خبر می دهد. البته 
ما با این امر مخالف هس��تیم و با آئین نامه ای سعی در محدود 

کردن و محکوم کردن ترک تشریفات مناقصه داریم. 

مهن�دس ملکيانی ف�رد با تاكيد روی ای�ن نکته كه این 
دس�ت به دس�ت چرخيدن اغلب بين شركتهای دولتی 
است به س�خنان آقای مهندس محرابيان واكنش نشان 
داد كه ایشان در پاسخ گفت: باید دستگاههایی که طرحهای 
عمرانی کالن دارند دعوت ش��وند تا در موارد ترک تشریفات با 

آنها صحبت گردد. 
یک��ی از اعضای حاضر در مورد نرخ مرجع و عدم تطبیق آن با 
نرخ پروژه ها پرس��ید و با اشاره به ش��رایط اضطراری اقتصادی 
خواهان تش��کیل ستادی اقتصادی برای کنترل شرایط موجود 
شد که پاسخ داده شد: شورای عالی فنی فقط در مواردی ذی 
صالح ورود است. در مورد گرانی، مدیریت گرانی و تعیین تعدیل 

مطرح می ش��ود که ما در 
مورد تعیی��ن تعدیلها که 
تمام  هس��تیم  ذی مدخل 
ت��الش خ��ود را ب��ه کار 
می گیری��م. ک��ه مهندس 
ملکیانی فرد در پاس��خ به 
ایش��ان  تاکید ک��رد: باید 
تعدیلها ماه ب��ه ماه اعالم 
ش��ود ت��ا از قیمتهای روز 

عقب نمانیم. 

جلس�ه  ادام�ه  در 
دكت�ر رحي�م ممبينی 
معاونت  بودج�ه  معاون 
برنامه ری�زی و نظ�ارت 
رئي�س  راهب�ردی 
جمه�وری گف�ت: ام��ر 

بودجه امری سهل و ممتنع است و به نظر می آید ضمن این که 
به خوبی قابل مدیریت اس��ت، از طرفی به دلیل عوامل متعدد، 
مدیریت آن مشکل است. مطالب مطرح شده به طور مستقیم 
و غیر مس��تقیم به بودجه مربوط بود. اما مسائل بودجه ای را به 
معنای خاص در س��ال جاری به خوب��ی می توان مدیریت کرد 
و ظرفیته��ای خوبی به خصوص در قان��ون 1391 پیش بینی 
ش��ده که با هم فکری و همکاری می توان از آن اس��تفاده کرد 

و تخصیص طرحهای عمرانی را در حد قابل قبولی انجام داد.
در ش��رایط موجود منابع درآمد نفتی ما کاهش یافته است اما 
بنا بر اطالعات مستمری که از دستگاههای وصول کننده منابع 
می رسد تا کنون ما هیچ نگرانی در مود منابع غیر نفتی نداریم. 
بر اساس منابع غیر نفتی و منابع نفتی و به استناد احکام برنامه 
پنجم و قانون برنامه و بودجه، تخصیص منابع باید متناسب با 
وصول منابع باش��د. این امر همیشه س��اری و جاری بوده ولی 
امس��ال با دقت بیشتری پی گیری می ش��ود و به دلیل شرایط 
ریس��ک پذیری موجود، مراقبتها و تصمیم گیری های بیشتری 

اعمال می شود. 
بودجه از بعد مصارف ش��امل سه نوع بودجه هزینه ای، مالی و 
عمرانی اس��ت. مبلغ بودجه مالی چندان قابل توجه نیست و از 
آن بابت مشکلی وجود ندارد. در مورد بودجه جاری پرداختهای 
پرس��نلی در اولویت قرار دارد و تمام س��عی ما بر این است که 
از این منابع کاس��ته شود و به سمت طرحهای عمرانی هدایت 
گردد. در م��ورد بودجه های 
عمران��ی ح��دود 40 ه��زار 
قانون  در  توم��ان  میلی��ارد 
بودجه لحاظ شده است که 
همه آن مربوط به  طرحهای 
عمرانی و پیمانکاری نیست 
و ش��امل بعضی موضوعات 
ک��ه جنس عمران��ی واقعی 
ندارند مانند وام دانشجویی، 
خرید تجهیزات و تعمیرات 
نیز می ش��ود. طرحهایی که 
دغدغه دوستان است حدود 
26 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
بودج��ه دارد ک��ه بنده هم 
معتقدم می توانیم تخصیص 
قابل توج��ه در م��ورد آنها 
داش��ته باش��یم. در م��ورد 

 مهندس آزاد: 
مس�ئله ای که امروز با آن دست و پنجه 
ن�رم می کنی�م  حیات بخ�ش خصوصی 
است، حتی اگر شاخصها و تعدیلها اعالم 
ش�ود با توجه به این ک�ه پیمانکاران ما 
از جمله خود من از س�ال 89 تا کنون 60 
درصد مبلغ پروژه ای را طلبکار هس�تم 
چگونه می توانم به کار خود ادامه دهم؟ 
بسیاری از پیمانکاران در حال حاضر در 
صدد جمع کردن کارگاه خود هستند اما 
از آنجایی که برای تسویه با کارگران و 
تحویل کارگاه خود مبلغ کافی در اختیار 

ندارد، دست نگه داشته اند.   
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طرحه��ای عمرانی عموما از دو منبع یعن��ی منابع عمومی و 
منابع س��رمایه گذاری دولتی تزریق اعتب��ار صورت می گیرد. 
منابع سرمایه گذاری بودجه شرکتهای دولتی حدود 96 هزار 
میلیارد تومان است که روند تامین آن طی سالهای گذشته تا 
حدود 60 - 70 درصد بوده است. البته روند تامین این بودجه 

از جمله در شرکت نفت ادامه می یابد.
اما در مورد منابع عمومی، پیش بینی ما تامین اعتباری حدود 
12 هزار میلیارد تومان از محل آن اس��ت البته در کنار آن 5 
هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت با تضمین دولت و حدود 

15 ه��زار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت ه��م با تضمین خود 
ش��رکتها وجود دارد. عالوه بر این حق استفاده 20 درصدی از 
صندوق توسعه ملی در بخش صنعت و معدن و کشاورزی و آب 
و خاک، فروش س��هام و اموال هم وجود دارد و من به قطعیت 
ع��رض می کنم که با همکاری و مدیری��ت به خوبی می توانیم 
منابع طرحه��ای عمرانی را در حد قاب��ل قبولی تامین کنیم. 
ب��ه هر حال تامی��ن 25 هزار میلیارد توم��ان منابع مالی برای 
طرحهای عمرانی در کشور ما امر دشواری نیست و با جلساتی 
از این دس��ت که با نیت اعتالی کش��ورمان تشکیل می شود و 
ب��ا مدیریت ظرفیتهایی که در قان��ون بودجه وجود دارد، برای 
تامین منابع طرحهای عمرانی مشکلی نخواهیم داشت. حتی در 
صورت لزوم می توان از مجلس هم در مورد استفاده از صندوق 
توسعه ملی اجازه هایی گرفت. مقداری از درآمدهای مازاد نفت 
از س��ال 90 وارد سال 91 ش��ده که هزینه کرد اعتبارات آن تا 
شهریور تمدید شده است. ما برای 6 ماهه اول سال حدود 30 
درصد تخصیص اعتبار داش��تیم که در ش��ش ماهه دوم رو به 

بهبود هم خواهد بود. 

مهندس خوانساری بعد از استماع سخنان دكتر ممبينی 
پرس�يد این كه 30 درصد تخصيص یافته نس�بت به 27 
هزار ميليارد تومان بوده یا نس�بت ب�ه 40 هزارميليارد 
توم�ان كه دكتر ممبين�ی گفت این 30 درصد نس��بت به 
40 هزارمیلیارد تومان بوده اس��ت، البت��ه اولویت ما طرحهای 
شناسنامه دار بوده و تحقق آن  به دلیل کمبود نقدینگی کمتر 
بوده اس��ت اما با احتساب تخصیص منابعی که برای طرحهای 
رو به اتمام در نظر گرفته  ش��ده امیدواریم این عدد به 8 هزار 

میلیارد تومان برسد. 

پ�س از س�خنان دكت�ر 
ممبين�ی، مهن�دس آزاد 
جای��ی  در  ش��ما  گف�ت 
فرم��وده بودی��د  27 تا 30 
درصد بودجه ه��ای عمرانی 
تخصیص داده ش��ده است، 
اما گویا ب��ه کارفرما اختیار 
داده ش��ده ای��ن پول��ی که 
تخصی��ص می یاب��د ب��رای 
پروژه های خاص و مورد نظر 
خود خ��رج کند که این امر 
منافی عدالت و باعث نادیده 

گرفتن منابع م��ورد نیاز برای پیمان��کاران پروژه های عمرانی 
می شود.

دکتر ممبینی گفت در دولت نهم و دهم در بحث اختیار دادن 
به دس��تگاهها محدودیتهایی مشخص ش��ده است اما در عین 
حال رئیس دستگاه است که حق تصمیم گیری برای پرداخت 
ب��ه طرحهای حوزه خود را دارد و م��ا نمی توانیم در این مورد 

دخالت کنیم. 
در ادامه یکی از اعضای شورای هماهنگی گفت: 8 هزار میلیارد 
تومان از بودجه عمومی کشور تا آخر آذر تخصیص می یابد که 
ش��ما امیدوارید پول آن نیز پرداخت شود، آیا این مبلغ جمع 
طرحهای مهر ماندگار و س��ایر طرحهای عمرانی اس��ت؟ چند 

درصد از این مبلغ مربوط به طرحهای مهر ماندگار است؟ 
دکت��ر ممبینی جواب داد: طرحهای مه��ر ماندگار 905 طرح 
اس��ت. 423 طرح آنها مربوط به منابع عمومی است و 7 هزار 
میلیارد تومان منابع مربوط به آن است و شامل همه طرحهای 

مهر ماندگار نمی شود. 

مهندس ش�کوفی، دبير شورای هماهنگی تشکلها یکی 
از مشکالت مهم در حرفه مشاوره فنی را انجام مناقصه 
و ارجاع كار به حداقل قيمت پيش�نهادی را عنوان كرد 
و اظهارداش�ت که با ارجاع کار به حداقل قیمت پیشنهادی 
بدون توجه واقعی به مدارک فنی وتجربیات و مدیریت مهندس 
مش��اور به معنای انجام حداقل مطالعه و نهایتا تهیه نقشه های 
ناقص و ناکافی توس��ط افراد ک��م تجربه و ارزان قیمت که هم 
اجرا و هم بهره برداری ازپروژه را دچار مشکالت عدیده نموده و 
منافع ملی را دچار خسران می نماید. وی پیشنهاد نمود نسبت 

به اصالح قانون ذیربط اقدام عاجل انجام گیرد.

در پایان جلس��ه مقرر شد 
س��تادی تش��کیل شود و 
را  پیش��نهادهای مختلف 
بررس��ی نماید و در جهت 
اقدام  عمل��ی ک��ردن آن 
کن��د. اعضای این س��تاد 
ش��امل دو نفر از ش��ورای 
عال��ی فن��ی، دو نف��ر از 
و  برنامه ری��زی  معاون��ت 
نظارت راهبردی، یک نفر 
بودجه  معاون��ت  از طرف 
ش��ورای  از  نف��ر  س��ه  و 
تش��کلهای  هماهنگ��ی 

مهندسی خواهد بود.  

  مهندس شکوفی: با ارجاع کار به حداقل 
قیمت بدون توجه واقعی به مدارک فنی 
وتجربی�ات و مدیریت مهندس مش�اور 
ب�ه معنای انجام حداقل مطالعه و نهایتاً 
تهیه نقش�ه های ناقص و ناکافی توسط 
اف�راد ک�م تجرب�ه و ارزان قیم�ت که هم 
اجرا و هم بهره برداری ازپروژه را دچار 
مش�کالت عدیده نم�وده و منافع ملی را 

دچار خسران می نماید. 
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س��ابقه امر نشان می دهد که برخورد ما با این پدیده طبیعی به 
صورت انفعالی بوده یعنی فقط در زمان وقوع زلزله خیلی فعال 
با قضیه برخورد ش��ده و با گذش��ت زمان موضوع از تب و تاب 
افتاده اس��ت بی آنکه به امر بهس��ازی و مقاوم سازی سازه های 
ش��هری و روستایی به عنوان سیاس��تی غالب، نگریسته شده و 
بر اس��اس برنامه ه��ای کالن ملی و زمان بندی مش��خص بدان 

پرداخته ش��ود. مس��کن به مفهوم عام  س��رپناه انس��انها تلقی 
می گ��ردد و معنای خاص آن به واحد زیس��تی اطالق می گردد 
که با توجه به ش��رایط اقلیمی، آب و هوایی و زمین ش��ناختی، 
بتواند حداکثر آس��ایش و آرامش را به س��اکنانش عرضه بدارد. 
ولی آیا میتوان نس��بت به واحدهای زیستی موجود با توجه به 
قدمت، ن��وع طراحی و مصالح مصرفی در آنه��ا "واژه ایمن" را 

زلزله، وزارت مسکن و زيستگاه امن برای همه
نگارش : مهندس محمد كنگانی

وق�وع زمين لرزه اهر، ورزقان و هریس، مرگ تعداد كثيری از هموطنان ما و تخریب گس�ترده 
سازه های شهری و روستائی را در این مناطق به همراه داشت ، به دنبال وقوع زلزله های دیگری 
 نظير زلزله قش�م )با ش�دت 6/1 ریشتر(بروجرد )6/1 ریشتر ( قش�م )6/0 ریشتر (زرند كرمان
 )6/4 ریش�تر( مازندران )6/3 ریش�تر( بم كرمان )6/6 ریشتر( قزوین )6/5 ریشتر( كه در بازه 
زمانی سالهای 1381  تا 1389 به وقوع پيوست، در زمره زلزله هایی می توان برشمرد كه با شدت 

زیاد رخ داده اند. 

زلزله بوئين زهرا در سال1341
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به کار برد ؟! زمانی که وزارت مس��کن و شهرس��ازی به عنوان 
وزارتخانه ای مستقل فعال بود آیا به این امر مهم پرداخته بود؟ 
و هم اکنون که ادغام دو وزارتخانه "مسکن و شهرسازی" و "راه 
و ترابری"، وزارتخانه "راه و شهرسازی" را پدید آورده است، آیا 
مظلوم ترین واژه مسکن نبوده است؟ هنگامی که واژه مسکن از 
عنوان وزارتخانه متولی حذف می گردد، نمی توان چنین نتیجه 
گرفت که امر "مسکن" دیگر در اولویت برنامه ریزیها قرار ندارد 

چه رسد به "مسکن ایمن".
مسکن و خانه س��ازی از امور مهم در تمامی جوامع می باشند 
به گونه ای که در کش��ورهای پیش��رفته صنعتی نیز وزارتخانه 
مس��تقلی تحت عنوان )Housing(  که معادل خانه سازی و 
مسکن است آن را در رده وزارتخانه های مهم قرار داده است. اما 
چگونه است در حالی که بخش بسیار عظیمی از سکونتگاههای 
روستایی و شهری از کمترین ضریب استحکامی برخوردارند و 
بایستی برای ارتقای کیفی آن چاره اندیشی نمود، عنوان مسکن 
از ن��ام وزارتخانه متولی ح��ذف می گردد و آی��ا چنین تداعی 

نمی گردد که اولویت مسکن از دستور کار خارج شده است؟ 
آمارها بیانگر این نکته اند که طی چند دهه نحوه اسکان جمعیت 
کشور تغییر چشمگیری یافته است به گونه ای که  هفتاد درصد 
جمعیت س��اکن در روستاها و س��ی درصد جمعیت ساکن در 
شهرها جای خود را به گونه ای تغییر داده اند که هم اینک سی 

درصد جمعیت در روستاها ساکنند و هفتاد درصد در شهرها.
مهاجرت بی رویه به شهرها اس��باب تخریب و نابودی روستاها 
را فراهم آورده و عدم آمادگی ش��هرها برای اس��کان، ساکنان 
جدید از س��وئی و توان ناکافی مالی شهروندان جدیدالورود از 
  " سوئی دیگر موجبات بروز پدیده "بدمسکنی" و "حاشیه نشینی

در ش��هرها و به ویژه شهرهای بزرگ ما گردیده است و این امر 
مش��کالت عدیده و هزینه های مالی کالنی را به ش��هرهای ما 

تحمیل نموده است.
هر چند که موضوع این بحث نمیباشد ،ولی بایستی بگویم که 
چندین س��ال قبل طرح ایجاد شهرکهای "واسطه" و یا "گذار" 
را برای جلوگیری از ایجاد توس��عه حاشیه نشینی و آماده سازی 
شهروندان جدید که چه از بعد مالی و چه فرهنگی برای حضور 
و زندگ��ی در ش��هرهای مهاجرپذیر از آمادگ��ی الزم برخوردار 

نمی باشند را ارائه دادم و البته که مورد التفات قرار نگرفت.   
در حالیکه بافت اکثر ش��هرهای ما به دلیل اس��تفاده از مصالح 
نامرغوب، نحوه س��اخت و قدمت آنها به ش��دت فرسوده است 
طرحهایی همچون ایجاد ش��هرهای جدید )به عنوان شهرهای 
خواب که البته ش��هرهای خواب دیگری در شهرس��ازی جدید 
محلی از اعراب ندارند( و یا مس��کن مهر که نس��خه ای دیگر از 
شهرهای جدیدی است منهای خدمات شهری، در دستور کار 
وزارتخانه متولی قرار می گیرد. نوعی از خانه سازی که کمیت را 

مد نظر قرار داده است و نه کیفیت را.
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کش��ور ما در زمره ده کش��ور حادثه خیز دنیا ق��رار دارد و وقوع 
حوادثی چون خشکس��الی های پیاپی، زلزله و.....به صورت امری 
طبیعی درآمده است که حاصل طبیعت خاص کشور ماست. زیرا 
استقرار کش��ور بر روی کمربند خشک کره زمین ، ارمغانی جزء 
خشکسالی های پیاپی به همراه نداشته و ایجاد و توسعه سدها و 
آب بندها در راس��تای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هرزروی 
آبهایی است که از بارشهای سیل آسا و ناگهانی نشأت می گیرند.

زلزله نیز از جمله پدیده هایی است که عماًل با طبیعت کشور ما 
پیوندی ناگسستنی و دیرینه یافته است. در واقع پدیده کوه زائی 
آلپ – هیمالیا و حرکت مس��تمر و مداوم صفحه عربس��تان به 
زیر صفحه کش��ور ما و مجموعه ای از    پدیده های دیگر زمین 
ش��ناختی شامل گس��لها ، ریزش ها و آتشفش��انها، مسبب بروز 
زمین لرزه های بسیار زیاد و مخرب  در تاریخ این سرزمین کهن 
بوده اند که با ش��دت متوس��ط 7 درجه در مقیاس ریشتر طی 
س��الیان دراز همواره هموطنان ما را به کام مرگ کش��انیده و 
خسارات مادی و معنوی بسیار باالیی را بر جای گذاشته است.

پیشینه بررسی زلزله های به ثبت رسیده در ایران از سال 634 
میالدی )13 شمس��ی( که از شهر تبریز آغاز گردیده و مجدداً 
به محدوده تبریز )اهر، ورزقان و هریس( ختم می گردد، بسیار 
هش��یار دهنده اند. اما انگار که پیام زمین را که به طور مکرر با 
پالسهای زلزله به ما منتقل می گردد را به نیکی درنیافته و آنرا 

رمزگشایی نکرده ایم.
پیام ساده است، زلزله های بسیار مخرب دیگری در راهند ولی 
گوی��ا ما هنوز در نوعی گیجی و ناباوری ق��رار داریم. تاریخچه 
زلزله ایران که از سال 13 شمسی مدون گردیده نشان می دهد 
که شهر تبریز با وقوع 25 مورد زلزله بسیار قوی در آن از سال 
قب��ل 1378 تاکنون رتبه اول زلزله خیزی را به خود اختصاص 

داده است.
زلزله های بسیار قوی و س��همناکی که موجبات تخریب کامل 

ش��هر را فراهم ساخته اند و عجیب تر آنکه طی سه سال متوالی 
یعن��ی س��الهای  419، 420، 421 شمس��ی وق��وع زلزله های 
دهش��تناک مرگ و میر زیاد و تخریب وس��یع س��اختمانها و 

سازه های شهری و روستایی را رقم  زده اند.
ش��هر تبریز از گس��ل فعال منطقه فقط هشت کیلومتر فاصله 
داشته و زلزله اهر می تواند هشداری بر آزادسازی انرژی عظیم 
نهفته در این گسل باشد. منطقه خراسان با وقوع 11 مورد زلزله 
و منطقه قزوین با ثبت ده مورد زلزله جایگاه دوم و س��وم را در 
رده بندی زلزله در بازه زمانی 1400 س��اله کشور ما داشته اند، 
در محدوده شهر تهران سابقه ثبت شده به زمین لرزه در "ری" 
اشاره دارد. اولین زلزله در سال 234 شمسی روی داده و آخرین 
آنها در سال 277 شمسی به ثبت رسیده است. که البته با مرگ 
بیشمار انس��انها و تخریب های گس��ترده ای توام بوده است. به 
گونه ای که کالن ش��هر دوران خود و ب��ا جمعیتی بالغ بر 1/5 
میلیون نفر، دیگر هیچگاه به جایگاه رفیع و ش��امخ خود دست 
نیافته اس��ت و در حال حاضر کالنش��هر ته��ران که ری نیز به 
عنوان بخش��ی از آن تلقی می شود در محدوده گسلهای متعدد 
و فعالی قرار دارد که از جنوب شهر )گسل کهریزک( آغاز شده 
و به گسلهای شمال ش��هر ختم می گردد. می گویند دوره های 
بازگش��ت زلزله بین هفتصد تا هزار س��ال می باشد و تأخیر در 
وقوع آن یعنی ذخیره انرژی و افزایش قدرت و ش��دت تخریب 
آن، که وقوع زلزله در تهران که از بافتهای بس��یار فرس��وده و 
گستردهای برخوردار است، معنایی جز وقوع بزرگترین فاجعه 

نه تنها در سطح ملی بلکه جهانی ندارد.
متوس��ط ش��دت زلزله های به ثبت رسیده در کش��ور از سال 
13 شمس��ی تاکنون عدد هفت را در مقیاس ریش��تر نش��ان           
می ده��د که این ع��دد در رده بندی زلزله های ق��وی قرار دارد. 
ولی چگونه اس��ت که در طراحی و ساخت سازه های گوناگون، 

ایمن سازی سازه ای  نادیده گرفته شده است.
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پاره ای از کش��ورها نظیر اندون��زی، ژاپن، فیلیپین که در محل 
تالقی صفحات بین قاره ای قرار دارند با ایمن س��ازی ساخت و 
سازهایش��ان خود را در برابر وقوع زلزله های ش��دید واکسینه 
نموده اند به گونه ای که زلزله 6/5 ریشتری در  اندونزی موجبات 
م��رگ دو نف��ر  را فراهم می آورد )آنهم صرف��اً به دلیل ترس و 
وحش��ت ناگهانی و پرت نمودن خود به بیرون از ساختمان ( و 
زلزله کوبه ژاپن با ش��دت 8/2 ریش��تر تلفات کم شماری را به 
همراه دارد. اما در کشور ما وقوع زلزله های  6/3 و 6/4 ریشتری 
ب��ه مرگ بیش از 300 نفر می انجامد ک��ه دلیل آن قرارگیری 
کانون زلزله در منطقه ای با تراکم جمعیتی پایین است و زلزله 
بم با همین قدرت )6/5 ریشتر( آنقدر سهمگین است  که بیش 

از 30000 نفر را به کام مرگ بکشاند.
این پیش��ینه ناگوار و تاریخی در خصوص بروز حوادث طبیعی 
مخرب که زلزله در بین آنها از جایگاه ویژه ای برخوردار است آیا 

بایستی پیامی را به ما انتقال داده باشد یا خیر؟
آیا دیگر وقت آن فرا نرسیده است که در قالب طرح کالن ملی 
به موضوع ایمن سازی کلیه سازه های کشور بپردازیم که قطعاً  
مه��م ترین بخش این پروژه ایمن س��ازی خانه ها و واحد های 

زیستی است.
واقعیت این است که کشور ما همچون ژاپن و اندونزی طبیعتی 
بس��یار خش��ن دارد که زلزله یکی از چهره های زش��ت و کریه 
آن، ب��ه دفعات خود را به ما نش��ان داده و هرگ��ز از دیدن آن 
چهره نا زیبا لذت نبرده که مکدر گردیده ایم. گذر از بحران هایی 

همچون بحران زلزله بس��یار س��هل و آسان است و چنانچه در 
ی��ک برنامه ریزی ق��وی و فراگی��ر و زمان بن��دی معقول بدان 
پرداخته ش��ود. می توان در چهارچوب طرح فراگیر "زیس��تگاه 
امن برای همه" و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازه های شهری 
و روستایی و برخورد متناسب با وضعیت موجود سازه ها، برنامه 
ایمن س��ازی زیستگاه ها و محیط زیس��ت را تواماً از قوه به فعل 

درآورد در جهت نیل به این هدف واال پیشنهاد می گردد که:
1-تشکیل مجدد وزارت مسکن و شهرسازی با محوریت آن در 

امر ساخت و ساز در کشور در دستور کار قرار گیرد.
2-قوانین و مقررات ساختمانی بازنگری شده بر اساس محوریت 

ایجاد سازه های پایدار و با دوام مدون می گردد.
3-شناسایی کامل گسلها در گستره کشور و پیشگیری از رشد 

شهرها در محدوده آنها.
4-ایجاد س��ازمانی واحد برای صدور پروانه های ساختمانی در 
مناطق ش��هری و روس��تایی )از آنجا که بس��یاری از روستاها، 
هس��ته های اولیه شکل گیری ش��هرها می باشند ، ایجاد و رشد 
روستاها بایستی به صورت هدایت شده مدنظر قرار گیرد چون  

در مدیریت واحد مسئولیت ها لوث نخواهد شد(
5-س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان که برابر قانون "تنسیق 
امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای 
س��اختمان و شهرسازی" را برعهده دارد به طور جامع و فراگیر 
امور طراحی، نظارت و اجراء پروژه ها را در سطح کشور کنترل 

و رصد نماید.

زمستانزوردسردمناطقزلزلهزدهآغازمیشود
هبکمکهموطنانزلزلهزدهغیورآرذبایجانیبشتابیم
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تاریخ 1391/5/16 شماره 22/26060  
جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیس��ت و س��وم )123( قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 
و اصالح ماده )104( قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح 
یک فوریتی به مجلس ش��ورای اس��المی تقدیم گردیده بود، با 
تصویب در جلس��ه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/5/1 و تأیید 

شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می گردد.
رئيس مجلس شورای اسالمی � علی الریجانی

———————————————————

.قانون حداكثر اس�تفاده از توان تولي�دی و خدماتی در 
تأمي�ن نيازهای كش�ور و تقویت آنها در ام�ر صادرات و 

اصالح ماده )104( قانون مالياتهای مستقيم
.

ماده1� عبارات و اصطالحات این قانون در معانی مشروحه زیر 
به کار می رود:

1� ط��رح )پ��روژه(: عب��ارت از مجموعه فعالیت ه��ای هدفدار 
مهندس��ی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهش��ی، خرید 
ماش��ین آالت، تجهیزات و لوازم، پیمان��کاری عملیات عمرانی، 
اجراء ، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است 
که به احداث یک واحد جدید منجر ش��ود و یا توس��عه، بهبود، 
افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

2� ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسئولیت انجام طرح )پروژه( 
است.

3� ش�رکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی 
داخل کش��ور که صددرصد )100درصد( س��هام آن متعلق به 

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
4� ش��رکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد 
)100درصد( س��هام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی 
غیرایرانی اس��ت و براس��اس قوانین جمهوری اسالمی ایران در 

کشور فعالیت می کنند.
5 � ش��رکت خارجی � ایرانی: عبارت از ش��رکت ثبت شده در 

مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد 
)51درصد( س��هام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول 
جمهوری اس��المی ایران و بقیه س��هام آن متعلق به اش��خاص 

حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
6 � ش��رکت ایرانی � خارجی: عبارت از ش��رکت ثبت شده در 
ایران اس��ت که بیش از پنجاه و یک درصد )51درصد( س��هام 
آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن 

متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
7� کار در داخ��ل کش��ور: س��هم ارزش فعالیت ه��ای مختلف 
اقتصادی به جز ارزش زمین، س��اختمان و تأسیسات آن است 
که توس��ط طرف قرارداد به طور مس��تقیم یا از طریق شرکت 
اش��خاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا 

اجراء می شود.
8 � تولی��د داخلی: عبارت از تولی��د کاال، تجهیزات، خدمات یا 
محصوالتی اعم از س��خت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان »برند« 
اس��ت که صددرصد )100 درصد( آن ب��ا طراحی متخصصین 
ایران��ی یا به طریق مهندس��ی معکوس یا انتق��ال دانش فنی و 

فناوری انجام می شود.
9� لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات 

مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
10� تجهی��زات: ب��ه ل��وازم و ماش��ین آالت دارای ویژگی های 
 فناوران��ه اع��م از نرم اف��زار و س��خت افزار اط��الق می ش��ود.

11� کاال: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و 
اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد.

12� محصوالت کش��اورزی: به تولیدات دامی، طیور، ش��یالت، 
زنبورداری و محصوالت زراعی و باغی و وابس��ته به آنها اطالق 

می شود.
13� فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد 

اولیه فرآوری شده است.

.م�اده2� به من�ظ��ور حداکثر اس��تفاده از توان پژوه�ش��ی، 
طراحی، فنی، مهندس��ی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی 
کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی 
یا وابس��ته به دولت موضوع ماده )4( قانون محاس��بات عمومی 
کش��ور مص��وب 1366/6/1 و اصالحات و الحاق��ات بعدی آن، 

تصويب قانون استفاده از حداكثر توان تولیدي و خدماتي 
در تأمین نیازهاي كشور در مجلس شوراي اسالمي

اشاره:
س�رانجام قانون اس�تفاده از حداكثر توان تولي�دي و خدماتي در تأمين نيازهاي كش�ور به 
تصویب مجلس شوراي اسالمي و تأیيد شوراي نگهبان رسيد. با توجه به نکات بسيار عملي 
و اجرایي در راهگش�ایي  وگره گشایی براي بخش خصوصي كشور به ویژه شركتهاي مجري 
پروژه ه�اي عمراني در آن وجود دارد؛  متن اصالح ماده 104 قانون مالياتهاي مس�تقيم براي 

اطالع خوانندگان محترم ماهنامه پيام آبادگران عيناً درج مي شود.
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بانکها، مؤسس�ات و نهادهای عموم�ی غيردولتی  موضوع 
م��اده )5( قانون موصوف، مؤسس��ات عمومی ی��ا عام المنفعه، 
بنیادها و نهادهای انقالب اس��المی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، 
کارخانجات و همچنین کلیه س��ازمان ها، شرکتها و مؤسسات، 
دس��تگاهها و واحدهایی که ش��مول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
نام اس��ت از قبیل وزارت نفت و ش��رکتهای تابعه، شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، 
س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اس��المی ایران، شرکت ملی 
فوالد و ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران، اع��م از این که قانون 
خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند 
و ش��رکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کاالهای 
مصرفی و س��رمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری 
ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور 
اع��م از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و 
یا از اعتبارات و تس��هیالت ارزی و ریالی دس��تگاههای مزبور یا 
زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند 

براساس این قانون اقدام نمایند.
تبص�ره � ش��رکتها، صنای��ع، کارخانجات، موسس��ات بخش 
خصوصی و تعاونی و ش��رکتهای من��درج در بندهای )3(، )4(، 
)5( و )6( ماده )1( این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی 
از تس��هیالت ارزی یا ریالی دولت اس��تفاده می کنند به میزان 
تس��هیالت و امکانات دولتی مورد اس��تفاده مشمول این قانون 

می شوند.

ماده3� دس��تگاههای موضوع ماده )2( این قانون موظفند در 
صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرس��ت کاالها، تجهیزات، 
لوازم و فرآورده ها را به طور رس��می به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم نمایند تا در صورت صرفه و صالح برای تولید آنها 

برنامه ریزی شود.
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت موظف اس��ت ب��ا همکاری 
سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه )سندیکا(های تولیدی و خدماتی 
مرتبط، هر ش��ش ماه یک بار فهرست کاالها، تجهیزات، لوازم و 
فرآورده های س��اخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج 
کند و به طور رس��می در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع 

ماده )2( این قانون و عموم مردم قرار دهد.

.م�اده4� دس��تگاههای موضوع ماده )2( ای��ن قانون موظفند 
در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، س��اخت، نصب و 
تأمین کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی 
کنند که حداقل پنجاه و یک درصد )51درصد( هزینه هر طرح 
و پ��روژه آنها به صورت کار در داخل کش��ور باش��د. با توجه به 
فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده )3( این قانون اگر استفاده 
از تولی��دات و خدم��ات داخل کش��ور ممکن نباش��د، با توافق 
باالترین مقام اجرائی دس��تگاههای موضوع ماده )2( این قانون 
حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور 
می توانند نی��از طرح یا پروژه خ��ود را از خدمات یا محصوالت 

خارجی تأمین کنند.

تبص�ره � اختیارات وزیر جهاد کش��اورزی من��درج در قوانین 
مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.

.ماده5 � دستگاههای موضوع ماده )2( این قانون موظفند کلیه 
فعالیت های خدماتی، س��اخت، نص��ب و تأمین کاال، تجهیزات، 
ل��وازم و فرآورده های موردنیاز طرحها و پروژه های خود را فقط 

به شرکتهای ایرانی ذی صالح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه 
خدمات توس��ط ش��رکتهای ایرانی فعالیت ه��ای موردنظر را با 
رعایت ماده )4( این قانون می توان با تأیید باالترین مقام اجرائی 
 دس��تگاه به مش��ارکت ایرانی � خارجی یا خارجی واگذار کرد.

تبص�ره � صالحیت ش��رکتهای ایرانی با توج��ه به رتبه بندی 
اعالم شده از س��وی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط 

دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.

ماده6 � وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اس��ت از ثبت 
س��فارش کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این 

قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.

ماده7� طرحها و پروژه هایی که قبل از الزم االجراءش��دن این 
قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از 

شمول این قانون مستثنی است.

ماده8 � در ماده )104( قانون مالياتهای مستقيم مصوب 
1366/12/3 و اصالحات و الحاقات بعدی آن، عبارت »پنج 
درصد )5درصد( آن به عنوان علی الحساب ماليات مؤدی 
)دریافت كنندگان وجوه( كسر و ظرف سی  روز »حذف و 
عبارت« سه درصد )3درصد( آن به عنوان علی الحساب 
مالي�ات مؤدی )دریافت كنندگان وجوه( كس�ر و تا پایان 

ماه بعدی، جایگزین می گردد.

ماده9� کلیه دس��تگاههای اجرائی موضوع ماده )2( این قانون 
که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندس��ین مش��اور می باشند 
مکلفن��د مالی��ات و عوارض مرب��وط به هر ص��ورت وضعیت را 
ظرف ی��ک ماه از دریافت  صورت وضعی��ت پرداخت نمایند در 
غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و 

عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

م�اده10� دولت مکلف اس��ت ب��ه منظور تس��ریع در پرداخت 
مطالب��ات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب 
بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند 
در بورس اوراق بهادار معامله ش��ود و ب��رای پرداخت مالیات و 
خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده 

قرار گیرد.

ماده11� بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران موظف است با 
اتخاذ تدابیر الزم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی 
تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این 
وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند 

موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.

م�اده12� کارگ��ران ایران��ی اعزام��ی موض��وع قرارداده��ای 
ص��دور خدم��ات فن��ی به خارج از کش��ور به ش��رح داش��تن 
گواهینام��ه ش��غلی از وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
 از پرداخ��ت هرگون��ه ع��وارض و مالی��ات مع��اف می باش��ند.

تبصره1� وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای 
کلی��ه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام 
می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و 
تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به 

سازمان تأمین اجتماعی اطالع دهد.
تبصره2� سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق 
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بیم��ه افراد مذکور در این ماده مطاب��ق قانون تأمین اجتماعی 
مصوب 1354/4/3 و اصالحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید.

م�اده13� تم�ام یا قس���متی از ج�ریمه های مق��رر در قانون 
تأمی��ن اجتماعی بنا به درخواس��ت کارفرما و با توجه به دالیل 
ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و 
با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، 
صنعت��ی و معدن��ی و به تش��خیص و موافقت س��ازمان تأمین 
اجتماعی براس��اس بندهای ذیل م��اده )2( قانون اصالح قانون 
تأمین اجتماعی مصوب 1387/4/8 مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می ش��ود و دو ماه پس 
از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده14� س��ازمان تأمی��ن اجتماعی موظف اس��ت حق بیمه 
کارکن��ان قرارداده��ای ارائ��ه خدم��ات اجتماع��ی پیمانکاران 
طرحه��ای عمران��ی و غیرعمرانی با مصالح یا ب��دون مصالح را 
بر مبنای فهرست ارائه ش��ده توسط پیمانکاران دریافت نماید. 
اعم��ال هرگونه روش دیگری غی��ر از روش مندرج در این ماده 

ممنوع است.
تبصره � در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار 
و ع��دم انج��ام تعهدات، طبق م��اده )148( قان��ون کارمصوب 
1369/8/29 مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و مواد )28( و 
)29( قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصالحیه های 
بع��دی آن و ش��ک�ایت نیروی کار، س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 

براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.

 م�اده15� وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی موظف اس��ت با 
همکاری دس��تگاههای ذی رب��ط برای خروج مصال��ح، لوازم و 
کاالهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیالت 

الزم را فراهم نماید.

ماده16� »صن��دوق حمایت از تولی��دات صنعتی« از تجمیع 
صندوق های ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از 
تحقیقات و توس��عه صنایع الکترونیک، صنایع دری�ایی و بی�مه 
س��رمایه گ�ذاری فعالی�تهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه 
این ص�ندوق به  پ�یش��نهاد وزارت صن�عت، مع�دن و ت�جارت 

ظرف ش�ش ماه به ت�صویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17� افزایش س��رمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید 
ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ الزم االجراءش��دن این قانون به 
مدت پنج س��ال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که 
متعاقب آن به نس��بت اس��تهالک دارایی مربوطه و یا در زمان 
فروش، مبنای محاسب�ه مال�یات اصالح گردد و بن�گاه یادشده 

طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین نام��ه اجرائی این ماده ب�ه وس���یله معاونت ب�رنامه ری�زی 
و ن�ظ��ارت راه�بردی رئیس جمه��ور و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود 
و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون به 

تصویب هیأت وزیران می رسد.

م�اده18� دول��ت مجاز اس��ت ب��ه منظ��ور تس��هیل اجرای 

سیاس��ت های کلی اصل چه��ل  و چهارم )44( قانون اساس��ی 
مصوب 1388/9/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا ش��رکتهای صنعتی 
و معدنی با صدور اوراق مش��ارکت ش��رکتی رتبه بندی شده در 
چهارچوب قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی 
از نیازه��ای مالی خود را تأمی��ن کنند. حجم اوراق نمی تواند از 

سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

ماده19� دولت موظف است:
1� ب��رای هدایت ب��ازار به بهره گیری از ت��وان تولید و خدمات 
داخل��ی و حمایت از ص��ادرات، با اس��تفاده از ظرفیت صنعت 
بیمه کش��ور ب��ه طراح��ی و اس��تقرار نظ��ام بیم��ه حمایتی 
 مصرف کنن��دگان تولی��دات و خدم��ات داخل��ی اق��دام کند.
2� مشوق های صادراتی کاال و خدمات را به نحوی طراحی کند 
که منجر به افزایش تولید صادرات گرا ش��ود. اولویت استفاده از 
این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا 
مناطق آزاد می باش��د که به تش��خیص وزارت صنعت، معدن و 

تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.
ماده20� دولت موظف اس��ت به منظور حمایت از سازمانهای 
توس��عه ای ضمن پیش بینی منابع مالی الزم در بودجه سنواتی 
آنها، س��ود ش��رکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه س��االنه 
مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های 
کل��ی اصل چهل وچهارم )44( قانون اساس��ی ب��ه همراه منابع 
حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل چهل  و چهارم )44( قانون اساسی در 

اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.

ماده21� به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل 
مش��کل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع الزم براساس 
پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه س��ود 
تس��هیالت یا کمکهای فنی � اعتباری در بودجه های س��نواتی 
پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول 

این ماده و منابع مورد نیاز را به طور ساالنه ارائه می کند.

م�اده22� ق��وه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف اس��ت 
شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور 
حکم تخلفات ناش��ی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای 

دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

ماده23� از تاریخ الزم االجراء ش��دن این قانون، قانون حداکثر 
استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور 
در اجرای پروژه ها و ایجاد تس��هیالت به منظور صدور خدمات 

مصوب 1375/12/12 لغو می گردد.
قانون فوق مش��تمل بر بیست وس��ه ماده در جلس��ه علنی روز 
یکش��نبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس 
ش��ورای اسالمی تصویب ش��د و در تاریخ 1391/5/11 به تأیید 

شورای نگهبان رسید.
رئيس مجلس شورای اسالمی � علی الریجانی
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 دوستان شرح پريشاني ما گوش كنید
 

نگرشي اجمالي به راه هاي پويايي صنعت
مهندس محمدعلي پورشیرازي

صنع��ت در ای��ن زمان ک��ه تکنولوژي به 
س��رعت گس��ترش یافته اس��ت،  معناي 
بس��یار پرمحتوایي یافته و ایران نیز باید 
مانن��د برخي از کش��ورها در ش��روع این 
گستردگي، خود را در هماهنگي بیشتري 
ب��ا آن قرار  دهد و مت��وازن و آرام حرکت 
 کن��د؛ کاري که ژاپن و ت��ا حدودي کره، 
چین، مالزي،  ترکیه و... انجام داد.  حرکت 
با گام هاي کوچک مشکالت کمي دارد و 
برطرف کردن موانع این نوع اقدام س��اده 
اس��ت. حالت آموزش و پ��رورش دارد که 

مدارج باالي دانش��گاهي را باید از س��ال 
اول ابتدایي ش��روع  کرد و لذا وقتي به آن 
مقطع باال مي رس��یم به راحتي مي توانیم 
مشکالت جذب علم را تحمل کنیم و هم 
دانش و تحقیقات و نظریه را به راحتي به 
جامعه انتقال  دهی��م و یا آن را به نتیجه 
 رسانیم. ضرب المثل: »ذره ذره جمع گردد 
وانگهي دریا شود« مي تواند به درستي آن 

را نمود عیني بخشید.
ب��ا ای��ن مقدمه بای��د بگویم ک��ه صنعت 
به معن��ي اعم، منوط و مح��دود به چند 

کارخانة تولیدي یا مصرفي و... نیست بلکه 
در این فرایند، منتقدین و نویس��ندگان 
تحلیلگ��ر نی��ز به نوع��ي در رون��د امور 
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صنعتي ش��دن نقش دارند که مي توانند 
قبالً  نوع م��واد اولی��ه، چگونگي مصرف، 
نامس��اعد بودن، زیان آور ب��ودن آن تولید 
و.... را به ص��ورت انتقاد یا برعکس تأیید 

و بیان نمایند؛ در این امور باید 
گفت در عمل با واقعیت فاصله 
داریم و نتوانستیم حتي با روند 
متوازن برخي از کش��ورهاي در 
حال توسعه جهان همراه شویم. 
حرکت انجام ش��ده نیز بس��یار 
بطئي و کند و گاهي شتاب زده؛ 
بوده است و به دالئل گوناگون، 
کمتر ب��ه فکر آسیب شناس��ي 
آن نی��ز بوده ایم و مهمتر اینکه 
در جه��ت برطرف کردن موارد 
آسیب شناختي آن اقدام مؤثري 
انجام نش��ده است مثاًل تحقیق 

و توس��عه اي انجام نش��ده است که نشان 
دهد تولیدکننده یک اتومبیل گران قیمت 
در طول 25 س��ال چه می��زان تحول در 
خ��ودرو بوج��ود آورده و معای��ب فناوري 
خود را برطرف کرده و نوآوري نموده و به 
رفاه مصرف کننده توجه داشته است البته 
کش��ورهایي که به این امر توجه کرده اند 
در فروش، س��ود آن را نیز بیشتر برداشت 

نموده اند. به ویژه ما ایراني ها کس��ي را که 
تولیدي با کیفیت خوب براي مردم انجام 
دهد و س��ود ببرد با طیب خاطر س��ود او 
را اگر چه زیاد هم باش��د حالل مي دانیم. 

آسیب شناس��ي صنع��ت در کش��ورهایي 
مث��ل ایران در دو حوزه باید انجام ش��ود، 
درون مرزي و برون مرزي؛ که قسمت دوم 
نیاز به مواد یا تکنولوژي دارد و یا صادرات 
آن داراي مسائل جنبي و سیاسي مي باشد. 
البته باید توجه داش��ته باشیم بالاستثناء 
هیچ کش��وري در جهان نیست که براي 
توس��عه یا بهبود صنعت و رفاه اجتماعي 

به کشورهاي دیگر نیاز نداشته باشد، البته 
در شعار مسئله را طور دیگر بیان مي کنیم 
ک��ه بي نیازیم ولي واقعیت این اس��ت که 
براي ساده ترین مواد اولیه نیازمند واردات 
هس��تیم که اش��کالي هم ندارد چون این 
امر الزمه توسعه است چنانچه بوذرجمهر 
گفت: همه چیز را همگان دانند و ما اضافه 

کنیم لکن همگان دارند؟
اگر در آسیب شناس��ي صنعت از مس��ائل 
درون م��رزي ش��روع کنی��م اولین بحث 
س��رمایه گذاري مالي و فکري و انگیزه اي 
کوتاه مدت – بلندمدت مي باش��د که هر 
ک��دام از دو گروه ب��ا توجه به توانایي هاي 
خود وارد آن مي ش��وند باید بررسي شود 
که در ای��ن مورد چقدر انگی��زه  داده ایم. 
بی��ل گیتس از روز اول نابغه نبود، بس��تر 
موج��ود به او میدان داد و به قول ناپلئون 
ک��ه چندین ب��ار در گذش��ته کالمش را 
ذکر ک��رده ام »نوابع از نبوغش��ان بجایي 
نرس��یده اند بلکه بس��تر مناس��ب موجب 
بروز نبوغش��ان شده است« که در همین 
ایران مواردي از این دست داشته ایم مثاًل 
اکثر فعاالن صنعت خودرو از همین قشر 
بوده اند البت��ه پس از توفیق از کمک هاي 
دولتي استفاده نموده اند که باید گفت در 
جهت توسعه بوده اس��ت نمي توان منکر 
نظارت دولتها در توس��عه 
یا جلوگی��ري از رخوت یا 
پاش��یدگي صنایع در تمام 
کشورها شد؛  چنانچه یکي 
معروف  ش��خصیت های  از 
بین الملل��ي معتقد اس��ت: 
هر اتفاق خوب و بد در هر 
جامعه اي را دولتها موجب 
تصور  افراد  لکن  مي شوند،  
مي کنند پیش��رفت امور به 
طور خودجوش و توس��ط 

خودشان است.
ام��ا موضوع دیگ��ر نزدیک 
کردن تفک��ر صاحبان س��رمایه و صنایع 
مختلف به یکدیگر اس��ت البته رقابتها به 
جاي خود محفوظ اس��ت اما ایجاد بستر 
اضمحالل یا تضعیف موضوع دیگري است 
و در خیلي از کش��ورهاي عقب مانده این 
مورد از مسائل اصلي است که زورمداران 
ب��ا رقابت تخریبي صنایع زیردس��ت را له 
مي کنند ک��ه خود بحث بس��یار مفصلي 

کش�ورهایي  در  صنع�ت  آسیب شناس�ي   
مث�ل ای�ران در دو ح�وزه بای�د انجام ش�ود، 
درون م�رزي و برون م�رزي؛ که قس�مت دوم 
نیاز به مواد یا تکنولوژي دارد و یا صادرات 
آن داراي مس�ائل جنبي و سیاسي مي باشد. 
البته باید توجه داش�ته باش�یم بالاس�تثناء 
هی�چ کش�وري در جه�ان نیس�ت ک�ه ب�راي 
توسعه یا بهبود صنعت و رفاه اجتماعي به 

کشورهاي دیگر نیاز نداشته باشد



21
21  

است.
اهمیت جایگاه دولت، مطلب معني داري 
است که در باال ذکر شد و بسیار مهم است 
مثاًل تفکر تنظی��م قوانین پیش رونده در 

مالیات یا تس��هیالت واردات 
مواد اولی��ه، صادرات، قوانین 

تأمی��ن اجتماعي، کار 
و... ای��ن مس��یري که 
ترکیه و مالزي با تمام 
فقر اجتماعي، مالي و... 
به بهترین وجهي انجام 
دادند، ما ب��ا توجه به 
ویژگي هاي بومي خود 
باید  باید طي کنی��م؛ 
نامي از تورگوت اوزال 
و ی��ا مهاتی��ر محم��د 
اوزال در  برد. تورگوت 
مسافرت خود به ایران 
بال��غ ب��ر 200 نفر از 

بخش خصوصي همراه خود 
به ایران آورد؛ در جلساتي که 

برگزار ش��د، نقش عوامل او را هیچ وقت 
فراموش نمي کنم که براي ارتقاي بخش 
خصوص��ي واقع��ي چه کارها ک��ه انجام 
ندادند و در جلس��ه اي، ایش��ان جمله اي 
پرمعني بیان کرد که »ما عاش��ق بخش 

خصوص��ي واقعي خودمان هس��تیم و با 
کمک هاي همه جانبه و برنامه ریزي شده 
پشتیبان آن هستیم« ولي در این موارد 
واقعاً ما چه کردیم؟ از س��ویي دیگر باید 

اذعان کرد که بعضي صاحبان صنعت به 
دالیلي مختلف به س��ود برداش��ته شده 
چند س��اله اکتفا مي کنند و سودرساني 
الزم را ب��ه نس��لهاي بع��د مدنظ��ر قرار 
نداده اند؛ چرا ک��ه اطمینان به فردا براي 

آنها مسئله مهمي است.
در جه��ان امروزي و ارتباط��ات ثانیه اي 
یکي از موارد اصلي، رقابت، بین تولیدات 
مشابه در کشورهاي مختلف است کاري 
که چین به بهترین وجهي انجام داد و 
مي دهد البته ب��ا پیش انداختن بخش 
خصوص��ي واقع��ي و ن��ه گ��روه 
خاص؛  و در لباس��هاي گوناگون 
در این مورد ما پیشرفت در خور 
نداشتیم چرا که سیستم براساس 
تفکر خود حاضر نب��ود دورتر را 
ن��گاه کند و عمل ب��ه روزمرگي 
نهادینه ش��د. س��عي نکردیم با 
تش��ویق هاي واقعي قیمت تمام 
ش��ده و ی��ا کیفی��ت را که رکن 
اصلي تولید است، رقابتي کنیم. 
در غالب امور حتي در کشاورزي، 
کاري که کش��ورهاي همسایه ما 
انج��ام دادند و مثالً مواد خوراکي 
را به بهتری��ن وضعیت تولید مي کنند، 
پول حم��ل و نقل مي دهن��د، گمرک 
مقصد را مي دهند، کیفیت و قیمت تمام 
ش��ده آنها از تولیدات م��ا هم بهتر و هم 
ارزانتر اس��ت، به طوري که بازار هدف را 
از ما مي گیرند. نمونه دیگر آن نس��اجي 
اس��ت بازار تولیدات نساجي و مشکالت 

 بعض�ي صاحبان صنعت ب�ه دالیلي 
مختلف به س�ود برداش�ته شده چند 
ساله اکتفا مي کنند و سودرساني الزم 
را به نسلهاي بعد مدنظر قرار نداده اند؛ 
چ�را ک�ه اطمینان به ف�ردا ب�راي آنها 
مسئله مهمي اس�ت. در جهان امروزي 
و ارتباط�ات ثانی�ه اي یک�ي از م�وارد 
اصلي، رقاب�ت، بین تولیدات مش�ابه 
در کش�ورهاي مختلف است کاري که 
چین ب�ه بهتری�ن وجهي انج�ام داد و 
مي ده�د البته با پی�ش انداختن بخش 

خصوصي واقعي و نه گروه خاص 
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آن کاماًل روش��ن و غیرقابل انکار اس��ت 
ضع��ف آن هم مدیریت و هم عدم تربیت 

نیروي انساني ماهر است. 
اما موضوع دیگر ک��ه به طور مختصر در 
چند س��طر قبل بیان شد کاري است که 
بعضي کشورها 50 سال قبل انجام دادند 
ولي در کشور ما انجام نشده است آن هم 
عدم دخالت دولت در تمام امور از تولید، 
چگونگي تولید،  نوع تولید، خرید، فروش، 
مصرف،  نگهداري و.... اس��ت که انگیزه ها 

و خالقی��ت بخ��ش خصوصي را 
به ش��دت تضعیف مي کند؛ مثاًل 
مس��کن در اواس��ط س��ال 84 
آرام ب��ود ناگهان مس��کن متري 
250هزار تومان ش��د متري 3/5 
میلی��ون توم��ان افزایش قیمت 
پیدا کرد؛ چرا؟! چون دولت خود 
را وارد موضوع کرد. البته آگاهانه 
و ریش��ه اي ای��ن کار را کرد ولي 
نتیجه آن با نیت مدیران تفاوت 
فاحش داشت. از سویي در تربیت 
نیروي انساني ماهر یک موضوع 
بس��یار مه��م وج��ود دارد و آن 
ارتباط کامل بین خواسته صنعت 
به معني اعم و هماهنگي با گروه 
آموزش��ي مي باشد که الزم است 
ش��وراي عالي آموزش و صنعت 
براي این امر ایجاد ش��ود آن هم 

در بُعد اجرائي نه صوري و شکلي و توجه 
شود که صنعت واقعاً چه نوع نیروي کاري 
الزم دارد و ما که مسئول آموزش هستیم 
چگونه آنرا تربیت کنیم؟ و قس��مت مهم 
آنک��ه با کم��ک صنای��ع آن را کاربردي 
کنیم کاري که تمام دنیا بالاستثناء انجام 
مي دهند. هر دانشکده اي با چند کارخانه 
یا مؤسس��ه تولیدي یا حت��ي مصرفي در 
حج��م باال ارتباط کام��ل دارد و حتي به 
ص��ورت Joint  با آنها کار مي کنند و هر 
دو مي دانند چه مي خواهند چه باید ارائه 
دهند. در اینجا دولتها بس��یار مؤثرند چرا 
آموزش علمي و مهارتي هم قسمتي تحت 
تأثیر قوانین است و قوانین ما به طور کلي 

مسائل دست و پاگیر فراوان دارد.
گاهي مش��کالت را ناشي از کمبود منابع 
مالي مي دانیم. الزم به توضیح اس��ت که 
پ��ول به تنهای��ي فس��ادآور و انحراف آور 

اس��ت  ولی اگر این اصل ب��ه کارآفریني 
تبدیل شود اشتغال و توسعه کشور و رفاه 

عمومي را موجب مي گردد. 
متأس��فانه در عرض 20 س��ال بي جهت 
نقدینگي بی��ش از 22 برابر ش��ده چون 
گردش واقعي کاغذ نقش دار بس��یار کند 
است. بعضي صنایع یا تولیدات از این دید 
ب��ه قضیه نگاه مي کنند ک��ه پول را براي 
کاري در صنعت،  تجارت، صرف کنند که 
بالفاصله چند برابر آن را در فاصله زماني 

کوتاهي به دست آورند، این شیوه نگرش 
ب��ه اقتصاد باعث ش��ده اس��ت به صورت 

نسلي به مسئله نگاه نکنیم. 
بازار پولي از موارد دیگر مشکالت سیستم 
مالي کش��ور اس��ت یعني از طریق بانک 
و بانک��داري ی��ا آنقدر تخصی��ص اعتبار 
مي شود که از برگشت آن عاجز شده ایم و 
یا آنقدر شرایط سختي به وجود آورده ایم 
که مش��کل ایج��اد کرده و ب��ه طور کلي 
سیس��تم بانکي را با مشکل مواجه نموده 
است که هم جلوي توسعه را گرفته است 
و هم سرمایه ها بالتکلیف مانده است آثار 
این سوء مدیریت  مالي سرمایه هاي فکري 
کش��ور را تحت تأثیر سوء قرار داده است 
که آثار آن در فرار مغزها کاماًل مش��هود 

است.
موضوع دیگر اینکه تولیدات یعني مصرف 

داخلي و مصرف خارجي با مشکل مواجه 
اس��ت گرچه صادرات در این مورد بسیار 
مهم اس��ت اوالً چقدر توانس��تیم جلوي 
قاچ��اق کاال را ب��راي حمای��ت از تولید 
داخلي بگیریم یا در مورد مش��کل قانون 
مالیات برارزش اف��زوده هنوز هم به فکر 
اصالح آن نیستیم که اشکاالت کاربردي 
ب��راي تولیدکنن��ده ایج��اد کرده اس��ت 
که خود ی��ک مقاله چندصفح��ه اي را با 

مستندات آن مي طلبد.
در پای��ان بای��د بگوی��م 
دولت ما نی��ز مثل تمام 
کش��ورهاي رو به ترقي 
ش��عاري؛  ن��ه  واقع��ي 
درست،  سیاس��تي  باید 
مطالعه ش��ده غیرفردي 
ی��ا جناح��ي در م��ورد 
و  واردات  و  ص��ادرات 
ب��ا همفک��ري  صنای��ع 
واقعي  کاربردي  مدیران 
تنظی��م نمای��د و با آمار 
برنامه ری��زي  واقع��ي 
نماید؛ در رسانه خواندم 
ک��ه مدیري گفت��ه بود: 
ف��الن مقدار برن��ج وارد 
در  بع��د  روز  مي ش��ود. 
دیگر خواندم  رس��انه اي 
که دیگري فرموده بودند 
در چن��د ماه آتي هی��چ برنجي وارد 
نخواهد شد. مش��ابه این مورد وقتي بود 
ک��ه بزرگي فرمودند تورم 6درصد اس��ت 
در همان رس��انه عزیز هم ت��راز دیگري 
فرموده بودند تورم 21/6درصد است!!  این 
تناقضه��ا در آمار و ارائ��ه اطالعات، مردم 
و مدیران صنایع را از مس��یر برنامه ریزي 
دور مي س��ازد. از ی��ک ط��رف مي گویند 
تورم نداری��م از طرف دیگر مصرف کننده 
کالفه گراني  اس��ت و هر روز در رسانه ها 
گفتارهای��ي ض��د و نقی��ض مي خوانم و 

مي  شنوم. 
امید است متخصصان کاربردي و با تجربه 
و مدیران گروه صنایع غیررانتي و مدیران 
با تدبیر و مطلع بخش خصوصي و صنعت 
بنش��ینند، مسائل و مش��کالت صنایع و 
روند توس��عه کشور را بررسي و یک طرح 

واقعي بدهند که به نتیجه الزم برسد.

از  ناش�ي  را  مش�کالت  گاه�ي 
کمب�ود مناب�ع مال�ي مي دانیم. 
الزم به توضیح است که پول به 
تنهایي فس�ادآور و انحراف آور 
اس�ت  ول�ی اگ�ر ای�ن اص�ل به 
کارآفریني تبدیل شود اشتغال 
و توسعه کشور و رفاه عمومي 

را موجب مي گردد. 
متأس�فانه در ع�رض 20 س�ال 
بي جه�ت نقدینگي بی�ش از 22 
برابر ش�ده چون گردش واقعي 
کاغذ نقش دار بسیار کند است. 
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در ابت�دای ای�ن جلس�ه مهن�دس 
دادم�ان عن�وان ك�رد: كميس�يون 
اقتصادی و بانکها ب�ه دنبال وظيفه 
ذاتی خود در صدد تعاملی در س��طح 
اعضای انجمن ش��رکتهای ساختمانی با 
بانکهای کشور برای تامین نیازها و رفع 
مش��کالت اعضای این صن��ف در قالب 
رابطه  برد- برد است. پیرو همین موضوع 
تا کنون جلس��اتی با بانکهای خصوصی 
داشته ایم و برای بانک سپه هم به عنوان 
یک بانک دولتی، فع��ال، و دارای منابع 
دولتی، پیشنهادی را طی نامه ای ارسال 

کرده ایم.
به طوری که مهمانان گرامی و نمایندگان 

بانک سپه مس��تحضر هستند در کشور 
شرکتهای پیمانکاری زیادی وجود دارد. 
انجمن شرکتهای ساختمانی متشکل از 
580 عضو اس��ت که عموما این شرکتها 
جزو شرکتهای رتبه یک و بزرگ کشور 
هس��تند. حدود 25 هزار ش��رکت ثبت 
ش��ده پیمانکاری در کش��ور وجود دارد 
که اغلب جزو شرکتهای کوچک و درجه 
پایین هستند. البته اکثر شرکتهای عضو 
انجمن ش��رکتهای درجه یک و فعال در 
تهران هستند و شرکتهای کوچک تر در 
اس��تانها پراکنده اند و پروژه های کوچک 

را انجام می دهند. 
متول��ی  انجم��ن  عض��و  ش��رکتهای 

پروژهای بزرگی مثل راه، س��د، نیروگاه، 
ساختمانهای بزرگ و فرودگاهها و بنادر 
هس��تند و به هر ح��ال دارای س��وابق 
متعددی از جمله در زمینه سدس��ازی 
هستند. قبل از این که قرارگاه خاتم االنبیا 
شرکتهای سد سازی را راه اندازی کنند، 
اعضای انجمن در سدسازی فعال بودند 
و حداقل افتخ��ار آنها این بود که اولین 
س��دها را بخش خصوصی و اعضای این 

انجمن ساخته اند. 
در شرایط موجود انجمن برای کمک به 
اعضای خود جهت حل و فصل مس��ائل 
مرب��وط به اعتب��ار و تامی��ن نقدینگی 
و س��رمایه می کوش��د طی یک فرایند 

در دیدار نمایندگان بانک سپه با اعضای کمیسیون اقتصادی و بانکها مطرح شد: 

بانکها تعريف جديدی برای رابطه
 با پیمانکاران ارائه دهند

 روز شنبه 4 شهریور كميسيون اقتصادی و بانکها با نمایندگان بانك سپه جلسه داشتند. در این جلسه آقای محمدهادی 
نور پوری از اداره كل روابط عمومی و بازاریابی، آقای شاهرخ عالئی از اداره بررسی طرحها و نظارت، آقای صادقی از اداره 
تسهيالت، آقای راستين از اداره تحقيقات، و خانم الهام آزادی از اداره تشکيالت و روشها به نمایندگی از بانك سپه حاضر 

بودند. 
مهندس دادمان رئيس كميسيون اقتصادی و بانکها و ریاست هيات مدیره شركت پورنام، مهندس مسعودی عضو كميسيون 
و مدیرعامل ش�ركت سازور تهران، مهندس عزیزی عضو كميس�يون و مدیر شركت بوم شهر، مهندس ظاهری از شركت 
لمبه كوب، مهندس سيدین از شركت واناپل و آقای تکلی دبير كميسيون اقتصادی و بانکها هم حاضر بودند تا با پيشنهاد 

بانکداری پروژه ای وارد بحث و گفتگو با نمایندگان بانك سپه شوند.
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تعاملی مس��ائل خود را ب��ا نظام مالی و 
پولی کشور هماهنگ کند. این شرکتها 
نیارهای مشخصی دارند که ما بر مبنای 
آنها پیش��نهاد دادیم و در خدمت شما 

هستیم.
مش��کالت ما درب��اره تضامی��ن، تامین 
وج��وه نق��د و تامی��ن مال��ی اس��ت. 
پروژه ه��ای عمرانی کش��ور ب��ا چرخه 
اعتبار  معیوب بودجه نویسی، تخصیص 
و پرداخت مواجه است. همیشه بودجه 
عدد قابل توجهی تصویب می شود ولی 
در مرحله اعتبار و تخصیص از هر گوشه 
آن کم می ش��ود. و آخر سر هم مسائل 
مرب��وط به کس��ری بودجه ب��ا جبران 
از مح��ل بودجه عمرانی ح��ل و فصل 
می شود. بنابراین این ساز و کار معیوب 
یک جایی باید متوقف شود و باید از این 
شکل تامین مالی بیرون رفت. دولت هم 
ب��ه این قضیه توج��ه دارد و ماده 101 
را ب��رای اولویت دادن ب��ه تامین مالی 
برخی پروژه ه��ا تدوین و تصویب کرده 
است. پیش��نهاد جدید ما این است که 
بانکها در روش��ی پروژه محور پشت سر 
شرکتها بایس��تند. سعی کردیم در این 
پیش��نهاد دغدغه خاطر ط��رف تامین 
کننده یعنی بان��ک را نیز تامین کنیم 
و در عین رعایت قوانین، حداقل نظرات 

ما هم تامین شود. 
در ادام�ه مهندس مس�عودی بيان 
كرد: ه�م بانکها و ه�م پيمانکاران 
س�الهای متم�ادی در این كش�ور 
كار كرده ان�د. بي�ن بان�ك ش�ما و 
پيمان�کاران تعاملی چندین س�اله 
وج�ود دارد. اما امروزه به دنبال ارتباط 
شرکتها با بانکها نیستیم بلکه به دنبال 

ارتب��اط ویژه ای هس��تیم. ب��ه هر حال 
هم��ه پیمانکاران با یک��ی از بانکها کار 
می کنن��د و رون��د کار ج��اری و عادی 
مانند همیشه در حال انجام است، برای 
روند جاری م��ا تعریف خاصی در ذهن 
نداریم و بر اس��اس مقررات معمول کار 
انج��ام می گیرد هرچند اگ��ر بخواهیم 
در چهارچ��وب همین رون��د فکر کنیم 
نه بان��ک چیز جدیدی برای پیمانکارها 
دارد و ن��ه پیمان��کاران جذابیتی ویژه 
برای بانک، ضمن این که انجمن ما نیز 
انگیزه ای برای سوق دادن اعضای خود 

به سمت شما ندارد. 
بعد از این که بانکهای خصوصی از سال  
1380 با روش��های مختلف جذابیتهای 
جدیدی ایجاد کردن��د بانکهای دولتی 
از چرخه رقابت عقب افتادند، و حداقل 
جذابیت��ی که به دلی��ل بهره های کم تر 
حفظ کرده بودند، با باال بردن نرخ بهره 

از دست دادند. 
رابط��ه بانکه��ا و ش��رکتها بای��د هر از 
چندگاه��ی متحول ش��ود. ش��رایط به 
نوعی است که یکی از بانکها باید پیش 
قدم ش��ده اتفاق جدی��دی را رقم بزند. 
بان��ک بای��د تعریف جدی��دی از رابطه 
خود با پیمانکارها داشته باشد که برای 
مشتریان خوش آیند بوده، آنها را به طور 
گروهی و حداکثری جذب کند. در حال 
حاضر بانک س��په می تواند با تسهیالت 
بهتر و حمایت مالی بیشتر، پیشنهاد ما 
را در چهارچوب نگاه پروژه ای و پوشش 
صفر تا صد پروژه بررسی کند. اگر بانک 
ریسک مربوط به پذیرش ضمانت نامه ها 
را بپذیرد، از س��ود بیش��تری بهره مند 
می ش��ود. اگر بان��ک وارد ای��ن فضای 

جدید نشود چیز زیادی از تعامل موجود 
نصیب طرفین نمی شود. 

در ادام�ه آق�ای نور پ�وری از اداره 
كل روابط عمومی و بازاریابی بانك 
س�په درباره حجم سرمایه در گردش 
ش��رکتهای انجمن پرسید که مهندس 
دادمان گفت: بودجه عمرانی در س��ال 
1391 حدود 380 ه��زار میلیارد ریال 
اس��ت. برای پروژه های غیرعمرانی عدد 
خیلی باالتر اس��ت. این پروژه ها شامل 
پروژه های��ی که در موسس��ات عمومی 
)شهرداریها( و شرکتهای سرمایه گذار)از 
جمله بانکها( و سیستمهای هلدینگ و 
پروژه های��ی ک��ه در وزارت نفت تعریف 
می ش��وند نیز هس��ت. ب��رآورد ما روی 
85– 90 هزار میلیارد تومان در کشور 
است و روی این بودجه می توان حساب 
کرد. منتهی معم��وال بودجه عمرانی تا 
سال گذش��ته در تخصیص و پرداخت 
70 -75 درصد بوده اس��ت. البته سال 
گذش��ته تا پایان س��ال 75-72درصد 
پرداخت ش��د اما دولت تصویب کرد تا 
پایان شهریور بودجه های سال 90 حق 
هزینه داش��ته باش��د، در واقع  از محل 
ردیفهای تبص��ره ای بودجه درآمدهای 
مکملی ایجاد ش��د. البته بحث مربوط 
به اوراق مشارکت را هم می توان به آن 
اضافه کرد. اوراق مشارکت امسال حدود 
35 هزارمیلیارد تومان برای بودجه های 
عمران��ی و غیرعمران��ی در نظر گرفته 

شده است. 
 )turnover( اگر روی این گردش مالی
حساب شود عدد درآمدی در مجموعه 
حداقل 70 میلیارد تومان است. قاعدتا 
نصیب شرکتهای بزرگ از این رقم عدد 
بزرگی می شود که برآورد آن به راحتی 
ممکن نیس��ت. به هر ح��ال پروژه های 
متوس��ط ما حدود 100 میلیارد تومان 
اس��ت. این درآمدی اس��ت که گردش 
مالی را می سازد. چون ما این پول را در 
بخشهای مختلف از جمله خرید مصالح 
و پرداخت دستمرد می چرخانیم و بازار 

بزرگی به وجود می آید. 
در ادام�ه آق�ای صادق�ی از اداره 
تسهيالت بانك س�په عنوان كرد: 
تس�هيالت چيزی است كه ما برای 
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مش�تریها ارائ�ه می دهيم و ش��امل 
ضمانت نامه ه��ا از جمل��ه ضمانت نام��ه 
ش��رکت در مناقص��ه، حس��ن اج��رای 
تعهدات و پرداخت تس��هیالت اس��ت. 
درخواست شما به طور کلی مطرح شده 
است و شامل همان تسهیالتی است که 
ما ارائه می دهیم، اگر جزئیات درخواست 
شما بهتر عنوان شود می توانیم روی آن 

کار کنیم. 
مهن�دس دادمان در ج�واب گفت: 
همه ای�ن خدم�ات، خدم�ات عام 
بانکی هس�تند. به طور مشخص در 
ح�ال حاض��ر روش کار این اس��ت که 
شرکتها بر اساس شناخت خود از بانکها 
و جذابیت بانکها با یکی از آنها همکاری 
می کنن��د و از هم��ه قس��م خدم��ات 
بهره مند می شوند و عموما شرکتها برای 
این که از همه این تسهیالت برخوردار 
باش��ند همه تخم مرغها را در یک سبد 

نمی چینند. 
اساس پیش��نهاد ما این است که وقتی 
وارد یک پروژه می ش��ویم با بانک شما 
به ط��ور انحص��اری وارد کار ش��ویم و 
همه خدم��ات را از جمله ضمانت نامه، 
تسهیالت و گش��ایش اعتبار را از صفر 
ت��ا 100 پروژه از آن بان��ک اخذ کنیم. 
بانکه��ا روش��ی ب��رای رس��اندن اعتبار 
دارند که معموال روش غیرمتناس��ب با 
شرکتهای پیمانکار اس��ت و اساس آن 
این اس��ت که صنفی ک��ه در روز پول 
می گیرد، ش��بها پول خ��ود را در بانکها 
بگ��ذارد. در مقابل پیمان��کاران هم یاد 
گرفته اند پول را از یک بانک می گیرند و 
خدمات دیگر را از بانکی دیگر. پیشنهاد 
ما این اس��ت که پیمان��کاران در مقابل 
گرفت��ن یک خط اعتب��اری تضمینی و 
تامین س��رمایه برای انج��ام یک پروژه، 
تمرکز وجوه نقد این پروژه را نزد شعبه 
مورد نظر بانک انحصاری  کند. این یک 
روش قانونمند اس��ت که به کارفرما هم 
اعالم می شود و تحت قرارداد مشخصی 
که مقبول طرفین باشد، همه وجوه نزد 
بانک متمرکز  ش��ود و بان��ک به عنوان 
صندوق دار پروژه عمل کرده، بسیاری از 
ریسکهای پشتیبانی پروژه کاهش  یابد. 
بای��د پذیرفت ک��ه روش��های پراکنده 
قبلی جواب نیازهای امروز را نمی دهد. 

