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     امروزه شرایط خاصی حاکم است که 
ش��اید در طول 70 سال پیمانکاری کش��ور سابقه نداشته است. از 
یک طرف درآمد دول��ت کاهش یافته و از طرفی با افزایش قیمت 
مصال��ح، اف��ت ارزش پول ملی و کمبود نقدینگ��ی برای فعال نگه 
داش��تن پروژه های دولتی مواجه هستیم. باید در این برش تاریخی 
با گفتمان مثبت با مدیران نهادهای کارفرمایی پروژه های عمرانی 
سعی کنیم راه های تبدیل ضعف ها به قوتها و تهدیدها به فرصت ها و 
به تبع آن اخذ ثروت و منفعت ملی از فرصت ها را بازشناسی کنیم و 
با همدلی و همکاری و همیاری برای خروج از دشواریها در حد توان 
خویش یاری رسان دولتمردان کشورمان باشیم ضمن آنکه آنها نیز 
زمینه های بیش��تری را نسبت به قبل، در تعامل با بخش خصوصی 
و رفع مشکالت فراروی آنها در دستور کار قرار دهند که ما به این 

فرایند بسیار خوشبین و امیدوار هستیم. 
مهندس ملکیان��ی در ادامه توضیح دادند: پ��س از افزایش یکباره 
ن��رخ ارز و به تبع آن افزایش ش��دید در ن��رخ مصالح بطور عموم و 
بخصوص کاال و مصالح و تجهیزات وابس��ته مستقیم به ارز، سپس 
درخواس��ت مستمر افزایش دس��تمزدها از طرف نیروهای کاری و 
افزایش نرخ وسائل یدکی و ابزار و قطعات ماشین آالت و نرخ کرایه 
ماشینها، شرایط بسیار دش��واری بوجود آمد، در تماسهای متعدد 
با جناب آقای مهندس رحمت��ی معاونت محترم نظارت راهبردی 
ایشان جلسه ای را با حضور اعضای محترم شورایعالی فنی و مدیران 
و کارشناس��ان تراز اول معاونت مذکور و اعضای شورای هماهنگی 
)متشکل از نمایندگان تشکلهای مختلف( در تاریخ بیست و ششم 

شهریور ماه سال جاری تشکیل دادند. 
در این جلسه ضمن توضیح درباره تنگناها و شرایط، یادآوری کردیم 
که گرچه صنف پیمانکاران و مشاوران بیش از هر صنفی به تعهدات 
خود پایبند است اما قادر نیست با نرخهای اولیه پیمانهای خود را 

اجرا کند.
          
         
          
           
         

    

در این جلسه قرار شد کمیته ویژه ای برای بررسی تنگناهای بوجود 
آمده و رفع آنها تشکیل شود و مقرر شد اعضای کمیته ویژه متشکل 
از نماینده ش��ورایعالی فنی، نماین��دگان معاونت نظارت راهبردی، 
نماین��دگان معاونت بخش بودج��ه )از معاونت نظارت راهبردی( و 
نمایندگان شورایعالی هماهنگی باشند. همچنین شورایعالی دستور 
دادند که شاخصهای تعدیل علی الحساب برای سه ماهه های اول و 
دوم سال جاری در اسرع وقت تهیه تا پس از تائید شورا ابالغ گردد 

که انجام شد. 
کمیته فوق االشاره در تاریخ هجدهم مهرماه سال جاری راس ساعت 
8:30 در دفتر آقای مهندس محرابیان عضو محترم ش��ورایعالی و 
نماینده محترم دولت و مسئول طرحهای مهر ماندگار، در ریاست 

جمهوری، با حضور اعضای زیر تشکیل گردید. 

:   
  1
   شوراي عالي فني

   
امور نظام فني معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي

   
امور نظام فني معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي

  
امور تولیدي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي

  
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

  
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

    
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

  
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

  
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

 1
امور نظام فني معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي
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• کمبود اعتبارات پروژه ها .
• افزایش نرخ مصالح .

• مش��کالت مربوط به اعتبارات اس��نادي 
)LC( و قیمت ارز .

• عدم امکان تدارك کاال در اجراي پروژه ها 
.

الزم به توضیح است سندیکای شرکتهای 
س��اختمانی قبال نام��ه ای را جهت طرح 
در جلس��ه تهیه کرده بود که به ش��ورای 
هماهنگی ارسال و شورا نیز متن آنرا تائید 
و ضمن افزودن بخش مهندس��ان مشاور 
به آن، نام��ه مذکور را هم��راه  خود برده 
بودیم ک��ه اطالع از مت��ن آن، راه را برای 
ادامه بح��ث هموار می نم��ود. در ادامه به 

درخواس��ت مهندس ملکیانی متن این نامه توسط آقای مهندس 
مسعودی در جلسه قرائت گردید. ذیال توجه خوانندگان محترم را 
به خالصه آنچه در اولین جلس��ه کمیته ویژه بحران مطرح گردید 

جلب می نماید:

         
           1 1 

• مجموع اعتبارات پروژهها از ابتداي اسفند سال 1390 تا کنون از 
دوره مشابه گذشته بیشتر بوده است.

• در تأمی��ن اعتبارات طرح ها و پروژه هاي کش��ور، دیگر نمي توان 
صرفاً به اعتبار طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي متکي بود و 
باید به راهکارهاي دیگر نیز فکر شود. به این ترتیب در سال جاري، 
براي تأمین اعتبار پروژه ها از موارد زیر  اس��تفاده مي ش��ود که در 
جلسه پنجشنبه نیز با رئیس محترم جمهور مورد تأیید قرار گرفت 
و تمام این موارد نیز مطابق با قانون مي  باشد. این موارد عبارتند از:

1  اعتبارات طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي. از این منبع، 
براي طرح هاي مهر ماندگار تا کنون تخصیص 70  درصدي تحقق 

یافته و یک سوم این تخصیص نیز از سوي خزانه واریز شده است.
  15  میلیارد دالر اعتبار ویژه به وزارت نفت اختصاص داده شده 
)خارج از بودجه عمومي کشور( که از این اعتبار 5 میلیارد دالر آن 

میان مشاوران و پیمانکاران نفتي توزیع شده است.
 اوراق مشارکت:  در قانون مجوز فروش 20 هزار میلیارد تومان 
اوراق مشارکت توس��ط دولت صادر شده است. 1000 میلیارد آن 
به فروش رسیده و تا پایان سال نیز 19هزار میلیارد تومان فروخته 
خواهد ش��د. با توجه به مصوبه هیأت دولت، تا س��قف 50 درصد 
مجوز یاد شده )یعني 10هزار میلیارد تومان( دستگاه هاي اجرایي 
از اوراق به فروش نرفته را بابت مطالبات پیمانکاران و مش��اوران به 

آنها واگذار نمایند. 
 راهکار مهم دیگر واگذاري سهام کارخانجات و بنگاه هاي ممتاز 
کشور است. مانند شرکت ملي مس، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمي 
خلیج فارس، بخشي از سهام مپنا و یا سهام لوله سازي و ریخته گري 
اسفراین. تشکل ها باید درصدد ایجاد کنسرسیوم هایي از شرکت ها 

براي دریافت سهام این بنگاه ها بجاي مطالبات شان باشند.
واگذاري اموال دولتي ش��امل زمین و ساختمان به مشاوران و 

پیمانکاران در ازاي مطالبات شان.

واگذاري طرح هاي عمراني که تا کنون پیش��رفت فیزیکي 80 
درص��دي را دارند بابت مطالبات به ش��رکت ها. در این زمینه براي 
خری��د 20درصد باقي مانده نیز وزارت اقتصاد و دارایي قول اعطاي 

تسهیالت تا سقف 1000 میلیارد تومان را داده است. 
با اس��تفاده از روش هاي فوق، تاکنون 30 هزار میلیارد تومان براي 

پروژه هاي عمراني، عملیاتي شده است.

  در تکمیل نظرات آقاي محرابیان که همگي به استناد 
مفاد قانون است، به دو روش دیگر یعني، استفاده از وجوه اداره شده 
و LC ریالی اش��اره کردند، که در این صورت مشارکت بانک ها نیز 
جلب مي شود. به این ترتیب که از سوي دستگاه اجرایي وجهي در 
اختیار بانک )بدون بهره( قرار مي گیرد. بانک نیز متناس��باً پولي را 
در کنار این وجه براي هزینه نمودن در پروژه ها اختصاص مي دهد. 
اس��تفاده از LC  ریالي نیز مي تواند به عنوان روش دیگر در تأمین 

منابع مالي بکار گرفته شود.

         
         
       با توجه 
به مذاکرات انجام ش��ده به منظور اخذ نتیجه از جلس��ه، پیشنهاد 
مي شود، پروژه هاي ملي در چهار گروه به شرح زیر طبقه بندي شوند:

•  اولویت اول � پروژه هاي مهر ماندگار.
•  اولویت دوم � پروژه هایي که باید ادامه پیدا کنند.

•  اولویت سوم � پروژه هایي که ادامه آنها در شرایط حاضر به صالح 
نیست و خاتمه آنها نیز صالح نیست.

•  اولوی��ت چهارم � پروژه هایي که ادامه آنها در ش��رایط حاضر به 
صالح نیست.

هم چنین باید به دنبال فرایندي باشیم که امکان شروع پروژه جدید 
به جز قرارگیري در اولویت اول و دوم توس��ط دستگاه هاي اجرایي 

نباشد.
ادامه بحث به جلسه بعد موکول گردید. جلسه بعد در تاریخ بیست 
و چهارم مهر ماه س��ال جاری س��اعت 9 صبح با حضور افراد زیر 

تشکیل گردید:
           

 شوراي عالي فني
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امور نظام فني معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي
   

امور نظام فني معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي
   

امور تولیدي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبرد
  

امور تولیدي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي
 

امور زیربنایي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي
       شوراي عالي فني

          بانک مرکزي 
            بانک مرکزي

  
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

   
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

    
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

  
شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه  اي کشور

 
امور نظام فني معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي

در این جلس��ه نامه ش��ورای هماهنگ��ی ش��ماره2407-س مورخ 
91/7/17 توسط آقای ملکیانی قرائت و توضیحات الزم داده شد که 
به ش��رح زیر جهت اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران 

درج می شود.
برای اطالع خوانندگان محترم از نقطه نظرهای مطرح ش��ده در این 
جلسه خالصه بخشی از مذاکرات این جلسه نیز به استحضار می رسد: 
آقاي مهندس محرابیان:  در جلس��ه گذش��ته به چهار محور اساسي 

اشاره شد که امروز به بررسي هریک از آنها خواهیم پرداخت:
1    در جلس��ه گذش��ته ب��ه این نتیجه 
 رس��یدیم که پروژه ها را به س��ه اولویت تقس��یم کنی��م، که عبارت

 بودند از:
•  پروژه هاي مهر ماندگار.

• پروژه هایي که ادامه آنها داراي اولویت اس��ت و باید اعتبار مناسب 
براي ادامه کار فراهم شود.

• پروژه هایي که در حال حاضر اولویت اجرایي کمتري دارند و باید 
اعتبار کمي داش��ته باشند. این پروژه ها باید با توافق طرفین قرارداد 

تعیین تکلیف شوند )تعلیق یا خاتمه و...(.
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    •
     
   قبال ً هم اشاره شده 
که ب��راي پروژه هاي مهرماندگار 
در س��ال ج��اري تخصیص 70 
درص��دي در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. تا کنون حدود 20درصد 
اعتب��ارات پیش بیني ش��ده این 

پروژه ها به صورت نقدي تزریق شده است.
•     در س��ال جاري دولت مجوز فروش 
19490 میلی��ارد تومان اوراق مش��ارکت دارد. از این میزان 5000 
میلیارد تومان با تضمین دولت و مابقي با تضمین ش��رکت ها قابل 
فروش اس��ت. وزارت خانه هاي نفت، نیرو، راه و شهرسازي و کشور 
)براي قطارهاي شهري( مجوز فروش اوراق را دارند. مصوبه  اي نیز از 
سوي هیأت دولت ابالغ شده است که امکان واگذاري اوراق به فروش 
نرفته تا میزان 50درصد سقف پیش بیني شده ما به ازاي مطالبات 

مشاوران و پیمانکاران وجود دارد.
•       به استناد جلسه اي که 
با وزیر امور اقتصادي و دارایي و س��ازمان خصوصي سازي داشتیم، 
مقرر ش��ده اس��ت س��هام کارخانه ها و بنگاه ها در 4 پارتي 1000 
میلیارد توماني براي وزارت خانه هاي نفت، نیرو و راه و شهرس��ازي 

در نظر گرفته شود. حدود 400 
ی��ا 500 میلیارد توم��ان نیز از 
سهام پتروش��یمي خلیج فارس 
ب��راي پیمان��کاران جزء س��ایر 
وزارت خانه ها در نظر گرفته شده 

است. 
      •
در ای��ن خصوص هنوز لیس��تي 
از فهرس��ت اموال قابل واگذاري 

دولت استخراج نشده است.
      •
    واگذاري مالکیت 
این پروژه ها ب��ه پیمانکار، بابت 
مطالبات آنها و اعطاي تسهیالت 
ب��راي اتم��ام باقي مان��ده طرح، 
نی��ز یک��ي از راه ه��اي پرداخت 
مطالبات ش��رکت ها خواهد بود. 
در این خصوص مي توان به طرح 
کمربندي غرب اصفهان اش��اره 
کرد که با مشارکت 50 درصدي 
ح��ال  در  خصوص��ي  بخ��ش 
اجراس��ت. پیمانکار ای��ن پروژه 
در ح��ال مذاکره ب��ا وزارت راه و 
شهرسازي براي خرید 50درصد 

سهم دولت است.

موارد فوق در جلسه گذشته مطرح 
ش��ده و مقرر ش��د تش��کلها، نظر 
اعض��ای خود را در رابط��ه با نحوه 
اجرایی شدن راههای یاد شده اخذ 

نمایند. 

      
     
     طي 
جلس��ه اي که با انجمن ها داشتیم 
موارد یاد ش��ده، مطرح شد و قرار 
اس��ت جمع بندي نظرات انجمن ها در جلس��ه آتي به عمل آید. در 
این راس��تا مذاکراتي نیز با شرکت س��رمایه گذاري ساختمان ایران 

انجام شده است.

          
 پیشنهاد مي کنیم شورای هماهنگی ترتیب یک جلسه را با 
حضور اعضاي تشکل ها و جناب آقاي محرابیان بدهد و در آن جلسه 
عمومي به این موارد اشاره شود. هم چنین در این جلسه، ما امکان 
حضور نمایندگان شرکت هاي سدسازي و انجمن برق را نیز داشته 
باشیم. مثاًل ش��رکت هاي نفتي نیز براي قراردادهاي EPC وزارت 
نفت، در حال بررسي و ارائه پیشنهاد مي باشند. مي توان از تجربیات 

آنها نیز استفاده نمود.

    
    
 که  در محور دوم، مس��ئله 
تغییر قیمت ها مطرح است )که در 
نامه ش��ورای هماهنگی نیز به آن 
اش��اره شده است( در این خصوص 
باید مش��خص ش��ود که منظور از 
تغییر قیمت چیس��ت؟ قیمت ارز 
تغییر مي کند؟  قیمت دستمزد در 
حال تغییر اس��ت؟ ق��رارداد ریالي 

است یا ارزي؟

       •
      
 مثاًل نرخ ف��والد خام در 
منطقه، در سال گذشته 550 دالر 
ب��وده ولي درحال حاضر 505 دالر 
است. قیمت محصوالت پتروشیمي 
نیز امس��ال نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته اس��ت. به این ترتیب 
راجع به تغییر قیمت در قراردادهاي 

ارزي اصاًل وارد نخواهیم شد. 
•     پیشنهاد 
ش��ورا مبني بر اعالم تعدیل ماهانه 
برنامه ری��زي و  معاون��ت  توس��ط 

     
 1       
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نظارت راهبردي، پیشنهاد اجرایي 
نیس��ت. چون موجب سردرگمي 
دس��تگاه هاي اجرایي خواهد شد، 
ول��ي مي توان بررس��ي ک��رد که 
بجاي ابالغ تعدیل هاي س��ه ماهه 
در شش ماه بعد، در ابالغ تعدیل ها، 
تسریع ش��ود. راه حل دیگر شوراي 
هماهنگي ابالغ پرداخت مابه التفاوت 
براي برخي از اقالم مي باش��د. این 
مس��ئله به همراه س��ازوکار اعالم 
تعدیل هاي سه ماهه در جلسه آتي 

شورا بررسي خواهد شد.

     
      
      
     
    
     

    
    
 ب��ا توجه به ش��رایط حاضر، 
مش��کل اصلي پیمانکاران تأمین 
نقدینگي اس��ت. در این ش��رایط 
به نظر مي رس��د باید با روشهایی 
نظی��ر خرید مصالح از محل طرح 
و تثبی��ت قیمته��ا تا ح��دی که 

پیمانکاران در ارائه قیمتها داده اند به حس��اب بدهکار آنان و مابقی 
آن را از محل اعتبارات طرح، امکان خرید را کارسازی نمود.

         ما 
مشکل اساسي را که کمبود پول هست، نمي توانیم در نظر نگیریم، 
راهکارهاي پیشنهادي باید اجرایي باشد. با توجه به نبودن اعتبارات، 

چگون مي توان پیش پرداخت را 
افزای��ش داد؟ بج��اي ای��ن کار 
مي توان تأمین مصالح را به عهده 
کارفرما گذاشت. به عنوان مثال 
ارائه حواله قیر به پیمانکاران راه 
توس��ط وزارت نف��ت، در میزان 
موردنی��از  نقدینگ��ي  کاه��ش 
پیمانکاران راه بس��یار مؤثر بود. 
ای��ن کار را مي توان براي تأمین 
لوله براي  پیمانکاران رسته آب 
یا تأمین ریل براي پیمانکاران راه 

و راه آهن نیز استفاده کرد.

      
    
     
تعدی��ل موقت  اع��الم   
کارس��از خواهد ب��ود. از طرفي 
ب��راي قرارداده��اي مقطوع نیز 
مي توان از الگوي دس��تورالعمل 
ابالغ شده معاونت برنامه ریزي و 
نظارت راهبردي براي جبران آثار 
هدفمندي یارانه ها استفاده نمود. 

    
     
 موض��وع دیگر موردنظر 
ش��وراي هماهنگي، اس��تفاده از 
مکانیسم مدیریت پیمان براي پیمانکاران جدید و یا پیمان هاي داراي 
مشکل، است. از  آنجا که در طول سال هاي گذشته نیز میزان اعتبارات 
نوسان داشته، قیمت ها نوسان داشته و شرایط فراز و فرود پیش  آمده 
اس��ت. شرایط کنوني نیز همیشگي نخواهد بود و درست نیست که 
ضوابط اجرایي را به خاطر شرایط ایجاد شده تغییر دهیم. بهتر است با 

تدبیر و اجرایي نمودن برخي موارد، از این شرایط عبور کنیم.

یان   : آقا مهندس مل
ت که  ر قیمت ها باید گ یی ه با ب ت ه در راب  ک
ام  د کار اجرا را ش دود 0 تا 0 در ال که  م
ار نوسان شدید قیمت م باشند در این  م شود، د
اران  د پیمان در رای با توجه به تضمین  ش
رفه  ان، به  هداتش زد کارفرمایان برا انجام ت ن
د خود  در اران خواهد بود قید تضمین  پیمان
ه  دون توجه به این اران ب د تاکنون پیمان را بزنن
د،  در د است یا 0 در هدا  آنها  تضمین انجام ت
هد م دانند از  ام کار، مت واره خود را برا انج هم
دی  ه ماه نم توان شاخ ت رف برا مد س
یار  انا قیمت در این مد ب ون نوس تهیه کرد، 
رور است در این باره تش ها پس  زیاد است 

، پیشنهاد جدید ارائه نمایند  رخواه از ن
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           این 
محور در واقع تکمیل محور اول )تأمین اعتبارات( است. در این شرایط 
الزم اس��ت به طرفین قرارداد امکان توافق درباره تعیین تکلیف پروژه 

)تعلیق یا خاتمه و یا شرایط دیگر( داد. 

         نتیجه 
این تفکر و اجراي آن، ایجاد هرج و مرج در پروژه هاي عمراني خواهد 
بود. در این ش��رایط پایبندي به قوانی��ن و قرارداد في مابین، هم براي 

کارفرما و هم پیمانکار سودمند است.

          
 که بدیهي است که همه باید به قوانین و مقررات پایبند باشند، 
ولي بهتر اس��ت مش��کالتي را که مانع از پایبندي مي شوند را از بین 
برد، زیرا در صنعت اح��داث، به دلیل طوالني بودن تعهدات طرفین، 
ثبات اهمیت خاصي دارد. پروژه هاي فاقد اولویت را نمي توان به دالیل 

اجتماعي و سیاسي به حال خودشان رها نمود. 

          
         بخاطر 
این تعداد معدود که نمي توان قوانین و مقررات را تغییر داد. باید براي 

این موارد راهکارهاي موردي پیدا کنیم.

