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يک�ي از راهه�اي موثر براي تحق�ق رهيافته�ا و راهکارهاي 
برون رفت از ش�رايط كنوني، تعامل بخ�ش خصوصي به ويژه 
انجم�ن ش�ركتهاي س�اختماني با مدي�ران ارش�د نهادهاي 
كارفرماي�ي، حکومت�ي و دولت�ي  اس�ت كه ب�ا بهره گيري از 
نشستهاي مستمر و پيوسته با مديران ارشد نهادهاي ذيربط 
در پروژه هاي عمراني، امکان پذير مي ش�ود. در اين مناسبات 
متکي بر همدلي و همياري است كه مي توان با ارائه مشکالت 
واقعا موجود در روند امور ش�ركتهاي عضو اين انجمن و ارائه 
پيشنهادهاي اجرايي و عملياتي به بخش كارفرمائي نهادهاي 
دولتي و حکومتي، به راه حلهاي مرضي الطرفين دس�ت يافت 
و با بررس�ي همه جانبه امور و با رصد كردن منابع ملي كشور 
بهتري�ن گزينه ب�راي برون رفت از ش�رايط وي�ژه را طراحي، 
سياس�تگذاري و برنامه ريزي ك�رد و در چرخه عمل قرار داد، 
شايد يکي از موثرترين و مهمترين راههاي موجود براي بخش 
خصوصي كش�ور ورود به تعامل خالق و برداش�تن ديوارهاي 
احتمالي سوءتفاهمها  و سوءبرداشتها باشد كه در نشستهاي 
مداوم و پي گير و بيان نقطه نظرات كارشناس�ي، امکان تحقق 
آن كم�اكان براي بخش خصوصي مايه و پايه اصلي اميدواري 
براي دس�تيابي به نتيجه هاي برون رفت اس�ت. بدين منظور 
ش�وراي هماهنگي تش�کلهاي مهندس�ي، صنفي و حرفه اي 
كشور متشکل از 16 نهاد پروژه محور در زيرساختهاي توسعه 
كش�ور از طريق هيأت مديره اجرايي زمينه ه�اي همکاري  و 
همياري با نهادهاي دولتي را فراهم س�اخته  است ضمن آنکه 
در بخش�هاي كارفرمايي نيز  اين احس�اس نياز به تعامل روز 
به روز بيش�تر مش�هود ش�ده و با گامهاي س�ريع وارد حوزه 
عمل گرديده اس�ت. امض�اء تفاهم نامه ش�وراي هماهنگي با 
رئيس س�ازمان مديريت و برنامه ريزي  وقت در ش�هريور ماه 
س�ال 82  تحت عنوان ش�ورای تعامل، مبين اشتراك ذهني 
و عيني در تدوين اس�تراتژيهاي برون رفت از دشواريهاست. 
ب�ا اين اميد كه آنچه در اين نشس�تها با توجه به خرد جمعي 
مص�وب مي ش�ود در فرايند عم�ل، بدون دخ�ل و تصرفهاي 
ماه�وي بتوان�د نيات و اه�داف مترت�ب بر اين نشس�تها را 
برآورده س�ازد ت�ا بنيانهاي تعامل بيش ازپيش تقويت ش�ود 
ولي گاهي خالف اين رويه پس�نديده، مش�اهده مي ش�ود به 
  L.Cعنوان مثال، تالشهاي سه س�اله ی بسيار نفس گير براي
ريالي جهت پروژه هاي عمراني، با بررس�يهاي س�طر به سطر 
و بين الس�طورين مصوب گرديد و ب�ه صورت اليحه يا طرحي 
به مجلس ش�وراي اسالمي ارسال شد ، در اين مصوبه، بانکها 
موظ�ف بودند، صورت وضعيته�اي پيمان�کاران را بپردازند و 
از كارفرم�اي دولتي آن را با ملحقات مترت�ب بر آن دريافت 
نمايند ولي در بررسيهاي مجلس شوراي اسالمي با تغيير يک 
واژه، ماهيت اين دس�تاورد سه س�اله دگرگون شد به طوري 
كه با تغيي�ر واژه »بايد« به »مي تواند« ام�ري الزامي به امري 
اختياري تبديل گش�ت و بالطبع بانکها كه عالقمند نيس�تند 