اگر ما در ورود به یک پروژه از ش��ریک 
ارائه کننده خدمات و پش��تیبانی مالی 
او بهره مند باش��یم با خیال راحت جلو 
می روی��م از طرف��ی بان��ک در موضوع 
مش��خصی تمام گردش وج��وه از صفر 
ت��ا ص��د را برعه��ده می گی��رد و کار 
س��ودآوری هم برای آن هس��ت. بانک 
ی��ک بس��ته خدماتی به ش��رکتها ارائه 
می دهد و در مقابل مراودات مالی پروژه 
یک ش��رکت از اول ت��ا آخر آن نزد این 
بانک خواهد بود که ریسک بانک را در 
رابطه با تس��هیالتی که به شرکت ارائه 
داده کاهش می ده��د و به بانک امکان 
برنامه ریزی در رابطه با وجوه در گردش 
را می ده��د. عالوه بر این بانک می تواند 
به موقع اقس��اط خود را از این وجوه در 
گردش بردارد و اعتبار فرد را برای دادن 
اعتبار ارزیابی کند. ش��رکتها نیز با این 
روش ریس��ک بانک را کاهش داده اند، 
بالطب��ع   انتظار دارند تخفیفی از جانب 
بان��ک به آنها ارایه ش��ود. در همه جای 
دنیا داشتن قراداد دولتی به سهم خود 
اعتبارآور است، پیمانکارهای ما به دلیل 
داشتن قرارداد با دولت باید برای بانکها 

بیشتر از بقیه اصناف معتبر باشند. 
آق�ای نور پوری در پاس�خ مهندس 
دادم�ان گفت: نکات�ی را كه مدنظر 
ش�ما اس�ت می توان در قالب یك 

تفاهم نام�ه كلی در نظ�ر گرفت. و 
بع�د از بازبین��ی و کارشناس��ی درباره 
ابعاد قضیه به آن پرداخت. بانک ما یک 
بانک دولتی اس��ت و در جاهایی دست 
آن بسته است، با این همه می توان طی 
جلساتی با پرداختن به جزئیات موجود 
مصوبه و امتیاز گرفت. رسیدن به تفاهم 
ام��ر محالی نیس��ت به ش��رطی که در 
جلسات مش��ترکی به بررسی جزئیات 
آن پرداخت��ه ش��ود. عالوه ب��ر این باید 
هیات مدی��ره بانک روی این تفاهم نامه 
نظر بدهد و شما نیز درباره اعضای خود 

اطمینان کافی را به بانک بدهید. 
مهن�دس دادم�ان در ج�واب خانم 
آزادی از اداره تشکيالت و روشهای 
بانك سپه كه پرسيدند این پیشنهاد 
قب��ال با چند بانک مطرح ش��ده، گفت: 
ما ب��ا بانکهای تجارت، ص��ادرات و هم 
اکنون با بانک ش��ما )سپه( وارد گفتگو 
ش��دیم. انجمن ش��رکتهای ساختمانی 
عملکرد انتفاعی ن��دارد اما این انجمن 
از س��ال 1326 در جهت توسعه فضای 
کس��ب و کار برای اعض��ای خود عمل 
می کن��د. در واق��ع انجمن ب��رای رفع 
مش��کالت ش��رکتهای عض��و و ایجاد 
ظرفیتهای باالتر برای توس��عه کسب و 
کار اق��دام می کند و ب��رای این منظور 
کمیس��یونهای مختلف��ی دارد از جمله 
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کمیسیون اقتصادی و بانکها که معتقد 
اس��ت عم��ده کار پیمان��کاری در واقع 
مدیریت گردش وجوه است. بانکها نیز 
باید بتوانند نوآوری کنند و فرمول عامی 
را برای همه مش��اغل و مشتریها حاکم 
نکند. یک ش��رکت س��اختمانی باید با 
یک شرکت تجاری متفاوت باشد یعنی 
ب��ا توجه به تفاوت این کس��ب و کارها 
تسهیالت دهی توسط بانکها هم متفاوت 

باشد.
در ادام�ه آق�ای راس�تين از اداره 
تحقيق�ات بان�ك پرس�يد در حال 
حاضر شرایط وجوه نقدی پیمانکاران 
چگونه اس��ت که مهندس مس��عودی 
گفت: بودجه عمرانی دولت کم تر از 50 
درص��د نقدینگی در گردش پیمانکارها 
است. البته بخش غیرعمرانی هم داریم 
که کم تر از بخش عمرانی نیست. بودجه 
عمرانی هم وقتی حدود 80-70  درصد 
تخصیص می یابد بین پیمانکاران پخش 

می شود.
وی ادام��ه داد: روابط ما با بانکها ارادی 
اس��ت و تحمیلی نیس��ت. اگ��ر روابط 
ارادی اس��ت باید برای طرفین جذابیت 
داش��ته باش��د و دو طرف چیزی برای 
عرضه به طرف مقابل داش��ته باش��ند. 
ای��ن رابطه واضح اس��ت و هر دو طرف 
می دانند کجای آن س��ود و کجای آن 
ریس��ک اس��ت. باید دید بانک شما به 
قالب عمده فروش��ی  در  ارزان فروش��ی 
عالقمند اس��ت یا نه؟ عالوه بر این باید 
دی��د این ن��وع از تفاهم نامه ه��ا در چه 
س��طحی از بانک کلید می خورد تا ما با 

همان س��طح وارد گفتگو ش��ویم. البته 
بعضی وقتها سطحی که باید با آن وارد 
گفتگو ش��ویم عالقمند به بحث در این 
مورد نیست و پیشنهاداتی از این دست 
را باعث مس��ائل و مش��کالت جدیدی 
برای بانک می دانند، که در این صورت 
باید دید ش��ما ب��رای جذابیت دادن به 

پیشنهاد ما چه نظری دارید؟
آق�ای نور پ�وری ني�ز اظه�ار كرد: 
متاس�فانه ما در س�طحی هستيم 
ك�ه نمی تواني�م تصمي�م نهایی را 
بگيریم. ما بسته پیش��نهادی را برای 
تصمیم گیری آماده می کنیم و برای این 
منظور باید یک مدارک کافی در اختیار 
ما قرار گیرد تا اداره تحقیقات ما برآورد 
هزین��ه- فایده کند و گزارش خود را به 
هیات مدیره ارائه ده��د تا در نهایت با 
تعامل ش��ما تصمیم نهایی اتخاذ شود. 
برای این منظور بای��د زمان الزم برای 

شفاف سازی به ما داده شود. 
آق�ای راس�تين از اداره تحقيقات 
ني�ز با تائي�د س�خنان وی گفت ما 
برای بررسی پيشنهاد شما به آمار 
و اطالعات الزم نیاز داریم. باید اعداد 
و ارقام و م��دارک را به ما ارائه کنید تا 
روی آن کار ش��ود که مهندس دادمان 
در ج��واب ایش��ان عن��وان ک��رد: طی 
نام��ه ای تکمیل��ی درخواس��ت خود را 
مطرح می کنی��م و در این نامه به طور 
مصداقی جزئیات خواسته خود را مطرح 

می نماییم.
مهندس ظاه�ری از ش�ركت لمبه 
ك�وب نيز ب�ا عن�وان ای�ن مطلب 

كه ش�ركتهای ما توس�ط س�ازمان 
برنامه ریزی رتبه بندی می شوند پس 
می ت��وان گفت بانک ش��ما با یک گروه 
منسجم و ارزیابی شده کار خواهد کرد 

و باید این نکته را مدنظر قرار دهید.
آقای عالئی از اداره بررسی طرحها 
و نظ�ارت گفت: پيمانکار با كارفرما 
در تماس اس�ت. گاه�ی وقتها هم 
کارفرم��ا و هم پیمانکار تس��هیالتی را 
برای یک پ��روژه مش��ترک می گیرند، 
یعنی بای��د تمهیداتی لحاظ ش��ود که 
ی��ک پروژه از دو تس��هیالت اس��تفاده 
نکند. بحث دیگر بحث اطمینان است. 
بانک به عنوان یک س��رمایه گذار بزرگ 
می خواهد که با تضمینهای مطمئن از 
بابت س��رمایه گذاری خود آسوده خاطر 
ش��ود. پیمانکاری و مش��اغل مربوط به 
آن ب��رای بان��ک قابل احترام هس��تند 
اما برای ارائه تس��هیالت اطمینان الزم 
است، بنابراین شما باید در گزارش خود 
حساسیتهای بانک را هم در نظر گرفته، 
راهکاره��ای الزم را در ای��ن مورد ارائه 

کنید. 
مهن�دس دادم�ان گف�ت: گرفت�ن 
تس�هيالت دوب�اره در كاره�ای ما 
موضوعيت�ی ن�دارد. چ�ون عموما 
ط��رف قرارداد ما دولت اس��ت و دولت 
منع قانونی برای گرفتن تسهیالت دارد. 
بان��ک ح��ق دارد به س��ود و زیان خود 
توجه کند اما اعتبارسنجی اساس قضیه 
و تعیین کننده میزان ریس��ک اس��ت. 
یکی از روشهای اعتبار سنجی عملکرد 
گذش��ته اس��ت، روش دیگر صورتهای 
مالی اس��ت. در حال حاضر نظام بانکی 
55 ه��زار میلیارد تومان معوقات بانکی 
دارد که باید دی��د این معوقات مربوط 
به کیس��ت؟ تا جایی که می دانم 99/9 
درصد ای��ن مبالغ مربوط به پیمانکاران 
نیست. اگر بانک از این بابت به مشتریان 
خود اولویت دهد بی شک پیمانکاران در 
رده اول مشتریان بانکی قرار می گیرند.

در پای�ان ای�ن جلس�ه قرار ش�د 
كميس�يون اقتص�ادی و بانکه�ای 
س�اختمانی  ش�ركتهای  انجم�ن 
پيشنهاد خود را با ارائه آمار و ارقام 
الزم به بانك سپه ارائه كند تا بانك 
ب�ا توجه به ای�ن اطالع�ات درباره 
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مجم��ع ع��ادي و فوق الع��اده کانون عال��ي انجمن هاي صنفي 
کارفرمایي ایران )کعاصکا( از س��اعت 16 روز چهارش��نبه اول 
شهریور ماه س��ال 1391 براي استماع گزارش عملکرد هیأت 
مدیره و انتخاب بازرس��ان و اصالح اساس��نامه در محل انجمن 
ش��رکتهای س��اختمانی برگزار ش��د. در این جلسه و بر اساس 
اساسنامه هیات مدیره آقای حسين احمدی زاده به عنوان 
رئيس جلس�ه، خانم كتایون س�پهری به عنوان منشی 
جلس�ه و آقایان آهنی ها و مهندس موس�وی به عنوان 
ناظر جلس�ه انتخاب ش��دند. در مجمع عمومي عادی ضمن 
تصویب گزارش مالي خزانه دار، سه بازرس اصلي و یک بازرس 
علي البدل کعاصکا انتخاب ش��د. در مجمع فوق العاده تصویب 
اصالحات پیشنهادي هیأت مدیره براي هماهنگ سازي برخي 
از مف��اد اساس��نامه با مصوبه  هیأت دولت در دس��تور کار قرار 
داشت که بعد از مخالفت هاي شدید، تا مجمع فوق العاده بعدي 

به تعویق افتاد.

در ابتدای این جلس�ه آقای احمدی زاده با اظهار تاسف از 
زلزله آذربایجان این س��انحه را از طرف کانون عالی کارفرمایی 
ایران به خانواده بازماندگان زلزله و مردم عزادار ایران تس��لیت 
گفت و اظهار امیدواری کرد ش��رکتها و تشکلها با حضور خود 
از سنگینی بار این فاجعه بکاهند و با کمکهای مستمر خود به 

کمک هموطنان داغ دیده خود بشتابند. 

وی در ادامه، دس��تور کار جلس��ه را ارائه گزارش فعالیت های 
هیأت مدیره، بررس��ي عملکرد مالی و ترازنامه س��ال گذشته، 
بررس��ي بودجه سال مالي 1391، تعیین میزان ورودیه اعضاي 
جدید و حق عضویت س��االنه اعضا، اس��تماع گ��زارش هیأت 
بازرسان، و بررسي و تصویب سیاست ها و خط     مشي هاي آینده 
و تجدید انتخابات اعضای هیأت بازرسان کانون عالي دانست و 
افزود: عالوه بر این بررسي و تصویب تغییرات اساسنامه کانون 
عالي براي تطبی��ق با آخرین آئین نامه ها و دس��تو العمل ها در 

مجمع عمومي فوق العاده در دستور کار قرار دارد.

در ادام�ه مهندس محمد عطاردیان دبيركل كانون عالي 
انجمن ه�اي صنفي كارفرمایي ایران قبل از ارائه گزارش 
هي�ات مدیره كانون عالی كارفرمای�ی ایران، اتفاقاتی را 
كه باعث ایجاد كانون موازی ش�د تشریح نمود و بعد از 
برشمردن تالش�هایی كه برای انحالل این كانون موازی 
صورت گرفت عنوان كرد: ما همیشه تاکید کرده ایم که همه 
ما کارفرما هستیم و دلیلی ندارد با ایجاد کانونی موازی در بین 
کارفرمایان کش��ور شکاف ایجاد ش��ود. به هر حال بعد از اعالم 
حکم انحالل، ما با اعضای کانون موازی وارد مذاکره ش��دیم تا 

آنها نیز بعد از اصالح اساسنامه کانون به جمع ما بپوندند.
ب��ه هر حال وضعی��ت پیش آمده وضعیت پ��ردردی بود که با 
سپری شدن آن تمام حوزه های گذشته غیر از تامین اجتماعی 

مجمع کعاصکا در تاالر همایش هاي انجمن برگزار شد

اش�اره: كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمایی ایران )كعاص�کا( محور توجهات ویژه بخش خصوصی ایران  و 
صنعت احداث است، آثار مترتب بر روند امور این كانون زمانی برجسته تر می شود كه دبير كلی آن را دبير محترم 
انجمن ش�ركتهای ساختمانی و عضو جانشين شورای حکام س�ازمان بين المللی كار  )ILO*( بر عهده دارد. با 
توجه به نقش موثر كانون عالی در  فرایند امور نهادهای تصميم سازی و تصميم گيری، گزارش مجمع عمومی و 
فوق العاده آن را كه با مباحث فنی و تخصصی دقيقی حول محور قانون كار، تامين اجتماعی و شيوه های تعامل 

دولت و بخش خصوصی در آن همراه بود برای اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پيام آبادگران مطرح می كنيم.

* International Labour Organization
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به ما برگردانده ش��د، قبل از غیر فعال شدن موقتی کانون نیز 
تالش��هایی در جه��ت تغییر وضعیت تامی��ن اجتماعی صورت 
گرفته بود که ما به شدت جلو آن ایستادیم و حتی به نمایندگان 
مجلس نامه نوشتیم. وقتی کانون عالی کنار گذاشته شد، کانون 
موازی به ش��رایط دولت تن داد تا با از بین رفتن شورای عالی، 
هیات امنایی در تامین اجتماعی تش��کیل شود. در حال حاضر 
همه س��عی ما بر آن اس��ت ک��ه تامین اجتماع��ی را به بخش 
خصوصی برگردانیم چرا که 70 درصد درآمد آن را کارفرمایان، 
21 درص��د هزینه آن را کارگران و فق��ط 9 درصد درآمدها را 
مقرر اس��ت دولت بپردازد. در واقع پول آن سازمان حق الناس 
است و بیت المال نیست. امیدوارم اتحاد دسته جمعی بین ما و 
بقیه کارفرماها ایجاد شود و بعد از انتخابات، اقدامات الزم را به 
عمل آوردیم و تامین اجتماعی را به یک موسسه عمومی تبدیل 
کنیم چرا که این سازمان متعلق به همه مردم است و دولت به 

ناحق برآن مسلط شده است. 
در ادامه مهندس اخوان گزارش مالی و ترازنامه منتهی به 
انتهای سال 1390 را كه به هيات مدیره و هيات بازرسان 
كانون عالی كارفرمایی ارائه ش�ده بود قرائت كرد، بودجه 
پیش بینی ش��ده 20 میلیارد و 14 میلیون ریال بود که اعضای 
حاضر آن را تصویب کردند. پس از تصویب گزارش مالی، آقای 
آهنی ها با اش��اره به این که در ترازنامه مبلغ کالنی برای اجاره 
مکان کانون در نظر گرفته ش��ده است از دولت خواست با قرار 
دادن مکانی در اختیار این کانون، به هیات مدیره آن کمک کند 

تا این مبلغ را در جاهای دیگر هزینه نمایند. 

در ادامه مهندس نجفی س�هی به ارائه گزارش بازرسان در 
مورد تأیید حسابها و فعالیتهاي هیأت مدیره پرداخت و گزارش 
کوتاهی نیز درباره مسیری که برای اصالح قانون کار طی شده 
بود ارائه داد و گفت: درباره 91 ماده از مواد اصالح ش��ده قاون 
کار ب��ا کارگران به توافق رس��یدیم، و درباره 7 ماده باقی مانده 
نظرات به طور جداگانه به وزارت کار ارسال شد که امیدواریم با 

کم ترین تغییرات ممکن به تصویب نهایی برسد. 
بع��د از ارائه گزارش هیات بازرس��ان، درباره حق عضویت اعضا 
تصمیم گیری شد و برای انتخاب سه بازرس اصلي و یک بازرس 

علي الب��دل کعاصکا انتخاباتی برگزار ش��د 
که آقایان نجفی س��هی، وهاب پوربابایی و 
مهن��دس مهران نجاتی ب��ه عنوان اعضای 
اصلی و آقاي مهن��دس عزیز میرزائیان به 

عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. 

پ�س از اتم�ام مجمع ع�ادی، مجمع 
عمومی فوق العاده اعالم شد و مهندس 
عطاردیان درباره اصالحات پيشنهادي 
هي�أت مدیره ب�راي هماهنگ س�ازي 
برخي از مفاد اساسنامه با مصوبه  هيأت 
دولت عن�وان كرد: وقتی کانون عالی در 
سال 1374 آغاز به کار کرد، آئین نامه هایی 
که کانون عالی بر اساس آن تشکیل شد بر این اصل استوار بود 
که کانونهای اس��تانی در کانون عالی عضو ش��وند. در آن موقع 
کانونهای اس��تانی یا کانون سراس��ری وجود نداشت بنابراین با 
پیش��نهاد جدیدی مبنی بر این که تا زمانی که کانونهاي مزبور 
وجود ندارند انجمنهای صنفی می توانند مستقیما در کانون عضو 
ش��وند و وقتی که کانونهای استانی یا سراسري به وجود آمدند، 
انجمنها در قالب کانونهای اس��تانی یا سراسري عضو این کانون 
باش��ند، مطرح شد. این پیشنهاد به طور اصالحیه ای تصویب و 
اجرا شد و باالخره در سال 1378 با حضور انجمنها، کانون عالی 

انجمنهای صنفی ایران شکل گرفت. 
از آنجایی که قرار بود بعد از تش��کیل کانونها، انجمنها از طریق 
کانونهای اس��تانی عضو کانون باشند و بر اساس تفاهمهایی که 
با وزارت کار صورت گرفت، س��عی شد چند مشکل موجود در 
مصوب��ه جدید را حل کنیم که ما بر اس��اس آن اساس��نامه را 
اصالح کردیم، بقیه اصالحات اساسنامه در حد عبارات و کلمات 

است و تغییر عمده دیگری ندارد. 
وی در ادامه به قرائت اصالحات موجود پرداخت که قسمتی از 
آن بدین ش��رح بود:» در خصوص عبارت با توجه به انجمنهای 
صنف��ی دارای اعتب��ار موج��ود من��درج در م��اده 6 آئین نامه، 
تعیی��ن تعداد نماین��دگان کانونهای اس��تانهای فاقد کانون در 
مجمع عمومی کانون عالی، بر اس��اس تعداد انجمنهای صنفی 
کارفرمایی دارای اعتبار موجود در هر استان اعم از عضو یا غیر 
عضو در کانون اس��تان می باش��د.« وی در توضیح این قسمت 
گفت: بدین ترتیب کانون استان قدرتی برای رای گیری می یابد 
و با توجه به تعداد انجمنهای عضو یا غیرعضو، حق رای می یابد. 
این باعث می شود کانونهای استانی استقرار یابند و کانون عالی 

از طریق آنها اقدام نماید. 
وی افزود: »مرجع تعیین تعداد انجمنهای صنفی کارفرمایی در 
استانها اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی است. در حال 
حاضر به ازای هر 15 انجمن کارفرمایی موجود در استان، یک 
نماینده با ی��ک رای می تواند در مجمع کانون عالی کارفرمایی 
ش��رکت کند. در صورتی که تعداد انجمنها به 15 قابل تقسیم 
نبود یک نماینده نیز از طرف باقی مانده انجمنها با یک رای در 
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مجمع عمومی شرکت خواهد کرد. در استانهای دارای کانون 
این نمایندگان توس��ط کانون و در اس��تانهای فاقد کانون نیز 
این نمایندگان در نشست همگانی نمایندگان انجمن ها انتخاب 
می ش��وند.« وی افزود:»اداره کل سازمانهای کارگری به کلیه 
کانونهای صنفی اس��تانی و سراسری توصیه خواهد نمود تا در 
مجام��ع عمومی خود ضمن دعوت از نماینده دولت از نماینده 
کانون عالی کارفرمایی نیز دع��وت نمایند، ضمنا کانون عالی 
کارفرمایی می تواند اختیار معرفی نماینده خود در استان را به 
کانون ها یا تشکل هاي کارفرمایی همان استان واگذار نمایند«. 
وی افزود: »با توجه به تفاوت حوزه فعالیت انجمنهای استانی 
و فرا استانی با انجمنهای استانی و عدم امکان اختصاص کمتر 
از ی��ک نماینده، هر یک از انجمنها حق معرفی یک نماینده با 
یک رای را به کانون عالی خواهند داشت، در خصوص پذیرش 
نمایندگان کانونهای سراس��ری کارفرمایی در مجامع عمومی 
کانونهای عالی، با توجه به عدم منع صریح در ماده 6 آئین نامه 
مربوط؛ کانونهای سراسری در حال حاضر می توانند بر اساس 
ضوابط کانونهای اس��تانی نمایندگان خ��ود را به کانون عالی 
معرفی کنند. انجمنهای صنفی حرفه و صنعت خاص کشور نیز 
اگر از طریق کانون سراسری نماینده خود را به مجمع بفرستند 
از آمار انجمنهای اس��تان مربوطه توسط کانونهای استانی کم 
خواهد ش��د«. وی افزود کانونها تشکیل دهنده کانون عالی و 
دارای قدرت اعمال رای خواهند بود، چون نماینده آنها باید در 

تمام مجامع عمومی حضور داشته باشند.
در ادامه برخی از اعضای حاضر از جمله نمایندگان انجمن حمل 
و نق��ل، با انتقاد از تغییرات جدید در اساس��نامه عنوان کردند: 
کانون عالی حدود هفده س��ال برای جذب این انجمنها زحمت 
کشیده است و حال به سادگی دارد این اعضا را از دست می دهد. 
عالوه بر این، انجمنهایی که عضو کانون عالی هستند انجمنهایی 
پیشرواند که معتقدند دولت در کانونهای استانی سلیقه ای عمل 
کرده است و تا زمانی که این شبهه برطرف نشده است، عضویت 
در کانونهای اس��تانی جایز نیس��ت ضمن این ک��ه در مجموع 

اساسنامه یک تشکل نباید با نظر دولت یا افراد عوض شود.

مهندس عطاردیان در جواب این انتقادها با بیان این که به 
هر حال اساس��نامه هر نهاد و تشکلی بر اساس قانونهای غالب 
کشور تصویب می شود، گفت: با رد کردن اصالحات مورد نظر 
وزارت کار حی��ات کان��ون به خطر می افت��د. در همه جا روال 
همین است که شرکتها عضو انجمنها شوند و انجمنها از طریق 
کانونهاي اس��تانهای خود عضو کانونها شوند و اگر کانون عالی 
در س��الهای قبل عضویت مس��تقیم انجمنها را پذیرفت برای 

انطباق با شرایط موجود بوده است. 

در ادامه آقای فرهادپور نماینده وزارت كار عنوان كرد: 
از س��ال 1371 با وجود آئین نامه ای انجمنهای صنفی تشکیل 
شدند. به استناد همان آئین نامه کانون عالی انجمنهای صنفی 
کارفرمایی ایران با حضور 5 کانون اس��تانی تش��کیل می شد، 

ش��رایط اج��رای آئین نام��ه در آن دوران مهیا نبود. در س��ال 
1377 تبصره ای به ماده 3 آئین نامه اضافه ش��د که با توجه به 
محدودیتی که کانونهای استانی درباره حرفه های خاص دارند، 
انجمنهای صنفی در حرفه خاص کانون سراس��ری تش��کیل 
دادن��د. عالوه بر این انجمنهای صنفی فاقد کانون اس��تانی در 
حرفه یا صنعت خاص و کانونهای سراس��ری می توانند کانون 
عالی تش��کیل دهند. بعد از چند سال که کانونهای استانی به 
وجود آمد و انجمنها زیاد ش��دند بهتر دیدیم این تش��کیالت 
نظم دهی ش��وند. این نظم ده��ی و اصالح آئین نامه تش��کیل 
کانونهای استانی و حرف خاص را راحت تر کرده و به آنها وزن 
الزم را داده اس��ت. انجمن های صنف��ی اختیار دارند از طریق 
کانون استانی یا کانون سراسری به کانون عالی راه پیدا کنند، 
هر چند از دو طریق امکان حضور ندارد. وی تاکید کرد بی شک 

اساسنامه کانون مطابق با قانونهای بعدی قابل اصالح است.
در ادامه مهندس عطاردیان بعد از شنیدن دیدگاههای مختلف 
عنوان کرد: اگر ش��رایطی به وجود آید و ما خود را با آن وفق 
ندهیم مش��کل ایجاد می شود. هر شرکت و تشکلی باید قانون 
و مقررات رایج کش��ور را رعایت کن��د. اگر قصد عوض کردن 
قانون را هم داش��ته باش��یم قبل از هر چیز باید تش��کل خود 
را حف��ظ کرده و بعدا از طریق مج��اری معمول درصدد اعمال 
تغییرات دلخواه خود باش��یم. وی ب��ه حاضران توصیه کرد که 
با تصویب تغییرات اساس��نامه به کان��ون اجازه دهند خود را با 
ش��رایط کنونی هماهنگ کرده، درصدد اعمال تغییرات مدنظر 
آنها بکوشد. وی برای روشن شدن اذهان عنوان کرد: از این پس 
کانونهای استانی تحت نظارت کانون عالی فعالیت خواهند کرد.  

در ادامه آقای آهنی ها سه پیشنهاد برای توافق اعضای حاضر 
ارائه داد که در یکی از این موارد با اشاره به سه سال زمانی که 
وزارت کار برای انجام این کار در اختیار کانون قرار داده است، 
این فرصت را زمان خوبی برای بررسی و تحقیق مجدد و جلب 
نظر همه اعضا دانس��ت و گفت:  بهتر است این موضوع توسط 
مجمع به هیات مدیره ارجاع ش��ود تا با تصمیم گیری مناسب 

زمینه تفرق کارفرمایان از بین برود.  

آق�ای احمدی زاده نی��ز با ذکر این نکته ک��ه ظاهرا انجمن 
انبوه س��ازان، خودروس��ازان و حمل و نقل و انجمنهای پیشرو 
دیگر با اصالحات اساس��نامه به این ش��کل مخالف هستند و 
معتقدند اگر کانون عالی می خواهد به کار خود ادامه دهد باید 
متش��کل از NGOها باش��د نه کانونهای استانی که به نوعی 
کانونهای دولتی هس��تند، گفت: به نظر می رسد اگر قرار باشد 
کانون عالی، کانون کارفرمایی دولتی باش��د انجمنهای زیادی 

آن را به عنوان کانونی مستقل قبول ندارند. 
در ادامه این جلسه و بعد از بحثها و بررسی های کافی، اعضای 
حاضر در مجمع، تصویب اصالحات پیش��نهادي هیأت مدیره 
را براي هماهنگ س��ازي برخي از مفاد اساسنامه با مصوبه ي 

هیأت دولت به مجمع فوق العاده نوبت دوم موکول کرد.  
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روز 22 مرداد ماه مراس��م یادبود مهندس شمس الدین نهاوندی 
ریاس��ت هی��ات مدیره اس��بق چه��ار دوره انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی در ت��االر همایش��های انجمن با حضور بس��تگان و 
دوس��تان آن مرح��وم، مدیران ش��رکتهای عضو، مهندس��ان  و 
کارمندان انجمن )ش��رکتهای س��اختمانی و راهس��ازی ایران( 
برگزار شد. پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، مهندس 
جواد خوانس��اری، مهندس محمدی، مهن��دس آزاد و مهندس 
محم��د عطاردیان اداره این مراس��م را بر عهده گرفتند و با ذکر 
خاطراتی، سجایای اخالقی و تاثیر تالشهای ایشان را بر پیشرفت 

جامعه مهندسی کشور تشریح کردند.
در ابت��دای این مراس��م مهندس علی آزاد، عضو هیات رئیس��ه 
انجمن شرکتهای ساختمانی و دبیر انجمن شرکتهای راهسازی 
ایران گفت: ضمن تشکر از حضور و مشارکت شما عزیزان، سالمی 
عرضه می دارم چو بوی خوش آش��نایی، چرا که آش��نا و عزیزی 
سفر و هجرتی را در پیش گرفت. مهندس شمس الدین نهاوندی 
از ابرمردان راهس��ازی کشور بود که ضمن خدمت 60 ساله توام 
با تالش و صداقت در راه آبادانی ایران عزیز و کارآفرینی، نمونه 
تالش، انسانیت، بردباری، خلوص نیت و مردم دوستی بود و این 
مراسم ادای دینی  به این بزرگمرد راهسازی مملکت است. وی 
در ادامه گفت: در جلس��ه ای به فرزندان آن مرحوم گفتم چون 
شما همه ایام با او بوده اید و از نعمت دیدار او برخوردار، سلوک 
و فرزانگ��ی و فرهیختگی او به نظر ش��ما ام��ری طبیعی بود اما 
ایش��ان به واقع مصداق آن فردی بود که موالنا در اشعار خود به 

دنبالش می گشت: 
دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر

كز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتم كه  یافت می نشود ُجسته ایم ما

گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست
مردی که در همه ایام س��رآمد بود، چه در 60 س��ال خدمت و 
سازندگی، چه در ایام تحصیل در دانشکده فنی، چه در نوجوانی 
که در 20 س��الگی قهرمان کش��تی فرنگی کش��ور شد. یادش 
به خی��ر، امروز که نوجوان��ان ما در عرصه گیت��ی افتخارآفرین 
می ش��وند س��نگ زیربنای آن را همین بزرگواران گذاش��ته اند. 
دوس��تان عزیز، مرگ برای همگان است ولی »خوشا آنان که با 
عزت به گیتی، بس��اط خویش برچیدند و رفتند«. و در این راه 
حاجی اصغرزاده ها، مولوی ها، ادبها و بزرگان زیادی رفتند و حاال 

نوبت بزرگ مردی چون نهاوندی بود.  
از رهروان عشق نشانی دگر نماند 

پروانه را بگو كه ز شمعی اثر نماند

جامعه، مس��ئوالن و مردم باید بیش از اینه��ا قدر و قیمت این 
خادمان پرتالش را بدانند، بشناسند و ارج گذارند.
گر فلك نشناخت قدر ما، رهی غمگين مشو 

ابله ارزان می فروشد گوهر نایاب را 
در ادامه دکتر غالمرضا علی زاده به تش��ریح فرازهایی از زندگی 
ف��ردی، اجتماعی و فعالیتهای عمران��ی  آن مرحوم پرداختند و 

عنوان کردند:
به كه ماند نام نيکی زآدمی 

با بسی سامانه های ماندگار 
مهندس شمس الدین نهاوندی در سال 1300 در تهران، خیابان 
ش��اهپور)وحدت اس��المی فعلی( پائین تر از میدان حس��ن آباد، 
کوچه حمام شازده متولد شدند. پدر، پدر بزرگ و اجدا پدری او 
تا دویست سال قبل همه روحانی بودند. مالحسن، مالجعفرآقا، 
آقاشیخ جالل به ترتیب جد پدری، پدربزرگ و پدر ایشان همه 

روحانی بودند. به تعبیر شاعر)با مختصری تغییر(:

لزوم پیوستگی جامعه مهندسی كشور 
در شرايط كنونی 

در مراسم یاد بود مهندس نهاوندی مطرح شد 
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همه قبيله وی عالمان دین بودند
ورا معلم عشقی مهندسی آموخت
به طوری که آقا شیخ جالل از چهارده سالگی با اذن پدر 
از نهاوند به نجف اش��رف می رود و چهارده سال در نجف 
تحصیل علوم دینی می کند و پس از مراجعت به ایران به 
اتفاق فرد دیگری به عنوان نمایندگان مش��روطه خواهان 
نجف انتخاب می ش��وند و ش��یخ جالل درس��ال 1302 
در دوره پنج��م نماینده مجلس می ش��ود و پس از یک 
دوره تاریخی 200 س��اله که خانواده در کسوت روحانی 
بودند فرزندان آقا شیخ جالل وارد فعالیتهای آموزشی و 
تحصیلی در علوم جدید ش��دند به طوری که از فرزندان 

آقا شیخ جالل یکی دکتر دیگری مهندس، سومی حقوقدان و 
چهارمی دارای کارگاه تراشکاری شد. 

مرح��وم مهن��دس ش��مس الدین نهاوندی تحصی��الت دوره 
متوس��طه را در دبیرستان ش��رف به پایان رساندند و در سال 
1319 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. در سال 1323 
قهرمان کشتی فرنگی ایران شد، در ضمن وی جزو کوهنوردان 
حرفه ای نیز بود. اما به دلیل س��نگینی دروس دوره مهندسی 
راه و س��اختمان این رشته ورزشی را دیگر به صورت حرفه ای 
ادامه نداد. ایشان صدای خوشی داشت و آواز و ردیفهای آوازی 
را می شناخت و در میان جمع دوستان و محفل یاران همیشه 

م��ورد تقاضا برای هنرنمایی در 
آواز قرار می گرفت و تحس��ین 
جم��ع را برمی انگیخت. مرحوم 
از   1323 س��ال  در  نهاون��دی 
تهران  دانش��گاه  فنی  دانشکده 
و  می ش��وند  فارغ التحصی��ل 
بالفاصل��ه به خدمت نظام اعزام 
را  خدم��ت  دوره  و  می ش��وند 
با اس��تخدام در ش��رکت نفت 
گذراندن��د. در ط��ول تحصیل 
مرح��وم نهاون��دی ب��ا آقای��ان 
مهندس��ان روحانی، کهکشانی 
و نوربخ��ش ه��م پ��روژه بودند 
که این دوس��تی باعث می شود 
اتف��اق مهن��دس  ب��ه  ایش��ان 
در  س��ال 1325  در  روحان��ی 
شرکت نفت اس��تخدام شوند و 
بع��د از مدتی به اتفاق مهندس 

فاطمی شرکت افه را تاسیس  کنند. 
در سال 1327 به اتفاق مهندس امیرملک زاده در شرکت آرمه 
فعالی��ت مقاطعه کاری خود را آغاز می کنند و پروژه انس��تیتو 
پاس��تور، بنگاه حمایت م��ادران تهران، انب��ار رضائیه )ارومیه 
فعل��ی( و قائم ش��هر را اج��را می نمایند. در س��ال 1335 کار 
راهسازی را با مش��اورت شرکت کامپاکس در یکی از قطعات 
همدان به کرمانش��اه، اسدآباد به کنگاور شروع نمود. در سال 
1338 قطعه 42 هراز )کهرود( و در س��ال 1341 قطعه خرم 
آباد -افرینه را به طول 108 کیلومتر س��اخت. وی در س��ال 

1343 ش��رکت مالوی را تاس��یس کرد. فعالیتهای ش��رکت 
مالوی از این مقطع به بعد شامل موارد زیر است:

1-اجرای دو راهی اراک - بروجرد به طول 50 کیلومتر
2-اجرای راه شیراز - دشت ارژن  به طول 50 کیلومتر

3-اجرای راه کرمان- بردسیر به طول 85 کیلومتر
4-اجرای راه میاندوآب- مهاباد به طول 50 کیلومتر

5-اجرای راه تهران- قم به طول 70 کیلومتر 
6-اجرای کمربندی قم به طول 20 کیلومتر

7-اجرای کمربندی جنوبی تبریز به طول 25 کیلومتر 
8- اجرای راه میناب – جیرفت به طول 50 کیلومتر

9-اجرای راه تبریز – اهر به طول 22 کیلومتر 
10-دسترسی به سد درودزن به 

طول 40 کیلومتر 
11- اج��رای راه تبریز- مرند به 

طول 40 کیلومتر 
12- اجرای راه مرند - ایداغلو به 
طول 90 کیلومتر                                                                           
13-اج��رای راه تبری��ز- تیکمه 
داش ب��ه ط��ول 25 کیلومت��ر 
آسفالت و تعریض 550 کیلومتر

14-اجرای راه مشهد- باغچه به 
طول 70 کیلومتر 

15- اجرای راه مشهد – چناران 
به طول 80 کیلومتر 

آس��فالت  دوقطعه  16-اج��رای 
تاکس��تان به زنجان و زنجان به 

میانه  به طول 80 کیلومتر 
17-اجرای راه ش��یراز به تخت 
جمشید به طول 100 کیلومتر 

18- اجرای راه آهن بافق – یزد به طول 50 کیلومتر 
19- اجرای راه آهن مس سرچشمه به طول 40 کیلومتر 

20-اج��رای ف��رودگاه زاهدان   کامل – ترمین��ال و باندها به 
طول 50 کیلومتر 

21-اجرای راه آهن مس سرچشمه 
22-اجرای فرودگاه زاهدان   کامل- ترمینال و باندها 
23-اجرای فرودگاه تبریز     کامل- ترمینال و باندها 

24- فرودگاه مشهد       باند
25- فرودگاه مهرآباد قسمتی از اپرون و قسمتی از ترمینال 

 مهندس عطاردیان: 
كان�ون عض�و  نهاون�دی   مهن�دس 
 فارغ التحصيالن دانشکده فنی دانشگاه 
ته�ران ب�ود. در این كانون رس�م اس�ت 
هر س�اله از كسانی كه 50 س�ال از زمان 
فارغ التحصيل�ی آنها می گ�ذرد تجليلی 
ب�ه عمل آی�د و عالوه بر این در حاش�يه 
تجلي�ل از این فرهيخت�گان، چند نفر از 
مهندسانی كه كارهای برجسته ای انجام 
داده ان�د معرفی می ش�وند و ل�وح تقدیر 
ب�ه آنه�ا داده می ش�ود. در س�ال 1376 
از مهن�دس نهاوندی، مهن�دس مولوی و 
مهندس نيامير تجليل شد كه ایشان در 
این مراسم صحبتهای قابل توجهی ایراد 

كردند.  
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26- تسطیح اراضی  گتوند 6000 هکتار و کانالهای هدایت آب 
27- تسطیح اراضی جیرفت 6000 هکتار و کانالهای هدایت آب 
28- توزیع آب کانالهای بتنی 300 کیلومتر  رشت به فومن   

29- انتق��ال آب  زرین��ه رود به تبریز به ط��ول 180 کیلومتر با 
مشارکت ST – لوزان 

30- سه هزار سنگر و کانالهای هدایت آب 
31- مجتمع  نورد ذوب آهن 

32- کارخانه سیمان صوفیان ساخت ) اولین قسمت آن(
33- بیش از صد کیلومتر آس��فالت خیابان ش��هر مشهد- تبریز ، 

تهران ، قم  در طول سالیان استقرار در آن شهرها
34-تسطیح زمین های منطقه عباس آباد تهران حدود 2 میلیون 

متر مکعب
در یک جمع بندی باید بگویم که مرحوم مهندس ش��مس الدین 
نهاوندی در طول 60س��ال فعالیت آبادگری و س��ازندگی منبع، 
منشأ س��ازه ها و سامانه های  گرانسنگی  از زیر ساختهای توسعه 
بودند که به برخی از آنها اشاره شد در پایان سخن باید  به اجمال 
گفت که حاصل کار عمرانی ایشان در طول 41 سال مدیریت در 

شرکت ساختمانی مالوی به شرح زیر بوده است: 
ج��اده اصلی 690 کیلومتر، 13 طرح – اتوب��ان  103  کیلومتر،  
3 ط��رح -  روکش آس��فالت 265 کیلومتر، 4 طرح - آس��فالت 
خیاب��ان های تهران، تبریز و مش��هد، ده ها ط��رح – راه آهن 82 
کیلومت��ر، 2 طرح – فرودگاه  بان��د و اپرون  فرودگاههای تهران، 
زاه��دان ، مش��هد و تبریز، 4 ط��رح – فرودگاه ترمین��ال تبریز، 
زاهدان ، 2 طرح – اس��کلت س��ازی بندر ام��ام خمینی، 2 طرح 
"– کانال های آبیاری و زهکش��ی  بتنی درج��ه دو 607 کیلومتر،

 2 طرح - ) فومنات و گیالن( کانال های درجه یک 50 کیلومتر، 

2 طرح – ) گتوند، هزارس��نگر( تس��طیح اراضی کش��اورزی 12 
هزار هکتار، 2 طرح – ) جیرفت ، گتوند( خانه سازی 870 واحد 
، 3 ط��رح – خ��ط انتق��ال آب لوله های فلزی و بتن��ی به قطر تا 
2000 میلیمتر 180 کیلومتر، 1 طرح – )20 درصد مش��ارکت( 
و سدس��ازی یک طرح تمام شده )هزار س��نگر( و دو طرح نیمه 
 تمام )س��یاه بیش��ه- ج��ره( کارخانه ه��ای صنعت��ی، 2 طرح – 
) ذوب آهن اصفهان، سیمان صوفیان، نیروگاه برق تبریز( که اگر 
بخواهم فقط مقدار عملیات خاکی و آس��فالت این مدت 41 سال 
را بط��ور تقریبی مطرح کنم بایس��تی رقم 60 میلیون مترمکعب 

خاکبرداری و حدود 5 میلیون تن آسفالت را اعالم دارم.
مرحوم مهندس ش��مس الدین نهاوندی درس��ال های  59  تا 73 
چهار دوره ریاس��ت هیأت مدیره  انجمن ش��رکتهای ساختمانی 
 را در ش��رایط بس��یار دش��وار آن دوره ها برعهده داشتند و عضو

 مادام العمر کانون  فارغ التحصیالن دانشکده فنی بودند.
س��رانجام اس��وه ماندگار بخ��ش آبادگر ی کش��ور در روز جمعه 
س��یزدهم مرداد ماه رخت بربس��ت و به  ابدیت  پیوست،  روانش 
ش��اد و راهش پ��ر رهرو باد .ای��ن مصیبت عظما  را ب��ه خانواده  
محترم ایش��ان و جامعه مهندسی کشور  تعزیت و تسلیت عرض 

می نمائیم.
مهندس آزاد با ذکر این نکته که ماه مرداد همیش��ه برای انجمن 
ش��رکتهای س��اختمانی با خاطره های غمباری همراه بوده است 
گف��ت: یاد می کنیم از زن��ده یاد مهندس ادب، ای��ن مرد ملی و 
میهنی که س��الها رئی��س هیات مدیره این انجم��ن بود و بعد از 
مهندس نهاوندی ادامه دهنده راه ایش��ان بود. یاد ایش��ان و تمام 

رهروان خدمت به آبادانی ایران زمین و این کشور گرامی باد. 
در ادامه مهن��دس عطاردیان، قبل از پخش فیلمی که مربوط به 

مهندس آزاد: 
مهندس شمس الدین نهاوندی از ابرمردان 
راهس�ازی كش�ور بود كه ضمن خدمت 
60 س�اله توام با ت�الش و صداقت در راه 
آبادان�ی ایران عزی�ز و كارآفرینی، نمونه 
تالش، انس�انيت، بردباری، خلوص نيت و 
مردم دوستی بود و این مراسم ادای دینی  

به این بزرگمرد راهسازی مملکت است
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سخنرانی مهندس نهاوندی در کانون فارغ التحصیالن دانشکده 
فنی دانش��گاه تهران بود، گفت: ضمن عرض س��الم و تس��لیت 
خدم��ت حضار محت��رم، مهن��دس نهاوندی عض��و کانون فارغ 
التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. در این کانون رسم 
است هر ساله از کسانی که 50 سال از زمان فارغ التحصیلی آنها 
می گذرد تجللی به عمل آید و عالوه بر این در حاشیه تجلیل از 
این فرهیختگان، چند نفر از مهندسانی که کارهای برجسته ای 
انجام داده اند معرفی می شوند و لوح تقدیر به آنها داده می شود. 
در سال 1376 از مهندس نهاوندی، مهندس مولوی و مهندس 
نیامیر تجلیل ش��د که ایش��ان در این مراس��م صحبتهای قابل 

توجهی ایراد کردند.  
بع��د از پخش فیلم مربوط به مراس��م کان��ون فارغ التحصیالن 
دانشکده فنی دانش��گاه تهران، مهندس خوانساری ضمن اشاره 
به مراسم بزرگداشتی که در سال 1374 برای تقدیر از مهندس 
نهاوندی برگزار شد عنوان کرد: با تشکر از حضور شما بزرگواران 
در این مراس��م، من در سالهای سازندگی در خدمت آن مرحوم 
کارورزی می کردم. مهندس نهاوندی در سالهای قبل از انقالب 
ریاس��ت انجمن را بر عهده داشتند و من دورادور با ایشان آشنا 
ب��ودم. در اوایل س��ال 1358 ب��ا توجه به تح��والت جامعه، در 
انجمن هم تحوالتی به وجود آمد که نیاز به مدیریت کارآمد را 
تش��دید می کرد. عده ای دور هم جمع شدیم و تالش کردیم تا 
انجمن را حفظ کنیم. یکی از مردان بزرگ در آن دوره مهندس 
نهاوندی بود، یکی دیگر از این نیکمردان مهندس محمدی بود 
ک��ه با همکاری و دلس��وزی بی دریغ  اداره انجم��ن را بر عهده 
گرفتند و انجمن را با وجود تالطمهای زیاد زنده نگه داشتند. ما 
افتخار داشتیم در خدمت این مردان بزرگ باشیم و مردم داری، 
رافت و اداره انجمن را یاد بگیریم. با مرحوم نهاوندی چند سفر 
خارج از کشور داشتیم. در یکی از این سفرها و در سال 1385  
مهمان انجمن صنایع ماش��ین آالت ساختمانی انگلیس بودیم.  
در انگلی��س و در حی��ن بازدید از صنایع آن کش��ور مدیریت و 
برخ��ورد وی با مدیران صنایع انگلی��س به قدری جالب بود که 
آنها نهایت احترام را به ما گذاش��تند. مهندس حدود 15 س��ال 
رئیس هیات مدیره انجمن ش��رکتهای ساختمانی بود و بنده در 
ای��ن مدت،  دوره کوتاهی دبیر انجمن بودم و یکی از افتخاراتم 
ای��ن بود ک��ه در دوره کوتاهی که دبیر انجم��ن بودم هر وقت 
با مس��ئوالن کش��ور صحبت می کردم  یک طرف من مهندس 
مولوی و طرف دیگرم مهندس نهاوندی نشسته بودند و با وجود 

این دو بزرگوار دفاع از حقوق صنف اثرگذارتر بود.این مرد عزیر 
همیش��ه با متانت و ادب با مردم برخ��ورد می کرد. تا جایی که 
هی��چ وقت افرادی که ب��ا او کار می کردند کوچ��ک ترین ابراز 

ناراحتی از ایشان نکردند.
مهندس نهاوندی 61 س��ال برای سازندگی مملکت تالش کرد. 
ایشان پروژه اتوبان قم را در بحران انقالب تمام کردند که مورد 
حمای��ت و تائید امام خمینی )ره( قرار گرفت و جاده کمربندی 
قم را هم به ایش��ان واگذار کردند. در سال 74 طی مراسمی در 
این انجمن از زحمات ایش��ان در س��ازندگی کشور تقدیر شد،  
که متن لوح یادبود آن به این ش��رح بود:» جناب آقای مهندس 
ش��مس الدین نهاوندی، نظر به اینکه تالش مستمرتان به مدت 
بیش از 50 س��ال در سمت مدیریت شرکت ساختمانی مالوی 
منش��ا آثار مفیدی در عمران و سازندگی کش��ور بوده است، با 
توجه به آن که کوششهای موثرتان در مدت 15 سال در ریاست 
هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی موجب سازماندهی و 
هدایت و نیز خدمات گرانبها به جامعه مهندس��ی ایران ش��ده 
است، بدینوسیله سپاس بی پایانمان را نسبت به تالش بی دریغ 
جنابعال��ی و احت��رام ژرفمان را به فضائل علم��ی و اخالقی آن 
جن��اب با تقدیم این لوح ابراز می داریم. تیر ماه 1374- انجمن 

شرکتهای ساختمانی «
در ادامه مهندس محمدی با عنوان این که 15 سال با مهندس 
نهاوندی س��ر یک میز همکار بوده گف��ت: وی واقعا مرد بزرگی 
ب��ود که خاطره همکاری با او فراموش نخواهد ش��د. من مردی 
ب��ا چنان روحیه واال و صداقت کمتر دیده ام. او از ش��خصیتهای 

مهندس خوانساری: در اوایل سال 1358 
با توجه به تحوالت جامعه، در انجمن هم 
تحوالتی به وجود آمد كه نياز به مدیریت 
كارآمد را تشدید می كرد. عده ای دور هم 
جمع ش�دیم و تالش كردیم تا انجمن را 
حفظ كنيم. یکی از م�ردان بزرگ در آن 
دوره مهن�دس نهاوندی ب�ود، یکی دیگر 
از ای�ن نيکمردان مهن�دس محمدی بود 
كه با همکاری و دلس�وزی بی دریغ اداره 
انجمن را بر عه�ده گرفتند و انجمن را با 
وجود تالطمهای زیاد زنده نگه داش�تند. 
ما افتخار داش�تيم در خدمت این مردان 
بزرگ باش�يم و مردم داری، رافت و اداره 

انجمن را یاد بگيریم
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الیق جامعه مهندس��ی ایران بود که امروز به خاطر درگذشت 
ایشان از صمیم قلب متاثرم و فقدان ایشان را به شما تسلیت 

می گویم. 
مهندس آزاد ضمن اظهار تاس�ف و هم�دردی با مردم 

كه دچار  آذربایج�ان  غيور 
زلزله ش�ده اند، عنوان كرد: 
انجمن شرکتهای ساختمانی و 
کلیه سازندگان این مملکت به 
علت نوع کارشان، همه مردمی 
هس��تند. ما به بازماندگان این 
س��انحه تس��لیت می گوئیم و 
خودمان را در غم آنها ش��ریک 
می دانی��م و حتما به یاری آنها 
خواهیم شتافت. در زلزله طبس 
ع��ده ای از همی��ن پیمانکاران 
صنع��ت اح��داث ب��ا مدیریت 
آقای ابوالفضل قیاسی، متجاوز 
و  س��اختمانی  واح��د   50 از 
تعدادی حمام ساختند که در 
اختیار زلزله زدگان قرار گرفت. 
در زلزل��ه رودبار نی��ز انجمن 
ی��ک مجتمع بزرگ آموزش��ی 

ساخت. باز هم ما غم مردممان را فراموش نخواهیم کرد چون 
خودمان هم مردمی هستیم و به یاری آنان خواهیم شتافت.

در ادام�ه ای�ن برنامه، مهن�دس آزاد به ارائ�ه مطالبی 
پرداختند كه با ن�وای نی همراه بود و حاضران را متاثر 

كرد. وی گفت:
هزار جهد بکردم كه ِسّر عشق بپوشم 

نبود بر سر آتش ميسرم كه نجوشم
زندگی کتابی اس��ت که هرگ��ز نمی توانیم تصمیمی برای باز 
کردن یا بس��تن آن بگیریم. آرزویمان این است به صفحه ای 
که دوس��ت داری��م برگردیم ول��ی عاجزانه خ��ود را در برابر 

صفحاتی سرشار از اندوه و اشک می بینیم. 

در ادامه مهندس عطاردیان با تش�کر از اجرای مهندس 
آزاد ب�ه طب�ع لطيف و صدای نيکوی مهن�دس نهاوندی 
اشاره كرد و گفت: با این که اغلب سر و کار مهندسان با سنگ 
و مصالح است اما چون این کار را 
با عش��ق و عالقه انجام می دهند 
س��عی دارن��د آن را ب��ه بهترین 
نحو به انجام برس��انند. به همین 
دلیل نی��ز می توان آنه��ا را جزو 
وطن پرس��ت ترین افراد دانست. 
بعد از صحبتهای ایشان، تابلویی 
که مربوط به بزرگداشت مهندس 
نهاون��دی در انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی بود توسط مهندس 
عطاردیان و مهندس محمدی به 
پسر مهندس نهاوندی اهدا شد و 
خانواده آن مرحوم از حضور افراد 
در این مراس��م قدردانی کردند. 
در پایان این مراس��م برای ادای 
دین به افرادی چ��ون نهاوندیها، 
حاجی اصغرزاده ها، مولویها و کلیه 
کسانی که پرچم سازندگی کشور 
را در اهتزاز نگه داشته اند فاتحه ای قرائت شد و با نوشتن یادنامه ای 

توسط حاضران در دفتر یادبود ایشان، مراسم پایان یافت. 

مهندس محمدی:
م�رد  واقع�ا  وی   
ك�ه  ب�ود  بزرگ�ی 
خاط�ره همکاری با او 
فراموش نخواهد شد. 
من م�ردی ب�ا چنان 
روحيه واال و صداقت 
كمت�ر دی�ده ام. او از 
الی�ق  ش�خصيتهای 
مهندس�ی  جامع�ه 
ای�ران بود ك�ه امروز 
ب�ه خاطر درگذش�ت 
صمي�م  از  ایش�ان 
قلب متاثرم و فقدان 

ایشان را به شما تسليت می گویم.

 مهن�دس آزاد ضم�ن اظه�ار تاس�ف و 
همدردی با مردم غيور آذربایجان كه دچار 
زلزله شدند، عنوان كرد: انجمن شركتهای 
ساختمانی و كليه سازندگان این مملکت به 
علت نوع كارشان، همه مردمی هستند. ما 
به بازماندگان این سانحه تسليت می گوئيم 
و خودمان را در غم آنها شریك می دانيم و 

حتما به یاری آنها خواهيم شتافت
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باور نمي کنم که نبینم دیگر تو را
بادری��غ و تأس��ف درگذش��ت جانس��وز و ناگهان��ي 
مرحوم تقي هاش��مي مش��اور حقوق��ي و وکیل پایه 
یک دادگس��تري را دریافت کردیم. مرحوم هاشمي 
بیش از دو دهه به عنوان مشاور حقوقي با سندیکاي 
شرکتهاي ساختماني همکاري داشتند. به راستي او 
انساني متخلق به اخالق حسنه بود؛ حسن معاشرت 
ادب و فروتن��ي و دانش وس��یع و گس��ترده حقوقي 

ایشان زبانزد بود.
او همراه با فعالیت در کمیسیونهاي تخصصي سندیکا 
و ارائ��ه نقطه نظرات کارشناس��ي در امور حقوقي آن 
ب��ا ماهنامه پیام آبادگ��ران نیز هم��کاري صمیمانه 
و صادقان��ه اي را ادامه مي داد. مق��االت وزین و پربار 
ایش��ان همواره مورد توجه مدیران ارش��د شرکتهاي 

عضو سندیکا بود.
رفت��ار، اخ��الق اجتماع��ي و حرف��ه اي مرحوم تقي 
هاش�مي نش��ان دهنده پایه هاي علم��ي و فرهنگي 
وسیع و مناس��بات انساني ریشه دار خانوادگي ایشان 
بود. صفات حس��نه و اخ��الق پس��ندیده او همواره 
م��ورد توجه ویژه مدیران ارش��د ش��رکتهاي عضو و 
هیأت مدیره و بازرس��ان س��ندیکا بود. منش و روش 
او در ط��ول همکاري با س��ندیکا هم آموختني و هم 

ستودني بود.
هیأت مدیره، بازرس��ان و کارکنان سندیکاي شرکتهاي 
ساختماني فقدان این مرد بزرگ و حقوقدادن شریف را 
ب��ه خانواده محترم آن مرحوم و کانون وکالي جمهوري 
اسالمي ایران تسلیت و تعزیت عرض مي نماید. براي آن 
زنده یاد آمرزش ابدي و براي بازماندگان صبر و شکیبایي  

از خداوند منان خواهانیم.
هيأت مدیره، بازرسان و كاركنان سندیکا
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  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و این پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    
 

در س�ن هشتاد و سه س�الگی از »فرانك لوید رایت« معمار بزرگ و نامدار پرسيدند: ازميان كارهای بزرگی كه 
 

انجام داده اید؛ كدام را بيشتر می پسندید؟ كه او پاسخ می دهد: كار بعدی را...

 راهنمای مدیران برای استخدام کارمندان جدید 

 
برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل 
کنید: 400عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن اتاق هدایت نمایید. آنها را ترک کنید و بعد از 6 ساعت 

بازگردید. سپس موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید:
- اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید.

- اگر از نو )برای بار دوم( دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذارید.
- اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذارید.

- اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید.
- اگر آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذارید.

- اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش نگهبانی بگذارید.
- اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطالعات بگذارید.

-اگر بیکار نشسته اند، آنها را در قسمت بهره وری نیروي انساني بگذارید.
- اگر س��عی می کنند از آجرها ترکیب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر 

هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید.

- اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید.
- اگر به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید.

- اگر بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبریک بگویید و آنها را 
در قسمت مدیریت قرار دهید.

از نامه های بابا لنگ دراز به جودی ابوت
کتاب بابا لنگ دراز اثر جین وبستر، کتابی است که باید درهر سنی چند بار خواند. در بخشی از این کتاب آمده است: 
جودی! کامال با تو موافق هستم که عده ای از مردم هرگز زندگی نمی کنند و زندگی را یک مسابقه دو می دانند و می 
خواهند هرچه زودتر به هدفی که در افق دوردست است دست یابند و متوجه نمی شوند که آن قدرخسته شده اند که 
ش��اید نتوانند به مقصد برس��ند و اگرهم برسند ناگهان خود را در پایان خط می بینند. در حالی که نه به مسیر توجه 
داشته اند و نه لذتی از آن برده اند. دیر یا زود آدم پیر و خسته می شود درحالی که از اطراف خود غافل بوده است. آن 
وقت دیگر رسیدن به آرزوها و اهداف هم برایش بی تفاوت می شود و فقط او می ماند و یک خستگی بی لذت و فرصت 

و زمانی که ازدست رفته و به دست نخواهد آمد... .
جودی عزیزم! درس��ت اس��ت، ما به اندازه خاطرات خوش��ی که از دیگران داریم آنها را دوست داریم و به آنها وابسته 
می شویم. هر چه خاطرات خوشمان از شخصی بیشتر باشد عالقه و وابستگی ما بیشتر می شود. پس هرکسی را بیشتر 
دوس��ت داریم و می خواهیم که بیشتر دوس��تمان بدارد باید برایش خاطرات خوش زیادی بسازیم تا بتوانیم در دلش 

ثبت شویم.
دوستدارتو : بابالنگ دراز
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برنده ی واقعی
پس��ر 8 س��الة من دونده خوبی بود و در اکثر مس��ابقات م��دال می آورد. 

روزی برای دیدن مسابقه او رفتم. در مسابقه اول مدال طال را کسب کرد. 

مسابقه دوم آغاز ش��د. او شروع خوبی داشت اما در پایان مسابقه حرکت 

خود را کند کرد و نفر چهارم ش��د. برای دلداری به سراغ او رفتم تا نکند 

به خاطر اول نش��دن ناراحت باشد. پسرم خنده معصومانه ای کرد و گفت: 

مامان رازی به تو می گویم ولی پیش خودمان بماند. کنجکاو شدم. پسرم 

ادامه داد: من یک مدال بردم اما دوستم نیکوالس هیچ مدالی نبرده بود و 

خیلی دوست داشت یک مدال برای مادر پیرش ببرد. برای همین گذاشتم 
او اول بشود.

پرسیدم: پس چرا چهارم شدی؟

خندی��د و جواب داد: نیکوالس میداند من دونده خوبی هس��تم. اگر دوم 

می ش��دم همه چیز را می فهمید. حاال می توان��م بگویم پایم پیچ خورد و 
عقب افتادم.

توصيه ه�ای برن�دگان جوایز نوب�ل برای 
آینده شغلی ما

1- در مورد نحوه کار کردن دستگاه ها اشتیاق 
زیاد داشته باشیم.

2- اهمیت اس��تاد را بدانیم. یک اس��تاد نباید 
بگوی��د »این کار را این ط��ور انجام بده«، وی 
باید بگوید »می توانی ای��ن کار را انجام دهی؛ 

تالش کن«. 
3- به استقبال خطر برویم اما همه چیزی که 

می توانیم انجام دهیم تازه شروع کار است.
4- کم��ی فروتنی و تواضع بد نیس��ت. با این 
ک��ه می دانیم هر کاری را چط��ور انجام دهیم 
اما  بر روی چیزهای��ی کار کنیم که چیزی از 

آنها نمی دانیم.
5- حت��ی برندگان نوبل نمی توانند همه کار را 

به تنهایی انجام دهند.
زمانی فکر می کردیم ک��ه می توانیم از نردبان 
دان��ش باال برویم و به مدلس��ازی ش��بکه های 
عصبی و همانند آن بپردازیم، اما نتیجه ای که 
گرفتی��م این بود که ما نمی توانیم در خصوص 
توانایی های خود و محدوده تخصصی مان اغراق 

کنیم.
6-عالیق خود را دنبال کنیم.

اگر قرار بود هر کسي به اندازه دانش خود حرف بزند چه سکوتي بر دنیا حکمفرما 
مي شد. »ناپلئون«

----
بین شکس��ت و پیروزي یک قدم بیش��تر فاصله نیس��ت و مردم از ترس شکست، 

شکست مي خورند. »ناپلئون«
----

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمي است که اگر به دست آوري چون جان 
عزیزش بدار. »ناپلئون«

----
کسي که به پشتکار خود اعتماد دارد براي شانس ارزشي قائل نیست. »مثل ژاپني«

----
سنگهاي درشت را سنگهاي ریز پابرجا مي دارند. »مثل ژاپني«

----
بعضي ها ثروتمند زندگي مي کنند  بعضي ها ثروتمند مي میرند. »جانسون«

----
جمع مال، تحصیل کامیابي، کس��ب دانش و شهرت، هیچکدام با تندرسي برابري 

نمي کند. »شؤپنهاور«
----

راز جواني در این است که هر روز یک چیز تازه یاد بگیریم. »سولون«
----

وقتي انس��ان یک دوس��ت واقعي دارد که خودش هم یک دوس��ت واقعي باش��د. 
»امرسون«

----
میلیونها انس��ان در حالي آرزوي عم��ر طوالني دارند که اگر عصر روز تعطیلي هوا 

باراني باشد نمي دانند چه باید بکنند. »سوزان ارتر«

چند نکته آموزنده
آسان ترین راه آشنایي، یک سالم است ولي گرم 

و صمیمي؛
آس��ان ترین راه قدرداني، یک تشکر ساده است 

ولي خالص و صمیمانه؛
آس��ان ترین راه غذرخواهي، عدم تکرار اش��تباه 

قبلي است.
آس��ان ترین راه رسیدن به هدف،  خط مستقیم 

است.
آسان ترین راه موفقیت درحرفه، رعایت انصاف 

با مشتري است.
آس��ان ترین راه احترام، اجتناب از گزافه گویي و 

ُگنده گویي است.
آس��ان ترین راه جل��ب محبت، عش��ق ورزي و 

محبت متقابل است.
آسان ترین راه حل مشکالت، روبرو شدن با آن 

است.
آسان ترین راه رسیدن به آرامش، زندگي کردن 

بي غل و غش و سالم است.
آس��ان ترین بحث، گفتگو درب��اره موضوعهاي 

خوب و امیدوارکننده است.
آسان ترین راه راحت  بودن، آن است که خودمان 

را همانطوري که هستیم بپذیریم.
آسان ترین راه خوش��بخت زیستن، قائل شدن 

ارزش برابر به دیگران است.
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همایش شورای ادواری كانون سراسری روز پنجشنبه مورخ  16 
ش�هریور در كرمان برگزار شد. در این همایش مهندس كمالی 
معاون سياسی امنيتی استاندار و رئيس سازمان نظام مهندسی 
استان ، معاون مدیر كل اجرایی دفتر فنی و نظام اجرائی و اعضا 
هيئت مدیره كانون سراسری كانون سراسری انجمن شركتهای 
ساختمانی و تاسيساتی و تجهيزاتی ایران و اعضای هيئت مدیره 
انجمن شركتهای ساختمانی و تاسيساتی و تجهيزاتي سراسر 

كشور و جمعی از دست اندركاران این عرصه حضور داشتند.
موضوع این همایش عدم التزام و پایبندی دولت به اجرای تعهدات 
خود و ریش��ه یابی علل آن و ارایه راهکار و پیش��نهاد جهت برون 
رفت از مش��کالت بوجود آمده بود که مش��روح سخنان مهندس 
احمدرضا چابک دبیر کانون سراسری انجمن شرکتهای ساختمانی 
و تاسیس��اتی و تجهیزاتی ایران و آقای مهندس حسن سعادتمند 
رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن شرکتهای ساختمانی 
و تاسیساتی و تجهیزاتی ایران جهت استحضار خوانندگان محترم 

ماهنامه درج می شود.
در ابتدای این جلس��ه مهندس یزدان پن��اه رئیس هیئت مدیره 
انجمن ش��رکتهای ساختمانی و تاسیس��اتی و تجهیزاتی کرمان 
اظهار داش��ت: این گردهمایی به منظور طرح و بررسی مشکالت 
موجود بر س��رراه پیمانکاران و ارائه راهکارهای مناسب در جهت 
برون رفت ازاین مش��کالت تشکیل گردیده و امیدواریم که طرح 
موضوعات درحضور مسئولین استان بتواند در رفع معضالت و بن 

بست موجود راه گشا باشد
در ادامه مهندس عالم زاده دبير انجمن كرمان در سخنانی 
اظهار داش�ت : تعداد ش��رکتهای س��اختمانی و تاسیس��اتی و 
تجهیزاتی در سراسر کشور بیش از پانزده هزار شرکت می باشد و 
نیروهایی که در این شرکتها مشغول بکارند در حدود سه میلیون 
و پانصد هزار نفر می باشند، حال با توجه به مشکالت در این بخش 

ادامه فعالیت پیمانکاران عمال دچار مش��کل ش��ده و بیکار شدن 
پرسنل و نیروهای شاغل یکی از بحرانهای بوجود آمده است. وی 
اف��زود: عدم تامین اعتبار و تخصیص کافی در خصوص پروژه های 
ملی و اس��تانی که با گذش��ت 6 ماه از س��ال توسط دستگاههای 
اجرای��ی محقق نش��ده یکی از موان��ع موجود بر س��رراه فعالیت 

شرکتهای ساختمانی و راهسازی می باشد.
مهندس عالم زاده از دیگر مس��ائل موجود به واقعی نبودن ضریب 
اعالم ش��ده جبران آث��ار هدفمند کردن یارانه ه��ا، گرانی بی رویه 
قیمت آهن آالت و میلگرد و ورق و بلوکه شدن نقدینگی پیمانکار 
در بخش آه��ن آالت وعدم ابالغ به موقع ش��اخص های تعدیل و 
واقعی نبودن این شاخص ها نسبت به میزان افزایش قیمت مصالح 
و دس��تمزد، عدم رس��یدگی به موقع صورت وضعیت ها، مشکل 
موجود در شاخص ها در جهت ارتقا پیمانکاران از پایه 3 به 2 اشاره 
کرد. دبیر انجمن کرمان در ادامه افزود: اگر چه با وجود ش��رایط 
سیاسی و اقتصادی فعلی به دولت حق می دهیم نسبت به تنظیم 
بودجه انقباضی اقدام نماید ولی در این راه نباید طوری عمل شود 
که به پیمانکاران آس��یب برس��د. وی در ادامه عدم اطالع بعضی 
از پیمانکاران از مف��اد قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر 
از مش��کالت آنان با دس��تگاههای اجرائی و عدم پرداخت صورت 
وضعیت ها دانس��ت و توصیه نمود:  با همکاری مسئولین مربوطه 
کالس��هایی در این مورد دائر گردد. وی همچنین پیش��نهادی بر 
اساس پیوست پنج بخشنامه سرجمع برای کاهش نقدینگی های 

پیمانکاران در مورد خرید آهن آالت ارائه داد .

در ادامه مهندس كمالی معاون سياس�ی امنيتی اس�تاندار 
پس از اس�تماع بخش�ی از مش�کالت پيمان�کاران اظهار 
داشت: مس��ئولین دولت به خوبی مشکالت پیمانکاران را درک 
می کن��د و م��ا موظفی��م در رفع آنها بکوش��یم. وی گف��ت ما از 

دبير كانون سراسری انجمن شركتهای ساختمانی و تاسيساتی و تجهيزاتی ایران عنوان كرد:

قانون گريزی دستگاههای دولتی در مقام كارفرما
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دس��تگاههای اجرائی می خواهیم 
در انج��ام تعه��دات و پرداخت ها 
به پیمانکاران س��هل انگاری انجام 
ندهند. وی همچنین از مسئولین 
مالیات��ی خواس��ت که ب��ا صبر و 
حوصله و ب��ا تعام��ل و همکاری 
مش��کالت بوجود آمده در بخش 
مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران 
را حل و فص��ل نمایند .وی اظهار 
داش��ت: م��ا اینک م��ی دانیم که 
هدفمند کردن یارانه ها تبعاتی در 
بخش پیمان��کاری بوجود آورده و 
خواهیم کوشید در رفع این تبعات 

اقدامات الزم را  انجام دهیم.
دبير  احمدرض��ا چابک  مهندس 
انجم�ن  سراس�ری  كان�ون 
و  س�اختمانی  ش�ركتهای 
ایران  تاسيساتی و تجهيزاتی 
گفت: موضوع همایش در ارتباط 
با »عدم التزام و پایبندی دولت به 

اجرای تعهدات خود و ریشه یابی علل آن و ارایه راهکار و پیشنهاد 
جهت برون رفت از مشکالت بوجود آمده« می باشد.

درباره موضوع اول یعنی عدم التزام دولت به اجرای دستورالعمل ها 
و بخشنامه های الزم االجرای کشوری در حوزه نظام فنی و اجرایی 
کش��ور باید گفت:  فلسفه صدور دس��تورالعمل ها و بخشنامه های 

کش��وری،  الزم االج��رای 
در  یکنواخت��ی  و  هماهنگ��ی 
نحوه برخورد و ارتباطات فنی 
و مال��ی دس��تگاههای اجرایی 
ب��ا پیمان��کاران کش��ور بوده، 
بطوریک��ه از اعم��ال نظرهای 
شخصی و سلیقه ای خودداری 
گ��ردد تا نظم و نس��ق خاصی 
در ح��وزه س��اخت و س��از در 

پروژه های عمرانی  که از محل بودجه های عمومی تأمین می شوند 
برقرار گردد.

تنظیم کنندگان این دستورالعمل ها که از کارشناسان دولت بوده 

و هستند فرض را بر این گذاشته 
و می گذارند که پیمانکار به دلیل 
س��ود و زیان ش��خصي مس��تعد 
نمایندگان  قان��ون گریزی ان��د و 
دس��تگاههای اجرای��ی ب��ه دلیل 
اینکه س��ودی از چگونگی اجرای 
نصیبش��ان  این دس��تورالعمل ها 
وج��ود  همچنی��ن  و  نمی ش��ود 
دس��تگاههای کنترلی و نظارتی، 
کمتر قانون گریز هستند. به همین 
دلی��ل تم��ام عب��ارات »بایدها«، 
»مکلف اس��ت« و »ال��زام دارد« 
س��هم پیمانکار و تم��ام عبارات 
»اختیار دارد«، »مجاز اس��ت« و 
کارفرما شده  »می تواندها« سهم 
اس��ت. ول��ی متأس��فانه آنچه در 
س��ال های اخیر شاهد آن بوده ایم 
قان��ون گریزی و عدم پایبندی به 
قوانین و دس��تورالعمل های الزم 
االجرا از طرف دستگاههای دولتی 

به عنوان کارفرما بوده است.
از مصادیق این قانون گریزی بس��یار گفته ای��م و بیان مجدد آنها 
تکرار مکّررات اس��ت. اما در بحث ریش��ه یابی علل آن مواردی به 

شرح زیر تقدیم می دارم.
1- عدم وجود س��ازمان تخصصی مانند س��ازمان برنامه و بودجه 
از  مس��تقل  بص��ورت  بتوان��د  ک��ه 
سیاس��تگذاری های دولتها در بخش 
برنامه ها و هزینه ک��رد بودجه عمل 
نمای��د و بعن��وان مفس��ر و متول��ی 
اج��رای صحی��ح دس��تورالعمل ها و 
بخشنامه های الزم االجرا اقدام نماید.

پروژه هایی  اس��تاني  درسفرهای   -2
مازاد ب��ر اعتب��ارات عمراني تعریف 
می ش��ود. براس��اس وعده های داده 
شده و انتظارات بوجود آمده براي مردم و همچنین بدالیل سیاسی 
و منطقه ای، این پروژه ها باید شروع شده، ادامه داشته و در موقع 
مقرر به پایان برس��د. از طرفی کمب��ود اعتبارات و نقدینگی برای 

مهندس کمالی: 
ما اینک می دانیم که هدفمند کردن یارانه ها 
تبعاتی در بخش پیمانکاری بوجود آورده و 
خواهیم کوش�ید در رفع این تبعات اقدامات 

الزم  را انجام دهیم.