            که 
در رابطه با بح��ث تغییر قیمت ها باید گفت که مصالح که حدود 70 
تا 80 درصد کار اجرا را ش��امل مي ش��ود، دچار نوسان شدید قیمت 
مي باش��ند. در این ش��رایط با توجه به تضمین 5درصدي پیمانکاران 
نزد کارفرمایان براي انجام تعهداتشان، به صرفه پیمانکاران خواهد بود 
قی��د تضمین 5درصدي خود را بزنند. تاکنون پیمانکاران بدون توجه 
به اینکه تضمین انجام تعهدات  آنها 5درصد است یا 50درصد، همواره 
خود را براي انجام کار، متعهد مي دانند. از طرفي براي مدت س��ه ماه 
نمي توان شاخص تعدیل تهیه کرد، چون نوسانات قیمت در این مدت 
بسیار زیاد است. ضروري است در این باره تشکل ها پس از نظرخواهي، 

پیشنهاد جدید ارائه نمایند. 

        که ارائه 

وظایف و تعهدات در شرایط خاص و سخت، خود عاملي براي افزایش 
اعتبار شرکت ها خواهد بود. به عنوان مثال یک پیمانکار ایراني متعهد 
به اجراي یک کارخانه سیمان بسیار مدرن در سوریه بود. با توجه به 
ش��رایط منطقه ، ادامه کار براي شرکت یاد شده امکان پذیر نبود . در 
این شرایط براي شرکت س��ه راه: طرح دعوا، رها کردن پروژه و ادامه 
کار امکان داشت. با توجه به ادامه کار، در حال حاضر هم ادعاهاي وي 
در حال رسیدگي است و هم به واسطه انجام پروژه در شرایط سخت 
و به واس��طه اعتبار حاصل شده، شرکت یاد شده سه کارخانه مشابه 
در خارج از کش��ور را به دست آورده است. در این جلسه محور بحث 

دیگری که مطرح شد مربوط به LC داخلی بود. 

           
 LC با توجه به ماجراي اختالس 3000 میلیاردي، استفاده از 
داخلي براي مدتي مسکوت ماند، ولي در حال حاضر با توجه به مصوبه 
هیأت دولت و دس��تورالعملي که بانک مرک��زي در این خصوصي به 
بانک هاي عامل ابالغ نموده است، استفاده از امکان LC داخلي وجود 
دارد و به روابط کارفرما و بانک عامل بستگي دارد. البته براي اجرایي 
شدن این روش، در مصوبه هیأت دولت به ارائه تضمین معادل اعتبار 
پروژه از س��وي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي منوط شده که 

انجام آن تا حدي مشکالت اجرایي فراهم مي کند.
این مصوبه پیوست خالصه مذاکرات خواهد بود. البته براي رفع موانع 
اجرا شدن LC داخلي کارگروهي در معاونت نظارت راهبردي تشکیل 
ش��د که نمایندگان بانک مرکزي، تش��کل ها و دس��تگاه هاي اجرایي 
و حت��ي برخ��ي از بانک هاي عامل هم حضور داش��تند. مصوبه مورخ 
8916-/ت36040 ه  مورخ 85/7/26 هیأت وزیران، آس��یب شناسي 
ش��ده و راهکارهاي الزم طي پیش نویسي به هیأت دولت ارائه شد که 
تا کنون تصویب نشده است. پیش نویس یاد شده نیز پیوست خالصه 
مذاکرات اس��ت. در هر حال با قوانین و مق��ررات موجود نیز تاکنون 
پاالیش��گاه بیدبلند 2 و طرح عظیمي در ش��رکت آب نیرو شامل سد 
چمشیر، سد گتوند، نیروگاه آبي کارون 4 و... با استفاده از LC داخلي 
به انجام رس��یده است. البته تضمین آن از سوي هیأت مدیره شرکت 

کارفرما ارائه شده است نه معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي.

         که اجرایي 
شدن این مسئله به روابط دستگاه اجرایي و بانک عامل بستگی دارد 
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و احتمال اس��تفاده آن در وزارت خانه هایي مانند نفت و نیرو بیشتر 
است ولي نمي توان قدرت تشکل ها را در وادار نمودن بانک هاي عامل 
به این قضیه، نادیده گرفت. اگر اعضاي یک تش��کل در صورت عدم 
همکاري بانک عاملي در ایجاد تس��هیالتي از این قبیل، حساب هاي 
خود را از بانک یاد شده خارج کنند یا اقدام هاي دیگري که هر صنفي 

مي تواند انجام دهد، مي تواند اجراي ابزار یاد شده را تسهیل نماید.
ضمن گزارشی که از نشست های مختلف برای اعضای شرکت کننده 
در جلسه انجمن ارائه شد در اجتماع بزرگ مدیران تراز اول انجمن 

نیز مطالب عمده ای مطرح گردید که به طور اجمال درج می شود.

           
که ایجاد زمینه مناس��ب براي استفاده از LC داخلي امروز با توجه 
به راهکارهای ارائه ش��ده و اینکه سهام کارخانجات یا امالك و غیره 
در اختیار بانکها قرار گیرد و توس��ط بخشهای سرمایه گذاری آنها به 
نقدینگی تبدی��ل و پیمانکاران صورت وضعی��ت و مطالبات خود را 
اعم از قبلی و فعلی از سیس��تم بانکی دریافت نمایند بهترین روش 
می تواند باش��د و ادام��ه دادند که با توجه ب��ه تعامالت مثبت انجام 
شده در طول مذاکرات، سندیکای شرکتهای ساختمانی برای پاسخ 
مس��تند به جناب آقای مهندس محرابیان و معاونت محترم نظارت 
راهبردی با برگزاری این جلسه به منظور آگاهی شما اعضای محترم 
به آنچه دولت محترم اندیش��یده اس��ت با ارائه پرسش نامه های الزم 
برای یکایک پروژه های در دس��ت اجرای اعضای خود از آنها خواسته 
است با تکمیل پرسش نامه نسبت به سوالهای مطرح شده اعالم نظر 
نمایند و از ش��رکت عضو خواسته شده است که تا پایان وقت اداری 
روز چهارشنبه 3-8-91 پرسش نامه های الزم را تکمیل و به سندیکا 
بدهند تا دسته بندی گردیده و نتیجه به شورای هماهنگی و از طریق 

آن به مقامات فوق االشاره ارائه گردد. 
س��پس آقای مهندس ملکیانی از آقای مهندس دادمان درخواس��ت 
نمودند تا نتیجه بررس��یهای کمیسیون اقتصادی انجمن در رابطه با 

قانون بودجه سال 1391 به اطالع اعضا برسد. 

        
  1         

         
            

     
1-در م��اده 24-3 تا مبل��غ 335 هزار میلیارد ریال فروش س��هام، 
اموال دارایی ها و نیروگاهها و ش��رکتهای دولتی که منابع حاصل از 
این فروش به حس��ابی در خزانه واریز و از این محل دیون پرداخت 
می شود، من جمله تعهدات قانونی ناشی از کارهای دستگاه اجرایی در 
س��الهای قبل از سال 91 و به ویژه پیمانکاران، مشاوران و سازندگان 

و ...
2-در بند 24-8 گفته ش��ده به دولت و دس��تگاه اجرایی اجازه داده 
می شود با رعایت اصول قانون اساسی اموال منقول و غیر منقول مازاد 
وزارتخانه ها و موسسات دولتی خود را به فروش رساند و وجوه حاصل 
را نزد خزانه داری واریز کند و معادل وجوه واریزی را از محل اعتبارات 
ردیفهای عمرانی مربوطه در اختیار دس��تگاهی اجرایی ذیربط قرار 
دهد تا حداقل 95 درص��د آن صرف اجرای طرحهای تملک دارایی 

سرمایه ای نیمه تمام مصوب و ... باشد.
3-در بند 24-9 به دولت اجازه داده ش��ده تا مبلغ 50 هزار میلیارد 
ریال طرحهای نیمه تمام تملک دارایی سرمایه ای آماده بهره برداری را 
به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید و وجوه حاصل 
را ب��ه خزانه داری واریز و معادل 100 درصد آن در اختیار دس��تگاه 
واگ��ذار کننده قرار گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک دارایی های 
سرمایه ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیالت در قالب وجوه 
ارائه شده و دستگاه تکلیفی به خریداران طرحهای تملک دارایی های 

سرمایه ای، پیمانکاران و مشاوران هزینه نماید.   
در این س��ه مورد دیدگاه قانونگذار مبتنی بر فروش سهام و اموال و 
واریز آن به خزانه اس��ت تا بخش��ی از منابع الزم را برای بودجه های 
عمرانی تامین کند. این کار از جنس تبدیل به نقدینگی اس��ت و ما 
توقع داریم روشهای اجرایی این طرح از راهکار قانونی بهره مند شود. 
پیش��نهاد ما تبدیل بندهای اجرایی بودجه به روشهای اجرایی برای 
تامین نقدینگی اس��ت. در کنار این بندها ظرفیت دیگری در قانون 
بودجه و در بند 29 در مورد شرایط بخشودگی جرائم بانکی وجود دارد 
که می تواند گامی برای حل مشکل پیمانکاران در این شرایط کمبود 
نقدینگی باشد. وی در ادامه با اشاره به فعالیت و همکاری کمیسون 



14
1

فنی ب��رای تاثیرگذاری 
روی شاخصها و ضرایب 
مس��ئوالن  از  تعدی��ل 
ش��رکتها  مدی��ران  و 
خواس��ت ب��ا پرک��ردن 
ک��ه  پرش��ش نامه هایی 
است  قیمتها  به  مربوط 
ارائ��ه  در  را  انجم��ن 
تعدیل  ضرایب  دقیق تر 

یاری رسانند.

   
  
  
    
    
    
   
   
آنهایی    
ک��ه ق��رار اس��ت اوراق 
باید  بگیرند  مش��ارکت 
کارفرمای  ببینن��د  اول 
آنها قادر ب��ه ارائه اوراق 
مشارکت هس��ت یا نه. 
وی ب��ا تاکی��د درب��اره 
پرداخت ح��ق عضویت 
گفت که در شرایط فعلی 
پرداخت ح��ق عضویت 
برای بق��ای انجمنی که 
مطالبات آنان را پیگیری 

می کند ضروری است.

         
       از مدیران تراز اول 
ش��رکت تهران جن��وب با بیان این نکته که 42 س��ال در صنعت 
پیمانکاری فعال بوده و هیچ گاه چنین شرایطی را ندیده است، از 
تالشهای شبانه روزی مهندس ملکیانی و مهندس علی آزاد که تمام 
وقت خود را صرف پیگیری مش��کالت صنف کرده اند تشکر کرد. 
وی گف��ت: ظاهرا دولت انتظار دارد پیمانکار در تامین منابع مالی 
پیش قدم باشد اما با توجه به شرایط موجود پیمانکاران مشکالت 
عدیده ای دارند و قادر به تامین منابع مالی نیس��تند. پیشنهادات 
ارائه ش��ده در حد چند ردیف اس��ت و ما برای تصمیم گیری باید 
از محتویات آن باخبر باش��یم، عالوه بر این ما با مشکل نقدینگی 
دس��ت به گریبان هس��تیم و تا بخواهیم وارد فضای اجرایی این 
پیش��نهادات ش��ویم زمان طوالنی و هزینه زیادی صرف می شود. 
بهتر است بحث LC  ریالی مطرح شود. هر چند بانکها با ترس از 
این که کارفرما میخواهد مس��ئولیت خود را به گردن آنها بیاندازد 
زیر بار این امر نمی روند. اما بهترین راه حل همین است که کارفرما 

ب��ا بانک برای اعتبار اس��نادی 
غیرقابل بازگش��ت توافق کند 
و مشکل پیمانکار برای تامین 

مالی پروژه ها برطرف شود. 

   
   
     
     
    
   
  در مورد مس��کن 
مهر ق��رارداد س��ه جانبه بین 
بان��ک مس��کن و  پیمان��کار، 
وزارت راه و شهرس��ازی بسته 
می ش��ود. در قرارداد آمده اگر 
مابه التف��اوت قیمت مصالح از 
20 درصد بیش��تر شد باید به 
پیمانکار پرداخت شود اما ذکر 
نشده این مبلغ باید توسط چه 

کسی پرداخت شود. 
   
     
    
     
     
    از 
طریق گفتمان همسویی الزم 
با مطالبات پیمان��کاران ایجاد 
گردد و هماهنگی و توافق الزم 
به عمل آید. وی افزود ما برای 
تاخیر در پرداختها جریمه های 
سنگینی را می پردازیم و ای کاش دولت اجازه تهاتر را به ما بدهد. 

       
   EPC       
          
 قراردادهایی که قبل از این تاریخ بس��ته شده مشمول این 
تعدیل می ش��ود اما قرارداهایی که بعد از این تاریخ بسته شده اند 
با این پیش فرض که پیمانکار از تغییر ش��رایط آگاه بوده مشمول 
این امر نمی شود. اما با توجه به این که تغییر شرایط تا حدی غیر 
قابل پیش بینی بوده همه طرحهای عمرانی از تعدیلهای مربوط به 

نوسان قیمت بهره مند می شوند.
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اشاره:
د اورا مشارکت  اری 0 در ت وزیران در مورد واگ وی نامه هی ه ، ت  در  پایان جل
یت های  ور و ه در مقاب  رکت های تاب اههای اجرایی و ش ت فروش نرفته دس
ده که متن کام آن  ر قرارداد،  قرائت ش اران  دی پیمان ده و کارکرد و یا ت تایید ش

ان در می شود جهت ا هم
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وقتي بانک کارآفرین راه افتاد، کمک اعضاي انجمن ش��رکتهای 
ساختمانی و رهنمودهای دوستان در مورد اینکه چه فعالیتهایي 
انجام دهیم کارس��از بود. ما نیز سعي کردیم خدمات خوبي براي 
اعضای انجمن ایجاد کنیم. هدف ما همکاری نزدیک با انجمن بوده 
و با تاسیس و راه اندازی بانک خاورمیانه می خواهیم در تکمیل این 
هدف گام برداریم و حتي مایل بودیم از انجمن در بانک خاورمیانه 
عضوی در هیأت مدیره حضورداش��ته باشد ولي بانک مرکزي با 
توجه به شرایط پیش آمده، کار با  افرادی را که تجربه امور بانکی 
دارند، برای عضویت در هیات مدیره پیش��نهاد کردند. ظاهرا در 
حال حاضر افرادی باید عضو هیت مدیره باش��ند که با دارا بودن 

تجربه در امور بانکي بتوانند پاسخگوی بانک مرکزی باشند.  
    درباره نحوه تاس��یس بانک خاورمیانه 
گفت: فکر تاس��یس این بانک در س��ال 1387 شکل گرفت و با 
تأمین هزینه ه��اي اولیه مطالعاتي، تیم 7 نفره اي انتخاب ش��د. 
تقاضاي تأس��یس در بهمن 1388 به بانک مرکزي ارائه ش��د و 
از همان زمان ما به طور جدي پیگیر این امر بودیم که نهایتاً در 
بهمن 1389 ش��وراي فرعي و در اردیبهشت ماه سال 1390 نیز 
شوراي اصلي پول و اعتبار با تأسیس بانک موافقت کرد. در مرداد 
1390 وجوه مؤسسین را به حساب بانک مرکزي واریز کردیم که 
به دلیل جریانات موسوم به اختالس بزرگ بانکی، در پیشرفت کار 
تأخیر ایجاد شد. در اسفندسال 1390 مجوزپذیره نویسی عمومی 
را ازبانک مرکزی گرفتیم و در تیرماه س��ال 1391 پذیره نویسی 

عمومی از طریق فرابورس ایران صورت گرفت و نهایتا در مهرماه 
مجمع عمومی موس��س برگزار واعضای هی��ات مدیره بانک نیز 

انتخاب گردیدند.

    بر خالف بانکهایي که تا کنون تشکیل 
ش��دند، در تش��کیل بانک خاورمیانه مهندسی معکوس  صورت 
گرفت. در بانکهاي که طی س��الهای اخیر تاس��یس شدند، نهاد 
یا س��ازمان مالي بزرگ به عنوان س��رمایه گذار در مسیر تشکیل 
بان��ک به بانکدارها مراجعه مي کردند و از آنها دعوت به همکاري 
مي نمودند؛  در مجموعه ما به روش متفاوت عمل شد. گروهی از 
بانکدارها و مدیران اجرائی درعرصه بانکی کشور تشکیل بانک را 
در دستور کارخود قرار داده و از سرمایه گذارها و فعالین حوزه های 
مختلف اقتصاد براي س��رمایه گذاري دعوت کردند. در این بانک، 
نهاد یا مؤسسه بزرگ اقتصادي که حامی مالی یا راهبر بانک باشد 

دیده نمی شود. 

: افراد حقیقي و        
خوشنام با تجربه فعالیت اقتصادي در این کار پیشقدم بودند. به 
پشتوانه تجربیات قبلی و شناختی که ازفعالین خوشنام اقتصادی 
به دست آوردیم هیئت موسس بانک شکل گرفت. بانک خاورمیانه 
خود را متعهد به رعایت اصول اخالق حرفه ای بانکداری در کلیه 
سطوح بانک میداند. در فعالیت های بانک نباید منافع شخصي و 
کوتاه مدت جلوتر از منافع جمعی و بلند مدت بانک قرار گیرد. در 
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درازمدت منافع فرد در قبال منافع درازمدت بانک تضمین می شود. 
کمتر مؤسس��ه اي مانند بانک، اصل  خوش��نامي را به عنوان پایه و 
اساس اعتبار موسسه مدنظر قرار می دهد چرا که اخالقیات در بانک 
نقش اساسي را بازي می کند. امیدواریم این بانک با حفظ اطالعات 
مشتري ها و اخالقیات، رابطه با مشتریان را در بهترین حالت رعایت 

کند. 
دکتر علي زاده در تائید س��خنان وی گفت: به قول ش��اعر »مردان 
روزگار به اخالق زنده اند/ قومي که ش��د فاقد اخالق مردني است«. 
 *MIS ضمن ای��ن که در واژگان مدیریت جدی��د مفهومی به نام
)مدیریت سیستم های اطالعات( وجود دارد که روی طبقه بندي  و 

عدم نشت اطالعات تأکید مي کند

     در 
حاکمیت شرکتي، اخالقیات مهم است. 
یکي از مشکالت بحران اقتصادی جهان 
از عدم رعایت اخالقیات ناشي شده بود. 
 Worldcom 2004 در سال 2002  و
و ENRON در اث��ر رعای��ت نک��ردن 
همین اصول اخالقی ورشکس��ت شدند 
از جمل��ه اینکه مدی��ر Enron منافع 
ش��خصي خود را مقدم ب��ر  منافع بقیه 
س��هامداران و کارکنان گذاشته بود. به 
هر حال گروهي که برای تاس��یس این 
بانک دور هم جمع ش��ده اند، در دوران 
خدمت پیشین خود این اصول را رعایت 
کرده اند. البته اس��تعدادهای جدید هم 
تشویق شدند که این اصول را ادامه دهند 
تا بعدها هم این پایه و اساس باقی بماند 

و بانک خوشنام بماند.

    آمارتیاس��ن، 
اقتصاددان هندی تبار نیز معتقد است اگر 
اخالق را از مناسبات اقتصادي برداریم دنیا 
به جنگلی تبدیل می شود که قوي ترها، 

ضعیف ترها را از بین مي برند.

    امروزه 
گفته می شود محدود بودن تعداد بانکها 
الزاماً به نفع جامعه نیست و رقابت اصل 

موضوع است. رقابت وقتي اتفاق می افتد که هیچ مؤسسه اي انحصار 
را در اختیار نداش��ته باشد، گاهی شرکتي آنقدر بزرگ می شود که 
دولته��ا مجبور می ش��وند آن را به هر قیمتی حفظ کنند. در قانون 
جدید آمریکا ذکر شده اگر شرکتی از حدي بزرگتر شود باید از آن 
مالیات اضافي  گرفته شود تا شرکتها تشویق شوند از حدی بزرگتر 
نشوند و وقتی بانکهای بزرگ بامشکل روبرو شدند از مالیاتي که از 
خودشان گرفته اند برای نجاتشان هزینه شوند. پایه و اساس سالمت 
رقابت است و نقش دولت فراهم کردن این رقابت است. دولت باید 

نقش ناظر را بازی کند و عواملی که جلوی رقابت را می گیرد برطرف 
کند.

دکتر علي زاده در پاس��خ گفت: زمانی گفته می ش��د »بزرگ خوب 
اس��ت«** اما امروزه پارادایم »کوچک زیباست«*** رایج شده است. 
به نظر می رسد دولت عالوه بر ناظر بودن باید به نوعی داور بی طرف 

هم باشد. 