براي دريافت مطالبات با نهادهاي دولتي درگير ش�وند و بهتر 
مي دانند اين امر از طريق پيمانکاران پروژه هاي عمراني عملي 
ش�ود به همين دليل اجراي آن را متوقف كردند زيرا دريافت 
مطالبات براي آنها از بخش پيمانکاري آسانتر تلقي مي شود و 
اگر اعتباري هم به پيمانکاران پروژه ها مي دهند با تضمينهاي 
كافي و اضافي نوعي عمل مي كنند كه اصل و س�ود انتظاري و 
هزينه هاي مربوط به وصول آن، يکجا از پيمانکار دريافت شود 
و در اين زمينه از توانايي هاي كارشناس�ي بس�يار بااليي نيز 
برخوردار هس�تند، بنابراين ض�رورت اين تعامل خالق زماني 
مي تواند براي برون رفت از مشکالت كشور اثربخش باشد كه 
مجلس شوراي اسالمي نيز به تعامالت چند ساله متبلور شده 
در اليح�ه و يا طرح، بهاي الزم دهد، و به خرد جمعي متراكم 
ش�ده در آن احت�رام الزم قائل گردد زي�را زماني كه تالش  و 
كوش�ش مغزافزاري گروه�ي از متخصصان برجس�ته بخش 
خصوص�ي و بخش دولتي در زمان نس�بتاً كوت�اه در مجلس 
محترم ش�وراي اس�المي به نوعي تغيير ماهي�ت مي دهد كه 
واجد هيچگونه كاركردي براي حل مش�کل نيست و به بياني 
س�البه به انتفاء موضوع اس�ت. اين امر سردي و يأس را براي 
ادامه اي�ن قبيل تعامالت در طرفين تعام�ل ايجاد مي كند. با 
توجه به معيارها و س�نتهاي اس�المي مگر جز اين اس�ت كه 
نظ�ر جمعي بوي وحي مي دهد. يعني به حقيقت مطلق، يعني 
وحي، نزديکتر اس�ت. پس ثمره تالش س�ه س�اله گروهي از 
متخصصان درد آش�ناي طرف تعام�ل را كه هفته اي چند روز 
و هر روز تا پنج س�اعت و بيش�تر در طول س�ه س�ال حول 
محوره�اي م�ورد نياز، تعام�ل كرده اند و به نتيجه مش�ترك 
رسيده اند بايد قدردان بود. زيرا اين گروههاي تعامل به مثابه 
بخشي از بدنه كارشناسي واقعاً دقيق براي نمايندگان مجلس 
ش�وراي اس�المي در يافتن راهکارها و راهبردها براي مسائل 
و مش�کالت كشوري مي باش�د كه بدون هيچگونه دستمزد و 
حق�وق و بدون ايجاد هيچگونه هزينه براي كش�ور، عصاره و 
چکيده تمامي تجربي�ات و دانايي ها، دانش فني، مهندس�ي 
و علم�ي خ�ود را در طبق اخالص ق�رار داده و به عنوان اتاق 
فکر نظام به راهگش�ايي براي حل مسائل داخلي و به تبع آن 
مسائل خارجي مي پردازند. لذا حداقل انتظار بخش خصوصي 
اين است كه قواي ديگر نيز به ياري رساني بيشتر، با شناخت 
از ويژگيه�اي آينده نگ�ري در اين راس�تا و ب�راي برون رفت 
از مس�ائل، مساعي بيش�تري را بکار گيرند و اگر در مواردي 
ابه�ام و برداش�ت متفاوتي احس�اس و يا ادراك مي ش�ود با 
فراخواندن مسئوالن اين قبيل تعاملها، با ابهام زدايي و ايجاد 
اشتراك در برداشت، به تصويب و تاييد آن همت بگمارند. لذا 
اولين درخواس�ت ش�وراي هماهنگي از قواي ديگر اعتماد به 
مصوبات شوراي تعامل است و مي بايستي شبکه اعتمادسازي 
اجتماعي را هر چه بيش�تر در ميان بخش دولتي، حکومتي و 
خصوصي رش�د دهيم. زيرا مناسبات توسعه كشور، در ايجاد 

درخواست شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي 
از كارگروه مشترك در چارچوب منافع ملي
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سرمايه اجتماعي از طريق شبکه اعتماد اجتماعي سه جانبه 
اس�ت و يکي از راههاي اعتمادس�ازي، صحبت و گفتگوهاي 
پيوسته و مستمر اقناعي با نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز 
مي باش�د. بنابراين بر تمامي مديران كه دس�تي در روند امور 
دارند فرض اس�ت كه به ارتقا سطح ش�بکه اعتماد اجتماعي 
و ايجاد و گسترش س�رمايه اجتماعي در كشور  كمک كنند. 
بوروكراس�ي پي�چ در پيچ، يک�ي از معيارها و ش�اخصه هاي 
مهم نشان دهنده ی ضعف ش�بکه اعتماد اجتماعي و سرمايه 
اجتماعي در كش�ور اس�ت به طوري كه اقدام براي تأس�يس 
ش�ركت، در كش�ورهاي داراي س�رمايه اجتماعي ب�اال، براي 
س�رمايه گذاري، 72 س�اعت زمان مي برد و در كش�ور ايران 
در خوش بينانه تري�ن حالت حداقل 6 ماه زمان براي آن الزم 
است؛ لذا نظر همه عالقه مندان به توسعه كشور را براي رشد 
و ارتقا سطح اعتماد اجتماعی كشور، جلب می نمائيم و بخش 
خصوص�ی نيز به نوب�ه خويش با مرجح دانس�تن منافع ملی 
كشور بر منافع صنفی و منافع فردی، گامهای موثری برداشته 
است و آمادگی برداشتن گامهای اثربخش بيشتری را نيز دارد. 
با اين توضيح كه در ش�رايط موجود با عدم پرداخت مطالبات 
پيمانکاران پروژه های عمرانی توس�ط  بخش كارفرمايی، اين 
گ�روه بيش از مطالبات خود، واقعاً به بانکها و س�اير بازارهای 
مالی رسمی و غيررس�می با بهره های كمر شکن بدهکارند و 
زندگی و هستی و س�رمايه  حرفه ای و اجتماعی آنها، شديداً 
در معرض اضمحالل و ش�ركتهای آنها با س�ابقه بيش از عمر 
انقالب ش�کوهمند اس�المی در معرض نابودی، ورشکستگی 
و انح�الل قرار گرفته اس�ت. با عنايت به آثار س�وء اين روند 
ب�ر اقتصاد ملي، هم�ه دولتمردان را به درك تاريخی بيش�تر 
از ش�رايط ويژه فرا می خوانيم اين شركتها ضمن كارآفرينی، 
مانع زياده خواهی و زياده طلبی ش�ركتهای خارجی ش�ده اند 
و بي�م آن م�ی رود كه ب�ا تعطيلي اين ش�ركتها، ش�ركتهای 
خارج�ی تاخت و تاز خويش را ب�رای تحميل اراده معطوف به 
هدف كش�ورهاي متبوع خود، آغاز نماين�د و موج ديگری از 
مهاجرت و اينبار از سوي فن آوران عرصه ساخت و سازندگی 
به اجبار شروع گردد. آنچه در اين ميان می تواند به استحکام 
و انس�جام امور و كن�ش متقابل بخش خصوص�ی و نهادهای 
كارفرمايی پروژه های عمرانی بيانجامد همانا پی گيری اجرايی 
شدن مصوبات و عدم تغيير ماهوی گزاره های مورد توافق در 
پيشنهادهاي كارشناسي شده است زيرا كه در شورای تعامل 
خوش�بختانه نمايندگان بخش دولتی، )معاونت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی رياس�ت جمهوری( و بخش خصوصی حضور 
دارند و آنچه دراين زمينه به تأييد و تصويب می رسد، برآيند 
تعامل آنها می باش�د. بنابرآنچه اش�اره شد شوراي هماهنگي 
پس از تعامالت و تش�کيل جلسات متعدد، پيشنهاد صريح و 
روشن و منطبق با منافع ملی كشور را به طور اجمال در موارد 
زي�ر طي نامه اي به جن�اب آقاي مهن�دس محرابيان نماينده 
محترم رياست جمهوري و عضو شورايعالي فني ارسال نموده 