مهندس چابک:
 پیش�نهاد می گ�ردد  کمیت�ه داوری با حضور 
دس�تگاههای  خصوص�ی،  بخ�ش  نماین�دگان 
اجرایی و قوه قضائیه در هر اس�تان تش�کیل و 
براس�اس قوانی�ن و دس�تورالعمل های موجود 
با قانون ش�کنان چه در بخش خصوصی و چه 
در بخش دولتی ب�دون هیچ اغماضی برخورد 
گردد تا آشفته بازار بی قانونی در بخش اجرای 

قانون سامان گیرد.
  آیا نمی توان از بخش خصوصی که همواره 
دوش�ادوش حکوم�ت به مثابه ب�ازوان اجرایی 
دولتها در عرصه سازندگي خدمت کرده حمایت 
نم�ود؟ آی�ا این حمای�ت چیزی به ج�ز پرداخت 

بموقع مطالبات این بخش است؟
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این حج��م از پروژه های عمرانی و فش��ارهای فراحاکمیتی جهت 
تحق��ق وعده های داده ش��ده، راهی به جز نادی��ده گرفتن قوانین 
و دس��تورالعمل های صادره و اعمال شروطی یکطرفه در پیمان ها 

باقی نمی گذارد.
3- ع��دم آموزش کافی جهت اس��تفاده از بخش��نامه های متعدد 
و قراردادهای نوظهور و جدید برای تمام کارشناس��ان نظام س��ه 
عاملی )کارفرما، مش��اور و پیمانکار( باعث آشفتگی در نحوه   عقد 
قراردادها گردیده و کارشناس��ان دس��تگاههای اجرایی، نظارتی و 
پیمانکاران هنوز بر ضوابط قرارداد قبلی مسلط نشده، تیپ قرارداد 
جدی��د ابالغ و همه مل��زم به اجرای آن می ش��وند. بنابراین بطور 
همزمان چند روش فهرستی، مترمربعی و مقطوعی وجود دارد که 

هر کدام، بخشنامه ها و الزامات خاص خود را دارند.
این الزامات گاهی آنقدر مهم و پررنگ هستند که برای توجیه آنها 
باید ساعت ها کالسهای آموزش��ی گذاشته شود. زیرا عدم رعایت 
آنه��ا در بعضی موارد کل ق��رارداد را تحت تأثیر قرار داده و آنرا به 
بیراهه برده و منش��أ بس��یاری از اختالفات الینحل بین کارفرما و 
پیمانکار می ش��ود. درنتیجه، تعجیل در تغییر ساختاری قراردادها 
بصورت ناخواس��ته باعث ع��دم رعایت الزامات و دس��تورالعمل ها 

می شود.
4- س��اختار قراردادهای جاری و ش��رایط عمومی پیمان بگونه ای 

تنظیم ش��ده ک��ه هی��چ مرجعی 
غیر از دولت ک��ه همان کارفرمای 
قراردادها است، نمی تواند در تفسیر 
و تغییر ش��رایط قراردادها دخالت 
داشته باش��د. همین موضوع باعث 
گردی��ده تم��ام ضواب��ط و قوانین، 
یکطرفه تنظیم و حتی بازخواستی 
در اج��رای ای��ن قوانی��ن یکطرفه 
صورت نگی��رد و نمایندگان دولت، 

خود را قدرت بالمنازع دانسته و هر طور بخواهند عمل کنند.
5- ش��عار حفظ بیت المال و جلوگی��ری از حیف و میل آن باعث 
گردیده دس��تگاههای اجرایی هر کدام بعن��وان کارفرما و نماینده   
دول��ت و مدافع منافع مل��ی در قراردادهای پیمان��کاری هرگونه 
اجحافی را که باعث پرداخت کمتر به پیمانکار شود قانونی دانسته 

و آن را اعمال نمایند 
متأس��فانه گاهی برخورد دس��تگاههای نظارتی و بازرس��ی هم به 
همین ش��کل ب��وده و در بررس��ی های خود فق��ط و فقط بدنبال 
اضافه پرداخت به پیمانکاران هس��تند و هر کجا به کسر پرداخت 
و یا عدم رعایت ضوابط و دس��تورالعمل ها که به ضرر دولت باشد 
برمی خورند، از آْن چشم پوشی نموده و ناخواسته به این بی قانونی ها 
دامن می زنند. تمام موارد باال چه خواسته یا ناخواسته باعث شده 
بی نظمی خاصی در حوزه اجرای قوانین و دس��تور العمل ها بوجود 
آید و عدم وجود یک بخش نظارتی کاماًل تخصصی موجب گردیده 
است با ش��عار رعایت صرفه و صالح دولت از آوردن هرگونه فشار 
و ظلم��ی به بخش پیمانکاری مضایقه نگردد. پیش��نهاد می گردد 
جه��ت رفع معضل فوق، کمیته داوری با حضور نمایندگان بخش 

خصوصی، دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه در هر استان تشکیل 
و براساس قوانین و دستورالعمل های موجود با قانون شکنان چه در 
بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بدون هیچ اغماضی برخورد 
گردد تا آشفته بازار بی قانونی در بخش اجرای قانون سامان گیرد. 
موضوع دوم عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران اس��ت. در حالیکه 
پیمانکاران اقش��اری از جامعه هستند که اشتغال زایی را بر عهده 
داشته و تعهدات خود را از نظر پرداخت مالیات و کسورات قانونی 
قب��ل از هرگونه دریافتي انجام مي دهند، متأس��فانه همواره مورد 
بی مه��ری قرار گرفت��ه و در صف وصول مطالب��ات از دولت، جزء 
آخرین ها هستند. هیچگاه با خودمان فکر کرده ایم پیمانکاری که 
چن��د میلیارد از دولت طلبکار اس��ت اگر در بازار ام��روز اقدام به 
خرید طال، ارز و یا هر واس��طه گری دیگری کرده بود، چقدر سود 
می کرد؟ و حاال که در س��اخت پروژه های کشور مشارکت کرده و 
ضمن ایجاد اشتغال، باعث روشن شدن چراغ خانه اقشار عمدتاً کم 
درآمد جامعه شده است، چقدر باید ضرر بدهد؟ تاوان عدم اعتقاد 
به داللی و س��وداگری چقدر است؟ حتماً تصدیق می فرمایید این 
حداقل انتظار از اجراي عدالت است که هزینه های ناشي از جنگ 

اقتصادی بین همه اقشار جامعه تقسیم شود.
در حالیکه می بینیم افرادی ک��ه هیچ توجهي به جامعه، مملکت 
و همن��وع خ��ود ندارند و ب��ا خرید و فروش های مختل��ف، بازار و 
اقتصاد ایران را متش��نج کرده، یک 
ریال مالیات پرداخت نکرده و حتی 
یک نفر را هم ب��ه کار نمی گمارند، 
ب��ا دالل��ي و واس��طه گري در مدت 
زمان کوتاه چ��ه پول هایی به جیب 
می زنن��د. اگر به دلیل ع��دم امکان 
شناس��ایي این افراد امکان برخورد 
با آنها وجود ندارد، آیا صحیح است 
هم��ه تاوانها را اقش��اری ک��ه تمام 
عملکرد کاری و مالي آنها ش��فاف و تحت نظارت دولت مي باش��د 
بپردازند؟  آیا نمی توان از بخش خصوصی که همواره دوش��ادوش 
حکومت به مثابه بازوان اجرایی دولتها در عرصه سازندگي خدمت 
کرده حمایت نمود؟ آیا این حمایت چیزی به جز پرداخت بموقع 
مطالبات این بخش اس��ت؟ پیش��نهاد می گردد اگر دولت محترم 
در پرداخ��ت معوقات پیمانکاران اعتبار الزم را ندارد، از روش ارائه 
اوراق بهاءدار به جای پرداخت مطالبات استفاده نماید. در این روش 
هم امکان س��رمایه گذاری و دریافت س��ود و هم امکان نقدنمودن 

اوراق وجود دارد.
موضوع س��وم  افزایش قیمتها و اثرات آن بر قراردادهای مقطوعی  
است.از ابتدای ورود قراردادهای مترمربع زیربنا و سرجمع یا همان 
مقطوعی این نکته اساسی مطرح بود که این قراردادها در صورتی 
قابلیت اجرا دارند که بس��تر اقتصادی مناس��ب و شیب یکنواخت 
خطی از تورم و افزایش قیمتهای مصالح و دستمزدها در طول سال 
حاکم باشد. از طرفی شروط تأمین منابع مالی، نقشه و مشخصات 
دقیق و بدون تغییرات و برآورد به روز اگر محقق نشود مزیت این 
نوع قرارداد منتفی خواهد بود و چیزی جز نابودي بخش خصوصی 

مهندس عالم زاده:
 عدم تامین اعتبار و تخصیص کافی در 
خصوص پروژه های ملی و استانی که با 
گذشت 6 ماه از سال توسط دستگاههای 
اجرای�ی محق�ق نش�ده یک�ی از موان�ع 
موج�ود بر س�رراه فعالیت ش�رکتهای 

ساختمانی و راه سازی می باشد .
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و اجرای پروژه های نیمه کاره و بی کیفیت دربرنخواهد داش��ت. پر 
واضح است وقتی شرکتی در مناقصه ای حضور مي یابد آنالیز خود 
را با قیمت های روز انجام داده و نهایتاً درصد معقولی جهت رش��د 
قیم��ت در مدت اجرای پروژه در نظر می گیرد تا بتواند در مناقصه 
برنده شود. اما در حال حاضر شرایط تحریم ها، هدفمندی یارانه ها 
و نوس��انات ش��دید قیمت ارز، چنان بازار مصالح و دس��تمزدها را 
متالطم کرده که متأس��فانه دسترنج سالیان سال خدمت صادقانه 
بعضی از همکارانمان را بلعیده و آنها را به ورشکس��تگی کش��انده 

است.
افزای��ش 30 ت��ا 300 درصدی قیمت مصال��ح را حتی نمایندگان 
و کارشناس��ان بخش دولتی قبول دارند. در م��واردی در کارهای 
ش��خصي خود، با این اعتقاد که نمی خواهند حقی از کسی ضایع 
ش��ود و دوس��ت دارند طرف مقابل قرارداد راضی باش��د تا معامله 
حالل انجام ش��ود این ماب��ه التفاوت ها را پرداخ��ت کرده اند ولی 
متأس��فانه در پروژه ه��ای عمرانی هیچکس س��نگ ح��الل بودن 
معامل��ه و رضایت ط��رف قرارداد را به س��ینه نمی زند و در بعضی 
 م��وارد به خان��ه خراب ش��دن پیمانکار ه��م راضی ان��د. در ماده

 43 شرایط عمومی پیمان آمده است: در صورت بروز جنگ، سیل، 
بالیای طبیعی و حوادثي خارج از کنترل دو طرف قرارداد، قرارداد 
فسخ خواهد شد. سؤال اینجاست آیا جنگ اقتصادی جنگ نیست؟ 
امروز ما به تفسیر بسیاری از سران و دولتمردان عالی رتبه کشوری 
در حال جنگ اقتصادی با دنیا هس��تیم. آیا ش��رایط قبل و بعد از 
جنگ اقتصادی یکی است؟ آیا صحیح است تاوان مشکالتی را که 
پیمانکار در بوجود آمدن و اس��تمرار آن هیچگونه نقش��ی نداشته 
از اندوخت��ه زندگ��ی اش بپردازد؟ کدام محکم��ه قضایی می تواند 
فروش��ندگان و تولید کنندگان مصالح س��اختمانی را مقّید نماید 
ک��ه مصالح را با قیم��ت روز انعقاد قرارداد پیمان��کار، در اختیار او 
قرار دهند؟ پیمانکاران دست دوم و فروشندگان و تولید کنندگان 
مصالح و نیروهای انسانی دخیل در اجرای پروژه های عمرانی حق 
خود می دانند که با توجه به افزایش قیمتها، نرخ قرارداد خود را با 
پیمانکار اصالح و در غیر اینصورت آنرا فس��خ نمایند. در اینصورت 
آیا عادالنه است، به دلیل اینکه کارفرما منابع مالي و قوانین را در 
اختیار دارد با وجود اطالع کامل از همه شرایط توضیح داده شده، 
باز هم از موضع قدرت وارد ش��ده و ب��ا تهدید ضبط ضمانتنامه و 
اعم��ال ماده 46، پیمانکار را مجبور به ادامه کار و تحمل ضررهاي 

هنگفت نماید.
پیشنهاد مي گردد در شرایط اضطرار فعلی، دولت در راستای شعار 
»حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی« هرچه سریع تر عقد قرارداد 
ب��ه روش مقطوعي را ممنوع اعالم نم��وده و براي قراردادهایي که 
قباًل منعقد ش��ده اگر پروژه اعتبار الزم را ندارد با اس��تفاده از ماده 
48 پیمان را خاتمه داده و اگر تأمین اعتبار پروژه ممکن اس��ت، با 
اس��تفاده از بخشنامه تغییر در نرخ پیمان، ضریب پیمان را اصالح 
نموده تا پیمانکار بتواند کار را ادامه دهد. به خاطر داش��ته باش��یم 
عدم حمایت از بخش خصوصي کارآفرین به معنای رشد بي کاري 

و تشویق سرمایه گذاران به سوداگري و داللي است.

مهن�دس حس�ن س�عادتمند رئيس هي�أت مدی�ره كانون 
سراس�ری انجمن ش�ركتهای س�اختمانی و تاسيس�اتی و 
تجهيزات�ی ایران ني�ز در همای�ش ش�ورای ادواری كانون 
سراس�ری گفت:  جامعه پیمانکاری کش��ور به عنوان یک گروه 
اجتماعی از سالیان دور تاکنون همواره با مشکالت عدیده ای دست 
به گریبان بوده که برای حل آنها به روش های مختلف اقدام نموده 
ولی هیچگاه به موفقیت چشم گیری دست نیافته است. از آنجایی 
که به نظر می رس��د این مشکالت ریشه در مناسبات غلط موجود 
میان دولت و گروههای اجتماعی و مهمتر از آن نگاه دولت به این 
بخش دارد برآن ش��دیم تا با ریش��ه یابی و آسیب شناسی موضوع 
به شناس��ایی راههای عملی برون رفت از بن بس��ت های پیش رو 
بپردازیم که در صورت تحقق این امر اجرایی شدن آن عزمی راسخ 
و همت��ی بلند را می طلبد. برای ورود به این موضوع ابتدا نیازمند 
آنیم که در یک تحلیل نظری، مناس��بات و تعامالت بین دولت و 
جامعه را مورد بررسی قرار دهیم. اکثر نظریه پردازان علوم اجتماعی 
معتقدند، دولت، کارگزار اصلی توس��عه است. نوع مناسبات دولت 
با گروههای اجتماع��ی و بویژه گروهی که به کارآفرینان معروفند 
محور اصلی این مباحث محس��وب می شود. در این نوع بررسی ها، 
تحلیل ساختار درونی دولت و رابطه آن با گروههای اجتماعی مورد 

توجه است.
در ادبیات توسعه و گذار از سنت به مدرنیته، شکاف یا فاصله بین 
دولت و جامعه به عنوان یک مس��ئله اساس��ی مطرح ش��ده است. 
همچنین در تحلیل تحوالت اجتماعی، چگونگی مش��ارکت دولت 
و گروههای اجتماعی به ش��کل یک موضوع کاماًل با اهمیت مورد 
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توجه قرار گرفته اس��ت. برای چنین تحلیلی، کل نظام اجتماعی 
به دو حوزه دولت و غیردولت تقسیم می شود. حوزه غیردولت در 
برگیرنده همه گروههای اجتماعی س��ازمان یافته و غیرسازمان 
یافته است که تحت عنوان جامعه مدنی و بخش خصوصی از آن 
یاد می ش��ود. در جوامع س��نتی دولت و جامعه بدون واسطه به 
ه��م مرتبطند و هیچ میانجی و نهادی در مناس��بات بین این دو 
حائل نیس��ت. اما در جامعه مدرن که تمایزپذیری و تقسیم کار 
اجتماعی و ظهور س��ازمان ها و نهاده��ا از مختصات اصلی آن به 
ش��مار می رود گروههای اجتماعی سازمان یافته و جامعه مدنی 
به نمایندگی از اقشار مختلف جامعه به نهادینه کردن کنش های 
سیاس��ی و اجتماعی مردم می پردازند و مناسبات دولت و جامعه 

از این طریق شکل می گیرد. حال این سؤاالت مطرح است که:
- گروهه��ای اجتماعی موجود در ای��ن عرصه که از تنوع و تکثر 
قابل توجهی هم برخوردارند چقدر توانسته اند نقش و رسالتی را 
که در تعیین این مناس��بات به عهده داش��ته اند به درستی ایفا 

کنند؟
- چه میزان از این عدم توفیق مربوط به دولت است و چه میزان 

مربوط به خود این گروهها؟
استقالل و س��اختار درونی منسجم، نش��انه قابلیت و توانمندی 
دول��ت در تأمین منافع ملی اس��ت. هیچکس اس��تقالل دولت و 

آن  درونی  ساختار  انسجام 
را نفی نم��ی کند. دولت ها 
باید با حفظ استقالل خود 
ق��درت الزم را نی��ز جهت 
اداره امور دراختیار داش��ته 
باشند.  پیتر اوانز در نظریه 
استقالل متکی به جامعه به 
خوبی به این موضوع اشاره 
کرده اس��ت. این نظریه نیز 
نافی اصول یاد شده نیست 
بلک��ه تأکید اصلی بر نوعی 
از اس��تقالل قابل مالحظه 
مجموعه ای عینی از روابط 
اجتماعی است که دولت را 
به جامعه پیون��د  می زند. 

در این رویکرد، دولت توانمند، ریش��ه در روابط خود با گروههای 
اجتماعی دارد و در واقع دولتی اس��ت که از دل جامعه جوشیده 
اس��ت. دولت، در عین آنکه دارای ساختار درونی منسجم است و 
به عنوان یک نهاد، دارای روابط اجتماعی عینی معینی است، بر 
مناب��ع اجتماعی مختلف تکیه دارد و با تغذیه از آنها بر قابلیت و 
توانمندی خویش می افزاید. پیوند متقابل، استوار و بالنده دولت 
با گروهه��ای اجتماعی و تقویت و حمای��ت از آنها نیز کارآیی و 

کارآمدی دولت را تقویت می کند.
ب��ا بیان این موضوعات می خواهی��م بگوییم که تغییر نگاه دولت 
ب��ه نهادهای مدنی و اعتماد به بخش خصوصی می تواند تضمین 
کننده رشد و شکوفائی و بالندگی هر چه بیشتر کشور باشد. شاید 

یکی از دالیل بی توجهی دولت و عدم التزام به ایفای تعهدات در 
قبال بخ��ش خصوصی غفلت گروههای اجتماع��ی فعال در این 
عرصه باشد که نتوانسته اند با کسب جایگاه واقعی، اثرگذاری خود 
را در تعیین مناس��بات و تعامالت ب��ا دولت به نمایش بگذارند و 

مناسبات یکطرفه موجود را به نفع طرفین تغییر دهند.
 ش��اید طراحی غلط س��اختارهای این تشکل ها باعث شده است 
تا چابکی الزم را در این عرصه نداش��ته باش��ند و نتوانند توان و 
ان��رژی خود را با هم افزایی در یک جهت بکار گیرند و مطالبات 
به حق خود را بدرس��تی مطالبه کنند. شاید سرگرم شدن ما به 
مس��ائل حاشیه ای و بی ارزش، توان رصد کردن اتفاقات پیرامونی 
و تغییر ش��رایط و به تبع آن واکنش ه��ای منطقی و بموقع را از 
ما گرفته اس��ت. شاید وقت آن رس��یده باشد که مناسبات غلط 
موجود بازتعریف شوند و با بازنگری و تغییر در تمامی رفتارهای 
اجتماعی خود آینده ای درخش��ان را برای کش��ورمان رقم بزنیم. 
قطعاً زمان تغییر فرا رس��یده اس��ت. جک ولش می گوید: وقتی 
ن��رخ تغییر در داخ��ل مجموعه کمتر از نرخ تغیی��ر در خارج از 
 مجموعه باش��د پایان کار نزدیک اس��ت. تنها راه ب��رون رفت از

 بن بس��ت های پیش رو این است که ساختارهای ناقص موجود 
در تش��کل های خود و حصارهای فرضی خودساخته را بشکنیم 
و تمامی گروههای فعال در عرصه پیمانکاری کش��ور، یکدل و با 
یک نام، یک پرچم و یکصدا 
به عن��وان جامعه پیمانکاری 
کشور در جایگاه واقعی خود 
که محم��ل قانونی و تثبیت 
ش��ده هم پیدا کرده اس��ت 
حضور یابیم و آنگاه به ایفای 
نقش واقعی خ��ود به عنوان 
اجتماعی سازمان  گروه  یک 

یافته بپردازیم.

رئيس انجم�ن آذربایجان 
س�خنران  دیگر  ش�رقی 
ب�ه  اش�اره  ب�ا  جلس�ه 
زلزل�ه اخي�ر آذربایجان، 
پيمانکاران سراسر كشور 
را در س�اخت و س�ازها در منطقه آذربایج�ان به همکاری 
دع�وت كرد و گف�ت: توافق نامه ای برای س��اخت 2500 واحد 
مسکونی با بنیاد مسکن تنظیم گردیده است. در این رابطه شکل 
حضور پیمانکاران و تنظیم قراردادها دارای ابهاماتی است که باید 

برطرف گردد.
بع�د از س�خنرانی مهن�دس خالصی مدیر گروه تش�خيص 
صالحيت پيمان�کاران و مهن�دس عطاردی�ان دبير انجمن 
ش�ركتهای س�اختمانی، از مهندس كمالی معاون سياس�ی 
امنيتی اس�تاندار و تنی چند از پيشکس�وتان و تالشگران 
عرصه ساختمان و راه و تاسيسات با اهدا لوح تقدیر قدردانی 

شد.

مهندس سعادتمند: 
  تغییر نگاه دولت به نهادهای مدنی و اعتماد به 
بخش خصوصی می تواند تضمین کننده رشد و 
شکوفائی و بالندگی هر چه بیشتر کشور باشد. 
شاید یکی از دالیل بی توجهی دولت و عدم التزام 
به ایفای تعهدات در قبال بخش خصوصی غفلت 
گروههای اجتماعی فعال در این عرصه باشد که 
نتوانس�ته اند با کسب جایگاه واقعی، اثرگذاری 
خود را در تعیین مناس�بات و تعامالت با دولت 
به نمایش بگذارند و مناس�بات یکطرفه موجود 

را به نفع طرفین تغییر دهند.
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چند روز قبل نشستي دوستانه، در ماه 
مب��ارک رمضان داش��تیم و گردهمایي 
کوچکي بود. معموالً رس��م اس��ت افراد 
هم رشته و با نوع فعالیت مشابه در این 
نشست ها، مش��کالت، توفیق ها، تجزیه 
– تحلیل ه��اي اجرای��ي و برخوردهاي 
خود را با موان��ع کاري و حرفه اي بیان 
مي کنند و از گرفتاري ها شکوه مي کنند 
و از خوب بودنها ش��اد مي شوند. بار دل 

فرو مي گذارند و سبکبار مي شوند.
در این نشس��ت دوستانه همه از دردي 
مش��ترک بي ت��اب بودن��د و آنهم عدم 
پرداخ��ت مطالب��ات بخ��ش خصوصي 
بود، یکي از دوس��تان از کارفرمایي نقل 
به مضم��ون مي کرد ک��ه فرمودند من 
پیمان��کار گرفتم که کار کن��د نه آنکه 
پ��ول کار را بخواه��د )خنده دوس��تان 
و با ذک��ر یک مثال عامیان��ه مردمي(، 
اما مش��کالت صن��ف س��ازندگان امور 
زیربنایي و وابس��تگان این صنعت فقط 
عدم پرداختها نمي باش��د بلکه این امر 
یک��ي از ده ها موارد مختلف مش��کالت 

موجود است.
دوس��تي دیگر مي گفت چند سال قبل 
پروژه اي را تمام ک��ردم، تحویل دادم و 

با گذشت 12 سال از اجراي آن در این 
مدت درگی��ر انواع مفاصاهاي عجیب و 
غریب و حتي مطالبات اجرایي هس��تم 
که هیچ ارتباطي با کار انجام شده توسط 
من ن��داردو مربوط ب��ه کارفرماي عزیز 
بهره بردار مي باشد و به خاطر این مشکل 
براي آزادس��ازي ضمانت نامه و دریافت 
کس��ور وجه الضمان و ص��ورت کارکرد 
قطعي که تماماً مثبت اس��ت سرگردان 
هس��تم و مي گوین��د پ��ول نداریم. یاد 
فردي افتادم که گفت با سیس��تم بحث 
کنید نه با فرد. کارفرما »براي آزادکردن 
مطالب��ات )زنداني ش��ده( م��واردي از 
من مي خواهد که هی��چ ارتباطي بامن 
ندارد« و م��ن کاره اي نبوده ام مي گوید 
برو تسویه حس��اب تأمین اجتماعي را 
بیاور. توج��ه نمائید که پ��ول را دولت 
کس��ر کرده خ��ودش پرداخ��ت کرده 
ح��اال از من تسویه حس��اب مي خواهد. 
مراجع��ه مي کنم پس از صحبت فراوان 
و بخص��وص به علت آش��نایي با برخي 
از دس��ت اندرکاران اصلي واحد مربوطه 
پس از بررسي مدارک و... که خود یک 
معضل بوده است مي گویند چند مشکل 
داري؛ مقداري از مطالبات شما در یک 

واحد وارد ش��ده با شماره چک و تاریخ 
و... ام��ا در واحد دیگر همان مؤسس��ه 
درج نش��ده پس نمي توان گواهي داد؛ 
مقداري از آنها را اصاًل مامطلع نیستیم 
برو س��راغ کارفرماي خودتان. مي گویم 
آقاي محترم تأمین اجتماعي، این کلیه 
مدارک ذیحسابي با امضاهاي گوناگون 
مشخص اس��ت که 6/6 درصد محاسبه 
شده و س��هم من کسر شده پس دیگر 
چه مي خواهید؟ مي گوید خیر یک نامه 
با ریز شماره چکها، تاریخ و... را بیاورید. 
مي گویم این مدارک امضادار که روشن 
است. مي گوید: دفاتر من نشان نمي دهد. 
مي گویم: به من چه که ش��ما کوتاهي 
کردید و یا به خاطر سیستم دستي که 
کامپیوتري ش��ده و چون قدیمي بوده 
وارد نکرده اید. خالصه براي این موضوع 
کوتاه و س��اده 27 مرتبه مراجعه کردم 
که هنوز هم حل نشده است حال تصور 
کنید روزي حداقل 500هزار ش��خص 
حقیقي یا حقوقي فقط چنین مشکلي 
داشته باشند؛ چه ترافیکي در خیابانهاي 
کشور ایجاد مي شود و چه سرگرداني به 
مردم جامعه تحمل مي ش��ود؟! طلب را 
نمي دهند؛ س��رگردان باش تازه بدهکار 

دوستان شرح پریشاني ما گوش كنيد

نگرشي بر حیراني و سرگرداني در پیچ و خم ديواني
تهيه و تدوین: كميسيون انتشارات 
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هم مي ش��وي. آیا براي این امور، نامي 
بهتر از لغت )فشل( داریم؟ خدا رحمت 
کند دهخدا را که کاش زنده بود و لغت 

دیگر در فرهنگ نامه مي آورد.
دوست دیگري مثال دیگري مي زد که 
این که چیزي نیست باز اینجا رد و بدل 
ک��ردن پول بوده و ه��ر دو طرف دولت 
است از این جیب به آن جیب است؛ حق 
دارد بلرزد. من در ش��رکت خودم سال 
قبل انتقال چند سهم داشتم از شریکي 
به ش��ریک دیگر. صورتجلس��ه کردم و 
بردم ثبت ش��رکتها و کارم سریع انجام 
شد و مشکلي نبود. امسال عین این کار 
را داشتم وقتي صورت مجلس را بردم به 
ثبت عنوان فرمودند مفاصاي دارایي را 
باید بیاورید )جدیدالوالده(. گفتم چشم 
مراجعه کردم به واحد س��ازمان دارائي 
در آنج��ا که خود یک چاه ویل اس��ت 
کلي جس��تجو ش��د و عنوان شد با این 
شماره ثبت که پرونده ندارید که با هزار 
بحث و جدل و بی��ا و برو )بالغ بر چند 
مرتبه یا بهتر اس��ت چند ماه( مشخص 
شد شماره ثبت که پنج شماره اي بوده 
در یک جا شماره به جاي 6 عدد 4 ذکر 
ش��ده با اش��تباه کارمند محترم وزارت 
عالیه دارائي. من مقصر نبودم من خبر 
نداشتم حال با این تعریف شما پرونده 
ندارید باید افتتاح پرونده ش��ود )توجه 
شود که موضوع کار هم کشاورزي بوده 
که طبق قانون معاف است اما مي دانیم 
در مملک��ت ما هر کارمن��دي مي تواند 
قانون را تفس��یر ب��ه رأي کند( خالصه 
این موضوع بعد از برگزاري حدود 4 ماه 
دوندگ��ي و مراجعات مک��رر... مفاصاي 

مربوطه را دادند. وقتي به ثبت مراجعه 
ش��د فرمودند نشد یک جدول هم باید 
مي دادن��د که نداند بروید آن را بگیرید. 
یعن��ي روز از ن��و،  روزي از نو. س��ئوال 
این اس��ت که اگر حداقل یک میلیون 
مراجعه این چنیني داش��ته باشند چه 
ترافیکي در سطح شهر ایجاد مي شود و 
چه سرگرداني و بي انگیزگي در مردم به 

وجود مي آید!!!
دوس��ت دیگري اتفاق جالب دیگري را 
تعری��ف مي کرد. گفت: م��ن براي یک 
س��ازماني در این چند س��ال 12 پروژه 
به اتمام رس��انیده و تحویل دادم جالب 
اس��ت از تمام این 12 پ��روژه مطالبات 
دارم )ص��ورت کارک��رد – تعدی��ل – 
ضمانت نام��ه   – کس��ور وجه الضم��ان 
آزادنش��ده و...( ک��ه ح��دود 21 مورد 
مطالبات مي باش��د با مراجعات مستمر 
و خواهش و تمنا مي فرمایند که اعتبار 
نداری��م )نفهمیدی��م منظور دس��تگاه 
چیس��ت؟!( اگر ندارد چرا هر روز ناظر 
اع��زام مي فرمودن��د که کار را س��رعت 
بدهی��د و... حال که تمام ش��ده آیا این 
انصاف اس��ت؟  آیا این برخورد با دادن 
پندها، نصایح، گفت��ار و راهنمایي هاي 
ملي - دیني خوانایي دارد؟ پیامبر)ص( 
فرمودن��د: »پ��ول کارگ��ر را در غروب 
همانروز بدهید«. توجه خواهید داشت 
براي این مطالبات چه تعداد مکاتبات، 
چه تعداد مراجعات بوده که اگر این هم 
حداقل یک میلیون نفر راش��امل شود 
چ��ه ترافیکي مي ش��ود؟! )طرف گفت 
تازه واردي مثل اینکه خبر ندارد چون 
ش��یره را خورد و گفت ش��یرین است؟ 

مثل اینکه در ش��هرهاي ایران نیستي( 
راست گفت.

دوست دیگر مي خواست مثال بیاورد که 
جنجال و اعت��راض به هوا رفت و فریاد 
مي زدن��د که آمده ایم رنج و غصه روز را 
ک��م کنیم و با خداي خ��ود در این ایام 
مبارک دردل دل کنیم و کمي تسکین 
بگیریم. اینقدر از این حرفهاي مالل آور 
نزنی��د. در انتها دوس��تي گفت در تمام 
جهان معروف اس��ت که ادبیات عامیانه 
)فولکلوری��ک( طرز تفک��ر آن جامعه را 
نشان مي دهد و بعد با طنز گفت مي دانید 
ک��ه ادبی��ات فولکلوریک دو س��و دارد. 
گاه��ي مثبت مي گوین��د منظور جهت 
منفي آن است و یا برعکس در این باب 
هم همیش��ه مي گوئیم )وقت طالست 
آنهم که روزبروز گرانتر مي شود(. لذا ما 
در ام��ور اداري – کاغذبازي که از عدم 
اعتماد عوامل وا جزاي خود سیستم به 
یکدیگر نش��أت گرفته و مقدار آن هزار 
برابر ش��ده بدون آنکه به دنیاي بیرون 
حداقل به اطراف خود نگاه کنیم. ترکیه 
– مالزي – قزاقستان و... کماکان آن را 
ادامه مي دهیم. دوستي ناگهان در وسط 
س��خنراني ناصحانه گفت: ببخشید این 
را مي گوی��م به عن��وان ختم کالم. یک 
ماه قبل به یکي از کش��ورهاي نزدیک 
در ش��مال ایران رفتم و ش��رکتي را به 
ثبت رس��انیدم جه��ت فعالیت عمراني 
و موارد دیگر مي دانید فقط دو س��اعت 
وقت گرفت همه گفتند این دروغ است 
چون ما دلیل مقایسه خودمان را داریم 
نمي شود. دوستم گفت: ما انجام دادیم، 

شد.
این بود یکي از صد داستان از مشکالت 
بیان ش��ده یک میهمان��ي افطاري که 
آخ��رش نفهیمیدی��م چ��ه خوردیم و 
چ��ه گفتی��م در انتها دوس��تي گفت: 
»َخَتم اهلل علي ُقلوبِِهم و علي َسْمَعّهم و 
علي اَبَصارِِهم غش��اَو«.  در آخر دوستي 
دیگر گفت: ش��ما را به خدا کي درست 
مي ش��ود؟! دوستي عالم گفت: هر وقت 
تربیت نیروي انساني واقعي شد نه کاغذ 
دادن دست بچه ها. آیا مطالب بیان شده 
نشان از بیماري سازماني نمي باشد؟ لذا 
خداون��د خ��ودش بر همه م��ا توجهي 

مبذول فرماید. »آمین یا رب العالمین«
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رودخانه ه��ا همیش��ه مام��ن زیبای��ي و آرام��ش بوده ان��د و 
فرصتي براي فارغ ش��دن از هیاهو و ش��لوغي هاي شهر؛ زیرا 
هیچ جای��ي مانند رودخانه هاي پاکیزه و مصفا، انس��ان را به 
آرامش نمي رس��اند.اما امروز همین رودخانه ها در ش��هرها و 
کالن ش��هرها، نمادي از آلودگي ها و پیچیدگي هاي شهري را 
به معرض نمایش مي گذارد.آلوده شدن آب رودخانه ها با انواع 
آالینده هاي خطرناک، مشکالت جدي را در رابطه با سالمت 

انسان و محیط زیست به وجود آورده است.
تأثی��ر آب ه��اي آل��وده رودخانه ه��ا و انتقال س��موم و مواد 
ش��یمیایي به ماهیان و آبزیان در مناطق کشاورزي، مي تواند 
تغذیه مردم را نیز به مخاطره اندازد و عواقب بسیار خطرناکي 

را به دنبال داشته باشد.
ام��روز بس��یاري از رودخانه ها در سراس��ر ای��ران در معرض 
آلودگي ش��دید قرار دارند که همه آنه��ا از کم توجهي مردم 
و مس��ئوالن به وجود آمده و تا مرز بحران، پیش رفته است.

از علل آلودگي این رودخانه ها مي توان به پس��اب کارخانه ها، 
زباله هاي ش��هري، فاضالب هاي شهري و مواد نفتي و روغني 

و کودهاي شیمیایي کشاورزي اشاره کرد.

 در مسیر رودخانه ها
در سفر به گیالن و گلستان، با برخي از اهالي این مناطق به 
گفت و شنود مي نشینم. »ساغریسازان« از محله هاي قدیمي 
و معروف رشت است.رودخانه اي که از این مکان گذر مي کند 
ومعروف به »زرد جوب« اس��ت، آلوده ترین رودخانه ش��هري 
کش��ور محسوب مي شود. علي الله زاده از اهالي ساغریسازان 
در ای��ن باره به گزارش��گر روزنامه اطالع��ات مي گوید: پدرم 
همیش��ه از دوره جواني خود س��خن مي گفت که چگونه هر 
وقت هوس خوردن ماهي س��فید مي کرد، به رودخانه پش��ت 
حی��اط خانه ش��ان مي رفت و با دس��ت خالي ماهي س��فید 
مي گرف��ت! او همچنین از درختان انبوه ش��انه رود، زاللي و 
پاک��ي آب و پیداب��ودن کف رودخانه و وف��ور نعمت و وجود 

گونه هاي مختلف ماهیان، سخن مي گفت.
الله زاده ادامه مي دهد: امروز اما پس از گذش��ت چند دهه از 
آن دوران، به ماتم نشس��ته ایم و افسوس براي این که دیروز 
طبیعت زیباي رودخانه هاي ما تصویري از بهشت را در ذهن 
ما حک کرده بود، اما هم اکنون باید وارث آلوده ترین رودخانه 

جهان باشیم.چرا با تمامي این نعمات خدادادي که به ندرت 
نظیرش در جهان وجود دارد، حال و روز رودخانه هاي ما باید 

این باشد؟

آواي خاموش گلستان
رودخانه ها در همه جا مورد س��تم قرار گرفته اند.اگر دریا در 
دوردست قرار دارد، رودخانه از جوار کارخانه، کارگاه تولیدي 
و یا خانه  ما مي گذرد، به همین احس��اس مي ش��ود که ملک 
ش��خصي هستند و به همین دلیل انواع ناروایي ها و آلودگي ها 
نس��بت ب��ه آن اعمال مي گ��ردد؛ به س��احلش مي رویم و در 
سایه اش مي نش��ینیم ولي بقایاي خوراکي ها و آشامیدني ها را 
در همان ج��ا مي ریزیم، در آب��ش آبتني مي کنیم و پس از آن 
اتومبیل خود را در آن مي ش��وییم و خود پاکیزه به ش��هر بر 
مي گردی��م، در حالي که رودخانه را آل��وده، به حال خود رها 

کرده ایم.
عض��و ش��وراي اس��المي اس��تان گلس��تان درب��اره آلودگي  
رودخانه  هاي این اس��تان مي گوید: در س��طح استان گلستان، 
رودخانه ه��اي فراواني وجود دارد که بعضي در س��طح ش��هر 
ج��اري اس��ت و به ج��اي این ک��ه فرصت و عرص��ه اي براي 
بهره وري باش��د، اسباب بروز مش��کالت و چالش هاي فراواني 
را براي ش��هرها و شهروندان استان گلستان پدید آورده است 
که مهمترین آن ها وقوع س��یل و آب گرفتگي و آسیب پذیري 
اماکن مختلف ش��هرها اس��ت که زیبایي و بهداش��ت عمومي 
آن ه��ا را به خط��ر انداخته اس��ت.انتظار مي رود تا جلس��اتي 
از س��وي مدیریت بح��ران با حضور اس��تاندار، ش��هرداران و 
فرمانداران شهرستان هاي استان گلستان براي بازنگري بافت 
رودخانه هاي جاري در س��طح شهرها تش��کیل شود، زیرا در 

 آب را گل نکنیم

اشاره:
رودخانه ها بخشي از منابع آبي مورد نياز را تشکيل مي دهند و براي دسترسي به آب سالم ضروري است كه در حفظ 
و نگهداري و جلوگيري از آلودگي آن فرهنگ س�ازي ش�ود. در این زمينه دولت ها و مردم در كنش متقابل احتماعي 
مي توانند زمينه ساز این تحول باشند. براي دریافت بيشتر از اهميت رودخانه در زندگي و هستي اجتماعي گروه هاي 

انساني نظر خوانندگان گرامي را به مطلبي به نقل از روزنامه اطالعات مورخ 22مردادماه جلب مي كنيم.
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بس��یاري از ش��هرها وضعیت رودخانه ها به دلیل نابساماني و 
رهاش��دن کارها، ناتم��ام و بدون تکلیف مان��ده و از این نظر 

مشکالت فراواني را به وجود آورده است. 
عواملي که موجب بروز این مش��کالت شده است، عبارتند از: 
نبود بستر مناسب و دیواره س��ازي و همچنین ورود پسآب ها 
و فاضالب هاي مناطق مس��کوني، ریزش زباله ها و نخاله هاي 
س��اختماني، مواد و سموم روغني و نفتي و پالستیکي و دیگر 
مواد سمي و ش��یمیایي در جویبارها و هدایت آن ها به سوي 
رودخانه ه��ا که ع��الوه بر پیدایش منظره ه��اي کریه و زننده 
باعث ش��ده اس��ت که رودخانه ها به محیطي ناسالم، آلوده و 
غیربهداش��تي تبدیل شوند و محل مناسبي براي تجمع انواع 
حیوانات موذي بیماري زا و حش��رات شده و بوي تعفن آن ها 

در دوره گرما، آزاردهنده گردد.
از س��ویي، س��رازیر شدن بارش و آب هاي س��طحي به داخل 
رودخانه ها س��بب مي ش��ود تا به طور طبیعي خار و خاشاک 
و هرچه در مس��یر قرار مي گیرد، به رودخانه وارد ش��وند و با 
همراه ش��دن با زباله ها و انباشته هاي داخل رودخانه اي، باعث 
باال آمدن آب و آبگرفتگي معابر، منازل و اماکن ش��هري شود. 
ب��ه طوري که در برخ��ي نقاط نیز افراد س��ودجو با تجاوز به 
حری��م رودخانه، دس��ت به احداث بنا و یا برداش��ت هاي غیر 
اصولي شن و ماسه از بستر رودخانه  مي زنند که براي مراقبت 
از رودخانه مش��کالتي ایجاد مي کند و اس��باب بروز خطرات 

جدي در درازمدت مي ش��ود و ش��کل نازیبایي به ش��هر ها و 
مسیر رودخانه ها مي بخشد. با توجه به جاري شدن سیالب ها 
و تش��دید جری��ان آب، جنس خاک همانگونه که در مس��یر 
اکثر رودخانه ها به چش��م مي خورد، دچار فرس��ایش مي شود 
که این وضع براي پل ها و تاسیس��اتي که در طرفین و دیواره 
رودخانه ها احداث شده اند، خطرناک است و اگر چاره اندیشي 

به موقع انجام نپذیرد، دامنه خطر وسعت بیشتري مي یابد.

محدودیت ظرفیت 
واضح اس��ت که رودخان��ه ها نیز ظرفیت مح��دودي دارند و 
اگر خاموش��ند، دلیل نمي ش��ود که ما دامنه آلودگي آن ها را 

وسیعتر کنیم.
رودخانه ها داراي ظرفیت مش��خصي از خودپاالیي هس��تند و 
اگر افزایش آالینده ها بیش از حد پذیرش آن باشد، مشکالت 
زیس��ت محیطي در آن پای��دار مي ش��ود و مي توان��د عواقب 
غیرقابل جبراني داش��ته باش��د.هم اکنون اکوسیستم طبیعي 
ش��مار زیادي از رودخانه هاي ایران دچار تغییرات ش��ده که 
ع��الوه بر خطر ناب��ودي کامل رودخانه ه��ا و گونه هاي متنوع 
آبزیان موجود در آن ها، اقتصاد و معیش��ت مردماني که امرار 
معاش آنان به نوعي وابس��ته به رودخانه ها است و در حاشیه 

رودخانه ها زندگي مي کنند نیز به خطر افتاده است.
از طرفي اگو و فاضالب هاي شهري به عنوان یکي از اصلي ترین 
منابع آلوده کننده رودخانه هاس��ت: زیرا فاضالب هاي ش��هري 
بی��ش از 80 درص��د بار آلودگ��ي این رودخانه ها را تش��کیل 
مي دهند و با توجه به رشد و افزایش جمعیت شهرنشین، هر 

روز بر میزان این آلودگي ها افزوده مي شود.
از دیگر منابع آلودگي، فاضالب هاي صنعتي، زباله هاي شهري 
و پساب هاي کشاورزي و فاضالب هاي دارویي و بیمارستاني 
اس��ت که ب��ه مقدار بس��یار زیادي داراي س��موم خطرناک، 
فلزات سنگین و مواد پالستیکي، نفتي و شیمیایي مي باشند 
که به رودخانه ها وارد مي شوند. بسیاري از این مواد غیرقابل 
تجزیه اس��ت و ب��راي موجودات زنده و آبزی��ان، خطر مرگ 

آن��ي دارد.
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شش��مین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی 
س��اختمان در روز س��ه ش��نبه  14 ش��هریور به صورت همزمان 
در سراس��ر کش��ور برگزار  ش��د، در این روز اعضای سازمان نظام 
مهندسی س��اختمان پای صندوق های رأی رفتند و به نامزدهای 
م��ورد نظر خود رای دادند. این انتخابات در اجرای ماده 11 قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 آئین نامه اجرایی آن، 
انجام  ش��د تا هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را 

در استانها انتخاب کنند.
انتخابات هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان 
تهران نیز به منظور انتخاب 25 عضو هیات مدیره که ش��امل 11 
نفر رشته عمران، 6 نفر معماری، 2 نفر مکانیک، 2 نفر برق و 3 نفر 
ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی و نیز یک نفر مکانیک و برق به 

صورت مشترک صورت گرفت. 
نتایج اولیه انتخابات س��ازمان نظام مهندسي ساختمان در تهران 
حکایت از خروج تعداد زیادي از بازنشس��ته ها و مس��ووالن سابق 
دولتي از هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ي داشت. افرادي که 
به دلیل سابقه طوالني حضورش��ان در هیات مدیره سازمان نظام 
مهندس��ي لقب »صاحب سند مالکیت سازمان« به آنها داده شده 
در جریان انتخابات، از مهندسان ساختماني راي کافی نیاوردند و 
از صحن��ه قانون گذاري براي ساخت وس��از کنار رفتند.هر چند در 
بین اس��امي برندگان انتخابات هنوز چهره هاي سالخورده و وزراي 
سابق به چشم مي خورد اما ورود مهندسان گمنام جوان به صحنه 
ای��ن امیدواري را در جامعه س��اختماني تقویت کرده که از این به 
بعد مقررات ساخت وس��از به صورت دقیق تر و در ارتباط عمیق تر 

با منافع ملی و طرحهای توسعه و مران عملیاتی و اجرایی شود.
در صورتجلسه نتیجه انتخابات آمده بود: به استناد ماده 69 آیین 
نامه اجرایي قانون نظام مهندس��ي و کنترل س��اختمان، با توجه 
به راي گیري شش��مین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان تهران، هیات اجرایي انتخابات زیر نظر 
دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نمود که نتیجه بشرح زیر مي 
باش��د: کل برگه هاي راي ماخوذه از تع��داد 30 صندوق ثابت و 2 
صندوق سیار به ترتیب بیشترین راي در تاریخ 91/6/15 در سایت 
هیات اجرایي انتخابات قرار گرفت. بر اس��اس ماده 70 آیین نامه 
مدت قبول ش��کایات و ادامه فرآیند رسیدگي به شکایات بر طبق 
ماده فوق خواهد بود. با توجه به افرادي که حائزین بیشترین راي 
در رش��ته هاي اصلي بوده اند، لیست افراد به ترتیب اصلي و علي 

البدل بشرح زیر اعالم مي گردد.

رشته عمران
1- آقاي علي تركاشوند  با 1701 راي عضو اصلي
2- آقاي سعيد غفراني با 1521 راي عضو اصلي

3- آقاي آرش قدس با 1450 راي عضو اصلي
4- آقاي حجت اهلل عزیزي با 1448 راي عضو اصلي
5- آقاي بيژن نامدار زنگنه با 1409 راي عضو اصلي
6- آقاي حسن قربانخاني با 1277 راي عضو اصلي
7- آقاي عليرضا جعفري با 1245 راي عضو اصلي

8- آقاي فرامرز گلزار با 1243 راي عضو اصلي
9- آقاي حسن كاظمي با 1239 راي عضو اصلي

10- آقاي رضا حيدریون با 1198 راي عضو اصلي

11- آقاي رامين حسني ریوندي با 1187 راي عضو اصلي
12- آقاي حبيب اهلل بيطرف با 1144 راي عضو علي البدل

رشته نقشه برداري
1- آقاي غالمرضا لشگري با 1354 راي عضو اصلي

2- آقاي شمس نوبخت دودران با 1168 راي عضو علي البدل
رشته ترافيك

1- آقاي محمد محمدي نژاد با 975 راي عضو اصلي
2- آقاي حسن زیاري با 793 راي عضو علي البدل

 رشته معماري
1- آقاي سيدمهدي هاشمي با 1827 راي عضو اصلي

2- آقاي عباس عسگري با 1381 راي عضو اصلي
3- آقاي منوچهر اولياء زاده با 1219 راي عضو اصلي

4- خانم الهه رادمهر با 1141 راي عضو اصلي
5- آقاي احمد صدر با 964 راي عضو اصلي

6- آقاي حيدر جهانبخش با 948 راي عضو اصلي
7- آقاي ميرنجم الدین حکميان با 936 راي عضو علي البدل

 رشته شهرسازي
1- آقاي جابر نصيري با 2104 راي عضو اصلي

2- آقاي محمدتقي تقي زاده با 1015 راي عضو علي البدل
رشته مکانيك

1- آقاي فرشاد اميرخاني با 1469 راي عضو اصلي
2- آقاي وحيد سمالند با 1294 راي عضو اصلي

3- آقاي اكبر تركان با 910 راي عضو اصلي
4- آقاي ایرج فروزنده با 792 راي عضو علي البدل

 رشته برق
1- آقاي كيوان تيموري با 1509 راي عضو اصلي

2- آقاي سيدباقر زنده دل با 1181 راي عضو اصلي
3- آقاي ابراهيم سجادي زند با 856 راي عضو علي البدل

 دستگاه نظارت- هيات اجرایي
1- تقي رضایي – ریيس دستگاه نظارت

2- پيروز كشاورز – عضو دستگاه نظارت
3- بهزاد شهبازي – عضو دستگاه نظارت

4- سيدابوالفضل ميراسدهلل – عضو دستگاه نظارت
5- سيدمهدي حسني – عضو دستگاه نظارت

1- محسن اكبرزاده – ریيس هيات اجرایي
2- علي محمدي فالح – عضو هيات اجرایي

3- ایرج هاشمي – عضو هيات اجرایي
4- سيدرضا هاشمي – عضو هيات اجرایي

5- محمدشهاب گنابادي – عضو هيات اجرایي
6- كریم رشيدي پور – عضو هيات اجرایي

7- عباس زركوب – عضو هيات اجرایي

ماده 70- مدت قبول ش�کایات مربوط به انتخابات تا 5 روز 
بع�د از اخذ راي خواه�د بود و مدت رس�يدگي به آن یك 
هفته پس از انقضاي مدت مذكور مي باشد. مرجع رسيدگي 
به این ش�کایات هيات اجرایي انتخابات ب�ه اتفاق نماینده 

دستگاه نظارت است.
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.

اعضای سازمان نظام مهندسی انتخاب شدند
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تس��ت جاده، تحقیق، مطالعات تحلیل��ی و مهمتر از همه، عملکرد  
مشاهده شده در سطح  پوششی  در  حال مصرف  به عنوان پایه ای 

برای شیوه های طراحی روسازی ها در نظر گرفته شده است.
بررس��ي هاي انجام ش��ده نش��ان می دهد که اولین ارزیابی کنترل 
عملکرد روس��ازی بتن در سال 1909 انجام شد. دپارتمان کارهاي 
عمومي گروه دیترویت اولین تس��ت پوشش را انجام داد. براي این 
منظور از مجموعه ای از چرخ و کفشکهای آهنی نصب شده دو طرف 
جاده  برای کنترل اس��ب و واگن در  ترافیک روز استفاده شد. این 
دس��تگاه حول یک مسیر دایره ای حاوی پخش بتن، گرانیت، بلوک 
کریوزوت، و بلوک چوب حرکت مي کند. بر اس��اس این مطالعه، در 
وین کانتی، خیابان میش��یگان وودوارد با بتن آسفالت، و اولین مایل 
با اس��تفاده از بتن روستایی در ایاالت متحده ساخته شد در ضمن 
شصت مایل از جاده های بتن در وین کانتی نیز ظرف مدت دو سال 

ساخته شده است.
پس از س��ال 1916، جاده های بتن به ضخامت 5 - 9  اینچ س��اخته 
ش��ده اس��ت ، اما در رابطه با ضخامت مورد نیاز اطالعات موجود کافي 
 نبود. در طول 1912 - 1923، ایالت ایلینویز انجام تست جاده بیتس. 
)Bates Test Road( را ب��ا اس��تفاده از کامیون ه��ای قدیمی جنگ 
جهانی اول )که دارای بار چرخ از 0/5 تا 7 تن ترافیک بود( با تست مواد 
مختلف و ضخامت انجام گرفت. بخشهای بتنی 4 - 9  اینچ  در حالی که  
ضخامت لبه 9-5-9  اینچ و 9-6-9  اینچ بودند، داراي مقطع یکنواخت 
شد. نتایج نشان داد که تحمل فش��ارهاي وارده از بار کامیون، رضایت 
بخش بودند. در نتیجه، فرموالس��یون طرح های گوناگونی برای  ایالت 

ایلینوی برای ساختمان  اولین سیستم توسعه بزرگراه ها استفاده شد.
تا س��ال 1922 هیچ نوع درز انبس��اطی در نظر گرفته نشده بود تا 
از ت��رک جلوگیری کند  که باع��ث ترکهایی در قطعات  بین 16 تا 
18 فوت ش��دند. بررسی نتایج: از بیتس تست )bates test( جاده 
منجر به استفاده از یک مرکز طولی مشترک برای از بین بردن ترک 

خوردگی طولی شد.

روش طرح
در همان زمان ها، 1921-1922 س��ئوال اصل��ي این بود که آیا در 
ساخت جاده آزمایش��ی در پیتزبورگ، کالیفرنیا، فرش بتنی مسلح 
بهتر است یا بتن ساده، در جنگ جهانی اول ارتش کامیونهایی  را در 
جاده هایی که  نصف آن بتن مسلح و نصف بتن غیرمسلح  بود مورد 
استفاده قرار داد. نتایج قطعی نبود و بحث در باره تقویت تا به امروز 
باقی ماند. با این حال، از این آزمایشات اولیه و ساده، معادالت مربوط 
به ضخامت فرش و  بارگذاری  در ترافیک پدید آمده است. تنش در 
گوشه های دال به دلیل باریکی فرش )9 فوت( بحراني بود و حداکثر 

منجر به  واقع شدن چرخ های کامیون در لبه پیاده رو می شد.
 Gold س��واالت زیادی در مورد  گوش��ه ها به طور جداگانه توسط
beck, Older بر مبنای  تستهای )Bates Test(  بیتس و جاده 

پیتسبورگ آزمون ارائه شده است.
 روش طرح محاس��بات مکانیکی در این زمان بر مبنای محاسبات 
تحمل فرش شروع شده بود  تا  تحمل فرش روشن شود. یا باصطالح 
"مکانیسم - تجربی" روشهای طراحی وارد از عملیاتي و اجرایي شد. 
 The Portland  Cement Association)PCA(  در س��ال1930 انتش��ار
طراح��ی و س��اخت فرش های بتنی به تصویب رس��ید که ش��امل 
محاس��بات از بار، استرس گوش��ه و ضخامت دال. ضخامت طراحی 
به منظور محدود کردن استرس را به نیمی از مدول بتن به منظور 

جلوگیري از پارگي آن بود.
 مقاطع  دیگر در اس��تفاده اولیه، عالوه بر ضخامت بخش مرکز که 
در باال ذکر شد، بخش  وسط ضخامت یکنواخت و بخش لبه ضخیم 
ش��د. )لبه های 2 یا 3  این��چ، ضخیم تر از مرکز بود که برای جبران 
گوش��ه های باالتر یا لبه تأکید می کند که این تأیید دلیل فش��اري 

است که از چرخها بر سطح وارد مي شود.
 در س��ال 1912،  در کمیس��یون بزرگراه های کالیفرنیا بخش لبه 
ضخیم به عن��وان جایگزین بخش ضخام��ت یکنواخت به تصویب 
رسید و در سال 1921 این استاندارد برای همه ساخت و ساز های  

طرح بتنی شاهراه ها
مهندس منصور بدیعی
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جاده های  بتنی بکار برده شد.
در س��ال 1920، در شهرس��تان Maricopa، آریزونا، ساخت و 
س��از در قرارداد ش��امل 141 مایل از فرش های بتنی با لبه های 
ضخی��م آغاز ش��د. و در اواخ��ر دهه 20 و اوایل ده��ه 30، تقریبا 
همه بزرگراه ها در این شهرس��تان به فرش��های بتنی  6اینچ )15 
س��انتیمتر( در وس��ط با 8 یا 9 اینچ )22/5 – 20 سانتیمتر( در 

لبه ها تجهیز شد و بعداً ابعاد آن به 10-7-10  اینچ تغییر کرد.
استفاده از پیاده رو ضخیم شده تا حدی اوایل دهه 1950  شروع 
و پس از آن از بین رفت وقتی که  عرض آن بیشتر از  11 یا  12 

فوت ساخته شده باشد.

Westergaard's Edge  لبه وستگارد
تئوری طرح ضخامت روس��ازی با فعالیت اداره وسترگارد در سال 
1926 ش��روع ش��د. او معادالت را برای تعیین تنش��ها و نشست 
در بت��ن با توجه به بارهای اعمال ش��ده در داخ��ل دال در لبه ها 
و گوش��ه ها ارائ��ه داد. عوامل موثر برای حج��م و وزن بار، عکس 
 العمل بس��تر، ضخامت بتن، مدول االستیسیته، و نسبت پواسون  
)Poisson's ratio(لح��اظ ش��دند. این مع��ادالت، براي تعیین 
ضخامت روس��ازی برای هر ش��رایط مش��خص با بار مجاز بود که 

توسط مهندسین برای چندین سال مورد استفاده قرار گرفت.
در اوایل سا ل1930، اداره راه عمومی انجام آزمایش بارگذاری بر 
روی س��نگ فرش های بتنی در آرلینگتون ، ویرجینیا انجام داد. 
در این تس��ت، اندازه گیری از پیچش ی��ا حلقه زنی دال به علت 
تغییرات در درجه حرارت آس��فالت، مورد توجه قرار گرفت. برای 
 ,)Spangler Pickett(،ارائه یک بررسی بر روی وسترگارد، کلی
هم��ه تغییرات کمی توس��عه یافته از معادالت وس��ترگارد اصلی 
برای ارائه نتایج نظری به کار برده ش��د ک��ه هماهنگ و با معیار 
 )de�ections( نزدیک تر به اندازه گیری استرس��ها و تنش��هاي

تست آرلینگتون ساخته شده بودند.
تئوري طرح ضخامت روسازي PCA  در  سال 1933  شامل روش 
طراحی جاده های بتنی با طراحی ساده و مرتبط با ترافیک، ارائه شد. 
این طرح توس��ط فرانک تی شیتی مطرح گردید. وي بعد از خدمت 
در  اداره بزرگراه ایلینوی و کار بر روی بیتس تس��ت جاده،  رییس 
PCA در سال 1940 شد. Older  استرس بار برای حرکت بارهای 
چرخها توسط معادالت ساده تجربی  fvhd فرمول محاسبه گوشه با 
روش پیشرفته تر ادامه داد. این محاسبات تقریبی نزدیک به معادالت 
وس��ترگارد و رفتار بیتس بود، در تست بخش جاده. معادالت داده 
می شود در اینجا به دلیل اینکه احتماال طرح براي اولین بار در عمل 
مورد استفاده قرار مي گیرد، زیرا این روش برای الستیک های بادی 

است، برای الستیک سخت، تنش 25 درصد افزایش مي یابد(:
Case I - Protected Corners (smooth longitudinal 
edge bars)
S = (1.92W/d^2)
Case II - Unprotected Corners (no edge bars)
S = (2.4W/d^2)
where S = stress, psi
W = wheel load, lbs.
d = slab thickness, in.

باید گفت که این محاس��بات برای بس��تر نس��بتاً ضعیف بودند و 
ب��ه این ترتی��ب م��دول Wetergaard براي تحکیم بس��تر به 
 طور مس��تقیم در نظر گرفته نش��ده است.در س��ال 1933 روش  
ب��ه  اول   �e Portland  Cement Associated)PCA(
 ،Bates معرفی مفاهیم سس��تی، بر اس��اس نتایجی که  از تست
که در آن تعداد تکرار بار چرخ باعث شکس��ت دال به سطح تنش 

محاسبه مرتبط بود.
در حالی که معادالت طراحی جدید برای تعیین ضخامت روسازی 
در حال توس��عه بودند، تغییرات نیز برای درز انبس��اط در جریان 
بود. همانطور که قبال ذکر شد، تجربه با دال بتنی نشان داد نیاز به 
ساخت یک درز مرکزی مشترک در پیاده رو طولی با عرض حدود 

12 فوت و بیشتر دارد.
در  اوای��ل داله��ا بدون اتصاالت عرضی به ج��ز در آخر بتن ریزی 
ساخته ش��ده است. برآمدگی، توس��عه یافته که در برخی از این 
پیاده روها، بسیاری از مهندسان  را وادار به استفاده از فاصله نزدیک 
اتصاالت عرضی نمود. این اقدام برای از بین بردن فشار و سستی 

بود که در طول روز گرم تابستان به وجود آمده بود.
ترکیب��ی از گس��ترش عرضی و انقباض مفاصل با فاصله توس��عه 
مش��ترک متفاوت از 50 تا 120 فوت فاصله و انقباض مش��ترک 
15 - 60 فوت ش��د  که در بس��یاری از مناطق بین س��ال های 
1925 - 1945 اس��تفاده می شود. عملکرد ضعیف در بسیاری از 
پروژه های ساخته شده با این ترکیب خط اتصال منجر به ساخت 

و ساز از شش پروژه تجربی خط اتصال شد. 
پروژه هایي که در اورگان، کالیفرنیا، ایالت میس��وری، مینه سوتا، 
میش��یگان و کنتاکی، اجرا مي شد، نش��ان داد که فاصله نزدیک 
اتصاالت در پیاده رو س��اخته ش��ده با بتن و مصالح طبیعی تحت 
درج��ه حرارت فصل تابس��تان مورد نیاز نیس��ت. وقتی  مفاصل 
انقباض ه��ا 15 تا 60 فوت فاصله دارند. آنها همچنین نش��ان داد 
گسترش فاصله مفاصل به تدریج در طول سال ها، امکان باز شدن 
مفاصل را بیش��تر مي کند. این حرکت  بدون ش��ک توس��ط نفوذ 
آب در مفاصل باز در زمس��تان رخ می دهد. در نتیجه، مهندسان 
طراحی به این نتیجه رس��یدند که باید اتصاالت عرضی به جز در 

برخی از لبه  پل و تقاطع ها حذف شوند.
دیگر آزمایش هاي خط اتصال نیز که در سال های اولیه تجربه  شد. 
مدلهایي برای درز عرضی کج در س��ال 1906 و 1918 می باشد، 
استفاده از ساختاری مفاصل اریب است که  هر دوچرخ ها در محور 
مشترک همزمان از خط رد نشو ند. این امر در کاهش سستی درز 

مؤثر است و باعث بوجود آمدن حرکت آرام و روان مي شود.
مهندس��ین اس��تدالل کردند که در س��مت پایین دست  درز در 
حال��ت فوق  مقطع ارائه ش��ده  قوی ت��ر از آن بود که در آن مورد 

نیاز است.
پس از س��اخت اولین درز ک��ج در س��ال 1932، اداره بزرگ راه  
کالیفرنیا  ساخت آزادراه را به تعویق انداخت. بررسی های  اضافی  
برای  عملکرد آزادراه ارزیابی ش��د. به عالوه با آغاز جنگ جهانی 
دوم این اقدام به تأخیر افتاد ولي از سال 1951 که ساخت پروژه ها 
با درزهاي مایل به صورت جدی از سر گرفته شد به تأخیر افتاد.

اداره بزرگراه  واش��نگتن تا به حال تجربه مشابهي در سال 1954 
با هر دو نوع مفاصل نظامی یا کج  داش��ته اند  که مزیت مفصل 
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مورب را به اتصال مس��لح نش��ان می دهد.در سال 1975، در 18 
کش��ور اس��تفاده از مفصل مورب گزارش شده است؛ 15 کشور با 
 اس��تفاده از آن در پیاده رو غیرمسلح و سه کشور استفاده از آن را
  در پی��اده رو مس��لح اع��الم کردن��د. در س��ال 1987 گ��زارش   
 )Federal High Way Association)FHWA  نظرسنجی که 25 
کش��ور را مش��خص کرد که از مفاصل مورب  و حدود پنج کشور  
از مفاصل با اس��تفاده ازمفصل مس��لح مورب  دال بتنی استفاده 
کرده اند. س��یزده  ایالت در حال  اس��تفاده غیرمت��وازن از فاصله 

مفاصل مورب هستند.
استفاده از مفاصل غیرمتوازن به دلیل مشکل با کیفیت سواری که 
در دالهای بتنی  با مفاصل غیر مسلح  ساخته شده در سطح صاف 
از س��ال 1940 و 1950 اس��ت ) این بدان معنی است که صدائی 

شبیه قطار ندهد.(
در اواخر دهه 1950، س��ازندگان خودرو از آغاز دریافت ش��کایت 
از ی��ک پدی��ده عجیب و غریب به ن��ام "بزرگراه ه��اپ" منحصر 
ب��ه  جاده های بتنی  در سیس��تم بزرگراه ه��ای کالیفرنیا مواجه 
ش��دند. مطالعه نشان داد که با سیس��تم فنر مدل های خاصی از 
اتومبیل های بزرگ )بی��وک 1959 برای مثال(، از حرکت موجي 
هماهنگ، تکان های عمودی به وسیله تداخل بی نظمی کوچک اما 
تکراری جاده و تایر الستیکهای معیوب اتومبیل رزونانس. تکراری  
درزهای  انبس��اط  15 فوتی داشت مهندسان پیشنهاد کردند که 

درزهاي انبساط به طور  نامنظم اجرا شوند.
در نتیجه، درزهاي انبس��اط غیرمس��اوی شیوه اس��تاندارد برای 
جاده های اصلی در کالیفرنیا. به فاصله های 13، 19، 18، 12 فوت 
از ده��ه 1960 و دهه 1970 مورد اس��تفاده قرار گرفت. در مدت 
زمان مش��ابه، یک دوجین کش��ورهای غربی عمل مشابهی برای 
طرح های روس��ازی خود بطور غیر مس��لح )بدون آرماتور در درز 
انبساط( به تصویب رساندند، و چهار ایالت گسترش با درز مسلح 
مورب دیده شد. تجربه در چندین ایالت نشان داد که فاصله 18 و 
19 فوت، پانل ها، بیش از حد طوالنی بود و گاهی اوقات آنها ترک 
هایی داش��تند براي همین فاصل��ه را تغییر دادند و کم کردند. به 
عن��وان مثال، کالیفرنیا از فواصل، 12-، 15-، 13-، 14- فوت در 

ده سال سال گذشته استفاده می کند.
 در سال 1987 بررسی  FHWA نشان داد که  حدود  15 ایالت 
به طور تصادفی درزهاي انبس��اطي غیرمت��وازن به کار بردند که 
ش��امل هفت ایالتي مي باشد که استفاده از دال با درز غیر مسلح، 

مورد اس��تفاده قرار دادند و س��ه ایالت به صورت ساده آن را مورد 
اس��تفاده قرار دادند و پنج ایالت نیز اس��تفاده از آن را در هر درز 
مس��لح  و ساده  لحاظ داشتند. فاصله مشترک و توالی مفاصل از 
ایالت به ایالت  متفاوت اس��ت ولی، اکثر آنها فواصل طوالنی ترین 

قطعه را کم کردند.
همزمان با  تس��ت  مفاصل در قرن 20    دالها به دالهای مس��لح 
ارتق��ا یافتند )با آرماتور( ارزیابی از اس��لوب به طور مداوم تقویت 
شده است. برای اولین بار تقویت بتن راه  توسط اداره راه عمومی 
در مریلند در اوایل 1920 انجام شده است و دومی  در ایندیانا در 
سال 1939 ساخته شده است. عملکرد پروژه ایندیانا و دیگران در 
ایلینویز، کالیفرنیا و نیوجرسی در حدود سال  1949 ساخته شده 
منجر به جلب توجه به این طرح ش��د و در س��ال 1970  حدود 

پانزده ایالت از بتن یک پارچه مسلح  استفاده کردند.
تغیی��رات پی در پ��ی از روند طراحي PCA ت��ا 1951 منجر به 
 undocked شد که مربوط به بار Pickett استفاده از معادالت
اس��ترس گوش��ه به ضخامت چرخ بار، تایر ناحیه تماس، و مدول 
عکس العمل بس��تر بود. روابط خستگی از قبل از 1933 هم مورد 
اس��تفاده ق��رار گرفت و  مفه��وم "کنترل" بار چرخ معرفی ش��د.  
س��نگین ترین  بار  100/000 چرخ برای طرح دال بود. مثل قبل 
طرح ها در داله��ای با ضخامت یکنواخت و یا با لبه های ضخیمتر 

بودند.
تحوالت دهه 1950: ایالتهای بسیاری روش های طراحی خود، را 
ابداع نمودند  Pickett وRay  نمودار تجزیه و تحلیل دقیق لبه 
داخلی و تنش برای تنظیمات چند چرخی )1951( ارائه دادند، و 

تست جاده  AASHO شروع شد )1960-1958(.
بعدها گس��ترده ترین پژوهش در طرح بتن جاده ها که  به صورت 
عملي شروع شد: حدود 26میلیون دالر بودجه برای ساخت جاده 
آزمایش��ی در ات��اوا - ایلینوی در نظر گرفته ش��د که در طي 24 
س��اعت ش��بانه روز برای مدت دو سال در ش��ش حلقه انجام شد. 
12 ترکیب مختلف از محور کامیونها  و بس��یاری از ضخامت های 
مختلف از آسفالت و بتن،  طرح  ساده و مسلح  تقویت شده وجود 

داشت.
مهندسین اطالعات  زیادی را توسعه دادند از  جمله  جدول درجه 
قابل مصرف بودن  a serviceable index rating  که تا امروز  
قابل استفاده است. این مفهوم قابلیت استفاده از ابزار مهم مدیریت 
روسازی شد. معادالت عملکرد تکامل یافته از آزمایش دو سال؛ یکی 
برای بتن و یکی برای آسفالت. این مربوط به تعداد بارهای و ضخامت 
 آسفالت پیاده رو به قابلیت استفاده داشت.بر اساس نتایج حاصل از 
 American Association of State Highway and  (
�Transportation O( تس��ت ج��اده و ب��ا cials AASHO
اس��تفاده از نمودار نفوذ Pickett - ری، PCA  در س��ال 1966 
در روش ط��رح تجدید نظر کرد. تجزیه و تحلیل مدل هر چهار یا 
هشت چرخ از محور یک یا پشت سر هم عبور درز انبساط منحنی 
سستی بر اساس داده های جدید که قباًل مورد استفاده قرار گرفته 
بود، اصالح ش��د. بار به مثابه عامل ضرب��ه به دلیل تحقیقاتی که 
بارهای استاتیک ایجاد اس��ترس بیش از حرکت بار را نشان داده 

است حذف شده بود.
AASHTO کتاب راهنما برای طراحی س��ازه های آس��فالت بر 
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اساس نتایج حاصل از تست جاده و ارزیابی توسط سازمان بزرگراه 
دولت در س��ال 1972 منتشر شد. )در آن زمان، AASHO نام 
خود را ب��ه AASHTO، انجمن آمریکایی بزرگراه و امور حمل 
و نقل داش��ته اس��ت.( مفهوم "بارهای معادل محور تنها" توسط 
مهندسان در تست جاده به معرفی ساده از دست زدن به بارهای 
محور از قدر مخلوط شامل شد. برای تمدید طرح بتن به شرایط غیر 
از آنهایی که در تست جاده، معادله گوشه Spangler به تشخیص 
شرایط مختلف بستر پشتیبانی و نقاط قوت مختلف بتن گنجانیده 
شده است. معادالت طراحی برای هر دو بتن و آسفالت ادامه دارد و 
به فرم اساس طراحی راه برای سازمان های دولتی امروزه در بسیاری 
از بزرگراه در نظر گرفته می شود. AASHTO راهنمای موقت در 
س��ال 1981  کمی اصالح ش��د  و اصالح در فصل سوم مربوط به 

عوامل ایمنی مورد استفاده در روش طراحی بتن بود.
در س��ال PCA ،1984 بررسی های گسترده ای در روش طراحی 
انتش��ار داد.  ضخامت طراحی ش��ده برای بتن بزرگراه و خیابان 
ساخته در توسعه روش، یک تجزیه و تحلیل جامع از بتن ساخته 
ش��ده بود و تنش ections�de توس��ط یک برنامه کامپیوتری 
محدود، عنصر برنامه مدل سازی و عوامل طراحی معمولی از جمله 
خواص بتن، و بار آن را هدایت مي کرد. به عالوه انتقال بار توسط 
مش��ترک dowels یا هم بافتن دانه ها و لبه های بتنی، برای بار  

محور - کارگماری بار درلبه، مفصل، و در گوشه انجام مي شد.
برای اولین بار در طراحی هر روش، مفهوم فرسایش اجزاء عملکرد 
در روس��ازی های بتنی در بزرگراه های اصلی معرفی شده بود بنا 
شده است. معیار فرسایش، بر اساس ections�de ناشی از بارها 
در گوش��ه و لبه های دال محاسبه ش��ود؛ عالوه بر مالک استرس 
خس��تگی کاربردی. معیار فرس��ایش که در دال بتنی ش��ناخته 
می ش��ود، می تواند از پمپاژ بیش از حد، فرس��ایش فونداسیون و 
شکس��ت درز انقطاع منجر  ش��ود. معیار تنش نشان می دهد که 
پوشش بتنی می تواند به علت سستی، تکرار بیش از حد بار ترک 
بخورد از جمله بررسي رابطه بار در )AASHO( تست جاده، به 
مطالعات ش��کاف از پیاده رو انجامید و براساس آن، ضوابط روش 
طراحی بر روی طراحی روسازی، عملکرد، تجربه و تحقیق استوار 
گردید. راهنمای AASHTO برای طراحی سازه های جاده سازي  
در سال 1986 منتشر شد،  و جایگزین راهنمای سال 1982  شد.
در آن، حفظ نکته های اساس��ی در تس��ت جاده مشابه راهنمای 
موقت اس��تفاده می شود و  اما گس��ترش آن که شامل مالحظات 
بسیاری از مفاهیم جدید مانند قابلیت اطمینان، خصوصیات مواد 
بهبود یافته است، زهکش��ی و شرایط زیست محیطی وکناره های 
 life گره خورده اس��ت، بتن عریض تر، هزینه ط��ول عمر  زندگی
cycle cost تجزیه و تحلیل، پیاده رو و مالحظات مدیریت اجرای 
دال از جمله مواردي است که در طرح مورد توجه ویژه قرار دارد.
ام��روز، دو تح��ول فوق العاده مه��م در زمینه طراحی روس��ازی 
 در ح��ال انج��ام اس��ت. اول بلن��د م��دت عملک��رد آس��فالت 

)LTPP( Term Pavement Performance(
  )Strategic Highway Research Program (SHRP

 LTPP .برنام��ه اس��تراتژیک بزرگراه برنامه تحقیقاتی می باش��د
برنامه 20 س��اله )1987-2007( طراحی ش��ده ب��رای ارائه یک 
جریان ثابت از داده ها طراحی روس��ازی و روشهای توانبخشی رو 

به بهبود است. برنامه LTPP 41 میلیون دالر را برای مدت پنج 
س��ال با توصیه های زیر، با در نظر گرفتن بودجه 15 س��اله دیگر 
تامین می کند. این بزرگترین طرح پژوهشی - تحقیقاتی در تاریخ 
اس��ت. این جمع آوری اطالعات مربوط ب��ه عملکرد انواع مختلف 
راه ها  در طیف وس��یعی از آب و هوا، ترافیک، ش��رایط و بس��تر. 