    رقابت کار خود را انجام مي دهد،داورالزم 
نیست اگر کسي اشتباه کند از چرخه حذف مي شود. چیزي که ما در 
سیستم خودمان کم داریم تعریف ورشکستگی است. قانون تجارت ما 
مي گوید ورشکستي معادل با انحالل است. در قانون تجارت ما درباره 
اینکه چگونه باید ورشکس��ته را جمع کرد توضیح داده ش��ده است 
ولی در مورد بازسازي صحبتی نمی شود.
طب��ق مق��ررات، وقت��ي م��ا مي گوئیم 
منظورمان منحل شدن  "ورشکستگی" 
است در حالی که در دنیا این به معنای 
لزوم تغییر در سیس��تم ش��رکت است. 
در س��ال 2009 بزرگترین تولیدکننده 
اتومبیل یعنی جنرال موتورز ورشکسته 
ش��د. اما این ورشکس��تگي ب��ه معنای 
انحالل نب��ود و اخطاری بود برای اینکه 
شرکت کوچکتر شود و عواملی که مانع 
حرکت آن هستند حذف شوند تا شرکت 
بتواند قابلیت رقابت داش��ته باشد. باید 
مقررات ما هم اجازه دهد که شرکتهای 
مش��کل داررا بازسازی کنیم و فقط فکر 
انحالل نباش��یم چرا که شرکتهایي که 
ورشکسته هس��تند ولي کار آنها توجیه 
اقتص��ادي دارد مي توانند به حیات خود 
ادامه دهند. در قانون ورشکستگي امریکا 
به این امر توجه مي شود که ادامه حیات 
کدام ش��رکت توجیه اقتص��ادي دارد و 
قابل بازس��ازي اس��ت و کدام شرکت را 
باید جمع کرد. ما ش��رکتهایي داریم که 
از خیلی قدیم ش��روع ب��ه کار کردند و 
علي رغم نداشتن توجیه اقتصادي به کار 
خود ادامه مي دهند. داوری الزم نیست 
و ش��رکتهایی که ت��وان رقابت ندارند یا 
خوداز بازار خارج می ش��وند یا ناچارند با 

توان رقابت الزم به بازار برگردند. 

    در سازمانها تغییر اجباري نیست چون بقا 
اجباري نیس��ت. اگر بقا را برای س��ازمانها و شرکتها اجباري بدانیم 
که هس��ت، به تغییر و انعطاف پذیري هم باید توجه  کنیم. با تشکر 
از توضیحات��ی که فرمودید، لطفا بفرمایی��د بانک خاورمیانه در چه 

عرصه هایي وارد کار خواهد شد؟
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       برنامه کسب وکار بانک 
بر مبنای مشتریان خاص وسپرده گذاران ویژه طراحی شده است . 
با توجه به این که شعب هر بانک در واقع پل ارتباطی بین سازمان 
ومشتریان آن به شمارمی روند انعکاس دقیق برنامه تجاری بانک در 
شکل ونحوه عملکرد شعب آن تبلور پیدا می کند.بر این اساس بانک 
خاورمیانه در نظر دارد  تا به جای اس��تفاده از ش��بکه وسیع شعب 
کوچک ومتوس��ط ،از شبکه شعب با تعداد کم ، اما بزرگ وخدمات 
بانکی متنوع بهره برداری نماید .به این معنی شعب بانک نه شعبه 
به معنای س��نتی ومتعارف آن در کشور، بلکه به صورت واحدهای 
خودگردان بانک تلقی می ش��وند که دامنه گسترده ای از خدمات 
بانکی واعتباری را با سرعتی بسیار بیشتر از حد معمول وبا کیفیت 
باال ارائه می دهند.  این ش��عب در نقاط مناسب هر مرکز اقتصادی 

کش��ورراه اندازی شده و انواع خدمات 
بانکی و اعتباری را به صورت مستقل 
ارائه می دهد. با توجه به این که بانک 
از س��امانه بانکداری و اعتبار س��نجی 
مش��تریان بصورت یکپارچه مبتنی بر 
فناوری اطالعات و ارتباطات اس��تفاده 
میکند،بسیاری از اموری که به صورت 
سنتی باید از طریق دفاتر مرکزی حل 
شود، مس��تقیما از طریق شعب قابل 
انجام خواهد بود واین منجربه افزایش 
قاب��ل توجه س��رعت در پاس��خگویی 

نیازهای مشتریان می گردد.
 )Mega branch( این ش��عب ب��زرگ
دارای یک واحد مجزا و اختصاصی برای 
ارائه خدمات مشاوره و ارتباط نزدیک 
با مشتریان خواهد بود. انجام عملیات 
بانکداری شرکتی و مشاوره درخصوص 
مدیریت دارایی ها در این شعب انجام 
می گیرد. با توجه به اهمیت مشتریان 
بانک،سیاست اصلی بانک در این است 
که بسیاری از عملیات بانکی مشتریان 
حتی بدون نیاز به مراجعه به ش��عب 
و از طریق مراجعه کارکنان ش��عب به 
محل مشتریان صورت پذیرد. امکانات 
لجستیکی ، ارتباطی و حمل ونقل الزم 
در هریک ازش��عب برای ارائه خدمات 
)درمحل( در شعب بانک فراهم خواهد 
بود. در نظر داریم در سال اول تنها در 
تهران فعالیت نموده و در س��ال دوم و 
س��وم دامنه فعالیت خ��ود را به مراکز 
کش��ورماننداصفهان  اقتصادی  اصلی 

،تبریزومشهد گسترش دهیم.

   هدف ما در بعد اعطای تس��هیالت ش��رکتها 
هستند یعنی در مقایسه با اشخاص حقیقی ، ما شرکتها و پیمانکارها 

را مدنظر قرار دادیم و در ترازنامه ما طرف حساب شرکتها خواهندبود.

      بانک اس��تفاده از منابع 
سپرده گذاران کوچک وبزرگ و شرکتهایی که همکاری اعتباری با 
بانک دارند منابع الزم را برای بانک تامین نماید. بهرصورت تمرکز 
بررضایت مش��تریان وکیفیت خدمات چه در تامین منابع وچه در 

تحصیل منابع پایه و اساس فعالیت بانک خاورمیانه خواهد بود.

     بسیاري بانکها سرمایه در گردش 
را تبدیل به دارایی ثابت مي کنند و از ارزش افزوده آن برای افزایش 
دارایی های خود در ترازنامه بهره می گیرند. به نظر مي رس��د ش��ما 
از این مکانیزم اس��تفاده نمي کنید و با کاس��تن از ش��عبات، نوعي 
کنت��رل هزین��ه و مدیری��ت ارزش را در 
نظر گرفته اید. معموالً در کشور ما تعداد 
ش��عبات بانک نسبت به اس��تانداردهای 
جهانی و کشورهاي همجوار بیشتر است، 

در این باره توضیح دهید.

     در سال 
2010 مقایسه ای درباره بانکهای ترکیه، 
پاکس��تان و ایران انجام شد. در پاکستان 
چیزي حدود 38 بانک و 8350 ش��عبه 
وجود داشت. در ترکیه 49 بانک و 6050 
شعبه موجود بود؛ در ایران و طبق آخرین 
آم��ار 28 بانک و 22 هزار ش��عبه بانکی 
وجود داش��ت. متاسفانه بانکداران ما فکر 
مي کنند بانکداري یعني ش��عبه زدن در 
حالي که باید توجه داش��ته باشند وجوه 
به چه استفاده اي مي رسند؟ با این وجوه 
یا باید تس��هیالت داده شود یا باید صرف 
خریداموال غیرمنقول شود و یا به شکل 
اوراق مشارکت ووجه نقد درآید. در طرف 
دیگرترازنامه س��رمایه خود بانک و وجوه 
م��ردم ق��رار دارد و وقتی مص��رف وجوه 
براي س��اختمان در نظر گرفته  می شود 
وجه کمتري براي اعطاء تسهیالت باقی 
می ماند. بانک با خرید و فروش ساختمان 
پ��ول درنم��ي آورد! پس س��ودآوري کم 
و کمترمیش��ود و به م��رور بانک ضعیف 
تر خواهد ش��د. ما تعداد ش��عب کمتري 
خواهیم داش��ت. الزمه این امر داش��تن 
IT ق��وي اس��ت ت��ا بتوانیم خدم��ات را 
نزد مش��تري ببریم. م��ا هدفهایي براي 
ک��م کردن هزینه ها داری��م که کم بودن 
شعبه ها در راستاي همین امر است. وقتي 
کار راه افت��اد مالحظه مي کنید همه هم��کاران ما به پیمانکارها و 

شرکتها مراجعه کرده و آماده خواهند بود.
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واما در مورد وثیقه و نیروی انسانی که سوال شد هیچ بانکي نمی تواند 
از طریق وثیقه  پول خود را پس بگیرد و باید رابطه اي با مش��تري 
داشته باشند که به دنبال اعتماد باشد. بانک نمي تواند تنها به وثیقه 
تسهیالت متکی باشد بلکه این مشتري است که باید خود را موظف 
بداند از هر راهی شده پول بانک را پرداخت کند. بزرگترین ثروت یک 
بانک؛ نیروی انسانی آن است که مي توانند بانک را قوي کنند. برنامه 
ما آموزش دادن و بانکدارکردن جوانهایي است که از دانشگاه آمده اند 
و می توانند کارشناسان یا تیمي را تشکیل دهند که حتي مي تواند 
نیاز مش��تري را بهتر از خود او تشخیص دهد. تنها راه داشتن یک 

تیم خوب قرار دادن تجربیات در اختیار 
جوانانی اس��ت که تحصیالت دانشگاهی 
مرتبط را دارند. بی شک بانکي برنده است 
که سرمایه انساني بهتري دارد و تنها راه 
ای��ن امر روش انتخاب درس��ت آدمهاي 
س��الم و با اخ��الق، آموزش درس��ت، و 
انتقال تجربه است. وظیفه کارکنان بانک 
خدمات رساني به مشتریان بوده و حیات 
آنها به همین کار وابسته است. کارمندان 
بانک بای��د بپذیرند زندگ��ي و حقوق و 
آینده آنها به رضایت مش��تري هاي بانک 
وابسته است. سعي ما این خواهد بود که 
به  آموزش مستمر حین خدمت بهاء داده 
و نیروهایی را تربیت کنیم که در میدان 
رقابت اقتصادی سریع تر از خود ما بدوند. 

     یاد جمالتی 
از خود شما افتادم، وقتی هنوز اصل 44 
بازنگری نشده بود در مصاحبه ای گفتید 
من آمده ام که بانک خصوصي تأس��یس 
کنم. شما درباره پارادایم مدیریت هزاره 
س��وم حرف مي زدید که ب��دون آموزش 
هیچ موفقیتی به دست نمی آید و انتخاب 
مش��تری از اولویتهاي آن اس��ت. آقای 
دکتر، در بانک ش��ما فرایند زمانی براي 

دریافت وام چگونه خواهد بود؟ 

   اگر قرار باشد همه تصمیمات را یک نفر بگیرد 
س��رعت عمل الزم دیده نمی ش��ود. موضوع آموزش باعث مي شود 
همکاراني که اولین ارتباط را با مشتري می گیرند بتواند حرف آخر را 
بزنند و بهترین پاسخ را به نیاز مشتري بدهد که همین امر سرعت 
خدمات رسانی را باال می برد. باید بپذیریم شرایط همه مشتریها مثل 
هم نیست و باید در مورد هر کدام به طور موردی تصمیم گیری شود. 
هیچ بانکی نمي تواند با یک ، دو یا 10 نفر موفق باشد. ما امیدواریم 

تیم توانمندی داشته باشیم تا به هدفگذاریهای خود برسیم.

    هیچکدام از ما به تنهایي هوشمندتر از همه 
ما نیست. شاید از همین رو در آموزه های دینی ما گفته مي شود نظر 

جمع بوي وحي مي دهد. در نظریه های مدیریتی هم گفته می شود 
راه حلهایي که در جمع به دست مي آید کارآمدتر از راه حلهایی است 

که به طور انفرادی به دست می آید.

    اصل بانک بر مبنای نیروی انسانی است 
و بانکی موفق است که از دربان تا هیات مدیره آن به اهمیت مشتری 
پی ببرند. باید این اصل پیاده ش��ود و اف��رادی که در بانک داریم با 
آموزش الزم به افرادی استثنائی تبدیل شوند، افرادی که دوره های 

تخصصی را در داخل و خارج از کشور بگذرانند.

     برداشت من 
از سخنان ش��ما این است که در بانک 
ش��ما وثائ��ق و تضمینات اص��ل ثانویه 
نسبت به شبکه اعتماد اجتماعی است. 

این استنباط من درست است؟

    وثیقه الزم 
هس��ت ولی کافی نیست. اصل موضوع 
چیز دیگری اس��ت. از وثیق��ه می توان 
صرفنظر کرد اما تعهد را نمی توان نادیده 
گرفت. شما می توانید زندگی خود را برای 
مشتری متعهد بگذارید اما اگر مشتری 
متعهد نباشد شما در هر شرایطی بازنده 
معامله هستید. اولین باری که در یکی 
از بانکهای آمریکا ش��روع به کارنمودم 
منش��ی بانک از من خواست تا سندی 
را امضا کنم که مرب��وط به پرداخت به 
فردی بود که خط اعتباری داشت. من 
برای این امر پرونده مشتری را خواستم 
تا آن را بررس��ی کنم که خانم منش��ی 
گفت: »امضا کن! این آقا ورشکست بوده 
و طبق قانون ورشکس��تگی می توانسته 
زیر تم��ام تعهدات خود بزن��د اما همه 
زندگی خ��ود را فروخته و دیون خود را 
داده اس��ت، این فرد ن��زد همه بانکها از 
اعتبار نامحدودی برخوردار اس��ت«. در 
چنین مواردی است که شخصیت واهلیت اعتباری افراد برای اعتبار 
دادن به میان می آید. پس قبل از هر چیز باید دید مشتری کیست 

و چه اعتباری دارد. 

        به گفته پارسونز در 
تحلیل نهایی مس��ائل اجتماعی باید همه در سطح فرد مورد آنالیز 
قرار گیرند. با تشکر از توضیحاتی که فرمودید، آیا بانک خاورمیانه با 
بانکهای خارجی هم ارتباط ویژه ای خواهد داشت یا ارتباطات در حد 

مناسبات و قوانین بین المللی بانکی خواهد بود؟ 
   شرایط و اوضاع کنونی را می توان فرصت 
مناسبی برای بانک خاورمیانه برای اخذ مجوز فعالیتهای ارزی دانست. 
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در شرایط فعلی که بانکهای ما به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر 
تحریم هس��تند علی االصول آغاز هرچه سریع تر فعالیت ارزی باید 
توسط بانک مرکزی مورد استقبال قرار می گیرد.بدیهی است بانک هم 
میبایست توانمندهای تخصصی و حرفه ای خود را به بانک مرکزی 

ثابت نماید. ارتباط با بانکهای بین المللی 
زمین��ه را فراه��م می کند ک��ه بعد از 
کس��ب مجوز به زودی در داخل کشور 
فعالیتهای ارزی خود را شروع کنیم. در 
حال حاضر بررس��ی هایی انجام شده، و 
در بعضی کشورهای همجوار به صورت 
مشارکت با سرمایه گذاران محلی وارد 
مذاکرات اولیه  شده ایم. دکتر عقیلی نیز 
در این رابطه اظهار داشتند: امیدواری ما 
این هست که بانک خاورمیانه در منطقه 
اطراف کش��ور خودمان فعالیت داشته 
باش��د. اتفاقی که در دنیا شکل گرفته 
بروز جنگ اقتصادی اس��ت و برای این 
که مملکت ما در ای��ن معادالت نقش 
داش��ته باشد باید از نظر اقتصادی قوی 
باش��د. امیدوارم در کش��ورهای اطراف 
رابطه ای برقرار ش��ود که بانک ما پیش 
گام آن باش��د و وس��ایلی فراه��م کند 
که ش��رکتهای ایران��ی از پیمانکاری تا 
صاحبان صنایع وارد این کشورها شوند. 
با ایجاد این بس��تر مناس��ب است که 
می توانیم به نفع کشور خود عمل کنیم. 
اگر بتوانیم اعتماد دولتها و ش��رکتهای 
موج��ود در کش��ورها را جل��ب نماییم 
مطمئنا می توانیم پیشاپیش پیمانکاران، 
صنعت گران و تج��ار ایرانی فعالیتهای 

خود را در خاورمیانه گسترش دهیم.

           
: درصنعت         
بیمه حوادث رقابت زیادش��ده و بازدهی الزم را ندارد البته در اکثر 
کش��ورهای پیشرفته سهم بیمه زندگی بیش از بیمه حوادث است. 
ما امیدواریم بیمه زندگی و مکمل بازنشستگی داشته باشیم.احتماال 
رقمهای پرداختی از طرف تامین اجتماعی در آینده برای بازنشستگی 
ب��ا توجه به افزایش قیمتها و نرخ تورم موجود کفاف زندگی افراد را 
نمی دهد. بیمه زندگی به نوعی س��رمایه گذاری به حساب می آید تا 
افراد در زمان بازنشس��تگی مکملی برای حقوق بازنشس��تگی خود 
داشته باشند. شورای عالی بیمه درخواست ما را برای ایجاد شرکت 
بیمه زندگی خاورمیانه تصویب کرده و سهام آن نیز تا چند ماه آینده 
عرضه خواهد شد. بانک نیز تیم کاری خوبی را برای این امر در نظر 

گرفته است. 
           
          

      تاسیس شرکت سرمایه گذاری 
در اولویت ما نیست. البته در نظرداریم شرکتهایی که مکمل فعالیت 
های بانک باشد را ایجاد نمائیم مانند: شرکتهای بیمه، تامین سرمایه، 

 .IT صرافی، کارگزاری، و موسسه ارائه کننده خدمات در حوزه

    ب��ه عبارت 
دیگر بانک نقش واس��طگی وجوه را برای 
خود قائل اس��ت. موسس��ه هایی هستند 
ک��ه طرحه��ا و پروژه هایی دارن��د و برای 
تحق��ق آنها نیاز به مناب��ع مالی دارند که 
بانک واس��طه تامین ای��ن منابع خواهد 
بود. باید بگویم ش��رکتهایی که بحث آنها 
مطرح است دریک تحلیل نهایی درزمره 
شرکتهای ابزاری بانک محسوب می شوند 
ک��ه عمال بانک در تحق��ق فعالیت اصلی 
آن با کارایی بیشتر یاری میرسانند. بانک 
خاورمیانه تمایلی به تش��کیل شرکتهایی 
فعال در عرصه های اقتصادی غیر مرتبط 

با فعالیت اصلی بانک ندارد.

    در برخی از  بانکها 
ت��ا ح��دود140 درصد س��پرده گذاریها و 
وج��وه نقدینگی ص��رف دارایی های ثابت 
شده است که دکتر عقیلی گفت: یکی از 
دوستان معتقد بود باید ساختمان را نه با 
سرمایه بلکه با س��ود خرید. ما امیدواریم 
منابع ما به طور آنی درآمدزا باشند تا کاری 
کنیم که مشتریها، کارکنان و سهامداران 
از ما راضی باشند و منافع کالن اقتصادی 

مدنظر قرار گیرد. 
       بانکها یک مکانیزم پول 
آفرینی دارند، گاه پول ش��اید پرقدرت در جامعه نقش مثبت و گاه 
نقش منفی دارد. برای دادن نقش مثبت به این امر در بانک شما چه 
تمهیدی اندیشیده شده است؟ روند پول آفرینی بانکها چه نوع تأثیر 

مثبتي در اقتصاد کشور دارد؟

   مهم ترین نکته این اس��ت که درخواس��ت 
مش��تری چگونه بررسی ش��ود؟ یعنی مصارف وجوهی که در بانک 
در اعطای تسهیالت  به مشتری در نظر گرفته می شود باید روشن 
باشد. این وجوه باید به مصرف تولید و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، 
و باالبردن تولید ناخالص ملی برس��د. ما هیچ تس��هیالتی را چشم 
بس��ته ارائه نخواهیم داد و س��عی داریم مصارف به نحوی باشد که 
پولهای جمع آوری شده صرف فعالیتهای تولیدی قابل قبول و از نظر 

اقتصادی قابل توجیه باشد. 
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نقدینگی کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان است و دسته چک 
و چک نقش��ی در آن ایفا نمی کنند. علی االصول گفته می ش��ود 
رشد نقدینگی باید معادل نرخ تورم به اضافه رشد اقتصادی مورد 
انتظارباشد.درسایرکشورها به محض این که عالئم تورم نشان داده 

شود بانک مرکزی رشد نقدینگی را تقلیل میدهد. 
نقدینگی باید با ظرفیت اقتصادی کش��ور همخوان باشد. اگر نرخ 
تورم 6 درصد و رش��د اقتصادی مورد انتظار8 درصد باش��د رشد 
نقدینگی نباید از 14 درصد در س��ال بیشتر باشد در حالی ما در 
سال بیش از 34 درصد رشد نقدینگی داشتیم که تبدیل به تورم 
 شد. نباید خودمان را با کشورهای دیگرمقایسه کنیم چون  کشورها 
در این مورد با هم فرق دارند و ظرفیت اقتصادی آنها با هم متفاوت 
است. فقط نباید نقدینگی را دید و باید ظرفیتهای استفاده نشده 
را ه��م در نظر گرفت. ما باواردات بی حس��اب اجناس خارجی به 
ظرفیتهای اقتصادی خود صدمه زده  و توان فعالیت  را از شرکتهای 

تولیدی خود گرفته ایم. 

     LC       
           

      
 LC   ریال��ی داریم  اما برای افتتاح LC ما   
ارزی مجوز بانک مرکزی الزم است.یکی از  اولین جاهایی که بانک 
م��ا  برای معرفی خدمات خود در نظ��ر دارد مراجعه کند انجمن 
شرکتهای ساختمانی است. شرکتهای عضو شما می توانند نیازها 
و درخواستهای خود را به ما اعالم کنند، ما نیز به طور موردی به 
بررسی شرایط هر کدام از آنها و ارائه فهرستی از خدماتی که قادر 

به ارائه آن هستیم اقدام می کنیم. 