است كه شامل موارد زير است:
1 - از آنجائی كه پروژه ها در چهار گروه شامل:

الف - مهر ماندگار 
ب -  پروژه هايی كه بايد ادامه پيدا كنند 

پ - پروژه هاي�ی ك�ه ادامه آنها در ش�رايط حاضر امکانپذير 
نيست و خاتمه آنها نيز به صالح نيست

ت - پروژه هايی كه ادامه آنها در شرايط حاضر مقدور نيست، 
تقسيم شده اند.

1-1  ش�ورای هماهنگی نسبت به آنها پيشنهاد می كنند: الف 
� در خصوص پروژه های گروه سوم )پ( و چهارم )ت( اختيار 
تعلي�ق و يا خاتمه اين قبيل پروژه ها به پيمانکاران و مجريان 

آن داده شود.
1-2  در صورت�ی كه پيمانکار دو مورد از صورت وضعيت خود 
را نتوانسته باشد به طور كامل دريافت كند حق داشته باشد، 
پيش�نهاد اعمال  م�اده 48 و يا 49 نماي�د و مجريان طرحها 
مکل�ف به پذيرش آن باش�ند ودر صورت اعم�ال ماده 48 با 
اس�تفاده از روش�های منعکس در محور دوم، ب�ا پيمانکاران 

تسويه حساب شود.
2- در م�ورد مطالب�ات پيمان�کاران و مش�اوران از بخ�ش 
كارفرمايی،  از ميان امکانات مطرح شده در نشستهای شورای 
تعامل،  صرفاً پرداخت مطالبات از طريق اوراق مشاركت مورد 

پذيرش شوراي هماهنگي مي باشد.
2-1- شورای هماهنگی پيشنهاد می كند به هر طريق ممکن ، 

دولت نسبت به افزايش  و تأمين نقدينگی اقدام كند. 
2-2- ش�وراي هماهنگ�ي پيش�نهاد مي كند از نظ�ام پولی 
)بانکي( و شركتهای سرمايه گذاری برای تبديل امکانات دولت 

به نقدينگی استفاده شود. 
2-3- شوراي هماهنگي پيشنهاد مي كند در مقابل دارايی ها 
و امکان�ات دولت�ی واگذاری ب�ه بانکها، آنها نيز  به گش�ايش 

اعتبارات اسنادي )L.C( ملزم شوند.
3- راهکاره�ای اجرايی در مورد قراردادهايی كه در ش�رايط 
روز تأمي�ن اعتبار ش�ده اس�ت. موارد زير توس�ط ش�وراي 

هماهنگي پيشنهاد مي شود:
3-1- ش�اخص های واقعی تعديل در زمانهای كوتاه مدت يک 
ماهه يا ضرايب انطباق علی الحس�اب ماهيانه و تعديالت سه 

ماهه براي پروژه هاي عمراني اعالم شود.
3-2- تثبيت نرخ مصالح كليدی كه مستقيماً با ارز در ارتباط 
هس�تند از محل طرح خريداري شوند و تا حد مبلغ منعکس 
در پيش�نهاد قيم�ت پيمانکار، به حس�اب بده�کار پيمانکار 
منظور و م�ازاد آن، از محل طرح پرداخت ش�ود. )به اين نوع 
مصالح تعديل تعلق نگيرد ولی س�اير بخش�های اجرايی اين 

رديف مورد تعديل قرار گيرد(
3-3- افزاي�ش نقدينگ�ی در پروژه ه�ا در مقاب�ل درياف�ت 

تضمينهای الزم از پيمانکاران و مشاوران صورت پذيرد.
3-4- اعمال كليه مفاد محوره�ای فوق الذكر بر قراردادهای 
فاقد تعدي�ل و مترمربع زيربنا و EPC نيز مورد درخواس�ت 

همه تشکلهاست.

اميد است پيشنهادهاي ش�وراي هماهنگي مورد توجه ويژه 
دولتمردان و س�اير نهاده�ای تصميم گير ب�راي برون رفت از 
ش�رايط كنوني قرار گيرد زيرا آنچه مطرح شده است با رصد 
كردن منافع ملي كش�ور مورد بحث، بررسي، تأييد و تصويب 

قرار گرفته است تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
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رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام روز  چهارش��نبه 22 آذر 
با اعضاي هيأت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و منتخبين 
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فني، مهندس��ي و صنایع انرژي 
ای��ران دیدار کردن��د. در ابتداي این دیدار آقایان دکتر ش��مس 
اردکاني، مهندس ملکياني فرد، مهندس پارسا، مهندس تاالري و 
مهندس فروغي نمایندگان بخش هاي گوناگون صنایع، شرکتهای 
مهندس��ی پيمانکار پروژه های عمرانی، ص��دور خدمات، فني و 
مهندس��ي و انرژي به تش��ریح وضعيت صنایع مذکور در کشور 
پرداخته و با طرح پاره اي از مشکالت پيش روي صنایع گوناگون 
زیرس��اختهای توسعه ای نظير آب، برق، پتروشيمي، نفت، انرژي 
و س��ایر خدمات فني و مهندس��ي، ایجاد کميسيون یا کميته اي 
از کار شناس��ان این صنعت را در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
براي اس��تفاده از دیدگاه هاي آنان در تدوین سياس��ت هاي کلي 

نظام را خواستار شدند.