اهداف خاص از برنامه LTPP عبارتند از:
ارزیاب��ی روش ه��ای طراح��ی موج��ود توس��عه روش طراح��ی 
استراتژی های بهبود یافته و برای بازسازی سطوح موجود توسعه 
معادالت طراحی بهبود یافته برای س��طح های جدید و بازسازی 
تعیین اثرات بارگذاری، محیط زیست، خواص مواد و تنوع، کیفیت 

ساخت و ساز و سطوح نگهداری در جاده ها.
    تعیین اثر از ویژگی خاص بکار برده  بر عملکرد روسازی ایجاد  
ط��رح بلندمدت اطالعات س��طح راهها  برای حمای��ت از اهداف 

SHRP و نیاز آینده است.
توسعه قابل توجه دوم جهت بهبود تکنولوژی طراحی افزایش یافته 
اس��ت و تالش در حال حاضر به توسعه "مکانیسم" طرح داده شده 
است. روشهای پیشرفته در حال حاضر در حال ظهور است که شامل 
تحلیل بهبود یافته و گسترده تر از سطح پوشش پاسخ به بارها و شرایط 
زیست محیطی است. کار زیادی در حال انجام است به ایجاد واقع بینانه 
"عملکرد انتقال" )کالیبراسیون برای تنش پوشش بتنی( و در استفاده 
از مفاهیم قابلیت اطمینان طراحی کنند. بعضی از سیستمها تجزیه 
و تحلیل اقتصادی و استراتژی بهینه از توانبخشی و هم افزایي روشها 
عبارتند از: همکاري سازمان های دولتی چند بزرگراه ، در اجراي چنین 
سیس��تم هایی و در مرحله رشد و نمو آن؛ بیشترین تالش در زمینه 
طراحی های ملی همیاري و تعاونی بزرگراه با پژوهش و برنامه پروژه به 
عمل آید و به نمایندگی از استاندارد شماره 1-26، "کالیبره مکانیسم 

تحلیل سازه روش ها برای پوشش  در آن لحاظ شود.
از س��ال 1923، طراحی روس��ازی به تدریج، اما به طور پیوسته 
تبدیل به هنر ش��ده است. مدل های تحلیلی بسیار بهبود یافته و 
هن��وز بهبود آن از طریق بانک اطالعات گس��ترده ای در عملکرد، 
روس��ازی و در نهایت ساخت آن به کار برده مي شود. با این حال، 
طراحی پیاده پوش��ش س��طوح تا  حد زیادی بستگی به  قضاوت 

خوب و تجربه طراح دارد.



52
52

نگرشي  اجمالی بر ادبیات اقتصادي و مالي
 دكتر غالمرضا علي زاده

انواع روش سرمایه گذاري در سهام
معموالً در ایران به چهار روش زماني سرمایه گذاران در بازار بورس 

به خرید سهام مي پردازند:
 روش نوس��ان گیري – سرمایه گذاراني هستند که هر هفته سهام 
قبلي را مي فروش��ند و س��هام جدیدي را مي خرند و این روش هر 

هفته ادامه مي یابد.
 روش کوتاه مدت – در این ش��یوه خرید س��رمایه گذاران س��هام 
خاصي را مي خرند و پس از 3 الي 4 ماه آن را مي فروشند. معموالً 
اینگونه س��هام در این مدت براي س��رمایه گذار س��ود مناسبي را 

تأمین مي کند که بالطبع از سپرده گذاري در بانک بیشتر است.
 روش میان مدت – در این روش س��رمایه گذار س��هام خریداري 
ش��ده را براي مدت یک س��ال در نزد خود نگه مي دارد و پس از 
بررسي ها و پیش بیني هاي الزم براي نگهداري یا فروش در صورتي 
که صرفه در فروش سهام باشد مبادرت به فروش بخشي از سهام 

مي کند.
 روش بلندمدت – در این روش سرمایه گذار سهام را بیش از یک 

سال در نزد خود نگه مي دارد.

نکات مهم در خرید و سرمایه گذاري در سهام
 هنگام خرید س��هام، ش��رکتي را براي خرید س��هام باید در نظر 
بگیریم که جزو فهرست پنجاه شرکت فعال تر و برتر بورس باشند. 
)چون سهام این قبیل شرکتها قابلیت نقد شوندگي سریع دارند(

 در شرکتهایي سرمایه گذاري کنیم که شرکتهاي سرمایه گذاري، 
س��هام آنه��ا را خری��داري کرده ان��د. زی��را ای��ن قبیل ش��رکتها 
سرمایه گذاري به دلیل تخصص باالیي که در بررسي و پیش بیني 
ارزش آتي سهام برتر دارند معموالً سرمایه گذاري با ریسک بسیار 

پایین را انتخاب مي کنند.
 در خرید س��هام باید س��عي کنیم که کلیه منابع مالي خود را در 
 )Portfolio یک شرکت سرمایه گذاري نکنیم بلکه باید )پرتفولیو
سبدي از سهام شرکتهاي موفق را خریداري کنیم تا سرمایه گذاري 

با ریسک کمتري مواجه شود.
 براي خرید و س��رمایه گذاري در سهام سعي کنیم از کارشناسان 
ش��رکتهاي فع��ال و مج��رب در ای��ن زمینه و کارگ��زاران بورس 

مشورت هاي الزم دریافت نمائیم.
 در خری��د و س��رمایه گذاري در س��هام باید س��عي کنیم س��هام 
ش��رکتهایي را خریداري کنیم ک��ه از ظرفیتهاي باالیي برخوردار 
هستند و میزان سرمایه آنها در حد و اندازه اي باشد که تحت تأثیر 

سفته بازان قرار نگیرد.
 چنانچه عالقه مند به خرید و س��رمایه گذاري در س��هام شرکتها 
هس��تیم حتماً باید ه��ر روز صفحات ب��ازار ب��ورس روزنامه هاي 
اقتصادي را مطالعه کنیم و روند امور سهام شرکتها را رصد نمائیم.
 اولویت خرید را در ش��رایط مساوي به سهام شرکتي باید بدهیم 
که محصوالت آن اعم از مادي و غیرمادي به خارج از کش��ور نیز 

صادر مي شود.

عوامل مؤثر در قیمت سهام
معموالً چهار گروه عوامل در قیمت سهام تأثیر دارند:

   اطالعات گذشته
   اطالعات )وضعیت( کنوني

   انتظارات قابل پیش بیني
   عوامل غیرقابل پیش بیني

دو عامل اول مربوط به گذشته و حال است و عامل سوم و چهارم 
مربوط به آینده مي باشد که سومین عامل با روشهاي آماري قابل 
بررسي و تجزیه و تحلیل و تا حدودي اندازه گیري است ولي عامل 
چهارم را نمي توان در تعیین قیمت سهام مورد شناسایي قرار داد 

و با حدس و گمان باید آن را پي گیري کرد.
بنابراین قیمت سهام با سه عامل همبستگي دارد و هر قدر بررسي 
این س��ه عامل از دقت باالتري برخوردار باش��د ب��ه همان میزان 

کارایي بازار سرمایه افزایش مي یابد.

الگوي زیر نحوه و چگونگي ارتباط عوامل مؤثر در قیمت سهام را 
نشان مي دهد:

روشهاي ارزیابي سهام
ارزیابي سهام شرکت به دو روش انجام مي شود:

 ارزشیابي شرکت از طریق تعیین ارزش خالص دارایي ها
 ارزشیابي ش��رکت از طریق ارزش حقوقي صاحبان سهام و بازده 

سرمایه گذاري

در روش اول از فرمول زیر استفاده مي كنيم:
 = ارزش هر شركت 

ارزش بدهي هاي شركت – ارزش دارایي هاي شركت
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این روش زماني مؤثر اس��ت و کاربرد دارد که سهام شرکت در 
بازار دس��ت دوم داد و ستد نشده باش��د و دستیابي به نسبت 
قیمت بر درآمد P/E  براي ش��رکت با اس��تفاده از شرکتهاي 

مشابه ناممکن باشد.
در روش دوم یعني ارزش��یابي ش��رکت از طریق تعیین ارزش 
حقوق صاحبان سهام به دلیل عمر طوالني شرکت مي بایستي 
ارزش فعلي دریافت هاي آتي محاس��به و مورد توجه قرار گیرد 
به بیاني بهتر بهایي که یک فرد حاضر است براي خرید سهام 
یک شرکت بپردازد به سودهایي بستگي دارد که انتظار مي رود 
در آینده نصیب او ش��ود. این روش ارزش��یابي را روش تعیین 

قیمت مبتني بر ارزش ذاتي یا حقیقي سهام مي نامند.
اما الگوهاي دیگري نیز براي ارزشیابي وجود دارد از جمله:

   الگوي ارزشیابي از دیدگاه شرکتهاي قابل مقایسه
   الگوي ارزشیابي براساس ارزش فعلي سودهاي آتي

در ارزشیابي س��هام از دیدگاه شرکتهاي قابل مقایسه در بازار 
دست دوم از فرمول زیر استفاده مي کنیم:

به عنوان مثال اگر نسبت P/E شرکت چنانچه 5 باشد و درآمد 
هر س��هم ش��رکت در حال ارزیابي از طریق برآورد سود وزیان 

فرضي 40000 باشد ارزش سهام شرکت مزبور برابر است با 
ارزش سهام شرکت  20000 = 5 × 40000

در ارزش��یابي سهام براس��اس ارزش فعلي سود سالهاي آتي از 
فرمول زیر استفاده مي شود:

 

نمادهاي به کار رفته در فرمول باال به شرح زیر است:
V = ارزش سهم در لحظه خرید

D= سود انتظاري قابل پرداخت به هر سهم
K= نرخ بازده انتظاري سرمایه گذار

ک��ه براي جلوگی��ري از اطال��ه کالم به همین میزان بس��نده 
مي کنیم.

روش ها و معيار هفتگانه خرید سهام برتر 
براي سرمایه گذاري

 )Current Quartenty Earning Per share( یا )c( روش
ی��ا EPS فصل جاري زماني که س��ود دوره هاي فصلي رش��د 
مناس��بي نس��بت به مدت زمان س��ال گذش��ته یا فصل هاي 
متناظر داش��ته باشد این افزایش نس��بت ها مي تواند به عنوان 
عالمت دهنده اصلي براي خرید سهام ارائه شده در بورس مورد 

استفاده قرار گیرد.
روش )a( یا )Annual Earning Per share( یا EPS سالیانه

چنانچه س��ود ش��رکتي نسبت به پنج س��ال اخیر داراي رشد 
مناسبي باشد و با بررسي رشد مرکب آن مي توان خرید سهام 
آن شرکت را نسبت به سایر شرکت ها در اولویت قرار داد براي 

محاسبه رشد مرکب کافي است پنج سال را به صورت هر سال 
از سال اول تا سال پنجم با رشد آن در جدولي بیاوریم سپس 
از تقسیم رشد سال آخر به سال پایه نرخ رشد مرکب به دست 
مي آید )الزم به ذکر است این اقدام در مورد شرکتهایي که هر 
س��ال نسبت به س��ال قبل خود از رشد برخوردار باشند به کار 

گرفته مي شود.(
 )New Product Management New High( یا )N( روش 
با قیمت باالي جدید اس��ت که سهم در طول یک دوره تجربه 
مي کند چنانچه شرکتي تولیدي یا خدماتي در سال جاري و یا 
براي سال آینده اقدام به تولید محصول جدید یا ارائه خدمات 
جدیدي کرده باش��د این امر نش��ان دهنده مدیریت توانمند و 
کارآمد مي باش��د لذا این امر مي تواند به عنوان شاخصي براي 

خرید سهام آن به کار گرفته شود.
   روش )S( ی��ا )Supply Demand( یا تعداد س��هامي از 
شرکت که در دس��ت مردم است )سهام شناور یا سهام انتشار 
یافته( چنانچه براي تولید محصول و خدمات شرکتي تقاضاي 
بیش��تر از عرضه وجود داشته باش��د این امر مي تواند شرایطي 
ایجاد کند که قیمت سهام آن افزایش یابد لذا در چنین حالتي 

خرید سهام شرکت توصیه مي شود.
 روش )L( یا )Leader( یا صنایع پیش��رو چنانچه ش��رکتي 
داراي صنعت برتر و یا سهام پیشرو نسبت به شرکتهاي مشابه 

باشد در خرید سهام آن مي توان اقدام کرد.
 روش )I( یا )Institutional Sponsor Ship( یا مالکیت 
نهادي، در این روش باید سهام شرکتهایي را خریداري کرد که 
صندوق هاي بازنشس��تگي،  بانکها، صندوق هاي سرمایه گذاري 

مشترک نیز مالک آن هستند.
 روش )M(  ی��ا )Market Direction( در ای��ن روش ب��ا 
بهره گیري از شاخص کل بازار بورس مي توان جهت گیري بازار 
را مش��خص کرد و متناس��ب با آن براي خرید س��هام تصمیم 
گرفت، زیرا جّو مثبت یا منفي در بازار بورس نس��بت به سهام 
هر یک از ش��رکتها در ترقي و یا کنترل قیمت آن مؤثر اس��ت 
و خری��دار س��هام باید با توج��ه به جّو موج��ود در بازار بورس 

اقدامهاي خود را هماهنگ با آن پیش برد.
این روش��ها را براي اولی��ن ب��ار )William Oneil( مطرح 
کرده است و براي هر یک از روشها و معیارهاي انتخاب سهام، 
 تقس��یم بندي وضع کرده اس��ت. چنانچه معی��ار عالمت دهي 
بین 50-0 باشد عالمت دهي منفي است و نباید اقدام به خرید 
سهام کرد و اگر عالمت دهي بین 100 تا 50 باشد عالمت دهي 
مثبت است و خرید سهام در چنین شرایطي توصیه مي شود که 
وارد بحث فني آن نمي شویم وبه همین میزان اکتفا مي کنیم.

و با در کن��ار هم قراردادن حرف اول هر یک از معیارها ویلیام 
اونی��ل مفه��وم “CANSLIM” را ب��راي معیارهاي هفتگانه 
خ��ود ب��ه کار برد که امروزه از این مفهوم اس��تفاده مي ش��ود 
همچون مفهوم )POSDCORB( لوترگیولیک اس��ت که از 
حرف اول انگلیس��ي برنامه ریزي )Planning(، سازمان دهي  
�Sta(، هدایت و رهبري ng(، گزینش نیرو )Organizing(
)Directing(، هماهنگي )Coordinating(، اطالع دهي و 
 )Budgeting( و بودجه بندي )Reporting( اطالع رس��اني

ساخته شده است.
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معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری 
تهران ب��ا بیان این که حقوق مکتس��به از 
مزایای طرح تفصیلی است گفت : با توجه 
ب��ه این بن��د از طرح تفصیل��ی هیچ جای 
نگرانی برای شهروندانی که به دلیل اجرای 
طرح ملکشان تغییر پهنه بندی یافته است 
وجود ندارد و حقوق مکتس��به آنان حفظ 

می شود .
 )BanaNews.ir( ب��ه گ��زارش بنانی��وز
مهندس علیرضا جاوید با اش��اره به ضوابط 
طرح تفصیلی در خصوص تغییر پهنه بندی 
و ب��ه ویژه تغییر کاربری های پس از اجرای 
طرح گفت : حفظ حقوق مکتس��به یکی از 
مزایای طرح تفصیلی جدید است و در این 
طرح معتبر ش��ناخته شده و با توجه به آن 
هیچ حقی از شهروندانی که پیش از اجرای 
 طرح امتی��ازی دریافت ک��رده اند تضییع

 نمی شود.
معاون شهرس��ازی ش��هردار تهران افزود : 
این موضوع که در فصل 16 س��ند ضوابط 
و مقررات طرح تفصیلی قید ش��ده اس��ت 

مانع از آن خواهد ش��د که شهروندان برای 
دریافت حق خ��ود در این زمینه به مراجع 
قضایی و س��ایر ارگان ها مراجعه کنند. وي 
خاطر نش��ان کرد : حقوق مکتسبه امالکی 
ک��ه پهنه بن��دی آنها نس��بت به گذش��ته 
متفاوت اس��ت به طور حتم لحاظ می شود. 
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری 
ته��ران تصریح کرد: بر اس��اس ای��ن بند ، 
ش��هروندانی که گواهی عدم خالف و پایان 
کار معتبر دارند در حد حقوق مکتسبه خود 
هر زمانی که به شهرداری مراجعه کنند در 

همان پالک و یا ملک دیگری که متعلق به 
خودشان است امکان استفاده از امتیازی را 
که در گذش��ته از آن برخ��وردار بوده اند را 

دریافت می کنند .
جاوی��د تصریح ک��رد: ش��یوه راهبردی - 
ساختاری بودن طرح تفصیلی که از مزایای 
آن اس��ت موجب شده تا ش��هر مبتنی بر 
واقعیت های موجود اجرایی و واقعیت نظام 
دانه بندی قطعات ، راهبردهای طرح جامع 
را با س��اختار ش��هر تلفیق و ترتیبی اتخاذ 

شود که به نفع شهر باشد.

  شهروندانی كه ملکشان تغییر پهنه بندی يافته است، نگران نباشند

در دو ماهه پایاني س��ال قبل و ش��ش ماهه اول سال جاري قیمت 
مسکن از تغییراتي برخوردار بوده از این رو حتي اگر مالکان در راستاي 
اجراي طرح مالیات بر خانه هاي خالي تا میزان 40درصد قیمت هاي 
مس��کن را کاهش دهند بازهم توان خری��د در متقاضیان به وجود 
نخواهد آمد.بر اساس طرح مالیات بر خانه هاي خالي که در راستاي 
کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایي مي شود، به ازاي هر 50 متر، 
200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت 
ابالغ قانوني قابلیت اجرا دارد.به  گزارش ایسنا، با وجود این که هر ساله 
در فصل و انتقاالت با حجم زیادي از جابه جایي ها مواجه هستیم ولي 
با توجه به رکود در بازار فعلي مسکن امسال بازار خرید و فروش و رهن 
و اجاره رونق چنداني نداش��ته است.به دلیل باال بودن قیمت در بازار 
خرید مسکن سیل تقاضا به سمت بازار اجاره بها حرکت کرد و موجب 
ش��کل گیري تورم در آن شد. در این راستا شاهد برنامه ریزي و اتخاذ 
سیاست هایي براي کنترل بازارا مسکن از سوي سیاست گذاران نظیر 
طرح مالیات بر خانه هاي خالي بودیم.این طرح در حالي در حال اجرا 
است که قرار است بر اساس آ ن به ازاي هر متر از خانه خالي چهار هزار 
تومان مالیات گرفته شود بر این اساس براي هر 50 متر خانه خالي 
باید مبلغ 200 هزار تومان مالیات پرداخت شود.بسیاري از مسئوالن و 

سیاست گذاران در این عرصه معتقد هستند با اجراي این طرح قیمت 
مسکن کاهش یافته و واقعي مي شود.در دو ماهه پایاني سال قبل و 
شش ماهه اول سال جاري قیمت مسکن از تغییراتي برخوردار بوده از 
این رو حتي اگر مالکان در راستاي اجراي طرح مالیات بر خانه هاي 
خالي تا میزان 40درصد قیمت هاي مس��کن را کاهش دهند بازهم 
ت��وان خرید در متقاضیان به وجود نخواهد آمد .مي توان پیش بیني 
ک��رد که در آینده با اجراي طرح مالی��ات بر خانه هاي خالي که بر 
اس��اس آن مالیات 200 هزار توماني براي هر 50 متر خانه خالي یا 
به عبارتي براي هر متر چهار هزار تومان مالیات دریافت مي ش��ود، 
مسکن دیگر یک کاالي سرمایه اي نیست و هیچ کس به جز زمان 
رفع نیاز به سراغ خرید خانه نمي رود.البته بر اساس طرح کمیسیون 
اقتصادي مجلس عالوه بر اجراي مالیات 200 هزار توماني براي هر 
50 متر، در پایان هر فصل به صورت تصاعدي با نرخ پنج درصد از 
خانه هاي خالي مالیات دریافت مي شود.در این راستا، رییس سازمان 
امور مالیاتي کش��ور درباره اجراي این طرح معتقد است مالیات بر 
خانه ه��اي خالي قیمت مس��کن را کاهش دهد. ب��ه گفته  وي این 
س��ازمان براي اجراي طرح مالیات بر خانه هاي خالي آمادگي کامل 

داشته و مجري قانون خواهد بود.

جزيیات اجراي مالیات بر خانه هاي خالي اعالم شد
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وزیر نیرو گفت: تابس��تان امس��ال برای این 
وزارتخانه کم دردس��ر بود و چون همزمانی 
درج��ه ح��رارت در یک زمان ایجاد نش��د، 
توانس��تیم توزیع ب��رق را مدیریت کنیم تا 
اشکالی پیش نیاید.به گزارش واحد مرکزی 
خبر، مجید نامجو در حاش��یه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران افزود: اوج مصرف 
برق 42 هزار و 942 مگاوات ثبت شده است 
که از س��ال گذشته بیشتر نیست.وی گفت: 
به نظر می رسد با تحقق روند کاهش دما از 
این پس نیز مش��کلی در تامین برق نداشته 
باش��یم.وزیر نیرو گفت: در بحث آب نیز به 
جز چند اس��تان که با مدیریت استانی حل 

می ش��ود،  مورد خاصی نداشته ایم.وزیر نیرو 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان 
آب از س��دها به سمت دریاچه ارومیه روانه 
می ش��ود،  گفت: در س��تاد پیگیری دریاچه 
ارومیه مطرح ش��د که اگر آب اضافی پشت 
سدها داشتیم، این آب روانه دریاچه ارومیه 
اس��ت.نامجو گفت: همیش��ه برای مصرف 

دو س��ال آینده پیش بین��ی می کنیم و اگر 
مازادی وجود داش��ت، این رهاسازی انجام 
می ش��ود.وی گفت: وزارت نیرو برای انتقال 
آب از حوزه های ش��مال ب��ه دریاچه ارومیه 
طرح هایی تهیه کرده است که انتقال حوزه 
ب��ه حوزه یکی از این موارد اس��ت.وزیر نیرو 
گف��ت:  باران  زایی در آن منطقه و همچنین 
آزادس��ازی آب س��دها نیز از دیگر برنامه ها 
ب��رای تامین آب دریاچه ارومیه اس��ت.وزیر 
نیرو گفت:مهمترین کار در این باره کاهش 
مصرف آب کش��اورزی است که با همکاری 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو انجام 

می شود.

آب اضافی پشت سدها به درياچه ارومیه می رود 

افتتاح قطعه چهار آزادراه تهران � شمال یک ماه به تاخیر افتاد 
تا این بار مهر ماه زمان افتتاح آن باشد.

به گ��زارش بنانی��وز )BanaNews.ir( آب ب��ر – مدیرعامل 
شرکت آزادراه تهران شمال – در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با 
اعالم این خبر گفت: افتتاح قطعه چهار آزادراه تهران – شمال 
که قرار بود شهریور ماه امسال صورت بگیرد تا مهر ماه به تاخیر 
افتاد. وي با بیان اینکه در مرخصي اس��ت و در جریان جزئیات 
طرح و اینکه چه بخش هایي از کار باقیمانده نیست، اظهار کرد: 
مهر ماه قطعه چهار آزادراه از مرزن آباد تا چالوس افتتاح خواهد 
شد. وي درباره آخرین وضعیت قطعه یک این آزادراه نیز گفت: 
اتفاق فوق العاده اي که قابل گفتن باشد نیفتاده است اما کارها 
طبق روال در حال انجام هس��تند. پیش از این طبق قول علي 
نیکزاد وزیر راه و شهرس��ازي زمان افتت��اح قطعه چهار آزادراه 
تهران � شمال ش��هریور ماه امسال اعالم شده بود تا عیدي به 

مردم براي عید سعید فطر باشد که باز هم به تاخیر افتاد.

پیش تر احمد صادقي – معاون وزیر راه – به ایس��نا گفته بود: 
»تمام تالش خود را به کار مي بیندیم تا قطعه چهار آزادراه طبق 
اعالم قبلي و علیرغم تمام مشکالت شهریور ماه امسال به بهره 
برداري برسد.« اما گویا این بار هم نشد.شهروندان نگران تغییر 
پهنه بندی ملک خود ناش��ی از اجرای طرح تفصیلی پایتخت 

نباشند

 افتتاح قطعه 4 آزادراه تهران ـ شمال يك ماه به تاخیر افتاد

دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت ساختمان  در حوزه  
عمران و معماری از  25 تا 28 شهریور سال جاری که مصادف 
با 18-15 س��پتامبر 2012 است توسط  اتاق تعاون جمهوری 
اس��المی ایران در تهران برگزار ش��د. اهداف این نمایش��گاه به 

شرح ذیل بود: 
1-عرضه و معرفی آخرین دستاوردها و تولیدات صنعتی داخلی 

و سایر کشورها
2- معرفی ف��ن آوری و توانمندیهای صنعتی، خدماتی و ایجاد 

امکان ارتباط و مبادله دانش فنی .
3- تمهی��د ش��رایط و امکان برق��راری تماس مس��تقیم بین 
خریداران داخلی با فروشندگان تولیدات صنعتی دیگر کشورها 

جهت عقد قراردادهای تجاری و بازرگانی .
4- توس��عه مناس��بات اقتصادی، بازرگانی ف��ی مابین تجار و 
بخشهای تجاری کشور و بازرگانان و بخشهای تجاری صنعتی 

سایر کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه .
الزم به ذکر است این نمایشگاه در مدت 4 روزبرگزاری از ساعت 
9 الی 16 دایر بود و زمان تایید طرحها یک ماه قبل از افتتاحیه، 
زمان تحویل سالن 3 روز قبل از برگزاری نمایشگاه، زمان اتمام 
آماده س��ازی غرفه آرایی  2 روز قبل از برگزاری نمایشگاه، زمان 
اتم��ام غرفه چین��ی  1 روز قب��ل از افتتاح نمایش��گاه و زمان 

برچیدن غرفه ها  2 روز بعد از نمایشگاه انجام گردید.

دوازدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت ساختمان
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رییس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از 
تحقیق و تفحص از مس��کن مهر خب��ر داد وگفت: طرح 
تحقیق و تفحص از مسکن مهر تهیه و تقدیم هیات رییسه 
مجلس می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رساني بازارهاي 
مالي )ایستا نیوز(، غالمرضا مصباحی مقدم افزود: سواالت 
مهمی درساخت مسکن مهراز جمله این که مسکن مهر 
از چه راهی تامین مالی ش��ده است؟ نحوه قیمت گذاری 
مس��کن مهر به چه صورت اس��ت ؟ آیا قیمت گذاری به 
نحوی بوده اس��ت که متقاضیان بتوانن��د خرید کنند؟ از 
سوی نمایندگان مطرح اس��ت که برای پاسخ به سواالت 
مطروح��ه طرح تحقیق و تفحص از مس��کن مهر تهیه و  
تقدیم هیات رییسه مجلس می شود.نماینده مردم تهران، 
ری، ش��میرانات و اسالمش��هر درمجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: باخبر شده ایم که بخشی از منابع تامین مالی 

مسکن مهر از طریق اس��تقراض از بانک مسکن از بانک مرکزی 
تامین شده  وبراین اس��اس بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی 
افزایش یافته اس��ت که این اثر تورمی دارد ومنجر به افزایش نرخ 
تورم شده اس��ت . وی افزود: مسکن مهر معایب ومنافعی داشت 
ومنافع آن این بود که افرادی که صاحب مس��کن نبودند را خانه 
دار کرد وجمعیت را از شهرهای بزرگ به حاشیه برد ومعایب آن 
کامل نبودن زیرساختها مانند آب و برق و گاز است که باید فراهم 
شود.رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره 
این مطلب که گفته می شود قیمت مسکن از تورم موجود درکشور 
کمتر اس��ت گفت: قیمت خرید و فروش مس��کن کمتر از سطح 
عمومی قیمت کاالها یعنی تورم اس��ت که این هم به دلیل رکود 
مبادالتی مس��کن است  اما قیمت اجاره مسکن به شدت افزایش 
یافته است .مصباحی مقدم درباره وضع مالیات بر خانه های خالی 
و تاثیر آن بر کاهش تولید مس��کن نیز تاکید کرد: مسکن دردنیا 
به عنوان یک کاالی سرمایه ای شناخته نمی شود بلکه یک کاالی 
مصرفی است و این به معنای آن است که کسی مسکن را به این 

امید که قیمت آن افزایش یابد نمی سازد واتفاقا اگر از این محل 
سود به دست آورد مشمول پرداخت مالیات می شود. نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر درمجلس اظهار داشت: درسایر 
کشورها با افزایش سود از محل سرمایه گذاری مسکن، مالیات هم 
تصاعدی افزایش می یابد بنابراین افزایش قیمت مسکن به صرفه 
نخواهد بود. وی افزود: نگه داش��تن مسکن برای یک مدت کوتاه 
ومتعارف ایرادی ندارد اما نگه داشتن مسکن برای چند سال یعنی 
اس��تهالک و راکد ماندن سرمایه اش��خاص و سرمایه ملی کشور 
.نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات و اسالمش��هر درمجلس با 
اشاره به این که چند سالی است با رکود مبادالت دربازار مسکن 
مواجه هستیم گفت: صاحبان مس��کن به انتظار سود شیرین از 
مبادله مسکن هس��تند و به همین دلیل خرید و فروش مسکن 
کاهش پیدا کرده اس��ت وسرمایه ها دراین بخش راکد مانده  که 
این به زیان منافع ملی است. وی با تاکید بر این که باید مسکن را 
کاالی مصرفی بدانیم نه تجاری تصریح کرد:با استفاده از کار کرد 
آب و برق و گاز و سایر خدمات باید خانه های خالی را شناسایی و 

برای آنها مالیات وضع کرد.

تحقیق و تفحص از مسکن مهركلید خورد

یک بیس��تم رقم خرید، فروش، رهن و اجاره باید به عنوان پنج 
درص��د از مالی��ات ب��ر ارزش افزوده معامالت مس��کن پرداخت 
ش��ود. به گزارش فرازنیوز)faraznews.com(، رییس اتحادیه 
کش��وري مش��اوران امالک درباره چگونگي پرداخت پنج درصد 
مالیات بر ارزش افزوده از سوي متعاملین، مالکین و مستاجرین ، 
اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده معامالت مس��کن معادل یک 
چه��ارم رهن، اج��اره و قیمت خرید و فروش اس��ت. »مصطفي 
قلي خس��روي« با بیان این که مالیات ب��ر ارزش افزوده معامالت 
مس��کن عبارت اس��ت از پنج درص��د از یک چه��ارم معامالت 
مس��کن، ادامه داد: این رقم معادل حق الزحمه مشاورین امالک 

را نیز ش��امل مي شود. قلي خسروي با تاکید بر این که برخي به 
اش��تباه گمان م��ي کنند که مالیات بر ارزش افزوده مس��کن را 
باید بنگاه هاي معامالتي پرداخت کنند، گفت: این تصور اشتباه 
اس��ت به طور مثال در معامله یک واح��د 100 میلیون توماني 
ح��ق الزحمه بنگاه ها 550 هزار تومان مي ش��ود که پنج درصد 
از این 550 هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده اي اس��ت که باید 
توسط متعاملین پرداخت شود. رییس اتحادیه کشوري در پایان 
گف��ت:  در ازاي هر یک میلیون تومان در معامالت اجاره بها 30 
هزار تومان حس��اب مي ش��ود یک چهارم از مبلغ رهن و اجاره 

حق الزحمه مشاوران امالک است.

مالیات بر ارزش افزوده مسکن اعالم شد
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in a state of giddiness and a kind of lack of belief. The 
history of earthquake in Iran which has been written 
since 634(13  Solar Calendar) shows that Tabriz with 
25 cases of very strong earthquakes since 1387 years 
ago ranks first in being subject to earthquake. 

Very strong and dreadful earthquakes have destructed 
this city fully . It is more surprising that in three sub-
sequent years , i.e. 419, 420  and 421( Solar Calendar) 
, the occurrence of dreadful earthquakes have brought 
great death toll and broad destruction of urban and ru-
ral buildings and structures. 

Tabriz is only eight kilometers far from active faults 
. Ahar earthquake can be an alert for the release of 
the huge hidden energy in this fault. Khorasan region 
with 11 cases of earthquake and Qazvin region with 
10 registered earthquake ranks second and third in 
earthquake ranking in 1400 years respectively.  In the 
limit of Tehran , the registered record dates back to the 
earthquake of “ Shahr-e Rey” . The first earthquake 
took place in 855 A.D. and the last one was on 898 
A.D.  which was accompanied with the death of nu-
merous number of people and vast destructions.  It was 
such that the then mega city with a population over 1.5 
millions could not regained its high position again . At 
present the mega city of Tehran of which Ray is part 
of it is located in the limit of many active faults. This 
starts from the south of the city ( Kahrizak fault) and 
ends to the north faults . It is said that the return period 
of earthquake is between seven hundred to one thou-
sand. Any delay in its occurrence will save energy and 
incase its power and intensity of its destruction.  The 
occurrence of earthquake in Tehran with degraded vast 
textures, will mean the occurrence of the largest ca-
tastrophe not only at national level but at global level. 

The average of the intensity of registered earthquakes 
in the country since 634 A.D. shows the number 7 on 
the Richter scale and this number is in the ranking of 
strong earthquakes. But how is that in design and con-
struction of various structures, the safety of structures 
have been  ignored?

Some countries such as Indonesia, Japan and the Phil-
ippines  which are located at the conjunction point of 
inter-continental plates  have vaccinated themselves 
against earthquake by securing their constructions. It 
is such that an earthquake measuring  6.5 on Richter 
scale kills only two persons in Indonesia . ( That is 
also due to feat and sudden jumping out of a build-
ing) . The Kube earthquake in Japan measuring 8.2 on 
Richter scale brought about less death toll.  But in our 
country , the earthquakes measuring 6.3 and 6.4 on 
Richter scale lead to the death of more than 300 and 
the reason is that the epicenter of the earthquake is in 
a low dense population area whereas Bam earthquake 
with the same scale ( 6.5 on Richter scale) is so terrible 
which kills more than 30000 people. 

Should this unpleasant and historical history in respect 
of the occurrence of destructive natural disasters of 
which earthquake has a specific position  have con-
veyed a message to us or not?    

Isn’t the time suitable to deal with securing all struc-

tures in the country within a national macro plan of 
which the most important one is the project of securing 
housing and residential units. 

The reality is that our country like Japan and Indonesia 
has a very tough nature in which the earthquake has 
shown its ugly face many times. We have never en-
joyed its face and have been unhappy with that.  Pass-
ing the crises such as earthquake ones is very easy if it 
is dealt with through a strong and pervasive plan and a 
logical timetable.  It is possible to put the program of 
securing habitats and environments into effect within 
the framework of a pervasive project of “ secure habi-
tat for everybody” and identification of all weaknesses 
and strengths of urban and rural structures and proper 
dealing with the conditions of existing structures.  In 
order to achieve this elevated objective, the followings 
are proposed.  

1. Re-formation of the Ministry of Housing 
and Urban Development while construction to be con-
sidered in its blueprint as the pivotal function.

2. Reconsideration of constructional rules and 
regulations to be written based on the pivots of the cre-
ation of sustainable and durable structures. 

3. Full identification of faults nationwide and 
prevention from the growth of cities in their limits. 
4. Establishment of a united organization to is-
sue construction permits in rural and urban regions ( 
since many villages are the primary cores of the for-
mation of cities , the establishment and growth of vil-
lages should be considered in an oriented form , so 
that in managing the units, the responsibilities will not 
become defiled.

5. Construction Engineering Organization 
which according to the law is responsible to regulate 
the affairs related to technical and engineering jobs 
and professions in the sectors of construction and ur-
ban development to control and observe the affairs of 
design, supervision and performance of projects at na-
tional level fully and pervasively.     
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The occurrence of earthquake 
in Ahar, Varzaghan and Heris  
brought about the death of a great 
number of our fellow country 
people and vast destruction of ur-
ban and rural structures in those 
regions.  Following the occur-
rence of other earthquakes such 
as Qeshm (measuring 6.1 on the 
Richter scale) , Broujerd ( mea-

suring 6.1 on the Richter scale),  Zarand(Kerman)
( measuring 6.4 on the Richter scale) , Mazandaran 
( measuring 6.3 on the Richter scale) , Bam-Kerman 
(measuring 6.6 on the Richter scale) , Qazvin (measur-
ing 6.5 on the Richter scale) which occurred during the 
time period of 2002 to 2010 , this recent earthquake 
was among the ones with a high intensity.
The record shows that our encountering with this natu-
ral phenomenon has been a passive one , i.e only at the 
time of the occurrence of the earthquake, it has been 
dealt with actively , but with the passage of time, it has 
been faded, without looking at the policy of improve-
ment and reinforcement of  urban and rural structure as 
a prevalent policy . 
Furthermore, they have not been dealt with based on 
macro and time scheduled specific plans. Housing in 
its general sense is considered to be a shelter for hu-
mans and in its specific sense , it is applied to a living 
unit which can bring about the maximum of relaxation 
to its inhabitants with regard to climatic , weather and 
geological conditions. 
Is it possible to call the existing living residential 
units as secure units with regard to the age , type of 
design and consumed materials? When the Ministry 
of Housing and Urban Development was active as an 
independent ministry , was this important issue dealt 
with ?. Now that the integration of two ministries of 
“ Housing and Urban Development” and “ Road and 
Transportation” has created the Ministry of Road and 
Urban Development , hasn’t the term “ Housing” been 
the most innocent term?   When the term “ housing” 
is deleted from the title of the ministry in charge of 
housing , can’t  it be concluded that “ housing” issue 
is not among the priorities of planning , let’s forget a 
secure housing. 
Housing and construction of houses are among the 
important affairs in all societies . It is such that in in-
dustrial developed countries, there is an independent 
ministry entitled “ Housing” which is equal to con-
struction of houses and housing and is one of the im-
portant ministries.  But how is that when a great part 
of the rural and urban habitats have the least rate of 
strength coefficient and their quality promotion should 
be noticed , the title of “Housing” is deleted from the 
title of the responsible ministry . Doesn’t is bring to 
the mind that the priority of housing has been removed 
from the blueprint?   

Statistics indicate that during many decades, the meth-
od of housing the population of the country has under-
gone noticeable changes. It is such that seventy percent 
of the populations of villages and thirty percent of the 
population residing in cities have changed their places 

which at present, thirty percent are living in villages 
and seventy percent are living in cities. 

The irregular migration to cities has demolished villag-
es. The lack of preparedness of cities to housing , new 
residents and insufficient financial affordability of the 
newly arrived citizens have given rise to the phenom-
enon of bad housing and marginal settlement in cities 
and in particular our mega cities.  This has imposed 
many problems and great financial costs to our cities.  

Though it is not the subject of this discussion , but I 
should state that some years ago , I proposed the estab-
lishment of “intermediary” or “ transit” satellite cities 
to prevent from the expansion of marginal settlement 
and to prepare the new citizens to attend and live in 
immigrant-receiving cities both financially and cultur-
ally but it was not noticed.  

Whereas the texture of most of our cities are very de-
graded due to the use of low quality materials , method 
of construction and their ages but projects such as the 
establishment of new cities ( as “sleep cities” which 
of course the sleep cities do not have any place in new 
urban development) or Mehr housing project which 
is another version of new cities minus urban services 
have been placed in the agenda of the ministry . These 
projects pay attention to the construction of houses in 
high quantity with no attention to quality. 

Our country is among g the ten incident-generating 
countries in the world. The occurrence of incidents 
such as frequent drought , earthquake  .. has been 
changed into natural events which is the result of the 
specific nature of our country .  The location of our 
country on the dry belt of the earth has brought about 
frequent drought . Thus the construction and devel-
opment of dams have been done to manage water re-
sources and prevent the waste of water resulting from 
torrent and abrupt floods. 

Earthquake is also among the phenomena which have 
found a continuous and old link with the nature of our 
country. In fact , the phenomenon of mountain gener-
ating of Alp- Himalaya and the constant movement of 
Saudi Arabian plates to sub-stratum of our country and 
a set of other geological phenomena including faults , 
rainfalls and volcanoes have caused many destructive 
earthquakes in the history of this ancient land.  These 
earthquakes with an average intensity of seven on the 
Richter scale in long years have always caused the 
death of our fellow people and imposed many financial 
and spiritual damages. 

The history of the registered damages in Iran since 634 
which starts from Tabriz and ends again to the limits 
of Tabriz ( Ahar, Vazarghan and Heris) is very alert-
ing.  But it seems that the message of the earth which is 
given to us frequently with earthquake pulses has not 
been received and decoded by us. 

The message is simple . There are many destructive 
earthquakes on the way but it seems that we are still 

Earthquake, Ministry of Housing and a Secure Habitat for Everybody 
By: Engineer Mohammad Kangani 
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so it can be concluded that these changes have political 
nature and they have been materialized to increase the 
authority of the cabinet or parliament in line with the 
implementation of the programs ahead.  

Here it  is worth mentioning that definitely and surely 
such kind of changes are made with a good intention 
to open the knots but since their technical and scientif-
ic back up of studies are not sufficient, their processes 
will be subject to trial and errors . The readers are well 
aware that this method belongs to the 16 and 17 centu-
ries . Today , the projects are not utilized based on cost 
and benefit , the main affairs are made through scientific 
studies based on validity and reliability.  Furthermore, 
through precise and deep studies, the outcomes resulting 
from changes find applicability with a safety coefficient 
and minute of more than 95% . Also using statistics and 
probabilities and enjoying the inputs and outputs provid-
ing for t-student Table, their scientific credit are evalu-
ated. Though statesmen always emphasize that they have 
made library studies and researches, surveys , applied 
and even developmental review, but frequent and peri-
odical changes of these organizations show that at least 
in methodology of the research, the necessary broad sci-
entific attention to meet this goal has been insufficient. 

2. Economic Domain 
Sometimes, part of these integrations and combinations 
are made for the control of organizational costs or value 
engineering and its purpose is to reduce a part of cost, to 
increase productivity, efficiency and effectiveness. 

Despite the fact that these are designed with a well in-
tention to have a smooth performance of the affairs, but 
the results should be re-evaluated.  The reason is that it 
seems in some integration and combinations, possibly 
the organizational costs not only have had a decrease but 
also they have had an increase too.  If scientific studies 
to be done, we will learn that the number of organiza-
tional human resources has not decreased but they have 
also increased. Amid the lack of coordination, managers 
may lose many opportunities and the bureaucratic pro-
cess is also increased. So sometimes, an action has been 
conducted, but the results intended by designers are not 
met. In fact, the original motivation is violated and new 
problems are added to the existing problems. 

3. Social and Organizational Domain 
 Perhaps some of the integrations and combination are 
done to prevent from the interference of activities and 
functions or parallel jobs .  In this manner , it is possible 
to increase the circulation and stage of work . One of 
the experts of organizational management was quoting 
a case in which a letter had been referred to 37 bodies 
within the bureaucratic process . After receiving the let-
ter, each organization has considered the case out of its 
defined duties and after 37 stages , it had been referred 

to the original issuer of the letter. It seems the organiza-
tional integration after Islamic Revolution and the related 
changes has not given ideal results to shorten the organi-
zational process and prevent of parallel jobs .

It is necessary to have more precise attention in decision 
making and decision-taking, because each integration 
has high social , economic and mental costs . Having 
studies these issues, these initiatives should be made with 
a minimum cost and highest rate of ideality. 

4. Cultural Domains 
It seems that part of organizational changes and integra-
tions and combinations are to make cultural develop-
ment. At macro level, many organizations are sources 
of issuance of cultural values and integration of other 
institutions which are within the scope of these types of 
cultural systemic arrangement are subject to integration 
and combination.  In such kind of cases, these integration 
have not served the objectives for which they have been 
designed by designers. Thus, in any integration , further 
attention should be made to long term goals . Particularly 
in the case of organizations which have a specialized or 
sub specialized capabilities , greater attention and more 
accurate scientific methods should be used including the 
case of integration of Ministry of Housing and Urban 
Development with Ministry of Road and Transportation.  
Given it very high economic nature and specialized and 
sub-specialized capabilities of the existing fields in it , 
there is a need to further basic, applied and developmen-
tal studies. 

As our country is located on the belt of many earthquake 
faults , and with regard to the broadness of the activi-
ties of this ministry with very complex specialties , it is 
considered one of the most important ministries in all 
countries in the world.  On the other hand, Ministry of 
Road and Transportation which is very diverse in three 
domains of road, railway and air transportation with 
various structures and should expand  developmental 
and vessel infrastructures enjoys such a broad range of 
activities that many of its units should be administrated 
as an independent organization to speed up and facilitate 
the process  , though they must be under the Ministry 
of Road and Transportation from the viewpoint of head-
quarter and national budget. 

Therefore, integration of two highly broad specialized 
ministries and at the same time important from the view-
point of economic and job-creation vectors will not only 
have a negative impact on their quality of services and 
makes their management problematic under one minister 
but also it will hinder them to meet their mission state-
ment. After a short period from this integration , the pre-
cise studies show that it has created many problems and a 
revision in this project seems to be necessary.   
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are in different directions i.e. one organization(Ministry 
of Roads and Transportation) is responsible for roads, 
maintaining roads , dealing with ports, shipping , airport 
, national railway , civil airplanes, aviation companies , 
metrology , and the other organization , i.e. Ministry of 
Housing and Urban Development is responsible to con-
struct housing in a country located over earthquake faults 
, also dealing with tenancy issues , housing price and ur-
ban development . 

Indeed, the efficiency of this type of integration is very 
farfetched and it is unlikely that it can serve as a source 
of efficiency as desired by its designers.  The density of 
jobs in the integrated ministries is to the extent that due 
to its diverse and vast technical complexities , it is very 
difficult to manage this integrated body.  

Now, we ignore the discussion of Ministry of Coopera-
tives, Labor and Social Affairs. Also we ignore the prob-
lems of Ministry of Commerce which has undertaken the 
problems of Ministry of Industries, Mines and Metals 
and should administrate the pricing of local and imported 
agricultural products to solving the problems of auto car 
industry and various types of industries and deal with 
a ministry which has a close link with the function and 
performance of contract engineer companies of develop-
mental projects.

The main question is that how this integration can orient 
the developmental projects in the route of the objectives 
of the Fifth Development Plan and in the Perspective of 
the Horizon 2025?  In this regard , sympathetic studies 
should be made within the framework of national inter-
est. I should say that there is no doubt in the well inten-
tion of senior mangers , but there is a problem here. If 
in practice, it is proved that the integration plan has not 
been successful and must be left aside, and then it is pos-
sible that the administrators consider it a kind of manage-
ment weakness. Afterwards, in order to avoid from being 
blamed for weakness, they might continue this route and 
confirm its correctness and endanger the national inter-
est.  Furthermore, due to deficiency in the performance 
of integrated organization in particular in the parts related 
to experts of civil engineering, this condition may create 
certain problems for the construction and preparedness of 
projects and increase dissatisfaction in the society.

So , it is necessary to hold expert meetings and to specify 
weaknesses, strengths, threats and opportunities of this 
integration and then act based on research inputs. 

Theoretical Foundations and Existing Philosophy of  
Integration and Dissolution of Organizations 

After the victory of the Islamic Revolution of Iran, we 
have observed many changes in the structure and func-
tions of administrative and social organizations.  Some 
organizations have been converted into ministries and 

after a period of time, they were again changed into 
organizations. Some others  move out from the state of 
organizational situation and were transferred to the in-
stitutions affiliated to the Presidential’ s Office , or as a 
result of integration of two or more organizations, a new 
ministry was created. Also ,  sometimes organizational 
detachment was made such as the detachment of medical 
universities and colleges from Ministry of Science, Re-
search and Technology ( the then Ministry of Culture and 
Higher Education) and their annexation to the Ministry 
of Health and Medical Education. 

The effects of these affairs can be very important and de-
mand further applied research. The fever of these kind of 
administrative phenomena have moved beyond govern-
mental organizations . Today it is observed that some of 
the institutions such as non-governmental credit and fi-
nancial institutions are integrated with each other as well 
and create new institutions.  The integrations and dissolu-
tions and sometimes detachment and then emergence of 
new institutions are the phenomena worth to be studied.
Taking any decision on evaluation of this organizational 
change should be analyzed based on theoretical founda-
tions and experimental facts.  In order to open the discus-
sion, first , it is necessary to consider the factors affecting 
the trend of these changes in theoretical dimensions: 

Usually organizational changes either in structural or 
contextual dimensions including integration, combina-
tion or detachment are taking form based on theoretical 
foundations, or it is made based on touchable and posi-
tive experiences and outputs of these types of changes 
which have been conducted in other social institutions 
and organizations. After studying   their ideal trends, such 
decisions have been made.  With this pre-assumption that 
organizational changes after the Revolution has had theo-
retical bases and internal and external experiences with 
indigenous features , these organizational changes can be 
classified in four domains . Later on, these will be ana-
lyzed to get an accurate conclusion. 

1. Politics or Power Domain
 It seems that possibly the post-Islamic Revolution cabi-
nets have found it necessary to change some ministries 
into organization in order to increase and develop their 
authority. This measure could move out them from being 
under the monitoring of the parliament, so that they were 
able to speed up and facilitate their own plans and poli-
cies within the framework of organization with a higher 
authority and least rate of accountability and any concern 
for impeachment.  Perhaps , the change of the Ministry of 
Planning into Organization of Management and Planning 
and its late change into Office of Deputy for Planning 
and Strategic Supervision of the Presidential’ Office has 
become operational under the influence of such a vision.  
So , it can be said that some structural changes have been 
made due to political concerns rather than technical and 
professional ones.  As the subject of politics is power, 
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It seems that the base of integration of national adminis-
trative institutions dates back to a legal approval -which 
according to the views of a group of experts- was a hasty 
decision without making any accurate, deep, profession-
al and scientific studies. The approval process took place 
during the eight term of Islamic Consultative Assembly 
(Parliament) in January 2010 within the framework of 
Article 53 of the Fifth Development Plan.

Based on that law, the government was obliged to inte-
grate one or some ministries to downsize the number of 
ministries from 21 to 17 by the end of the second year 
of the plan.  The main purpose and apparent function of 
the designer of this plan was to reduce the administrative 
and bureaucratic meandering process and related costs. 
This ideal   became operational by downsizing the struc-
ture of the government.

However, the hidden and internal function of the organi-
zational process of this approved law is perhaps a kind 
of visional and attitude challenge to limit the scope of 
administrative and monitoring performances between 
the parties, i.e. the government and Islamic Consultative 
Assembly which formed the basic motifs of this process. 
In fact, both parties believed in its positive effectiveness 
in optimization process of affairs.

So, based on such an understanding, it was decided to re-
duce the number of ministries and integrate some others 
in a period of time.  In organizational sociology discus-
sion, it is said that each organization is created because 
of certain needs and necessities. The record of more than 
two hundreds formal organizations with the present fea-
tures is resulting from such an attitude but sometimes 
these needs and necessities have been fully personal. 

I remember in the former regime, when an educated 
person affiliated to a part of royal court arrived into the 
country, and since his position had been evaluated to be 
over a deputy minister, when it was not possible to move 
any minister from ministries, immediately, the bureau-
cratic machine used to move to create a new ministry for 
that person.  Sometimes, these attitudes of putting the 
individuals of a same idea together gave rise to the es-
tablishment of an institution or its integration with some 
others. 

Thus, it can be said, sometimes, necessities resulting 
from social, economic or cultural factors were the caus-
ing factors of change and sometimes, very personal, in-
dividual and interest motivated grounds.  It was such that 
at the period of premiership of Howeida, Ministry of Ag-

riculture was divided into four ministries: Production of 
Nutritional and Consuming Materials, Natural Resourc-
es and Forestry, Cooperatives and Land Reforms and 
naturally, a vast group of the advocates of prime minis-
ter used to occupy those positions of deputies, director 
generals, and so on and so forth and joined to the group 
of wage-receiver of the government.  We have observed 
this phenomenon after the Islamic Revolution of Iran in 
another form and content.  

In the conditions of the imposed war, the Ministry of 
Sepah(Islamic Iranian Revolutionary Guards) was creat-
ed. After the end of the war, this ministry was integrated 
with the Ministry of Defense, Armed Forces and Logis-
tics. The Ministry of Industries was divided into Minis-
try of Light and Heavy Industries and Ministry of Mines 
and Metals.  After sometimes, once again , they were 
integrated and were divided in another form.  Ministry of 
Jihad of Construction was formed and after a period of 
time, it was integrated with Ministry of Agriculture and 
changed its name into Ministry of Jiahad of Agriculture. 

At the continuation of this trend, three ministries of Co-
operatives, Labor and Social Affairs, Social Welfare and 
Supply were integrated with each other and changed 
into Ministry of Cooperatives, Labor and Social Wel-
fare.  The study of the costs of such kind of integration 
including printing costs of the letterheads, logos and fa-
çade signs of diverse units in 31 provinces and more than 
1331 cities, the method of establishing link among these 
units in new management bodies are very high.

Also, the process of follow up the cases by clients faces 
frequent problems and complexities.  In many cases, 
the responsibilities are not defined and the mangers and 
staffs do not understand their working domain and many 
problems are created.

What is noticed in this article is the integration of the key 
Ministry of Roads and Transportation with Ministry of 
Housing and Urban Development. 

When Dr. Behbahani, left the Ministry of Roads and 
Transportation , the integration of these two important 
ministries was started . It seems the linking and common 
point of these two ministries is the use of constructional 
materials , iron and steel.  

If we consider this as a standard for integration ,  ac-
cording to the terms of holders of logic” the original 
reason for such an action is rejected” , since the dimen-
sions of the specialized duties of these two organization 

Editorial
A view on factors affecting the integration of ministries: Weaknesses, 
Strengths, Threats and Opportunities.



63
63  

Staff List
  PUBLISHR :Construction  Companies Association
Editor:  Eng. J.Khansari
Editorial Team: J.Khansari, M.Kangani, M.Pourshirazi, J
               J.Asreazad, M.Zarrabi, A.Varzandeh
Editor in Chief: Gh.Alizadeh
Designer: D.Khani
Typesetter, Marketing & Subscription: Fariba Pouragha
Reporter: Arezu Nouri
Printing  Company: Chap Bijan
Publisher: Pasargad
Magazine Address: #88, South Saba St., Taleghani Ave., Tehran, Iran
Tel: +98-21-66464261
Fax: +98-21-66464084
    
Email:payam.abadgaran@acco.ir

PAYAM-E-ABADGARAN
Construction Companies Association Monthly Magazine

No: 299 SHAHRIVAR  1391 )SEPTEMBER. 2012(

 Table of Contents

IN
 T

H
E 

N
A

M
E 

O
F 

G
O

D

1. Editorial

2. Overcoming the economic problems of engineering organizations at the private sector by the formation 

of  special headquarters consist of Interaction Institution and Higher Technical Council...

3. Earthquake, Ministry of Housing and a Secure Habitat for Everybody – Engineer Kangani 

4. Approval of the law to use the maximum power of productions and services to supply national demands 
in the Islamic Consultative Assembly )Parliament( 

5. A glance at the ways of industry dynamism, Engineer Mohammad Ali pour Shirazi

6. A meeting in the presence of representatives of Bank-E SEPAH 

7. A report on Iranian Confederation of Employers’ Associations

8. Memorial ceremony for Engineer Nahavandi 

9. Staircase Landing

10.  Escaping the  low by   govermental organization in the postion as  an employer

11. Oh! Friends, listen to the story of our distress – A view towards wandering about in bureaucratic process 

12. Let’s understand the environment 

- A report on Exhibition of Iranian construction industry

-A course of change in construction building 

- A report on the meeting of All-Iran Confederation 

13.  A report on the election at Engineering Organization

14. Concrete project for highways

15. A glance at economic and financial literature

16. News of construction industry 

17. We have read for you

 





4
4

به نظر مي رسد اساس و پایه ادغام ها و تركيب و تلفيق نهادهاي 
اجرایي كش�ور در اث�ر تصویب قانوني بود كه به ب�اور پاره اي از 
كارشناس�ان ش�تاب زده و ب�دون بررس�ي هاي دقي�ق، عميق، 
تخصص�ي و علمي در دوره هش�تم مجلس ش�وراي اس�المي و 
در دي ماه س�ال 89 تصویب ش�د كه در قالب م�اده 53 برنامه 
پنجم توس�عه نمود یافت در این قانون دولت مکلف ش�د یك یا 
چند وزارتخانه را ادغام كند كه تا پایان س�ال دوم برنامه تعداد 
وزارتخانه ه�ا از 21 ب�ه 17 وزارتخانه كاه�ش یابد. هدف اصلي و 
كاركرد آش�کار طراح�ان آن مبني بر كاهش مش�کالت و روند 
پرپيچ و خم امور اداري و دیوان س�االري در كشور و هزینه هاي 
مترتب بر آن بود كه با اس�تراتژي كوچك كردن س�اختار دولت 
عملياتي و اجرایي ش�د، بنابراین بر بستر چنين برداشتي زماني 
مقرر ش�د كه از تعداد وزارتخانه ها كاس�ته شود و بعضي در هم 
ادغام ش�وند. ولي گاهي ای�ن نيازها و ضرورتها كاماًل ش�خصي 
ب�ه نظر می رس�د  و زماني نيز این امور براي اس�تقرار همفکران 
و هم اندیش�ان در س�ازمان هاي م�ورد نظر، زمينه س�از ایجاد و 
ادغام ها بوده اس�ت. بنابراین مي توان گفت  گاهي ضرورت هاي 
 ناش�ي از عوام�ل اجتماعي، اقتصادي یا فرهنگ�ي موجب تغيير 
ش�ده اس�ت و در برخي موارد زمينه هاي كاماًل فردي و شخصي 
و مصلحت اندیش�ي ها موج�د آن  اس�ت، به طوري ك�ه در دوره 
نخس�ت وزیري هوی�دا وزارت كش�اورزي ب�ه چه�ار وزارتخانه 
توليدات مواد غذایي و مصرفي، منابع طبيعي و جنگل، تعاون و 
اصالحات ارضي تقسيم شد این پدیده را به شکل و با محتوایي 

دیگر پس از انقالب اسالمي ایران نيز شاهد بوده ایم.
در ش�رایط جنگ تحميلي وزارت سپاه ایجاد شد و پس از پایان 
جن�گ، ای�ن وزارتخان�ه در وزارت دفاع و پش�تيباني نيروهاي 
مس�لح ادغام شد. وزارت صنایع به وزارتخانه سبك و سنگين و 
معادن و فلزات تقسيم شد و پس از مدتي دوباره ادغام و مجدداً 
به ش�کل و ف�رم دیگري تفکيك ش�د. وزارت جهاد س�ازندگي 
تش�کيل و پ�س از مدتي با وزارت كش�اورزي ادغام و به وزارت 

جهاد كشاورزي تغيير نام یافت.
در ادام�ه این روند س�ه وزارتخانه تعاون، كار ام�ور اجتماعي و 
تأمي�ن و رفاه اجتماعي در هم ادغام و ب�ه وزارت تعاون و كار و 
رفاه اجتماع�ي تغيير نام یافتند. بررس�ي هزینه هاي مترتب بر 
این ادغام ها اعم از چاپ س�ربرگ، آرم و سردر واحدهاي متنوع 
و مختلف آن در س�ي و یك اس�تان و بيش از 1331 شهرستان، 
نحوه و چگونگي ارتباط ميان این قبيل واحدها در مدیریت هاي 
جدید، بسيار باالست و پي گيري  امور توسط مراجعه كنندگان با 
مش�کالت و پيچيدگي هاي فراواني مواجه مي شود و در بسياري 

زمينه ها مس�ئوليت ها تعریف نش�ده و مدیران و كاركنان حوزه 
كاري خ�ود را ب�ه درس�تي درك نمي كنند و مش�کالت فراواني 
ایج�اد مي گ�ردد. آنچه در این مقال�ه مورد توجه اس�ت، ادغام 
وزارتخانه ه�اي كلي�دي و پراهمي�ت راه و ترابري با مس�کن و 

شهرسازي است كه به آن مي پردازیم. 
پ�س از آنکه آقاي دكتر بهبهان�ي از وزارتخان�ه راه و ترابري كنار 
رفتن�د ادغ�ام ای�ن دو وزارتخان�ه مهم آغاز ش�د چني�ن به نظر 
مي رسد نقطه اتصال و اش�تراك این دو وزارتخانه استفاده از مواد 
و مصالح س�اختماني، آهن و فوالد باشد اگر این را به عنوان معيار 
و مؤلفه اي براي ادغام درنظر بگيریم به تعبير منطقيون »سالبه به 
انتفاء موضوع« اس�ت زیرا ابعاد فعاليتهاي فوق تخصصي متعدد و 
متنوع این دو سازمان كه مسئول راهسازي، راهداري، بندرسازي، 
كش�تيراني، فرودگاه، راه آهن كش�وري و هواپيمایي غيرنظامي و 
ش�ركتهاي هواپيمایي، هواشناسي و.... است در اثر ادغام با وزارت 
مس�کن و شهرس�ازي كه بيانيه مأموریت آن،  س�اخت مسکن در 
كشوري اس�ت كه بر روي انواعي از گس�ل هاي زلزله قرار دارد؛ از 
س�ویي دیگر وظيفه رس�يدگي به امور و وضعيت اج�اره و قيمت 
مس�کن دارد و باید شهرس�ازي نيز بکند، ش�گفتي آفرین است. 
واقعاً اثربخش�ي مثبت این ن�وع ادغام بس�يار دور از ذهن به نظر 
مي رسد كه بتواند منبع و منشاء اثربخشي هاي مورد نظر طراحان 
آن باشد زیرا تراكم كارها در وزارتخانه هاي ادغامي به حدي است 
كه پيچيدگي هاي بس�يار و متنوع فني و گسترده آن مدیریت این 
مجموعه را بس�يار مش�کل مي س�ازد. حال از بحث وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي در مي گذریم و مش�کل وزارت بازرگاني را كه 
مس�ائل و معض�الت وزارت صنایع و معادن و فل�زات هم بر دوش 
او ق�رار گرفت�ه و از تعيين قيمت محصوالت كش�اورزي داخلي و 
وارداتي تا رفع مش�کل صنعت خودروسازي و انواع صنایع را باید 
مدیریت كند صرف نظر مي كنيم و به وزارتخانه اي مي پردازیم كه با 
كاركرد و عملکرد شركتهاي مهندسي پيمانکار پروژه هاي عمراني 
ارتباط تنگاتنگ دارد. سئوال اصلي این است كه این ادغام چگونه 
مي تواند پروژه هاي عمراني را در مسير اهداف برنامه پنجم توسعه 
و در چش�م انداز افق س�ال 1404 راهبري كند؟ در این زمينه باید 
بررسي هاي دلسوزانه و در چارچوب منافع ملي صورت پذیرد. این 
نکته را باید بگویم كه در حسن نيت مدیران ارشد هيچگونه شك 
و شبهه اي وجود ندارد. مشکل این است كه چنانچه در عمل ثابت 
شود طرح ادغام، موفق نبوده و باید كنار گذاشته شود، این امکان 
وج�ود دارد كه متوليان امر،  آن را به نوعي تضعيف مدیریت تلقي 
كنند و براي اینکه متهم به ضعيف بودن نشوند این مسير را ادامه 
دهند و بر صحت آن تأكيد نمایند كه در این صورت منافع ملي به 

ادغـــام وزارتـــــــخانه ها ؛
ضعف ها، قوت ها، تهديدها و فرصتهاي فراروي آن



5
5  

خطر مي افتد و به دليل نارسایي در كاركرد سازمانهاي ادغام شده به 
ویژه در بخش مربوط به حرفه مندان پروژه هاي عمراني، مشکالتي 
را در ساخت و آماده سازي پروژه ها، ایجاد كند و به سطح نارضایتي 
در جامعه بيفزاید. بنابراین الزم اس�ت در این مورد نشس�ت هایي 
كارشناسي صورت پذیرد؛ ضعف ها و قوت ها، و تهدیدها و فرصتهاي 
فراروي كش�ور از این تلفيق و تركيب و ادغام ها مش�خص و معين 

شود و براساس برون داد داده هاي پژوهشي اقدام شود. 

مباني نظري و فلسفه وجودي

 ادغام و انحالل سازمان ها

پس از انقالب اس�المي ایران ش�اهد تغيي�رات و دگرگوني هاي 
فراواني در ساختارها و كاركردهاي سازمانهاي اداري و اجتماعي 
بوده ایم. پاره اي از س�ازمانها به وزارتخانه ها تبدیل شدند و پس 
از مدتي دوباره به س�ازمان تغيير ش�کل یافتن�د؛ و برخي  دیگر 
از وضعي�ت س�ازماني خ�ارج و به نهادهاي وابس�ته به ریاس�ت 
جمهوري انتقال یافتند و یا از تركيب و تلفيق دو یا چند سازمان، 
وزارتخانه اي متولد ش�د و گاهي هم جداس�ازي سازماني انجام 
گرفت. چون جداس�ازي دانشکده هاي پزش�کي از وزارت علوم 
و الحاق آن به وزارت بهداش�ت،  تأثير این امور مي تواند بس�يار 
مهم باش�د و نياز به پژوهش هاي كارب�ردي دارد. تب و تاب این 
قبيل پدیده هاي اداري از سازمانهاي دولتي فراتر رفته و امروزه 
مش�اهده مي شود پاره اي از مؤسس�ات از جمله نهادهاي مالي و 
اعتباري غيردولتي نيز در هم ادغام مي ش�وند. و مؤسس�ه هاي 
جدی�دي را ب�ه وج�ود مي آورن�د. ادغام ها و انحالل ه�ا و گاهي 
جداسازي ها و س�پس پيدایش نهادهاي جدید. پدیده هاي قابل 
بررسي هس�تند مي توان، مبادرت به این قبيل تغيير و تحوالت 
سازماني را، در چهار حوزه زیر طبقه بندي كرد؛ سپس هر یك از 

آنها را براي نتيجه گيري دقيق، مورد تجزیه و تحليل قرار داد.

1� حوزه سياست یا قدرت
چنين به نظر مي رس�د كه دولتهاي پس از انقالب اس�المي براي 
افزایش و گس�ترش اقتدار خود احتم�االً  گاهي ضروري دیده اند 
ك�ه پاره اي از وزارتخانه ها را به س�ازمان تبدیل كنند، تا آنها را 
از ح�وزه نظارت مجلس خارج س�اخته و بتوانن�د در چارچوب 
سازمان، با اقتدار بيشتر و كمترین پاسخگویي و بيم استيضاح، 
روند برنامه ها و سياس�ت گذاري هاي خود را با این ش�کل بندي، 
سرعت و سهولت بخشند. شاید تغيير وزارتخانه سازمان برنامه 
به س�ازمان مدیریت و برنامه ریزي و تبدیل بعدي آن به معاونت 
برنامه ری�زي و نظارت راهبردي ریاس�ت جمهوري تحت تأثير و 
در چارچوب این فرایند بينش�ي عملياتي و اجرایي ش�ده باشد  
ولي تغييرات مجدد و گاه به گاه این س�ازمان ها نش�ان مي دهد 
الاقل در روش شناس�ي پژوهش هاي این قبيل امور دقت الزم و 

گسترده علمي و معطوف به هدف، ناكافي بوده است.

2�  حوزه اقتصادي
گاه�ي پ�اره اي از ادغام ه�ا و تركيب ه�ا ب�ه منظ�ور كنت�رل 
 هزینه ه�اي س�ازماني )Cost control( و یا مهندس�ي ارزش

 )Value Engineering( انجام مي ش�ود و هدف از آن كاستن 
از پ�اره اي از هزینه ه�ا و افزایش بهره وري، كارایي و اثربخش�ي 

مي باشد.
اگرچه این امر با نيت خير و به منظور حسن جریان امور، طراحي 
مي شود ولي نتایج حاصل از آن مي بایستي مورد ارزیابي مجدد 
قرار گيرد. زیرا در بعضي از ادغام ها و تركيب ها به نظر مي رس�د 
احتم�االً نه تنها هزینه هاي س�ازماني كاهش نيافته باش�د بلکه 

حتي افزایش نيز داشته است.

3� حوزه اجتماعي و سازماني
ش�اید پاره اي از ادغام ها و تركيب ه�ا براي جلوگيري از تداخل 
فعاليت ها و كاركردها و یا موازي كاري انجام مي شود تا با تلفيق 
امور بتوان س�رعت گردش آن را افزایش و مراحل كار را كاهش 
داد؛ یکي از متخصصان مدیریت سازماني نقل مي كرد كه نامه اي 
در دیوان ساالري 37 مورد ارجاع داشته كه هر یك از سازمان ها 
پس از دریاف�ت نامه، موضوع آن را در چارچوب ش�رح وظایف 
خود ندانس�ته و پس از طي سي و هفت مرحله،  مجدد به مرجع 
صادركنن�ده آن عودت داده ش�ده بود چنين به نظر مي رس�د، 
ادغام ه�اي انج�ام گرفته س�ازماني پ�س از انقالب اس�المي و 
تغييرات انجام یافته در كوتاه سازي مسير گردش روند سازماني 
و جلوگي�ري از موازي كاري ها، نتيج�ه دلخواه و مطلوب را نداده 
اس�ت و ضرورت دارد در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها دقت 
بيشتري انجام شود زیرا هر ادغامي هزینه هاي بسيار اقتصادي، 
اجتماع�ي و رواني دارد و با مطالعه آن باید با حداقل هزینه و یا 

حداكثر مطلوبيت دست به اقدام زد.
4� حوزه هاي فرهنگي

چنين به نظر مي رسد بخشي از تغييرات سازماني و تركيب و تلفيق ها 
براي گسترش فرهنگي است و در سطح بررسي هاي كالن، بسياري 
از سازمان ها مصدر صدور ارزش هاي فرهنگي تلقي مي شوند و ادغام 
س�ایر نهادهایي كه ب�ه نوعي در این قبي�ل منظومه فرهنگي جاي 
مي گيرند مش�مول ادغام و تركيب مي ش�وند، در این موارد نيز آثار 
مترتب بر این قبيل ادغام ها آنگونه اي كه مدنظر طراحان بوده است 
نتيجه مطلوب و وافي به مقصود نداده اس�ت. بنابر آنچه گذشت در 
ادغام ها مي بایس�تي توجه بيشتر و معطوف به هدف هاي بلندمدت 
را در نظر گرفت به ویژه در مورد ادغام س�ازمان هایي كه جنبه هاي 
تخصص�ي و فوق تخصصي دارند باید امعان نظر بيش�تر و روش هاي 
علم�ي دقيق تري را به كار ب�رد كه از جمله آنها مي ت�وان به ادغام 
وزارت مس�کن و شهرس�ازي با وزارت راه و ترابري اشاره كرد؛ این 
ادغام با توجه به ماهيت اقتصادي بس�يار باال و قابليتهاي تخصصي 
و فوق تخصصي رش�ته هاي كاري موجود در آن نياز به اندیش�گي و 
مطالعات بنيادي، كاربردي و توس�عه اي دارد. با توجه به گستردگي 
ن�وع فعاليت ای�ن دو وزارتخانه با تخصص هاي بس�يار پيچيده، در 
تمامي كشورهاي جهان از مهمترین وزارتخانه ها محسوب مي شود.  
بنابراین ادغام دو وزارتخانه فوق تخصصي و بي نهایت گسترده و در 
عين حال پراهميت از نظر بردارهاي اقتصادي و اشتغال زایي نه تنها بر 
كيفيت كار آنها اثر منفي مي گذارد و مدیریت آن را توسط یك وزیر 
با مشکالت جدي مواجه مي سازد بلکه امکان تحقق بيانيه مأموریت 
آنها را با وقفه و معضل روبرو مي كند. با گذش�ت زمان كوتاهي كه از 
این ادغام مي گذرد بررسي هاي اجمالي نشان مي دهد كه مشکالت 
فراواني را به وجود آورده اس�ت. و بازبين�ي در این طرح ضروري به 

نظر مي رسد.
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مهندس ج�واد خوانس�اری نائب رئيس هي�ات اجرایی 
ش�ورای هماهنگ�ی در ابتدای جلس�ه ضمن تش�کر و 
قدردان�ی از ش�ركت كنندگان در این نشس�ت و آرزوی 
دس�تيابی به نتایجی كه منافع ملی كشور را تامين كند 
عنوان كرد: مش��کالت پیمانکاران ما به حدی رس��یده است 
که بس��یاری از پروژها در آس��تانه تعطیلی قرار دارند به همین 
دلیل درخواست کردیم این جلسه تشکیل شود تا برای یافتن 
راه حلی هم اندیش��ی کنیم.  کمب��ود نقدینگی و عدم پرداخت 

به موقع ص��ورت وضعیتها و تعدیلها به دلیل تخصیص نیافتن 
اعتبارات سال 91 از مشکالت عمده پیمانکاران است.  با این که 
شاخصهای سال 90 اعالم شده است اما به دلیل نبود اعتبارات 
الزم هم��کاران ما ق��ادر به وص��ول آن نبوده ان��د. اگر صورت 
وضعیتها و تعدیلها نس��بت به شاخصهای آخر سال 90 وصول 
شوند همکاران ما کم تر از 50 درصد هزینه های خود را دریافت 
خواهن��د نمود. کمبود نقدینگی، عدم پرداخت به موقع صورت 
وضعیتها و تعدیلها، عدم تطبیق اعتبار و تخصیص اعتبارات به 

عبور از دشواريهای اقتصادی تشکلهای مهندسی بخش خصوصی 
با تشکیل ستاد ويژه ای از نهاد تعامل و شورای عالی فنی 

روز یکش�نبه 26 شهریور اعضای شورای هماهنگی تشکلهای مهندس�ی، صنفی و حرفه ای كشور، با اعضای شورای 
عالی فنی و مدیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس�ت جمهوری دیداری داش�تند تا به بررسی مشکالت 

صنعت احداث بپردازند.
اعضای شورای عالی فنی شامل آقایان مهندس سعيدی كيا، مهندس محرابيان، مهندس زریبافان، و مهندس طاهری 
بودند. از  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری آقای مهندس رحمتی معاون نظارت راهبردی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مهندس مصطفوی دبير نهاد تعامل، مهندس مرادی رئيس امور اجرایی طرحها، مهندس 
مرشدخوانی معاون امور نظام اجرایی طرحها، دكتر قانع فر معاون امور نظام فنی، مهندس خالصی، مهندس توتون چی 
و خانم مهندس ابوالحس�نی و خانم كالنتری در این جلسه حضور داش�تند. آقای دكتر رحيم ممبينی، معاون بودجه 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حاضر بودند تا در مورد بودجه عمرانی توضيحاتی  ارائه دهند.
در این جلسه نمایندگان شورای هماهنگی تشکلها با مطرح كردن این نکته كه با مدیریت درست می توان از شرایط  
دش�وار اقتصادی عبور كرد پيشنهاد دادند س�تادی متشکل از این شورا، اعضای شورای عالی فنی و مدیران معاونت 
نظارت و راهبردی تش�کيل ش�ود كه این پيشنهاد مورد توجه قرار گرفت و قرار شد كه از شورای عالی فنی دو نفر،از 
معاونت فنی دونفر، از معاونت بودجه یك نفر،و از شورای هماهنگی تشکلها سه نفر جهت تشکيل ستاد معرفی شوند.