    امکان این امر وجود دارد که بانک شما برای 
پروژه  شرکتهای ما مانند یک صندوق عمل کند و شرکتهای مجری 
پروژه های عمرانی پیش پرداختها را نزد بانک بگذارد و در پاره ای موارد 
که صورت وضعیها با مشکل مواجه می شود از بانک کمک بخواهد؟ 

یعنی کل وجوه پروژه از طریق بانک شما دریافت و پرداخت شود؟

    تصمیم گیری ما مورد به مورد است و 
باید ببینیم آن پیمانکار کیست. ما سعی داریم احتیاجات شرکتها را 
برطرف کنیم ولی این امراحتیاج به بررسی موردی  دارد و به صرف 
این که صورت وضعیت وجود دارد امکان پذیر نیس��ت. کدام بانک 
می تواند جایگرین دولت شود؟ برای ما صورت وضعیتی که به تائید 
دولت رسیده به تنهایی کافی نیست. طرف ما پیمانکار است ونباید 
متوقع باشد صرفا درقبال صورت وضعیت بدون تعهدات شخصی 

مطالبات خود را از دولت به بانک منتقل نماید.
همه جای دنیا گفته می شود ریسک بدهی دولتها صفر است، درباره 
هر ریالی هم که دولت بدهکار اس��ت باید ریسک آن صفر باشد اما 
متاسفانه دولت ما مواظب است اعتبارش به ارز لطمه نخورد ولی به 
ریال اهمیت نمی دهد و به عبارتی نزدیک به12 هزار میلیارد تومان 

به پیمانکاران بدهکار است. تعهد دولت باید همچون چک پول باشد 
و همه آن را به چش��م پول نقد نگاه کنند که اگر اینگونه بود همه 
کارها درست می ش��د. اما در شرایط فعلی پیمانکار قادرتر از بانک 
اس��ت. بانک ما هم دولتی نیس��ت و باید به صاحبان سهام جوابگو 
باشد. ما می توانیم صندوق پیمانکاران باشیم اما نمی توانیم صندوق 
دولت باشیم. دولت آنقدر خرجهای دیگر دارد که بانکها را در انتهای 
صف قرار می دهد. باید دولت تعهدات خود را به بانکها پرداخت کند 

تا بانکها نیز متحول شوند و دست به کار شوند. 

           
           
        
            
        
         
 با اس��تقبال از این پیشنهاد خواستارشدند تا این شرکت 
شرح مختصری از عملیات و اهداف خود و پیشنهاد نحوه همکاری 
با این بانک را ارائه دهد تا جلس��ه ای برای بررسی آن بین اعضای 

ارشد بانک و مدیران شرکت تضمین برگزار شود.
در انتها س��ه عضو حاضر بانک با اظه��ار امیدواری از این که بانک 
خاورمیانه شریک مالی خوبی برای شرکتهای پیمانکار، به خصوص 
آنهایی که فعالیتهای برون مرزی دارند باشد نسبت به تحکیم رابطه 
با شرکتها اظهار امیدواری کردند. دکتر عقیلی نیز با اظهار امیدواری 
از این که این بانک بعنوان بانک پیمانکاران احتیاحات پیمانکاران 
را برآورده کند، ایش��ان گفتند: در کش��ور ترکیه پیمانکاران نقش 
اساسی برای احیاء اقتصادآن کشوردردهه 80 میالدی بازی کردند. 
آنها در کشورهای دیگر با حداکثر توان کار کردند و زمینه حضور 
موثر ترکیه را در اقتصاد منطقه فراهم نمودند. صنعت س��اختمان 
مثل لوکوموتیو اقتصاد اس��ت. اقتصاد ما نیز برای توس��عه خود به 

پیمانکاران احتیاج دارد. 
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 در ای��ن نشس��ت که روز س��ه ش��نبه 11 مهرماه برگزار ش��د.
مهندس رضا ورزنده عضو هیات رئیسه، مهندس محمد کنگانی 
عضو دیگر هیات مدیره، مهندس فریدون خزاعی قائم مقام  دبیر 
انجمن شرکتهای ساختمانی و  دکتر غالمرضا علیزاده، مدیرعامل 
شرکت تضمین شرکتهاي ساختماني و عضو کمیسیون انتشارات 
انجمن به نمایندگی از طرف انجمن شرکتهای ساختمانی حاضر 
بودند تا ضمن بررس��ی ش��رایط اقتصادی موجود در اس��پانیا و 
زمینه های موجود برای همکاری از پتانسیل اعضای انجمن نیز 
سخن بگویند. آقای ناصر عربانی نیز نماینده انجمن ماشین آالت 

ساختمانی و معدنی را همراهی می کردند.
         
        
    تحریم برای انتقال پول بین ایران و 
سایر کشورها به وجود آمده اشاره کردند که آقای سانزا با اشاره 
به این که اس��پانیا به دلیل بحران اقتصادی پیرو شرایط تحریم 

نیس��ت عنوان کرد که برای انتقال پول 
بین بانکهای ایرانی و اسپانیایی مشکلی 
وجود ندارد و اس��پانیا مایل به توس��عه 
همکاری با ایران و کشورهای دیگر است. 
     
      
       
    اشاره به 

وجود طرحهای نیمه کاره ای که ضرورت اتمام سریع آنها مورد 
توافق قرار گرفته، این طرح را فرصت مناسبی برای شرکتهای 

اسپانیایی جهت توسعه همکاری دانست.   
        
           
     عضو سلب می کرد. ضمن این 
که فعاالن س��اختمانی ایران معتقد بودند با توجه به ش��رایط 
ناگوار اقتصادی در اسپانیا هر گونه همکاری با این کشور باید با 

بررسی و مطالعات کافی صورت گیرد. 
         
       پروژه های 
ساختمانی داخل و خارج کشور ابراز داشت. انجمن نیز برگزاری 
سمیناری را در مورد ماشین آالت ساخت اسپانیا پیشنهاد نمود 
که قرار ش��د ادامه مذاکرات با س��فارت اس��پانیا در مورد این 

موضوع ادامه یابد. 
      
    
     
     
آن به طور مکت��وب ارائه دهند تا انجمن 
نی��ز با ارائه توضیحات��ی در این زمینه، به 
بررس��ی امکان هم��کاری با ش��رکتهای 

اسپانیایی بپردازد. 

                         
                    
                     
   11                     
                            
                     
                    
                     

         

سانا ن ارز اش  در ا ن ید  ار  دش
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اگرب��ه تاریخ ای��ران وتا ح��دودی جهان 
نظری بیاندازیم همیشه سرفصل افتخارات 
حرک��ت اجتماعی، جابجائی های صنعتی، 
مس��ائل ارتباطی )فرهنگ��ی، اقتصادی و 
...( ب��ا ارتباط��ات زمینی ب��وده که به آن 
راه می گفتن��د ک��ه امروز تأثی��ر آن ده ها 
بار بیش��تر از گذشته شده است به عنوان 
مث��ال و ب��ا دالئل گوناگ��ون آن را دروازه 
اتص��ال تمام موارد بیان ش��ده در منطقه 
می دانس��تند نمونه آن راه ابریش��م است 
که کش��ورهای در مس��یر هر کدام داعیه 
ای��ن را دارند که موج��ب و موجد احداث 
آن بوده ان��د یا در کتابهای اجتماعی حتی 
ش��اهنامه از راه ه��ای مالرو، کالس��که رو، 
پیاده رو و... با افتخار یاد شده است وحکام 
قدیم نیز اولی��ن افتخارات خود را احداث 
راه های با امکانات آنروز می دانس��تند که 
مص��داق تقریب��ی آن را )در فیلم بس��یار 
پرمعنی که به اصل ماهیت آن کمتر توجه 
ش��د و فقط ظاهر یوس��ف و زلیخای آن 
مدنظر قرار گرف��ت( ارتباط فوری عوامل 
جهت دسترس��ی برای انب��ار کردن گندم 
جه��ت مواجهه با قحطی نقش راه ها را به 
خوبي نش��ان می داد. حال ب��ا این مقدمه 

کوتاه گذش��ته به حال بپردازیم: در بعد از 
جنگ جهانی دوم بعلت خرابی های خیلی 
از کش��ورها ش��روع حرکت س��ازندگی از 
کارخانه ه��ا یا تولیدی ها و... نبود بلکه اول 
احداث، مرمت، بازسازی راه های ارتباطی 
زمینی و س��پس ریلی و دریائی بود چون 
انتق��ال تم��ام امورفرهنگ��ی – اقتصادی 
– اجتماع��ی وحتی انگیزه ه��اي فرد فرد 
گروه ه��اي اجتماعي ب��ا وج��ود راه های 
مواصالت��ی امکان پذیر ش��د ک��ه اهتمام 
فوق العاده ای به کار بردند توجه شود هیچ 
حرفه ای به میزان فعالیت زیربنائی یعنی 
صنعت زیربنائ��ی بمعنی اعم اش��تغال زا 

نمی باشد. 
به عن��وان مثال یک پیمانکار در دورترین 
نقطه ایران مش��غول احداث راه می باشد 
)فرع��ی – اصلی – اتوبان فرقی نمی کند( 
در محلهای مس��یر خود اش��تغال عوامل 
آن م��کان را موجب می گ��ردد اما مهمتر 
اینک��ه پیمانکار مبلغ صورت کارکرد خود 
را صبح در تهران اخذ می نماید بعدازظهر 
در دست بقال – نانوا – کارگران محلی و... 
تقسیم می کند. کدام حرفه به این سرعت 
انتق��ال پول آنهم بدون رانت ... قدرت این 

کار را دارد؟ اگر حاضر باش��یم آمار واقعی 
بدهی��م چون درایران فعلی مش��کل کار، 
عدم ارائه آمارهای واقعی اس��ت به همین 
دلیل در یک رس��انه نوش��تاری در مورد 
موضوع��ي چند ن��وع آم��ار می بینیم که 
هیچکدام از آنها واقعیتي نیس��تند. اگر به 
کشورهای عقب مانده چند دهه قبل نگاه 
کنیم و وضع آنه��ا را درحال بنگریم مثل 
ترکیه – مالزی – کره و حتی چین س��ی 
س��ال قبل اولین حرک��ت تورکت اوزال و 
ی��ا ماهیتر محمد و س��ران چین در وهله 
اول اح��داث امکانات ارتباط��ی زمینی و 
بع��د ریلی و دریائ��ی و در آخر هوائی بود 
و آن شد که داریم می بینیم توجه داشته 
باش��ید در شروع هر تحول در یک جامعه 
تمام م��ردم را که در دری��ا نمی ریزند که 
غس��ل تعمید بدهند و بعد این شود خیر، 
یکنفر امیرکبی��ر می آید وضع علم وعمل 
را بشدت متحول می کند اما با این مقدار 
بسیار اندك مقدمه با امثله متفرق ما برای 
رس��یدن به توسعه غیرشعاری چه کردیم 
راه و راهس��ازی را منح��ل کردیم. همین 
اتوبان کن به نور ) توجه داش��ته باش��ید 
مصوب اصلی واولیه آن را که مهندس��ین 

د ه  ش ا ش  ا  ا  از در ای ا  ها را  راه
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مشاور ... مطالعه کرد انتهای آن به نور بود(  
که حاال چه ش��د که در اواسط مسیر آنرا 
تغییر و به چالوس وصل کردیم بماند این 
اتوبان همراه اتوبان سراسری شمال )572 
کیلومتر( از 86 کیلومتری بندرانزلی »شهر 
پونل« ت��ا بندرترکمن که ای��ن اتوبان هر 
طرف چهارباند قابل توس��عه به 5 باند بود 
مطالعه فاز یک انجام و فاز دوم نیز مطالعه 
که شروع مرحله احداث است در سال 56 
تصویب و جهت اج��را آماده گردید و قرار 
بود درس��ال 65 باتمام برسد که به دالئلی 
بتعویق افتاد که بحق بود اما 20 سال است 
که فقط مس��یر کن به چالوس آن شروع 
شده انصافاَ چند ده برابر اعتبار برآورد شده 
هزینه ش��ده ش��اید فقط 15درصد آن به 
طور ناقص اجرا ش��ده باشد توجه فرمائید 

با آمار واقعی باید سخن گفت.
درتمام کشورهای دنیا وزارت راه وترابری 
) Ministry of Road ( بع��د ازس��ه 
وزارتخان��ه )اقتصاد – خارج��ه – قضائی( 
جزو مهمترین واصلی ترین و کارآمدترین 
وزارت خانه های آن کشور است. آنوقت ما 
ب��ا افتخار به بهانه کوچک کردن دولت آن 
را ادغام می نمائیم و جالبترین اینکه با  نظر 
حدود 300 نماینده محترم مبرز- مسلط – 
مطلع و مردمی مجلس شورای اسالمی که 
از اقص��ی نق��اط ای��ران در مجلس حضور 
داش��تند با س��رعت بدون اظهارنظر طرح 
انح��الل )و بقول دیگری ادغام( را تصویب 
میفرماین��د. س��ؤال اینکه کج��ای دولت 
کوچک ش��د ش��ما را بخدا یکروز بصورت 

محرمانه و آرام ناشناخته تشریف ببرید به 
این دو وزارت خانه بظاهر یکی ش��ده تک 
ت��ک اطاقها را ببینید ش��ما را بخدا اینکار 
را بکنید ن��ه بصورت اعالم خدم وحش��م 
ببینی��د درهراطاق چند نفر نشس��ته اند و 
 چ��ه می کنند اص��اَل چه دارن��د که بکنند

 البته هر روز رس��انه ها تا هست سخنرانی 
– همای��ش و... ودادن آمارهای آنچنانی و 
نب��ودن راههای ارتباطی موجب ش��د که 
دهات تخلیه وبچه ها فراری از شغل خوب 
و شریف پدر برخالف گذشته و یک کاغذ 
دس��ت او دادیم و بقیه را خود میدانید که 
باعث شده کش��اورزی نابود – دامداری به 
حد صفر برسد. سری به شهریار که مرکز 
دامداری و مرغداری بوده بزنیم، چه مقدار 
تعطیل ش��ده و ش��هرهای اطراف سمنان 
)مرکز دامداری( – کردس��تان – خراسان 
و... باید گفت  ادبیات فولکوریک هرجامعه 
ط��رز تفکر آن جامعه را بیان میکند براین 
مصداق خجالت نکش��یم )بق��ول معروف 
جل��وی ضرر را از هرکج��ا بگیرید منفعت 
اس��ت( هرچه زودتر دس��ت از این انحالل 
برداری��م و وزارت راه وترابری را برگردانیم 
آقای��ان نمایندگان محترم ب��اور بفرمائید 
نام نیکی برای خود ب��ه یادگار میگذارید.

اگر منظور پس��رفت واقعی کش��ور نیست 
چه اش��کالی دارد بیائید نظرسنجی واقعی 
نه ش��عارگونه تهیه فرمائید. اصاَل به دفاتر 
مدیران کل با اس��م جدید در چند استان 
سری بزنید بدون خدم وهشم ببینید این 
بندگان خ��دا چطور میتوانند به هردو کار 

برس��ند در یکی از آنها مانده بودند یک ال 
نمی رسید دوالش کردند. البته سیستم با 
این کار یک ترفند هم داشت مثاَل میگوید 
ب��ه وزارت .... ای��ن مقدار پ��ول دادیم بله 
چقدر کار دارد نصف گذش��ته هم ندادید 

ولی بظاهر دهان پرکن است. 
اص��اَل یک آمار تهیه نمایند که پیمانکاران 
راهس��از در چه وضعی – چه دلگرمی و در 
چه موقعیتی هس��تند چه مق��دار طلبکار 
هس��تند ک��ه اصاَل کس��ی ج��واب آنها را 
نمی دهد چون وقتی مدیرکل در روزهای 
مالق��ات 100 نفر مراجعه و هر کدام برای 
یک منزل 50 متری خود شکایت یا حرف 
یا خواس��ته ی��ا وام و... دارد دیگر جائی و 
وقتی و فکری – سیاس��تی – برنامه ریزی 
برای ام��ر زیربنائ��ی اصل��ی راه نمی ماند 
چنانکه بقول دونفر از دوس��تان مس��ئول 
دواستان جنوبی 95درصد وقت من گوش 
دادن به حرفهای مشکالت مسکن خرد و 
ریزافراد است برای 5درصد وقت باقیمانده 

دیگر فکر و حرفی نمی ماند. 
بح��ث را کوت��اه کن��م و مج��دداَ عاجزانه 
درخواس��ت دارم بخص��وص از چن��د نفر 
از وکالی محت��رم که در رس��انه ها و چند 
مرتبه  گالیه هائ��ی از این وضع وزارت راه 
بیان فرمودند درخواست مینمائیم وزارت 
راه منحل��ه را دوب��اره تش��کیل دهن��د و 
میگوئیم از طال گشتن پشیمان گشته ایم 
– مرحمت فرموده ما را مس کنید والسالم 
نامه تمام. به امید روزی که اش��تباه انجام 

شده اصالح گردد. 
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مهندسان ایرانی در 3 کشور جهان تون و سد می سازند

دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران 24مهرماه در محل تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران با حضور وزیر نیرو، جمعی از استادان 
و کارشناسان این حوزه گشایش یافت و تا 26 مهر ادامه داشت. در این همایش که سه روز به طول انجامید 12 انجمن علمی و حرفه ای 
مشارکت داشتند و بیش از 68 مقاله به شکل شفاهی و پوستر ارایه شد.  همچنین 7 کارگاه آموزشی برگزار شد و نمایشگاهی به وسعت 

سه هزار متر مربع و با حضور ده ها شرکت دست اندرکار احداث سد و تونل نیز برپا شده بود. 
وزیر نیرودر دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران گفت: مهندسان ایرانی در 23 کشور جهان در حال ساخت نیروگاه، تونل و 
سد هستند که این افتخاری برای کشورمان محسوب می شود. مجید نامجو با اشاره به اینکه در سال 1390 ماهانه یک سد در داخل 
کشور ساخته شد افزود: طبق طرحهای مهر ماندگار ساخت 56 سد برنامه ریزی شده است که تا پایان دولت دهم به اتمام می رسد. وی 
همچنین با اش��اره به 613 س��د در حال بهره برداری گفت: هم اکنون ساخت 336 سد در دست اجرا و 630 سد دیگر در حال مطالعه 
است که این افتخاری بزرگ برای کشور محسوب می شود و هر کدام از این طرحها برای ثبت در کارنامه یک دولت، کار بزرگی است.  
وزیر نیرو با اشاره به وجود نقدینگی 383 هزار میلیارد تومانی در کشور اظهار داشت: باید طرحهایی با فکر نشأت گرفته از مهندسان 
برنامه ریزی و اجرا شود تا این منابع در خدمت آبادانی کشور قرار گیرد. وی با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور نخست سازنده سد در 
جهان محس��وب می ش��ود افزود: پنجاه ش��هر باالی 500 هزار نفر جمعیت در کشور وجود دارد که باید طرحهای انتقال آب را درآنها 

دنبال کنیم ضمن آنکه نیازمند احداث 100 تونل جاده ای نیز در کشور هستیم. 

ارایه تجارب، دس��تاوردها و نوآوری ها در حفاری مکانیزه پروژه های داخلی در س��ه بخش تونل های مترو، تونل های انتقال آب 
و تونل های فاضالب و حفاری بدون ترانش��ه از محورهای اصلی این همایش س��ه روزه بود. با توجه به تعداد قابل توجه پروژه ها 
و ش��رکت های تونل س��ازی و سدسازی و اهمیت آنها در کشور، لزوم توجه هرچه بیش��تر به اجرای بهینه، با کیفیت و استاندارد 
طرح ها و ایجاد انگیزه در نمونه های موفق، قابل تاکید بوده و این همایش بخشی را به شناسایی، ارزیابی و معرفی برترین پروژه ها 

اختصاص داد تا به رسم یادبود تندیس پروژه برتر سال را تقدیم و آن را به جامعه مهندسی کشور معرفی کند. 

همچنین با توجه به سابقه تاریخی احداث سد و تونل در کشور ایران و تحوالت خاص در عرصه بین المللی، تهیه و نمایش فیلم ها 
و عکس های مرتبط تولید داخل و خارج از کش��ور مدنظر قرار داش��ت. از بین ش��رکت ها و افراد حاضر در همایش، به عکس و فیلم 

برتر سال جوایز نفیسی اهدا شد و با همین عنوان به جامعه مهندسی کشور معرفی شدند.
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   تجمیع امکانات را در ابرپروژه ها الزم دانست و 
به مقایسه  مشارکت )Joint venture( و کنسرسیوم پرداخت. وی 
گفت: فعالیتها در مشارکت ثبت نشده و یکپارچه است اما در کنسرسیوم 
فعالیتها قابل تفکیک است.  وی درباره این که چرا تجمیع امکانات در 
ایران اغلب ناموفق بوده افزود: ما نمی توانیم همیشه پیمانکار را برای عدم 
تجمیع مقصر بدانیم. نظام رفتاری کارفرمای ما با پیمانکار خارجی حتی 
در مکالمات و پرداختها نیز متفاوت است و تا زمانی که نگاه کارفرما به 
پیمانکار ایرانی نگاه از باال به پائین باشد شرایط عوض نمی شود. باید 
گفت فضای مهندسی و منابع مالی مناسب در کشور وجود دارد اما عدم 
مدیریت صحیح و عدم استفاده درست از منابع باعث ایجاد معضل در 

فضای صنعت احداث شده است. 