در اي�ن دي�دار مهن�دس منوچه�ر ملکيانی ف�رد رئيس 
هي�ات مدي�ره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی خطاب به 
رئيس مجمع تش�خيص مصلحت نظام گف�ت: اغلب ما که 
نمایندگان��ی از ش��اغالن در ح��وزه صنعت احداث هس��تيم از 
حض��ور آن جن��اب در پروژه ها یا مالقاتهای گذش��ته خاطرات 
بس��يار به یاد ماندنی داریم. اینجانب نماینده انجمنی هس��تم 
که حدود 65 س��ال قدمت دارد یعن��ی قبل از وجود قانون کار 
در ای��ران.  پس از پایان دفاع مقدس و در ش��روع س��ازندگی 

اعضای هيات مدیره این انجمن به اتفاق جامعه مشاوران ایران 
خدم��ت رس��يدیم و برای ترميم و جبران ویرانی ها و س��اختن 
ایران عزیز اعالم آمادگی نمودیم و استدعا کردیم که به جامعه 
فنی و مهندسی کشور یعنی سازندگان، پيمانکاران و مشاوران 
اعتماد کنيد تا کارهای س��ازندگی به دس��ت س��ربازان جبهه 
س��ازندگی که دارای پتانس��يل بالقوه ای هس��تند انجام ش��ود. 
اینها خود در مواردی که الزم باش��د از تکنولوژی یا متخصصان 
خارجی اس��تفاده خواهند کرد. الزم نيس��ت کلي��د پروژه ها به 
دست ش��رکتهای خارجی داده ش��ود. جنابعالی فرمودید ما به 
ش��ما اعتماد و اطمينان داریم، به��ای در اختيار گرفتن دانش 
خارجی پول اس��ت نه کليد مملکت و این فرق بين این رژیم و 

رژیمهای قبلی اس��ت. 
وی افزود: امروز در س��ال توليد ملی و حمایت از کار و س��رمایه 
ایرانی بار دیگر برای تحقق این آرمان مقدس که می تواند تحول 
عظي��م در مس��ير تاریخی ایران ب��ه وجود آورد اع��الم آمادگی 
می کنيم.  مسلما باید سربازان راه توليد و ایجاد کار و اشتغال را 
حفظ و مهياي کار نمود و از اضمحالل آنها که بحق سرمایه های 
واقعی ملی هس��تند جلوگيری ک��رد. همایش صنعت احداث که 
از بزرگترین همایش��ها در س��طح ملی و با حضور اشخاص موثر 
و بزرگواران کش��ور و فعاالن صنعت احداث و تش��کلهای بخش 
خصوص��ی برگزار ش��د با هدف و محوری��ت تحقق همين هدف 
یعنی توجه به توليد ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام 
گردید. بخش خصوصی شاغل در این حوزه اعالم آمادگی کامل 

آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی عنوان کرد 

ريشه تمام مشكالت كشور
 روحيه افراط و تفريط است
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می نماید و معتقد است با برنامه ریزی درست می توانيم از این 
جنگ اقتصادی نيز سربلند و پيروز بيرون بيائيم. اما در حفظ 
نيروهای سازنده شاهد غفلتهای غيرمنتظره هستيم، بسياری 
از پروژه های عمرانی در طول 9 ماه گذش��ته از مطالبات خود 
هيچ دریافتي نداش��ته اند  و ش��رکتها دچار مش��کالت بسيار 

طاقت فرسا هستند. 

رئي�س مجمع تش�خيص مصلحت نظ�ام در اين ديدار 
ط�رح مس�ائل و مش�کالت پيش�نهاد ش�ده توس�ط 
نماين�دگان جمع حاضر را واقعي و دلس�وزانه خواند و 
با اش�اره به راه و منطق مديريت كش�ور پس از جنگ 
تحميلي گفت: احياي صنایع و اقتصاد کش��ور و ش��کوفایي 
صنایع و ذوق و شوق سازندگي کشور پس از جنگ تحميلي 
این نوید را مي داد که انقالب اسالمي ایران تحت لواي مکتب 
اه��ل بيت )ع( در س��اليان نه چن��دان دور الگوي ملت هاي 
زجرکشيده و توسعه نيافته مس��لمان و غيرمسلمانان منطقه 

و جهان ش��ود.

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، تقدیر و تشکر توليدکنندگان 
و کارآفرینان کش��ور را، از برنامه ها و سياس��ت هاي توسعه ي 
پ��س از جنگ، نتيجه ي در پيش گرفت��ن منطق و تدبير، در 
برنامه ه��ا و تعامل س��ازنده با همه کش��ور ها عنوان و تصریح 
ک��رد: همان گونه که با جّدیت و تدبير و عقالنيت توانس��تيم 
دفاع مقدس و مذاکرات قطعنامه 59۸ را پيش ببریم، همين 
منط��ق پس از جن��گ نيز مؤثر افتاد و زماني که کش��ور ها و 
قدرت ه��ا، جّدیت و درس��تي منطق و عقالني��ت ایران را در 
عمل دیدن��د، راه تعامل و همکاري بين المللي براي توس��عه 
و پيش��رفت کشور، به س��رعت هموار و اقتصاد کشور در ریل 
جهش اقتصادي قرار گرفت. عضو مجلس خبرگان رهبري به 
وضعيت نامساعد اقتصادي کشور پس از پایان جنگ تحميلي 
اش��اره کرد و گفت: حضرت امام )ره( و مس��ئوالن کش��ور به 
درستي و در مقطعي حساس جلوي خسارت بيشتر به کشور 
را گرفتند و با حاکم کردن منطق و تدبير در تصميمات، باعث 
ش��دند که دنيا سر تعظيم براي تعامل با ایران فرود آورد و با 
سرازیر شدن امکانات داخلي و خارجي، توسعه و سازندگي، با 

سرعت خوبي به پيش رود.