در دیدار اعضای نهاد تعامل با نمایندگان شورای عالی فنی مطرح شد: 
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پروژه های در دس��ت اجرا، تحمیل هزینه های ناش��ی ازتحریم، 
عدم دسترس��ی به تجهیزات و ماش��ین آالت ناشی از تحریم، 
توقف معامله توسط اغلب فروشندگان کاالها به دلیل باال رفتن 
روز به روز قیمتها، نوس��انات ناش��ی از نرخ ارز و تورم حاکم بر 
جامعه، عدم گش��ایش L/C به علت تحریمها، عدم امکان تهیه 
تجهیزات و مواد اولیه و مصرفی، باعث ش��ده است شاخصهای 
تعدیل با فهرس��ت بهای امروزی نتواند مشکالت را در شرایط 
فعل��ی حل کند. به این دلیل س��عی داریم ت��ا جایی که امکان 
دارد جل��وی این فاجعه را بگیریم چرا که در صورت بی توجهی 
ما اغلب طرحها متوقف خواهد ش��د و خس��ارت عمده  آن این 
خواهد بود که ش��رکتهای مجری پروژه های عمرانی و سازنده 

صنعت احداث که سرمایه ملی 
ما هستند از بین خواهند رفت. 

در ادامه این جلسه مهندس 
تائب بازرس هيات بازرسين 
ش�ورای هماهنگ�ی عنوان 
كرد: ضمن تش��کر از همدلی 
موجود، امیدوارم این جلسه به 
جلسه ای تاریخی تبدیل شود و 
ما همانطور که در سنت هایمان 
ی��ادآوری ش��ده، تهدیده��ا را 
تبدی��ل ب��ه فرص��ت نماییم تا 
بتوانی��م ش��رایط را ب��ه نحوی 
مدیریت کنیم که از این گذرگاه 

تاریخی بسیار حساس کشور با سرافرازی عبور کنیم . اتفاقی که 
افتاده است به قول آقای مهندس احمدی ما را به »هم فهمی« 
رسانده اس��ت و شاید این بزرگترین دستاورد جامعه مهندسی 
اس��ت که دیگر در آن »من و تو« مطرح نیس��ت و »ما« مطرح 

است و این ماییم که باید کمک 
کنیم تا مش��کالت حل ش��ود. 
ما فهمیدیم دیگ��ر نمی توانیم 
به عنوان مش��اور و پیمانکار و 
کارفرما جداگان��ه فکر کنیم و 
جداگان��ه تصمیم بگیریم چون 
این جدایی ها باعث مش��کالت 
برای پروژه ای می ش��ود که در 

راس��تای آبادانی کشور در دست اجراست. خواسته ما این است 
که تصمیمی بگیریم که جلوی توقف لوکوموتیو صنعت احداث 
را بگی��رد چون توقف آن باعث دش��واری اقتصادی می ش��ود. 
بنابرای��ن ما دورهم نشس��ته ام تا این مش��کل را ب��ا گروهی از 

تصمیم گیرها مخصوصا اعضای ش��ورای عالی فنی مطرح کنیم 
و در صدد حل آن باش��یم. به هر حال مرکزیتی برای حل این 
مسائل و مدیریت آن الزم است از جمله می توان در این رابطه 
س��تاد ویژه ای متش��کل از یکی از اعضای ش��ورای عالی فنی، 
معاون��ت فنی و اعضای بخش خصوصی به وج��ود آورد تا این 

ستاد ویژه برای حل مسائل با اقتدار الزم عمل کند.  

در ادامه مهندس ملکيانی فرد عضو شورای هماهنگی و 
رئيس هيات مدیره انجمن شركتهای ساختمانی  سخنان 
خ�ود را با تش�کر از مهن�دس رحمتی كه ب�ا صداقت و 
ش�فافيت به مس�ائل پيمانکاران توجه نش�ان می دهند 
گفت: انجمن شرکتهای 
ساختمانی از انجمنهای 
قدیمی ایران اس��ت که 
س��عی در حل مس��ائل 
سازندگان دارد اما هیچ 
وقت ش��رایط کار برای 
و سازندگان  پیمانکاران 
اس��ت.  نبوده  این گونه 
عوام��ل تاثیرگ��ذار ب��ر 
از  ترکیب��ی  م��ا  کار 
ماشین آالت، دستمزد و 

مصالح است. 
وی مصالح را بعد مخفی 
کار دانس��ت و ب��ا ارائه 
چند پیش فاکتور درباره سیمان و میلگرد و آهن پرسید چگونه 
می توان روز به روز قیمتها عوض شود و ما انتظار داشته باشیم 
شاخصهای تعدیل به طور سه ماهه اعمال شود؟ امروزه در بازار 
به شرکتهای قدیمی مصالح نمی فروشند و ترجیح می دهند آن را 
به غریبه ها و مشتریهای 
گذری بفروش��ند چون 
نمی دانن��د چگون��ه به 
قدیم��ی  مش��تریهای 
خود توضیح بدهند در 
اث��ر تغییرات ن��رخ ارز، 
قیمته��ا ط��ی یکی دو 
روز رشد و تغییر کرده 
است. در مورد دستمزد، نیروی انسانی و ماشین آالت نیز همین 
ش��رایط با تغییرات نس��بتا کمتری حاکم است. با این وضعیت 
چگونه می توان س��ازندگان را به عنوان سرمایه های ملی حفظ 
کرد و سازندگی را تدوم بخشید؟ ما اعالم آمادگی می کنیم که 

مهندس تائب: ما فهمیدیم دیگر نمی توانیم به 
عنوان مشاور و پیمانکار و کارفرما جداگانه 
فکر کنی�م و جداگانه تصمی�م بگیریم چون 
این جدایی ها باعث مشکالت برای پروژه ای 
می ش�ود که در راس�تای آبادانی کش�ور در 
دس�ت اجراس�ت. خواس�ته ما این اس�ت که 
تصمیمی بگیریم که جلوی توقف لوکوموتیو 
صنعت احداث را گرفته شود چون توقف آن 

باعث دشواری اقتصادی می شود.

 مهن�دس ملکیان�ی فرد: به نظ�ر ما اقتصاد 
مقاومت�ی یعنی ب�ا انعط�اف الزم و اعمال 
تغییراتی در ضوابط و قوانین بتوانیم به 
کار سازندگی تدوام بخشیم چرا که اشتغال 

اقتصاد را زنده نگه می دارد.
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با گروههای دیگر فعال در 
این بخش دست در دست 
ه��م داده راهکارهای��ی را 
برای تداوم سازندگی  پیدا 

کنیم. 
به نظر ما اقتصاد مقاومتی 
یعنی ب��ا انعط��اف الزم و 

اعم��ال تغییراتی در ضوابط و قوانین بتوانیم به کار س��ازندگی 
تدوام بخشیم چرا که اشتغال اقتصاد را زنده نگه می دارد. باید 
ستاد عالی و گروهی کارشناس��ی برای ارزیابی شرایط موجود 
ایجاد شود. متاس��فانه توجه به حیات بخش خصوصی مغفول 
مانده اس��ت و همین امر باعث خسران می شود. بخش دولتی 
شاغل در حوزه سازندگی دائما در حال رشد است و همه چیز 
را دولت��ی خواهد کرد. باید پرس��ید چرا طرحها چند دس��ت 
می چرخد تا به پیمانکار اصلی در بخش خصوصی واقعی برسد 
در حالی که دولت مکلف اس��ت در ش��رایط مساوی برای ارائه 
پروژه ها بخشهای تعاون و خصوصی را در اولویت قرار دهد و در 
غیر این صورت، هر اقدام و عملی غیر قانونی شناخته می شود، 
البته بی شک شرایط مساوی وجود ندارد و باعث ایجاد روندی 
اس��ت که در صورت تداوم باعث از بین رفتن بخش خصوصی 

خواهد شد. 

در ادام�ه مهن�دس حس�ن س�عادتمند، عضو ش�ورای 
هماهنگی و رئيس هيات مدیره كانون سراس�ری عنوان 
كرد: طبق قانون، مصوبات ش��ورای عالی فنی برای دولت الزم 
االجرا است. بنابراین قدرت شورای عالی فنی بر کسی پوشیده 
نیست و ما انتظار داریم برای عبور از این دشواری به ما کمک 
کند. ابعاد این مشکالت عنوان شد و اعضای شورای عالی فنی 
بهتر از ما به ابعاد مس��ئله وارد هستند. ما معتقدیم با مدیریت 
می توان از هر نوع سختی عبور کرد و در شرایط موجود صنعت 
احداث، همفکری طرفهای درگیر این مشکالت یعنی معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی، ش��ورای عال��ی فنی و بخش 
خصوصی برای حل مش��کالت الزم اس��ت. درخواست ما این 
است که ستادی متشکل از این سه گروه انتخاب و قدرت الزم 
را داش��ته باش��ند که تصمیمات خود را از طریق شورای عالی 
فنی الزم االجرا کنند. بخش خصوصی برای مش��کالت موجود 
راهکارهایی دارد که در صورت تشکیل ستاد قادر به ارائه آن با 

جزئیات و مستندات است. 
در حال حاضر دو مشکل کمبود نقدینگی برای اجرای پروژه ها 
و گران��ی بی رویه قیمتها وجود دارد که باید  مدیریت ش��وند. 

در بحث کمبود نقدینگی 
می توان حداقل برای سال 
91 با اجرای تعهدات قبلی 
و قبول نکردن تعهد جدید 
اوضاع را کنترل کرد. باید 
قرارداده��ای در حال اجرا 
ک��رده،  اولویت بن��دی  را 
پروژه هایی را که به نتیجه 
می رسند تمام کرده، سراغ 

پروژه بعدی برویم. در مورد 
قیمته��ا می توان  افزای��ش 
در قالب تعدی��ل،  افزایش 
قیمتها را پیش بینی و تاثیر 
آن را کنترل کرد به شرطی 
که آنها به موقع آماده شوند. 
منتهی برخی اقالم با فرمول 
موجود تعدیل نمی شوند که می توان با راه هایی مانند پرداخت 
مابه التف��اوت، آن را حل کرد. بی ش��ک در م��ورد قراردادهای 
سرجمع و فهرستی بدون تعدیل شرایط سختی حاکم است و 
پیمانکارها در حال نابودی هستند. ما در این مورد پیشنهاداتی 
داده ایم. از جمله این که قراردادهای سرجمع تعدیل دار شوند و 
تا زمانی که تعدیل منتش��ر نشده است انعقاد قرارادهای جدید 
متوقف ش��وند. و پ��روژه هایی با این ن��وع قراردادها که اعتبار 
ندارند باید با اعمال ماده 48 متوقف ش��وند و پروژه های دارای 
اعتبار با تغییر نرخ پیمان ترمیم ش��وند.اگر ما یا گروههایی که 
از آن نام بردیم به تنهایی در صدد ارائه راهکار باش��ند، امکان 
دیدن تمام ابعاد مسئله کمتر می شود و بهتر است برای رسیدن 

به نتیجه مقبول به طور مشترک به بررسی مسئله بپردازیم. 

در ادامه مهندس آزاد، عضو ش�ورای هماهنگی تشکلها 
و دبير انجمن راهس�ازی ایران عنوان كرد: مس��ئله ای که 
امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم  حیات بخش خصوصی 
اس��ت، حتی اگر شاخصها و تعدیلها اعالم شود با توجه به این 
ک��ه پیمانکاران ما از جمله خود من از س��ال 89 تا کنون 60 
درصد مبلغ پروژه ای را طلبکار هس��تم چگونه می توانم به کار 
خود ادامه دهم؟ بسیاری از پیمانکاران در حال حاضر در صدد 
جمع کردن کارگاه خود هس��تند اما از آنجایی که برای تسویه 
با کارگران و تحوی��ل کارگاه خود مبلغ کافی در اختیار ندارد، 

دست نگه داشته اند.    
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری )نقل به مضمون( عنوان 
کرده اند:» ایرانی بسازیم كه به هر جای آن بنگریم حضور 
اس�الم را در سازندگی و عدالت ببينيم«. ما نمی توانیم به 
ی��ک عده توجه کنیم در حالی ک��ه به عده دیگری هنوز پولی 
داده نشده است. این عدالت مورد نظر ما نیست. نباید برای به 
بهره وری رساندن برخی پروژه ها شرکتهای کوچک را که سالها 
در این حوزه کار کرده اند مورد بی توجهی قرار داد تا جایی که 

آنها برای ادامه حیات خود با مشکل مواجه شوند. 

در پاس�خ به این اظهارات مهندس محرابيان،  به عنوان 
عضو ش�ورای عالی فنی 
ضمن خيرمق�دم عنوان 
ك�رد: از ای��ن ک��ه مطالب 
ش��فاف و بدون حاشیه ارائه 
شد خوشحالم. در این جلسه 
ما س��ه گروه هستیم شامل 
نمایندگان انجمنها و بخش 
خصوصی، شورای عالی فنی 
معاونت  ارش��د  مدی��ران  و 

مهندس س�عادتمند: ما معتقدیم با مدیریت 
می توان از هر نوع س�ختی عبور کرد و در 
ش�رایط موج�ود صنعت اح�داث، همفکری 
طرفه�ای درگی�ر یعن�ی معاون�ت نظ�ارت 
و راهب�ردی، ش�ورای عال�ی فن�ی و بخش 

خصوصی برای حل مشکالت الزم است.

دکت�ر ممبین�ی: تامی�ن 25 ه�زار میلی�ارد 
تومان منابع مالی ب�رای طرحهای عمرانی 
در کش�ور م�ا ام�ر دش�واری نیس�ت و ب�ا 
جلس�اتی از این دس�ت که با نی�ت اعتالی 
کش�ورمان تش�کیل می ش�ود و با مدیریت 
ظرفیتهای�ی ک�ه در قان�ون بودج�ه وجود 
دارد، برای تامین مناب�ع طرحهای عمرانی 

مشکلی نخواهیم داشت.
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نظارت راهبردی که برای بررسی برخی مشکالت دور هم جمع 
ش��ده ایم. تقریبا 10 مس��ئله محوری در این جلسه مطرح شد 

که چند مورد آنها ربطی 
به شورا ندارد. تصمیمات 
شورای عالی فنی نه تنها 
ب��رای دولت بلک��ه برای 
قوه مقنن��ه و قضائیه هم 
ش��ورا  الزم االجراس��ت. 
در س��ه مح��ور می تواند 
تصمیم بگیرد که ش��امل 
فهرس��ت به��ا و تعدیل، 
قیمتهای جدید و ضوابط 
فنی و اجرایی کش��ور، و 

ح��ل اختالفات اس��ت. در این موارد من به عنوان عضو ش��ورا 
ش��اهد بودم که دوستان در طی این سالها برای تصمیم گیری، 
س��عی کردند خود را در مقام قاضی بگذارند تا آرای دقیقی را 

صادر کنند. 
در مورد موضوعات مطرح شده از جمله ریشه یابی گرانی ها باید 
گف��ت این امر در حوزه اختیارات یا تخصص افراد این جلس��ه 
نیس��ت. در مورد بودجه هم همانطور که دوستان گفتند ما در 
مواقع تنگنا می توانیم مدیریت را به عنوان پارامتر موثر وارد کار 
کنیم  و وقتی عرضه بودجه کم تر از تقاضا است مدیریت را به 
عنوان بهترین عامل کنترل به کار گیریم. از جمله این روشهای 

اولویت بندی  روش  مدیریت��ی 
پروژه ه��ا اس��ت. فلس��فه مهر 
ماندگار نیز این بود که در بین 
پروژههایی  کش��ور  پروژه های 
که ویژگیهای خاصی دارند در 
اولویت قرار گیرند از جمله این 

که :
1- پ��روژه بتوان��د ب��ا تزریق 
نقدینگ��ی ک��م آورده فراوانی 

برای کشور فراهم کند
2- پروژه بتوان��د تولید ثروت 
کن��د مث��ل طرحه��ای پارس 

جنوبی 
3- پ��روژه بتوان��د بخش قابل 

توجهی از نیاز مردم را جبران کند
در مورد بودجه و تحق��ق آن نمی توان به همه نقل قولها تکیه 
ک��رد و بای��د دنب��ال نظرات 
کارشناس��ی بود. در ش��رایط 
تحریم م��ا مجبوری��م بر اثر 
خرد و ریسک پذیری حرکت 
کنیم تا در شرایط سخت هم  
قادر به اداره کشور باشیم. در 
مورد بودجه عمرانی مطمئن 
هستم تخصیص ما از سالهای 
گذش��ته بیش��تر خواهد بود. 
تخصی��ص در ش��ش ماه��ه 
اول ح��دود 62 درص��د بوده 
اس��ت  که در هیچ س��الی تا این حد نبوده است. تخصیص 74 
و 100 درصد برای مناطق س��رد و پروژه های در دس��ت اتمام 
اس��ت. در مورد طرحهای دیگر هم ما امیدواریم تخصیص قابل 
توجهی داشته باش��یم. البته در شرایط ریسک پذیر، تخصیص 
بودجه های عمرانی ماههای اول سال حداقلی صورت می گیرد. 
عالوه بر این قرار شده امسال با بودجه های عمرانی که دو برابر 
بودجه ه��ای عمرانی اس��ت از  راهکارهای صد درصد قانونی به 

کمک طرحهای عمرانی کشور برویم. 
امس��ال انتش��ار اوراق مش��ارکت به طور جدی دنبال می شود 
چنانچه در ش��ش ماه��ه اول امس��ال حدود 8 ه��زار میلیارد 
اوراق مش��ارکت  تومان 
است.  رسیده  فروش  به 
برای ش��ش ماه��ه دوم 
نی��ز بی��ش از 15 هزار 
جدول  توم��ان  میلیارد 
تنظیم شده است. عالوه 
ب��ر ای��ن  بخ��ش قابل 
توجهی از سهام شرکتها 
ک��ه قب��ال  ف��روش آن 
صرف هزینه های جاری 
بودجه های  به  می ش��د 
عمران��ی تعل��ق خواهد 
گرفت، یعنی در مجموع 
بودجه عمرانی به مراتب  

مهندس محرابیان: در مورد بودجه و تحقق 
آن نمی ت�وان ب�ه همه نقل قوله�ا تکیه کرد 
و باید دنب�ال نظرات کارشناس�ی بود. در 
ش�رایط تحریم ما مجبوری�م بر اثر خرد و 
ریس�ک پذیری حرک�ت کنیم تا در ش�رایط 
س�خت هم  ق�ادر به اداره کش�ور باش�یم. 
در م�ورد بودج�ه عمران�ی مطمئن هس�تم 
تخصی�ص ما از س�الهای گذش�ته بیش�تر 

خواهد بود.

مهن�دس خوانس�اری: کمب�ود نقدینگ�ی و 
عدم پرداخت به موقع صورت وضعیتها و 
تعدیلها به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات 
س�ال 91 از مش�کالت عم�ده پیمان�کاران 
اس�ت.  با این که شاخصهای سال 90 اعالم 
شده اس�ت اما به دلیل نبود اعتبارات الزم 
همکاران م�ا قادر به وص�ول آن نبوده اند.

اگر ص�ورت وضعیته�ا و تعدیلها نس�بت 
به ش�اخصهای آخر سال 90 وصول شوند 
هم�کاران ما کم ت�ر از 50 درصد هزینه های 

خود را دریافت خواهند نمود.
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از سال 90 بیشتر خواهد بود. 
در مورد این امر که گفته می شود بحران وجود دارد به نظر من 
ش��رایط موجود با شرایط بحرانی فاصله زیادی دارد، و متوسط 
سرعت اجرای پروژه ها با ویزگی های فوق حدودا سه برابر شده 
است. و جریان نقدینگی که برای پروژه ها تعریف شده بی سابقه 
اس��ت. در مورد دس��ت به دس��ت چرخیدن قراردادها هم باید 
گفت اگرچه زیان زیادی را متوجه خزانه مملکت می کند اما از 
پتانسیل باالی پروژها و باال بودن نقدینگی خبر می دهد. البته 
ما با این امر مخالف هس��تیم و با آئین نامه ای سعی در محدود 

کردن و محکوم کردن ترک تشریفات مناقصه داریم. 

مهن�دس ملکيانی ف�رد با تاكيد روی ای�ن نکته كه این 
دس�ت به دس�ت چرخيدن اغلب بين شركتهای دولتی 
است به س�خنان آقای مهندس محرابيان واكنش نشان 
داد كه ایشان در پاسخ گفت: باید دستگاههایی که طرحهای 
عمرانی کالن دارند دعوت ش��وند تا در موارد ترک تشریفات با 

آنها صحبت گردد. 
یک��ی از اعضای حاضر در مورد نرخ مرجع و عدم تطبیق آن با 
نرخ پروژه ها پرس��ید و با اشاره به ش��رایط اضطراری اقتصادی 
خواهان تش��کیل ستادی اقتصادی برای کنترل شرایط موجود 
شد که پاسخ داده شد: شورای عالی فنی فقط در مواردی ذی 
صالح ورود است. در مورد گرانی، مدیریت گرانی و تعیین تعدیل 

مطرح می ش��ود که ما در 
مورد تعیی��ن تعدیلها که 
تمام  هس��تیم  ذی مدخل 
ت��الش خ��ود را ب��ه کار 
می گیری��م. ک��ه مهندس 
ملکیانی فرد در پاس��خ به 
ایش��ان  تاکید ک��رد: باید 
تعدیلها ماه ب��ه ماه اعالم 
ش��ود ت��ا از قیمتهای روز 

عقب نمانیم. 

جلس�ه  ادام�ه  در 
دكت�ر رحي�م ممبينی 
معاونت  بودج�ه  معاون 
برنامه ری�زی و نظ�ارت 
رئي�س  راهب�ردی 
جمه�وری گف�ت: ام��ر 

بودجه امری سهل و ممتنع است و به نظر می آید ضمن این که 
به خوبی قابل مدیریت اس��ت، از طرفی به دلیل عوامل متعدد، 
مدیریت آن مشکل است. مطالب مطرح شده به طور مستقیم 
و غیر مس��تقیم به بودجه مربوط بود. اما مسائل بودجه ای را به 
معنای خاص در س��ال جاری به خوب��ی می توان مدیریت کرد 
و ظرفیته��ای خوبی به خصوص در قان��ون 1391 پیش بینی 
ش��ده که با هم فکری و همکاری می توان از آن اس��تفاده کرد 

و تخصیص طرحهای عمرانی را در حد قابل قبولی انجام داد.
در ش��رایط موجود منابع درآمد نفتی ما کاهش یافته است اما 
بنا بر اطالعات مستمری که از دستگاههای وصول کننده منابع 
می رسد تا کنون ما هیچ نگرانی در مود منابع غیر نفتی نداریم. 
بر اساس منابع غیر نفتی و منابع نفتی و به استناد احکام برنامه 
پنجم و قانون برنامه و بودجه، تخصیص منابع باید متناسب با 
وصول منابع باش��د. این امر همیشه س��اری و جاری بوده ولی 
امس��ال با دقت بیشتری پی گیری می ش��ود و به دلیل شرایط 
ریس��ک پذیری موجود، مراقبتها و تصمیم گیری های بیشتری 

اعمال می شود. 
بودجه از بعد مصارف ش��امل سه نوع بودجه هزینه ای، مالی و 
عمرانی اس��ت. مبلغ بودجه مالی چندان قابل توجه نیست و از 
آن بابت مشکلی وجود ندارد. در مورد بودجه جاری پرداختهای 
پرس��نلی در اولویت قرار دارد و تمام س��عی ما بر این است که 
از این منابع کاس��ته شود و به سمت طرحهای عمرانی هدایت 
گردد. در م��ورد بودجه های 
عمران��ی ح��دود 40 ه��زار 
قانون  در  توم��ان  میلی��ارد 
بودجه لحاظ شده است که 
همه آن مربوط به  طرحهای 
عمرانی و پیمانکاری نیست 
و ش��امل بعضی موضوعات 
ک��ه جنس عمران��ی واقعی 
ندارند مانند وام دانشجویی، 
خرید تجهیزات و تعمیرات 
نیز می ش��ود. طرحهایی که 
دغدغه دوستان است حدود 
26 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
بودج��ه دارد ک��ه بنده هم 
معتقدم می توانیم تخصیص 
قابل توج��ه در م��ورد آنها 
داش��ته باش��یم. در م��ورد 

 مهندس آزاد: 
مس�ئله ای که امروز با آن دست و پنجه 
ن�رم می کنی�م  حیات بخ�ش خصوصی 
است، حتی اگر شاخصها و تعدیلها اعالم 
ش�ود با توجه به این ک�ه پیمانکاران ما 
از جمله خود من از س�ال 89 تا کنون 60 
درصد مبلغ پروژه ای را طلبکار هس�تم 
چگونه می توانم به کار خود ادامه دهم؟ 
بسیاری از پیمانکاران در حال حاضر در 
صدد جمع کردن کارگاه خود هستند اما 
از آنجایی که برای تسویه با کارگران و 
تحویل کارگاه خود مبلغ کافی در اختیار 

ندارد، دست نگه داشته اند.   
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طرحه��ای عمرانی عموما از دو منبع یعن��ی منابع عمومی و 
منابع س��رمایه گذاری دولتی تزریق اعتب��ار صورت می گیرد. 
منابع سرمایه گذاری بودجه شرکتهای دولتی حدود 96 هزار 
میلیارد تومان است که روند تامین آن طی سالهای گذشته تا 
حدود 60 - 70 درصد بوده است. البته روند تامین این بودجه 

از جمله در شرکت نفت ادامه می یابد.
اما در مورد منابع عمومی، پیش بینی ما تامین اعتباری حدود 
12 هزار میلیارد تومان از محل آن اس��ت البته در کنار آن 5 
هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت با تضمین دولت و حدود 

15 ه��زار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت ه��م با تضمین خود 
ش��رکتها وجود دارد. عالوه بر این حق استفاده 20 درصدی از 
صندوق توسعه ملی در بخش صنعت و معدن و کشاورزی و آب 
و خاک، فروش س��هام و اموال هم وجود دارد و من به قطعیت 
ع��رض می کنم که با همکاری و مدیری��ت به خوبی می توانیم 
منابع طرحه��ای عمرانی را در حد قاب��ل قبولی تامین کنیم. 
ب��ه هر حال تامی��ن 25 هزار میلیارد توم��ان منابع مالی برای 
طرحهای عمرانی در کشور ما امر دشواری نیست و با جلساتی 
از این دس��ت که با نیت اعتالی کش��ورمان تشکیل می شود و 
ب��ا مدیریت ظرفیتهایی که در قان��ون بودجه وجود دارد، برای 
تامین منابع طرحهای عمرانی مشکلی نخواهیم داشت. حتی در 
صورت لزوم می توان از مجلس هم در مورد استفاده از صندوق 
توسعه ملی اجازه هایی گرفت. مقداری از درآمدهای مازاد نفت 
از س��ال 90 وارد سال 91 ش��ده که هزینه کرد اعتبارات آن تا 
شهریور تمدید شده است. ما برای 6 ماهه اول سال حدود 30 
درصد تخصیص اعتبار داش��تیم که در ش��ش ماهه دوم رو به 

بهبود هم خواهد بود. 

مهندس خوانساری بعد از استماع سخنان دكتر ممبينی 
پرس�يد این كه 30 درصد تخصيص یافته نس�بت به 27 
هزار ميليارد تومان بوده یا نس�بت ب�ه 40 هزارميليارد 
توم�ان كه دكتر ممبين�ی گفت این 30 درصد نس��بت به 
40 هزارمیلیارد تومان بوده اس��ت، البت��ه اولویت ما طرحهای 
شناسنامه دار بوده و تحقق آن  به دلیل کمبود نقدینگی کمتر 
بوده اس��ت اما با احتساب تخصیص منابعی که برای طرحهای 
رو به اتمام در نظر گرفته  ش��ده امیدواریم این عدد به 8 هزار 

میلیارد تومان برسد. 

پ�س از س�خنان دكت�ر 
ممبين�ی، مهن�دس آزاد 
جای��ی  در  ش��ما  گف�ت 
فرم��وده بودی��د  27 تا 30 
درصد بودجه ه��ای عمرانی 
تخصیص داده ش��ده است، 
اما گویا ب��ه کارفرما اختیار 
داده ش��ده ای��ن پول��ی که 
تخصی��ص می یاب��د ب��رای 
پروژه های خاص و مورد نظر 
خود خ��رج کند که این امر 
منافی عدالت و باعث نادیده 

گرفتن منابع م��ورد نیاز برای پیمان��کاران پروژه های عمرانی 
می شود.

دکتر ممبینی گفت در دولت نهم و دهم در بحث اختیار دادن 
به دس��تگاهها محدودیتهایی مشخص ش��ده است اما در عین 
حال رئیس دستگاه است که حق تصمیم گیری برای پرداخت 
ب��ه طرحهای حوزه خود را دارد و م��ا نمی توانیم در این مورد 

دخالت کنیم. 
در ادامه یکی از اعضای شورای هماهنگی گفت: 8 هزار میلیارد 
تومان از بودجه عمومی کشور تا آخر آذر تخصیص می یابد که 
ش��ما امیدوارید پول آن نیز پرداخت شود، آیا این مبلغ جمع 
طرحهای مهر ماندگار و س��ایر طرحهای عمرانی اس��ت؟ چند 

درصد از این مبلغ مربوط به طرحهای مهر ماندگار است؟ 
دکت��ر ممبینی جواب داد: طرحهای مه��ر ماندگار 905 طرح 
اس��ت. 423 طرح آنها مربوط به منابع عمومی است و 7 هزار 
میلیارد تومان منابع مربوط به آن است و شامل همه طرحهای 

مهر ماندگار نمی شود. 

مهندس ش�کوفی، دبير شورای هماهنگی تشکلها یکی 
از مشکالت مهم در حرفه مشاوره فنی را انجام مناقصه 
و ارجاع كار به حداقل قيمت پيش�نهادی را عنوان كرد 
و اظهارداش�ت که با ارجاع کار به حداقل قیمت پیشنهادی 
بدون توجه واقعی به مدارک فنی وتجربیات و مدیریت مهندس 
مش��اور به معنای انجام حداقل مطالعه و نهایتا تهیه نقشه های 
ناقص و ناکافی توس��ط افراد ک��م تجربه و ارزان قیمت که هم 
اجرا و هم بهره برداری ازپروژه را دچار مشکالت عدیده نموده و 
منافع ملی را دچار خسران می نماید. وی پیشنهاد نمود نسبت 

به اصالح قانون ذیربط اقدام عاجل انجام گیرد.

در پایان جلس��ه مقرر شد 
س��تادی تش��کیل شود و 
را  پیش��نهادهای مختلف 
بررس��ی نماید و در جهت 
اقدام  عمل��ی ک��ردن آن 
کن��د. اعضای این س��تاد 
ش��امل دو نفر از ش��ورای 
عال��ی فن��ی، دو نف��ر از 
و  برنامه ری��زی  معاون��ت 
نظارت راهبردی، یک نفر 
بودجه  معاون��ت  از طرف 
ش��ورای  از  نف��ر  س��ه  و 
تش��کلهای  هماهنگ��ی 

مهندسی خواهد بود.  

  مهندس شکوفی: با ارجاع کار به حداقل 
قیمت بدون توجه واقعی به مدارک فنی 
وتجربی�ات و مدیریت مهندس مش�اور 
ب�ه معنای انجام حداقل مطالعه و نهایتاً 
تهیه نقش�ه های ناقص و ناکافی توسط 
اف�راد ک�م تجرب�ه و ارزان قیم�ت که هم 
اجرا و هم بهره برداری ازپروژه را دچار 
مش�کالت عدیده نم�وده و منافع ملی را 

دچار خسران می نماید. 
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س��ابقه امر نشان می دهد که برخورد ما با این پدیده طبیعی به 
صورت انفعالی بوده یعنی فقط در زمان وقوع زلزله خیلی فعال 
با قضیه برخورد ش��ده و با گذش��ت زمان موضوع از تب و تاب 
افتاده اس��ت بی آنکه به امر بهس��ازی و مقاوم سازی سازه های 
ش��هری و روستایی به عنوان سیاس��تی غالب، نگریسته شده و 
بر اس��اس برنامه ه��ای کالن ملی و زمان بندی مش��خص بدان 

پرداخته ش��ود. مس��کن به مفهوم عام  س��رپناه انس��انها تلقی 
می گ��ردد و معنای خاص آن به واحد زیس��تی اطالق می گردد 
که با توجه به ش��رایط اقلیمی، آب و هوایی و زمین ش��ناختی، 
بتواند حداکثر آس��ایش و آرامش را به س��اکنانش عرضه بدارد. 
ولی آیا میتوان نس��بت به واحدهای زیستی موجود با توجه به 
قدمت، ن��وع طراحی و مصالح مصرفی در آنه��ا "واژه ایمن" را 

زلزله، وزارت مسکن و زيستگاه امن برای همه
نگارش : مهندس محمد كنگانی

وق�وع زمين لرزه اهر، ورزقان و هریس، مرگ تعداد كثيری از هموطنان ما و تخریب گس�ترده 
سازه های شهری و روستائی را در این مناطق به همراه داشت ، به دنبال وقوع زلزله های دیگری 
 نظير زلزله قش�م )با ش�دت 6/1 ریشتر(بروجرد )6/1 ریشتر ( قش�م )6/0 ریشتر (زرند كرمان
 )6/4 ریش�تر( مازندران )6/3 ریش�تر( بم كرمان )6/6 ریشتر( قزوین )6/5 ریشتر( كه در بازه 
زمانی سالهای 1381  تا 1389 به وقوع پيوست، در زمره زلزله هایی می توان برشمرد كه با شدت 

زیاد رخ داده اند. 

زلزله بوئين زهرا در سال1341
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به کار برد ؟! زمانی که وزارت مس��کن و شهرس��ازی به عنوان 
وزارتخانه ای مستقل فعال بود آیا به این امر مهم پرداخته بود؟ 
و هم اکنون که ادغام دو وزارتخانه "مسکن و شهرسازی" و "راه 
و ترابری"، وزارتخانه "راه و شهرسازی" را پدید آورده است، آیا 
مظلوم ترین واژه مسکن نبوده است؟ هنگامی که واژه مسکن از 
عنوان وزارتخانه متولی حذف می گردد، نمی توان چنین نتیجه 
گرفت که امر "مسکن" دیگر در اولویت برنامه ریزیها قرار ندارد 

چه رسد به "مسکن ایمن".
مسکن و خانه س��ازی از امور مهم در تمامی جوامع می باشند 
به گونه ای که در کش��ورهای پیش��رفته صنعتی نیز وزارتخانه 
مس��تقلی تحت عنوان )Housing(  که معادل خانه سازی و 
مسکن است آن را در رده وزارتخانه های مهم قرار داده است. اما 
چگونه است در حالی که بخش بسیار عظیمی از سکونتگاههای 
روستایی و شهری از کمترین ضریب استحکامی برخوردارند و 
بایستی برای ارتقای کیفی آن چاره اندیشی نمود، عنوان مسکن 
از ن��ام وزارتخانه متولی ح��ذف می گردد و آی��ا چنین تداعی 

نمی گردد که اولویت مسکن از دستور کار خارج شده است؟ 
آمارها بیانگر این نکته اند که طی چند دهه نحوه اسکان جمعیت 
کشور تغییر چشمگیری یافته است به گونه ای که  هفتاد درصد 
جمعیت س��اکن در روستاها و س��ی درصد جمعیت ساکن در 
شهرها جای خود را به گونه ای تغییر داده اند که هم اینک سی 

درصد جمعیت در روستاها ساکنند و هفتاد درصد در شهرها.
مهاجرت بی رویه به شهرها اس��باب تخریب و نابودی روستاها 
را فراهم آورده و عدم آمادگی ش��هرها برای اس��کان، ساکنان 
جدید از س��وئی و توان ناکافی مالی شهروندان جدیدالورود از 
  " سوئی دیگر موجبات بروز پدیده "بدمسکنی" و "حاشیه نشینی

در ش��هرها و به ویژه شهرهای بزرگ ما گردیده است و این امر 
مش��کالت عدیده و هزینه های مالی کالنی را به ش��هرهای ما 

تحمیل نموده است.
هر چند که موضوع این بحث نمیباشد ،ولی بایستی بگویم که 
چندین س��ال قبل طرح ایجاد شهرکهای "واسطه" و یا "گذار" 
را برای جلوگیری از ایجاد توس��عه حاشیه نشینی و آماده سازی 
شهروندان جدید که چه از بعد مالی و چه فرهنگی برای حضور 
و زندگ��ی در ش��هرهای مهاجرپذیر از آمادگ��ی الزم برخوردار 

نمی باشند را ارائه دادم و البته که مورد التفات قرار نگرفت.   
در حالیکه بافت اکثر ش��هرهای ما به دلیل اس��تفاده از مصالح 
نامرغوب، نحوه س��اخت و قدمت آنها به ش��دت فرسوده است 
طرحهایی همچون ایجاد ش��هرهای جدید )به عنوان شهرهای 
خواب که البته ش��هرهای خواب دیگری در شهرس��ازی جدید 
محلی از اعراب ندارند( و یا مس��کن مهر که نس��خه ای دیگر از 
شهرهای جدیدی است منهای خدمات شهری، در دستور کار 
وزارتخانه متولی قرار می گیرد. نوعی از خانه سازی که کمیت را 

مد نظر قرار داده است و نه کیفیت را.
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کش��ور ما در زمره ده کش��ور حادثه خیز دنیا ق��رار دارد و وقوع 
حوادثی چون خشکس��الی های پیاپی، زلزله و.....به صورت امری 
طبیعی درآمده است که حاصل طبیعت خاص کشور ماست. زیرا 
استقرار کش��ور بر روی کمربند خشک کره زمین ، ارمغانی جزء 
خشکسالی های پیاپی به همراه نداشته و ایجاد و توسعه سدها و 
آب بندها در راس��تای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هرزروی 
آبهایی است که از بارشهای سیل آسا و ناگهانی نشأت می گیرند.

زلزله نیز از جمله پدیده هایی است که عماًل با طبیعت کشور ما 
پیوندی ناگسستنی و دیرینه یافته است. در واقع پدیده کوه زائی 
آلپ – هیمالیا و حرکت مس��تمر و مداوم صفحه عربس��تان به 
زیر صفحه کش��ور ما و مجموعه ای از    پدیده های دیگر زمین 
ش��ناختی شامل گس��لها ، ریزش ها و آتشفش��انها، مسبب بروز 
زمین لرزه های بسیار زیاد و مخرب  در تاریخ این سرزمین کهن 
بوده اند که با ش��دت متوس��ط 7 درجه در مقیاس ریشتر طی 
س��الیان دراز همواره هموطنان ما را به کام مرگ کش��انیده و 
خسارات مادی و معنوی بسیار باالیی را بر جای گذاشته است.

پیشینه بررسی زلزله های به ثبت رسیده در ایران از سال 634 
میالدی )13 شمس��ی( که از شهر تبریز آغاز گردیده و مجدداً 
به محدوده تبریز )اهر، ورزقان و هریس( ختم می گردد، بسیار 
هش��یار دهنده اند. اما انگار که پیام زمین را که به طور مکرر با 
پالسهای زلزله به ما منتقل می گردد را به نیکی درنیافته و آنرا 

رمزگشایی نکرده ایم.
پیام ساده است، زلزله های بسیار مخرب دیگری در راهند ولی 
گوی��ا ما هنوز در نوعی گیجی و ناباوری ق��رار داریم. تاریخچه 
زلزله ایران که از سال 13 شمسی مدون گردیده نشان می دهد 
که شهر تبریز با وقوع 25 مورد زلزله بسیار قوی در آن از سال 
قب��ل 1378 تاکنون رتبه اول زلزله خیزی را به خود اختصاص 

داده است.
زلزله های بسیار قوی و س��همناکی که موجبات تخریب کامل 

ش��هر را فراهم ساخته اند و عجیب تر آنکه طی سه سال متوالی 
یعن��ی س��الهای  419، 420، 421 شمس��ی وق��وع زلزله های 
دهش��تناک مرگ و میر زیاد و تخریب وس��یع س��اختمانها و 

سازه های شهری و روستایی را رقم  زده اند.
ش��هر تبریز از گس��ل فعال منطقه فقط هشت کیلومتر فاصله 
داشته و زلزله اهر می تواند هشداری بر آزادسازی انرژی عظیم 
نهفته در این گسل باشد. منطقه خراسان با وقوع 11 مورد زلزله 
و منطقه قزوین با ثبت ده مورد زلزله جایگاه دوم و س��وم را در 
رده بندی زلزله در بازه زمانی 1400 س��اله کشور ما داشته اند، 
در محدوده شهر تهران سابقه ثبت شده به زمین لرزه در "ری" 
اشاره دارد. اولین زلزله در سال 234 شمسی روی داده و آخرین 
آنها در سال 277 شمسی به ثبت رسیده است. که البته با مرگ 
بیشمار انس��انها و تخریب های گس��ترده ای توام بوده است. به 
گونه ای که کالن ش��هر دوران خود و ب��ا جمعیتی بالغ بر 1/5 
میلیون نفر، دیگر هیچگاه به جایگاه رفیع و ش��امخ خود دست 
نیافته اس��ت و در حال حاضر کالنش��هر ته��ران که ری نیز به 
عنوان بخش��ی از آن تلقی می شود در محدوده گسلهای متعدد 
و فعالی قرار دارد که از جنوب شهر )گسل کهریزک( آغاز شده 
و به گسلهای شمال ش��هر ختم می گردد. می گویند دوره های 
بازگش��ت زلزله بین هفتصد تا هزار س��ال می باشد و تأخیر در 
وقوع آن یعنی ذخیره انرژی و افزایش قدرت و ش��دت تخریب 
آن، که وقوع زلزله در تهران که از بافتهای بس��یار فرس��وده و 
گستردهای برخوردار است، معنایی جز وقوع بزرگترین فاجعه 

نه تنها در سطح ملی بلکه جهانی ندارد.
متوس��ط ش��دت زلزله های به ثبت رسیده در کش��ور از سال 
13 شمس��ی تاکنون عدد هفت را در مقیاس ریش��تر نش��ان           
می ده��د که این ع��دد در رده بندی زلزله های ق��وی قرار دارد. 
ولی چگونه اس��ت که در طراحی و ساخت سازه های گوناگون، 

ایمن سازی سازه ای  نادیده گرفته شده است.
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پاره ای از کش��ورها نظیر اندون��زی، ژاپن، فیلیپین که در محل 
تالقی صفحات بین قاره ای قرار دارند با ایمن س��ازی ساخت و 
سازهایش��ان خود را در برابر وقوع زلزله های ش��دید واکسینه 
نموده اند به گونه ای که زلزله 6/5 ریشتری در  اندونزی موجبات 
م��رگ دو نف��ر  را فراهم می آورد )آنهم صرف��اً به دلیل ترس و 
وحش��ت ناگهانی و پرت نمودن خود به بیرون از ساختمان ( و 
زلزله کوبه ژاپن با ش��دت 8/2 ریش��تر تلفات کم شماری را به 
همراه دارد. اما در کشور ما وقوع زلزله های  6/3 و 6/4 ریشتری 
ب��ه مرگ بیش از 300 نفر می انجامد ک��ه دلیل آن قرارگیری 
کانون زلزله در منطقه ای با تراکم جمعیتی پایین است و زلزله 
بم با همین قدرت )6/5 ریشتر( آنقدر سهمگین است  که بیش 

از 30000 نفر را به کام مرگ بکشاند.
این پیش��ینه ناگوار و تاریخی در خصوص بروز حوادث طبیعی 
مخرب که زلزله در بین آنها از جایگاه ویژه ای برخوردار است آیا 

بایستی پیامی را به ما انتقال داده باشد یا خیر؟
آیا دیگر وقت آن فرا نرسیده است که در قالب طرح کالن ملی 
به موضوع ایمن سازی کلیه سازه های کشور بپردازیم که قطعاً  
مه��م ترین بخش این پروژه ایمن س��ازی خانه ها و واحد های 

زیستی است.
واقعیت این است که کشور ما همچون ژاپن و اندونزی طبیعتی 
بس��یار خش��ن دارد که زلزله یکی از چهره های زش��ت و کریه 
آن، ب��ه دفعات خود را به ما نش��ان داده و هرگ��ز از دیدن آن 
چهره نا زیبا لذت نبرده که مکدر گردیده ایم. گذر از بحران هایی 

همچون بحران زلزله بس��یار س��هل و آسان است و چنانچه در 
ی��ک برنامه ریزی ق��وی و فراگی��ر و زمان بن��دی معقول بدان 
پرداخته ش��ود. می توان در چهارچوب طرح فراگیر "زیس��تگاه 
امن برای همه" و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازه های شهری 
و روستایی و برخورد متناسب با وضعیت موجود سازه ها، برنامه 
ایمن س��ازی زیستگاه ها و محیط زیس��ت را تواماً از قوه به فعل 

درآورد در جهت نیل به این هدف واال پیشنهاد می گردد که:
1-تشکیل مجدد وزارت مسکن و شهرسازی با محوریت آن در 

امر ساخت و ساز در کشور در دستور کار قرار گیرد.
2-قوانین و مقررات ساختمانی بازنگری شده بر اساس محوریت 

ایجاد سازه های پایدار و با دوام مدون می گردد.
3-شناسایی کامل گسلها در گستره کشور و پیشگیری از رشد 

شهرها در محدوده آنها.
4-ایجاد س��ازمانی واحد برای صدور پروانه های ساختمانی در 
مناطق ش��هری و روس��تایی )از آنجا که بس��یاری از روستاها، 
هس��ته های اولیه شکل گیری ش��هرها می باشند ، ایجاد و رشد 
روستاها بایستی به صورت هدایت شده مدنظر قرار گیرد چون  

در مدیریت واحد مسئولیت ها لوث نخواهد شد(
5-س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان که برابر قانون "تنسیق 
امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای 
س��اختمان و شهرسازی" را برعهده دارد به طور جامع و فراگیر 
امور طراحی، نظارت و اجراء پروژه ها را در سطح کشور کنترل 

و رصد نماید.

زمستانزوردسردمناطقزلزلهزدهآغازمیشود
هبکمکهموطنانزلزلهزدهغیورآرذبایجانیبشتابیم
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تاریخ 1391/5/16 شماره 22/26060  
جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیس��ت و س��وم )123( قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 
و اصالح ماده )104( قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح 
یک فوریتی به مجلس ش��ورای اس��المی تقدیم گردیده بود، با 
تصویب در جلس��ه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/5/1 و تأیید 

شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می گردد.
رئيس مجلس شورای اسالمی � علی الریجانی

———————————————————

.قانون حداكثر اس�تفاده از توان تولي�دی و خدماتی در 
تأمي�ن نيازهای كش�ور و تقویت آنها در ام�ر صادرات و 

اصالح ماده )104( قانون مالياتهای مستقيم
.

ماده1� عبارات و اصطالحات این قانون در معانی مشروحه زیر 
به کار می رود:

1� ط��رح )پ��روژه(: عب��ارت از مجموعه فعالیت ه��ای هدفدار 
مهندس��ی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهش��ی، خرید 
ماش��ین آالت، تجهیزات و لوازم، پیمان��کاری عملیات عمرانی، 
اجراء ، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است 
که به احداث یک واحد جدید منجر ش��ود و یا توس��عه، بهبود، 
افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

2� ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسئولیت انجام طرح )پروژه( 
است.

3� ش�رکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی 
داخل کش��ور که صددرصد )100درصد( س��هام آن متعلق به 

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
4� ش��رکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد 
)100درصد( س��هام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی 
غیرایرانی اس��ت و براس��اس قوانین جمهوری اسالمی ایران در 

کشور فعالیت می کنند.
5 � ش��رکت خارجی � ایرانی: عبارت از ش��رکت ثبت شده در 

مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد 
)51درصد( س��هام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول 
جمهوری اس��المی ایران و بقیه س��هام آن متعلق به اش��خاص 

حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
6 � ش��رکت ایرانی � خارجی: عبارت از ش��رکت ثبت شده در 
ایران اس��ت که بیش از پنجاه و یک درصد )51درصد( س��هام 
آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن 

متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
7� کار در داخ��ل کش��ور: س��هم ارزش فعالیت ه��ای مختلف 
اقتصادی به جز ارزش زمین، س��اختمان و تأسیسات آن است 
که توس��ط طرف قرارداد به طور مس��تقیم یا از طریق شرکت 
اش��خاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا 

اجراء می شود.
8 � تولی��د داخلی: عبارت از تولی��د کاال، تجهیزات، خدمات یا 
محصوالتی اعم از س��خت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان »برند« 
اس��ت که صددرصد )100 درصد( آن ب��ا طراحی متخصصین 
ایران��ی یا به طریق مهندس��ی معکوس یا انتق��ال دانش فنی و 

فناوری انجام می شود.
9� لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات 

مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
10� تجهی��زات: ب��ه ل��وازم و ماش��ین آالت دارای ویژگی های 
 فناوران��ه اع��م از نرم اف��زار و س��خت افزار اط��الق می ش��ود.

11� کاال: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و 
اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد.

12� محصوالت کش��اورزی: به تولیدات دامی، طیور، ش��یالت، 
زنبورداری و محصوالت زراعی و باغی و وابس��ته به آنها اطالق 

می شود.
13� فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد 

اولیه فرآوری شده است.

.م�اده2� به من�ظ��ور حداکثر اس��تفاده از توان پژوه�ش��ی، 
طراحی، فنی، مهندس��ی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی 
کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی 
یا وابس��ته به دولت موضوع ماده )4( قانون محاس��بات عمومی 
کش��ور مص��وب 1366/6/1 و اصالحات و الحاق��ات بعدی آن، 

تصويب قانون استفاده از حداكثر توان تولیدي و خدماتي 
در تأمین نیازهاي كشور در مجلس شوراي اسالمي

اشاره:
س�رانجام قانون اس�تفاده از حداكثر توان تولي�دي و خدماتي در تأمين نيازهاي كش�ور به 
تصویب مجلس شوراي اسالمي و تأیيد شوراي نگهبان رسيد. با توجه به نکات بسيار عملي 
و اجرایي در راهگش�ایي  وگره گشایی براي بخش خصوصي كشور به ویژه شركتهاي مجري 
پروژه ه�اي عمراني در آن وجود دارد؛  متن اصالح ماده 104 قانون مالياتهاي مس�تقيم براي 

اطالع خوانندگان محترم ماهنامه پيام آبادگران عيناً درج مي شود.
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بانکها، مؤسس�ات و نهادهای عموم�ی غيردولتی  موضوع 
م��اده )5( قانون موصوف، مؤسس��ات عمومی ی��ا عام المنفعه، 
بنیادها و نهادهای انقالب اس��المی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، 
کارخانجات و همچنین کلیه س��ازمان ها، شرکتها و مؤسسات، 
دس��تگاهها و واحدهایی که ش��مول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
نام اس��ت از قبیل وزارت نفت و ش��رکتهای تابعه، شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، 
س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اس��المی ایران، شرکت ملی 
فوالد و ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران، اع��م از این که قانون 
خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند 
و ش��رکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کاالهای 
مصرفی و س��رمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری 
ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور 
اع��م از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و 
یا از اعتبارات و تس��هیالت ارزی و ریالی دس��تگاههای مزبور یا 
زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند 

براساس این قانون اقدام نمایند.
تبص�ره � ش��رکتها، صنای��ع، کارخانجات، موسس��ات بخش 
خصوصی و تعاونی و ش��رکتهای من��درج در بندهای )3(، )4(، 
)5( و )6( ماده )1( این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی 
از تس��هیالت ارزی یا ریالی دولت اس��تفاده می کنند به میزان 
تس��هیالت و امکانات دولتی مورد اس��تفاده مشمول این قانون 

می شوند.

ماده3� دس��تگاههای موضوع ماده )2( این قانون موظفند در 
صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرس��ت کاالها، تجهیزات، 
لوازم و فرآورده ها را به طور رس��می به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم نمایند تا در صورت صرفه و صالح برای تولید آنها 

برنامه ریزی شود.
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت موظف اس��ت ب��ا همکاری 
سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه )سندیکا(های تولیدی و خدماتی 
مرتبط، هر ش��ش ماه یک بار فهرست کاالها، تجهیزات، لوازم و 
فرآورده های س��اخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج 
کند و به طور رس��می در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع 

ماده )2( این قانون و عموم مردم قرار دهد.

.م�اده4� دس��تگاههای موضوع ماده )2( ای��ن قانون موظفند 
در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، س��اخت، نصب و 
تأمین کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی 
کنند که حداقل پنجاه و یک درصد )51درصد( هزینه هر طرح 
و پ��روژه آنها به صورت کار در داخل کش��ور باش��د. با توجه به 
فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده )3( این قانون اگر استفاده 
از تولی��دات و خدم��ات داخل کش��ور ممکن نباش��د، با توافق 
باالترین مقام اجرائی دس��تگاههای موضوع ماده )2( این قانون 
حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور 
می توانند نی��از طرح یا پروژه خ��ود را از خدمات یا محصوالت 

خارجی تأمین کنند.

تبص�ره � اختیارات وزیر جهاد کش��اورزی من��درج در قوانین 
مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.

.ماده5 � دستگاههای موضوع ماده )2( این قانون موظفند کلیه 
فعالیت های خدماتی، س��اخت، نص��ب و تأمین کاال، تجهیزات، 
ل��وازم و فرآورده های موردنیاز طرحها و پروژه های خود را فقط 

به شرکتهای ایرانی ذی صالح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه 
خدمات توس��ط ش��رکتهای ایرانی فعالیت ه��ای موردنظر را با 
رعایت ماده )4( این قانون می توان با تأیید باالترین مقام اجرائی 
 دس��تگاه به مش��ارکت ایرانی � خارجی یا خارجی واگذار کرد.

تبص�ره � صالحیت ش��رکتهای ایرانی با توج��ه به رتبه بندی 
اعالم شده از س��وی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط 

دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.

ماده6 � وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اس��ت از ثبت 
س��فارش کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این 

قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.

ماده7� طرحها و پروژه هایی که قبل از الزم االجراءش��دن این 
قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از 

شمول این قانون مستثنی است.

ماده8 � در ماده )104( قانون مالياتهای مستقيم مصوب 
1366/12/3 و اصالحات و الحاقات بعدی آن، عبارت »پنج 
درصد )5درصد( آن به عنوان علی الحساب ماليات مؤدی 
)دریافت كنندگان وجوه( كسر و ظرف سی  روز »حذف و 
عبارت« سه درصد )3درصد( آن به عنوان علی الحساب 
مالي�ات مؤدی )دریافت كنندگان وجوه( كس�ر و تا پایان 

ماه بعدی، جایگزین می گردد.

ماده9� کلیه دس��تگاههای اجرائی موضوع ماده )2( این قانون 
که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندس��ین مش��اور می باشند 
مکلفن��د مالی��ات و عوارض مرب��وط به هر ص��ورت وضعیت را 
ظرف ی��ک ماه از دریافت  صورت وضعی��ت پرداخت نمایند در 
غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و 

عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

م�اده10� دولت مکلف اس��ت ب��ه منظور تس��ریع در پرداخت 
مطالب��ات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب 
بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند 
در بورس اوراق بهادار معامله ش��ود و ب��رای پرداخت مالیات و 
خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده 

قرار گیرد.

ماده11� بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران موظف است با 
اتخاذ تدابیر الزم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی 
تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این 
وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند 

موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.

م�اده12� کارگ��ران ایران��ی اعزام��ی موض��وع قرارداده��ای 
ص��دور خدم��ات فن��ی به خارج از کش��ور به ش��رح داش��تن 
گواهینام��ه ش��غلی از وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
 از پرداخ��ت هرگون��ه ع��وارض و مالی��ات مع��اف می باش��ند.

تبصره1� وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای 
کلی��ه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام 
می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و 
تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به 

سازمان تأمین اجتماعی اطالع دهد.
تبصره2� سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق 
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بیم��ه افراد مذکور در این ماده مطاب��ق قانون تأمین اجتماعی 
مصوب 1354/4/3 و اصالحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید.

م�اده13� تم�ام یا قس���متی از ج�ریمه های مق��رر در قانون 
تأمی��ن اجتماعی بنا به درخواس��ت کارفرما و با توجه به دالیل 
ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و 
با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، 
صنعت��ی و معدن��ی و به تش��خیص و موافقت س��ازمان تأمین 
اجتماعی براس��اس بندهای ذیل م��اده )2( قانون اصالح قانون 
تأمین اجتماعی مصوب 1387/4/8 مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می ش��ود و دو ماه پس 
از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده14� س��ازمان تأمی��ن اجتماعی موظف اس��ت حق بیمه 
کارکن��ان قرارداده��ای ارائ��ه خدم��ات اجتماع��ی پیمانکاران 
طرحه��ای عمران��ی و غیرعمرانی با مصالح یا ب��دون مصالح را 
بر مبنای فهرست ارائه ش��ده توسط پیمانکاران دریافت نماید. 
اعم��ال هرگونه روش دیگری غی��ر از روش مندرج در این ماده 

ممنوع است.
تبصره � در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار 
و ع��دم انج��ام تعهدات، طبق م��اده )148( قان��ون کارمصوب 
1369/8/29 مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و مواد )28( و 
)29( قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصالحیه های 
بع��دی آن و ش��ک�ایت نیروی کار، س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 

براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.

 م�اده15� وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی موظف اس��ت با 
همکاری دس��تگاههای ذی رب��ط برای خروج مصال��ح، لوازم و 
کاالهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیالت 

الزم را فراهم نماید.

ماده16� »صن��دوق حمایت از تولی��دات صنعتی« از تجمیع 
صندوق های ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از 
تحقیقات و توس��عه صنایع الکترونیک، صنایع دری�ایی و بی�مه 
س��رمایه گ�ذاری فعالی�تهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه 
این ص�ندوق به  پ�یش��نهاد وزارت صن�عت، مع�دن و ت�جارت 

ظرف ش�ش ماه به ت�صویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17� افزایش س��رمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید 
ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ الزم االجراءش��دن این قانون به 
مدت پنج س��ال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که 
متعاقب آن به نس��بت اس��تهالک دارایی مربوطه و یا در زمان 
فروش، مبنای محاسب�ه مال�یات اصالح گردد و بن�گاه یادشده 

طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین نام��ه اجرائی این ماده ب�ه وس���یله معاونت ب�رنامه ری�زی 
و ن�ظ��ارت راه�بردی رئیس جمه��ور و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود 
و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون به 

تصویب هیأت وزیران می رسد.

م�اده18� دول��ت مجاز اس��ت ب��ه منظ��ور تس��هیل اجرای 

سیاس��ت های کلی اصل چه��ل  و چهارم )44( قانون اساس��ی 
مصوب 1388/9/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا ش��رکتهای صنعتی 
و معدنی با صدور اوراق مش��ارکت ش��رکتی رتبه بندی شده در 
چهارچوب قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی 
از نیازه��ای مالی خود را تأمی��ن کنند. حجم اوراق نمی تواند از 

سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

ماده19� دولت موظف است:
1� ب��رای هدایت ب��ازار به بهره گیری از ت��وان تولید و خدمات 
داخل��ی و حمایت از ص��ادرات، با اس��تفاده از ظرفیت صنعت 
بیمه کش��ور ب��ه طراح��ی و اس��تقرار نظ��ام بیم��ه حمایتی 
 مصرف کنن��دگان تولی��دات و خدم��ات داخل��ی اق��دام کند.
2� مشوق های صادراتی کاال و خدمات را به نحوی طراحی کند 
که منجر به افزایش تولید صادرات گرا ش��ود. اولویت استفاده از 
این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا 
مناطق آزاد می باش��د که به تش��خیص وزارت صنعت، معدن و 

تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.
ماده20� دولت موظف اس��ت به منظور حمایت از سازمانهای 
توس��عه ای ضمن پیش بینی منابع مالی الزم در بودجه سنواتی 
آنها، س��ود ش��رکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه س��االنه 
مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های 
کل��ی اصل چهل وچهارم )44( قانون اساس��ی ب��ه همراه منابع 
حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل چهل  و چهارم )44( قانون اساسی در 

اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.

ماده21� به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل 
مش��کل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع الزم براساس 
پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه س��ود 
تس��هیالت یا کمکهای فنی � اعتباری در بودجه های س��نواتی 
پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول 

این ماده و منابع مورد نیاز را به طور ساالنه ارائه می کند.

م�اده22� ق��وه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف اس��ت 
شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور 
حکم تخلفات ناش��ی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای 

دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

ماده23� از تاریخ الزم االجراء ش��دن این قانون، قانون حداکثر 
استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور 
در اجرای پروژه ها و ایجاد تس��هیالت به منظور صدور خدمات 

مصوب 1375/12/12 لغو می گردد.
قانون فوق مش��تمل بر بیست وس��ه ماده در جلس��ه علنی روز 
یکش��نبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس 
ش��ورای اسالمی تصویب ش��د و در تاریخ 1391/5/11 به تأیید 

شورای نگهبان رسید.
رئيس مجلس شورای اسالمی � علی الریجانی
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 دوستان شرح پريشاني ما گوش كنید
 

نگرشي اجمالي به راه هاي پويايي صنعت
مهندس محمدعلي پورشیرازي

صنع��ت در ای��ن زمان ک��ه تکنولوژي به 
س��رعت گس��ترش یافته اس��ت،  معناي 
بس��یار پرمحتوایي یافته و ایران نیز باید 
مانن��د برخي از کش��ورها در ش��روع این 
گستردگي، خود را در هماهنگي بیشتري 
ب��ا آن قرار  دهد و مت��وازن و آرام حرکت 
 کن��د؛ کاري که ژاپن و ت��ا حدودي کره، 
چین، مالزي،  ترکیه و... انجام داد.  حرکت 
با گام هاي کوچک مشکالت کمي دارد و 
برطرف کردن موانع این نوع اقدام س��اده 
اس��ت. حالت آموزش و پ��رورش دارد که 

مدارج باالي دانش��گاهي را باید از س��ال 
اول ابتدایي ش��روع  کرد و لذا وقتي به آن 
مقطع باال مي رس��یم به راحتي مي توانیم 
مشکالت جذب علم را تحمل کنیم و هم 
دانش و تحقیقات و نظریه را به راحتي به 
جامعه انتقال  دهی��م و یا آن را به نتیجه 
 رسانیم. ضرب المثل: »ذره ذره جمع گردد 
وانگهي دریا شود« مي تواند به درستي آن 

را نمود عیني بخشید.
ب��ا ای��ن مقدمه بای��د بگویم ک��ه صنعت 
به معن��ي اعم، منوط و مح��دود به چند 

کارخانة تولیدي یا مصرفي و... نیست بلکه 
در این فرایند، منتقدین و نویس��ندگان 
تحلیلگ��ر نی��ز به نوع��ي در رون��د امور 
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صنعتي ش��دن نقش دارند که مي توانند 
قبالً  نوع م��واد اولی��ه، چگونگي مصرف، 
نامس��اعد بودن، زیان آور ب��ودن آن تولید 
و.... را به ص��ورت انتقاد یا برعکس تأیید 

و بیان نمایند؛ در این امور باید 
گفت در عمل با واقعیت فاصله 
داریم و نتوانستیم حتي با روند 
متوازن برخي از کش��ورهاي در 
حال توسعه جهان همراه شویم. 
حرکت انجام ش��ده نیز بس��یار 
بطئي و کند و گاهي شتاب زده؛ 
بوده است و به دالئل گوناگون، 
کمتر ب��ه فکر آسیب شناس��ي 
آن نی��ز بوده ایم و مهمتر اینکه 
در جه��ت برطرف کردن موارد 
آسیب شناختي آن اقدام مؤثري 
انجام نش��ده است مثاًل تحقیق 

و توس��عه اي انجام نش��ده است که نشان 
دهد تولیدکننده یک اتومبیل گران قیمت 
در طول 25 س��ال چه می��زان تحول در 
خ��ودرو بوج��ود آورده و معای��ب فناوري 
خود را برطرف کرده و نوآوري نموده و به 
رفاه مصرف کننده توجه داشته است البته 
کش��ورهایي که به این امر توجه کرده اند 
در فروش، س��ود آن را نیز بیشتر برداشت 

نموده اند. به ویژه ما ایراني ها کس��ي را که 
تولیدي با کیفیت خوب براي مردم انجام 
دهد و س��ود ببرد با طیب خاطر س��ود او 
را اگر چه زیاد هم باش��د حالل مي دانیم. 

آسیب شناس��ي صنع��ت در کش��ورهایي 
مث��ل ایران در دو حوزه باید انجام ش��ود، 
درون مرزي و برون مرزي؛ که قسمت دوم 
نیاز به مواد یا تکنولوژي دارد و یا صادرات 
آن داراي مسائل جنبي و سیاسي مي باشد. 
البته باید توجه داش��ته باشیم بالاستثناء 
هیچ کش��وري در جهان نیست که براي 
توس��عه یا بهبود صنعت و رفاه اجتماعي 

به کشورهاي دیگر نیاز نداشته باشد، البته 
در شعار مسئله را طور دیگر بیان مي کنیم 
ک��ه بي نیازیم ولي واقعیت این اس��ت که 
براي ساده ترین مواد اولیه نیازمند واردات 
هس��تیم که اش��کالي هم ندارد چون این 
امر الزمه توسعه است چنانچه بوذرجمهر 
گفت: همه چیز را همگان دانند و ما اضافه 

کنیم لکن همگان دارند؟
اگر در آسیب شناس��ي صنعت از مس��ائل 
درون م��رزي ش��روع کنی��م اولین بحث 
س��رمایه گذاري مالي و فکري و انگیزه اي 
کوتاه مدت – بلندمدت مي باش��د که هر 
ک��دام از دو گروه ب��ا توجه به توانایي هاي 
خود وارد آن مي ش��وند باید بررسي شود 
که در ای��ن مورد چقدر انگی��زه  داده ایم. 
بی��ل گیتس از روز اول نابغه نبود، بس��تر 
موج��ود به او میدان داد و به قول ناپلئون 
ک��ه چندین ب��ار در گذش��ته کالمش را 
ذکر ک��رده ام »نوابع از نبوغش��ان بجایي 
نرس��یده اند بلکه بس��تر مناس��ب موجب 
بروز نبوغش��ان شده است« که در همین 
ایران مواردي از این دست داشته ایم مثاًل 
اکثر فعاالن صنعت خودرو از همین قشر 
بوده اند البت��ه پس از توفیق از کمک هاي 
دولتي استفاده نموده اند که باید گفت در 
جهت توسعه بوده اس��ت نمي توان منکر 
نظارت دولتها در توس��عه 
یا جلوگی��ري از رخوت یا 
پاش��یدگي صنایع در تمام 
کشورها شد؛  چنانچه یکي 
معروف  ش��خصیت های  از 
بین الملل��ي معتقد اس��ت: 
هر اتفاق خوب و بد در هر 
جامعه اي را دولتها موجب 
تصور  افراد  لکن  مي شوند،  
مي کنند پیش��رفت امور به 
طور خودجوش و توس��ط 

خودشان است.
ام��ا موضوع دیگ��ر نزدیک 
کردن تفک��ر صاحبان س��رمایه و صنایع 
مختلف به یکدیگر اس��ت البته رقابتها به 
جاي خود محفوظ اس��ت اما ایجاد بستر 
اضمحالل یا تضعیف موضوع دیگري است 
و در خیلي از کش��ورهاي عقب مانده این 
مورد از مسائل اصلي است که زورمداران 
ب��ا رقابت تخریبي صنایع زیردس��ت را له 
مي کنند ک��ه خود بحث بس��یار مفصلي 

کش�ورهایي  در  صنع�ت  آسیب شناس�ي   
مث�ل ای�ران در دو ح�وزه بای�د انجام ش�ود، 
درون م�رزي و برون م�رزي؛ که قس�مت دوم 
نیاز به مواد یا تکنولوژي دارد و یا صادرات 
آن داراي مس�ائل جنبي و سیاسي مي باشد. 
البته باید توجه داش�ته باش�یم بالاس�تثناء 
هی�چ کش�وري در جه�ان نیس�ت ک�ه ب�راي 
توسعه یا بهبود صنعت و رفاه اجتماعي به 

کشورهاي دیگر نیاز نداشته باشد
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است.
اهمیت جایگاه دولت، مطلب معني داري 
است که در باال ذکر شد و بسیار مهم است 
مثاًل تفکر تنظی��م قوانین پیش رونده در 

مالیات یا تس��هیالت واردات 
مواد اولی��ه، صادرات، قوانین 

تأمی��ن اجتماعي، کار 
و... ای��ن مس��یري که 
ترکیه و مالزي با تمام 
فقر اجتماعي، مالي و... 
به بهترین وجهي انجام 
دادند، ما ب��ا توجه به 
ویژگي هاي بومي خود 
باید  باید طي کنی��م؛ 
نامي از تورگوت اوزال 
و ی��ا مهاتی��ر محم��د 
اوزال در  برد. تورگوت 
مسافرت خود به ایران 
بال��غ ب��ر 200 نفر از 

بخش خصوصي همراه خود 
به ایران آورد؛ در جلساتي که 

برگزار ش��د، نقش عوامل او را هیچ وقت 
فراموش نمي کنم که براي ارتقاي بخش 
خصوص��ي واقع��ي چه کارها ک��ه انجام 
ندادند و در جلس��ه اي، ایش��ان جمله اي 
پرمعني بیان کرد که »ما عاش��ق بخش 

خصوص��ي واقعي خودمان هس��تیم و با 
کمک هاي همه جانبه و برنامه ریزي شده 
پشتیبان آن هستیم« ولي در این موارد 
واقعاً ما چه کردیم؟ از س��ویي دیگر باید 

اذعان کرد که بعضي صاحبان صنعت به 
دالیلي مختلف به س��ود برداش��ته شده 
چند س��اله اکتفا مي کنند و سودرساني 
الزم را ب��ه نس��لهاي بع��د مدنظ��ر قرار 
نداده اند؛ چرا ک��ه اطمینان به فردا براي 

آنها مسئله مهمي است.
در جه��ان امروزي و ارتباط��ات ثانیه اي 
یکي از موارد اصلي، رقابت، بین تولیدات 
مشابه در کشورهاي مختلف است کاري 
که چین به بهترین وجهي انجام داد و 
مي دهد البته ب��ا پیش انداختن بخش 
خصوص��ي واقع��ي و ن��ه گ��روه 
خاص؛  و در لباس��هاي گوناگون 
در این مورد ما پیشرفت در خور 
نداشتیم چرا که سیستم براساس 
تفکر خود حاضر نب��ود دورتر را 
ن��گاه کند و عمل ب��ه روزمرگي 
نهادینه ش��د. س��عي نکردیم با 
تش��ویق هاي واقعي قیمت تمام 
ش��ده و ی��ا کیفی��ت را که رکن 
اصلي تولید است، رقابتي کنیم. 
در غالب امور حتي در کشاورزي، 
کاري که کش��ورهاي همسایه ما 
انج��ام دادند و مثالً مواد خوراکي 
را به بهتری��ن وضعیت تولید مي کنند، 
پول حم��ل و نقل مي دهن��د، گمرک 
مقصد را مي دهند، کیفیت و قیمت تمام 
ش��ده آنها از تولیدات م��ا هم بهتر و هم 
ارزانتر اس��ت، به طوري که بازار هدف را 
از ما مي گیرند. نمونه دیگر آن نس��اجي 
اس��ت بازار تولیدات نساجي و مشکالت 

 بعض�ي صاحبان صنعت ب�ه دالیلي 
مختلف به س�ود برداش�ته شده چند 
ساله اکتفا مي کنند و سودرساني الزم 
را به نسلهاي بعد مدنظر قرار نداده اند؛ 
چ�را ک�ه اطمینان به ف�ردا ب�راي آنها 
مسئله مهمي اس�ت. در جهان امروزي 
و ارتباط�ات ثانی�ه اي یک�ي از م�وارد 
اصلي، رقاب�ت، بین تولیدات مش�ابه 
در کش�ورهاي مختلف است کاري که 
چین ب�ه بهتری�ن وجهي انج�ام داد و 
مي ده�د البته با پی�ش انداختن بخش 

خصوصي واقعي و نه گروه خاص 
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آن کاماًل روش��ن و غیرقابل انکار اس��ت 
ضع��ف آن هم مدیریت و هم عدم تربیت 

نیروي انساني ماهر است. 
اما موضوع دیگر ک��ه به طور مختصر در 
چند س��طر قبل بیان شد کاري است که 
بعضي کشورها 50 سال قبل انجام دادند 
ولي در کشور ما انجام نشده است آن هم 
عدم دخالت دولت در تمام امور از تولید، 
چگونگي تولید،  نوع تولید، خرید، فروش، 
مصرف،  نگهداري و.... اس��ت که انگیزه ها 

و خالقی��ت بخ��ش خصوصي را 
به ش��دت تضعیف مي کند؛ مثاًل 
مس��کن در اواس��ط س��ال 84 
آرام ب��ود ناگهان مس��کن متري 
250هزار تومان ش��د متري 3/5 
میلی��ون توم��ان افزایش قیمت 
پیدا کرد؛ چرا؟! چون دولت خود 
را وارد موضوع کرد. البته آگاهانه 
و ریش��ه اي ای��ن کار را کرد ولي 
نتیجه آن با نیت مدیران تفاوت 
فاحش داشت. از سویي در تربیت 
نیروي انساني ماهر یک موضوع 
بس��یار مه��م وج��ود دارد و آن 
ارتباط کامل بین خواسته صنعت 
به معني اعم و هماهنگي با گروه 
آموزش��ي مي باشد که الزم است 
ش��وراي عالي آموزش و صنعت 
براي این امر ایجاد ش��ود آن هم 

در بُعد اجرائي نه صوري و شکلي و توجه 
شود که صنعت واقعاً چه نوع نیروي کاري 
الزم دارد و ما که مسئول آموزش هستیم 
چگونه آنرا تربیت کنیم؟ و قس��مت مهم 
آنک��ه با کم��ک صنای��ع آن را کاربردي 
کنیم کاري که تمام دنیا بالاستثناء انجام 
مي دهند. هر دانشکده اي با چند کارخانه 
یا مؤسس��ه تولیدي یا حت��ي مصرفي در 
حج��م باال ارتباط کام��ل دارد و حتي به 
ص��ورت Joint  با آنها کار مي کنند و هر 
دو مي دانند چه مي خواهند چه باید ارائه 
دهند. در اینجا دولتها بس��یار مؤثرند چرا 
آموزش علمي و مهارتي هم قسمتي تحت 
تأثیر قوانین است و قوانین ما به طور کلي 

مسائل دست و پاگیر فراوان دارد.
گاهي مش��کالت را ناشي از کمبود منابع 
مالي مي دانیم. الزم به توضیح اس��ت که 
پ��ول به تنهای��ي فس��ادآور و انحراف آور 

اس��ت  ولی اگر این اصل ب��ه کارآفریني 
تبدیل شود اشتغال و توسعه کشور و رفاه 

عمومي را موجب مي گردد. 
متأس��فانه در عرض 20 س��ال بي جهت 
نقدینگي بی��ش از 22 برابر ش��ده چون 
گردش واقعي کاغذ نقش دار بس��یار کند 
است. بعضي صنایع یا تولیدات از این دید 
ب��ه قضیه نگاه مي کنند ک��ه پول را براي 
کاري در صنعت،  تجارت، صرف کنند که 
بالفاصله چند برابر آن را در فاصله زماني 

کوتاهي به دست آورند، این شیوه نگرش 
ب��ه اقتصاد باعث ش��ده اس��ت به صورت 

نسلي به مسئله نگاه نکنیم. 
بازار پولي از موارد دیگر مشکالت سیستم 
مالي کش��ور اس��ت یعني از طریق بانک 
و بانک��داري ی��ا آنقدر تخصی��ص اعتبار 
مي شود که از برگشت آن عاجز شده ایم و 
یا آنقدر شرایط سختي به وجود آورده ایم 
که مش��کل ایج��اد کرده و ب��ه طور کلي 
سیس��تم بانکي را با مشکل مواجه نموده 
است که هم جلوي توسعه را گرفته است 
و هم سرمایه ها بالتکلیف مانده است آثار 
این سوء مدیریت  مالي سرمایه هاي فکري 
کش��ور را تحت تأثیر سوء قرار داده است 
که آثار آن در فرار مغزها کاماًل مش��هود 

است.
موضوع دیگر اینکه تولیدات یعني مصرف 

داخلي و مصرف خارجي با مشکل مواجه 
اس��ت گرچه صادرات در این مورد بسیار 
مهم اس��ت اوالً چقدر توانس��تیم جلوي 
قاچ��اق کاال را ب��راي حمای��ت از تولید 
داخلي بگیریم یا در مورد مش��کل قانون 
مالیات برارزش اف��زوده هنوز هم به فکر 
اصالح آن نیستیم که اشکاالت کاربردي 
ب��راي تولیدکنن��ده ایج��اد کرده اس��ت 
که خود ی��ک مقاله چندصفح��ه اي را با 

مستندات آن مي طلبد.
در پای��ان بای��د بگوی��م 
دولت ما نی��ز مثل تمام 
کش��ورهاي رو به ترقي 
ش��عاري؛  ن��ه  واقع��ي 
درست،  سیاس��تي  باید 
مطالعه ش��ده غیرفردي 
ی��ا جناح��ي در م��ورد 
و  واردات  و  ص��ادرات 
ب��ا همفک��ري  صنای��ع 
واقعي  کاربردي  مدیران 
تنظی��م نمای��د و با آمار 
برنامه ری��زي  واقع��ي 
نماید؛ در رسانه خواندم 
ک��ه مدیري گفت��ه بود: 
ف��الن مقدار برن��ج وارد 
در  بع��د  روز  مي ش��ود. 
دیگر خواندم  رس��انه اي 
که دیگري فرموده بودند 
در چن��د ماه آتي هی��چ برنجي وارد 
نخواهد شد. مش��ابه این مورد وقتي بود 
ک��ه بزرگي فرمودند تورم 6درصد اس��ت 
در همان رس��انه عزیز هم ت��راز دیگري 
فرموده بودند تورم 21/6درصد است!!  این 
تناقضه��ا در آمار و ارائ��ه اطالعات، مردم 
و مدیران صنایع را از مس��یر برنامه ریزي 
دور مي س��ازد. از ی��ک ط��رف مي گویند 
تورم نداری��م از طرف دیگر مصرف کننده 
کالفه گراني  اس��ت و هر روز در رسانه ها 
گفتارهای��ي ض��د و نقی��ض مي خوانم و 

مي  شنوم. 
امید است متخصصان کاربردي و با تجربه 
و مدیران گروه صنایع غیررانتي و مدیران 
با تدبیر و مطلع بخش خصوصي و صنعت 
بنش��ینند، مسائل و مش��کالت صنایع و 
روند توس��عه کشور را بررسي و یک طرح 

واقعي بدهند که به نتیجه الزم برسد.