    با بیان این که مهم ترین مس��ئله 
برای موفقیت مش��ارکت و کنسرسیوم تعریف جزئیات و شرایط 
مختلف در ابتدای امر اس��ت تا در طول پروژه با مش��کل مواجه 
نش��ویم، افزود: متاسفانه ش��رکتهایی که در کنسرسیوم شرکت 
می کنند در ابتدی امر مس��ائل را به طور دقیق تعریف نمی کنند. 
تا زمانی که کار روی روال اس��ت این امر مشکلی ایجاد نمی کند 
اما به مح��ض این که منافع اعضا در تضاد قرار می گیرد به دلیل 
نبودن تعریف دقیق، اختالفها رخ می نماید. اعضای کنسرسیوم باید 
بپذیرند در مورد ریسک و منافع کاری که انجام می دهند سرنوشت 

مشترکی در انتظار آنان است.

         امروزه 
کنسرس��وم یک نیاز اس��ت، مخصوصا به دلیل افزایش قیمتها و 
نوسان نرخ ارز، اما تجربه نشان داده است کنسرسیومهای دستوری 

ناموفق بوده اند، و برای ایجاد مش��ارکت باید روی داوطلبانه بودن 
آن تاکید شود. درباره این نکته که چرا پیمانکاران ایرانی در بحث 
تجمیع ناموفق عمل کرده اند نیز باید به بررسی این امر بپردازیم 
که شرایط موفق بودن یک پیمانکار چیست و چرا در شرایط فعلی 
پیمانکار ایرانی رش��د نمی کند. یک��ی از مواردی که مجری طرح 
برای تامین منافع ملی باید انج��ام دهد پرداخت به موقع بدهی 

پیمانکاران است که به قوی تر شدن آنها کمک می کند.  

         
    یکی از دالیل لزوم مشارکت تامین 
ریسک است. پیمانکاران با مشارکت در پروژه ریسک موجود را بین 
خود تقسیم می کنند. البته همیشه پیمانکاری که بیشترین سهم 
را دارد لزوما مدیر کنسرسیوم نیست. یکی از مشکالت دیگر برای 
تجمیع امکانات، ضوابط تشخیص صالحیت و ظرفیتهای ما است 
که پیمانکار ما را به مشارکتهای ناخواسته می خواند در حالی که 
برای مشارکت آشنایی فرهنگی و سازمانی شرکتها با هم ضروری 
است. از عوامل موفقیت هر کنسرسیومی می توان به درست بودن 
قوانین باالدستی، هم سایز بودن شرکتها، انعطاف پذیری مدیران، 
برد-برد بودن بازی، نزدیک بودن س��هام ش��رکتها، محدود بودن 
تعداد ش��رکا و دستوری عمل نکردن کارفرما است.در شیوه اداره 
مشارکتها بهتر است هیات  مدیره  شرکتها درباره بحثهای کالن 
نظر بدهند و کمیته عاملی برای بحثهای کاربردی تشکیل شود. 
اعضای این کمیته راهبردی نیز باید از افراد ذی نفوذ در شرکتهای 
خود باشند. من با این نظر موافق نیستم که از اول تا ابتدای پروژه 
باید با مشارکت همه اعضای کنسرسیوم انجام شود. گاهی وقتها 
می توان روشهای تلفیقی را در این مورد به کار برد مثال در پروژه 

EPC بهترین راه این است که P به روش مشارکت انجام شود.
در انتهای این پنل حاضران در جلسه سواالت خود را مطرح کردند 
و یکی از حضار با بیان این که مدیریت درست، تامین ماشین آالت، 
منابع انسانی کارآمد، تامین منابع مالی و مصالح از عوامل موفقیت 
تمام پروژه ها در حوزه صنعت احداث است و برای تجمیع درست 
این عوامل باید کارگروهی از طرف نهادهای ذی نفع که بیشتر از 
بقیه سازمانها از تجمیع امکانات استفاده می کنند به تصمیم گیری 

بپردازند. 
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نكته اي پندآميز و قندريز
 

پدر داشت روزنامه مي خواند؛ پسر كه حوصله اش سر رفته بود پيش پدر رفت و گفت: پدر بيا كمي با هم بازي كنيم.
پدر كه بي حوصله بود، صفحه اي از روزنامه را كه نقشه دنيا بر روي آن قرار داشت قطعه قطعه كرد و رو به پسرش 

گفت: بيا اين نقشه دنيا را درست كن.
پس�ر قطعات روزنامه را گرفت قطعات را بهم چس�باند و پس از مدتي عكس درس�ت شده دنيا را آورده و تحويل 
داد؛ پدرش با تعجب ديد كه پسرش نقشه جهان را كاماًل درست جمع كرده است. از او پرسيد: نقشه جهان را به 

اين دقت كي و كجا ياد گرفته اي؟
پسر گفت: من عكس آدمي را كه پشت صفحه بود درست كردم و خود به خود نقشه دنيا هم درست شد.

وقتي، آدمها درست شوند دنيا هم درست مي شود. 
............................................................................................

يك انسان شناس به تعدادي از بچه هاي افريقايي يك بازي پيشنهاد كرد. او سبدي از ميوه را در نزديكي درختي 
گذاشت و گفت هر كسي كه زودتر به آن برسد آن ميوه هاي خوشمزه را برنده مي شود.

هنگامي كه او فرمان دويدن را داد، تمامي بچه ها دستان يكديگر را گرفتند و با يكديگر دويدند و در كنار درخت 
خوشحال نشستند.انسان شناس پيش آنها رفت و گفت: در حالي كه يك نفر مي توانست به تنهايي همه ميوه ها را 
برنده ش�ود چرا اينگونه رفتار كرديد؟بچه ها گفتند: آبونتو )ABUNTU(، چگونه يكي از ما مي تواند خوش�حال شود در 

حالي كه ديگران ناراحت باشند.)آبونتو در فرهنگ ژوسا يعني »من هستم چون ما هستيم«(

ح�ل مس�ائل اجتماعي ش�بيه تعمير 
كش�تي در ح�ال حرك�ت اس�ت. 
اگ�ر بخواهي�م تعمير را تا رس�يدن 
به اولين اس�كله به تعويق بيندازيم 
ممك�ن اس�ت مش�كالت عديده اي 
پيش آيد و حتي زندگي سرنشينان 
آن ب�ا خط�ر مواجه ش�ود و تعمير 
كشتي در حال حركت نيز زندگي 
سرنش�ينان آن را ب�ا خط�ر مواج�ه 
مي س�ازد و تعمير كش�تي در حال 
حرك�ت هم بس�يار دش�وار اس�ت 
ولي راهي ج�ز تعمير آن در حال 
حركت نيس�ت پ�س از جايي، بايد 
ح�ل مش�كل اجتماع�ي را ش�روع 
كرد. به قول چيني ها: »اگر سفري 
پي�ش  پن�ج ه�زار كيلومت�ري در 
داري�م، ش�رط اول انج�ام آن اين 
است كه از در خانه بيرون بيائيم.«
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ر  ن  
ظه�ر ي�ك روز رمضان بود، ح�الج هر روز ب�راي جذاميان غذا مي برد؛ محل زيس�ت و 
زندگ�ي جذامي�ان در خرابه هاي بود كه مردم عادي از ترس اينك�ه مبادا مبتالبه جذام 

شوند از اين گروه و از آن محل دوري مي جستند.
روزي ك�ه حالج از خرابه  محل زندگي جذاميان مي گذش�ت، آنها در حال خوردن ته 

مانده غذاهايي بودند كه مردم هر روز به صورت زباله به آن محل مي ريختند.
يك�ي از جذامي�ان حالج را دعوت به ناهار مي كن�د و مي گويد بفرما ناهار. حالج به فرد 

جذامي نگاهي مي كند و مي گويد مزاحم نيستم؟ و جذامي مي گويد نه بفرمائيد.
حس�ين ح�الج پاي س�فره جذامي مي نش�يند؛ يكي از آنها رو به س�وي ح�الج مي كند و 
مي گوي�د: چطور تو از ما نمي ترس�ي و مثل مردمان ديگر از م�ا فرار نمي كني و دعوت 
م�ا را پذيرفت�ي ولي س�اير افراد كه از اي�ن محل مي گذرند هرگز دعوت م�ا را به ناهار 

نمي پذيرند؟
حالج رو به سئوال كننده كرده و مي گويد: علت اينكه آنها نمي آيند اين است كه روزه 

هستند و پيش شما نمي آيند دليلش اين است كه مي ترسند هوس غذا خوردن كنند.
يكي از جذاميان مي گويد: نشد ديگه امروز روزه بگيرم.

حالج دست به غذا برد و چند لقمه اي از غذايي خورد كه جذامي مشغول خوردن آن 
بود.

موقع افطار كه  شد، منصور غذايي به دهانش مي گذارد و مي گويد خدايا روزه مرا قبول 
كن يكي از مريدان مي گويد يا شيخ تو با جذاميان ناهار خوردي!

ح�الج ج�واب مي ده�د آن كار را براي خدا ك�ردم... روزه من براي خداس�ت و خدا 
مي داند كه من چند لقمه را از روي گرسنگي و هوس نخوردم...... اگر دل بنده اش را 

مي شكستم، آنگاه روزه ام باطل مي شد. 

................................................................................
در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد و آن آگاهي اس�ت و تنها يك 

گناه و آن جهل است.
................................................................................

نبايد شيشه را با سنگ بازي داد.
نبايد مست را در حال مستي دست قاضي داد.

نبايد بي تفاوت چتر ماتم را به دست خيس باران داد.
كبوترها كه جز پرواز، آزادي نمي خواهند.

نبايد در حصار ميله ها، با دانه اي گندم، به آنها نام راضي داد.

ا ن ه 
يك سخنران مشهور س�مينارش را با در دست 

گرفتن بيست دالر اسكناس شروع كرد. 
را  دالر  بيس�ت  اي�ن  كس�ی  چ�ه  پرس�يد  او 

می خواهد؟ 
دست ها باال رفت.

او گفت: من اين بيس�ت دالر را به يكی از شما 
می ده�م، اما اول اج�ازه دهي�د كاری انجام 

دهم. 
او اسكناس�ها را مچاله كرد و پرس�يد چه كسی 

هنوز اينها را می خواهد؟ 
باز هم دست ها باال بودند.او جواب داد خوب. 

اگر اين كار را كنم چه؟ 
او پولها را روی زمين انداخت و با كفش�هايش 
آنه�ا را لگد كرد بعد آنها را برداش�ت و گفت: 
مچال�ه و كثيف هس�تند حاال چه كس�ی آنها را 

می خواهد؟ 
بازهم دستها باال بودند.

سپس گفت: هيچ اهميتی ندارد كه من با پولها 
چه كردم ش�ما هنوز هم آنها را می خواس�تيد، 
چون ارزش�ش كم نشد و هنوز هم بيست دالر 

می ارزيد. 
اوق�ات زي�ادی م�ا در زندگی رها می ش�ويم، 
مچاله می شويم و با تصميم هايی كه می گيريم 
و حوادث�ی ك�ه به س�راغ م�ا می آين�د آلوده 

می شويم. 
و م�ا فكر می كنيم ك�ه بی ارزش ش�ده ايم؛ اما 
هيچ اهميتی ندارد كه چه چيزی اتفاق افتاده 

يا چه چيزی اتفاق خواهد افتاد. 
شما هرگز ارزش خود را از دست نمی دهيد. 

ساز ا    ش نای را   انه زی زار  ا د  ا اد در 
یون انتشارا عضو کمی رآزاد  یر ع مهندس جهان
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ائ و مش  شا م ته و م بندد تا راه ش خوی را به کار ب اشاره:انجمن شرکتها ساختمان تمام س و ت
ا و هر روش که  ات اکرا و م ت ها، م ه ها عمران باشد در این زمینه نش رفه مندان مجر پرو پی آمده برا 

ور بوده است به کار گرفته شده است ار ساختمان مت ود فضا ک و کار ب مهندس پیمان در به
ا انجمن جل م کنیم ات در این مورد توجه خوانندگان گرام را به م
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خالصه:
نتایج آمارگیری براس��اس مدل طراحی ش��ده از مهندس��ین 
برنامه ریزی پیمانکاران در کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان، 
تفاوت ه��ای قابل مالحظ��ه ای را در رابطه ب��ا مدیریت منابع 
انسانی در کارگاه های پروژه های ساختمانی بلند مرتبه و مدرن 

نشان می دهد.
برای یک س��اختمان مش��خص و بلند مرتبه که به روش بتن 
ریزی درجا ) In-Situ( ساخته می شود، پیمانکاران فرانسوی، 
کوچکترین تیم مدیری��ت کارگاهی و نیروی کاری را که البته 
اکثراً ماهر بوده و بطور مستقیم استخدام شده بودند، در کارگاه 
پروژه مورد اس��تفاده قرارگرفته اس��ت و از سویی، شرکت های 
پیمان��کاری آلمانی با ماکزیمم کارک��رد 5 روز در هفته،  برای 
ساعت کاری بیشتری برنامه ریزی کرده اند که در مجموع و در 
ی��ک هفته این مقدار به اندازه ای رس��ید که از نقطه اپتیمم و 

بهره وری نیروی کار، عبور نمود.
از طرف دیگر ش��رکت های انگلیسی به نسبت آلمان و فرانسه 
در کارهای ساختمانی بلند مرتبه استفاده بیشتری از نیروهای 
ستادی و مدیریتی کرده اند. همچنین این شرکت ها از نیروی 
انسانی پیمانکاران دسته دوم)جزء( و نیمه ماهر بهره برده اند. 
در حالی که ش��رکتهای آلمانی و فرانسوی، نیروی کار را بطور 
مس��تقیم استخدام کرده و بیش��تر از نیروی کار ماهر استفاده 
نموده اند. در انگلیس،با وجود مقدار ساعت کاری برنامه ریزی 
شده بیشتر نسبت به دو کشور آلمان و فرانسه ، نتایج نشان از 
کاهش بهره وری ،عملکرد و اتالف زمان در پروژه داش��ته  و بر 

کیفیت ساخت نیز تأثیر گذاشته است.
ب��ا ارایه ای��ن مقاله ق��ادر خواهیم بود ش��اخص مناس��بی به 
ش��رکت های پیمانکاری بین المللی داده و مدلی مناس��ب در 
بکارگیری نیروهای انس��انی و مدیریت کارها در پروژه ها مورد 

استفاده قرار دهیم.
مقدمه

ب��ا معرفی بازار واحد اروپ��ا در ژانویه  1993 تمامی موانع رفع ، 
قوانی��ن گمرکی آس��ان و حرک��ت در داخل اتحادی��ه اروپا به 
س��هولت امکان پذیر ش��د. این موضوع دو اثر قابل توجه برای 
پیمانکاران اروپایی داش��ت.یکی اینکه آنها قادرش��دند براحتی 
در هر مناقصه ایی در این قاره ش��رکت کنند و با ش��رکت های 
خارجی دیگر بر اس��اس برابری به رقاب��ت بپردازند. دوم اینکه 
پیمانکاران بومی هر کشور مجبور می شدند به رقابت بیشتری با 
شرکت های  پیمانکاری خارجی برای گرفتن پروژه های داخلی 

بپردازند. 
آمارهای اخیر س��رمایه گذاری در صنعت ساختمان اروپا نشان 
دهنده س��رمایه گذاری 690میلی��ارد دالر که 12 درصد تولید 
ناخالص ملی است. همچنین این صنعت با بکارگیری 7درصد 
نی��روی کار اروپا بزرگترین س��هم را در اش��تغال این قاره دارا 

می باشد.

ام��روزه در صنع��ت ساخت و س��از، فرصت ها و پتانس��یل های 
 قابل توجه��ی وج��ود دارند که موج��ب می ش��ود پیمانکاران،

 چه در حوزه ملی و چه در حوزه بین المللی به رقابت با یکدیگر 
بپردازند. در پروژه های ساختمانی و عمرانی، یکی از زمینه  های 
رقابت��ی برای گرفتن پروژه های بیش��تر نیاز ب��ه اندازه گیری و 
تعیین مقادیر بهره وری و عملکرد یک شرکت پیمانکاری است 
که بسیار پر اهمیت می نماید.  در این زمینه عالوه بر بهره وری 
ماش��ین آالت ،به��ره وری و عملکرد نیروی کار نی��ز از اهمیت 
خاص��ی برخوردار اس��ت. در این مقاله با تأکی��د بر بهره وری و 
عملکرد در س��ایت پروژه ، مدیریت منابع انسانی مورد بررسی 
قرار گرفته است و این مقاله در نظر دارد که آنالیزی از مدیریت 
نیروی انسانی و کار را در زمینه های موضوعی زیر، ارائه نماید:

1. ساعت های کاری نیروی انسانی
2. مدت زمان هفته کاری

3. نوع نیروی کار ) ماهر، نیمه ماهر، مستقیم یا پیمانکار دست دوم(
برای برررس��ی این هدف، منظور از نی��روی کار، نیروی کاری 
اس��ت که توس��ط پیمانکار در پروژه به کار گرفته شده است و 
شامل تمامی سطوح از باالترین سطح، یعنی مدیریت باالدستی 
کارگاه ی��ا سرپرس��ت کارگاه تا کارگران ) ماه��ر و نیمه ماهر و 
س��اده( اس��ت. همان طور که می دانیم، ارتباط تنگاتنگی بین 
نی��روی کار و تی��م مدیریت پروژه و س��اخت وج��ود دارد. با 
افزایش پیچیدگی پروژه های ساختمانی جدید، نیاز به مدیران 
مؤث��ر ، بهره ور و رقابتی در این صنعت در حال افزایش اس��ت. 
مدیران عالوه بر س��ازماندهی تکنولوژی ها، می بایس��تی قادر 
به س��ازماندهی منابع نیروی انسانی باش��ند. مدیران، مسئول 
انتخ��اب کردن، جذب ، توزیع کردن، س��ازماندهی کردن و به 
کار انداختن تمامی منابعی هستند که جهت پیگیری و بدست 
آوردن اهداف س��ازمان صورت می پذیرد. مهمترین این منابع، 
کارکنان و کارمندان هس��تند که شامل پیمانکاران دست دوم 
نیز   می ش��وند. همچنین رابطه داخل��ی و ارتباطات متقابل در 
ارزیابی مزایای کاربرد نیروی کاِر مدیریتی و همچنین کارگری، 

در این تحقیق محسوب شده اند.
یافته ها نشان می دهد که به کارگیری نیروی کار بین پیمانکاران 
فرانسه، آلمان و انگلستان، بسیار متفاوت از یکدیگر است. البته 
ای��ن یافته ها با توجه به م��دل انتخابی، صد در صد، واقعیت را 
نش��ان نمی دهد و نمی ش��ود آن را بطور قطعی به کل صنعت 
ساختمان کشورهای دیگر، تعمیم داد. در مجموع هدف از این 
مقاله نشان دادن اهمیت مدیریت منابع انسانی در کارگاه جهت 
باال بردن  بهره وری و یافتن مدل مناس��بی جهت استفاده در 

تمامی شرکت های پیمانکاری اروپا است  .
روش و متد بکار گرفته ش��ده در این مقاله به صورتی است که 
بر اساس پشتوانه ای محکم آماده شده و کاربرد گسترده آن را 
در صنعت تسهیل می نماید و مورد عالقه خوانندگان بین المللی 
قرار خواهد گرفت. این مقاله و تحقیق بر اساس آماری است که 

به ند ان  ان در  ها سا ی ن ان دی
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از مهندسین برنامه ریز پیمانکاران بدست آمده است. 
           

     

    
برنامه ریزی س��اختمانی و عمرانی مؤث��ر، فهم کاملی را از هر 
پ��روژه خاص ب��ا توجه ب��ه ویژگی های خاص خ��ود آن پروژه 
می طلبد. تنها در این صورت اس��ت که با روش دقیق نیازهای 
پروژه ش��امل ماشین آالت، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی 
تعیین می شوند و کارها و فعالیت ها بطور ایمن و با کیفیت باال 
و به صورت اقتصادی بررس��ی و زمانبندی می شوند و از طرفی 

نیازهای کارفرما نیز، تأمین می گردد.