رئي�س مجمع تش�خيص مصلحت نظام، وض�ع كنوني 
كش�ور را بس�يار بهتر از پايان جنگ خواند و گفت: در 
حال حاضر امکانات مادي، انساني، جغرافيایي و فکري بسيار 
خوبي در کش��ور وج��ود دارد و در ص��ورت در پيش گرفتن 
تدبير و تعامل در داخل و خارج، زمينه هاي جبران خسارت و 

جهش اقتصادي فراهم است.

آيت اهلل هاش�مي رفسنجاني صنايع زيرساخت و فني و 
مهندس�ي و نيز نيروي انساني ش�اغل در اين عرصه را 
سرمايه اي عظيم ايران اسالمي دانست و گفت: کارهاي 
بزرگي در کش��ور وجود دارد ک��ه کارآفرینان و متخصصان و 
صنعتگران داخل��ي به خوبي از عهده انج��ام آن برمي آیند و 
نظام و دولت تنها باید راه و مسير حرکت این سربازان عرصه 
سازندگي کشور را هموار و حمایت خود را از آنان دریغ ندارد. 
رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اشاره به برنامه هاي 
پنج س��اله و نيز تدوین سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: 
در صورتي که برنامه 5 س��اله چهارم و پنجم کشور به خوبي 
اجرا مي ش��د، دیگر نيازي نبود که امروز حسرت عقب ماندگي 
از بعضي کش��ورهاي همس��ایه در برخ��ي زمينه ها را بخوریم 
و خجالت زده ي دلس��وزان صنعتگر و فع��االن صدیق اقتصاد 

کشور باشيم.

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، بزرگ ترین انحراف را انحراف 
از توس��عه و سازندگي کشور دانس��ت و با اشاره به شعارهاي 
بي پشتوانه اقتصادي و نيز قرار دادن سرمایه هاي کشور و پول 
نفت در جيب مردم گفت: حمایت واقعي از اقتصاد و اش��تغال 
کش��ور کمک به توليد ثروت و حمایت از س��رمایه گذاري در 
صنعت و س��ایر بخش هاي اقتصادي اس��ت و ایجاد اش��تغال 
و توس��عه ج��ز از طریق حمایت از تولي��د و فعاالن اقتصادي 
امکان پذیر نخواهد بود. عضو مجلس خبرگان رهبري، ریش��ه 
همه مشکالت کشور را در رشد روحيه افراط و تفریط دانست 
که انس��ان هاي ش��عاري و کم اطالع در جامعه ترویج کرده و 
مي کنند، وي گفت: با حاکم ش��دن ای��ن تفکر افراد اهل فکر 
و تعق��ل و صاحبان ابت��کار و عمل به تدریج گوشه نش��ين و 
از ميدان خارج ش��دند و عرصه سياس��ت و اقتصاد در دست 

بي تجربه ها و کوته نظران قرار گرفت. 

در اي�ن ديدار مهندس س�عادتمند رئيس هيأت مديره 
كانون سراس�ری ضمن بيان مش��کالت، مس��ائل و شرایط 
بحرانی صنعت احداث کش��ور، توسط نمایندگان این بخش، 
پيش��نهاد تش��کيل کميس��يون مش��ترک مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و نمایندگان تش��کل های صنعت احداث کشور 
به منظور بررسی ش��رایط موجود و اتخاذ راه حلهای مناسب، 
مطرح کردن��د که مورد تصویب قرار گرف��ت و رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با استقبال از پيشنهاد تشکيل کميته 
یا کميس��يون صنایع زیرس��اخت و فني و مهندس��ي در این 
نهاد گفت: مجمع تش��خيص مصلحت نظام از پيش��نهادهاي 
کار شناس��ان، صنعتگ��ران و توليدگران عرصه ه��اي گوناگون 
براي تدوین سياست هاي کلي بخش اقتصاد همواره استقبال 

مي کند.
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در ابت�دای هماي�ش مهندس حميدرض�ا ثنائي گزارش 
خود را به نيابت از مهندس علی اصغر گلس�رخی، دبير 
كنفران�س ارائه داد و دکتر عليرض��ا رضائيان، رئيس کميته 
علم��ی کنفرانس گزارش کميت��ه علمي را قرائت کرد و ضمن 
توضي��ح درباره نحوه پذیرش مقاالت ارائه ش��ده به کنفرانس 
عنوان کرد: در ای��ن کنفرانس کارگروههاي تخصصي انتخاب 

ش��د تا به مس��ائل ریزتري بپردازند. اميدوارم کنفرانس بتواند 
ميزبان خوبي براي اجرایی شدن ایده هایي باشد که ميهمانان 
گرام��ی برای تحق��ق آن در این کنفرانس ش��رکت کرده اند و 
پانلها هم بتواند راهکارهایی کاربردي براي صنعت احداث ارائه 

دهد.

•کارفرمایان دولتی هم،  باید در ازای دیرکرد پرداخت طلب پیمانکاران، جریمه بپردازند
•افزایش رشد و توسعه اقتصادی با اعتماد به بخش خصوصی

• صنعت احداث یکی از مهم ترین عوامل  موثر در رسیدن به تمدن صنعتي
• بازبینی وظایف  دولت در پایان واگذاري ها 