از  ناش�ي  را  مش�کالت  گاه�ي 
کمب�ود مناب�ع مال�ي مي دانیم. 
الزم به توضیح است که پول به 
تنهایي فس�ادآور و انحراف آور 
اس�ت  ول�ی اگ�ر ای�ن اص�ل به 
کارآفریني تبدیل شود اشتغال 
و توسعه کشور و رفاه عمومي 

را موجب مي گردد. 
متأس�فانه در ع�رض 20 س�ال 
بي جه�ت نقدینگي بی�ش از 22 
برابر ش�ده چون گردش واقعي 
کاغذ نقش دار بسیار کند است. 
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در ابت�دای ای�ن جلس�ه مهن�دس 
دادم�ان عن�وان ك�رد: كميس�يون 
اقتصادی و بانکها ب�ه دنبال وظيفه 
ذاتی خود در صدد تعاملی در س��طح 
اعضای انجمن ش��رکتهای ساختمانی با 
بانکهای کشور برای تامین نیازها و رفع 
مش��کالت اعضای این صن��ف در قالب 
رابطه  برد- برد است. پیرو همین موضوع 
تا کنون جلس��اتی با بانکهای خصوصی 
داشته ایم و برای بانک سپه هم به عنوان 
یک بانک دولتی، فع��ال، و دارای منابع 
دولتی، پیشنهادی را طی نامه ای ارسال 

کرده ایم.
به طوری که مهمانان گرامی و نمایندگان 

بانک سپه مس��تحضر هستند در کشور 
شرکتهای پیمانکاری زیادی وجود دارد. 
انجمن شرکتهای ساختمانی متشکل از 
580 عضو اس��ت که عموما این شرکتها 
جزو شرکتهای رتبه یک و بزرگ کشور 
هس��تند. حدود 25 هزار ش��رکت ثبت 
ش��ده پیمانکاری در کش��ور وجود دارد 
که اغلب جزو شرکتهای کوچک و درجه 
پایین هستند. البته اکثر شرکتهای عضو 
انجمن ش��رکتهای درجه یک و فعال در 
تهران هستند و شرکتهای کوچک تر در 
اس��تانها پراکنده اند و پروژه های کوچک 

را انجام می دهند. 
متول��ی  انجم��ن  عض��و  ش��رکتهای 

پروژهای بزرگی مثل راه، س��د، نیروگاه، 
ساختمانهای بزرگ و فرودگاهها و بنادر 
هس��تند و به هر ح��ال دارای س��وابق 
متعددی از جمله در زمینه سدس��ازی 
هستند. قبل از این که قرارگاه خاتم االنبیا 
شرکتهای سد سازی را راه اندازی کنند، 
اعضای انجمن در سدسازی فعال بودند 
و حداقل افتخ��ار آنها این بود که اولین 
س��دها را بخش خصوصی و اعضای این 

انجمن ساخته اند. 
در شرایط موجود انجمن برای کمک به 
اعضای خود جهت حل و فصل مس��ائل 
مرب��وط به اعتب��ار و تامی��ن نقدینگی 
و س��رمایه می کوش��د طی یک فرایند 

در دیدار نمایندگان بانک سپه با اعضای کمیسیون اقتصادی و بانکها مطرح شد: 

بانکها تعريف جديدی برای رابطه
 با پیمانکاران ارائه دهند

 روز شنبه 4 شهریور كميسيون اقتصادی و بانکها با نمایندگان بانك سپه جلسه داشتند. در این جلسه آقای محمدهادی 
نور پوری از اداره كل روابط عمومی و بازاریابی، آقای شاهرخ عالئی از اداره بررسی طرحها و نظارت، آقای صادقی از اداره 
تسهيالت، آقای راستين از اداره تحقيقات، و خانم الهام آزادی از اداره تشکيالت و روشها به نمایندگی از بانك سپه حاضر 

بودند. 
مهندس دادمان رئيس كميسيون اقتصادی و بانکها و ریاست هيات مدیره شركت پورنام، مهندس مسعودی عضو كميسيون 
و مدیرعامل ش�ركت سازور تهران، مهندس عزیزی عضو كميس�يون و مدیر شركت بوم شهر، مهندس ظاهری از شركت 
لمبه كوب، مهندس سيدین از شركت واناپل و آقای تکلی دبير كميسيون اقتصادی و بانکها هم حاضر بودند تا با پيشنهاد 

بانکداری پروژه ای وارد بحث و گفتگو با نمایندگان بانك سپه شوند.
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تعاملی مس��ائل خود را ب��ا نظام مالی و 
پولی کشور هماهنگ کند. این شرکتها 
نیارهای مشخصی دارند که ما بر مبنای 
آنها پیش��نهاد دادیم و در خدمت شما 

هستیم.
مش��کالت ما درب��اره تضامی��ن، تامین 
وج��وه نق��د و تامی��ن مال��ی اس��ت. 
پروژه ه��ای عمرانی کش��ور ب��ا چرخه 
اعتبار  معیوب بودجه نویسی، تخصیص 
و پرداخت مواجه است. همیشه بودجه 
عدد قابل توجهی تصویب می شود ولی 
در مرحله اعتبار و تخصیص از هر گوشه 
آن کم می ش��ود. و آخر سر هم مسائل 
مرب��وط به کس��ری بودجه ب��ا جبران 
از مح��ل بودجه عمرانی ح��ل و فصل 
می شود. بنابراین این ساز و کار معیوب 
یک جایی باید متوقف شود و باید از این 
شکل تامین مالی بیرون رفت. دولت هم 
ب��ه این قضیه توج��ه دارد و ماده 101 
را ب��رای اولویت دادن ب��ه تامین مالی 
برخی پروژه ه��ا تدوین و تصویب کرده 
است. پیش��نهاد جدید ما این است که 
بانکها در روش��ی پروژه محور پشت سر 
شرکتها بایس��تند. سعی کردیم در این 
پیش��نهاد دغدغه خاطر ط��رف تامین 
کننده یعنی بان��ک را نیز تامین کنیم 
و در عین رعایت قوانین، حداقل نظرات 

ما هم تامین شود. 
در ادام�ه مهندس مس�عودی بيان 
كرد: ه�م بانکها و ه�م پيمانکاران 
س�الهای متم�ادی در این كش�ور 
كار كرده ان�د. بي�ن بان�ك ش�ما و 
پيمان�کاران تعاملی چندین س�اله 
وج�ود دارد. اما امروزه به دنبال ارتباط 
شرکتها با بانکها نیستیم بلکه به دنبال 

ارتب��اط ویژه ای هس��تیم. ب��ه هر حال 
هم��ه پیمانکاران با یک��ی از بانکها کار 
می کنن��د و رون��د کار ج��اری و عادی 
مانند همیشه در حال انجام است، برای 
روند جاری م��ا تعریف خاصی در ذهن 
نداریم و بر اس��اس مقررات معمول کار 
انج��ام می گیرد هرچند اگ��ر بخواهیم 
در چهارچ��وب همین رون��د فکر کنیم 
نه بان��ک چیز جدیدی برای پیمانکارها 
دارد و ن��ه پیمان��کاران جذابیتی ویژه 
برای بانک، ضمن این که انجمن ما نیز 
انگیزه ای برای سوق دادن اعضای خود 

به سمت شما ندارد. 
بعد از این که بانکهای خصوصی از سال  
1380 با روش��های مختلف جذابیتهای 
جدیدی ایجاد کردن��د بانکهای دولتی 
از چرخه رقابت عقب افتادند، و حداقل 
جذابیت��ی که به دلی��ل بهره های کم تر 
حفظ کرده بودند، با باال بردن نرخ بهره 

از دست دادند. 
رابط��ه بانکه��ا و ش��رکتها بای��د هر از 
چندگاه��ی متحول ش��ود. ش��رایط به 
نوعی است که یکی از بانکها باید پیش 
قدم ش��ده اتفاق جدی��دی را رقم بزند. 
بان��ک بای��د تعریف جدی��دی از رابطه 
خود با پیمانکارها داشته باشد که برای 
مشتریان خوش آیند بوده، آنها را به طور 
گروهی و حداکثری جذب کند. در حال 
حاضر بانک س��په می تواند با تسهیالت 
بهتر و حمایت مالی بیشتر، پیشنهاد ما 
را در چهارچوب نگاه پروژه ای و پوشش 
صفر تا صد پروژه بررسی کند. اگر بانک 
ریسک مربوط به پذیرش ضمانت نامه ها 
را بپذیرد، از س��ود بیش��تری بهره مند 
می ش��ود. اگر بان��ک وارد ای��ن فضای 

جدید نشود چیز زیادی از تعامل موجود 
نصیب طرفین نمی شود. 

در ادام�ه آق�ای نور پ�وری از اداره 
كل روابط عمومی و بازاریابی بانك 
س�په درباره حجم سرمایه در گردش 
ش��رکتهای انجمن پرسید که مهندس 
دادمان گفت: بودجه عمرانی در س��ال 
1391 حدود 380 ه��زار میلیارد ریال 
اس��ت. برای پروژه های غیرعمرانی عدد 
خیلی باالتر اس��ت. این پروژه ها شامل 
پروژه های��ی که در موسس��ات عمومی 
)شهرداریها( و شرکتهای سرمایه گذار)از 
جمله بانکها( و سیستمهای هلدینگ و 
پروژه های��ی ک��ه در وزارت نفت تعریف 
می ش��وند نیز هس��ت. ب��رآورد ما روی 
85– 90 هزار میلیارد تومان در کشور 
است و روی این بودجه می توان حساب 
کرد. منتهی معم��وال بودجه عمرانی تا 
سال گذش��ته در تخصیص و پرداخت 
70 -75 درصد بوده اس��ت. البته سال 
گذش��ته تا پایان س��ال 75-72درصد 
پرداخت ش��د اما دولت تصویب کرد تا 
پایان شهریور بودجه های سال 90 حق 
هزینه داش��ته باش��د، در واقع  از محل 
ردیفهای تبص��ره ای بودجه درآمدهای 
مکملی ایجاد ش��د. البته بحث مربوط 
به اوراق مشارکت را هم می توان به آن 
اضافه کرد. اوراق مشارکت امسال حدود 
35 هزارمیلیارد تومان برای بودجه های 
عمران��ی و غیرعمران��ی در نظر گرفته 

شده است. 
 )turnover( اگر روی این گردش مالی
حساب شود عدد درآمدی در مجموعه 
حداقل 70 میلیارد تومان است. قاعدتا 
نصیب شرکتهای بزرگ از این رقم عدد 
بزرگی می شود که برآورد آن به راحتی 
ممکن نیس��ت. به هر ح��ال پروژه های 
متوس��ط ما حدود 100 میلیارد تومان 
اس��ت. این درآمدی اس��ت که گردش 
مالی را می سازد. چون ما این پول را در 
بخشهای مختلف از جمله خرید مصالح 
و پرداخت دستمرد می چرخانیم و بازار 

بزرگی به وجود می آید. 
در ادام�ه آق�ای صادق�ی از اداره 
تسهيالت بانك س�په عنوان كرد: 
تس�هيالت چيزی است كه ما برای 
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مش�تریها ارائ�ه می دهيم و ش��امل 
ضمانت نامه ه��ا از جمل��ه ضمانت نام��ه 
ش��رکت در مناقص��ه، حس��ن اج��رای 
تعهدات و پرداخت تس��هیالت اس��ت. 
درخواست شما به طور کلی مطرح شده 
است و شامل همان تسهیالتی است که 
ما ارائه می دهیم، اگر جزئیات درخواست 
شما بهتر عنوان شود می توانیم روی آن 

کار کنیم. 
مهن�دس دادمان در ج�واب گفت: 
همه ای�ن خدم�ات، خدم�ات عام 
بانکی هس�تند. به طور مشخص در 
ح�ال حاض��ر روش کار این اس��ت که 
شرکتها بر اساس شناخت خود از بانکها 
و جذابیت بانکها با یکی از آنها همکاری 
می کنن��د و از هم��ه قس��م خدم��ات 
بهره مند می شوند و عموما شرکتها برای 
این که از همه این تسهیالت برخوردار 
باش��ند همه تخم مرغها را در یک سبد 

نمی چینند. 
اساس پیش��نهاد ما این است که وقتی 
وارد یک پروژه می ش��ویم با بانک شما 
به ط��ور انحص��اری وارد کار ش��ویم و 
همه خدم��ات را از جمله ضمانت نامه، 
تسهیالت و گش��ایش اعتبار را از صفر 
ت��ا 100 پروژه از آن بان��ک اخذ کنیم. 
بانکه��ا روش��ی ب��رای رس��اندن اعتبار 
دارند که معموال روش غیرمتناس��ب با 
شرکتهای پیمانکار اس��ت و اساس آن 
این اس��ت که صنفی ک��ه در روز پول 
می گیرد، ش��بها پول خ��ود را در بانکها 
بگ��ذارد. در مقابل پیمان��کاران هم یاد 
گرفته اند پول را از یک بانک می گیرند و 
خدمات دیگر را از بانکی دیگر. پیشنهاد 
ما این اس��ت که پیمان��کاران در مقابل 
گرفت��ن یک خط اعتب��اری تضمینی و 
تامین س��رمایه برای انج��ام یک پروژه، 
تمرکز وجوه نقد این پروژه را نزد شعبه 
مورد نظر بانک انحصاری  کند. این یک 
روش قانونمند اس��ت که به کارفرما هم 
اعالم می شود و تحت قرارداد مشخصی 
که مقبول طرفین باشد، همه وجوه نزد 
بانک متمرکز  ش��ود و بان��ک به عنوان 
صندوق دار پروژه عمل کرده، بسیاری از 
ریسکهای پشتیبانی پروژه کاهش  یابد. 
بای��د پذیرفت ک��ه روش��های پراکنده 
قبلی جواب نیازهای امروز را نمی دهد. 

اگر ما در ورود به یک پروژه از ش��ریک 
ارائه کننده خدمات و پش��تیبانی مالی 
او بهره مند باش��یم با خیال راحت جلو 
می روی��م از طرف��ی بان��ک در موضوع 
مش��خصی تمام گردش وج��وه از صفر 
ت��ا ص��د را برعه��ده می گی��رد و کار 
س��ودآوری هم برای آن هس��ت. بانک 
ی��ک بس��ته خدماتی به ش��رکتها ارائه 
می دهد و در مقابل مراودات مالی پروژه 
یک ش��رکت از اول ت��ا آخر آن نزد این 
بانک خواهد بود که ریسک بانک را در 
رابطه با تس��هیالتی که به شرکت ارائه 
داده کاهش می ده��د و به بانک امکان 
برنامه ریزی در رابطه با وجوه در گردش 
را می ده��د. عالوه بر این بانک می تواند 
به موقع اقس��اط خود را از این وجوه در 
گردش بردارد و اعتبار فرد را برای دادن 
اعتبار ارزیابی کند. ش��رکتها نیز با این 
روش ریس��ک بانک را کاهش داده اند، 
بالطب��ع   انتظار دارند تخفیفی از جانب 
بان��ک به آنها ارایه ش��ود. در همه جای 
دنیا داشتن قراداد دولتی به سهم خود 
اعتبارآور است، پیمانکارهای ما به دلیل 
داشتن قرارداد با دولت باید برای بانکها 

بیشتر از بقیه اصناف معتبر باشند. 
آق�ای نور پوری در پاس�خ مهندس 
دادم�ان گفت: نکات�ی را كه مدنظر 
ش�ما اس�ت می توان در قالب یك 

تفاهم نام�ه كلی در نظ�ر گرفت. و 
بع�د از بازبین��ی و کارشناس��ی درباره 
ابعاد قضیه به آن پرداخت. بانک ما یک 
بانک دولتی اس��ت و در جاهایی دست 
آن بسته است، با این همه می توان طی 
جلساتی با پرداختن به جزئیات موجود 
مصوبه و امتیاز گرفت. رسیدن به تفاهم 
ام��ر محالی نیس��ت به ش��رطی که در 
جلسات مش��ترکی به بررسی جزئیات 
آن پرداخت��ه ش��ود. عالوه ب��ر این باید 
هیات مدی��ره بانک روی این تفاهم نامه 
نظر بدهد و شما نیز درباره اعضای خود 

اطمینان کافی را به بانک بدهید. 
مهن�دس دادم�ان در ج�واب خانم 
آزادی از اداره تشکيالت و روشهای 
بانك سپه كه پرسيدند این پیشنهاد 
قب��ال با چند بانک مطرح ش��ده، گفت: 
ما ب��ا بانکهای تجارت، ص��ادرات و هم 
اکنون با بانک ش��ما )سپه( وارد گفتگو 
ش��دیم. انجمن ش��رکتهای ساختمانی 
عملکرد انتفاعی ن��دارد اما این انجمن 
از س��ال 1326 در جهت توسعه فضای 
کس��ب و کار برای اعض��ای خود عمل 
می کن��د. در واق��ع انجمن ب��رای رفع 
مش��کالت ش��رکتهای عض��و و ایجاد 
ظرفیتهای باالتر برای توس��عه کسب و 
کار اق��دام می کند و ب��رای این منظور 
کمیس��یونهای مختلف��ی دارد از جمله 
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کمیسیون اقتصادی و بانکها که معتقد 
اس��ت عم��ده کار پیمان��کاری در واقع 
مدیریت گردش وجوه است. بانکها نیز 
باید بتوانند نوآوری کنند و فرمول عامی 
را برای همه مش��اغل و مشتریها حاکم 
نکند. یک ش��رکت س��اختمانی باید با 
یک شرکت تجاری متفاوت باشد یعنی 
ب��ا توجه به تفاوت این کس��ب و کارها 
تسهیالت دهی توسط بانکها هم متفاوت 

باشد.
در ادام�ه آق�ای راس�تين از اداره 
تحقيق�ات بان�ك پرس�يد در حال 
حاضر شرایط وجوه نقدی پیمانکاران 
چگونه اس��ت که مهندس مس��عودی 
گفت: بودجه عمرانی دولت کم تر از 50 
درص��د نقدینگی در گردش پیمانکارها 
است. البته بخش غیرعمرانی هم داریم 
که کم تر از بخش عمرانی نیست. بودجه 
عمرانی هم وقتی حدود 80-70  درصد 
تخصیص می یابد بین پیمانکاران پخش 

می شود.
وی ادام��ه داد: روابط ما با بانکها ارادی 
اس��ت و تحمیلی نیس��ت. اگ��ر روابط 
ارادی اس��ت باید برای طرفین جذابیت 
داش��ته باش��د و دو طرف چیزی برای 
عرضه به طرف مقابل داش��ته باش��ند. 
ای��ن رابطه واضح اس��ت و هر دو طرف 
می دانند کجای آن س��ود و کجای آن 
ریس��ک اس��ت. باید دید بانک شما به 
قالب عمده فروش��ی  در  ارزان فروش��ی 
عالقمند اس��ت یا نه؟ عالوه بر این باید 
دی��د این ن��وع از تفاهم نامه ه��ا در چه 
س��طحی از بانک کلید می خورد تا ما با 

همان س��طح وارد گفتگو ش��ویم. البته 
بعضی وقتها سطحی که باید با آن وارد 
گفتگو ش��ویم عالقمند به بحث در این 
مورد نیست و پیشنهاداتی از این دست 
را باعث مس��ائل و مش��کالت جدیدی 
برای بانک می دانند، که در این صورت 
باید دید ش��ما ب��رای جذابیت دادن به 

پیشنهاد ما چه نظری دارید؟
آق�ای نور پ�وری ني�ز اظه�ار كرد: 
متاس�فانه ما در س�طحی هستيم 
ك�ه نمی تواني�م تصمي�م نهایی را 
بگيریم. ما بسته پیش��نهادی را برای 
تصمیم گیری آماده می کنیم و برای این 
منظور باید یک مدارک کافی در اختیار 
ما قرار گیرد تا اداره تحقیقات ما برآورد 
هزین��ه- فایده کند و گزارش خود را به 
هیات مدیره ارائه ده��د تا در نهایت با 
تعامل ش��ما تصمیم نهایی اتخاذ شود. 
برای این منظور بای��د زمان الزم برای 

شفاف سازی به ما داده شود. 
آق�ای راس�تين از اداره تحقيقات 
ني�ز با تائي�د س�خنان وی گفت ما 
برای بررسی پيشنهاد شما به آمار 
و اطالعات الزم نیاز داریم. باید اعداد 
و ارقام و م��دارک را به ما ارائه کنید تا 
روی آن کار ش��ود که مهندس دادمان 
در ج��واب ایش��ان عن��وان ک��رد: طی 
نام��ه ای تکمیل��ی درخواس��ت خود را 
مطرح می کنی��م و در این نامه به طور 
مصداقی جزئیات خواسته خود را مطرح 

می نماییم.
مهندس ظاه�ری از ش�ركت لمبه 
ك�وب نيز ب�ا عن�وان ای�ن مطلب 

كه ش�ركتهای ما توس�ط س�ازمان 
برنامه ریزی رتبه بندی می شوند پس 
می ت��وان گفت بانک ش��ما با یک گروه 
منسجم و ارزیابی شده کار خواهد کرد 

و باید این نکته را مدنظر قرار دهید.
آقای عالئی از اداره بررسی طرحها 
و نظ�ارت گفت: پيمانکار با كارفرما 
در تماس اس�ت. گاه�ی وقتها هم 
کارفرم��ا و هم پیمانکار تس��هیالتی را 
برای یک پ��روژه مش��ترک می گیرند، 
یعنی بای��د تمهیداتی لحاظ ش��ود که 
ی��ک پروژه از دو تس��هیالت اس��تفاده 
نکند. بحث دیگر بحث اطمینان است. 
بانک به عنوان یک س��رمایه گذار بزرگ 
می خواهد که با تضمینهای مطمئن از 
بابت س��رمایه گذاری خود آسوده خاطر 
ش��ود. پیمانکاری و مش��اغل مربوط به 
آن ب��رای بان��ک قابل احترام هس��تند 
اما برای ارائه تس��هیالت اطمینان الزم 
است، بنابراین شما باید در گزارش خود 
حساسیتهای بانک را هم در نظر گرفته، 
راهکاره��ای الزم را در ای��ن مورد ارائه 

کنید. 
مهن�دس دادم�ان گف�ت: گرفت�ن 
تس�هيالت دوب�اره در كاره�ای ما 
موضوعيت�ی ن�دارد. چ�ون عموما 
ط��رف قرارداد ما دولت اس��ت و دولت 
منع قانونی برای گرفتن تسهیالت دارد. 
بان��ک ح��ق دارد به س��ود و زیان خود 
توجه کند اما اعتبارسنجی اساس قضیه 
و تعیین کننده میزان ریس��ک اس��ت. 
یکی از روشهای اعتبار سنجی عملکرد 
گذش��ته اس��ت، روش دیگر صورتهای 
مالی اس��ت. در حال حاضر نظام بانکی 
55 ه��زار میلیارد تومان معوقات بانکی 
دارد که باید دی��د این معوقات مربوط 
به کیس��ت؟ تا جایی که می دانم 99/9 
درصد ای��ن مبالغ مربوط به پیمانکاران 
نیست. اگر بانک از این بابت به مشتریان 
خود اولویت دهد بی شک پیمانکاران در 
رده اول مشتریان بانکی قرار می گیرند.

در پای�ان ای�ن جلس�ه قرار ش�د 
كميس�يون اقتص�ادی و بانکه�ای 
س�اختمانی  ش�ركتهای  انجم�ن 
پيشنهاد خود را با ارائه آمار و ارقام 
الزم به بانك سپه ارائه كند تا بانك 
ب�ا توجه به ای�ن اطالع�ات درباره 
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مجم��ع ع��ادي و فوق الع��اده کانون عال��ي انجمن هاي صنفي 
کارفرمایي ایران )کعاصکا( از س��اعت 16 روز چهارش��نبه اول 
شهریور ماه س��ال 1391 براي استماع گزارش عملکرد هیأت 
مدیره و انتخاب بازرس��ان و اصالح اساس��نامه در محل انجمن 
ش��رکتهای س��اختمانی برگزار ش��د. در این جلسه و بر اساس 
اساسنامه هیات مدیره آقای حسين احمدی زاده به عنوان 
رئيس جلس�ه، خانم كتایون س�پهری به عنوان منشی 
جلس�ه و آقایان آهنی ها و مهندس موس�وی به عنوان 
ناظر جلس�ه انتخاب ش��دند. در مجمع عمومي عادی ضمن 
تصویب گزارش مالي خزانه دار، سه بازرس اصلي و یک بازرس 
علي البدل کعاصکا انتخاب ش��د. در مجمع فوق العاده تصویب 
اصالحات پیشنهادي هیأت مدیره براي هماهنگ سازي برخي 
از مف��اد اساس��نامه با مصوبه  هیأت دولت در دس��تور کار قرار 
داشت که بعد از مخالفت هاي شدید، تا مجمع فوق العاده بعدي 

به تعویق افتاد.

در ابتدای این جلس�ه آقای احمدی زاده با اظهار تاسف از 
زلزله آذربایجان این س��انحه را از طرف کانون عالی کارفرمایی 
ایران به خانواده بازماندگان زلزله و مردم عزادار ایران تس��لیت 
گفت و اظهار امیدواری کرد ش��رکتها و تشکلها با حضور خود 
از سنگینی بار این فاجعه بکاهند و با کمکهای مستمر خود به 

کمک هموطنان داغ دیده خود بشتابند. 

وی در ادامه، دس��تور کار جلس��ه را ارائه گزارش فعالیت های 
هیأت مدیره، بررس��ي عملکرد مالی و ترازنامه س��ال گذشته، 
بررس��ي بودجه سال مالي 1391، تعیین میزان ورودیه اعضاي 
جدید و حق عضویت س��االنه اعضا، اس��تماع گ��زارش هیأت 
بازرسان، و بررسي و تصویب سیاست ها و خط     مشي هاي آینده 
و تجدید انتخابات اعضای هیأت بازرسان کانون عالي دانست و 
افزود: عالوه بر این بررسي و تصویب تغییرات اساسنامه کانون 
عالي براي تطبی��ق با آخرین آئین نامه ها و دس��تو العمل ها در 

مجمع عمومي فوق العاده در دستور کار قرار دارد.

در ادام�ه مهندس محمد عطاردیان دبيركل كانون عالي 
انجمن ه�اي صنفي كارفرمایي ایران قبل از ارائه گزارش 
هي�ات مدیره كانون عالی كارفرمای�ی ایران، اتفاقاتی را 
كه باعث ایجاد كانون موازی ش�د تشریح نمود و بعد از 
برشمردن تالش�هایی كه برای انحالل این كانون موازی 
صورت گرفت عنوان كرد: ما همیشه تاکید کرده ایم که همه 
ما کارفرما هستیم و دلیلی ندارد با ایجاد کانونی موازی در بین 
کارفرمایان کش��ور شکاف ایجاد ش��ود. به هر حال بعد از اعالم 
حکم انحالل، ما با اعضای کانون موازی وارد مذاکره ش��دیم تا 

آنها نیز بعد از اصالح اساسنامه کانون به جمع ما بپوندند.
ب��ه هر حال وضعی��ت پیش آمده وضعیت پ��ردردی بود که با 
سپری شدن آن تمام حوزه های گذشته غیر از تامین اجتماعی 

مجمع کعاصکا در تاالر همایش هاي انجمن برگزار شد

اش�اره: كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمایی ایران )كعاص�کا( محور توجهات ویژه بخش خصوصی ایران  و 
صنعت احداث است، آثار مترتب بر روند امور این كانون زمانی برجسته تر می شود كه دبير كلی آن را دبير محترم 
انجمن ش�ركتهای ساختمانی و عضو جانشين شورای حکام س�ازمان بين المللی كار  )ILO*( بر عهده دارد. با 
توجه به نقش موثر كانون عالی در  فرایند امور نهادهای تصميم سازی و تصميم گيری، گزارش مجمع عمومی و 
فوق العاده آن را كه با مباحث فنی و تخصصی دقيقی حول محور قانون كار، تامين اجتماعی و شيوه های تعامل 

دولت و بخش خصوصی در آن همراه بود برای اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پيام آبادگران مطرح می كنيم.

* International Labour Organization
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به ما برگردانده ش��د، قبل از غیر فعال شدن موقتی کانون نیز 
تالش��هایی در جه��ت تغییر وضعیت تامی��ن اجتماعی صورت 
گرفته بود که ما به شدت جلو آن ایستادیم و حتی به نمایندگان 
مجلس نامه نوشتیم. وقتی کانون عالی کنار گذاشته شد، کانون 
موازی به ش��رایط دولت تن داد تا با از بین رفتن شورای عالی، 
هیات امنایی در تامین اجتماعی تش��کیل شود. در حال حاضر 
همه س��عی ما بر آن اس��ت ک��ه تامین اجتماع��ی را به بخش 
خصوصی برگردانیم چرا که 70 درصد درآمد آن را کارفرمایان، 
21 درص��د هزینه آن را کارگران و فق��ط 9 درصد درآمدها را 
مقرر اس��ت دولت بپردازد. در واقع پول آن سازمان حق الناس 
است و بیت المال نیست. امیدوارم اتحاد دسته جمعی بین ما و 
بقیه کارفرماها ایجاد شود و بعد از انتخابات، اقدامات الزم را به 
عمل آوردیم و تامین اجتماعی را به یک موسسه عمومی تبدیل 
کنیم چرا که این سازمان متعلق به همه مردم است و دولت به 

ناحق برآن مسلط شده است. 
در ادامه مهندس اخوان گزارش مالی و ترازنامه منتهی به 
انتهای سال 1390 را كه به هيات مدیره و هيات بازرسان 
كانون عالی كارفرمایی ارائه ش�ده بود قرائت كرد، بودجه 
پیش بینی ش��ده 20 میلیارد و 14 میلیون ریال بود که اعضای 
حاضر آن را تصویب کردند. پس از تصویب گزارش مالی، آقای 
آهنی ها با اش��اره به این که در ترازنامه مبلغ کالنی برای اجاره 
مکان کانون در نظر گرفته ش��ده است از دولت خواست با قرار 
دادن مکانی در اختیار این کانون، به هیات مدیره آن کمک کند 

تا این مبلغ را در جاهای دیگر هزینه نمایند. 

در ادامه مهندس نجفی س�هی به ارائه گزارش بازرسان در 
مورد تأیید حسابها و فعالیتهاي هیأت مدیره پرداخت و گزارش 
کوتاهی نیز درباره مسیری که برای اصالح قانون کار طی شده 
بود ارائه داد و گفت: درباره 91 ماده از مواد اصالح ش��ده قاون 
کار ب��ا کارگران به توافق رس��یدیم، و درباره 7 ماده باقی مانده 
نظرات به طور جداگانه به وزارت کار ارسال شد که امیدواریم با 

کم ترین تغییرات ممکن به تصویب نهایی برسد. 
بع��د از ارائه گزارش هیات بازرس��ان، درباره حق عضویت اعضا 
تصمیم گیری شد و برای انتخاب سه بازرس اصلي و یک بازرس 

علي الب��دل کعاصکا انتخاباتی برگزار ش��د 
که آقایان نجفی س��هی، وهاب پوربابایی و 
مهن��دس مهران نجاتی ب��ه عنوان اعضای 
اصلی و آقاي مهن��دس عزیز میرزائیان به 

عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. 

پ�س از اتم�ام مجمع ع�ادی، مجمع 
عمومی فوق العاده اعالم شد و مهندس 
عطاردیان درباره اصالحات پيشنهادي 
هي�أت مدیره ب�راي هماهنگ س�ازي 
برخي از مفاد اساسنامه با مصوبه  هيأت 
دولت عن�وان كرد: وقتی کانون عالی در 
سال 1374 آغاز به کار کرد، آئین نامه هایی 
که کانون عالی بر اساس آن تشکیل شد بر این اصل استوار بود 
که کانونهای اس��تانی در کانون عالی عضو ش��وند. در آن موقع 
کانونهای اس��تانی یا کانون سراس��ری وجود نداشت بنابراین با 
پیش��نهاد جدیدی مبنی بر این که تا زمانی که کانونهاي مزبور 
وجود ندارند انجمنهای صنفی می توانند مستقیما در کانون عضو 
ش��وند و وقتی که کانونهای استانی یا سراسري به وجود آمدند، 
انجمنها در قالب کانونهای اس��تانی یا سراسري عضو این کانون 
باش��ند، مطرح شد. این پیشنهاد به طور اصالحیه ای تصویب و 
اجرا شد و باالخره در سال 1378 با حضور انجمنها، کانون عالی 

انجمنهای صنفی ایران شکل گرفت. 
از آنجایی که قرار بود بعد از تش��کیل کانونها، انجمنها از طریق 
کانونهای اس��تانی عضو کانون باشند و بر اساس تفاهمهایی که 
با وزارت کار صورت گرفت، س��عی شد چند مشکل موجود در 
مصوب��ه جدید را حل کنیم که ما بر اس��اس آن اساس��نامه را 
اصالح کردیم، بقیه اصالحات اساسنامه در حد عبارات و کلمات 

است و تغییر عمده دیگری ندارد. 
وی در ادامه به قرائت اصالحات موجود پرداخت که قسمتی از 
آن بدین ش��رح بود:» در خصوص عبارت با توجه به انجمنهای 
صنف��ی دارای اعتب��ار موج��ود من��درج در م��اده 6 آئین نامه، 
تعیی��ن تعداد نماین��دگان کانونهای اس��تانهای فاقد کانون در 
مجمع عمومی کانون عالی، بر اس��اس تعداد انجمنهای صنفی 
کارفرمایی دارای اعتبار موجود در هر استان اعم از عضو یا غیر 
عضو در کانون اس��تان می باش��د.« وی در توضیح این قسمت 
گفت: بدین ترتیب کانون استان قدرتی برای رای گیری می یابد 
و با توجه به تعداد انجمنهای عضو یا غیرعضو، حق رای می یابد. 
این باعث می شود کانونهای استانی استقرار یابند و کانون عالی 

از طریق آنها اقدام نماید. 
وی افزود: »مرجع تعیین تعداد انجمنهای صنفی کارفرمایی در 
استانها اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی است. در حال 
حاضر به ازای هر 15 انجمن کارفرمایی موجود در استان، یک 
نماینده با ی��ک رای می تواند در مجمع کانون عالی کارفرمایی 
ش��رکت کند. در صورتی که تعداد انجمنها به 15 قابل تقسیم 
نبود یک نماینده نیز از طرف باقی مانده انجمنها با یک رای در 
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مجمع عمومی شرکت خواهد کرد. در استانهای دارای کانون 
این نمایندگان توس��ط کانون و در اس��تانهای فاقد کانون نیز 
این نمایندگان در نشست همگانی نمایندگان انجمن ها انتخاب 
می ش��وند.« وی افزود:»اداره کل سازمانهای کارگری به کلیه 
کانونهای صنفی اس��تانی و سراسری توصیه خواهد نمود تا در 
مجام��ع عمومی خود ضمن دعوت از نماینده دولت از نماینده 
کانون عالی کارفرمایی نیز دع��وت نمایند، ضمنا کانون عالی 
کارفرمایی می تواند اختیار معرفی نماینده خود در استان را به 
کانون ها یا تشکل هاي کارفرمایی همان استان واگذار نمایند«. 
وی افزود: »با توجه به تفاوت حوزه فعالیت انجمنهای استانی 
و فرا استانی با انجمنهای استانی و عدم امکان اختصاص کمتر 
از ی��ک نماینده، هر یک از انجمنها حق معرفی یک نماینده با 
یک رای را به کانون عالی خواهند داشت، در خصوص پذیرش 
نمایندگان کانونهای سراس��ری کارفرمایی در مجامع عمومی 
کانونهای عالی، با توجه به عدم منع صریح در ماده 6 آئین نامه 
مربوط؛ کانونهای سراسری در حال حاضر می توانند بر اساس 
ضوابط کانونهای اس��تانی نمایندگان خ��ود را به کانون عالی 
معرفی کنند. انجمنهای صنفی حرفه و صنعت خاص کشور نیز 
اگر از طریق کانون سراسری نماینده خود را به مجمع بفرستند 
از آمار انجمنهای اس��تان مربوطه توسط کانونهای استانی کم 
خواهد ش��د«. وی افزود کانونها تشکیل دهنده کانون عالی و 
دارای قدرت اعمال رای خواهند بود، چون نماینده آنها باید در 

تمام مجامع عمومی حضور داشته باشند.
در ادامه برخی از اعضای حاضر از جمله نمایندگان انجمن حمل 
و نق��ل، با انتقاد از تغییرات جدید در اساس��نامه عنوان کردند: 
کانون عالی حدود هفده س��ال برای جذب این انجمنها زحمت 
کشیده است و حال به سادگی دارد این اعضا را از دست می دهد. 
عالوه بر این، انجمنهایی که عضو کانون عالی هستند انجمنهایی 
پیشرواند که معتقدند دولت در کانونهای استانی سلیقه ای عمل 
کرده است و تا زمانی که این شبهه برطرف نشده است، عضویت 
در کانونهای اس��تانی جایز نیس��ت ضمن این ک��ه در مجموع 

اساسنامه یک تشکل نباید با نظر دولت یا افراد عوض شود.

مهندس عطاردیان در جواب این انتقادها با بیان این که به 
هر حال اساس��نامه هر نهاد و تشکلی بر اساس قانونهای غالب 
کشور تصویب می شود، گفت: با رد کردن اصالحات مورد نظر 
وزارت کار حی��ات کان��ون به خطر می افت��د. در همه جا روال 
همین است که شرکتها عضو انجمنها شوند و انجمنها از طریق 
کانونهاي اس��تانهای خود عضو کانونها شوند و اگر کانون عالی 
در س��الهای قبل عضویت مس��تقیم انجمنها را پذیرفت برای 

انطباق با شرایط موجود بوده است. 

در ادامه آقای فرهادپور نماینده وزارت كار عنوان كرد: 
از س��ال 1371 با وجود آئین نامه ای انجمنهای صنفی تشکیل 
شدند. به استناد همان آئین نامه کانون عالی انجمنهای صنفی 
کارفرمایی ایران با حضور 5 کانون اس��تانی تش��کیل می شد، 

ش��رایط اج��رای آئین نام��ه در آن دوران مهیا نبود. در س��ال 
1377 تبصره ای به ماده 3 آئین نامه اضافه ش��د که با توجه به 
محدودیتی که کانونهای استانی درباره حرفه های خاص دارند، 
انجمنهای صنفی در حرفه خاص کانون سراس��ری تش��کیل 
دادن��د. عالوه بر این انجمنهای صنفی فاقد کانون اس��تانی در 
حرفه یا صنعت خاص و کانونهای سراس��ری می توانند کانون 
عالی تش��کیل دهند. بعد از چند سال که کانونهای استانی به 
وجود آمد و انجمنها زیاد ش��دند بهتر دیدیم این تش��کیالت 
نظم دهی ش��وند. این نظم ده��ی و اصالح آئین نامه تش��کیل 
کانونهای استانی و حرف خاص را راحت تر کرده و به آنها وزن 
الزم را داده اس��ت. انجمن های صنف��ی اختیار دارند از طریق 
کانون استانی یا کانون سراسری به کانون عالی راه پیدا کنند، 
هر چند از دو طریق امکان حضور ندارد. وی تاکید کرد بی شک 

اساسنامه کانون مطابق با قانونهای بعدی قابل اصالح است.
در ادامه مهندس عطاردیان بعد از شنیدن دیدگاههای مختلف 
عنوان کرد: اگر ش��رایطی به وجود آید و ما خود را با آن وفق 
ندهیم مش��کل ایجاد می شود. هر شرکت و تشکلی باید قانون 
و مقررات رایج کش��ور را رعایت کن��د. اگر قصد عوض کردن 
قانون را هم داش��ته باش��یم قبل از هر چیز باید تش��کل خود 
را حف��ظ کرده و بعدا از طریق مج��اری معمول درصدد اعمال 
تغییرات دلخواه خود باش��یم. وی ب��ه حاضران توصیه کرد که 
با تصویب تغییرات اساس��نامه به کان��ون اجازه دهند خود را با 
ش��رایط کنونی هماهنگ کرده، درصدد اعمال تغییرات مدنظر 
آنها بکوشد. وی برای روشن شدن اذهان عنوان کرد: از این پس 
کانونهای استانی تحت نظارت کانون عالی فعالیت خواهند کرد.  

در ادامه آقای آهنی ها سه پیشنهاد برای توافق اعضای حاضر 
ارائه داد که در یکی از این موارد با اشاره به سه سال زمانی که 
وزارت کار برای انجام این کار در اختیار کانون قرار داده است، 
این فرصت را زمان خوبی برای بررسی و تحقیق مجدد و جلب 
نظر همه اعضا دانس��ت و گفت:  بهتر است این موضوع توسط 
مجمع به هیات مدیره ارجاع ش��ود تا با تصمیم گیری مناسب 

زمینه تفرق کارفرمایان از بین برود.  

آق�ای احمدی زاده نی��ز با ذکر این نکته ک��ه ظاهرا انجمن 
انبوه س��ازان، خودروس��ازان و حمل و نقل و انجمنهای پیشرو 
دیگر با اصالحات اساس��نامه به این ش��کل مخالف هستند و 
معتقدند اگر کانون عالی می خواهد به کار خود ادامه دهد باید 
متش��کل از NGOها باش��د نه کانونهای استانی که به نوعی 
کانونهای دولتی هس��تند، گفت: به نظر می رسد اگر قرار باشد 
کانون عالی، کانون کارفرمایی دولتی باش��د انجمنهای زیادی 

آن را به عنوان کانونی مستقل قبول ندارند. 
در ادامه این جلسه و بعد از بحثها و بررسی های کافی، اعضای 
حاضر در مجمع، تصویب اصالحات پیش��نهادي هیأت مدیره 
را براي هماهنگ س��ازي برخي از مفاد اساسنامه با مصوبه ي 

هیأت دولت به مجمع فوق العاده نوبت دوم موکول کرد.  
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روز 22 مرداد ماه مراس��م یادبود مهندس شمس الدین نهاوندی 
ریاس��ت هی��ات مدیره اس��بق چه��ار دوره انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی در ت��االر همایش��های انجمن با حضور بس��تگان و 
دوس��تان آن مرح��وم، مدیران ش��رکتهای عضو، مهندس��ان  و 
کارمندان انجمن )ش��رکتهای س��اختمانی و راهس��ازی ایران( 
برگزار شد. پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، مهندس 
جواد خوانس��اری، مهندس محمدی، مهن��دس آزاد و مهندس 
محم��د عطاردیان اداره این مراس��م را بر عهده گرفتند و با ذکر 
خاطراتی، سجایای اخالقی و تاثیر تالشهای ایشان را بر پیشرفت 

جامعه مهندسی کشور تشریح کردند.
در ابت��دای این مراس��م مهندس علی آزاد، عضو هیات رئیس��ه 
انجمن شرکتهای ساختمانی و دبیر انجمن شرکتهای راهسازی 
ایران گفت: ضمن تشکر از حضور و مشارکت شما عزیزان، سالمی 
عرضه می دارم چو بوی خوش آش��نایی، چرا که آش��نا و عزیزی 
سفر و هجرتی را در پیش گرفت. مهندس شمس الدین نهاوندی 
از ابرمردان راهس��ازی کشور بود که ضمن خدمت 60 ساله توام 
با تالش و صداقت در راه آبادانی ایران عزیز و کارآفرینی، نمونه 
تالش، انسانیت، بردباری، خلوص نیت و مردم دوستی بود و این 
مراسم ادای دینی  به این بزرگمرد راهسازی مملکت است. وی 
در ادامه گفت: در جلس��ه ای به فرزندان آن مرحوم گفتم چون 
شما همه ایام با او بوده اید و از نعمت دیدار او برخوردار، سلوک 
و فرزانگ��ی و فرهیختگی او به نظر ش��ما ام��ری طبیعی بود اما 
ایش��ان به واقع مصداق آن فردی بود که موالنا در اشعار خود به 

دنبالش می گشت: 
دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر

كز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتم كه  یافت می نشود ُجسته ایم ما

گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست
مردی که در همه ایام س��رآمد بود، چه در 60 س��ال خدمت و 
سازندگی، چه در ایام تحصیل در دانشکده فنی، چه در نوجوانی 
که در 20 س��الگی قهرمان کش��تی فرنگی کش��ور شد. یادش 
به خی��ر، امروز که نوجوان��ان ما در عرصه گیت��ی افتخارآفرین 
می ش��وند س��نگ زیربنای آن را همین بزرگواران گذاش��ته اند. 
دوس��تان عزیز، مرگ برای همگان است ولی »خوشا آنان که با 
عزت به گیتی، بس��اط خویش برچیدند و رفتند«. و در این راه 
حاجی اصغرزاده ها، مولوی ها، ادبها و بزرگان زیادی رفتند و حاال 

نوبت بزرگ مردی چون نهاوندی بود.  
از رهروان عشق نشانی دگر نماند 

پروانه را بگو كه ز شمعی اثر نماند

جامعه، مس��ئوالن و مردم باید بیش از اینه��ا قدر و قیمت این 
خادمان پرتالش را بدانند، بشناسند و ارج گذارند.
گر فلك نشناخت قدر ما، رهی غمگين مشو 

ابله ارزان می فروشد گوهر نایاب را 
در ادامه دکتر غالمرضا علی زاده به تش��ریح فرازهایی از زندگی 
ف��ردی، اجتماعی و فعالیتهای عمران��ی  آن مرحوم پرداختند و 

عنوان کردند:
به كه ماند نام نيکی زآدمی 

با بسی سامانه های ماندگار 
مهندس شمس الدین نهاوندی در سال 1300 در تهران، خیابان 
ش��اهپور)وحدت اس��المی فعلی( پائین تر از میدان حس��ن آباد، 
کوچه حمام شازده متولد شدند. پدر، پدر بزرگ و اجدا پدری او 
تا دویست سال قبل همه روحانی بودند. مالحسن، مالجعفرآقا، 
آقاشیخ جالل به ترتیب جد پدری، پدربزرگ و پدر ایشان همه 

روحانی بودند. به تعبیر شاعر)با مختصری تغییر(:

لزوم پیوستگی جامعه مهندسی كشور 
در شرايط كنونی 

در مراسم یاد بود مهندس نهاوندی مطرح شد 
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همه قبيله وی عالمان دین بودند
ورا معلم عشقی مهندسی آموخت
به طوری که آقا شیخ جالل از چهارده سالگی با اذن پدر 
از نهاوند به نجف اش��رف می رود و چهارده سال در نجف 
تحصیل علوم دینی می کند و پس از مراجعت به ایران به 
اتفاق فرد دیگری به عنوان نمایندگان مش��روطه خواهان 
نجف انتخاب می ش��وند و ش��یخ جالل درس��ال 1302 
در دوره پنج��م نماینده مجلس می ش��ود و پس از یک 
دوره تاریخی 200 س��اله که خانواده در کسوت روحانی 
بودند فرزندان آقا شیخ جالل وارد فعالیتهای آموزشی و 
تحصیلی در علوم جدید ش��دند به طوری که از فرزندان 

آقا شیخ جالل یکی دکتر دیگری مهندس، سومی حقوقدان و 
چهارمی دارای کارگاه تراشکاری شد. 

مرح��وم مهن��دس ش��مس الدین نهاوندی تحصی��الت دوره 
متوس��طه را در دبیرستان ش��رف به پایان رساندند و در سال 
1319 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. در سال 1323 
قهرمان کشتی فرنگی ایران شد، در ضمن وی جزو کوهنوردان 
حرفه ای نیز بود. اما به دلیل س��نگینی دروس دوره مهندسی 
راه و س��اختمان این رشته ورزشی را دیگر به صورت حرفه ای 
ادامه نداد. ایشان صدای خوشی داشت و آواز و ردیفهای آوازی 
را می شناخت و در میان جمع دوستان و محفل یاران همیشه 

م��ورد تقاضا برای هنرنمایی در 
آواز قرار می گرفت و تحس��ین 
جم��ع را برمی انگیخت. مرحوم 
از   1323 س��ال  در  نهاون��دی 
تهران  دانش��گاه  فنی  دانشکده 
و  می ش��وند  فارغ التحصی��ل 
بالفاصل��ه به خدمت نظام اعزام 
را  خدم��ت  دوره  و  می ش��وند 
با اس��تخدام در ش��رکت نفت 
گذراندن��د. در ط��ول تحصیل 
مرح��وم نهاون��دی ب��ا آقای��ان 
مهندس��ان روحانی، کهکشانی 
و نوربخ��ش ه��م پ��روژه بودند 
که این دوس��تی باعث می شود 
اتف��اق مهن��دس  ب��ه  ایش��ان 
در  س��ال 1325  در  روحان��ی 
شرکت نفت اس��تخدام شوند و 
بع��د از مدتی به اتفاق مهندس 

فاطمی شرکت افه را تاسیس  کنند. 
در سال 1327 به اتفاق مهندس امیرملک زاده در شرکت آرمه 
فعالی��ت مقاطعه کاری خود را آغاز می کنند و پروژه انس��تیتو 
پاس��تور، بنگاه حمایت م��ادران تهران، انب��ار رضائیه )ارومیه 
فعل��ی( و قائم ش��هر را اج��را می نمایند. در س��ال 1335 کار 
راهسازی را با مش��اورت شرکت کامپاکس در یکی از قطعات 
همدان به کرمانش��اه، اسدآباد به کنگاور شروع نمود. در سال 
1338 قطعه 42 هراز )کهرود( و در س��ال 1341 قطعه خرم 
آباد -افرینه را به طول 108 کیلومتر س��اخت. وی در س��ال 

1343 ش��رکت مالوی را تاس��یس کرد. فعالیتهای ش��رکت 
مالوی از این مقطع به بعد شامل موارد زیر است:

1-اجرای دو راهی اراک - بروجرد به طول 50 کیلومتر
2-اجرای راه شیراز - دشت ارژن  به طول 50 کیلومتر

3-اجرای راه کرمان- بردسیر به طول 85 کیلومتر
4-اجرای راه میاندوآب- مهاباد به طول 50 کیلومتر

5-اجرای راه تهران- قم به طول 70 کیلومتر 
6-اجرای کمربندی قم به طول 20 کیلومتر

7-اجرای کمربندی جنوبی تبریز به طول 25 کیلومتر 
8- اجرای راه میناب – جیرفت به طول 50 کیلومتر

9-اجرای راه تبریز – اهر به طول 22 کیلومتر 
10-دسترسی به سد درودزن به 

طول 40 کیلومتر 
11- اج��رای راه تبریز- مرند به 

طول 40 کیلومتر 
12- اجرای راه مرند - ایداغلو به 
طول 90 کیلومتر                                                                           
13-اج��رای راه تبری��ز- تیکمه 
داش ب��ه ط��ول 25 کیلومت��ر 
آسفالت و تعریض 550 کیلومتر

14-اجرای راه مشهد- باغچه به 
طول 70 کیلومتر 

15- اجرای راه مشهد – چناران 
به طول 80 کیلومتر 

آس��فالت  دوقطعه  16-اج��رای 
تاکس��تان به زنجان و زنجان به 

میانه  به طول 80 کیلومتر 
17-اجرای راه ش��یراز به تخت 
جمشید به طول 100 کیلومتر 

18- اجرای راه آهن بافق – یزد به طول 50 کیلومتر 
19- اجرای راه آهن مس سرچشمه به طول 40 کیلومتر 

20-اج��رای ف��رودگاه زاهدان   کامل – ترمین��ال و باندها به 
طول 50 کیلومتر 

21-اجرای راه آهن مس سرچشمه 
22-اجرای فرودگاه زاهدان   کامل- ترمینال و باندها 
23-اجرای فرودگاه تبریز     کامل- ترمینال و باندها 

24- فرودگاه مشهد       باند
25- فرودگاه مهرآباد قسمتی از اپرون و قسمتی از ترمینال 

 مهندس عطاردیان: 
كان�ون عض�و  نهاون�دی   مهن�دس 
 فارغ التحصيالن دانشکده فنی دانشگاه 
ته�ران ب�ود. در این كانون رس�م اس�ت 
هر س�اله از كسانی كه 50 س�ال از زمان 
فارغ التحصيل�ی آنها می گ�ذرد تجليلی 
ب�ه عمل آی�د و عالوه بر این در حاش�يه 
تجلي�ل از این فرهيخت�گان، چند نفر از 
مهندسانی كه كارهای برجسته ای انجام 
داده ان�د معرفی می ش�وند و ل�وح تقدیر 
ب�ه آنه�ا داده می ش�ود. در س�ال 1376 
از مهن�دس نهاوندی، مهن�دس مولوی و 
مهندس نيامير تجليل شد كه ایشان در 
این مراسم صحبتهای قابل توجهی ایراد 

كردند.  



32
32

26- تسطیح اراضی  گتوند 6000 هکتار و کانالهای هدایت آب 
27- تسطیح اراضی جیرفت 6000 هکتار و کانالهای هدایت آب 
28- توزیع آب کانالهای بتنی 300 کیلومتر  رشت به فومن   

29- انتق��ال آب  زرین��ه رود به تبریز به ط��ول 180 کیلومتر با 
مشارکت ST – لوزان 

30- سه هزار سنگر و کانالهای هدایت آب 
31- مجتمع  نورد ذوب آهن 

32- کارخانه سیمان صوفیان ساخت ) اولین قسمت آن(
33- بیش از صد کیلومتر آس��فالت خیابان ش��هر مشهد- تبریز ، 

تهران ، قم  در طول سالیان استقرار در آن شهرها
34-تسطیح زمین های منطقه عباس آباد تهران حدود 2 میلیون 

متر مکعب
در یک جمع بندی باید بگویم که مرحوم مهندس ش��مس الدین 
نهاوندی در طول 60س��ال فعالیت آبادگری و س��ازندگی منبع، 
منشأ س��ازه ها و سامانه های  گرانسنگی  از زیر ساختهای توسعه 
بودند که به برخی از آنها اشاره شد در پایان سخن باید  به اجمال 
گفت که حاصل کار عمرانی ایشان در طول 41 سال مدیریت در 

شرکت ساختمانی مالوی به شرح زیر بوده است: 
ج��اده اصلی 690 کیلومتر، 13 طرح – اتوب��ان  103  کیلومتر،  
3 ط��رح -  روکش آس��فالت 265 کیلومتر، 4 طرح - آس��فالت 
خیاب��ان های تهران، تبریز و مش��هد، ده ها ط��رح – راه آهن 82 
کیلومت��ر، 2 طرح – فرودگاه  بان��د و اپرون  فرودگاههای تهران، 
زاه��دان ، مش��هد و تبریز، 4 ط��رح – فرودگاه ترمین��ال تبریز، 
زاهدان ، 2 طرح – اس��کلت س��ازی بندر ام��ام خمینی، 2 طرح 
"– کانال های آبیاری و زهکش��ی  بتنی درج��ه دو 607 کیلومتر،

 2 طرح - ) فومنات و گیالن( کانال های درجه یک 50 کیلومتر، 

2 طرح – ) گتوند، هزارس��نگر( تس��طیح اراضی کش��اورزی 12 
هزار هکتار، 2 طرح – ) جیرفت ، گتوند( خانه سازی 870 واحد 
، 3 ط��رح – خ��ط انتق��ال آب لوله های فلزی و بتن��ی به قطر تا 
2000 میلیمتر 180 کیلومتر، 1 طرح – )20 درصد مش��ارکت( 
و سدس��ازی یک طرح تمام شده )هزار س��نگر( و دو طرح نیمه 
 تمام )س��یاه بیش��ه- ج��ره( کارخانه ه��ای صنعت��ی، 2 طرح – 
) ذوب آهن اصفهان، سیمان صوفیان، نیروگاه برق تبریز( که اگر 
بخواهم فقط مقدار عملیات خاکی و آس��فالت این مدت 41 سال 
را بط��ور تقریبی مطرح کنم بایس��تی رقم 60 میلیون مترمکعب 

خاکبرداری و حدود 5 میلیون تن آسفالت را اعالم دارم.
مرحوم مهندس ش��مس الدین نهاوندی درس��ال های  59  تا 73 
چهار دوره ریاس��ت هیأت مدیره  انجمن ش��رکتهای ساختمانی 
 را در ش��رایط بس��یار دش��وار آن دوره ها برعهده داشتند و عضو

 مادام العمر کانون  فارغ التحصیالن دانشکده فنی بودند.
س��رانجام اس��وه ماندگار بخ��ش آبادگر ی کش��ور در روز جمعه 
س��یزدهم مرداد ماه رخت بربس��ت و به  ابدیت  پیوست،  روانش 
ش��اد و راهش پ��ر رهرو باد .ای��ن مصیبت عظما  را ب��ه خانواده  
محترم ایش��ان و جامعه مهندسی کشور  تعزیت و تسلیت عرض 

می نمائیم.
مهندس آزاد با ذکر این نکته که ماه مرداد همیش��ه برای انجمن 
ش��رکتهای س��اختمانی با خاطره های غمباری همراه بوده است 
گف��ت: یاد می کنیم از زن��ده یاد مهندس ادب، ای��ن مرد ملی و 
میهنی که س��الها رئی��س هیات مدیره این انجم��ن بود و بعد از 
مهندس نهاوندی ادامه دهنده راه ایش��ان بود. یاد ایش��ان و تمام 

رهروان خدمت به آبادانی ایران زمین و این کشور گرامی باد. 
در ادامه مهن��دس عطاردیان، قبل از پخش فیلمی که مربوط به 

مهندس آزاد: 
مهندس شمس الدین نهاوندی از ابرمردان 
راهس�ازی كش�ور بود كه ضمن خدمت 
60 س�اله توام با ت�الش و صداقت در راه 
آبادان�ی ایران عزی�ز و كارآفرینی، نمونه 
تالش، انس�انيت، بردباری، خلوص نيت و 
مردم دوستی بود و این مراسم ادای دینی  

به این بزرگمرد راهسازی مملکت است
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سخنرانی مهندس نهاوندی در کانون فارغ التحصیالن دانشکده 
فنی دانش��گاه تهران بود، گفت: ضمن عرض س��الم و تس��لیت 
خدم��ت حضار محت��رم، مهن��دس نهاوندی عض��و کانون فارغ 
التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. در این کانون رسم 
است هر ساله از کسانی که 50 سال از زمان فارغ التحصیلی آنها 
می گذرد تجللی به عمل آید و عالوه بر این در حاشیه تجلیل از 
این فرهیختگان، چند نفر از مهندسانی که کارهای برجسته ای 
انجام داده اند معرفی می شوند و لوح تقدیر به آنها داده می شود. 
در سال 1376 از مهندس نهاوندی، مهندس مولوی و مهندس 
نیامیر تجلیل ش��د که ایش��ان در این مراس��م صحبتهای قابل 

توجهی ایراد کردند.  
بع��د از پخش فیلم مربوط به مراس��م کان��ون فارغ التحصیالن 
دانشکده فنی دانش��گاه تهران، مهندس خوانساری ضمن اشاره 
به مراسم بزرگداشتی که در سال 1374 برای تقدیر از مهندس 
نهاوندی برگزار شد عنوان کرد: با تشکر از حضور شما بزرگواران 
در این مراس��م، من در سالهای سازندگی در خدمت آن مرحوم 
کارورزی می کردم. مهندس نهاوندی در سالهای قبل از انقالب 
ریاس��ت انجمن را بر عهده داشتند و من دورادور با ایشان آشنا 
ب��ودم. در اوایل س��ال 1358 ب��ا توجه به تح��والت جامعه، در 
انجمن هم تحوالتی به وجود آمد که نیاز به مدیریت کارآمد را 
تش��دید می کرد. عده ای دور هم جمع شدیم و تالش کردیم تا 
انجمن را حفظ کنیم. یکی از مردان بزرگ در آن دوره مهندس 
نهاوندی بود، یکی دیگر از این نیکمردان مهندس محمدی بود 
ک��ه با همکاری و دلس��وزی بی دریغ  اداره انجم��ن را بر عهده 
گرفتند و انجمن را با وجود تالطمهای زیاد زنده نگه داشتند. ما 
افتخار داشتیم در خدمت این مردان بزرگ باشیم و مردم داری، 
رافت و اداره انجمن را یاد بگیریم. با مرحوم نهاوندی چند سفر 
خارج از کشور داشتیم. در یکی از این سفرها و در سال 1385  
مهمان انجمن صنایع ماش��ین آالت ساختمانی انگلیس بودیم.  
در انگلی��س و در حی��ن بازدید از صنایع آن کش��ور مدیریت و 
برخ��ورد وی با مدیران صنایع انگلی��س به قدری جالب بود که 
آنها نهایت احترام را به ما گذاش��تند. مهندس حدود 15 س��ال 
رئیس هیات مدیره انجمن ش��رکتهای ساختمانی بود و بنده در 
ای��ن مدت،  دوره کوتاهی دبیر انجمن بودم و یکی از افتخاراتم 
ای��ن بود ک��ه در دوره کوتاهی که دبیر انجم��ن بودم هر وقت 
با مس��ئوالن کش��ور صحبت می کردم  یک طرف من مهندس 
مولوی و طرف دیگرم مهندس نهاوندی نشسته بودند و با وجود 

این دو بزرگوار دفاع از حقوق صنف اثرگذارتر بود.این مرد عزیر 
همیش��ه با متانت و ادب با مردم برخ��ورد می کرد. تا جایی که 
هی��چ وقت افرادی که ب��ا او کار می کردند کوچ��ک ترین ابراز 

ناراحتی از ایشان نکردند.
مهندس نهاوندی 61 س��ال برای سازندگی مملکت تالش کرد. 
ایشان پروژه اتوبان قم را در بحران انقالب تمام کردند که مورد 
حمای��ت و تائید امام خمینی )ره( قرار گرفت و جاده کمربندی 
قم را هم به ایش��ان واگذار کردند. در سال 74 طی مراسمی در 
این انجمن از زحمات ایش��ان در س��ازندگی کشور تقدیر شد،  
که متن لوح یادبود آن به این ش��رح بود:» جناب آقای مهندس 
ش��مس الدین نهاوندی، نظر به اینکه تالش مستمرتان به مدت 
بیش از 50 س��ال در سمت مدیریت شرکت ساختمانی مالوی 
منش��ا آثار مفیدی در عمران و سازندگی کش��ور بوده است، با 
توجه به آن که کوششهای موثرتان در مدت 15 سال در ریاست 
هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی موجب سازماندهی و 
هدایت و نیز خدمات گرانبها به جامعه مهندس��ی ایران ش��ده 
است، بدینوسیله سپاس بی پایانمان را نسبت به تالش بی دریغ 
جنابعال��ی و احت��رام ژرفمان را به فضائل علم��ی و اخالقی آن 
جن��اب با تقدیم این لوح ابراز می داریم. تیر ماه 1374- انجمن 

شرکتهای ساختمانی «
در ادامه مهندس محمدی با عنوان این که 15 سال با مهندس 
نهاوندی س��ر یک میز همکار بوده گف��ت: وی واقعا مرد بزرگی 
ب��ود که خاطره همکاری با او فراموش نخواهد ش��د. من مردی 
ب��ا چنان روحیه واال و صداقت کمتر دیده ام. او از ش��خصیتهای 

مهندس خوانساری: در اوایل سال 1358 
با توجه به تحوالت جامعه، در انجمن هم 
تحوالتی به وجود آمد كه نياز به مدیریت 
كارآمد را تشدید می كرد. عده ای دور هم 
جمع ش�دیم و تالش كردیم تا انجمن را 
حفظ كنيم. یکی از م�ردان بزرگ در آن 
دوره مهن�دس نهاوندی ب�ود، یکی دیگر 
از ای�ن نيکمردان مهن�دس محمدی بود 
كه با همکاری و دلس�وزی بی دریغ اداره 
انجمن را بر عه�ده گرفتند و انجمن را با 
وجود تالطمهای زیاد زنده نگه داش�تند. 
ما افتخار داش�تيم در خدمت این مردان 
بزرگ باش�يم و مردم داری، رافت و اداره 

انجمن را یاد بگيریم
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الیق جامعه مهندس��ی ایران بود که امروز به خاطر درگذشت 
ایشان از صمیم قلب متاثرم و فقدان ایشان را به شما تسلیت 

می گویم. 
مهندس آزاد ضمن اظهار تاس�ف و هم�دردی با مردم 

كه دچار  آذربایج�ان  غيور 
زلزله ش�ده اند، عنوان كرد: 
انجمن شرکتهای ساختمانی و 
کلیه سازندگان این مملکت به 
علت نوع کارشان، همه مردمی 
هس��تند. ما به بازماندگان این 
س��انحه تس��لیت می گوئیم و 
خودمان را در غم آنها ش��ریک 
می دانی��م و حتما به یاری آنها 
خواهیم شتافت. در زلزله طبس 
ع��ده ای از همی��ن پیمانکاران 
صنع��ت اح��داث ب��ا مدیریت 
آقای ابوالفضل قیاسی، متجاوز 
و  س��اختمانی  واح��د   50 از 
تعدادی حمام ساختند که در 
اختیار زلزله زدگان قرار گرفت. 
در زلزل��ه رودبار نی��ز انجمن 
ی��ک مجتمع بزرگ آموزش��ی 

ساخت. باز هم ما غم مردممان را فراموش نخواهیم کرد چون 
خودمان هم مردمی هستیم و به یاری آنان خواهیم شتافت.

در ادام�ه ای�ن برنامه، مهن�دس آزاد به ارائ�ه مطالبی 
پرداختند كه با ن�وای نی همراه بود و حاضران را متاثر 

كرد. وی گفت:
هزار جهد بکردم كه ِسّر عشق بپوشم 

نبود بر سر آتش ميسرم كه نجوشم
زندگی کتابی اس��ت که هرگ��ز نمی توانیم تصمیمی برای باز 
کردن یا بس��تن آن بگیریم. آرزویمان این است به صفحه ای 
که دوس��ت داری��م برگردیم ول��ی عاجزانه خ��ود را در برابر 

صفحاتی سرشار از اندوه و اشک می بینیم. 

در ادامه مهندس عطاردیان با تش�کر از اجرای مهندس 
آزاد ب�ه طب�ع لطيف و صدای نيکوی مهن�دس نهاوندی 
اشاره كرد و گفت: با این که اغلب سر و کار مهندسان با سنگ 
و مصالح است اما چون این کار را 
با عش��ق و عالقه انجام می دهند 
س��عی دارن��د آن را ب��ه بهترین 
نحو به انجام برس��انند. به همین 
دلیل نی��ز می توان آنه��ا را جزو 
وطن پرس��ت ترین افراد دانست. 
بعد از صحبتهای ایشان، تابلویی 
که مربوط به بزرگداشت مهندس 
نهاون��دی در انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی بود توسط مهندس 
عطاردیان و مهندس محمدی به 
پسر مهندس نهاوندی اهدا شد و 
خانواده آن مرحوم از حضور افراد 
در این مراس��م قدردانی کردند. 
در پایان این مراس��م برای ادای 
دین به افرادی چ��ون نهاوندیها، 
حاجی اصغرزاده ها، مولویها و کلیه 
کسانی که پرچم سازندگی کشور 
را در اهتزاز نگه داشته اند فاتحه ای قرائت شد و با نوشتن یادنامه ای 

توسط حاضران در دفتر یادبود ایشان، مراسم پایان یافت. 

مهندس محمدی:
م�رد  واقع�ا  وی   
ك�ه  ب�ود  بزرگ�ی 
خاط�ره همکاری با او 
فراموش نخواهد شد. 
من م�ردی ب�ا چنان 
روحيه واال و صداقت 
كمت�ر دی�ده ام. او از 
الی�ق  ش�خصيتهای 
مهندس�ی  جامع�ه 
ای�ران بود ك�ه امروز 
ب�ه خاطر درگذش�ت 
صمي�م  از  ایش�ان 
قلب متاثرم و فقدان 

ایشان را به شما تسليت می گویم.