2

گيري و  هاي بيشتر نياز به اندازه براي گرفتن پروژهرقابتي  هاي زمينهيكي از ساختماني و عمراني، هاي  در پروژه
عالوه بر در اين زمينه  .نمايد بسيار پراهميت مي و عملكرد يك شركت پيمانكاري است كه وري تعيين مقادير بهره

ت ماشينوري  بهره كيد بر مقاله با تدر اين . است از اهميت خاصي برخوردار نيزنيروي كار  وري و عملكرد بهره ،آ
مورد بررسي قرار گرفته است و اين مقاله در نظر دارد كه  مديريت منابع انساني ،وري و عملكرد در سايت پروژه بهره

ه  آناليزي از مديريت نيروي انساني و كار را در زمينه  :نمايدهاي موضوعي زير، ارا
 انسانيساعتهاي كاري نيروي .1
 مدت زمان هفته كاري.2
 ماهر، نيمه ماهر، مستقي يا پيمانكار دست دومكار  نو نيروي.3

هدف، منظور از نيروي كار، نيروي كاري است كه توس پيمانكار در پروژه به كار گرفته شده  اين بررسي براي
دستي كارگاه يا سرپرست كارگاه تا كارگران مماتاست و شامل  ، يعني مديريت با ترين سط ماهر و  ي سطوح از با

، ارتبا تنگاتنگي بين همان طور كه مي .است ساده نيمه ماهر و نيروي كار و تي مديريت پروژه و ساخت  داني
ثر. وجود دارد يدگي پروژه هاي ساختماني جديد، نياز به مديران م ور و رقابتي در اين صنعت در  بهره ،با افزاي پي

ژي ها، ميبايستي قادر به سازماندهي منابع نيروي انساني مديران عالوه بر سازماندهي تكنولو. حال افزاي است
ول انتخاب. باشند ب ،مديران، مس  گيري پي، توزيع، سازماندهي و به كار انداختن تمامي منابعي هستند كه جهت ج

يرد و بدست آوردن اهداف سازمان صورت مي شامل كه  هستند مهمترين اين منابع، كاركنان و كارمندان. پ
نين رابطه داخلي و ارتباطات متقابل در ارزيابي مزاياي كاربرد نيروي كار  .دنشو مي    نيز ان دست دومپيمانكار هم
 .نداا محسوب شده در اين تحقيق ،كارگري نينو هم مديريتي
گلستان، بسيار متفاوت از كه به كارگيري نيروي كار بين پيمانكاران فرانسه، آلمان و اندهد  ها نشان مي يافته

ه آن را ب شود دهد و نمي نشان نمي را البته اين يافته ها با توجه به مدل انتخابي، صد در صد، واقعيت. يكديگر است
اهميت  در مجمو هدف از اين مقاله نشان دادن. صنعت ساختمان كشورهاي ديگر، تعمي داد كل به قطعيطور 

هاي  سبي جهت استفاده در تمامي شركتيافتن مدل منا وري و  بردن بهرهجهت با مديريت منابع انساني در كارگاه
 .  پيمانكاري اروپا است

در اين مقاله به صورتي است كه بر اسا پشتوانه اي محك آماده شده و كاربرد گسترده  رو و متد بكار گرفته شده
اين مقاله و تحقيق بر اسا . المللي قرار خواهد گرفت مورد عالقه خوانندگان بيننمايد و  تسهيل مي آن را در صنعت

 . كه از مهندسين برنامه ريز پيمانكاران بدست آمده است آماري است
 :شود اي مي به كار رفته در آن اشارهمفاهي  هقبل از ورود به بح هاي تحقيقي اين مقاله ب

ر برنامه  : ريزي ساختماني م
ثر، فه كاملي را از هر  برنامه گيريزي ساختماني و عمراني م هاي خاص خود آن پروژه  پروژه خاص با توجه به وي

رو دقيق  با است كه صورتتنها در اين . طلبد مي
ت، نيروي انساني و  نيازهاي پروژه شامل ماشين آ
 ها و فعاليت د و كارهانشو مصال ساختماني تعيين مي

 اقتصادي به صورت بطور ايمن و با كيفيت با و
نيازهاي  از طرفي وشوند  بررسي و زمانبندي مي

مين  .گردد مي كارفرما نيز، ت
 

      

" برنامه ریزی و زمان بندی پروژه را، پروسه تصمیم  "   
گیری قبل از شروع عملیات تعریف می کند که در واقع تالشی 
در جهت یافتن مؤثرترین روش طرح و ساخت یک پروژه است.

طبق نظر 
" برنامه ریزی مؤثرترین مؤلفه جهت بهبودبخشی  "

به بهره وری در ساخت است.   
از طرف دیگر زمانبندی و کنترل پروژه بر اس��اس برنامه ریزی 
عمل��ی )برنامه ریزی آن��ی و بدون پش��توانه از دید مترجم( ، 
بزرگترین عیب در برنامه ریزی ساختمانی است. تحت مفهوم 
برنامه ریزی، انتخاب ماش��ین آالت و روش های ساخت بعنوان 
مهمترین مؤلفه در برنامه ریزی تلقی می شود و به نیروی کار، 
کمتر اهمیت داده می ش��ود. البته این تلقی اش��تباه، ناشی از 
نبود دانش کافی و عدم درك هزینه حقیقی نیروی کار اس��ت. 
با محاس��به دقیق هزینه های ماشین آالت در کنار هزینه های 
نیروی انس��انی، ب��ه وضوح  درمی یابیم ک��ه هزینه های نیروی 
انس��انی، رق��م قاب��ل توجهی اس��ت. از طرف دیگ��ر بعضی از 
شرکت های پیمانکاری نیروی کار را  مستقیم به کار نمی گیرند 
و این به دلیل آن اس��ت که بعضی از مدیران تمایلی به طرف 
ش��دن با کارگران را بطور مس��تقیم ندارند و ترجیح می دهند 

کارگران با پیمانکاران دست دوم )جزء( روبرو شوند.
اگرچه در فاز برنامه ریزی، ارزیابی نیروی کار مورد نیاز) پیمانکار 
دست دوم( انجام می شود اما با شروع کارهای ساختمانی پروژه، 
مدیری��ت کارگاه بخوبی ق��ادر به ارزیابی و کنت��رل بهره وری 
پیمانکاران دس��ت دوم نخواهد بود. از طرف دیگر اگر به روش 
اس��تخدام و بکارگیری مستقیم نیروی کار  عمل شود، ارزیابی 
کاملی از خروجی )شامل بهره وری و کیفیت کار( جهت بهینه 

شدن هزینه ها ضروری می باشد.

1( از آنج��ا ک��ه معم��والً نی��روی کار در ح��دود 35 د رصد 
هزینه ه��ای کلی پروژه های عمرانی و س��اختمانی را تش��کیل 
می دهد، مهمترین مس��ئولیت برنامه ریز عمرانی و ساختمانی 
تعیین نیازها ائم از مدیریتی، نظارتی و دستورالعملی برای هر 

پروژه است.
2( برنامه ریزی مؤثر در رابطه با استفاده از منابع نیروی انسانی 
دارای مزیت های فراوانی چون کنترل هزینه ها، بهبود بخشیدن 
به کیفیت و بهینه کردن خروجی کارهای عمرانی و ساختمانی 

است.
3( این مقاله اس��تراتژی های نیروی انسانی و کار پیمانکاران را 
از هر سه کش��ور آلمان، انگلیس و فرانسه را معرفی می کند و 

همچنین شباهت ها و تفاوت های آن را بیان می نماید.

قی روش ت
در ای��ن تحقیق میزان اس��تفاده از منابع نی��روی کار بصورت 
پرسش��نامه از پیمانکاران پرسیده شده اس��ت و اطالعاتی در 
رابطه با استراتژی های مختلف برنامه ریزی شامل نوع و تعداد 
مهندسین ناظر و همچنین نیروی کار، زمان های کاری و وقت 
اس��تراحت و ناهار که برای پروژه ساختمانی هفت طبقه که به 
روش بتن ریزی درجا س��اخته می شود، گردآوری شده است.با 
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شده اس��ت ولی متدولوژی مورد استفاده در این تحقیق برای 
تسهیل در دس��ت یابی به نحوه عملکرد و ترجیح های داخلی  
کش��ورهای مورد نظر اس��ت و نیز آزادی عمل و انتخاب برای 
افرادی که در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته اند ، رعایت 
شده اس��ت.از آنجا که عواملی همچون ایمنی، کیفیت، حدود 
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این تحقیق از اثر این عوامل، صرفنظر شده است. 

قی آمارگیری برای ت
جدول شماره یک اطالعاتی در رابطه با جمعیت پیمانکاران هر 
کشور بدست می دهد. هر سه کشور، بیشترین تعداد پیمانکاران 

با تعداد کارکنان زیر 50 نفر را دارا میباشند.

     1  
      

4

 
 تحقيق آمارگيري براي

بيشترين تعداد  هر سه كشور،. بدست مي دهدجدول شماره يك اطالعاتي در رابطه با جمعيت پيمانكاران هر كشور 
 .دندارا ميباشرا نفر  50زير  كاركنانپيمانكاران با تعداد 

 پيمانكاران در هر كشور تعداد: 1جدول شماره 

 
      

 تعداد كاركنان
 )نفر(

 يپيمانكارتعداد شركت هاي 

 آلمان فرانسه انگليس 

≤ 50 193540 275400 552774

50<     <200 765 1400 3310

≥ 200 352 193 120

Totals 194657 276993 556204

 
از دعوت شدگان و در فرانسه از % 21پيمانكار ، معادل  31شركت پيمانكاري دعوت شده ، 150درانگلستان از 

شركت دعوت  55از دعوت شدگان و در آلمان از % 19شركت پيمانكار، معادل  14شركت پيمانكاري دعوت شده ، 75
تمامي اين پيمانكاران انتخاب  .از دعوت شدگان در اين تحقيق مشاركت كرده اند% 18پيمانكار ، معادل 10شده ، 

دول ذيل به وضوح ج.شده چه از لحاظ اندازه و چه از لحاظ تجربه و منابع، بخوبي با مدل تحقيق ما همخواني داشتند
 .تعداد شركت هاي حاضر در تحقيق را دسته بندي و نشان مي دهد

 
 

 
 محدوديت هاي اطالعات خام اين تحقيق

فاكتورهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بر صنعت ساخت و ساز، در اين تحقيق صرف نظر شده  دخالت از
    .ها دارند پروژه بر و كارگاهرا بر بهره وري نيروي انساني در است، در حالي كه اين عوامل اثرات خاص خود

 پرسنل مديريتي كارگاه: 1آناليز شماره 

 آناليز اطالعات خام تحقيق: 2جدول شماره 

       
درآمد ساالنه به 

 پوندميليون 

 آلمان فرانسه انگلستان

 % تعداد % تعداد % تعداد

≤ 50 8 25,8 5 35,7 1 10

50< ≤450 14 45,2 5 35,7 2 20

>450 9 29 4 28,6 7 70

Totals 31 100 14 100 10 100

�Russell Lincoln Acko نویسنده کتاب مفهوم برنامه ریزی سازمانی و تئورسین و مشاور سازمانی
David Arditi نویسنده مقاله بهبود بهره وری در ساخت استاد انیستیتو تکنولوژی ایلینویز در رشته مدیریت ساخت
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درانگلس��تان از 150ش��رکت پیمان��کاری دعوت ش��ده ، 31 
پیمانکار ، معادل 21درصد از دعوت ش��دگان و در فرانس��ه از 
75شرکت پیمانکاری دعوت شده ، 14 شرکت پیمانکار، معادل 
19درصد از دعوت ش��دگان و در آلمان از 55 ش��رکت دعوت 
ش��ده ، 10پیمانکار ، معادل 18درصد از دعوت شدگان در این 
تحقیق مشارکت کرده اند. تمامی این پیمانکاران انتخاب شده 
چ��ه از لحاظ اندازه و چ��ه از لحاظ تجرب��ه و منابع، بخوبی با 
مدل تحقیق ما همخوانی داش��تند.جدول ذیل به وضوح تعداد 

شرکت های حاضر در تحقیق را دسته بندی و نشان می دهد.
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قی عا خام این ت دودیت های ا م
از دخالت فاکتورهای سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی بر صنعت 
ساخت و س��از، در این تحقیق صرف نظر شده است، در حالی 
که این عوامل اثرات خاص خود را بر بهره وری نیروی انس��انی 

درکارگاه و بر پروژه ها دارند.   

   1  
از برنامه ریزان پیمانکاران خواس��ته ش��د که تع��داد مدیران و 
ناظرانی که می خواهند در کارگاه بکار گیرند را طی فاز اجرای 
پروژه مشخص کنند. جدول شماره 3 نشان دهنده کل نیروی 
مدیریتی ش��امل ناظران حاض��ر در کارگاه اس��ت که تأثیری 
مستقیم بر کارهای فیزیکی و اجرایی ندارند. نتایج نشانگر این 
اس��ت که بطور مس��تقیم و حداقل، دو ناظر ی��ا مدیر در یک 
س��اختمان 7 طبقه مورد نیاز اس��ت. در انگلس��تان بیشترین 
تعداد مدیر و ناظر در یک کارگاه به کار گرفته می ش��وند. بطور 
میانگین 5 و ماکزیمم 8 ناظر/ مدیر در سایت پروژه بکار گرفته 

شده است.

  
         

5

راني كه مي خواهند در كارگاه بكار گيرند را  از برنامه ريزان پيمانكاران خواسته شد كه تعداد مديران و نا
ران نشان دهنده كل نيروي مديريتي 3شماره جدول . طي فاز اجراي پروژه مشخ كنند حاضر در كارگاه  شامل نا

ثيري نتاي نشانگر اين است كه بطور مستقي و حداقل، دو . اجرايي ندارند فيزيكي و بر كارهاي مستقي است كه ت
ر يا مدير در يك ساختمان  ر د. طبقه مورد نياز است 7نا كارگاه به كار ر يك در انگلستان بيشترين تعداد مدير و نا

ر 8و ماكزيم  5بطور ميانگين . شوند گرفته مي  .استشده مدير در سايت پروژه بكار گرفته  نا
 

 تعداد پرسنل نظارتي و مديريتي در كارگاه: 3جدول شماره 

      
ور  ك

تعداد پيمانكاران 
 در اين تحقيق

ميانگين 
ر  پرسنل نا

انحرا 
 استاندارد

ل تعداد  دا
ر  پرسنل نا

ر تعداد  داك
ر  پرسنل نا

31 انگلستان  5 1,44 2 8

14 فرانسه 3 1,28 2 5

10 آلمان 4 1,43 2 6

55 اروپا 4 1,54 2 8

 
ر و مديريتي را در كارگاه بكار گرفته اند، يعني حدود از سويي  پيمانكاران فرانسوي كمترين تعداد پرسنل نا

ر  3 ر در سايت پروژه مورد استفاده قرار گرفته  5پرسنل بطور ميانگين و حداك  .استپرسنل نا
 4آنها از حدود . اما سياست پيمانكاران آلماني بين طي سياست هاي پيمانكاران فرانسوي و انگليسي است

 4در اروپا بطور ميانگين اين مقدار . پرسنل نظارتي و مديريتي استفاده مي كنند 6پرسنل بطور ميانگين و ماكزيم از 
نين آلمان و انگلستان  بين آلمان كاختالف بيانگراين اطالعات  تحليل. است درحالي كه . استو فرانسه و هم

 .اختالف سياست هاي مديريتي منابع انساني بين پيمانكاران انگليسي و فرانسوي قابل توجه است
ت و ناهار: آناليز  مان استرا انه و   ساعت كاري رو

 زمان كاري روزانه: 4جدول شماره 

      
ور  ك

تعداد پيمانكاران 
 تحقيقدر اين 

مان  ميانگين 
 كاري

انحرا 
 استاندارد

مان كار ل  مان كار دا ر   داك

31 انگلستان   ساعت 8 0,58 دقيقه 26ساعت و 9
ساعت و 10

 دقيقه30

 دقيقه 30ساعت و 8 0,31 دقيقه 8ساعت و 9 14 فرانسه
 30ساعت و 9

 دقيقه

 ساعت 12 دقيقه 30ساعت و 8 0,97 دقيقه 9ساعت و 10 10 آلمان

 ساعت 12 ساعت 8 0,69 دقيقه 29ساعت و 9 55 اروپا

 
دقيقه بيشتر از ساعت كاري در فرانسه و ساعت كاري در آلمان در  18ساعت كاري روزانه در انگلستان، در حدود 

بطور ميانگين مقدار زمان كار در اروپا در حدود نه ساعت و بيست و نه . دقيقه بيشتر از انگلستان است 43حدود 
كر است كه اختالف ساعت كاري در آلمان مي. استدقيقه  زم ب يير تواند در حدود سه ساعت  البته  . نمايدو ني ت

از س��ویی پیمانکاران فرانس��وی کمترین تعداد پرسنل ناظر و 
مدیریت��ی را در کارگاه بکار گرفته اند، یعنی حدود 3 پرس��نل 

بطور میانگین و حداکثر 5 پرس��نل ناظر در سایت پروژه مورد 
استفاده قرار گرفته است.

اما سیاست پیمانکاران آلمانی بین طیف سیاست های پیمانکاران 
فرانسوی و انگلیسی است. آنها از حدود 4 پرسنل بطور میانگین 
و ماکزیمم از 6 پرس��نل نظارتی و مدیریتی استفاده می کنند. 
در اروپا بطور میانگین این مقدار 4 اس��ت. تحلیل این اطالعات 
بیانگراخت��الف کم بی��ن آلمان و فرانس��ه و همچنین آلمان و 
انگلستان اس��ت. درحالی که اختالف سیاس��ت های مدیریتی 
منابع انس��انی بین پیمانکاران انگلیسی و فرانسوی قابل توجه 

است.

         

جدول شماره 4: زمان کاری روزانه  
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دقيقه بيشتر از ساعت كاري در فرانسه و ساعت كاري در آلمان در  18ساعت كاري روزانه در انگلستان، در حدود 

بطور ميانگين مقدار زمان كار در اروپا در حدود نه ساعت و بيست و نه . دقيقه بيشتر از انگلستان است 43حدود 
كر است كه اختالف ساعت كاري در آلمان مي. استدقيقه  زم ب يير تواند در حدود سه ساعت  البته  . نمايدو ني ت

س��اعت کاری روزانه در انگلس��تان، در حدود 18 دقیقه بیشتر 
از س��اعت کاری در فرانسه و س��اعت کاری در آلمان در حدود 
43 دقیقه بیش��تر از انگلستان است. بطور میانگین مقدار زمان 
کار در اروپا در حدود نه ساعت و بیست و نه دقیقه است. البته 
الزم بذکر است که اختالف ساعت کاری در آلمان می تواند در 
حدود سه ساعت و نیم تغییر نماید. انحراف معیار در فرانسه از 
همه کمتر اس��ت و این نشان دهنده کم بودن اختالف ساعت 
کاری روزانه بین شرکت های فرانسوی نسبت به یکدیگر است 
در حالی که طبق آنچه گفته ش��د، انح��راف معیار در آلمان از 

همه بیشتر است.

جدول شماره 5: مدت زمان رسمی استراحت
)Relaxation Time(

  

6

انحراف معيار در فرانسه از همه كمتر است و اين نشان دهنده ك بودن اختالف ساعت كاري روزانه بين شركت هاي 
ه گفته شد، انحراف معيار در آلمان از همه بيشتر است نسبت به يكديگر فرانسوي  .است در حالي كه طبق آن

)مدت زمان رسمي استراحت: 5جدول شماره  R e lax ati on  Ti m e ) 

      

ور  ك
تعداد پيمانكاران 

 در اين تحقيق

مان  ميانگين 
ت  استرا

انحرا 
 استاندارد

مان  ل  دا
ت  استرا

مان  ر  داك
ت  استرا

31 انگلستان  0,22 دقيقه 53  دقيقه 30ساعت و  1 دقيقه 30

14 فرانسه 0,1 دقيقه 8ساعت و  1  دقيقه 30ساعت و  1 دقيقه 30

10 آلمان 0,28 دقيقه 4ساعت و  1  دقيقه 50ساعت و  1 دقيقه 45

55 اروپا 0,29 دقيقه 59  دقيقه 50ساعت و  1 دقيقه 30

، . از طرف ديگر، زمان استراحت و ناهار مطرح است كمترين زمان جهت استراحت متوس بر طبق آمار در انگلي
مدت . هستندشود و فرانسوي ها بيشترين زمان استراحت را در طول روز دارا  نظر گرفته ميشركت هاي انگليسي در 

از طرف دیگر، زمان استراحت و ناهار مطرح است. بر طبق آمار  . كت هاي فرانسوي استزمان استراحت در آلمان نيز تقريبا برابر زمان استراحت در شر
در انگلیس، متوسط کمترین زمان جهت استراحت شرکت های 
انگلیس��ی در نظر گرفته می ش��ود و فرانسوی ها بیشترین زمان 
اس��تراحت را در طول روز دارا هستند. مدت زمان استراحت در 
آلمان نیز تقریباً برابر زمان اس��تراحت در شرکت های فرانسوی 

است. 
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 - بحث درآمدزایی انجم��ن در موارد  وموضوعات واقداماتی که 
می توان برای درآمدزایی انجمن اقدام نمود را مطرح ش��د  که از 
جمله آن از طریق آگهی های نش��ریه ، س��ایت و جذب و اضافه 
نم��ودن اعضا ء انجمن و ارائه خدمات ب��ه اعضاء  و دریافت حق 
الزحمه راهکارهای پیش��نهادی کمیس��یون بود که مقررگردید 

دراین موضوعات اقداماتی انجام گیرد.
-  طراح��ی س��ایت واقدامات��ی که برای بروز رس��انی س��ایت از 

فعالیت های کمیسیون می باشد.
- دعوت از آقای مهندس زورچنگ از ش��رکت آذرستان در بحث 

کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی،
- تهیه نامه و ارسال به اعضا محترم انجمن جهت کمک به زلزله 
زدگان  که بر اس��اس آن چند ش��رکت عضو کانکس برای زلزله 
زده ه��ا تخصیص دادندک��ه با هماهنگی کان��ون فارغ التحصیالن 

دانشکده فنی به منطقه ارسال گردید.
- بحث و بررس��ی در خص��وص قانون حداکثر اس��تفاده از توان 
تولی��دی و خدمات��ی و بررس��ی ظرفیت های این قان��ون از نظر 
کمیسیون روابط عمومی که از  جمله  آن تبصره ماده 5 قانون و 

تشویق اعضا جهت عضویت دراتاق بازرگانی ایران می باشد.