  در سومین کنفرانس بین الـمللی صنعت احداث مطرح شد 

س�ومين كنفرانس بين المللی صنعت احداث ايران به عنوان بزرگترين رويداد توس�عه ای بخش خصوصی كشور، 18 و 
19 آذرماه س�ال جاری در مركز همايش�های بين المللی هتل المپيک تهران برگزار شد. برگزاری كارگاه های تخصصی 
كاربردی، ارائه مقاالت تخصصی و كاربردی، ايجاد نشس�ت های بين تش�کلی، فراهم آوردن راهی برای سازگاری فعال 
با ش�رايط موجود و عبور از دش�واری های موجود، برپايی نمايشگاه بزرگ جانبی برای ارائه دستاوردهای فعاالن توليد 
و خدمت در صنعت احداث از جمله برنامه های اين كنفرانس بود كه با همياری ش�انزده تش�کل بزرگ صنعت احداث 
برگزار شد. پرداخت مطالبات معوق پيمانکاران، تعامل هر چه بيشتر بخش خصوصی با بخش دولتی و همچنين مجلس 
برای رفع مش�کالت پيش روی بخش خصوصی و صنعت توس�عه ای كش�ور از جمله موضوعهای كليدی مورد بحث و 

مطرح شده در اين همايش بود. 
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در ادامه همايش، اولين نشس�ت تخصصي با مديريت 
مهن�دس عليرض�ا ناصرمعدل�ي و ب�ا عن�وان »حفظ 
و پاي�داري كارآفرين�ان صنع�ت اح�داث ب�ه عنوان 
ي�ک ض�رورت ملي و ايجاد بس�ترهاي مناس�ب براي 
خوداتکايي كشور« تشکيل شد كه اعضاي آن عبارت 
بودند از مهندس حس�ين امي�ري خامکاني، مهندس 
محمد پارسا، مهندس ناصر تركش دوز، مهندس هرمز 
رامين�ه، مهن�دس عبدالرضا فروغي، مهندس س�عيد 

منوچهريان و مهندس بهمن دادمان.
 مهن�دس عليرض�ا ناصرمعدل�ي، مديرعامل ش�ركت 
پرلي�ت با بيان اینکه هدف این نشس��ت ارائ��ه راهکارهاي 
اجرای��ي در س��ال تولي��د مل��ي و حمایت از کار و س��رمایه 

ایران��ی با تأکيد ب��ر حضور ملت ای��ران در عرصه هاي اقتصادي 
اس��ت، گفت: تأکيد این کنفرانس براي پياده کردن راهکارهاي 
پيشنهادي بخش خصوصي براي اجرایي کردن فرمایشات مقام 
رهبري درباره توليد ملي اس��ت. وی با اشاره به بيانات رهبري، 
توجه و عمل کردن به این توصيه ها را بهترین راه براي رسيدن 

به توسعه اقتصادي مطلوب دانست.

در ادام�ه مهندس ناص�ر تركش دوز، مديرعامل ش�ركت 
مه�اب قدس عنوان ك�رد: همگي آگاه هس��تيم که به علت 
مس��ائل اقتصادي که اخيراً در کشور ما اتفاق افتاده نرخ حرکت 
صنعت احداث کند و نيمه متوقف ش��ده اس��ت. شاید به خوبی 
روش��ن باشد که این کندي حرکت مي تواند چه اثرات سوئي بر 
اقتصاد و اجتماع داش��ته باش��د. صحبت در این رابطه س��اعتها 
وق��ت مي خواهد ام��ا بهترین رویکرد براي ش��فاف کردن اثرات 
این مش��کل، به بحث گذاشتن آن توسط دست اندرکاران بخش 
خصوصي اس��ت. یکي از اهداف مهم این گردهمایي این اس��ت 
ک��ه بتوانيم ابع��اد و عمق اثرهاي کندي و در پ��اره ای از موارد 
توقف حرکت صنعت احداث را براي مس��ئولين روش��ن کنيم و 
درخواست کنيم که مس��ئوالن در کميسيونهاي مشترک براي 
حل این معضل بزرگ چاره جویي کنند. قطعاً یکي از تبعات این 
کن��دي مي تواند کاهش در توليد، باالخص در زمينه هاي انرژي 
و آب، افزایش بيکاري و از دس��ت دادن دستاوردهاي 30 سال 

تالش و سازندگی باشد.

مهن�دس عبدالرض�ا فروغ�ي، مديرعامل 
بنياد آب ايرانيان درباره حفظ دس�تاوردها 
و گس�ترش آنه�ا عنوان ك�رد: این همایش 
نشس��تي اس��ت درب��اره نابس��اماني هایي ک��ه 
گریبانگير س��ازندگان کش��ور ش��ده اس��ت، و 
مش��کالتي ک��ه مس��ئوالن را با ترس ف��راوان 
روبرو کرده اس��ت. واقعيت این اس��ت که عدم 
دریافت مطالبات پيمانکاران باعث شده که آنها 
دغدغه هاي فراواني داش��ته باش��ند و نتوانند با 
نش��اط و انگيزه الزم کار کنند. مشکالت باعث 

ش��ده لطمات زیادي به کار وارد شود و کارها به دليل نرسيدن 
منابع مالي در زمان الزم با تأخير مواجه ش��ود و دولت و مردم 
هر دو متضرر شوند. اميدوارم نمایندگان دولت که در این جلسه 
حضور دارند درباره تشکيل کميته اي درباره مطالبات پيمانکاران 

نظر موافق داشته باشند تا زمينه حل این مشکل فراهم شود.

در ادام�ه مهندس ناصرمعدلی با دع�وت از مهندس علی 
معص�وم زاده مس�ئول هماهنگ�ي امور اقتص�ادي انجمن 
دوستي ايران - تركيه ، از وی درخواست کرد الگوي توسعه اي 
کش��ور ترکيه را براي حاضران در کنفرانس ارائه دهد که ایش��ان 
با اش��اره به اینکه در ایران و ترکيه نيروي کار برابري وجود دارد، 
اما ترکيه توانسته رتبه 16 توسعه اقتصادي در جهان را به دست 
آورد که باید دید این پيش��رفتها نتيجه چه تحوالتي است، افزود: 
در سال 1979 ترکيه تورگوت اوزال را مسئول اجراي تصميمات 
اقتصادي کرد؛ که بعدها قائم مقام وزیر اقتصاد شد. وي اصالحات 
جس��ورانه اي داش��ت که باعث شد پوس��ته اقتصاد ترکيه تغيير 
اساس��ي بياب��د. ترکيه با بي طرفي در جنگ ای��ران و عراق عواید 
بسياري را نصيب این کشور کرد. بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، 
ترکي��ه با برقراري ارتباط مؤثر با کش��ورهاي اقماري قدم مؤثري 
در منطقه اي ش��دن سياستهاي خود برداشت. بعد از بحران هایي 
که به علت مرگ رئيس جمهور ترکيه در س��ال 1993 به وجود 
آمد و دامنه آن به بحران اقتصادي سال 2001 انجاميد، دولت و 
مسئوالن ترکيه از کمال درویش دعوت کردند که امور اقتصادي 
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را مدیریت کند که وي با تغيير قانون اساس��ي در راس��تاي اصول 
اتحادیه اروپا گام مؤثري برداشت. بعدها آقاي اردوغان نخست وزیر 
ترکيه با ایجاد روابط مناس��ب با کشورهاي منطقه، رشد اقتصادي 