 مهن�دس آزاد ضم�ن اظه�ار تاس�ف و 
همدردی با مردم غيور آذربایجان كه دچار 
زلزله شدند، عنوان كرد: انجمن شركتهای 
ساختمانی و كليه سازندگان این مملکت به 
علت نوع كارشان، همه مردمی هستند. ما 
به بازماندگان این سانحه تسليت می گوئيم 
و خودمان را در غم آنها شریك می دانيم و 

حتما به یاری آنها خواهيم شتافت
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باور نمي کنم که نبینم دیگر تو را
بادری��غ و تأس��ف درگذش��ت جانس��وز و ناگهان��ي 
مرحوم تقي هاش��مي مش��اور حقوق��ي و وکیل پایه 
یک دادگس��تري را دریافت کردیم. مرحوم هاشمي 
بیش از دو دهه به عنوان مشاور حقوقي با سندیکاي 
شرکتهاي ساختماني همکاري داشتند. به راستي او 
انساني متخلق به اخالق حسنه بود؛ حسن معاشرت 
ادب و فروتن��ي و دانش وس��یع و گس��ترده حقوقي 

ایشان زبانزد بود.
او همراه با فعالیت در کمیسیونهاي تخصصي سندیکا 
و ارائ��ه نقطه نظرات کارشناس��ي در امور حقوقي آن 
ب��ا ماهنامه پیام آبادگ��ران نیز هم��کاري صمیمانه 
و صادقان��ه اي را ادامه مي داد. مق��االت وزین و پربار 
ایش��ان همواره مورد توجه مدیران ارش��د شرکتهاي 

عضو سندیکا بود.
رفت��ار، اخ��الق اجتماع��ي و حرف��ه اي مرحوم تقي 
هاش�مي نش��ان دهنده پایه هاي علم��ي و فرهنگي 
وسیع و مناس��بات انساني ریشه دار خانوادگي ایشان 
بود. صفات حس��نه و اخ��الق پس��ندیده او همواره 
م��ورد توجه ویژه مدیران ارش��د ش��رکتهاي عضو و 
هیأت مدیره و بازرس��ان س��ندیکا بود. منش و روش 
او در ط��ول همکاري با س��ندیکا هم آموختني و هم 

ستودني بود.
هیأت مدیره، بازرس��ان و کارکنان سندیکاي شرکتهاي 
ساختماني فقدان این مرد بزرگ و حقوقدادن شریف را 
ب��ه خانواده محترم آن مرحوم و کانون وکالي جمهوري 
اسالمي ایران تسلیت و تعزیت عرض مي نماید. براي آن 
زنده یاد آمرزش ابدي و براي بازماندگان صبر و شکیبایي  

از خداوند منان خواهانیم.
هيأت مدیره، بازرسان و كاركنان سندیکا
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  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و این پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    
 

در س�ن هشتاد و سه س�الگی از »فرانك لوید رایت« معمار بزرگ و نامدار پرسيدند: ازميان كارهای بزرگی كه 
 

انجام داده اید؛ كدام را بيشتر می پسندید؟ كه او پاسخ می دهد: كار بعدی را...

 راهنمای مدیران برای استخدام کارمندان جدید 

 
برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل 
کنید: 400عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن اتاق هدایت نمایید. آنها را ترک کنید و بعد از 6 ساعت 

بازگردید. سپس موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید:
- اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید.

- اگر از نو )برای بار دوم( دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذارید.
- اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذارید.

- اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید.
- اگر آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذارید.

- اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش نگهبانی بگذارید.
- اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطالعات بگذارید.

-اگر بیکار نشسته اند، آنها را در قسمت بهره وری نیروي انساني بگذارید.
- اگر س��عی می کنند از آجرها ترکیب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر 

هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید.

- اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید.
- اگر به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید.

- اگر بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبریک بگویید و آنها را 
در قسمت مدیریت قرار دهید.

از نامه های بابا لنگ دراز به جودی ابوت
کتاب بابا لنگ دراز اثر جین وبستر، کتابی است که باید درهر سنی چند بار خواند. در بخشی از این کتاب آمده است: 
جودی! کامال با تو موافق هستم که عده ای از مردم هرگز زندگی نمی کنند و زندگی را یک مسابقه دو می دانند و می 
خواهند هرچه زودتر به هدفی که در افق دوردست است دست یابند و متوجه نمی شوند که آن قدرخسته شده اند که 
ش��اید نتوانند به مقصد برس��ند و اگرهم برسند ناگهان خود را در پایان خط می بینند. در حالی که نه به مسیر توجه 
داشته اند و نه لذتی از آن برده اند. دیر یا زود آدم پیر و خسته می شود درحالی که از اطراف خود غافل بوده است. آن 
وقت دیگر رسیدن به آرزوها و اهداف هم برایش بی تفاوت می شود و فقط او می ماند و یک خستگی بی لذت و فرصت 

و زمانی که ازدست رفته و به دست نخواهد آمد... .
جودی عزیزم! درس��ت اس��ت، ما به اندازه خاطرات خوش��ی که از دیگران داریم آنها را دوست داریم و به آنها وابسته 
می شویم. هر چه خاطرات خوشمان از شخصی بیشتر باشد عالقه و وابستگی ما بیشتر می شود. پس هرکسی را بیشتر 
دوس��ت داریم و می خواهیم که بیشتر دوس��تمان بدارد باید برایش خاطرات خوش زیادی بسازیم تا بتوانیم در دلش 

ثبت شویم.
دوستدارتو : بابالنگ دراز
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برنده ی واقعی
پس��ر 8 س��الة من دونده خوبی بود و در اکثر مس��ابقات م��دال می آورد. 

روزی برای دیدن مسابقه او رفتم. در مسابقه اول مدال طال را کسب کرد. 

مسابقه دوم آغاز ش��د. او شروع خوبی داشت اما در پایان مسابقه حرکت 

خود را کند کرد و نفر چهارم ش��د. برای دلداری به سراغ او رفتم تا نکند 

به خاطر اول نش��دن ناراحت باشد. پسرم خنده معصومانه ای کرد و گفت: 

مامان رازی به تو می گویم ولی پیش خودمان بماند. کنجکاو شدم. پسرم 

ادامه داد: من یک مدال بردم اما دوستم نیکوالس هیچ مدالی نبرده بود و 

خیلی دوست داشت یک مدال برای مادر پیرش ببرد. برای همین گذاشتم 
او اول بشود.

پرسیدم: پس چرا چهارم شدی؟

خندی��د و جواب داد: نیکوالس میداند من دونده خوبی هس��تم. اگر دوم 

می ش��دم همه چیز را می فهمید. حاال می توان��م بگویم پایم پیچ خورد و 
عقب افتادم.

توصيه ه�ای برن�دگان جوایز نوب�ل برای 
آینده شغلی ما

1- در مورد نحوه کار کردن دستگاه ها اشتیاق 
زیاد داشته باشیم.

2- اهمیت اس��تاد را بدانیم. یک اس��تاد نباید 
بگوی��د »این کار را این ط��ور انجام بده«، وی 
باید بگوید »می توانی ای��ن کار را انجام دهی؛ 

تالش کن«. 
3- به استقبال خطر برویم اما همه چیزی که 

می توانیم انجام دهیم تازه شروع کار است.
4- کم��ی فروتنی و تواضع بد نیس��ت. با این 
ک��ه می دانیم هر کاری را چط��ور انجام دهیم 
اما  بر روی چیزهای��ی کار کنیم که چیزی از 

آنها نمی دانیم.
5- حت��ی برندگان نوبل نمی توانند همه کار را 

به تنهایی انجام دهند.
زمانی فکر می کردیم ک��ه می توانیم از نردبان 
دان��ش باال برویم و به مدلس��ازی ش��بکه های 
عصبی و همانند آن بپردازیم، اما نتیجه ای که 
گرفتی��م این بود که ما نمی توانیم در خصوص 
توانایی های خود و محدوده تخصصی مان اغراق 

کنیم.
6-عالیق خود را دنبال کنیم.

اگر قرار بود هر کسي به اندازه دانش خود حرف بزند چه سکوتي بر دنیا حکمفرما 
مي شد. »ناپلئون«

----
بین شکس��ت و پیروزي یک قدم بیش��تر فاصله نیس��ت و مردم از ترس شکست، 

شکست مي خورند. »ناپلئون«
----

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمي است که اگر به دست آوري چون جان 
عزیزش بدار. »ناپلئون«

----
کسي که به پشتکار خود اعتماد دارد براي شانس ارزشي قائل نیست. »مثل ژاپني«

----
سنگهاي درشت را سنگهاي ریز پابرجا مي دارند. »مثل ژاپني«

----
بعضي ها ثروتمند زندگي مي کنند  بعضي ها ثروتمند مي میرند. »جانسون«

----
جمع مال، تحصیل کامیابي، کس��ب دانش و شهرت، هیچکدام با تندرسي برابري 

نمي کند. »شؤپنهاور«
----

راز جواني در این است که هر روز یک چیز تازه یاد بگیریم. »سولون«
----

وقتي انس��ان یک دوس��ت واقعي دارد که خودش هم یک دوس��ت واقعي باش��د. 
»امرسون«

----
میلیونها انس��ان در حالي آرزوي عم��ر طوالني دارند که اگر عصر روز تعطیلي هوا 

باراني باشد نمي دانند چه باید بکنند. »سوزان ارتر«

چند نکته آموزنده
آسان ترین راه آشنایي، یک سالم است ولي گرم 

و صمیمي؛
آس��ان ترین راه قدرداني، یک تشکر ساده است 

ولي خالص و صمیمانه؛
آس��ان ترین راه غذرخواهي، عدم تکرار اش��تباه 

قبلي است.
آس��ان ترین راه رسیدن به هدف،  خط مستقیم 

است.
آسان ترین راه موفقیت درحرفه، رعایت انصاف 

با مشتري است.
آس��ان ترین راه احترام، اجتناب از گزافه گویي و 

ُگنده گویي است.
آس��ان ترین راه جل��ب محبت، عش��ق ورزي و 

محبت متقابل است.
آسان ترین راه حل مشکالت، روبرو شدن با آن 

است.
آسان ترین راه رسیدن به آرامش، زندگي کردن 

بي غل و غش و سالم است.
آس��ان ترین بحث، گفتگو درب��اره موضوعهاي 

خوب و امیدوارکننده است.
آسان ترین راه راحت  بودن، آن است که خودمان 

را همانطوري که هستیم بپذیریم.
آسان ترین راه خوش��بخت زیستن، قائل شدن 

ارزش برابر به دیگران است.
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همایش شورای ادواری كانون سراسری روز پنجشنبه مورخ  16 
ش�هریور در كرمان برگزار شد. در این همایش مهندس كمالی 
معاون سياسی امنيتی استاندار و رئيس سازمان نظام مهندسی 
استان ، معاون مدیر كل اجرایی دفتر فنی و نظام اجرائی و اعضا 
هيئت مدیره كانون سراسری كانون سراسری انجمن شركتهای 
ساختمانی و تاسيساتی و تجهيزاتی ایران و اعضای هيئت مدیره 
انجمن شركتهای ساختمانی و تاسيساتی و تجهيزاتي سراسر 

كشور و جمعی از دست اندركاران این عرصه حضور داشتند.
موضوع این همایش عدم التزام و پایبندی دولت به اجرای تعهدات 
خود و ریش��ه یابی علل آن و ارایه راهکار و پیش��نهاد جهت برون 
رفت از مش��کالت بوجود آمده بود که مش��روح سخنان مهندس 
احمدرضا چابک دبیر کانون سراسری انجمن شرکتهای ساختمانی 
و تاسیس��اتی و تجهیزاتی ایران و آقای مهندس حسن سعادتمند 
رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن شرکتهای ساختمانی 
و تاسیساتی و تجهیزاتی ایران جهت استحضار خوانندگان محترم 

ماهنامه درج می شود.
در ابتدای این جلس��ه مهندس یزدان پن��اه رئیس هیئت مدیره 
انجمن ش��رکتهای ساختمانی و تاسیس��اتی و تجهیزاتی کرمان 
اظهار داش��ت: این گردهمایی به منظور طرح و بررسی مشکالت 
موجود بر س��رراه پیمانکاران و ارائه راهکارهای مناسب در جهت 
برون رفت ازاین مش��کالت تشکیل گردیده و امیدواریم که طرح 
موضوعات درحضور مسئولین استان بتواند در رفع معضالت و بن 

بست موجود راه گشا باشد
در ادامه مهندس عالم زاده دبير انجمن كرمان در سخنانی 
اظهار داش�ت : تعداد ش��رکتهای س��اختمانی و تاسیس��اتی و 
تجهیزاتی در سراسر کشور بیش از پانزده هزار شرکت می باشد و 
نیروهایی که در این شرکتها مشغول بکارند در حدود سه میلیون 
و پانصد هزار نفر می باشند، حال با توجه به مشکالت در این بخش 

ادامه فعالیت پیمانکاران عمال دچار مش��کل ش��ده و بیکار شدن 
پرسنل و نیروهای شاغل یکی از بحرانهای بوجود آمده است. وی 
اف��زود: عدم تامین اعتبار و تخصیص کافی در خصوص پروژه های 
ملی و اس��تانی که با گذش��ت 6 ماه از س��ال توسط دستگاههای 
اجرای��ی محقق نش��ده یکی از موان��ع موجود بر س��رراه فعالیت 

شرکتهای ساختمانی و راهسازی می باشد.
مهندس عالم زاده از دیگر مس��ائل موجود به واقعی نبودن ضریب 
اعالم ش��ده جبران آث��ار هدفمند کردن یارانه ه��ا، گرانی بی رویه 
قیمت آهن آالت و میلگرد و ورق و بلوکه شدن نقدینگی پیمانکار 
در بخش آه��ن آالت وعدم ابالغ به موقع ش��اخص های تعدیل و 
واقعی نبودن این شاخص ها نسبت به میزان افزایش قیمت مصالح 
و دس��تمزد، عدم رس��یدگی به موقع صورت وضعیت ها، مشکل 
موجود در شاخص ها در جهت ارتقا پیمانکاران از پایه 3 به 2 اشاره 
کرد. دبیر انجمن کرمان در ادامه افزود: اگر چه با وجود ش��رایط 
سیاسی و اقتصادی فعلی به دولت حق می دهیم نسبت به تنظیم 
بودجه انقباضی اقدام نماید ولی در این راه نباید طوری عمل شود 
که به پیمانکاران آس��یب برس��د. وی در ادامه عدم اطالع بعضی 
از پیمانکاران از مف��اد قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر 
از مش��کالت آنان با دس��تگاههای اجرائی و عدم پرداخت صورت 
وضعیت ها دانس��ت و توصیه نمود:  با همکاری مسئولین مربوطه 
کالس��هایی در این مورد دائر گردد. وی همچنین پیش��نهادی بر 
اساس پیوست پنج بخشنامه سرجمع برای کاهش نقدینگی های 

پیمانکاران در مورد خرید آهن آالت ارائه داد .

در ادامه مهندس كمالی معاون سياس�ی امنيتی اس�تاندار 
پس از اس�تماع بخش�ی از مش�کالت پيمان�کاران اظهار 
داشت: مس��ئولین دولت به خوبی مشکالت پیمانکاران را درک 
می کن��د و م��ا موظفی��م در رفع آنها بکوش��یم. وی گف��ت ما از 

دبير كانون سراسری انجمن شركتهای ساختمانی و تاسيساتی و تجهيزاتی ایران عنوان كرد:

قانون گريزی دستگاههای دولتی در مقام كارفرما
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دس��تگاههای اجرائی می خواهیم 
در انج��ام تعه��دات و پرداخت ها 
به پیمانکاران س��هل انگاری انجام 
ندهند. وی همچنین از مسئولین 
مالیات��ی خواس��ت که ب��ا صبر و 
حوصله و ب��ا تعام��ل و همکاری 
مش��کالت بوجود آمده در بخش 
مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران 
را حل و فص��ل نمایند .وی اظهار 
داش��ت: م��ا اینک م��ی دانیم که 
هدفمند کردن یارانه ها تبعاتی در 
بخش پیمان��کاری بوجود آورده و 
خواهیم کوشید در رفع این تبعات 

اقدامات الزم را  انجام دهیم.
دبير  احمدرض��ا چابک  مهندس 
انجم�ن  سراس�ری  كان�ون 
و  س�اختمانی  ش�ركتهای 
ایران  تاسيساتی و تجهيزاتی 
گفت: موضوع همایش در ارتباط 
با »عدم التزام و پایبندی دولت به 

اجرای تعهدات خود و ریشه یابی علل آن و ارایه راهکار و پیشنهاد 
جهت برون رفت از مشکالت بوجود آمده« می باشد.

درباره موضوع اول یعنی عدم التزام دولت به اجرای دستورالعمل ها 
و بخشنامه های الزم االجرای کشوری در حوزه نظام فنی و اجرایی 
کش��ور باید گفت:  فلسفه صدور دس��تورالعمل ها و بخشنامه های 

کش��وری،  الزم االج��رای 
در  یکنواخت��ی  و  هماهنگ��ی 
نحوه برخورد و ارتباطات فنی 
و مال��ی دس��تگاههای اجرایی 
ب��ا پیمان��کاران کش��ور بوده، 
بطوریک��ه از اعم��ال نظرهای 
شخصی و سلیقه ای خودداری 
گ��ردد تا نظم و نس��ق خاصی 
در ح��وزه س��اخت و س��از در 

پروژه های عمرانی  که از محل بودجه های عمومی تأمین می شوند 
برقرار گردد.

تنظیم کنندگان این دستورالعمل ها که از کارشناسان دولت بوده 

و هستند فرض را بر این گذاشته 
و می گذارند که پیمانکار به دلیل 
س��ود و زیان ش��خصي مس��تعد 
نمایندگان  قان��ون گریزی ان��د و 
دس��تگاههای اجرای��ی ب��ه دلیل 
اینکه س��ودی از چگونگی اجرای 
نصیبش��ان  این دس��تورالعمل ها 
وج��ود  همچنی��ن  و  نمی ش��ود 
دس��تگاههای کنترلی و نظارتی، 
کمتر قانون گریز هستند. به همین 
دلی��ل تم��ام عب��ارات »بایدها«، 
»مکلف اس��ت« و »ال��زام دارد« 
س��هم پیمانکار و تم��ام عبارات 
»اختیار دارد«، »مجاز اس��ت« و 
کارفرما شده  »می تواندها« سهم 
اس��ت. ول��ی متأس��فانه آنچه در 
س��ال های اخیر شاهد آن بوده ایم 
قان��ون گریزی و عدم پایبندی به 
قوانین و دس��تورالعمل های الزم 
االجرا از طرف دستگاههای دولتی 

به عنوان کارفرما بوده است.
از مصادیق این قانون گریزی بس��یار گفته ای��م و بیان مجدد آنها 
تکرار مکّررات اس��ت. اما در بحث ریش��ه یابی علل آن مواردی به 

شرح زیر تقدیم می دارم.
1- عدم وجود س��ازمان تخصصی مانند س��ازمان برنامه و بودجه 
از  مس��تقل  بص��ورت  بتوان��د  ک��ه 
سیاس��تگذاری های دولتها در بخش 
برنامه ها و هزینه ک��رد بودجه عمل 
نمای��د و بعن��وان مفس��ر و متول��ی 
اج��رای صحی��ح دس��تورالعمل ها و 
بخشنامه های الزم االجرا اقدام نماید.

پروژه هایی  اس��تاني  درسفرهای   -2
مازاد ب��ر اعتب��ارات عمراني تعریف 
می ش��ود. براس��اس وعده های داده 
شده و انتظارات بوجود آمده براي مردم و همچنین بدالیل سیاسی 
و منطقه ای، این پروژه ها باید شروع شده، ادامه داشته و در موقع 
مقرر به پایان برس��د. از طرفی کمب��ود اعتبارات و نقدینگی برای 

مهندس کمالی: 
ما اینک می دانیم که هدفمند کردن یارانه ها 
تبعاتی در بخش پیمانکاری بوجود آورده و 
خواهیم کوش�ید در رفع این تبعات اقدامات 

الزم  را انجام دهیم.

مهندس چابک:
 پیش�نهاد می گ�ردد  کمیت�ه داوری با حضور 
دس�تگاههای  خصوص�ی،  بخ�ش  نماین�دگان 
اجرایی و قوه قضائیه در هر اس�تان تش�کیل و 
براس�اس قوانی�ن و دس�تورالعمل های موجود 
با قانون ش�کنان چه در بخش خصوصی و چه 
در بخش دولتی ب�دون هیچ اغماضی برخورد 
گردد تا آشفته بازار بی قانونی در بخش اجرای 

قانون سامان گیرد.
  آیا نمی توان از بخش خصوصی که همواره 
دوش�ادوش حکوم�ت به مثابه ب�ازوان اجرایی 
دولتها در عرصه سازندگي خدمت کرده حمایت 
نم�ود؟ آی�ا این حمای�ت چیزی به ج�ز پرداخت 

بموقع مطالبات این بخش است؟
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این حج��م از پروژه های عمرانی و فش��ارهای فراحاکمیتی جهت 
تحق��ق وعده های داده ش��ده، راهی به جز نادی��ده گرفتن قوانین 
و دس��تورالعمل های صادره و اعمال شروطی یکطرفه در پیمان ها 

باقی نمی گذارد.
3- ع��دم آموزش کافی جهت اس��تفاده از بخش��نامه های متعدد 
و قراردادهای نوظهور و جدید برای تمام کارشناس��ان نظام س��ه 
عاملی )کارفرما، مش��اور و پیمانکار( باعث آشفتگی در نحوه   عقد 
قراردادها گردیده و کارشناس��ان دس��تگاههای اجرایی، نظارتی و 
پیمانکاران هنوز بر ضوابط قرارداد قبلی مسلط نشده، تیپ قرارداد 
جدی��د ابالغ و همه مل��زم به اجرای آن می ش��وند. بنابراین بطور 
همزمان چند روش فهرستی، مترمربعی و مقطوعی وجود دارد که 

هر کدام، بخشنامه ها و الزامات خاص خود را دارند.
این الزامات گاهی آنقدر مهم و پررنگ هستند که برای توجیه آنها 
باید ساعت ها کالسهای آموزش��ی گذاشته شود. زیرا عدم رعایت 
آنه��ا در بعضی موارد کل ق��رارداد را تحت تأثیر قرار داده و آنرا به 
بیراهه برده و منش��أ بس��یاری از اختالفات الینحل بین کارفرما و 
پیمانکار می ش��ود. درنتیجه، تعجیل در تغییر ساختاری قراردادها 
بصورت ناخواس��ته باعث ع��دم رعایت الزامات و دس��تورالعمل ها 

می شود.
4- س��اختار قراردادهای جاری و ش��رایط عمومی پیمان بگونه ای 

تنظیم ش��ده ک��ه هی��چ مرجعی 
غیر از دولت ک��ه همان کارفرمای 
قراردادها است، نمی تواند در تفسیر 
و تغییر ش��رایط قراردادها دخالت 
داشته باش��د. همین موضوع باعث 
گردی��ده تم��ام ضواب��ط و قوانین، 
یکطرفه تنظیم و حتی بازخواستی 
در اج��رای ای��ن قوانی��ن یکطرفه 
صورت نگی��رد و نمایندگان دولت، 

خود را قدرت بالمنازع دانسته و هر طور بخواهند عمل کنند.
5- ش��عار حفظ بیت المال و جلوگی��ری از حیف و میل آن باعث 
گردیده دس��تگاههای اجرایی هر کدام بعن��وان کارفرما و نماینده   
دول��ت و مدافع منافع مل��ی در قراردادهای پیمان��کاری هرگونه 
اجحافی را که باعث پرداخت کمتر به پیمانکار شود قانونی دانسته 

و آن را اعمال نمایند 
متأس��فانه گاهی برخورد دس��تگاههای نظارتی و بازرس��ی هم به 
همین ش��کل ب��وده و در بررس��ی های خود فق��ط و فقط بدنبال 
اضافه پرداخت به پیمانکاران هس��تند و هر کجا به کسر پرداخت 
و یا عدم رعایت ضوابط و دس��تورالعمل ها که به ضرر دولت باشد 
برمی خورند، از آْن چشم پوشی نموده و ناخواسته به این بی قانونی ها 
دامن می زنند. تمام موارد باال چه خواسته یا ناخواسته باعث شده 
بی نظمی خاصی در حوزه اجرای قوانین و دس��تور العمل ها بوجود 
آید و عدم وجود یک بخش نظارتی کاماًل تخصصی موجب گردیده 
است با ش��عار رعایت صرفه و صالح دولت از آوردن هرگونه فشار 
و ظلم��ی به بخش پیمانکاری مضایقه نگردد. پیش��نهاد می گردد 
جه��ت رفع معضل فوق، کمیته داوری با حضور نمایندگان بخش 

خصوصی، دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه در هر استان تشکیل 
و براساس قوانین و دستورالعمل های موجود با قانون شکنان چه در 
بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بدون هیچ اغماضی برخورد 
گردد تا آشفته بازار بی قانونی در بخش اجرای قانون سامان گیرد. 
موضوع دوم عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران اس��ت. در حالیکه 
پیمانکاران اقش��اری از جامعه هستند که اشتغال زایی را بر عهده 
داشته و تعهدات خود را از نظر پرداخت مالیات و کسورات قانونی 
قب��ل از هرگونه دریافتي انجام مي دهند، متأس��فانه همواره مورد 
بی مه��ری قرار گرفت��ه و در صف وصول مطالب��ات از دولت، جزء 
آخرین ها هستند. هیچگاه با خودمان فکر کرده ایم پیمانکاری که 
چن��د میلیارد از دولت طلبکار اس��ت اگر در بازار ام��روز اقدام به 
خرید طال، ارز و یا هر واس��طه گری دیگری کرده بود، چقدر سود 
می کرد؟ و حاال که در س��اخت پروژه های کشور مشارکت کرده و 
ضمن ایجاد اشتغال، باعث روشن شدن چراغ خانه اقشار عمدتاً کم 
درآمد جامعه شده است، چقدر باید ضرر بدهد؟ تاوان عدم اعتقاد 
به داللی و س��وداگری چقدر است؟ حتماً تصدیق می فرمایید این 
حداقل انتظار از اجراي عدالت است که هزینه های ناشي از جنگ 

اقتصادی بین همه اقشار جامعه تقسیم شود.
در حالیکه می بینیم افرادی ک��ه هیچ توجهي به جامعه، مملکت 
و همن��وع خ��ود ندارند و ب��ا خرید و فروش های مختل��ف، بازار و 
اقتصاد ایران را متش��نج کرده، یک 
ریال مالیات پرداخت نکرده و حتی 
یک نفر را هم ب��ه کار نمی گمارند، 
ب��ا دالل��ي و واس��طه گري در مدت 
زمان کوتاه چ��ه پول هایی به جیب 
می زنن��د. اگر به دلیل ع��دم امکان 
شناس��ایي این افراد امکان برخورد 
با آنها وجود ندارد، آیا صحیح است 
هم��ه تاوانها را اقش��اری ک��ه تمام 
عملکرد کاری و مالي آنها ش��فاف و تحت نظارت دولت مي باش��د 
بپردازند؟  آیا نمی توان از بخش خصوصی که همواره دوش��ادوش 
حکومت به مثابه بازوان اجرایی دولتها در عرصه سازندگي خدمت 
کرده حمایت نمود؟ آیا این حمایت چیزی به جز پرداخت بموقع 
مطالبات این بخش اس��ت؟ پیش��نهاد می گردد اگر دولت محترم 
در پرداخ��ت معوقات پیمانکاران اعتبار الزم را ندارد، از روش ارائه 
اوراق بهاءدار به جای پرداخت مطالبات استفاده نماید. در این روش 
هم امکان س��رمایه گذاری و دریافت س��ود و هم امکان نقدنمودن 

اوراق وجود دارد.
موضوع س��وم  افزایش قیمتها و اثرات آن بر قراردادهای مقطوعی  
است.از ابتدای ورود قراردادهای مترمربع زیربنا و سرجمع یا همان 
مقطوعی این نکته اساسی مطرح بود که این قراردادها در صورتی 
قابلیت اجرا دارند که بس��تر اقتصادی مناس��ب و شیب یکنواخت 
خطی از تورم و افزایش قیمتهای مصالح و دستمزدها در طول سال 
حاکم باشد. از طرفی شروط تأمین منابع مالی، نقشه و مشخصات 
دقیق و بدون تغییرات و برآورد به روز اگر محقق نشود مزیت این 
نوع قرارداد منتفی خواهد بود و چیزی جز نابودي بخش خصوصی 

مهندس عالم زاده:
 عدم تامین اعتبار و تخصیص کافی در 
خصوص پروژه های ملی و استانی که با 
گذشت 6 ماه از سال توسط دستگاههای 
اجرای�ی محق�ق نش�ده یک�ی از موان�ع 
موج�ود بر س�رراه فعالیت ش�رکتهای 

ساختمانی و راه سازی می باشد .
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و اجرای پروژه های نیمه کاره و بی کیفیت دربرنخواهد داش��ت. پر 
واضح است وقتی شرکتی در مناقصه ای حضور مي یابد آنالیز خود 
را با قیمت های روز انجام داده و نهایتاً درصد معقولی جهت رش��د 
قیم��ت در مدت اجرای پروژه در نظر می گیرد تا بتواند در مناقصه 
برنده شود. اما در حال حاضر شرایط تحریم ها، هدفمندی یارانه ها 
و نوس��انات ش��دید قیمت ارز، چنان بازار مصالح و دس��تمزدها را 
متالطم کرده که متأس��فانه دسترنج سالیان سال خدمت صادقانه 
بعضی از همکارانمان را بلعیده و آنها را به ورشکس��تگی کش��انده 

است.
افزای��ش 30 ت��ا 300 درصدی قیمت مصال��ح را حتی نمایندگان 
و کارشناس��ان بخش دولتی قبول دارند. در م��واردی در کارهای 
ش��خصي خود، با این اعتقاد که نمی خواهند حقی از کسی ضایع 
ش��ود و دوس��ت دارند طرف مقابل قرارداد راضی باش��د تا معامله 
حالل انجام ش��ود این ماب��ه التفاوت ها را پرداخ��ت کرده اند ولی 
متأس��فانه در پروژه ه��ای عمرانی هیچکس س��نگ ح��الل بودن 
معامل��ه و رضایت ط��رف قرارداد را به س��ینه نمی زند و در بعضی 
 م��وارد به خان��ه خراب ش��دن پیمانکار ه��م راضی ان��د. در ماده

 43 شرایط عمومی پیمان آمده است: در صورت بروز جنگ، سیل، 
بالیای طبیعی و حوادثي خارج از کنترل دو طرف قرارداد، قرارداد 
فسخ خواهد شد. سؤال اینجاست آیا جنگ اقتصادی جنگ نیست؟ 
امروز ما به تفسیر بسیاری از سران و دولتمردان عالی رتبه کشوری 
در حال جنگ اقتصادی با دنیا هس��تیم. آیا ش��رایط قبل و بعد از 
جنگ اقتصادی یکی است؟ آیا صحیح است تاوان مشکالتی را که 
پیمانکار در بوجود آمدن و اس��تمرار آن هیچگونه نقش��ی نداشته 
از اندوخت��ه زندگ��ی اش بپردازد؟ کدام محکم��ه قضایی می تواند 
فروش��ندگان و تولید کنندگان مصالح س��اختمانی را مقّید نماید 
ک��ه مصالح را با قیم��ت روز انعقاد قرارداد پیمان��کار، در اختیار او 
قرار دهند؟ پیمانکاران دست دوم و فروشندگان و تولید کنندگان 
مصالح و نیروهای انسانی دخیل در اجرای پروژه های عمرانی حق 
خود می دانند که با توجه به افزایش قیمتها، نرخ قرارداد خود را با 
پیمانکار اصالح و در غیر اینصورت آنرا فس��خ نمایند. در اینصورت 
آیا عادالنه است، به دلیل اینکه کارفرما منابع مالي و قوانین را در 
اختیار دارد با وجود اطالع کامل از همه شرایط توضیح داده شده، 
باز هم از موضع قدرت وارد ش��ده و ب��ا تهدید ضبط ضمانتنامه و 
اعم��ال ماده 46، پیمانکار را مجبور به ادامه کار و تحمل ضررهاي 

هنگفت نماید.
پیشنهاد مي گردد در شرایط اضطرار فعلی، دولت در راستای شعار 
»حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی« هرچه سریع تر عقد قرارداد 
ب��ه روش مقطوعي را ممنوع اعالم نم��وده و براي قراردادهایي که 
قباًل منعقد ش��ده اگر پروژه اعتبار الزم را ندارد با اس��تفاده از ماده 
48 پیمان را خاتمه داده و اگر تأمین اعتبار پروژه ممکن اس��ت، با 
اس��تفاده از بخشنامه تغییر در نرخ پیمان، ضریب پیمان را اصالح 
نموده تا پیمانکار بتواند کار را ادامه دهد. به خاطر داش��ته باش��یم 
عدم حمایت از بخش خصوصي کارآفرین به معنای رشد بي کاري 

و تشویق سرمایه گذاران به سوداگري و داللي است.

مهن�دس حس�ن س�عادتمند رئيس هي�أت مدی�ره كانون 
سراس�ری انجمن ش�ركتهای س�اختمانی و تاسيس�اتی و 
تجهيزات�ی ایران ني�ز در همای�ش ش�ورای ادواری كانون 
سراس�ری گفت:  جامعه پیمانکاری کش��ور به عنوان یک گروه 
اجتماعی از سالیان دور تاکنون همواره با مشکالت عدیده ای دست 
به گریبان بوده که برای حل آنها به روش های مختلف اقدام نموده 
ولی هیچگاه به موفقیت چشم گیری دست نیافته است. از آنجایی 
که به نظر می رس��د این مشکالت ریشه در مناسبات غلط موجود 
میان دولت و گروههای اجتماعی و مهمتر از آن نگاه دولت به این 
بخش دارد برآن ش��دیم تا با ریش��ه یابی و آسیب شناسی موضوع 
به شناس��ایی راههای عملی برون رفت از بن بس��ت های پیش رو 
بپردازیم که در صورت تحقق این امر اجرایی شدن آن عزمی راسخ 
و همت��ی بلند را می طلبد. برای ورود به این موضوع ابتدا نیازمند 
آنیم که در یک تحلیل نظری، مناس��بات و تعامالت بین دولت و 
جامعه را مورد بررسی قرار دهیم. اکثر نظریه پردازان علوم اجتماعی 
معتقدند، دولت، کارگزار اصلی توس��عه است. نوع مناسبات دولت 
با گروههای اجتماع��ی و بویژه گروهی که به کارآفرینان معروفند 
محور اصلی این مباحث محس��وب می شود. در این نوع بررسی ها، 
تحلیل ساختار درونی دولت و رابطه آن با گروههای اجتماعی مورد 

توجه است.
در ادبیات توسعه و گذار از سنت به مدرنیته، شکاف یا فاصله بین 
دولت و جامعه به عنوان یک مس��ئله اساس��ی مطرح ش��ده است. 
همچنین در تحلیل تحوالت اجتماعی، چگونگی مش��ارکت دولت 
و گروههای اجتماعی به ش��کل یک موضوع کاماًل با اهمیت مورد 
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توجه قرار گرفته اس��ت. برای چنین تحلیلی، کل نظام اجتماعی 
به دو حوزه دولت و غیردولت تقسیم می شود. حوزه غیردولت در 
برگیرنده همه گروههای اجتماعی س��ازمان یافته و غیرسازمان 
یافته است که تحت عنوان جامعه مدنی و بخش خصوصی از آن 
یاد می ش��ود. در جوامع س��نتی دولت و جامعه بدون واسطه به 
ه��م مرتبطند و هیچ میانجی و نهادی در مناس��بات بین این دو 
حائل نیس��ت. اما در جامعه مدرن که تمایزپذیری و تقسیم کار 
اجتماعی و ظهور س��ازمان ها و نهاده��ا از مختصات اصلی آن به 
ش��مار می رود گروههای اجتماعی سازمان یافته و جامعه مدنی 
به نمایندگی از اقشار مختلف جامعه به نهادینه کردن کنش های 
سیاس��ی و اجتماعی مردم می پردازند و مناسبات دولت و جامعه 

از این طریق شکل می گیرد. حال این سؤاالت مطرح است که:
- گروهه��ای اجتماعی موجود در ای��ن عرصه که از تنوع و تکثر 
قابل توجهی هم برخوردارند چقدر توانسته اند نقش و رسالتی را 
که در تعیین این مناس��بات به عهده داش��ته اند به درستی ایفا 

کنند؟
- چه میزان از این عدم توفیق مربوط به دولت است و چه میزان 

مربوط به خود این گروهها؟
استقالل و س��اختار درونی منسجم، نش��انه قابلیت و توانمندی 
دول��ت در تأمین منافع ملی اس��ت. هیچکس اس��تقالل دولت و 

آن  درونی  ساختار  انسجام 
را نفی نم��ی کند. دولت ها 
باید با حفظ استقالل خود 
ق��درت الزم را نی��ز جهت 
اداره امور دراختیار داش��ته 
باشند.  پیتر اوانز در نظریه 
استقالل متکی به جامعه به 
خوبی به این موضوع اشاره 
کرده اس��ت. این نظریه نیز 
نافی اصول یاد شده نیست 
بلک��ه تأکید اصلی بر نوعی 
از اس��تقالل قابل مالحظه 
مجموعه ای عینی از روابط 
اجتماعی است که دولت را 
به جامعه پیون��د  می زند. 

در این رویکرد، دولت توانمند، ریش��ه در روابط خود با گروههای 
اجتماعی دارد و در واقع دولتی اس��ت که از دل جامعه جوشیده 
اس��ت. دولت، در عین آنکه دارای ساختار درونی منسجم است و 
به عنوان یک نهاد، دارای روابط اجتماعی عینی معینی است، بر 
مناب��ع اجتماعی مختلف تکیه دارد و با تغذیه از آنها بر قابلیت و 
توانمندی خویش می افزاید. پیوند متقابل، استوار و بالنده دولت 
با گروهه��ای اجتماعی و تقویت و حمای��ت از آنها نیز کارآیی و 

کارآمدی دولت را تقویت می کند.
ب��ا بیان این موضوعات می خواهی��م بگوییم که تغییر نگاه دولت 
ب��ه نهادهای مدنی و اعتماد به بخش خصوصی می تواند تضمین 
کننده رشد و شکوفائی و بالندگی هر چه بیشتر کشور باشد. شاید 

یکی از دالیل بی توجهی دولت و عدم التزام به ایفای تعهدات در 
قبال بخ��ش خصوصی غفلت گروههای اجتماع��ی فعال در این 
عرصه باشد که نتوانسته اند با کسب جایگاه واقعی، اثرگذاری خود 
را در تعیین مناس��بات و تعامالت ب��ا دولت به نمایش بگذارند و 

مناسبات یکطرفه موجود را به نفع طرفین تغییر دهند.
 ش��اید طراحی غلط س��اختارهای این تشکل ها باعث شده است 
تا چابکی الزم را در این عرصه نداش��ته باش��ند و نتوانند توان و 
ان��رژی خود را با هم افزایی در یک جهت بکار گیرند و مطالبات 
به حق خود را بدرس��تی مطالبه کنند. شاید سرگرم شدن ما به 
مس��ائل حاشیه ای و بی ارزش، توان رصد کردن اتفاقات پیرامونی 
و تغییر ش��رایط و به تبع آن واکنش ه��ای منطقی و بموقع را از 
ما گرفته اس��ت. شاید وقت آن رس��یده باشد که مناسبات غلط 
موجود بازتعریف شوند و با بازنگری و تغییر در تمامی رفتارهای 
اجتماعی خود آینده ای درخش��ان را برای کش��ورمان رقم بزنیم. 
قطعاً زمان تغییر فرا رس��یده اس��ت. جک ولش می گوید: وقتی 
ن��رخ تغییر در داخ��ل مجموعه کمتر از نرخ تغیی��ر در خارج از 
 مجموعه باش��د پایان کار نزدیک اس��ت. تنها راه ب��رون رفت از

 بن بس��ت های پیش رو این است که ساختارهای ناقص موجود 
در تش��کل های خود و حصارهای فرضی خودساخته را بشکنیم 
و تمامی گروههای فعال در عرصه پیمانکاری کش��ور، یکدل و با 
یک نام، یک پرچم و یکصدا 
به عن��وان جامعه پیمانکاری 
کشور در جایگاه واقعی خود 
که محم��ل قانونی و تثبیت 
ش��ده هم پیدا کرده اس��ت 
حضور یابیم و آنگاه به ایفای 
نقش واقعی خ��ود به عنوان 
اجتماعی سازمان  گروه  یک 

یافته بپردازیم.

رئيس انجم�ن آذربایجان 
س�خنران  دیگر  ش�رقی 
ب�ه  اش�اره  ب�ا  جلس�ه 
زلزل�ه اخي�ر آذربایجان، 
پيمانکاران سراسر كشور 
را در س�اخت و س�ازها در منطقه آذربایج�ان به همکاری 
دع�وت كرد و گف�ت: توافق نامه ای برای س��اخت 2500 واحد 
مسکونی با بنیاد مسکن تنظیم گردیده است. در این رابطه شکل 
حضور پیمانکاران و تنظیم قراردادها دارای ابهاماتی است که باید 

برطرف گردد.
بع�د از س�خنرانی مهن�دس خالصی مدیر گروه تش�خيص 
صالحيت پيمان�کاران و مهن�دس عطاردی�ان دبير انجمن 
ش�ركتهای س�اختمانی، از مهندس كمالی معاون سياس�ی 
امنيتی اس�تاندار و تنی چند از پيشکس�وتان و تالشگران 
عرصه ساختمان و راه و تاسيسات با اهدا لوح تقدیر قدردانی 

شد.

مهندس سعادتمند: 
  تغییر نگاه دولت به نهادهای مدنی و اعتماد به 
بخش خصوصی می تواند تضمین کننده رشد و 
شکوفائی و بالندگی هر چه بیشتر کشور باشد. 
شاید یکی از دالیل بی توجهی دولت و عدم التزام 
به ایفای تعهدات در قبال بخش خصوصی غفلت 
گروههای اجتماعی فعال در این عرصه باشد که 
نتوانس�ته اند با کسب جایگاه واقعی، اثرگذاری 
خود را در تعیین مناس�بات و تعامالت با دولت 
به نمایش بگذارند و مناس�بات یکطرفه موجود 

را به نفع طرفین تغییر دهند.
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چند روز قبل نشستي دوستانه، در ماه 
مب��ارک رمضان داش��تیم و گردهمایي 
کوچکي بود. معموالً رس��م اس��ت افراد 
هم رشته و با نوع فعالیت مشابه در این 
نشست ها، مش��کالت، توفیق ها، تجزیه 
– تحلیل ه��اي اجرای��ي و برخوردهاي 
خود را با موان��ع کاري و حرفه اي بیان 
مي کنند و از گرفتاري ها شکوه مي کنند 
و از خوب بودنها ش��اد مي شوند. بار دل 

فرو مي گذارند و سبکبار مي شوند.
در این نشس��ت دوستانه همه از دردي 
مش��ترک بي ت��اب بودن��د و آنهم عدم 
پرداخ��ت مطالب��ات بخ��ش خصوصي 
بود، یکي از دوس��تان از کارفرمایي نقل 
به مضم��ون مي کرد ک��ه فرمودند من 
پیمان��کار گرفتم که کار کن��د نه آنکه 
پ��ول کار را بخواه��د )خنده دوس��تان 
و با ذک��ر یک مثال عامیان��ه مردمي(، 
اما مش��کالت صن��ف س��ازندگان امور 
زیربنایي و وابس��تگان این صنعت فقط 
عدم پرداختها نمي باش��د بلکه این امر 
یک��ي از ده ها موارد مختلف مش��کالت 

موجود است.
دوس��تي دیگر مي گفت چند سال قبل 
پروژه اي را تمام ک��ردم، تحویل دادم و 

با گذشت 12 سال از اجراي آن در این 
مدت درگی��ر انواع مفاصاهاي عجیب و 
غریب و حتي مطالبات اجرایي هس��تم 
که هیچ ارتباطي با کار انجام شده توسط 
من ن��داردو مربوط ب��ه کارفرماي عزیز 
بهره بردار مي باشد و به خاطر این مشکل 
براي آزادس��ازي ضمانت نامه و دریافت 
کس��ور وجه الضمان و ص��ورت کارکرد 
قطعي که تماماً مثبت اس��ت سرگردان 
هس��تم و مي گوین��د پ��ول نداریم. یاد 
فردي افتادم که گفت با سیس��تم بحث 
کنید نه با فرد. کارفرما »براي آزادکردن 
مطالب��ات )زنداني ش��ده( م��واردي از 
من مي خواهد که هی��چ ارتباطي بامن 
ندارد« و م��ن کاره اي نبوده ام مي گوید 
برو تسویه حس��اب تأمین اجتماعي را 
بیاور. توج��ه نمائید که پ��ول را دولت 
کس��ر کرده خ��ودش پرداخ��ت کرده 
ح��اال از من تسویه حس��اب مي خواهد. 
مراجع��ه مي کنم پس از صحبت فراوان 
و بخص��وص به علت آش��نایي با برخي 
از دس��ت اندرکاران اصلي واحد مربوطه 
پس از بررسي مدارک و... که خود یک 
معضل بوده است مي گویند چند مشکل 
داري؛ مقداري از مطالبات شما در یک 

واحد وارد ش��ده با شماره چک و تاریخ 
و... ام��ا در واحد دیگر همان مؤسس��ه 
درج نش��ده پس نمي توان گواهي داد؛ 
مقداري از آنها را اصاًل مامطلع نیستیم 
برو س��راغ کارفرماي خودتان. مي گویم 
آقاي محترم تأمین اجتماعي، این کلیه 
مدارک ذیحسابي با امضاهاي گوناگون 
مشخص اس��ت که 6/6 درصد محاسبه 
شده و س��هم من کسر شده پس دیگر 
چه مي خواهید؟ مي گوید خیر یک نامه 
با ریز شماره چکها، تاریخ و... را بیاورید. 
مي گویم این مدارک امضادار که روشن 
است. مي گوید: دفاتر من نشان نمي دهد. 
مي گویم: به من چه که ش��ما کوتاهي 
کردید و یا به خاطر سیستم دستي که 
کامپیوتري ش��ده و چون قدیمي بوده 
وارد نکرده اید. خالصه براي این موضوع 
کوتاه و س��اده 27 مرتبه مراجعه کردم 
که هنوز هم حل نشده است حال تصور 
کنید روزي حداقل 500هزار ش��خص 
حقیقي یا حقوقي فقط چنین مشکلي 
داشته باشند؛ چه ترافیکي در خیابانهاي 
کشور ایجاد مي شود و چه سرگرداني به 
مردم جامعه تحمل مي ش��ود؟! طلب را 
نمي دهند؛ س��رگردان باش تازه بدهکار 

دوستان شرح پریشاني ما گوش كنيد

نگرشي بر حیراني و سرگرداني در پیچ و خم ديواني
تهيه و تدوین: كميسيون انتشارات 
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هم مي ش��وي. آیا براي این امور، نامي 
بهتر از لغت )فشل( داریم؟ خدا رحمت 
کند دهخدا را که کاش زنده بود و لغت 

دیگر در فرهنگ نامه مي آورد.
دوست دیگري مثال دیگري مي زد که 
این که چیزي نیست باز اینجا رد و بدل 
ک��ردن پول بوده و ه��ر دو طرف دولت 
است از این جیب به آن جیب است؛ حق 
دارد بلرزد. من در ش��رکت خودم سال 
قبل انتقال چند سهم داشتم از شریکي 
به ش��ریک دیگر. صورتجلس��ه کردم و 
بردم ثبت ش��رکتها و کارم سریع انجام 
شد و مشکلي نبود. امسال عین این کار 
را داشتم وقتي صورت مجلس را بردم به 
ثبت عنوان فرمودند مفاصاي دارایي را 
باید بیاورید )جدیدالوالده(. گفتم چشم 
مراجعه کردم به واحد س��ازمان دارائي 
در آنج��ا که خود یک چاه ویل اس��ت 
کلي جس��تجو ش��د و عنوان شد با این 
شماره ثبت که پرونده ندارید که با هزار 
بحث و جدل و بی��ا و برو )بالغ بر چند 
مرتبه یا بهتر اس��ت چند ماه( مشخص 
شد شماره ثبت که پنج شماره اي بوده 
در یک جا شماره به جاي 6 عدد 4 ذکر 
ش��ده با اش��تباه کارمند محترم وزارت 
عالیه دارائي. من مقصر نبودم من خبر 
نداشتم حال با این تعریف شما پرونده 
ندارید باید افتتاح پرونده ش��ود )توجه 
شود که موضوع کار هم کشاورزي بوده 
که طبق قانون معاف است اما مي دانیم 
در مملک��ت ما هر کارمن��دي مي تواند 
قانون را تفس��یر ب��ه رأي کند( خالصه 
این موضوع بعد از برگزاري حدود 4 ماه 
دوندگ��ي و مراجعات مک��رر... مفاصاي 

مربوطه را دادند. وقتي به ثبت مراجعه 
ش��د فرمودند نشد یک جدول هم باید 
مي دادن��د که نداند بروید آن را بگیرید. 
یعن��ي روز از ن��و،  روزي از نو. س��ئوال 
این اس��ت که اگر حداقل یک میلیون 
مراجعه این چنیني داش��ته باشند چه 
ترافیکي در سطح شهر ایجاد مي شود و 
چه سرگرداني و بي انگیزگي در مردم به 

وجود مي آید!!!
دوس��ت دیگري اتفاق جالب دیگري را 
تعری��ف مي کرد. گفت: م��ن براي یک 
س��ازماني در این چند س��ال 12 پروژه 
به اتمام رس��انیده و تحویل دادم جالب 
اس��ت از تمام این 12 پ��روژه مطالبات 
دارم )ص��ورت کارک��رد – تعدی��ل – 
ضمانت نام��ه   – کس��ور وجه الضم��ان 
آزادنش��ده و...( ک��ه ح��دود 21 مورد 
مطالبات مي باش��د با مراجعات مستمر 
و خواهش و تمنا مي فرمایند که اعتبار 
نداری��م )نفهمیدی��م منظور دس��تگاه 
چیس��ت؟!( اگر ندارد چرا هر روز ناظر 
اع��زام مي فرمودن��د که کار را س��رعت 
بدهی��د و... حال که تمام ش��ده آیا این 
انصاف اس��ت؟  آیا این برخورد با دادن 
پندها، نصایح، گفت��ار و راهنمایي هاي 
ملي - دیني خوانایي دارد؟ پیامبر)ص( 
فرمودن��د: »پ��ول کارگ��ر را در غروب 
همانروز بدهید«. توجه خواهید داشت 
براي این مطالبات چه تعداد مکاتبات، 
چه تعداد مراجعات بوده که اگر این هم 
حداقل یک میلیون نفر راش��امل شود 
چ��ه ترافیکي مي ش��ود؟! )طرف گفت 
تازه واردي مثل اینکه خبر ندارد چون 
ش��یره را خورد و گفت ش��یرین است؟ 

مثل اینکه در ش��هرهاي ایران نیستي( 
راست گفت.

دوست دیگر مي خواست مثال بیاورد که 
جنجال و اعت��راض به هوا رفت و فریاد 
مي زدن��د که آمده ایم رنج و غصه روز را 
ک��م کنیم و با خداي خ��ود در این ایام 
مبارک دردل دل کنیم و کمي تسکین 
بگیریم. اینقدر از این حرفهاي مالل آور 
نزنی��د. در انتها دوس��تي گفت در تمام 
جهان معروف اس��ت که ادبیات عامیانه 
)فولکلوری��ک( طرز تفک��ر آن جامعه را 
نشان مي دهد و بعد با طنز گفت مي دانید 
ک��ه ادبی��ات فولکلوریک دو س��و دارد. 
گاه��ي مثبت مي گوین��د منظور جهت 
منفي آن است و یا برعکس در این باب 
هم همیش��ه مي گوئیم )وقت طالست 
آنهم که روزبروز گرانتر مي شود(. لذا ما 
در ام��ور اداري – کاغذبازي که از عدم 
اعتماد عوامل وا جزاي خود سیستم به 
یکدیگر نش��أت گرفته و مقدار آن هزار 
برابر ش��ده بدون آنکه به دنیاي بیرون 
حداقل به اطراف خود نگاه کنیم. ترکیه 
– مالزي – قزاقستان و... کماکان آن را 
ادامه مي دهیم. دوستي ناگهان در وسط 
س��خنراني ناصحانه گفت: ببخشید این 
را مي گوی��م به عن��وان ختم کالم. یک 
ماه قبل به یکي از کش��ورهاي نزدیک 
در ش��مال ایران رفتم و ش��رکتي را به 
ثبت رس��انیدم جه��ت فعالیت عمراني 
و موارد دیگر مي دانید فقط دو س��اعت 
وقت گرفت همه گفتند این دروغ است 
چون ما دلیل مقایسه خودمان را داریم 
نمي شود. دوستم گفت: ما انجام دادیم، 

شد.
این بود یکي از صد داستان از مشکالت 
بیان ش��ده یک میهمان��ي افطاري که 
آخ��رش نفهیمیدی��م چ��ه خوردیم و 
چ��ه گفتی��م در انتها دوس��تي گفت: 
»َخَتم اهلل علي ُقلوبِِهم و علي َسْمَعّهم و 
علي اَبَصارِِهم غش��اَو«.  در آخر دوستي 
دیگر گفت: ش��ما را به خدا کي درست 
مي ش��ود؟! دوستي عالم گفت: هر وقت 
تربیت نیروي انساني واقعي شد نه کاغذ 
دادن دست بچه ها. آیا مطالب بیان شده 
نشان از بیماري سازماني نمي باشد؟ لذا 
خداون��د خ��ودش بر همه م��ا توجهي 

مبذول فرماید. »آمین یا رب العالمین«
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رودخانه ه��ا همیش��ه مام��ن زیبای��ي و آرام��ش بوده ان��د و 
فرصتي براي فارغ ش��دن از هیاهو و ش��لوغي هاي شهر؛ زیرا 
هیچ جای��ي مانند رودخانه هاي پاکیزه و مصفا، انس��ان را به 
آرامش نمي رس��اند.اما امروز همین رودخانه ها در ش��هرها و 
کالن ش��هرها، نمادي از آلودگي ها و پیچیدگي هاي شهري را 
به معرض نمایش مي گذارد.آلوده شدن آب رودخانه ها با انواع 
آالینده هاي خطرناک، مشکالت جدي را در رابطه با سالمت 

انسان و محیط زیست به وجود آورده است.
تأثی��ر آب ه��اي آل��وده رودخانه ه��ا و انتقال س��موم و مواد 
ش��یمیایي به ماهیان و آبزیان در مناطق کشاورزي، مي تواند 
تغذیه مردم را نیز به مخاطره اندازد و عواقب بسیار خطرناکي 

را به دنبال داشته باشد.
ام��روز بس��یاري از رودخانه ها در سراس��ر ای��ران در معرض 
آلودگي ش��دید قرار دارند که همه آنه��ا از کم توجهي مردم 
و مس��ئوالن به وجود آمده و تا مرز بحران، پیش رفته است.

از علل آلودگي این رودخانه ها مي توان به پس��اب کارخانه ها، 
زباله هاي ش��هري، فاضالب هاي شهري و مواد نفتي و روغني 

و کودهاي شیمیایي کشاورزي اشاره کرد.

 در مسیر رودخانه ها
در سفر به گیالن و گلستان، با برخي از اهالي این مناطق به 
گفت و شنود مي نشینم. »ساغریسازان« از محله هاي قدیمي 
و معروف رشت است.رودخانه اي که از این مکان گذر مي کند 
ومعروف به »زرد جوب« اس��ت، آلوده ترین رودخانه ش��هري 
کش��ور محسوب مي شود. علي الله زاده از اهالي ساغریسازان 
در ای��ن باره به گزارش��گر روزنامه اطالع��ات مي گوید: پدرم 
همیش��ه از دوره جواني خود س��خن مي گفت که چگونه هر 
وقت هوس خوردن ماهي س��فید مي کرد، به رودخانه پش��ت 
حی��اط خانه ش��ان مي رفت و با دس��ت خالي ماهي س��فید 
مي گرف��ت! او همچنین از درختان انبوه ش��انه رود، زاللي و 
پاک��ي آب و پیداب��ودن کف رودخانه و وف��ور نعمت و وجود 

گونه هاي مختلف ماهیان، سخن مي گفت.
الله زاده ادامه مي دهد: امروز اما پس از گذش��ت چند دهه از 
آن دوران، به ماتم نشس��ته ایم و افسوس براي این که دیروز 
طبیعت زیباي رودخانه هاي ما تصویري از بهشت را در ذهن 
ما حک کرده بود، اما هم اکنون باید وارث آلوده ترین رودخانه 

جهان باشیم.چرا با تمامي این نعمات خدادادي که به ندرت 
نظیرش در جهان وجود دارد، حال و روز رودخانه هاي ما باید 

این باشد؟

آواي خاموش گلستان
رودخانه ها در همه جا مورد س��تم قرار گرفته اند.اگر دریا در 
دوردست قرار دارد، رودخانه از جوار کارخانه، کارگاه تولیدي 
و یا خانه  ما مي گذرد، به همین احس��اس مي ش��ود که ملک 
ش��خصي هستند و به همین دلیل انواع ناروایي ها و آلودگي ها 
نس��بت ب��ه آن اعمال مي گ��ردد؛ به س��احلش مي رویم و در 
سایه اش مي نش��ینیم ولي بقایاي خوراکي ها و آشامیدني ها را 
در همان ج��ا مي ریزیم، در آب��ش آبتني مي کنیم و پس از آن 
اتومبیل خود را در آن مي ش��وییم و خود پاکیزه به ش��هر بر 
مي گردی��م، در حالي که رودخانه را آل��وده، به حال خود رها 

کرده ایم.
عض��و ش��وراي اس��المي اس��تان گلس��تان درب��اره آلودگي  
رودخانه  هاي این اس��تان مي گوید: در س��طح استان گلستان، 
رودخانه ه��اي فراواني وجود دارد که بعضي در س��طح ش��هر 
ج��اري اس��ت و به ج��اي این ک��ه فرصت و عرص��ه اي براي 
بهره وري باش��د، اسباب بروز مش��کالت و چالش هاي فراواني 
را براي ش��هرها و شهروندان استان گلستان پدید آورده است 
که مهمترین آن ها وقوع س��یل و آب گرفتگي و آسیب پذیري 
اماکن مختلف ش��هرها اس��ت که زیبایي و بهداش��ت عمومي 
آن ه��ا را به خط��ر انداخته اس��ت.انتظار مي رود تا جلس��اتي 
از س��وي مدیریت بح��ران با حضور اس��تاندار، ش��هرداران و 
فرمانداران شهرستان هاي استان گلستان براي بازنگري بافت 
رودخانه هاي جاري در س��طح شهرها تش��کیل شود، زیرا در 

 آب را گل نکنیم

اشاره:
رودخانه ها بخشي از منابع آبي مورد نياز را تشکيل مي دهند و براي دسترسي به آب سالم ضروري است كه در حفظ 
و نگهداري و جلوگيري از آلودگي آن فرهنگ س�ازي ش�ود. در این زمينه دولت ها و مردم در كنش متقابل احتماعي 
مي توانند زمينه ساز این تحول باشند. براي دریافت بيشتر از اهميت رودخانه در زندگي و هستي اجتماعي گروه هاي 

انساني نظر خوانندگان گرامي را به مطلبي به نقل از روزنامه اطالعات مورخ 22مردادماه جلب مي كنيم.
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بس��یاري از ش��هرها وضعیت رودخانه ها به دلیل نابساماني و 
رهاش��دن کارها، ناتم��ام و بدون تکلیف مان��ده و از این نظر 

مشکالت فراواني را به وجود آورده است. 
عواملي که موجب بروز این مش��کالت شده است، عبارتند از: 
نبود بستر مناسب و دیواره س��ازي و همچنین ورود پسآب ها 
و فاضالب هاي مناطق مس��کوني، ریزش زباله ها و نخاله هاي 
س��اختماني، مواد و سموم روغني و نفتي و پالستیکي و دیگر 
مواد سمي و ش��یمیایي در جویبارها و هدایت آن ها به سوي 
رودخانه ه��ا که ع��الوه بر پیدایش منظره ه��اي کریه و زننده 
باعث ش��ده اس��ت که رودخانه ها به محیطي ناسالم، آلوده و 
غیربهداش��تي تبدیل شوند و محل مناسبي براي تجمع انواع 
حیوانات موذي بیماري زا و حش��رات شده و بوي تعفن آن ها 

در دوره گرما، آزاردهنده گردد.
از س��ویي، س��رازیر شدن بارش و آب هاي س��طحي به داخل 
رودخانه ها س��بب مي ش��ود تا به طور طبیعي خار و خاشاک 
و هرچه در مس��یر قرار مي گیرد، به رودخانه وارد ش��وند و با 
همراه ش��دن با زباله ها و انباشته هاي داخل رودخانه اي، باعث 
باال آمدن آب و آبگرفتگي معابر، منازل و اماکن ش��هري شود. 
ب��ه طوري که در برخ��ي نقاط نیز افراد س��ودجو با تجاوز به 
حری��م رودخانه، دس��ت به احداث بنا و یا برداش��ت هاي غیر 
اصولي شن و ماسه از بستر رودخانه  مي زنند که براي مراقبت 
از رودخانه مش��کالتي ایجاد مي کند و اس��باب بروز خطرات 

جدي در درازمدت مي ش��ود و ش��کل نازیبایي به ش��هر ها و 
مسیر رودخانه ها مي بخشد. با توجه به جاري شدن سیالب ها 
و تش��دید جری��ان آب، جنس خاک همانگونه که در مس��یر 
اکثر رودخانه ها به چش��م مي خورد، دچار فرس��ایش مي شود 
که این وضع براي پل ها و تاسیس��اتي که در طرفین و دیواره 
رودخانه ها احداث شده اند، خطرناک است و اگر چاره اندیشي 

به موقع انجام نپذیرد، دامنه خطر وسعت بیشتري مي یابد.

محدودیت ظرفیت 
واضح اس��ت که رودخان��ه ها نیز ظرفیت مح��دودي دارند و 
اگر خاموش��ند، دلیل نمي ش��ود که ما دامنه آلودگي آن ها را 

وسیعتر کنیم.
رودخانه ها داراي ظرفیت مش��خصي از خودپاالیي هس��تند و 
اگر افزایش آالینده ها بیش از حد پذیرش آن باشد، مشکالت 
زیس��ت محیطي در آن پای��دار مي ش��ود و مي توان��د عواقب 
غیرقابل جبراني داش��ته باش��د.هم اکنون اکوسیستم طبیعي 
ش��مار زیادي از رودخانه هاي ایران دچار تغییرات ش��ده که 
ع��الوه بر خطر ناب��ودي کامل رودخانه ه��ا و گونه هاي متنوع 
آبزیان موجود در آن ها، اقتصاد و معیش��ت مردماني که امرار 
معاش آنان به نوعي وابس��ته به رودخانه ها است و در حاشیه 

رودخانه ها زندگي مي کنند نیز به خطر افتاده است.
از طرفي اگو و فاضالب هاي شهري به عنوان یکي از اصلي ترین 
منابع آلوده کننده رودخانه هاس��ت: زیرا فاضالب هاي ش��هري 
بی��ش از 80 درص��د بار آلودگ��ي این رودخانه ها را تش��کیل 
مي دهند و با توجه به رشد و افزایش جمعیت شهرنشین، هر 

روز بر میزان این آلودگي ها افزوده مي شود.
از دیگر منابع آلودگي، فاضالب هاي صنعتي، زباله هاي شهري 
و پساب هاي کشاورزي و فاضالب هاي دارویي و بیمارستاني 
اس��ت که ب��ه مقدار بس��یار زیادي داراي س��موم خطرناک، 
فلزات سنگین و مواد پالستیکي، نفتي و شیمیایي مي باشند 
که به رودخانه ها وارد مي شوند. بسیاري از این مواد غیرقابل 
تجزیه اس��ت و ب��راي موجودات زنده و آبزی��ان، خطر مرگ 

آن��ي دارد.
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شش��مین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی 
س��اختمان در روز س��ه ش��نبه  14 ش��هریور به صورت همزمان 
در سراس��ر کش��ور برگزار  ش��د، در این روز اعضای سازمان نظام 
مهندسی س��اختمان پای صندوق های رأی رفتند و به نامزدهای 
م��ورد نظر خود رای دادند. این انتخابات در اجرای ماده 11 قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 آئین نامه اجرایی آن، 
انجام  ش��د تا هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را 

در استانها انتخاب کنند.
انتخابات هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان 
تهران نیز به منظور انتخاب 25 عضو هیات مدیره که ش��امل 11 
نفر رشته عمران، 6 نفر معماری، 2 نفر مکانیک، 2 نفر برق و 3 نفر 
ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی و نیز یک نفر مکانیک و برق به 

صورت مشترک صورت گرفت. 
نتایج اولیه انتخابات س��ازمان نظام مهندسي ساختمان در تهران 
حکایت از خروج تعداد زیادي از بازنشس��ته ها و مس��ووالن سابق 
دولتي از هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ي داشت. افرادي که 
به دلیل سابقه طوالني حضورش��ان در هیات مدیره سازمان نظام 
مهندس��ي لقب »صاحب سند مالکیت سازمان« به آنها داده شده 
در جریان انتخابات، از مهندسان ساختماني راي کافی نیاوردند و 
از صحن��ه قانون گذاري براي ساخت وس��از کنار رفتند.هر چند در 
بین اس��امي برندگان انتخابات هنوز چهره هاي سالخورده و وزراي 
سابق به چشم مي خورد اما ورود مهندسان گمنام جوان به صحنه 
ای��ن امیدواري را در جامعه س��اختماني تقویت کرده که از این به 
بعد مقررات ساخت وس��از به صورت دقیق تر و در ارتباط عمیق تر 

با منافع ملی و طرحهای توسعه و مران عملیاتی و اجرایی شود.
در صورتجلسه نتیجه انتخابات آمده بود: به استناد ماده 69 آیین 
نامه اجرایي قانون نظام مهندس��ي و کنترل س��اختمان، با توجه 
به راي گیري شش��مین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان تهران، هیات اجرایي انتخابات زیر نظر 
دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نمود که نتیجه بشرح زیر مي 
باش��د: کل برگه هاي راي ماخوذه از تع��داد 30 صندوق ثابت و 2 
صندوق سیار به ترتیب بیشترین راي در تاریخ 91/6/15 در سایت 
هیات اجرایي انتخابات قرار گرفت. بر اس��اس ماده 70 آیین نامه 
مدت قبول ش��کایات و ادامه فرآیند رسیدگي به شکایات بر طبق 
ماده فوق خواهد بود. با توجه به افرادي که حائزین بیشترین راي 
در رش��ته هاي اصلي بوده اند، لیست افراد به ترتیب اصلي و علي 

البدل بشرح زیر اعالم مي گردد.

رشته عمران
1- آقاي علي تركاشوند  با 1701 راي عضو اصلي
2- آقاي سعيد غفراني با 1521 راي عضو اصلي

3- آقاي آرش قدس با 1450 راي عضو اصلي
4- آقاي حجت اهلل عزیزي با 1448 راي عضو اصلي
5- آقاي بيژن نامدار زنگنه با 1409 راي عضو اصلي
6- آقاي حسن قربانخاني با 1277 راي عضو اصلي
7- آقاي عليرضا جعفري با 1245 راي عضو اصلي

8- آقاي فرامرز گلزار با 1243 راي عضو اصلي
9- آقاي حسن كاظمي با 1239 راي عضو اصلي

10- آقاي رضا حيدریون با 1198 راي عضو اصلي

11- آقاي رامين حسني ریوندي با 1187 راي عضو اصلي
12- آقاي حبيب اهلل بيطرف با 1144 راي عضو علي البدل

رشته نقشه برداري
1- آقاي غالمرضا لشگري با 1354 راي عضو اصلي

2- آقاي شمس نوبخت دودران با 1168 راي عضو علي البدل
رشته ترافيك

1- آقاي محمد محمدي نژاد با 975 راي عضو اصلي
2- آقاي حسن زیاري با 793 راي عضو علي البدل

 رشته معماري
1- آقاي سيدمهدي هاشمي با 1827 راي عضو اصلي

2- آقاي عباس عسگري با 1381 راي عضو اصلي
3- آقاي منوچهر اولياء زاده با 1219 راي عضو اصلي

4- خانم الهه رادمهر با 1141 راي عضو اصلي
5- آقاي احمد صدر با 964 راي عضو اصلي

6- آقاي حيدر جهانبخش با 948 راي عضو اصلي
7- آقاي ميرنجم الدین حکميان با 936 راي عضو علي البدل

 رشته شهرسازي
1- آقاي جابر نصيري با 2104 راي عضو اصلي

2- آقاي محمدتقي تقي زاده با 1015 راي عضو علي البدل
رشته مکانيك

1- آقاي فرشاد اميرخاني با 1469 راي عضو اصلي
2- آقاي وحيد سمالند با 1294 راي عضو اصلي

3- آقاي اكبر تركان با 910 راي عضو اصلي
4- آقاي ایرج فروزنده با 792 راي عضو علي البدل

 رشته برق
1- آقاي كيوان تيموري با 1509 راي عضو اصلي

2- آقاي سيدباقر زنده دل با 1181 راي عضو اصلي
3- آقاي ابراهيم سجادي زند با 856 راي عضو علي البدل

 دستگاه نظارت- هيات اجرایي
1- تقي رضایي – ریيس دستگاه نظارت

2- پيروز كشاورز – عضو دستگاه نظارت
3- بهزاد شهبازي – عضو دستگاه نظارت

4- سيدابوالفضل ميراسدهلل – عضو دستگاه نظارت
5- سيدمهدي حسني – عضو دستگاه نظارت

1- محسن اكبرزاده – ریيس هيات اجرایي
2- علي محمدي فالح – عضو هيات اجرایي

3- ایرج هاشمي – عضو هيات اجرایي
4- سيدرضا هاشمي – عضو هيات اجرایي

5- محمدشهاب گنابادي – عضو هيات اجرایي
6- كریم رشيدي پور – عضو هيات اجرایي

7- عباس زركوب – عضو هيات اجرایي

ماده 70- مدت قبول ش�کایات مربوط به انتخابات تا 5 روز 
بع�د از اخذ راي خواه�د بود و مدت رس�يدگي به آن یك 
هفته پس از انقضاي مدت مذكور مي باشد. مرجع رسيدگي 
به این ش�کایات هيات اجرایي انتخابات ب�ه اتفاق نماینده 

دستگاه نظارت است.
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.

اعضای سازمان نظام مهندسی انتخاب شدند
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تس��ت جاده، تحقیق، مطالعات تحلیل��ی و مهمتر از همه، عملکرد  
مشاهده شده در سطح  پوششی  در  حال مصرف  به عنوان پایه ای 

برای شیوه های طراحی روسازی ها در نظر گرفته شده است.
بررس��ي هاي انجام ش��ده نش��ان می دهد که اولین ارزیابی کنترل 
عملکرد روس��ازی بتن در سال 1909 انجام شد. دپارتمان کارهاي 
عمومي گروه دیترویت اولین تس��ت پوشش را انجام داد. براي این 
منظور از مجموعه ای از چرخ و کفشکهای آهنی نصب شده دو طرف 
جاده  برای کنترل اس��ب و واگن در  ترافیک روز استفاده شد. این 
دس��تگاه حول یک مسیر دایره ای حاوی پخش بتن، گرانیت، بلوک 
کریوزوت، و بلوک چوب حرکت مي کند. بر اس��اس این مطالعه، در 
وین کانتی، خیابان میش��یگان وودوارد با بتن آسفالت، و اولین مایل 
با اس��تفاده از بتن روستایی در ایاالت متحده ساخته شد در ضمن 
شصت مایل از جاده های بتن در وین کانتی نیز ظرف مدت دو سال 

ساخته شده است.
پس از س��ال 1916، جاده های بتن به ضخامت 5 - 9  اینچ س��اخته 
ش��ده اس��ت ، اما در رابطه با ضخامت مورد نیاز اطالعات موجود کافي 
 نبود. در طول 1912 - 1923، ایالت ایلینویز انجام تست جاده بیتس. 
)Bates Test Road( را ب��ا اس��تفاده از کامیون ه��ای قدیمی جنگ 
جهانی اول )که دارای بار چرخ از 0/5 تا 7 تن ترافیک بود( با تست مواد 
مختلف و ضخامت انجام گرفت. بخشهای بتنی 4 - 9  اینچ  در حالی که  
ضخامت لبه 9-5-9  اینچ و 9-6-9  اینچ بودند، داراي مقطع یکنواخت 
شد. نتایج نشان داد که تحمل فش��ارهاي وارده از بار کامیون، رضایت 
بخش بودند. در نتیجه، فرموالس��یون طرح های گوناگونی برای  ایالت 

ایلینوی برای ساختمان  اولین سیستم توسعه بزرگراه ها استفاده شد.
تا س��ال 1922 هیچ نوع درز انبس��اطی در نظر گرفته نشده بود تا 
از ت��رک جلوگیری کند  که باع��ث ترکهایی در قطعات  بین 16 تا 
18 فوت ش��دند. بررسی نتایج: از بیتس تست )bates test( جاده 
منجر به استفاده از یک مرکز طولی مشترک برای از بین بردن ترک 

خوردگی طولی شد.

روش طرح
در همان زمان ها، 1921-1922 س��ئوال اصل��ي این بود که آیا در 
ساخت جاده آزمایش��ی در پیتزبورگ، کالیفرنیا، فرش بتنی مسلح 
بهتر است یا بتن ساده، در جنگ جهانی اول ارتش کامیونهایی  را در 
جاده هایی که  نصف آن بتن مسلح و نصف بتن غیرمسلح  بود مورد 
استفاده قرار داد. نتایج قطعی نبود و بحث در باره تقویت تا به امروز 
باقی ماند. با این حال، از این آزمایشات اولیه و ساده، معادالت مربوط 
به ضخامت فرش و  بارگذاری  در ترافیک پدید آمده است. تنش در 
گوشه های دال به دلیل باریکی فرش )9 فوت( بحراني بود و حداکثر 

منجر به  واقع شدن چرخ های کامیون در لبه پیاده رو می شد.
 Gold س��واالت زیادی در مورد  گوش��ه ها به طور جداگانه توسط
beck, Older بر مبنای  تستهای )Bates Test(  بیتس و جاده 

پیتسبورگ آزمون ارائه شده است.
 روش طرح محاس��بات مکانیکی در این زمان بر مبنای محاسبات 
تحمل فرش شروع شده بود  تا  تحمل فرش روشن شود. یا باصطالح 
"مکانیسم - تجربی" روشهای طراحی وارد از عملیاتي و اجرایي شد. 
 The Portland  Cement Association)PCA(  در س��ال1930 انتش��ار
طراح��ی و س��اخت فرش های بتنی به تصویب رس��ید که ش��امل 
محاس��بات از بار، استرس گوش��ه و ضخامت دال. ضخامت طراحی 
به منظور محدود کردن استرس را به نیمی از مدول بتن به منظور 

جلوگیري از پارگي آن بود.
 مقاطع  دیگر در اس��تفاده اولیه، عالوه بر ضخامت بخش مرکز که 
در باال ذکر شد، بخش  وسط ضخامت یکنواخت و بخش لبه ضخیم 
ش��د. )لبه های 2 یا 3  این��چ، ضخیم تر از مرکز بود که برای جبران 
گوش��ه های باالتر یا لبه تأکید می کند که این تأیید دلیل فش��اري 

است که از چرخها بر سطح وارد مي شود.
 در س��ال 1912،  در کمیس��یون بزرگراه های کالیفرنیا بخش لبه 
ضخیم به عن��وان جایگزین بخش ضخام��ت یکنواخت به تصویب 
رسید و در سال 1921 این استاندارد برای همه ساخت و ساز های  

طرح بتنی شاهراه ها
مهندس منصور بدیعی
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جاده های  بتنی بکار برده شد.
در س��ال 1920، در شهرس��تان Maricopa، آریزونا، ساخت و 
س��از در قرارداد ش��امل 141 مایل از فرش های بتنی با لبه های 
ضخی��م آغاز ش��د. و در اواخ��ر دهه 20 و اوایل ده��ه 30، تقریبا 
همه بزرگراه ها در این شهرس��تان به فرش��های بتنی  6اینچ )15 
س��انتیمتر( در وس��ط با 8 یا 9 اینچ )22/5 – 20 سانتیمتر( در 

لبه ها تجهیز شد و بعداً ابعاد آن به 10-7-10  اینچ تغییر کرد.
استفاده از پیاده رو ضخیم شده تا حدی اوایل دهه 1950  شروع 
و پس از آن از بین رفت وقتی که  عرض آن بیشتر از  11 یا  12 

فوت ساخته شده باشد.