- تصویب ارس��ال نش��ریه به اتاق ایران و تهران و کمیسیونهای 
مربوطه جهت ایجاد ارتباط و تعامل

- پیگیری اجرایی ش��دن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
دراتاق بازرگانی ایران

- حض��ور نمایندگان ش��رکت مگفا )مرکز گس��ترش فن آوری 
اطالعات( و توضیحات از  نحوه ارائه خدمات  و فعالیت این مرکز 
و بررس��ی راهکاری همکاری با انجمن پیش��نهادات کمیسیون 
درخصوص همکاری این مرکز با واحد تحقیق و توس��عه صنعت 

احداث.
- حضور نمایندگان شرکت آریا تندر در خصوص فعالیت شرکت 
که اطالع رسانی مناقصات داخلی و خارجی است  در کمیسیون 

روابط عمومی حاضر شدند و توضیح دادند.
- سرویس این شرکت برای اطالع رسانی از طریق فاکس،سایت، 

ایمیل می باشد که به اعضاء مشترکین ارائه می نماید.
- پس از صحبت های نمایندگان شرکت، اعضاء کمیسیون نظرات 
و پیش��نهادات خود را جهت هم��کاری و ارتباط مطرح نمودند و 
مقرر گردید که بس��ته  تکمیل شده  خدمات این شرکت جهت 

بررسی در کمیسیون ارائه گردد.

ا سا  ر     ی ی در ش ا  د  ر ا   از 
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چهارمی��ن کنفران��س مل��ی بتن ای��ران به 
مناس��بت بزرگداشت اس��تاد فقید »دکتر 
مهدی قالیبافیان« - از اس��تادان دانش��کده 
فنی دانش��گاه تهران و اس��تاد برجسته بتن 
ایران، به همت انجم��ن بتن ایران، 15 مهر 
ماه امسال در دانشگاه شهید بهشتی و تحت 
حمایت رسمی س��یویلیکا در ته��ران برگزار 

شد. 
بع��د از س��خنرانی دکت��ر محس��ن تدین 
ریاس��ت هیات مدیره انجم��ن بتن، دکتر 
علیرضا باق��ری، دکتر طیب��ه پرهیزکار، و 
پرفسور نات هابیل از کشور آلمان، مهندس 
حس��ام مدنی درباره اثر نانو ذرات سیلیس 
بر کیفیت بتن، دکتر مستفوی نژاد و دکتر 
وارس��ته پور درباره تاثیر  FRP در تقویت 

سازه های بتنی سخنرانی کردند. 
طی این روز مقاالت مختلف در س��ه نوبت و در چهار س��الن 
موازی ارائه شد که چکیده این مقاالت برای ارائه دستاورهای 
علمی تا پایان اردیبهشت ماه و در محورهای تحلیل و طراحي 
س��ازه هاي بتني، تعمیر و تقویت و بهس��ازي سازه هاي بتني، 
تکنول��وژي بتن، دوام و پایائي بت��ن، افزودني هاي بتن و مواد 
کمک��ي مرتب��ط با بتن و س��ازه هاي بتني، اجراي س��ازه هاي 
بتني، بتن و محیط زیس��ت، مدیریت اجرایي سازه هاي بتني 
و مدیریت دانش در زمینه بتن و س��ازه هاي بتني به دبیرخانه 

کنفرانس ارائه شده بود.
روز یکش��نبه 16 مهرم��اه نی��ز دهمین همای��ش روز بتن با 
س��خنرانی دکتر علی صدر ممتازی، دبیر این همایش آغاز به 
کار کرد. بعد از سخنرانی دکتر سید محمود عقدا ریاست مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مهندس محسن کالنتری، 
دکتر پرویز قدوس��ی درباره بتن خودتراکم، مبانی و چالشهای 
آن و دکتر علیرضا خالو درباره مبانی محاس��باتی بتن س��بک 

سازه ای به ارائه مقاله پرداختند. 
س��خنرانی ها تا بعد از ظهر ادامه داشت، و در نهایت با معرفی 
سه طرح بتنی برتر، اهدای جوایز و قرائت قطعنامه، چهارمین 
کنفرانس ملی بتن و دهمین همایش روز بتن به اتمام رسید. 

تین همای مل مهندس  برگزاری ن
ت ساختمان ن ری در  ت

نخستین همایش ملي مهندسي تخریب در صنعت ساختمان  در 
تاریخ 27 مهر 1391در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف تقویت 
رویکرد و نگرش مهندسی و مدیریتی به تخریب و آسیب شناسی وضع 

موجود و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی و اجرایی برگزار شد. 
محورهاي همایش عبارت بودند از:

- انواع روشها و تکنیکهاي تخریب ساختمانها و سازه ها
- مباني و اصول مهندسي تخریب،مدیریت و نظارت تخریب

- اهمیت نگرش مهندسي به مقوله تخریب ساختمانها و سازه ها

- مدیریت ایمني/HSE ، بازیافت، مدیریت 
پسماند در فرایند تخریب

- نقش تجهیزات، ماش��ین آالت، مصالح، 
سیستمها و فناوریهاي نوین

- وظای��ف و مس��ئولیتهاي حقوق��ي، 
قانوني و قراردادي و نقش صنعت بیمه

- بررسي ضوابط، مقررات، دستورالعملها 
و آیین نامه هاي ملي و بین المللي

- بررسي مسائل، مشکالت و چالشهاي 
موجود و ارائه راهکارهاي علمي و عملي 

برگزاری سومین همای 
ت  ن ران در  مدیریت ب

ساختمان
س��ومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان 20مهر 
1391 توسط مرکز پزوهشی مهندسی بحرانهای طبیعی پروژه 
و تحت حمایت س��یویلیکا در مش��هد برگزار ش��د. محورهاي 

همایش عبارت بودند:
1-دانش مهندسین و سازمان هاي نظام مهندسي در مدیریت 

بحرانهاي طبیعي
2-اصالح نظام س��اخت و ساز و دانش آن در کاهش خسارات 

ناشي از بحران هاي طبیعي
3-دانش سازمان هاي متولي شریان هاي حیاتي شهري و برون 

شهري در مدیریت بحران
4-طراحي شریان هاي حیاتي در برابر بحران هاي طبیعي

5- مخازن ذخیره مواد غذایي و کاربرد آن در مدیریت بحران
6-مدیریت بحران و قطارهاي شهري

7-طراحي سازههاي زیرزمیني بر اساس الزامات مدیریت بحران 
8-طراحي دو منظوره سازه هاي زیرزمیني در مواقع عادي و بحران

9-مدیریت بحران در تونل هاي شهري و بین شهري 
10-مدیری��ت بح��ران در س��ازه هاي زیرزمین��ي ا نگاهي به 

تجربیات سایر کشورها

مار و شهرساز قه ا م اولین همای من
اولین همایش منطقه اي معماري و شهرس��ازي20 مهر 1391 
توسط مرکز آموزش عالي علمي کاربردي سقز و تحت حمایت 
سیویلیکا برگزار شد. محورهاي اصلي همایش عبارت بودند از:

1- معماري و شهرسازي منطقه، گرایش ها و چالش ها 
2-سکونتگاه هاي غیررسمي، چالش ها و راهکارهاي 

3- برنامه ریزي براي احیاي بافت قدیم شهر
4- مسیرهاي درون شهري و ترافیک سواره و پیاده 

5-فضاي سبز شهري
از اهداف این همایش که در حالت کلي مي توان به راهکارهاي 
مناس��بي براي ارتق��اء کیف��ي و هدفمند نم��ودن معماري و 

شهرسازي منطقه اشاره نمود. 

چهارمين كنفرانس ملی بتن ايران برگزار شد



4 0

ا اد   ا ا ی  اد ا ش  ا ن
    

EPS 
EPS عبارت است از سود هر سهم و براي محاسبه ساده آن از 

روش زیر استفاده مي کنیم:

EPS  =

گاهي EPS را پیش بیني مي کنیم که عبارت اس��ت از س��ود هر 
سهم که شرکت براي سال مالي پیش رو آن را برآورد مي کند.

زماني که EPS پیش بیني شده تحقق مي یابد به آن EPS تحقیق 
یافته مي گویند )البته سود هر سهم را که در دوره مالي گذشته به 
هر س��هم تعلق گرفته باشد نیز EPS تحقق یافته مي گوئیم( که 

مي تواند از EPS پیش بیني شده کمتر و یا بیشتر باشد.

EPS انواع
امروز EPS انواع و اقس��امي دارد که در سرمایه گذاري باید مورد 
توج��ه قرار گیرد. گاهي تفاوت فاحش��ي میان *EPS اعالمي با 
مبالغ درج ش��ده در صورتهاي مالي و گ��زارش آن در روزنامه ها 
وج��ود دارد که اگر دقت نش��ود، مي تواند عام��ل تصمیم گیري 
غیرواقعي شود. در چنین شرایطي ارزش سهام مي تواند بیشتر و 

)IV>EPS>IV(** .یا کمتر از ارزش ذاتي آن باشد
زیرا سود سهام منتشره براساس تعریفي که از آن مي شود متغیر 
است و به همین دلیل نیز روش هاي متعددي براي محاسبه سود 
وج��ود دارد. که جهت جلوگیري از اطاله کالم وارد مباحث فني 
آن نمي ش��ویم و فقط به این بس��نده مي کنیم که سهام منتشره 

در دو گروه طبقه بندي مي شوند:
1- سهام منتشر شده اصلي )EPS اصلي(

2- سهام منتشر شده رقیق شده )EPS رقیق شده(
EPS اصلي بر مبناي تعداد سهام منتشر شده که نزد سهامداران 

است و قابل معامله در بازار مي باشد، محاسبه مي گردد. 
 EPS رقیق ش��ده دربرگیرنده تعداد سهام منتشر شده در پایان 
هر فصل اس��ت که محاس��به آن پیچیده مي باش��د و در صورت 
وجود ش��رایط کامل براي اختیارات خری��د و معامله به نوع اول 

مرجح است.
پس از این مقدمه انواع EPS را مرور مي کنیم.

EPS اعالم شده که به آن )EPS GAAP( نیز گفته مي شود. 1
در این روش ارقام از اصول عمومي پذیرفته ش��ده حس��ابداري 

)GAAP( استخراج مي شود.
 EPS  این EPS براس��اس س��ود ویژه نرمال شده یا 
جاري محاس��به مي گردد و فقط درآمدهای��ي را که براي یکبار 

ایجاد مي شود از آن مستثني مي کنند.
 EPS   در این روش مبناي محاسبه EPS مفروضات 

استخراج شده مي باشد.
 EPS   معموالً ارقامي از EPS را نشان مي دهد که 

در رسانه هاي نوشتاري درج مي گردد.
 EPS  در این روش مبناي محاسبه از حاصل تقسیم 
جریان نقد عملیاتي بر سهام رقیق منتشر شده به دست مي آید.

بنابر آنچه گفته شد سرمایه گذاران براي ورود به بازار سهام و خرید 
و تهیه پرتفوي )portfolio( یا سبدي از سهام داراي EPS برتر 
باید توجه نمایند که EPS بازنماي معتبري از سود شرکت باشد 
یا رابطه P/E در عین حالي که مي تواند پائین باشد ولي این امکان 
وجود دارد که بر مبناي مفروضاتي محاسبه شده باشد که خریدار 

موافق بهره گیري از آن مفروضات براي خرید نباشد.
سود هر سهم 

براي بنگاه هاي اقتصادي س��ود منبع اصلي تأمین جریان وجوه 
نقد و تولید ثروت اس��ت. تعیین س��ود فرایندي بسیار پیچیده و 
تحلیلي مي باش��د زیرا از یک سو ارقام سود متفاوت و همچنین 
ارقام س��ود یک ش��رکت نی��ز در طي زمان ه��اي مختلف متغیر 
مي باشد. این عوامل، مقایسه سود را تا حدودي مشکل مي سازد 
ولي براي امکان مقایس��ه روش ها و استانداردهایي تعریف شده 
اس��ت که قبالً در امور اقتصادي س��ابقه داش��ته اس��ت. از جمله 
براي مش��ابه و یکسان س��ازي قدرت برابر خری��د در اقتصاد، از 
اس��تاندارد*** )PPP(*** استفاده مي شود. در بیان مقایسه 
سود میان شرکتها نیز از روش )EPS( یعني تبدیل رقم سود به 
منبع سود هر سهم به خریدار این امکان داده مي شود که آن را 

با قدر نسبي مورد اندازه گیري و ارزیابي قرار دهد.

EPS موارد بهره گيري از
1- ارزیابي و قضاوت در مورد قیمت سهام

P ی��ا   
E

 متخصص��ان و تحیلیل گ��ران مال��ي؛ ض��رب EPS در 
EPS در س��ود نس��بت به تعیین باال و یا پائین بودن قیمت 

 
* P

E
سهام، اظهارنظر و قضاوت مي کنند.

2- پیش بیني EPS هاي آینده و نرخ رشد آن
از طری��ق EPS هاي گزارش ش��ده تحلیل گران مالي روند آینده 
EPSه��ا را پیش بین��ي مي کنند که این امر پایه اصلي بررس��ي 

تولید ثروت در شرکتها مي باشد.

کل سود پس از کسر مالیات
)منتشره سهام تعداد(
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3- ارزیابي میزان و امکان پوش��ش س��ود نقدي و زمینه هاي 
توانایي در پرداخت س��ود که واضح است یکي از شاخص هاي 
اصل��ي براي مدی��ران مالي در برنامه ریزي و سیاس��ت گذاري 

مي باشد.
4- ارزیابي و امکان قضاوت در مورد وضعیت مالي ش��رکت و 

کارکرد و عملکرد مدیریت 
 براي بررس��ي و تجزیه و تحلیل نقش مدیران در بهینه سازي 
ام��ور مالي ش��رکت ها از نقطه نظر تأمی��ن و تخصیص منابع 

EPS نقش بسیار پراهمیتي در این زمینه ها دارد.
5- ب��رآورد واقع��ي از قدرت س��ودآوري و تجزی��ه و تحلیل 
و ارزیاب��ي س��طح و روند س��ود؛  در این امر نی��ز EPS چراغ 

راهنماي بسیار مؤثري مي باشد.
P یا قیمت به س��ود یکي از ش��اخص هاي بسیار 

E
6- نس��بت 

اساسي مالي است که براساس سود هر سهم محاسبه مي شود 
و از آن براي محاس��به دوره برگش��ت سرمایه گذاري استفاده 
مي ش��ود.با این حال EPS در عم��ل داراي محدودیت هایي 

مي باشد که باید به آن نیز اشاره کنیم.

EPS محدوديت هاي
EPS -1 ناظر بر گذشته است و این امکان وجود دارد که در 
روند آینده، امکان پیش بیني مش��کل شود زیرا به بیاني بهتر، 

EPS مبتني بر سود تاریخي است.
EPS -2 در اغلب موارد بدون درنظر گرفتن تورم محاس��به 
مي گردد و  این امر باعث مي شود که میان نرخ رشد واقعي و 

نرخ رشد اسمي تفاوت معناداري به وجود آید.
EPS -4 تح��ت تأثی��ر گزین��ش و ب��ه کارگیري روش��هاي 
حسابداري و با اعمال زمان بندي در معامالت، توسط مدیریت 
انجام مي پذیرد و وجود چنین عواملي در واقعیتهاي مقایس��ه 
میان ش��رکتها اثر مي گ��ذارد و در تعمیم پذی��ري، روایایي و 

پایایي محاسبه تا حدودي خدشه وارد مي کند.
5- مدیران براي جلوگیري از ریس��ک و نوسانات قیمت بازار 
س��هام، با بهره گی��ري از روش هاي حس��ابداري و زمان بندي 
معامالت س��عي مي کنن��د که تغییرپذیري س��ود را به نوعي 
هموارس��ازي کنن��د. بنابرای��ن صالحدید مدیران در ش��یوه 

محاسبه آن تأثیرگذار است.
EPS -6 معموالً تحت تأثیر ساختار سرمایه قرار دارد و بر همین 
اساس تغییرات در تعداد سهام ناشي از صدور سهام جایزه )سود 
س��همي( بر مبلغ EPS دوره جاري و گذشته تأثیر مي گذارد و 

بالطبع مقایسه شرکتها را تا حدودي مشکل مي سازد.

1-Earning Per Share
2-Inherent Value  
3-Purshing Power Parity  

• ژالكه
مدیرعامل: آقاي مهندس علیرضا فرامرزي

نشاني: تهران، خیابان شهید مطهري، مقابل باشگاه بانک سپه، پالك 38 
تلفن: 88403049   فکس: 88403265

• هن�زا
مدیرعامل: آقاي مهندس کیوان احمدي

نشاني:  تهران، سعادت آباد، خ 38، کوچه یاس، پالك سه
تلفن: 61 – 88582559   فکس: 88582554

• ماراب ماهُبد
مدیرعامل: آقاي مهندس علي عصاري

نشاني: تهران، سعادت آباد، توحید 4، پالك 32، واحد 6
تلفن: 88369967
فکس: 88369968

•  برج سازان شايان اسپادانا
مدیرعامل: آقاي مهندس مهران عتیقه چیان

نشاني: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربي، پالك 31
تلفن: 5 – 22653400        فکس:  22653401

• توشكان
نشاني: تهران، خیابان استاد نجات الهي )ویال(، خیابان سمیه، خیابان شهید 
پورموسي، نبش خیابان شیرین، پالك 18، طبقه دوم، واحد 4، کدپستي: 

1599684417
تلفن: 88808222 – 88807658 فکس:  88807319

• كاربردكار
نشاني:  تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، کوچه 

وحدت 4، پالك 20، طبقه سوم
تلفکس: 16 – 44950613

• عمران آذرستان
نشاني: تهران، خیابان مطهري، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پالك 5، 

ساختمان آذر  تلفن: 8796   فکس: 88529345
info@azarestan.com :ایمیل

• استراتوس
نشاني: تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادي، خیابان سیزدهم، پالك 31

تلفن: 17 – 88702216 و 43 – 88726341
فکس: 88714240

• مهندسي جنگ صنعت
نشاني: تهران، خیابان جهان آراء، خیابان نوزدهم، پالك 18، کدپستي: 

1438694941
تلفن: 88006130           فکس: 88005497

info@jongesanat.com :ایمیل

• نيرپارس
مدیرعامل:  آقاي مهندس بهروز جباري

• بهراد پرديس
تلفن: 3 – 26408502           فکس: 26408506

• اسكان ايران
نشاني: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میرداماد، کوچه تابان، پالك 72

تلفن: 52 – 88656451
فکس: 88659885

• توسعه ساختمان
نام مدیرعامل: آقاي مهندس حسن هاشمي ها

• انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان همدان
نشاني: همدان،  خیابان هنرستان، پایین تر از بانک مسکن، روبروي کوچه 

رز، پالك 262 )اتاق بازرگاني سابق(
تلفن: 8263300 – 8269030 – 8283031 – 8283041   –  0811

فکس: 0811-8283051 
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for the equipment of work place in the present code of  
practice with banks in general. Also with regard to the 
ways of creation of money in the present world , we ex-
pect the Association of the Construction Company not to 
make themselves dependent on these facilities and mainly 
use the supportive umbrella of the government for the  
facilities of the stages of the work. 

Referring to this issue that in the mechanism of supping 
resources for the project, there is a reference to land and 
construction fund which has its own law and instruction 
, Engineer Kangani said “ there is a need to a bank to  
confirm it and so far such an action has not occurred”.  In 
the support law , in Article 4, the responsibility of intro-
ducing the builder(developer) to the executive banks , is 
undertaken by the Holding Company of Urban Develop-
ment and Improvement of Iran , whereas in the code of 
practice , the responsibility is supposed to be undertaken 
by the Development and Housing Builders Company and 
the mayor of the respective city. 

Engineer Jamoor said that the law does not have any 
 problem , but it faces problems generally in practice. 

Engineer Khazaei sadi,” in the contribution contract for 
construction and other constructed items , the issue of pur-
chasing the lands for which the Holding Company is un-
able to buy that must be clarified. In addition , in the law 
of supporting , article 10 , the Land Registration Offices 
are dutiful to take action to make all registration operation 
to delete passages, accumulation and detachment of docu-
ments in two months. If this job is not done within two 
months , what will happen. 

Engineer Jammor said” Land Registration Office has 
voiced its readiness to do this job for two months and 
there is no need for the code of practice , since there is 
no ambiguity . Of course it is possible to request the land 
registration office to provide us with a code of practice on 
this case. 

Regarding the sale price and freedom of action of the  
Association in this issue , a question was raised by  
Engineer Khazaei and Engineer Jamoor responded: 

Government in this project is only responsible to pay  
facilities and does not determine any certain rate for the 
sale of units at all . After the end of the job , the activists of 
consecution , determine the sale price of units themselves 
in accordance with day expert price . 

Engineer Khansari asked , if after two years , there is no  
purchaser , should the builder pay the installment of the loan? 

Engineer Jamoor responded, “ The construction companies 
are bound to complete the units within 18 months. If after two 
years, they are not succeed to sell the units, they should 
pay the facilities in whole to the government . 

Reacting to this words, Engineer Khansari , expressing 
concerns for the possibility of lack of sale of these units 
after the two-year civil contribution , addressing the of-
ficials of deteriorated textures suggested, “ the intellectual 
security will increase the risk power of the builder and if 
the government could give a guarantee to the construction 
activities to buy the units, the same as practiced  in Mehr 
housing project , then decision making would become 
easier for the investors in this filed. 

Engineeer Khazei said, “ After purchasing and accumula-
tion of units , what will be the destiny of the spaces which 
are allocated to the streets and shared spaces . The owner-

ship of existing lanes and streets is with municipality and 
the ownership of these spaces should be solved with mu-
nicipality . 