را سرعت بخشيد. 
در ح��ال حاض��ر در ترکيه رش��د متکي بر صنای��ع در دوره هاي 
مختل��ف برنامه پنج س��الهط اجرا گردید،  سياس��تهاي درس��ت 
ارزي و خصوصي س��ازي صنعت��ي  انجام گرفت، س��رمایه گذاري 
بين المللي، توجه به مناطق آزاد تجاري، در اولویت بود، عضویت 
در سازمانهاي اقتصادي منطقه اي تشویق شد، تفویض اختيارات 
دولت به بازار آزاد و صدور خدمات فني - مهندس��ي مدنظر قرار 
گرفت . وي در ادامه با اشاره به راهکارهایي که مي توان از الگوي 

ترکيه استخراج کرد، تعدادی از آنها را برشمرد:
1� هدایت اقتصادي کش��ور براساس 

سياستهاي صندوق بين المللی پول
2� تأکيد بر خصوصي سازي واقعی

3� ایجاد ثبات ش��غلي براي مدیران 
عالي رتبه اقتصادي

4� اص��الح و واقعي س��ازي قيمتها و 
دستمزدها و بهاي خدمات

5� صدور اج��ازه فعاليت به بانکهاي 
خارجي

6� تالش جهت سرعت بخشی برای 
پيوستن به سازمان تجارت جهاني

قان��ون  از  حمای��ت  تصوی��ت   �7
سرمایه گذاري خارجي

۸� ایج��اد تس��هيالت ب��راي صدور 
خدمات فني و مهندسي

9� احداث مناطق آزاد تجاري
10� حذف 6 صفر از واحد پول ملي کشور

مهن�دس محم�د پارس�ا رئي�س كميس�يون ان�رژی اتاق 
بازرگانی، صنايع و معادن تهران س�خنران بعدي جلس�ه 
بود که به نمایندگي از س��ندیکاي برق س��خن گفت؛ وي عنوان 
ک��رد: اي کاش ما نفت نداش��تيم یا حداق��ل درآمد آن را صرف 
بودجه ج��اری نمي کردیم. البته در پایان برنامه 20س��اله دولت 

باید قادر باش��د خود را از طری��ق درآمدهاي غيرنفتي اداره کند. 
عمده مش��کالت صنعت احداث مربوط به عدم دریافت مطالبات 
پيمانکاران اس��ت که راه  حلهاي زیادي براي وصول آن ارائه ش��د 
ک��ه عملي نبودند. غير واقعي بودن نرخ ارز نيز لطمات زیادي به 
توليدکنندگان داخلي زده است. وي با اشاره به لزوم واقعي شدن 
نرخه��ا مخصوصاً در حوزه انرژي و س��وخت، درآمد حاصل از آن 
را براي اداره کش��ور ضروري دانست و آن را منبعي براي تسویه 
بده��ي دولت به پيمانکاران دانس��ت. وي گفت: اگر دولت را یک 
بن��گاه اقتصادي در نظر بگيریم،  تحقق اهداف برنامه 20س��اله از 
اهداف اصلي آن اس��ت. اگر تعدیل نرخ ارز اجرا مي شد و قيمتها 

واقعي مي شدند،  خصوصي سازي واقعي نيز صورت مي گرفت.

در ادام�ه مهندس هرم�زد رامينه 
رئي�س منتخ�ب دوره چهارده�م 
مهندسان  جامعه  مديريت  شورای 
مش�اور اي�ران نيز با اش�اره به این 
که متأس��فانه الگوب��رداري ما از ترکيه 
ب��ه ای��ن گونه اس��ت که ه��ر آنچه را 
آنه��ا انجام مي دهند ب��ه طور معکوس 
انج��ام مي دهي��م اف��زود: ب��ا مروری 
بي طرفانه بر مش��کالت صنعت احداث 
متوجه مي ش��ویم سالهاست که دچار 
ای��ن بيماري ش��ده ایم ک��ه تبدیل به 
بيماري مزمني ش��ده اس��ت. مدیران 
ش��رکتهاي پيمان��کاري دیگر مدیریت 
صنعت اح��داث را انج��ام نمي دهند و 
اغلب ان��رژي آنها صرف این مي ش��ود 
که چگونه باید بدهي خود را پرداخت 
کنند. با وجود انواع و اقس��ام بخشنامه ها و هدف نامه ها، وضعيت 
کنون��ي ما چندان مطلوب نيس��ت و ش��رکتهاي ما همه در حال 
فروپاش��ی هس��تند. صحبت از همکاري با دولت است اما دولت 
در زمان ارائه الیحه یا صدور بخش��نامه هيچ مش��ورتي با بخش 

خصوصي انجام نمي دهند.