Westergaard's Edge  لبه وستگارد
تئوری طرح ضخامت روس��ازی با فعالیت اداره وسترگارد در سال 
1926 ش��روع ش��د. او معادالت را برای تعیین تنش��ها و نشست 
در بت��ن با توجه به بارهای اعمال ش��ده در داخ��ل دال در لبه ها 
و گوش��ه ها ارائ��ه داد. عوامل موثر برای حج��م و وزن بار، عکس 
 العمل بس��تر، ضخامت بتن، مدول االستیسیته، و نسبت پواسون  
)Poisson's ratio(لح��اظ ش��دند. این مع��ادالت، براي تعیین 
ضخامت روس��ازی برای هر ش��رایط مش��خص با بار مجاز بود که 

توسط مهندسین برای چندین سال مورد استفاده قرار گرفت.
در اوایل سا ل1930، اداره راه عمومی انجام آزمایش بارگذاری بر 
روی س��نگ فرش های بتنی در آرلینگتون ، ویرجینیا انجام داد. 
در این تس��ت، اندازه گیری از پیچش ی��ا حلقه زنی دال به علت 
تغییرات در درجه حرارت آس��فالت، مورد توجه قرار گرفت. برای 
 ,)Spangler Pickett(،ارائه یک بررسی بر روی وسترگارد، کلی
هم��ه تغییرات کمی توس��عه یافته از معادالت وس��ترگارد اصلی 
برای ارائه نتایج نظری به کار برده ش��د ک��ه هماهنگ و با معیار 
 )de�ections( نزدیک تر به اندازه گیری استرس��ها و تنش��هاي

تست آرلینگتون ساخته شده بودند.
تئوري طرح ضخامت روسازي PCA  در  سال 1933  شامل روش 
طراحی جاده های بتنی با طراحی ساده و مرتبط با ترافیک، ارائه شد. 
این طرح توس��ط فرانک تی شیتی مطرح گردید. وي بعد از خدمت 
در  اداره بزرگراه ایلینوی و کار بر روی بیتس تس��ت جاده،  رییس 
PCA در سال 1940 شد. Older  استرس بار برای حرکت بارهای 
چرخها توسط معادالت ساده تجربی  fvhd فرمول محاسبه گوشه با 
روش پیشرفته تر ادامه داد. این محاسبات تقریبی نزدیک به معادالت 
وس��ترگارد و رفتار بیتس بود، در تست بخش جاده. معادالت داده 
می شود در اینجا به دلیل اینکه احتماال طرح براي اولین بار در عمل 
مورد استفاده قرار مي گیرد، زیرا این روش برای الستیک های بادی 

است، برای الستیک سخت، تنش 25 درصد افزایش مي یابد(:
Case I - Protected Corners (smooth longitudinal 
edge bars)
S = (1.92W/d^2)
Case II - Unprotected Corners (no edge bars)
S = (2.4W/d^2)
where S = stress, psi
W = wheel load, lbs.
d = slab thickness, in.

باید گفت که این محاس��بات برای بس��تر نس��بتاً ضعیف بودند و 
ب��ه این ترتی��ب م��دول Wetergaard براي تحکیم بس��تر به 
 طور مس��تقیم در نظر گرفته نش��ده است.در س��ال 1933 روش  
ب��ه  اول   �e Portland  Cement Associated)PCA(
 ،Bates معرفی مفاهیم سس��تی، بر اس��اس نتایجی که  از تست
که در آن تعداد تکرار بار چرخ باعث شکس��ت دال به سطح تنش 

محاسبه مرتبط بود.
در حالی که معادالت طراحی جدید برای تعیین ضخامت روسازی 
در حال توس��عه بودند، تغییرات نیز برای درز انبس��اط در جریان 
بود. همانطور که قبال ذکر شد، تجربه با دال بتنی نشان داد نیاز به 
ساخت یک درز مرکزی مشترک در پیاده رو طولی با عرض حدود 

12 فوت و بیشتر دارد.
در  اوای��ل داله��ا بدون اتصاالت عرضی به ج��ز در آخر بتن ریزی 
ساخته ش��ده است. برآمدگی، توس��عه یافته که در برخی از این 
پیاده روها، بسیاری از مهندسان  را وادار به استفاده از فاصله نزدیک 
اتصاالت عرضی نمود. این اقدام برای از بین بردن فشار و سستی 

بود که در طول روز گرم تابستان به وجود آمده بود.
ترکیب��ی از گس��ترش عرضی و انقباض مفاصل با فاصله توس��عه 
مش��ترک متفاوت از 50 تا 120 فوت فاصله و انقباض مش��ترک 
15 - 60 فوت ش��د  که در بس��یاری از مناطق بین س��ال های 
1925 - 1945 اس��تفاده می شود. عملکرد ضعیف در بسیاری از 
پروژه های ساخته شده با این ترکیب خط اتصال منجر به ساخت 

و ساز از شش پروژه تجربی خط اتصال شد. 
پروژه هایي که در اورگان، کالیفرنیا، ایالت میس��وری، مینه سوتا، 
میش��یگان و کنتاکی، اجرا مي شد، نش��ان داد که فاصله نزدیک 
اتصاالت در پیاده رو س��اخته ش��ده با بتن و مصالح طبیعی تحت 
درج��ه حرارت فصل تابس��تان مورد نیاز نیس��ت. وقتی  مفاصل 
انقباض ه��ا 15 تا 60 فوت فاصله دارند. آنها همچنین نش��ان داد 
گسترش فاصله مفاصل به تدریج در طول سال ها، امکان باز شدن 
مفاصل را بیش��تر مي کند. این حرکت  بدون ش��ک توس��ط نفوذ 
آب در مفاصل باز در زمس��تان رخ می دهد. در نتیجه، مهندسان 
طراحی به این نتیجه رس��یدند که باید اتصاالت عرضی به جز در 

برخی از لبه  پل و تقاطع ها حذف شوند.
دیگر آزمایش هاي خط اتصال نیز که در سال های اولیه تجربه  شد. 
مدلهایي برای درز عرضی کج در س��ال 1906 و 1918 می باشد، 
استفاده از ساختاری مفاصل اریب است که  هر دوچرخ ها در محور 
مشترک همزمان از خط رد نشو ند. این امر در کاهش سستی درز 

مؤثر است و باعث بوجود آمدن حرکت آرام و روان مي شود.
مهندس��ین اس��تدالل کردند که در س��مت پایین دست  درز در 
حال��ت فوق  مقطع ارائه ش��ده  قوی ت��ر از آن بود که در آن مورد 

نیاز است.
پس از س��اخت اولین درز ک��ج در س��ال 1932، اداره بزرگ راه  
کالیفرنیا  ساخت آزادراه را به تعویق انداخت. بررسی های  اضافی  
برای  عملکرد آزادراه ارزیابی ش��د. به عالوه با آغاز جنگ جهانی 
دوم این اقدام به تأخیر افتاد ولي از سال 1951 که ساخت پروژه ها 
با درزهاي مایل به صورت جدی از سر گرفته شد به تأخیر افتاد.

اداره بزرگراه  واش��نگتن تا به حال تجربه مشابهي در سال 1954 
با هر دو نوع مفاصل نظامی یا کج  داش��ته اند  که مزیت مفصل 
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مورب را به اتصال مس��لح نش��ان می دهد.در سال 1975، در 18 
کش��ور اس��تفاده از مفصل مورب گزارش شده است؛ 15 کشور با 
 اس��تفاده از آن در پیاده رو غیرمسلح و سه کشور استفاده از آن را
  در پی��اده رو مس��لح اع��الم کردن��د. در س��ال 1987 گ��زارش   
 )Federal High Way Association)FHWA  نظرسنجی که 25 
کش��ور را مش��خص کرد که از مفاصل مورب  و حدود پنج کشور  
از مفاصل با اس��تفاده ازمفصل مس��لح مورب  دال بتنی استفاده 
کرده اند. س��یزده  ایالت در حال  اس��تفاده غیرمت��وازن از فاصله 

مفاصل مورب هستند.
استفاده از مفاصل غیرمتوازن به دلیل مشکل با کیفیت سواری که 
در دالهای بتنی  با مفاصل غیر مسلح  ساخته شده در سطح صاف 
از س��ال 1940 و 1950 اس��ت ) این بدان معنی است که صدائی 

شبیه قطار ندهد.(
در اواخر دهه 1950، س��ازندگان خودرو از آغاز دریافت ش��کایت 
از ی��ک پدی��ده عجیب و غریب به ن��ام "بزرگراه ه��اپ" منحصر 
ب��ه  جاده های بتنی  در سیس��تم بزرگراه ه��ای کالیفرنیا مواجه 
ش��دند. مطالعه نشان داد که با سیس��تم فنر مدل های خاصی از 
اتومبیل های بزرگ )بی��وک 1959 برای مثال(، از حرکت موجي 
هماهنگ، تکان های عمودی به وسیله تداخل بی نظمی کوچک اما 
تکراری جاده و تایر الستیکهای معیوب اتومبیل رزونانس. تکراری  
درزهای  انبس��اط  15 فوتی داشت مهندسان پیشنهاد کردند که 

درزهاي انبساط به طور  نامنظم اجرا شوند.
در نتیجه، درزهاي انبس��اط غیرمس��اوی شیوه اس��تاندارد برای 
جاده های اصلی در کالیفرنیا. به فاصله های 13، 19، 18، 12 فوت 
از ده��ه 1960 و دهه 1970 مورد اس��تفاده قرار گرفت. در مدت 
زمان مش��ابه، یک دوجین کش��ورهای غربی عمل مشابهی برای 
طرح های روس��ازی خود بطور غیر مس��لح )بدون آرماتور در درز 
انبساط( به تصویب رساندند، و چهار ایالت گسترش با درز مسلح 
مورب دیده شد. تجربه در چندین ایالت نشان داد که فاصله 18 و 
19 فوت، پانل ها، بیش از حد طوالنی بود و گاهی اوقات آنها ترک 
هایی داش��تند براي همین فاصل��ه را تغییر دادند و کم کردند. به 
عن��وان مثال، کالیفرنیا از فواصل، 12-، 15-، 13-، 14- فوت در 

ده سال سال گذشته استفاده می کند.
 در سال 1987 بررسی  FHWA نشان داد که  حدود  15 ایالت 
به طور تصادفی درزهاي انبس��اطي غیرمت��وازن به کار بردند که 
ش��امل هفت ایالتي مي باشد که استفاده از دال با درز غیر مسلح، 

مورد اس��تفاده قرار دادند و س��ه ایالت به صورت ساده آن را مورد 
اس��تفاده قرار دادند و پنج ایالت نیز اس��تفاده از آن را در هر درز 
مس��لح  و ساده  لحاظ داشتند. فاصله مشترک و توالی مفاصل از 
ایالت به ایالت  متفاوت اس��ت ولی، اکثر آنها فواصل طوالنی ترین 

قطعه را کم کردند.
همزمان با  تس��ت  مفاصل در قرن 20    دالها به دالهای مس��لح 
ارتق��ا یافتند )با آرماتور( ارزیابی از اس��لوب به طور مداوم تقویت 
شده است. برای اولین بار تقویت بتن راه  توسط اداره راه عمومی 
در مریلند در اوایل 1920 انجام شده است و دومی  در ایندیانا در 
سال 1939 ساخته شده است. عملکرد پروژه ایندیانا و دیگران در 
ایلینویز، کالیفرنیا و نیوجرسی در حدود سال  1949 ساخته شده 
منجر به جلب توجه به این طرح ش��د و در س��ال 1970  حدود 

پانزده ایالت از بتن یک پارچه مسلح  استفاده کردند.
تغیی��رات پی در پ��ی از روند طراحي PCA ت��ا 1951 منجر به 
 undocked شد که مربوط به بار Pickett استفاده از معادالت
اس��ترس گوش��ه به ضخامت چرخ بار، تایر ناحیه تماس، و مدول 
عکس العمل بس��تر بود. روابط خستگی از قبل از 1933 هم مورد 
اس��تفاده ق��رار گرفت و  مفه��وم "کنترل" بار چرخ معرفی ش��د.  
س��نگین ترین  بار  100/000 چرخ برای طرح دال بود. مثل قبل 
طرح ها در داله��ای با ضخامت یکنواخت و یا با لبه های ضخیمتر 

بودند.
تحوالت دهه 1950: ایالتهای بسیاری روش های طراحی خود، را 
ابداع نمودند  Pickett وRay  نمودار تجزیه و تحلیل دقیق لبه 
داخلی و تنش برای تنظیمات چند چرخی )1951( ارائه دادند، و 

تست جاده  AASHO شروع شد )1960-1958(.
بعدها گس��ترده ترین پژوهش در طرح بتن جاده ها که  به صورت 
عملي شروع شد: حدود 26میلیون دالر بودجه برای ساخت جاده 
آزمایش��ی در ات��اوا - ایلینوی در نظر گرفته ش��د که در طي 24 
س��اعت ش��بانه روز برای مدت دو سال در ش��ش حلقه انجام شد. 
12 ترکیب مختلف از محور کامیونها  و بس��یاری از ضخامت های 
مختلف از آسفالت و بتن،  طرح  ساده و مسلح  تقویت شده وجود 

داشت.
مهندسین اطالعات  زیادی را توسعه دادند از  جمله  جدول درجه 
قابل مصرف بودن  a serviceable index rating  که تا امروز  
قابل استفاده است. این مفهوم قابلیت استفاده از ابزار مهم مدیریت 
روسازی شد. معادالت عملکرد تکامل یافته از آزمایش دو سال؛ یکی 
برای بتن و یکی برای آسفالت. این مربوط به تعداد بارهای و ضخامت 
 آسفالت پیاده رو به قابلیت استفاده داشت.بر اساس نتایج حاصل از 
 American Association of State Highway and  (
�Transportation O( تس��ت ج��اده و ب��ا cials AASHO
اس��تفاده از نمودار نفوذ Pickett - ری، PCA  در س��ال 1966 
در روش ط��رح تجدید نظر کرد. تجزیه و تحلیل مدل هر چهار یا 
هشت چرخ از محور یک یا پشت سر هم عبور درز انبساط منحنی 
سستی بر اساس داده های جدید که قباًل مورد استفاده قرار گرفته 
بود، اصالح ش��د. بار به مثابه عامل ضرب��ه به دلیل تحقیقاتی که 
بارهای استاتیک ایجاد اس��ترس بیش از حرکت بار را نشان داده 

است حذف شده بود.
AASHTO کتاب راهنما برای طراحی س��ازه های آس��فالت بر 
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اساس نتایج حاصل از تست جاده و ارزیابی توسط سازمان بزرگراه 
دولت در س��ال 1972 منتشر شد. )در آن زمان، AASHO نام 
خود را ب��ه AASHTO، انجمن آمریکایی بزرگراه و امور حمل 
و نقل داش��ته اس��ت.( مفهوم "بارهای معادل محور تنها" توسط 
مهندسان در تست جاده به معرفی ساده از دست زدن به بارهای 
محور از قدر مخلوط شامل شد. برای تمدید طرح بتن به شرایط غیر 
از آنهایی که در تست جاده، معادله گوشه Spangler به تشخیص 
شرایط مختلف بستر پشتیبانی و نقاط قوت مختلف بتن گنجانیده 
شده است. معادالت طراحی برای هر دو بتن و آسفالت ادامه دارد و 
به فرم اساس طراحی راه برای سازمان های دولتی امروزه در بسیاری 
از بزرگراه در نظر گرفته می شود. AASHTO راهنمای موقت در 
س��ال 1981  کمی اصالح ش��د  و اصالح در فصل سوم مربوط به 

عوامل ایمنی مورد استفاده در روش طراحی بتن بود.
در س��ال PCA ،1984 بررسی های گسترده ای در روش طراحی 
انتش��ار داد.  ضخامت طراحی ش��ده برای بتن بزرگراه و خیابان 
ساخته در توسعه روش، یک تجزیه و تحلیل جامع از بتن ساخته 
ش��ده بود و تنش ections�de توس��ط یک برنامه کامپیوتری 
محدود، عنصر برنامه مدل سازی و عوامل طراحی معمولی از جمله 
خواص بتن، و بار آن را هدایت مي کرد. به عالوه انتقال بار توسط 
مش��ترک dowels یا هم بافتن دانه ها و لبه های بتنی، برای بار  

محور - کارگماری بار درلبه، مفصل، و در گوشه انجام مي شد.
برای اولین بار در طراحی هر روش، مفهوم فرسایش اجزاء عملکرد 
در روس��ازی های بتنی در بزرگراه های اصلی معرفی شده بود بنا 
شده است. معیار فرسایش، بر اساس ections�de ناشی از بارها 
در گوش��ه و لبه های دال محاسبه ش��ود؛ عالوه بر مالک استرس 
خس��تگی کاربردی. معیار فرس��ایش که در دال بتنی ش��ناخته 
می ش��ود، می تواند از پمپاژ بیش از حد، فرس��ایش فونداسیون و 
شکس��ت درز انقطاع منجر  ش��ود. معیار تنش نشان می دهد که 
پوشش بتنی می تواند به علت سستی، تکرار بیش از حد بار ترک 
بخورد از جمله بررسي رابطه بار در )AASHO( تست جاده، به 
مطالعات ش��کاف از پیاده رو انجامید و براساس آن، ضوابط روش 
طراحی بر روی طراحی روسازی، عملکرد، تجربه و تحقیق استوار 
گردید. راهنمای AASHTO برای طراحی سازه های جاده سازي  
در سال 1986 منتشر شد،  و جایگزین راهنمای سال 1982  شد.
در آن، حفظ نکته های اساس��ی در تس��ت جاده مشابه راهنمای 
موقت اس��تفاده می شود و  اما گس��ترش آن که شامل مالحظات 
بسیاری از مفاهیم جدید مانند قابلیت اطمینان، خصوصیات مواد 
بهبود یافته است، زهکش��ی و شرایط زیست محیطی وکناره های 
 life گره خورده اس��ت، بتن عریض تر، هزینه ط��ول عمر  زندگی
cycle cost تجزیه و تحلیل، پیاده رو و مالحظات مدیریت اجرای 
دال از جمله مواردي است که در طرح مورد توجه ویژه قرار دارد.
ام��روز، دو تح��ول فوق العاده مه��م در زمینه طراحی روس��ازی 
 در ح��ال انج��ام اس��ت. اول بلن��د م��دت عملک��رد آس��فالت 

)LTPP( Term Pavement Performance(
  )Strategic Highway Research Program (SHRP

 LTPP .برنام��ه اس��تراتژیک بزرگراه برنامه تحقیقاتی می باش��د
برنامه 20 س��اله )1987-2007( طراحی ش��ده ب��رای ارائه یک 
جریان ثابت از داده ها طراحی روس��ازی و روشهای توانبخشی رو 

به بهبود است. برنامه LTPP 41 میلیون دالر را برای مدت پنج 
س��ال با توصیه های زیر، با در نظر گرفتن بودجه 15 س��اله دیگر 
تامین می کند. این بزرگترین طرح پژوهشی - تحقیقاتی در تاریخ 
اس��ت. این جمع آوری اطالعات مربوط ب��ه عملکرد انواع مختلف 
راه ها  در طیف وس��یعی از آب و هوا، ترافیک، ش��رایط و بس��تر. 

اهداف خاص از برنامه LTPP عبارتند از:
ارزیاب��ی روش ه��ای طراح��ی موج��ود توس��عه روش طراح��ی 
استراتژی های بهبود یافته و برای بازسازی سطوح موجود توسعه 
معادالت طراحی بهبود یافته برای س��طح های جدید و بازسازی 
تعیین اثرات بارگذاری، محیط زیست، خواص مواد و تنوع، کیفیت 

ساخت و ساز و سطوح نگهداری در جاده ها.
    تعیین اثر از ویژگی خاص بکار برده  بر عملکرد روسازی ایجاد  
ط��رح بلندمدت اطالعات س��طح راهها  برای حمای��ت از اهداف 

SHRP و نیاز آینده است.
توسعه قابل توجه دوم جهت بهبود تکنولوژی طراحی افزایش یافته 
اس��ت و تالش در حال حاضر به توسعه "مکانیسم" طرح داده شده 
است. روشهای پیشرفته در حال حاضر در حال ظهور است که شامل 
تحلیل بهبود یافته و گسترده تر از سطح پوشش پاسخ به بارها و شرایط 
زیست محیطی است. کار زیادی در حال انجام است به ایجاد واقع بینانه 
"عملکرد انتقال" )کالیبراسیون برای تنش پوشش بتنی( و در استفاده 
از مفاهیم قابلیت اطمینان طراحی کنند. بعضی از سیستمها تجزیه 
و تحلیل اقتصادی و استراتژی بهینه از توانبخشی و هم افزایي روشها 
عبارتند از: همکاري سازمان های دولتی چند بزرگراه ، در اجراي چنین 
سیس��تم هایی و در مرحله رشد و نمو آن؛ بیشترین تالش در زمینه 
طراحی های ملی همیاري و تعاونی بزرگراه با پژوهش و برنامه پروژه به 
عمل آید و به نمایندگی از استاندارد شماره 1-26، "کالیبره مکانیسم 

تحلیل سازه روش ها برای پوشش  در آن لحاظ شود.
از س��ال 1923، طراحی روس��ازی به تدریج، اما به طور پیوسته 
تبدیل به هنر ش��ده است. مدل های تحلیلی بسیار بهبود یافته و 
هن��وز بهبود آن از طریق بانک اطالعات گس��ترده ای در عملکرد، 
روس��ازی و در نهایت ساخت آن به کار برده مي شود. با این حال، 
طراحی پیاده پوش��ش س��طوح تا  حد زیادی بستگی به  قضاوت 

خوب و تجربه طراح دارد.
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نگرشي  اجمالی بر ادبیات اقتصادي و مالي
 دكتر غالمرضا علي زاده

انواع روش سرمایه گذاري در سهام
معموالً در ایران به چهار روش زماني سرمایه گذاران در بازار بورس 

به خرید سهام مي پردازند:
 روش نوس��ان گیري – سرمایه گذاراني هستند که هر هفته سهام 
قبلي را مي فروش��ند و س��هام جدیدي را مي خرند و این روش هر 

هفته ادامه مي یابد.
 روش کوتاه مدت – در این ش��یوه خرید س��رمایه گذاران س��هام 
خاصي را مي خرند و پس از 3 الي 4 ماه آن را مي فروشند. معموالً 
اینگونه س��هام در این مدت براي س��رمایه گذار س��ود مناسبي را 

تأمین مي کند که بالطبع از سپرده گذاري در بانک بیشتر است.
 روش میان مدت – در این روش س��رمایه گذار س��هام خریداري 
ش��ده را براي مدت یک س��ال در نزد خود نگه مي دارد و پس از 
بررسي ها و پیش بیني هاي الزم براي نگهداري یا فروش در صورتي 
که صرفه در فروش سهام باشد مبادرت به فروش بخشي از سهام 

مي کند.
 روش بلندمدت – در این روش سرمایه گذار سهام را بیش از یک 

سال در نزد خود نگه مي دارد.

نکات مهم در خرید و سرمایه گذاري در سهام
 هنگام خرید س��هام، ش��رکتي را براي خرید س��هام باید در نظر 
بگیریم که جزو فهرست پنجاه شرکت فعال تر و برتر بورس باشند. 
)چون سهام این قبیل شرکتها قابلیت نقد شوندگي سریع دارند(

 در شرکتهایي سرمایه گذاري کنیم که شرکتهاي سرمایه گذاري، 
س��هام آنه��ا را خری��داري کرده ان��د. زی��را ای��ن قبیل ش��رکتها 
سرمایه گذاري به دلیل تخصص باالیي که در بررسي و پیش بیني 
ارزش آتي سهام برتر دارند معموالً سرمایه گذاري با ریسک بسیار 

پایین را انتخاب مي کنند.
 در خرید س��هام باید س��عي کنیم که کلیه منابع مالي خود را در 
 )Portfolio یک شرکت سرمایه گذاري نکنیم بلکه باید )پرتفولیو
سبدي از سهام شرکتهاي موفق را خریداري کنیم تا سرمایه گذاري 

با ریسک کمتري مواجه شود.
 براي خرید و س��رمایه گذاري در سهام سعي کنیم از کارشناسان 
ش��رکتهاي فع��ال و مج��رب در ای��ن زمینه و کارگ��زاران بورس 

مشورت هاي الزم دریافت نمائیم.
 در خری��د و س��رمایه گذاري در س��هام باید س��عي کنیم س��هام 
ش��رکتهایي را خریداري کنیم ک��ه از ظرفیتهاي باالیي برخوردار 
هستند و میزان سرمایه آنها در حد و اندازه اي باشد که تحت تأثیر 

سفته بازان قرار نگیرد.
 چنانچه عالقه مند به خرید و س��رمایه گذاري در س��هام شرکتها 
هس��تیم حتماً باید ه��ر روز صفحات ب��ازار ب��ورس روزنامه هاي 
اقتصادي را مطالعه کنیم و روند امور سهام شرکتها را رصد نمائیم.
 اولویت خرید را در ش��رایط مساوي به سهام شرکتي باید بدهیم 
که محصوالت آن اعم از مادي و غیرمادي به خارج از کش��ور نیز 

صادر مي شود.

عوامل مؤثر در قیمت سهام
معموالً چهار گروه عوامل در قیمت سهام تأثیر دارند:

   اطالعات گذشته
   اطالعات )وضعیت( کنوني

   انتظارات قابل پیش بیني
   عوامل غیرقابل پیش بیني

دو عامل اول مربوط به گذشته و حال است و عامل سوم و چهارم 
مربوط به آینده مي باشد که سومین عامل با روشهاي آماري قابل 
بررسي و تجزیه و تحلیل و تا حدودي اندازه گیري است ولي عامل 
چهارم را نمي توان در تعیین قیمت سهام مورد شناسایي قرار داد 

و با حدس و گمان باید آن را پي گیري کرد.
بنابراین قیمت سهام با سه عامل همبستگي دارد و هر قدر بررسي 
این س��ه عامل از دقت باالتري برخوردار باش��د ب��ه همان میزان 

کارایي بازار سرمایه افزایش مي یابد.

الگوي زیر نحوه و چگونگي ارتباط عوامل مؤثر در قیمت سهام را 
نشان مي دهد:

روشهاي ارزیابي سهام
ارزیابي سهام شرکت به دو روش انجام مي شود:

 ارزشیابي شرکت از طریق تعیین ارزش خالص دارایي ها
 ارزشیابي ش��رکت از طریق ارزش حقوقي صاحبان سهام و بازده 

سرمایه گذاري

در روش اول از فرمول زیر استفاده مي كنيم:
 = ارزش هر شركت 

ارزش بدهي هاي شركت – ارزش دارایي هاي شركت
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این روش زماني مؤثر اس��ت و کاربرد دارد که سهام شرکت در 
بازار دس��ت دوم داد و ستد نشده باش��د و دستیابي به نسبت 
قیمت بر درآمد P/E  براي ش��رکت با اس��تفاده از شرکتهاي 

مشابه ناممکن باشد.
در روش دوم یعني ارزش��یابي ش��رکت از طریق تعیین ارزش 
حقوق صاحبان سهام به دلیل عمر طوالني شرکت مي بایستي 
ارزش فعلي دریافت هاي آتي محاس��به و مورد توجه قرار گیرد 
به بیاني بهتر بهایي که یک فرد حاضر است براي خرید سهام 
یک شرکت بپردازد به سودهایي بستگي دارد که انتظار مي رود 
در آینده نصیب او ش��ود. این روش ارزش��یابي را روش تعیین 

قیمت مبتني بر ارزش ذاتي یا حقیقي سهام مي نامند.
اما الگوهاي دیگري نیز براي ارزشیابي وجود دارد از جمله:

   الگوي ارزشیابي از دیدگاه شرکتهاي قابل مقایسه
   الگوي ارزشیابي براساس ارزش فعلي سودهاي آتي

در ارزشیابي س��هام از دیدگاه شرکتهاي قابل مقایسه در بازار 
دست دوم از فرمول زیر استفاده مي کنیم:

به عنوان مثال اگر نسبت P/E شرکت چنانچه 5 باشد و درآمد 
هر س��هم ش��رکت در حال ارزیابي از طریق برآورد سود وزیان 

فرضي 40000 باشد ارزش سهام شرکت مزبور برابر است با 
ارزش سهام شرکت  20000 = 5 × 40000

در ارزش��یابي سهام براس��اس ارزش فعلي سود سالهاي آتي از 
فرمول زیر استفاده مي شود:

 

نمادهاي به کار رفته در فرمول باال به شرح زیر است:
V = ارزش سهم در لحظه خرید

D= سود انتظاري قابل پرداخت به هر سهم
K= نرخ بازده انتظاري سرمایه گذار

ک��ه براي جلوگی��ري از اطال��ه کالم به همین میزان بس��نده 
مي کنیم.

روش ها و معيار هفتگانه خرید سهام برتر 
براي سرمایه گذاري

 )Current Quartenty Earning Per share( یا )c( روش
ی��ا EPS فصل جاري زماني که س��ود دوره هاي فصلي رش��د 
مناس��بي نس��بت به مدت زمان س��ال گذش��ته یا فصل هاي 
متناظر داش��ته باشد این افزایش نس��بت ها مي تواند به عنوان 
عالمت دهنده اصلي براي خرید سهام ارائه شده در بورس مورد 

استفاده قرار گیرد.
روش )a( یا )Annual Earning Per share( یا EPS سالیانه

چنانچه س��ود ش��رکتي نسبت به پنج س��ال اخیر داراي رشد 
مناسبي باشد و با بررسي رشد مرکب آن مي توان خرید سهام 
آن شرکت را نسبت به سایر شرکت ها در اولویت قرار داد براي 

محاسبه رشد مرکب کافي است پنج سال را به صورت هر سال 
از سال اول تا سال پنجم با رشد آن در جدولي بیاوریم سپس 
از تقسیم رشد سال آخر به سال پایه نرخ رشد مرکب به دست 
مي آید )الزم به ذکر است این اقدام در مورد شرکتهایي که هر 
س��ال نسبت به س��ال قبل خود از رشد برخوردار باشند به کار 

گرفته مي شود.(
 )New Product Management New High( یا )N( روش 
با قیمت باالي جدید اس��ت که سهم در طول یک دوره تجربه 
مي کند چنانچه شرکتي تولیدي یا خدماتي در سال جاري و یا 
براي سال آینده اقدام به تولید محصول جدید یا ارائه خدمات 
جدیدي کرده باش��د این امر نش��ان دهنده مدیریت توانمند و 
کارآمد مي باش��د لذا این امر مي تواند به عنوان شاخصي براي 

خرید سهام آن به کار گرفته شود.
   روش )S( ی��ا )Supply Demand( یا تعداد س��هامي از 
شرکت که در دس��ت مردم است )سهام شناور یا سهام انتشار 
یافته( چنانچه براي تولید محصول و خدمات شرکتي تقاضاي 
بیش��تر از عرضه وجود داشته باش��د این امر مي تواند شرایطي 
ایجاد کند که قیمت سهام آن افزایش یابد لذا در چنین حالتي 

خرید سهام شرکت توصیه مي شود.
 روش )L( یا )Leader( یا صنایع پیش��رو چنانچه ش��رکتي 
داراي صنعت برتر و یا سهام پیشرو نسبت به شرکتهاي مشابه 

باشد در خرید سهام آن مي توان اقدام کرد.
 روش )I( یا )Institutional Sponsor Ship( یا مالکیت 
نهادي، در این روش باید سهام شرکتهایي را خریداري کرد که 
صندوق هاي بازنشس��تگي،  بانکها، صندوق هاي سرمایه گذاري 

مشترک نیز مالک آن هستند.
 روش )M(  ی��ا )Market Direction( در ای��ن روش ب��ا 
بهره گیري از شاخص کل بازار بورس مي توان جهت گیري بازار 
را مش��خص کرد و متناس��ب با آن براي خرید س��هام تصمیم 
گرفت، زیرا جّو مثبت یا منفي در بازار بورس نس��بت به سهام 
هر یک از ش��رکتها در ترقي و یا کنترل قیمت آن مؤثر اس��ت 
و خری��دار س��هام باید با توج��ه به جّو موج��ود در بازار بورس 

اقدامهاي خود را هماهنگ با آن پیش برد.
این روش��ها را براي اولی��ن ب��ار )William Oneil( مطرح 
کرده است و براي هر یک از روشها و معیارهاي انتخاب سهام، 
 تقس��یم بندي وضع کرده اس��ت. چنانچه معی��ار عالمت دهي 
بین 50-0 باشد عالمت دهي منفي است و نباید اقدام به خرید 
سهام کرد و اگر عالمت دهي بین 100 تا 50 باشد عالمت دهي 
مثبت است و خرید سهام در چنین شرایطي توصیه مي شود که 
وارد بحث فني آن نمي شویم وبه همین میزان اکتفا مي کنیم.

و با در کن��ار هم قراردادن حرف اول هر یک از معیارها ویلیام 
اونی��ل مفه��وم “CANSLIM” را ب��راي معیارهاي هفتگانه 
خ��ود ب��ه کار برد که امروزه از این مفهوم اس��تفاده مي ش��ود 
همچون مفهوم )POSDCORB( لوترگیولیک اس��ت که از 
حرف اول انگلیس��ي برنامه ریزي )Planning(، سازمان دهي  
�Sta(، هدایت و رهبري ng(، گزینش نیرو )Organizing(
)Directing(، هماهنگي )Coordinating(، اطالع دهي و 
 )Budgeting( و بودجه بندي )Reporting( اطالع رس��اني

ساخته شده است.
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معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری 
تهران ب��ا بیان این که حقوق مکتس��به از 
مزایای طرح تفصیلی است گفت : با توجه 
ب��ه این بن��د از طرح تفصیل��ی هیچ جای 
نگرانی برای شهروندانی که به دلیل اجرای 
طرح ملکشان تغییر پهنه بندی یافته است 
وجود ندارد و حقوق مکتس��به آنان حفظ 

می شود .
 )BanaNews.ir( ب��ه گ��زارش بنانی��وز
مهندس علیرضا جاوید با اش��اره به ضوابط 
طرح تفصیلی در خصوص تغییر پهنه بندی 
و ب��ه ویژه تغییر کاربری های پس از اجرای 
طرح گفت : حفظ حقوق مکتس��به یکی از 
مزایای طرح تفصیلی جدید است و در این 
طرح معتبر ش��ناخته شده و با توجه به آن 
هیچ حقی از شهروندانی که پیش از اجرای 
 طرح امتی��ازی دریافت ک��رده اند تضییع

 نمی شود.
معاون شهرس��ازی ش��هردار تهران افزود : 
این موضوع که در فصل 16 س��ند ضوابط 
و مقررات طرح تفصیلی قید ش��ده اس��ت 

مانع از آن خواهد ش��د که شهروندان برای 
دریافت حق خ��ود در این زمینه به مراجع 
قضایی و س��ایر ارگان ها مراجعه کنند. وي 
خاطر نش��ان کرد : حقوق مکتسبه امالکی 
ک��ه پهنه بن��دی آنها نس��بت به گذش��ته 
متفاوت اس��ت به طور حتم لحاظ می شود. 
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری 
ته��ران تصریح کرد: بر اس��اس ای��ن بند ، 
ش��هروندانی که گواهی عدم خالف و پایان 
کار معتبر دارند در حد حقوق مکتسبه خود 
هر زمانی که به شهرداری مراجعه کنند در 

همان پالک و یا ملک دیگری که متعلق به 
خودشان است امکان استفاده از امتیازی را 
که در گذش��ته از آن برخ��وردار بوده اند را 

دریافت می کنند .
جاوی��د تصریح ک��رد: ش��یوه راهبردی - 
ساختاری بودن طرح تفصیلی که از مزایای 
آن اس��ت موجب شده تا ش��هر مبتنی بر 
واقعیت های موجود اجرایی و واقعیت نظام 
دانه بندی قطعات ، راهبردهای طرح جامع 
را با س��اختار ش��هر تلفیق و ترتیبی اتخاذ 

شود که به نفع شهر باشد.

  شهروندانی كه ملکشان تغییر پهنه بندی يافته است، نگران نباشند

در دو ماهه پایاني س��ال قبل و ش��ش ماهه اول سال جاري قیمت 
مسکن از تغییراتي برخوردار بوده از این رو حتي اگر مالکان در راستاي 
اجراي طرح مالیات بر خانه هاي خالي تا میزان 40درصد قیمت هاي 
مس��کن را کاهش دهند بازهم توان خری��د در متقاضیان به وجود 
نخواهد آمد.بر اساس طرح مالیات بر خانه هاي خالي که در راستاي 
کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایي مي شود، به ازاي هر 50 متر، 
200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت 
ابالغ قانوني قابلیت اجرا دارد.به  گزارش ایسنا، با وجود این که هر ساله 
در فصل و انتقاالت با حجم زیادي از جابه جایي ها مواجه هستیم ولي 
با توجه به رکود در بازار فعلي مسکن امسال بازار خرید و فروش و رهن 
و اجاره رونق چنداني نداش��ته است.به دلیل باال بودن قیمت در بازار 
خرید مسکن سیل تقاضا به سمت بازار اجاره بها حرکت کرد و موجب 
ش��کل گیري تورم در آن شد. در این راستا شاهد برنامه ریزي و اتخاذ 
سیاست هایي براي کنترل بازارا مسکن از سوي سیاست گذاران نظیر 
طرح مالیات بر خانه هاي خالي بودیم.این طرح در حالي در حال اجرا 
است که قرار است بر اساس آ ن به ازاي هر متر از خانه خالي چهار هزار 
تومان مالیات گرفته شود بر این اساس براي هر 50 متر خانه خالي 
باید مبلغ 200 هزار تومان مالیات پرداخت شود.بسیاري از مسئوالن و 

سیاست گذاران در این عرصه معتقد هستند با اجراي این طرح قیمت 
مسکن کاهش یافته و واقعي مي شود.در دو ماهه پایاني سال قبل و 
شش ماهه اول سال جاري قیمت مسکن از تغییراتي برخوردار بوده از 
این رو حتي اگر مالکان در راستاي اجراي طرح مالیات بر خانه هاي 
خالي تا میزان 40درصد قیمت هاي مس��کن را کاهش دهند بازهم 
ت��وان خرید در متقاضیان به وجود نخواهد آمد .مي توان پیش بیني 
ک��رد که در آینده با اجراي طرح مالی��ات بر خانه هاي خالي که بر 
اس��اس آن مالیات 200 هزار توماني براي هر 50 متر خانه خالي یا 
به عبارتي براي هر متر چهار هزار تومان مالیات دریافت مي ش��ود، 
مسکن دیگر یک کاالي سرمایه اي نیست و هیچ کس به جز زمان 
رفع نیاز به سراغ خرید خانه نمي رود.البته بر اساس طرح کمیسیون 
اقتصادي مجلس عالوه بر اجراي مالیات 200 هزار توماني براي هر 
50 متر، در پایان هر فصل به صورت تصاعدي با نرخ پنج درصد از 
خانه هاي خالي مالیات دریافت مي شود.در این راستا، رییس سازمان 
امور مالیاتي کش��ور درباره اجراي این طرح معتقد است مالیات بر 
خانه ه��اي خالي قیمت مس��کن را کاهش دهد. ب��ه گفته  وي این 
س��ازمان براي اجراي طرح مالیات بر خانه هاي خالي آمادگي کامل 

داشته و مجري قانون خواهد بود.

جزيیات اجراي مالیات بر خانه هاي خالي اعالم شد
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وزیر نیرو گفت: تابس��تان امس��ال برای این 
وزارتخانه کم دردس��ر بود و چون همزمانی 
درج��ه ح��رارت در یک زمان ایجاد نش��د، 
توانس��تیم توزیع ب��رق را مدیریت کنیم تا 
اشکالی پیش نیاید.به گزارش واحد مرکزی 
خبر، مجید نامجو در حاش��یه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران افزود: اوج مصرف 
برق 42 هزار و 942 مگاوات ثبت شده است 
که از س��ال گذشته بیشتر نیست.وی گفت: 
به نظر می رسد با تحقق روند کاهش دما از 
این پس نیز مش��کلی در تامین برق نداشته 
باش��یم.وزیر نیرو گفت: در بحث آب نیز به 
جز چند اس��تان که با مدیریت استانی حل 

می ش��ود،  مورد خاصی نداشته ایم.وزیر نیرو 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان 
آب از س��دها به سمت دریاچه ارومیه روانه 
می ش��ود،  گفت: در س��تاد پیگیری دریاچه 
ارومیه مطرح ش��د که اگر آب اضافی پشت 
سدها داشتیم، این آب روانه دریاچه ارومیه 
اس��ت.نامجو گفت: همیش��ه برای مصرف 

دو س��ال آینده پیش بین��ی می کنیم و اگر 
مازادی وجود داش��ت، این رهاسازی انجام 
می ش��ود.وی گفت: وزارت نیرو برای انتقال 
آب از حوزه های ش��مال ب��ه دریاچه ارومیه 
طرح هایی تهیه کرده است که انتقال حوزه 
ب��ه حوزه یکی از این موارد اس��ت.وزیر نیرو 
گف��ت:  باران  زایی در آن منطقه و همچنین 
آزادس��ازی آب س��دها نیز از دیگر برنامه ها 
ب��رای تامین آب دریاچه ارومیه اس��ت.وزیر 
نیرو گفت:مهمترین کار در این باره کاهش 
مصرف آب کش��اورزی است که با همکاری 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو انجام 

می شود.

آب اضافی پشت سدها به درياچه ارومیه می رود 

افتتاح قطعه چهار آزادراه تهران � شمال یک ماه به تاخیر افتاد 
تا این بار مهر ماه زمان افتتاح آن باشد.

به گ��زارش بنانی��وز )BanaNews.ir( آب ب��ر – مدیرعامل 
شرکت آزادراه تهران شمال – در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با 
اعالم این خبر گفت: افتتاح قطعه چهار آزادراه تهران – شمال 
که قرار بود شهریور ماه امسال صورت بگیرد تا مهر ماه به تاخیر 
افتاد. وي با بیان اینکه در مرخصي اس��ت و در جریان جزئیات 
طرح و اینکه چه بخش هایي از کار باقیمانده نیست، اظهار کرد: 
مهر ماه قطعه چهار آزادراه از مرزن آباد تا چالوس افتتاح خواهد 
شد. وي درباره آخرین وضعیت قطعه یک این آزادراه نیز گفت: 
اتفاق فوق العاده اي که قابل گفتن باشد نیفتاده است اما کارها 
طبق روال در حال انجام هس��تند. پیش از این طبق قول علي 
نیکزاد وزیر راه و شهرس��ازي زمان افتت��اح قطعه چهار آزادراه 
تهران � شمال ش��هریور ماه امسال اعالم شده بود تا عیدي به 

مردم براي عید سعید فطر باشد که باز هم به تاخیر افتاد.

پیش تر احمد صادقي – معاون وزیر راه – به ایس��نا گفته بود: 
»تمام تالش خود را به کار مي بیندیم تا قطعه چهار آزادراه طبق 
اعالم قبلي و علیرغم تمام مشکالت شهریور ماه امسال به بهره 
برداري برسد.« اما گویا این بار هم نشد.شهروندان نگران تغییر 
پهنه بندی ملک خود ناش��ی از اجرای طرح تفصیلی پایتخت 

نباشند

 افتتاح قطعه 4 آزادراه تهران ـ شمال يك ماه به تاخیر افتاد

دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت ساختمان  در حوزه  
عمران و معماری از  25 تا 28 شهریور سال جاری که مصادف 
با 18-15 س��پتامبر 2012 است توسط  اتاق تعاون جمهوری 
اس��المی ایران در تهران برگزار ش��د. اهداف این نمایش��گاه به 

شرح ذیل بود: 
1-عرضه و معرفی آخرین دستاوردها و تولیدات صنعتی داخلی 

و سایر کشورها
2- معرفی ف��ن آوری و توانمندیهای صنعتی، خدماتی و ایجاد 

امکان ارتباط و مبادله دانش فنی .
3- تمهی��د ش��رایط و امکان برق��راری تماس مس��تقیم بین 
خریداران داخلی با فروشندگان تولیدات صنعتی دیگر کشورها 

جهت عقد قراردادهای تجاری و بازرگانی .
4- توس��عه مناس��بات اقتصادی، بازرگانی ف��ی مابین تجار و 
بخشهای تجاری کشور و بازرگانان و بخشهای تجاری صنعتی 

سایر کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه .
الزم به ذکر است این نمایشگاه در مدت 4 روزبرگزاری از ساعت 
9 الی 16 دایر بود و زمان تایید طرحها یک ماه قبل از افتتاحیه، 
زمان تحویل سالن 3 روز قبل از برگزاری نمایشگاه، زمان اتمام 
آماده س��ازی غرفه آرایی  2 روز قبل از برگزاری نمایشگاه، زمان 
اتم��ام غرفه چین��ی  1 روز قب��ل از افتتاح نمایش��گاه و زمان 

برچیدن غرفه ها  2 روز بعد از نمایشگاه انجام گردید.

دوازدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت ساختمان



56
56

رییس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از 
تحقیق و تفحص از مس��کن مهر خب��ر داد وگفت: طرح 
تحقیق و تفحص از مسکن مهر تهیه و تقدیم هیات رییسه 
مجلس می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رساني بازارهاي 
مالي )ایستا نیوز(، غالمرضا مصباحی مقدم افزود: سواالت 
مهمی درساخت مسکن مهراز جمله این که مسکن مهر 
از چه راهی تامین مالی ش��ده است؟ نحوه قیمت گذاری 
مس��کن مهر به چه صورت اس��ت ؟ آیا قیمت گذاری به 
نحوی بوده اس��ت که متقاضیان بتوانن��د خرید کنند؟ از 
سوی نمایندگان مطرح اس��ت که برای پاسخ به سواالت 
مطروح��ه طرح تحقیق و تفحص از مس��کن مهر تهیه و  
تقدیم هیات رییسه مجلس می شود.نماینده مردم تهران، 
ری، ش��میرانات و اسالمش��هر درمجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: باخبر شده ایم که بخشی از منابع تامین مالی 

مسکن مهر از طریق اس��تقراض از بانک مسکن از بانک مرکزی 
تامین شده  وبراین اس��اس بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی 
افزایش یافته اس��ت که این اثر تورمی دارد ومنجر به افزایش نرخ 
تورم شده اس��ت . وی افزود: مسکن مهر معایب ومنافعی داشت 
ومنافع آن این بود که افرادی که صاحب مس��کن نبودند را خانه 
دار کرد وجمعیت را از شهرهای بزرگ به حاشیه برد ومعایب آن 
کامل نبودن زیرساختها مانند آب و برق و گاز است که باید فراهم 
شود.رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره 
این مطلب که گفته می شود قیمت مسکن از تورم موجود درکشور 
کمتر اس��ت گفت: قیمت خرید و فروش مس��کن کمتر از سطح 
عمومی قیمت کاالها یعنی تورم اس��ت که این هم به دلیل رکود 
مبادالتی مس��کن است  اما قیمت اجاره مسکن به شدت افزایش 
یافته است .مصباحی مقدم درباره وضع مالیات بر خانه های خالی 
و تاثیر آن بر کاهش تولید مس��کن نیز تاکید کرد: مسکن دردنیا 
به عنوان یک کاالی سرمایه ای شناخته نمی شود بلکه یک کاالی 
مصرفی است و این به معنای آن است که کسی مسکن را به این 

امید که قیمت آن افزایش یابد نمی سازد واتفاقا اگر از این محل 
سود به دست آورد مشمول پرداخت مالیات می شود. نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر درمجلس اظهار داشت: درسایر 
کشورها با افزایش سود از محل سرمایه گذاری مسکن، مالیات هم 
تصاعدی افزایش می یابد بنابراین افزایش قیمت مسکن به صرفه 
نخواهد بود. وی افزود: نگه داش��تن مسکن برای یک مدت کوتاه 
ومتعارف ایرادی ندارد اما نگه داشتن مسکن برای چند سال یعنی 
اس��تهالک و راکد ماندن سرمایه اش��خاص و سرمایه ملی کشور 
.نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات و اسالمش��هر درمجلس با 
اشاره به این که چند سالی است با رکود مبادالت دربازار مسکن 
مواجه هستیم گفت: صاحبان مس��کن به انتظار سود شیرین از 
مبادله مسکن هس��تند و به همین دلیل خرید و فروش مسکن 
کاهش پیدا کرده اس��ت وسرمایه ها دراین بخش راکد مانده  که 
این به زیان منافع ملی است. وی با تاکید بر این که باید مسکن را 
کاالی مصرفی بدانیم نه تجاری تصریح کرد:با استفاده از کار کرد 
آب و برق و گاز و سایر خدمات باید خانه های خالی را شناسایی و 

برای آنها مالیات وضع کرد.

تحقیق و تفحص از مسکن مهركلید خورد

یک بیس��تم رقم خرید، فروش، رهن و اجاره باید به عنوان پنج 
درص��د از مالی��ات ب��ر ارزش افزوده معامالت مس��کن پرداخت 
ش��ود. به گزارش فرازنیوز)faraznews.com(، رییس اتحادیه 
کش��وري مش��اوران امالک درباره چگونگي پرداخت پنج درصد 
مالیات بر ارزش افزوده از سوي متعاملین، مالکین و مستاجرین ، 
اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده معامالت مس��کن معادل یک 
چه��ارم رهن، اج��اره و قیمت خرید و فروش اس��ت. »مصطفي 
قلي خس��روي« با بیان این که مالیات ب��ر ارزش افزوده معامالت 
مس��کن عبارت اس��ت از پنج درص��د از یک چه��ارم معامالت 
مس��کن، ادامه داد: این رقم معادل حق الزحمه مشاورین امالک 

را نیز ش��امل مي شود. قلي خسروي با تاکید بر این که برخي به 
اش��تباه گمان م��ي کنند که مالیات بر ارزش افزوده مس��کن را 
باید بنگاه هاي معامالتي پرداخت کنند، گفت: این تصور اشتباه 
اس��ت به طور مثال در معامله یک واح��د 100 میلیون توماني 
ح��ق الزحمه بنگاه ها 550 هزار تومان مي ش��ود که پنج درصد 
از این 550 هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده اي اس��ت که باید 
توسط متعاملین پرداخت شود. رییس اتحادیه کشوري در پایان 
گف��ت:  در ازاي هر یک میلیون تومان در معامالت اجاره بها 30 
هزار تومان حس��اب مي ش��ود یک چهارم از مبلغ رهن و اجاره 

حق الزحمه مشاوران امالک است.

مالیات بر ارزش افزوده مسکن اعالم شد
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in a state of giddiness and a kind of lack of belief. The 
history of earthquake in Iran which has been written 
since 634(13  Solar Calendar) shows that Tabriz with 
25 cases of very strong earthquakes since 1387 years 
ago ranks first in being subject to earthquake. 

Very strong and dreadful earthquakes have destructed 
this city fully . It is more surprising that in three sub-
sequent years , i.e. 419, 420  and 421( Solar Calendar) 
, the occurrence of dreadful earthquakes have brought 
great death toll and broad destruction of urban and ru-
ral buildings and structures. 

Tabriz is only eight kilometers far from active faults 
. Ahar earthquake can be an alert for the release of 
the huge hidden energy in this fault. Khorasan region 
with 11 cases of earthquake and Qazvin region with 
10 registered earthquake ranks second and third in 
earthquake ranking in 1400 years respectively.  In the 
limit of Tehran , the registered record dates back to the 
earthquake of “ Shahr-e Rey” . The first earthquake 
took place in 855 A.D. and the last one was on 898 
A.D.  which was accompanied with the death of nu-
merous number of people and vast destructions.  It was 
such that the then mega city with a population over 1.5 
millions could not regained its high position again . At 
present the mega city of Tehran of which Ray is part 
of it is located in the limit of many active faults. This 
starts from the south of the city ( Kahrizak fault) and 
ends to the north faults . It is said that the return period 
of earthquake is between seven hundred to one thou-
sand. Any delay in its occurrence will save energy and 
incase its power and intensity of its destruction.  The 
occurrence of earthquake in Tehran with degraded vast 
textures, will mean the occurrence of the largest ca-
tastrophe not only at national level but at global level. 

The average of the intensity of registered earthquakes 
in the country since 634 A.D. shows the number 7 on 
the Richter scale and this number is in the ranking of 
strong earthquakes. But how is that in design and con-
struction of various structures, the safety of structures 
have been  ignored?

Some countries such as Indonesia, Japan and the Phil-
ippines  which are located at the conjunction point of 
inter-continental plates  have vaccinated themselves 
against earthquake by securing their constructions. It 
is such that an earthquake measuring  6.5 on Richter 
scale kills only two persons in Indonesia . ( That is 
also due to feat and sudden jumping out of a build-
ing) . The Kube earthquake in Japan measuring 8.2 on 
Richter scale brought about less death toll.  But in our 
country , the earthquakes measuring 6.3 and 6.4 on 
Richter scale lead to the death of more than 300 and 
the reason is that the epicenter of the earthquake is in 
a low dense population area whereas Bam earthquake 
with the same scale ( 6.5 on Richter scale) is so terrible 
which kills more than 30000 people. 

Should this unpleasant and historical history in respect 
of the occurrence of destructive natural disasters of 
which earthquake has a specific position  have con-
veyed a message to us or not?    

Isn’t the time suitable to deal with securing all struc-

tures in the country within a national macro plan of 
which the most important one is the project of securing 
housing and residential units. 

The reality is that our country like Japan and Indonesia 
has a very tough nature in which the earthquake has 
shown its ugly face many times. We have never en-
joyed its face and have been unhappy with that.  Pass-
ing the crises such as earthquake ones is very easy if it 
is dealt with through a strong and pervasive plan and a 
logical timetable.  It is possible to put the program of 
securing habitats and environments into effect within 
the framework of a pervasive project of “ secure habi-
tat for everybody” and identification of all weaknesses 
and strengths of urban and rural structures and proper 
dealing with the conditions of existing structures.  In 
order to achieve this elevated objective, the followings 
are proposed.  

1. Re-formation of the Ministry of Housing 
and Urban Development while construction to be con-
sidered in its blueprint as the pivotal function.

2. Reconsideration of constructional rules and 
regulations to be written based on the pivots of the cre-
ation of sustainable and durable structures. 

3. Full identification of faults nationwide and 
prevention from the growth of cities in their limits. 
4. Establishment of a united organization to is-
sue construction permits in rural and urban regions ( 
since many villages are the primary cores of the for-
mation of cities , the establishment and growth of vil-
lages should be considered in an oriented form , so 
that in managing the units, the responsibilities will not 
become defiled.

5. Construction Engineering Organization 
which according to the law is responsible to regulate 
the affairs related to technical and engineering jobs 
and professions in the sectors of construction and ur-
ban development to control and observe the affairs of 
design, supervision and performance of projects at na-
tional level fully and pervasively.     
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The occurrence of earthquake 
in Ahar, Varzaghan and Heris  
brought about the death of a great 
number of our fellow country 
people and vast destruction of ur-
ban and rural structures in those 
regions.  Following the occur-
rence of other earthquakes such 
as Qeshm (measuring 6.1 on the 
Richter scale) , Broujerd ( mea-

suring 6.1 on the Richter scale),  Zarand(Kerman)
( measuring 6.4 on the Richter scale) , Mazandaran 
( measuring 6.3 on the Richter scale) , Bam-Kerman 
(measuring 6.6 on the Richter scale) , Qazvin (measur-
ing 6.5 on the Richter scale) which occurred during the 
time period of 2002 to 2010 , this recent earthquake 
was among the ones with a high intensity.
The record shows that our encountering with this natu-
ral phenomenon has been a passive one , i.e only at the 
time of the occurrence of the earthquake, it has been 
dealt with actively , but with the passage of time, it has 
been faded, without looking at the policy of improve-
ment and reinforcement of  urban and rural structure as 
a prevalent policy . 
Furthermore, they have not been dealt with based on 
macro and time scheduled specific plans. Housing in 
its general sense is considered to be a shelter for hu-
mans and in its specific sense , it is applied to a living 
unit which can bring about the maximum of relaxation 
to its inhabitants with regard to climatic , weather and 
geological conditions. 
Is it possible to call the existing living residential 
units as secure units with regard to the age , type of 
design and consumed materials? When the Ministry 
of Housing and Urban Development was active as an 
independent ministry , was this important issue dealt 
with ?. Now that the integration of two ministries of 
“ Housing and Urban Development” and “ Road and 
Transportation” has created the Ministry of Road and 
Urban Development , hasn’t the term “ Housing” been 
the most innocent term?   When the term “ housing” 
is deleted from the title of the ministry in charge of 
housing , can’t  it be concluded that “ housing” issue 
is not among the priorities of planning , let’s forget a 
secure housing. 
Housing and construction of houses are among the 
important affairs in all societies . It is such that in in-
dustrial developed countries, there is an independent 
ministry entitled “ Housing” which is equal to con-
struction of houses and housing and is one of the im-
portant ministries.  But how is that when a great part 
of the rural and urban habitats have the least rate of 
strength coefficient and their quality promotion should 
be noticed , the title of “Housing” is deleted from the 
title of the responsible ministry . Doesn’t is bring to 
the mind that the priority of housing has been removed 
from the blueprint?   

Statistics indicate that during many decades, the meth-
od of housing the population of the country has under-
gone noticeable changes. It is such that seventy percent 
of the populations of villages and thirty percent of the 
population residing in cities have changed their places 

which at present, thirty percent are living in villages 
and seventy percent are living in cities. 

The irregular migration to cities has demolished villag-
es. The lack of preparedness of cities to housing , new 
residents and insufficient financial affordability of the 
newly arrived citizens have given rise to the phenom-
enon of bad housing and marginal settlement in cities 
and in particular our mega cities.  This has imposed 
many problems and great financial costs to our cities.  

Though it is not the subject of this discussion , but I 
should state that some years ago , I proposed the estab-
lishment of “intermediary” or “ transit” satellite cities 
to prevent from the expansion of marginal settlement 
and to prepare the new citizens to attend and live in 
immigrant-receiving cities both financially and cultur-
ally but it was not noticed.  

Whereas the texture of most of our cities are very de-
graded due to the use of low quality materials , method 
of construction and their ages but projects such as the 
establishment of new cities ( as “sleep cities” which 
of course the sleep cities do not have any place in new 
urban development) or Mehr housing project which 
is another version of new cities minus urban services 
have been placed in the agenda of the ministry . These 
projects pay attention to the construction of houses in 
high quantity with no attention to quality. 

Our country is among g the ten incident-generating 
countries in the world. The occurrence of incidents 
such as frequent drought , earthquake  .. has been 
changed into natural events which is the result of the 
specific nature of our country .  The location of our 
country on the dry belt of the earth has brought about 
frequent drought . Thus the construction and devel-
opment of dams have been done to manage water re-
sources and prevent the waste of water resulting from 
torrent and abrupt floods. 

Earthquake is also among the phenomena which have 
found a continuous and old link with the nature of our 
country. In fact , the phenomenon of mountain gener-
ating of Alp- Himalaya and the constant movement of 
Saudi Arabian plates to sub-stratum of our country and 
a set of other geological phenomena including faults , 
rainfalls and volcanoes have caused many destructive 
earthquakes in the history of this ancient land.  These 
earthquakes with an average intensity of seven on the 
Richter scale in long years have always caused the 
death of our fellow people and imposed many financial 
and spiritual damages. 

The history of the registered damages in Iran since 634 
which starts from Tabriz and ends again to the limits 
of Tabriz ( Ahar, Vazarghan and Heris) is very alert-
ing.  But it seems that the message of the earth which is 
given to us frequently with earthquake pulses has not 
been received and decoded by us. 

The message is simple . There are many destructive 
earthquakes on the way but it seems that we are still 

Earthquake, Ministry of Housing and a Secure Habitat for Everybody 
By: Engineer Mohammad Kangani 
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so it can be concluded that these changes have political 
nature and they have been materialized to increase the 
authority of the cabinet or parliament in line with the 
implementation of the programs ahead.  

Here it  is worth mentioning that definitely and surely 
such kind of changes are made with a good intention 
to open the knots but since their technical and scientif-
ic back up of studies are not sufficient, their processes 
will be subject to trial and errors . The readers are well 
aware that this method belongs to the 16 and 17 centu-
ries . Today , the projects are not utilized based on cost 
and benefit , the main affairs are made through scientific 
studies based on validity and reliability.  Furthermore, 
through precise and deep studies, the outcomes resulting 
from changes find applicability with a safety coefficient 
and minute of more than 95% . Also using statistics and 
probabilities and enjoying the inputs and outputs provid-
ing for t-student Table, their scientific credit are evalu-
ated. Though statesmen always emphasize that they have 
made library studies and researches, surveys , applied 
and even developmental review, but frequent and peri-
odical changes of these organizations show that at least 
in methodology of the research, the necessary broad sci-
entific attention to meet this goal has been insufficient. 

2. Economic Domain 
Sometimes, part of these integrations and combinations 
are made for the control of organizational costs or value 
engineering and its purpose is to reduce a part of cost, to 
increase productivity, efficiency and effectiveness. 

Despite the fact that these are designed with a well in-
tention to have a smooth performance of the affairs, but 
the results should be re-evaluated.  The reason is that it 
seems in some integration and combinations, possibly 
the organizational costs not only have had a decrease but 
also they have had an increase too.  If scientific studies 
to be done, we will learn that the number of organiza-
tional human resources has not decreased but they have 
also increased. Amid the lack of coordination, managers 
may lose many opportunities and the bureaucratic pro-
cess is also increased. So sometimes, an action has been 
conducted, but the results intended by designers are not 
met. In fact, the original motivation is violated and new 
problems are added to the existing problems. 

3. Social and Organizational Domain 
 Perhaps some of the integrations and combination are 
done to prevent from the interference of activities and 
functions or parallel jobs .  In this manner , it is possible 
to increase the circulation and stage of work . One of 
the experts of organizational management was quoting 
a case in which a letter had been referred to 37 bodies 
within the bureaucratic process . After receiving the let-
ter, each organization has considered the case out of its 
defined duties and after 37 stages , it had been referred 

to the original issuer of the letter. It seems the organiza-
tional integration after Islamic Revolution and the related 
changes has not given ideal results to shorten the organi-
zational process and prevent of parallel jobs .

It is necessary to have more precise attention in decision 
making and decision-taking, because each integration 
has high social , economic and mental costs . Having 
studies these issues, these initiatives should be made with 
a minimum cost and highest rate of ideality. 

4. Cultural Domains 
It seems that part of organizational changes and integra-
tions and combinations are to make cultural develop-
ment. At macro level, many organizations are sources 
of issuance of cultural values and integration of other 
institutions which are within the scope of these types of 
cultural systemic arrangement are subject to integration 
and combination.  In such kind of cases, these integration 
have not served the objectives for which they have been 
designed by designers. Thus, in any integration , further 
attention should be made to long term goals . Particularly 
in the case of organizations which have a specialized or 
sub specialized capabilities , greater attention and more 
accurate scientific methods should be used including the 
case of integration of Ministry of Housing and Urban 
Development with Ministry of Road and Transportation.  
Given it very high economic nature and specialized and 
sub-specialized capabilities of the existing fields in it , 
there is a need to further basic, applied and developmen-
tal studies. 

As our country is located on the belt of many earthquake 
faults , and with regard to the broadness of the activi-
ties of this ministry with very complex specialties , it is 
considered one of the most important ministries in all 
countries in the world.  On the other hand, Ministry of 
Road and Transportation which is very diverse in three 
domains of road, railway and air transportation with 
various structures and should expand  developmental 
and vessel infrastructures enjoys such a broad range of 
activities that many of its units should be administrated 
as an independent organization to speed up and facilitate 
the process  , though they must be under the Ministry 
of Road and Transportation from the viewpoint of head-
quarter and national budget. 

Therefore, integration of two highly broad specialized 
ministries and at the same time important from the view-
point of economic and job-creation vectors will not only 
have a negative impact on their quality of services and 
makes their management problematic under one minister 
but also it will hinder them to meet their mission state-
ment. After a short period from this integration , the pre-
cise studies show that it has created many problems and a 
revision in this project seems to be necessary.   
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are in different directions i.e. one organization(Ministry 
of Roads and Transportation) is responsible for roads, 
maintaining roads , dealing with ports, shipping , airport 
, national railway , civil airplanes, aviation companies , 
metrology , and the other organization , i.e. Ministry of 
Housing and Urban Development is responsible to con-
struct housing in a country located over earthquake faults 
, also dealing with tenancy issues , housing price and ur-
ban development . 

Indeed, the efficiency of this type of integration is very 
farfetched and it is unlikely that it can serve as a source 
of efficiency as desired by its designers.  The density of 
jobs in the integrated ministries is to the extent that due 
to its diverse and vast technical complexities , it is very 
difficult to manage this integrated body.  

Now, we ignore the discussion of Ministry of Coopera-
tives, Labor and Social Affairs. Also we ignore the prob-
lems of Ministry of Commerce which has undertaken the 
problems of Ministry of Industries, Mines and Metals 
and should administrate the pricing of local and imported 
agricultural products to solving the problems of auto car 
industry and various types of industries and deal with 
a ministry which has a close link with the function and 
performance of contract engineer companies of develop-
mental projects.

The main question is that how this integration can orient 
the developmental projects in the route of the objectives 
of the Fifth Development Plan and in the Perspective of 
the Horizon 2025?  In this regard , sympathetic studies 
should be made within the framework of national inter-
est. I should say that there is no doubt in the well inten-
tion of senior mangers , but there is a problem here. If 
in practice, it is proved that the integration plan has not 
been successful and must be left aside, and then it is pos-
sible that the administrators consider it a kind of manage-
ment weakness. Afterwards, in order to avoid from being 
blamed for weakness, they might continue this route and 
confirm its correctness and endanger the national inter-
est.  Furthermore, due to deficiency in the performance 
of integrated organization in particular in the parts related 
to experts of civil engineering, this condition may create 
certain problems for the construction and preparedness of 
projects and increase dissatisfaction in the society.

So , it is necessary to hold expert meetings and to specify 
weaknesses, strengths, threats and opportunities of this 
integration and then act based on research inputs. 

Theoretical Foundations and Existing Philosophy of  
Integration and Dissolution of Organizations 

After the victory of the Islamic Revolution of Iran, we 
have observed many changes in the structure and func-
tions of administrative and social organizations.  Some 
organizations have been converted into ministries and 

after a period of time, they were again changed into 
organizations. Some others  move out from the state of 
organizational situation and were transferred to the in-
stitutions affiliated to the Presidential’ s Office , or as a 
result of integration of two or more organizations, a new 
ministry was created. Also ,  sometimes organizational 
detachment was made such as the detachment of medical 
universities and colleges from Ministry of Science, Re-
search and Technology ( the then Ministry of Culture and 
Higher Education) and their annexation to the Ministry 
of Health and Medical Education. 

The effects of these affairs can be very important and de-
mand further applied research. The fever of these kind of 
administrative phenomena have moved beyond govern-
mental organizations . Today it is observed that some of 
the institutions such as non-governmental credit and fi-
nancial institutions are integrated with each other as well 
and create new institutions.  The integrations and dissolu-
tions and sometimes detachment and then emergence of 
new institutions are the phenomena worth to be studied.
Taking any decision on evaluation of this organizational 
change should be analyzed based on theoretical founda-
tions and experimental facts.  In order to open the discus-
sion, first , it is necessary to consider the factors affecting 
the trend of these changes in theoretical dimensions: 

Usually organizational changes either in structural or 
contextual dimensions including integration, combina-
tion or detachment are taking form based on theoretical 
foundations, or it is made based on touchable and posi-
tive experiences and outputs of these types of changes 
which have been conducted in other social institutions 
and organizations. After studying   their ideal trends, such 
decisions have been made.  With this pre-assumption that 
organizational changes after the Revolution has had theo-
retical bases and internal and external experiences with 
indigenous features , these organizational changes can be 
classified in four domains . Later on, these will be ana-
lyzed to get an accurate conclusion. 

1. Politics or Power Domain
 It seems that possibly the post-Islamic Revolution cabi-
nets have found it necessary to change some ministries 
into organization in order to increase and develop their 
authority. This measure could move out them from being 
under the monitoring of the parliament, so that they were 
able to speed up and facilitate their own plans and poli-
cies within the framework of organization with a higher 
authority and least rate of accountability and any concern 
for impeachment.  Perhaps , the change of the Ministry of 
Planning into Organization of Management and Planning 
and its late change into Office of Deputy for Planning 
and Strategic Supervision of the Presidential’ Office has 
become operational under the influence of such a vision.  
So , it can be said that some structural changes have been 
made due to political concerns rather than technical and 
professional ones.  As the subject of politics is power, 
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It seems that the base of integration of national adminis-
trative institutions dates back to a legal approval -which 
according to the views of a group of experts- was a hasty 
decision without making any accurate, deep, profession-
al and scientific studies. The approval process took place 
during the eight term of Islamic Consultative Assembly 
(Parliament) in January 2010 within the framework of 
Article 53 of the Fifth Development Plan.

Based on that law, the government was obliged to inte-
grate one or some ministries to downsize the number of 
ministries from 21 to 17 by the end of the second year 
of the plan.  The main purpose and apparent function of 
the designer of this plan was to reduce the administrative 
and bureaucratic meandering process and related costs. 
This ideal   became operational by downsizing the struc-
ture of the government.

However, the hidden and internal function of the organi-
zational process of this approved law is perhaps a kind 
of visional and attitude challenge to limit the scope of 
administrative and monitoring performances between 
the parties, i.e. the government and Islamic Consultative 
Assembly which formed the basic motifs of this process. 
In fact, both parties believed in its positive effectiveness 
in optimization process of affairs.

So, based on such an understanding, it was decided to re-
duce the number of ministries and integrate some others 
in a period of time.  In organizational sociology discus-
sion, it is said that each organization is created because 
of certain needs and necessities. The record of more than 
two hundreds formal organizations with the present fea-
tures is resulting from such an attitude but sometimes 
these needs and necessities have been fully personal. 

I remember in the former regime, when an educated 
person affiliated to a part of royal court arrived into the 
country, and since his position had been evaluated to be 
over a deputy minister, when it was not possible to move 
any minister from ministries, immediately, the bureau-
cratic machine used to move to create a new ministry for 
that person.  Sometimes, these attitudes of putting the 
individuals of a same idea together gave rise to the es-
tablishment of an institution or its integration with some 
others. 

Thus, it can be said, sometimes, necessities resulting 
from social, economic or cultural factors were the caus-
ing factors of change and sometimes, very personal, in-
dividual and interest motivated grounds.  It was such that 
at the period of premiership of Howeida, Ministry of Ag-

riculture was divided into four ministries: Production of 
Nutritional and Consuming Materials, Natural Resourc-
es and Forestry, Cooperatives and Land Reforms and 
naturally, a vast group of the advocates of prime minis-
ter used to occupy those positions of deputies, director 
generals, and so on and so forth and joined to the group 
of wage-receiver of the government.  We have observed 
this phenomenon after the Islamic Revolution of Iran in 
another form and content.  

In the conditions of the imposed war, the Ministry of 
Sepah(Islamic Iranian Revolutionary Guards) was creat-
ed. After the end of the war, this ministry was integrated 
with the Ministry of Defense, Armed Forces and Logis-
tics. The Ministry of Industries was divided into Minis-
try of Light and Heavy Industries and Ministry of Mines 
and Metals.  After sometimes, once again , they were 
integrated and were divided in another form.  Ministry of 
Jihad of Construction was formed and after a period of 
time, it was integrated with Ministry of Agriculture and 
changed its name into Ministry of Jiahad of Agriculture. 

At the continuation of this trend, three ministries of Co-
operatives, Labor and Social Affairs, Social Welfare and 
Supply were integrated with each other and changed 
into Ministry of Cooperatives, Labor and Social Wel-
fare.  The study of the costs of such kind of integration 
including printing costs of the letterheads, logos and fa-
çade signs of diverse units in 31 provinces and more than 
1331 cities, the method of establishing link among these 
units in new management bodies are very high.

Also, the process of follow up the cases by clients faces 
frequent problems and complexities.  In many cases, 
the responsibilities are not defined and the mangers and 
staffs do not understand their working domain and many 
problems are created.

What is noticed in this article is the integration of the key 
Ministry of Roads and Transportation with Ministry of 
Housing and Urban Development. 

When Dr. Behbahani, left the Ministry of Roads and 
Transportation , the integration of these two important 
ministries was started . It seems the linking and common 
point of these two ministries is the use of constructional 
materials , iron and steel.  

If we consider this as a standard for integration ,  ac-
cording to the terms of holders of logic” the original 
reason for such an action is rejected” , since the dimen-
sions of the specialized duties of these two organization 

Editorial
A view on factors affecting the integration of ministries: Weaknesses, 
Strengths, Threats and Opportunities.
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