Engineer Jamoor said,” the doorplates which are omitted 
should be transferred to the neighboring plates”

Engineer Kangani asked, “ After buying and accumulating 
the units, what will be the destiny of the spaces which are 
allocated to streets and other shared spaces ?

Engineer Jamoor responded, “ The issue is to encourage 
and the clearance is not the issue. Of course I have no idea 
whether it is free of charge or needs to be agreed with mu-
nicipality. 

In the continuation of discussions, referring to this issue 
that the (13) code of practice has ambiguities, Engineer 
Khazaei said the issue of guaranteeing the ownership doc-
uments to executive and non-executive banks should be 
retreated , since the ownership of these units are not under 
the control of the builder.  
Engineer Jamoor said, “ With the definition of a working 
facility package , we have provided an opportunity for you 
to get facilities from several different banks. 
In response to the question , at what stage, the owner-
ship of units will be transferred to the builder , Engineer 
Jamoor said, “ The shared part will not be distributed until 
it is detachable. Of course , it is possible to take action 
to sell some of the units for the equipment of resources 
through an agreement. 
After putting forth the existing faults in the code of practice 
(instruction) of renovation of deteriorated textures and re-
sponses made by the officials of the Ministry of Road and 
Urban Development , Engineer Khansari suggested, “ with 
regard to the executive power of the government to attract 
the views of the residents of deteriorated textures to sell the 
estates located within these limits , it is better to shift these 
lands to the builders through government.  Also , if an ar-
rangement to be made to receive the Rials value of the land in 
two to three year installments from the activists of construc-
tion , it will be more effective than facilities and other helps. 
By the way , 21% benefit for these facilities is too much. 

Stating that the policy of private sector for the detachment 
from governmental sector is a developed policy , Engineer 
Jamoor said , “ however we are not able to transfer it by 
receiving the Rials value of the land in installment and 
without any interest , since we have a legal obstacle for 
that.  Government  uses its legal tools to own the limits of 
the deteriorated textures but the value of the land is deter-
mined in accordance with the expert price of the day and 
government can’t consider any discount. 

Referring to the earthquake of East Azarbaijan province, 
Engineer Kangani said, “ with regard to the damages of 
incidents such as earthquake , perhaps compensation of 
it is beyond the power of the government . If government 
wants to give subsidies for the improvement of deterio-
rated textures, it will not be a surprising issue. 

At the end of the meeting and following the lack of final 
consensus on the existing ambiguities , the delegates of 
the Association of Construction Companies suggested to 
have the route of negotiations to the executive route , so 
that if mutually agreed, the negotiations to be continued 
for the implementation of the following projects.  For 
this purpose and based on the suggestions of the heads 
of construction companies , it was decided  to introduce 
certain lands to the activists of construction for the possi-
bility of performance of the model projects in four cities 
of Tehran , Bandarabas , Qazvin and Mashhad and a visit 
to the sites to be arranged.    



4 3
  

The joint meeting of the Association of Construction 
Companies and the officials of the Ministry of Roads and 
Urban Development 

The representatives of the Association of Construction 
Companies in the meeting of Monday 10 Mehr (1 Octo-
ber,2012) in the presence of officials of the Ministry of 
Roads and Urban Development exchanged ides on the 
method of joining the Association to the issue of dete-
riorated textures.

In this meeting , the in-attendance were Engineer Jamoor 
, Deputy for Planning and Development of the Hold-
ing Company of Urban Development and Improve-
ment , Mr. Mehrafshar , General Director of Equipping 
the Financial Resources and Peoples Contributions and 
Ms. Nafiseh Mojiri, Expert in Charge of Securities and 
Investment of Holding Company for Development and 
Improvement.

Concerning the completion of agreements and starting 
new renovation cooperation , in the meeting , Engineer 
Khansari, the Acting President of the Board of Manag-
ers of the Association of  Construction Companies said,” 
The situation of cooperation between Association and 
the government in connection with the deteriorated tex-
tures should become transparent , so that the companies 
will be able to join this area easy . For this purpose, we 
put forth certain questions and hope to receive proper re-
sponses and take first steps for such a cooperation.

Referring to the existing discrepancy in respect of meth-
od of presenting facilities ,  Engineer Feridoun Khazaei 
, the Acting Secretary for the Association of Construc-
tion Companies said to the representatives of the govern-
ment,” in the code of practice for the payment  of the 
facilities of Article 3, the amount of facilities for each 
residential unit is 300 million Rials and for the non-use-
ful construction , each square meter is for 4 million Rials 
, whereas in the supportive package of renovation of de-
teriorated textures, the amount  of facilities for the resi-
dential units in the method of non-industrial construction 
is two hundred million Rials and for the construction in 
industrial method is 250 million Rials . 

In response to these views, Engineer Jamoor , Deputy 
for  Planning and Development of Holding  Company 
of Development  and Improvement announced that the 
facilities in accordance  with Mehr housing project is 20, 
22 and 25 million Tomans and said,” the cost for deterio-
rated textures is high .
We were interested in increasing the amount of these 
facilities . However, based on the approval of the gov-
ernment, the facilities for 30 million Tomans have been 
agreed upon, but the Central Bank does not have a posi-
tive view in increasing the facilities . The activists of the 
construction market are expected  to work with the per-
vious facilities .  There is no doubt that different banks 
have different methods and there are certain authorities 

which under the control of board of mangers of banks 
and they are not related to the credit line. Our preference 
is to have the presentation of facilities in a homogenous 
way in the country , but if there is a difference , this 
should be related to specific projects in which the meth-
ods of payments are different. 

Referring to the fact that the facilities announced by the 
government has been a base from about 8 years ago to 
pay the facilities, Engineer Kangani , Member of the 
Board of Managers in the Association of Construction 
Companies reminded, “  the existing facilities , with re-
gard to the daily increase of construction cost can not 
make a noticeable help with construction developers 
.  The type of buildings and necessary costs to imple-
ment them are different from each other .  Moreover, one 
should leave a high cost for the site development in de-
teriorated textures and supply the landscape work. If we 
were able to do this job 8 years ago with such an amount 
for a building unit , there is no doubt, with the noticeable 
changes of prices , we are not able to do that now. Who is 
supposed to pay this amount differences? 

In response to this question, Engineer Jamoor pointed 
out,”  we should control the pivot of our discussion round 
our available assets. You are investors and we only pre-
pare ground for investors like you by granting facilities . 
The mentioned facilities are only for the construction of 
residential units and the responsibility to supply the cost 
of site development , shared areas and other spaces are 
undertaken by the investors. 

In the continuation of discussion and referring to this 
point that there are some noticeable ambiguities in the 
text of code of practice for the payment of facilities to 
housing construction in the deteriorated textures for the 
construction activists, Engineer Khazei announced, “ it is 
better for the government to make the method of payment 
of the installment of facilities to construction companies 
transparent.  In the text of the presented code of practice 
by the government , in the Article 9 , there are certain 
conditions for the payment of the installment of facili-
ties. In other words, after the end of foundation, frame 
and ceiling , rough work and then finish work , 15, 40, 30 
and 15 percent  of loan is granted as facilities , whereas 
the construction companies are not able to receive these 
facilities in all units due to work on different blocks up to 
the end of each of the above-mentioned stages. 

As for this issue, Shahriyar Mehrafshar , General Man-
ager for the Equipment of Financial Resources and 
Peoples Contribution at Holding Company of Urban De-
velopment and Improvement of Iran reiterated,” though 
the method of payment the installment of facilities are 
presented in this manner in the code of practice, but if 
necessary , it is possible to negotiate to receive a spe-
cific percentage of this amount . For example, if even 
50 percent of the total project has reached to the stage of 
foundation, it is possible for the builder and developer 
to receive up to 15 percent of the facilities related to that 
50 percent . 

Continuing this very debate, and referring to the situation 
of the market and fluctuation of prices, Engineer Pour-
shirazi , another member of the Board of Managers of 
the Association of Construction Company emphasized 
on  the necessity of a faster action to buy materials which 
demands higher percentage of payment of the facilities 
in the early stages of the work .   In response , Engi-
neer Jamoor said, “ At present we do not have a payment 

Association of Construction Companies at the threshold of join-
ing the project of deteriorated textures 
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Studies show that if the price of foreign currency and 
following that  machineries in the country has become 
double , the spare parts of machineries has had a higher 
growth and a growth between 4 to 7.5 times. It is such 
that the price of roll bearing 12260SKF , of   Jaw crush-
er100x120 “ WIST” has increased from 4 million Tomans 
to 30 million Tomans, i.e 7.5 times . This standard and in-
dex of the increase of costs can be clearly observed in the 
rate of hourly hiring of some of the machineries.  In such 
a condition , maintaining and supporting the contractor 
companies of developmental projects, as the undertakers 

of development infrastructures are among the necessary 
duties of the employers of governmental sector .  The 
lack of on time payment of their Performa and due claims 
of the project executive contractor and the lack of appli-
cation of price modification in the base price inventories 
will make this engineering sets to face a full annihila-
tion . This will also destroy the technical and engineering 
capitals of these companies which have consolidated the 
bases of technical knowledge in the country. In that case, 
the foreign companies will impose their will on the engi-
neering affairs of the country and will move out a part of 
the foreign exchange resources from the country.   

Unemployment in Spain with a rate of 25 percent has 
reached to the borderline of five million and 700 thou-
sands people. The situation resulting 
from the increase of inflation and re-
duction of incomes has given rise to 
the daily increase of demonstrations 
and strikes in different spots of the Eu-
rope. The crises of Spain started since 
2008 with the explosion of the housing 
bulb. According to the experts, this cri-
ses will continue at least for four years.

The law of the increase of tax on added value has been 
enforced since current September in Spain and it has had 
impacts on the markets of this European country in less 
than a month. It has also accelerated the rate of annual 
inflation and has made Spain move out the limits related 
to the countries which must observe sanctions due to its 
specific conditions.

In such a condition , the representative of  the Spanish 
Manufacturers Association of Construction & Mining 
Equipment was introduced through Iran –Spain Joint 
Chamber of Commerce to the Association of Construc-
tion Companies to discuss the possibility of cooperation 
of  its member companies.  

This meeting  was held on the 1st October, 2012  in the 
presence of  Engineer Freidoun Khazaei , Acting Presi-
dent of the Association of Construction Companies , En-
gineer Reza Varzandeh , Member of Board of Managers , 
Engineer Mohammad Kangani , Member of the Board of 
Directors , Dr. Ghomreza Alizadeh , Executive Manger 
of the Company for Guaranteeing the Construction Com-
panies and Member of the Commission of Publication of 
the Association as the representatives of the Association 
of Construction Companies.

Reviewing the present economic situation in Spain and 
mutual areas of cooperation , the respective representa-
tives were ready to hold talks on the existing fields of 
collaboration and the potential of member companies. 

Mr. Naser Arabani , was also accompanying the repre-
sentative the Spanish Manufacturers Association of Con-

struction & Mining Equipment.

Presenting some information about the 
member companies of the Association, 
Engineer Forouzandeh talked about the 
problems of transfer of money from Iran 
to other countries.  

Mr. Sanza stated, Spain is interested in 
developing cooperation with Iran and 

other countries. 

After presenting some explanations about the construc-
tion building and projects related to that in Iran by Engi-
neer Kangani , Engineer Khazaei referred to the incom-
plete projects whose necessity of completion has been 
agreed and added,” it will be a good opportunity for the 
Spanish companies to develop cooperation in this area”. 

Most of the talks were around the fluctuations of foreign 
exchange currencies and increase of the price of dollar 
which has prevented the member companies to be able to 
buy machineries.  At the same time, given the economic 
conditions, the activists of construction in Iran are on 
the opinion that, any kind of cooperation with the Spain 
should be planned through careful studies.

The Spanish side expressed its full preparedness for 
any kind of cooperation with the contribution of Iranian 
companies in the local and foreign construction projects.  
The Association also proposed to hold a seminar on ma-
chineries manufactured by Spain and it was decided to 
continue negotiation with Spanish embassy on this issue. 

At the end of this meeting, Engineer Khazaei suggest-
ed that it will be appropriate if the Spanish companies 
send their questions on the Association of Construction 
Companies and its potentials in written form , so that the 
Association will be able to present explanation on the re-
lated topics and cultivate the possibility of further coop-
eration with Spanish companies. 

The issue of difficulties of purchasing machineries due to foreign exchange 
fluctuations was discussed in the presence of the representative of the Spanish 
Manufacturers Association of Construction & Mining Equipment. 
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present situation , one of the most effective ways to re-
duce inflation can be made through increase of the rate of 
investment interest in banks and to orient the wandering 
money resources towards depositing in banks. 

B- Income policies . In these types of anti-infla-
tionary policies, usually the government intervene in 
market and identify and control the factors producing in-
flation .  As the technical debates are very long , so we cut 
it here and deal with the main topic of our debate which 
is the impact of increase of construction materials price 
and effective inputs on developmental projects. 

The existing realities show that the price of materials and 
inputs related to the developmental projects have found 
a fast trend . In other words, it can be said that they have 
become subject to a moment accelerating changes . On 
the other hand, with the emergence of such a condition 
, the sellers of these necessary inputs for developmental 
projects refuse to sell their products. Those who agree to 
sell, they also ask for cash for their goods. So , in such 
a condition, the possibility of implementation of devel-
opmental projects for contractor engineer companies of 
developmental projects is very difficult and beyond one’s 
power.  This occurs within a condition in which the con-
tracts have been calculated based on the base price of the 
year 2009.  The executive contractor of the project should 
prepare it with the price of the year 2012 and spend it.  
By the way, the Performa invoices are not paid on time 
. As the statistic show , the due claims of the contractor 
sector of the developmental projects from the employers 
sectors is about 12 thousand billion Tomans.  Receiving 
this amount from the employers sector in the present situ-
ation is very far fetched and impossible.  According to 
the representative of Ardakan people in Islamic Consul-
tative Assembly ( Parliament), the general budget of the 
country ( which is different from the total budget of the 
country) is 144 thousand billion Tomans in 2012 which 
include the followings: 

Developmental budget : 40 thousands billion Tomans 
Current budget: 100 thousand billion Tomans ( 60 thou-
sand billion Tomans of it is related to the salary and wage) 

Financial budget : 004 thousand billion Tomans `

Total  general budget of the government : 144 thousand 
billion Tomans 
With regard to the sanctions, if 50 percent of the budget 
to be met , then the general budget of the government will 
be equal to 72 thousand billion Tomans. i.e. The general 
budget which will be materialized is: 144x 50  =72  100

The remaining budget for developmental projects is  
72-(60+4)=8 

So it seems what remains in 2012 for the budget of de-
velopmental projects is about 8 thousand billon Tomans 
. This figure neither responds to the previous claims , nor 
can cover the demands of new developmental projects.   
By the way, Dr. Ahmadi Nejad , the respectable Presi-
dent of I.R. of Iran has estimated the general budget of 

the country to be about 157 thousand billion Tomans and 
its rate of fulfillment about 95 thousand billion Tomans 
. With these figures, the estimation and supply of devel-
opmental budget for half left and new projects is very 
farfetched.

Considering what was discussed, the price of round bar 
has changed from 650 Tomans in 2009 to about 2500 To-
mans , i.e. about 400 percent price increase.  The rests of 
necessary items and inputs for developmental projects , if 
not having a rise in the price , definitely they are subject 
to inflation and price growth at the same rate.  In order to 
prove this claim , we consider the price of tar . In 2009 
, the price of per ton of it was 340 thousand Tomans . In 
2012 , it amounted to about 700 thousands Tomans. Tak-
ing into consideration that more than 50 percent of the 
Rials economy of the asphalt which is built is related to 
the cost of purchasing tar and fuel , naturally , the sup-
ply of such a financial resource in the start of the job is 
impossible for the executive contractor of developmental 
projects.  The reason is that the contractor companies of 
developmental projects are technology-oriented compa-
nies with technical and scientific capitals  and they must 
not be considered as investing companies.  The supply 
of 50 percent of their activity costs , on developmental 
infrastructures is a big unjust dealing which is beyond the 
power of these types of technical and engineering compa-
nies. Meanwhile , if based on an impossible assumption 
, these financial resources to be prepared and supplied 
by a contractor company of a project , then its payment 
will be impossible due to the features of budget in the 
difficult situation ahead and due to what was announced 
by the respectable representative of the parliament in re-
spect of budget resources which is increasingly depen-
dent on oil revenues.  The employers sectors , with such 
a perspective will be unable to pay their agreed Performa 
and modifications.  This will bring about the bankruptcy 
and annihilation of contactor executive companies and 
the social capitals of contactor engineering companies of 
the developmental projects. By the way, these conditions 
threaten also their family life . I do not want to enter the 
discussion on the effect of this trend on the family and in-
dividual life of the mangers of the contractor companies 
of developmental projects. You can guess the story based 
on these short clues. 

It is worth mentioning that the increase of prices is not 
limited to the prices of construction materials needed 
by the projects with a growth of about 300 percent , but 
it enters the affiliated sectors in form of Markov chain. 
It is such that the price of spare parts necessary for the 
project machineries has been increased in the same trend.  
The comparison of prices between the second half of the 
year 2011  with the first half of the year 2012 shows this 
reality that the price of some spare parts such as Bosh 
and Piston  of the Bulldozer D155 has increased from 
4.5 million Tomans to 13 million Tomans which shows a 
growth of about 3 times.  The serve pump and excavator 
470 Dousan , has had about 5 times price increase, i.e. 
its price has changed from 600 thousands Tomans to 3 
million Tomans and the full starter of Bulldozer D155  
has changed from 900 thousands Tomans to 3.5 million 
Tomans , i.e an price increase of 400 percent. 
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In order to start discussion on the effects and conse-
quences of the irregular increase of the price of construc-
tion materials on developmental project, I find it neces-
sary to present the influencing factors on the formation 
of inflation briefly. 

The economic scholars and theoreticians have defined 
inflation as the irregular and constant increase of price 
levels.  If the rate of cash liquidity in the country ( which 
is the sum of existing and in circulation moneys  and  
quasi-moneys) to have a greater increase as compared 
with the rate of presented goods and services in the soci-
ety , the presence of such a condition will accelerate the 
general level of prices and following that , the inflation 
will increase. 

One of the main factors of inflation is the lack of coordi-
nation between the increase of money in circulation and 
the increase of the production level in the society. If the 
growth of liquidity(cash) is more than production , this 
will lead to the decrease of the power of national cur-
rency and will cause the rise in prices and make inflation. 

The scholars of economics have made a classification of 
inflations which is presented in below lines precisely: 

- Hyper inflation or high inflation which is applied to the 
inflations of 50 percent in a month or two times of the 
prices in six month or a three-digit inflation. 

- Galloping inflation . In this type , the inflation is be-
tween 15 to 25 percent. 

-Trolling inflation : This shows an inflation about 10 per-
cent which in present conditions is applied to inflations 
below 6 percent. 

Inflation can also be divided into smaller groups as fol-
lows: 

1. Hidden inflation in which the price remains fixed , but 
the quality and even the rate of goods and services de-
crease. 
2. Trolling inflation which is resulting from increase in 
demands. 
3. Formal inflation which is created due to the increase 
of money supply .
4. Structural inflation which is made due to additional 
demands 
5. Unyielding inflation which is associated with the un-
limited increase of prices . It happens usually after wars 
or revolutions . It interrupts economic relations and col-
lapses the economic system. 
6. Swift inflation which is created when the government 
wants to keep the level of unemployment low. 
7. Inflation resulting from the pressure of benefit .It oc-
curs when investors want to capture a greater rate of na-
tional income. 

8. The inflation of the cost pressure which is created due 
to the increase of production cost. 
9. Inflation resulting from wage increase . If its growth 
has no effect in the positive trend of production and pro-
ductivity , it causes inflation. 

Factors affecting the formation of inflation 

1. Shortage of budget and its supply through borrowing 
from the Central Bank 
2. Increase of foreign assets resulting from the increase 
of the price levels 
3. Increase of the price of fossil energy carriers… ( fuel, 
kerosene, electricity, …) 
4. Lack of sector coordination , infrastructural bottle-
necks , and adhesiveness of supply in key sectors such 
as industry and agriculture cause inflation . It is such that 
in such a condition , with the rapid growth of demand , 
the supply does not grow concurrent and in coordination 
with that. 
5. Omission of industrial and guilds subsidies 
6. The presence of high risk in economic activities 
7. Weakness of management in particular foreign cur-
rency management and prevention from the devaluation 
of national currency 

It is worth mentioning that the effects and outcomes of 
inflation in different economic enterprises are different.  
It is such that the life of commercial banks are dependent 
on the two-digit inflation.  Naturally, enjoying certain le-
verages , banks can play a role in the process of two-digit 
inflation. In one side, I should say , that in an inflation 
whose growth rate is between 15 to 20 percent, a large 
group of social layers benefit , and for this very reason 
, this part of economic activists try to maintain it due 
to the fact that their interests are tied with this rate of 
inflation. 

Mentioning these theoretical foundations also confirm 
that in order to maintain the infrastructures of develop-
ment and implement developmental projects in the coun-
try , it is necessary to use the mechanisms of modifica-
tion based on precise and updated statistics against the 
irregular increase of prices in particular in order to make 
the prices real in implementing developmental projects. 

Ways to Fight Back Against Inflation

In economic theories, the ways to move out of inflation 
are classified into two groups: 

A- Monetary  and financial policies 
B- Income policies 

A- In monetary and financial policies, usually with limit-
ing the total demand through collecting money in form 
of non-cash capital, the inflation is controlled which in 
other words is called the contractive policies too.  In the 
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