مهندس معصوم زاده:
در تركيه رشد متکي بر صنايع در 
دوره هاي مختلف برنامه پنج ساله، 
اجرا گرديد،  سياستهاي درست 
ارزي و خصوصي سازي صنعتي،  
انج�ام گرف�ت، س�رمايه گذاري 
بين المللي، توجه به مناطق آزاد 
تج�اري، در اولويت بود، عضويت 
در سازمانهاي اقتصادي منطقه اي 
تشويق ش�د، تفويض اختيارات 
دولت به بازار آزاد و صدور خدمات 
فني - مهندسي مدنظر قرار گرفت 
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در ابت�داي اين پان�ل مهندس اي�رج رهب�ر رئيس هيات 
مدي�ره انجم�ن صنفی انبوه س�ازان مس�کن با تش�کر از 
دست اندركاران اين همايش عنوان كرد: در این همایش 16 
تش��کل بزرگ کشور حضور دارند و اميدواریم بهره کافي و وافي 
از این گردهمایي حاصل شود و شعار توليد ملي و سرمایه ایراني 
را محقق کنيم. بي شک مسائل و مشکالت براي بخش خصوصي 
ملموس تر اس��ت و در تعامل کامل این بخش با دولت اس��ت که 
اهداف برنامه ریزي ش��ده محقق مي شود. وی با اشاره به اقتصاد 
مقاومت��ي، ارائه راهکارهایي از طریق اعض��اي صنعت احداث را 

برای برون رفت از مشکالت نامحسوس مثمر ثمر دانست.

مهندس علی آزاد دبير انجمن راهسازي ايران نيز با تأييد 
س�خنان واقع بينانه مهندس رامين�ه عنوان كرد: مسئله اي 
که باید صادقانه مورد بحث قرار گيرد، ش��ناخت بيشتر مسئوالن 
دولتي از حرفه پيمانکاری اس��ت. این حرفه زیربناهاي توس��عه 
را به وجود مي آورد. پيمانکار نهاد واس��طه اي اس��ت که سرمایه 
مملکت را از حالت پول به زیرس��اختهاي توسعه تبدیل مي کند 
و اش��تغال و توسعه ایجاد مي کند. مس��ئوالن محترم باید بدانند 
بدون سرمایه الزم پيمانکار نمي تواند زیرساختها را ایجاد کند. تنها 
راهکار این امر ش��ناخت دقيق تر اهميت  بخش خصوصي توسط 
دولت و تعامل صادقانه بين این دو بخش اس��ت که متأسفانه این 

امر تاکنون در حد مطلوب و متناسب محقق نشده است

مهن�دس منوچهر اقبال�ي دبير انجمن صنفی ش�ركتهای 
پيمانکاری تاسيس�ات و تجهيزات صنعتی ايران با اش�اره 
به موضوع گردهمايي كه پرداختن به مس�ائل پيمانکاران 
است در باره فوايد حفظ و پايداري كارآفرينان و شاغالن 
صنع�ت اح�داث س�خن گف�ت و عن�وان ك�رد: حمایت از 
کارآفرین��ان به نفع دولت و مردم اس��ت؛ چون ای��ن کارآفرینان 
و پيمانکاران جزئي از س��رمایه ملي هس��تند ک��ه هزینه زیادي 
براي آموزش و تجربه اندوزي آنان صرف ش��ده است. پيمانکاران 
به عنوان کارگزاران دولت، جزئي از س��رمایه دولت نيز محسوب 

مي ش��وند و حفظ آنها به ارتقاي سطح خدمات دولت مي انجامد. 
ادامه بي اعتمادي به بخش خصوصي نتایجي تلخ و جبران ناپذیر 
خواهد داشت و ممکن است به از دست دادن این نيروي سازنده 
بيانجامد. از طرفي دخالت بی رویه دولتها و نهادهاي شبه دولتي 
در پروژه هاي عمراني باعث مي شود نقش آنها در امور حاکميتي 
مغفول بماند. ورود افراطي دولت در امور اقتصادي باعث ملتهب 

شدن مکرر خط گسل بخش خصوصي و دولتي مي شود.

مهندس جواد خوانس�اري رئيس هيات شورای هماهنگی 
تش�کل های مهندس�ی، صنفی و حرفه ای كش�ور درباره 
برخ�ي از مش�کالت گريبانگي�ر بخش خصوص�ي عنوان 
ك�رد: انجمن هاي صنعت احداث در مجموعه ای به نام ش��وراي 
هماهنگي تش��کلها هم��راه با معاونت نظارت راهبردي ریاس��ت 
جمهوري تشکيالتی به نام نهاد تعامل را راه اندازي کردند. دولت 
ني��ز نمایندگاني با عنوان ش��ورایعالي فني مش��خص کرد تا نرخ 
تعدیل را معين کنند. اما سالهاست که در فهرست بها تجدیدنظر 
نش��ده است و مناقصات با نرخهاي سال 13۸۸ صورت مي گيرد. 
با توجه به این که در سال جدید بيش از 150درصد اغلب نرخها 
تغيير یافته، ش��ورایعالي وظيفه دارد نحوه پرداخت مابه التفاوت 
این قيمتها را اعالم کند. ما از طریق نهاد تعامل با ش��وراي فني 
نشست هایي داشته ایم که متأس��فانه بي نتيجه مانده است. عدم 
تامي��ن اعتبارات نيز ت��وان کاري همکاران م��ا را کاهش داده و 
بيکاري روز به روز افزایش یافته است. وي افزود: آقاي محرابيان 
ک��ه به عنوان نماینده دولت در این نشس��ت ها ش��رکت مي کرد 
ب��ه نوعی قول دادن��د و تعهد کردند ک��ه در ازاء مطالبات، اوراق 
مش��ارکت بدهند، یا اوراق س��هام کارخانجات را واگذار کنند که 
همه این وعده ها بعد از 3 ماه بي نتيجه ماند. اميدوارم بعد از این 
کنفرانس براي رفع مشکالت ذکر شده تعامل مفيدتر و اقدامهای 

موثرتری  صورت بگيرد. 
در ادام�ه مهن�دس قب�اد چوب�دار عض�و هيئ�ت مديره 

پانل دوم با عنوان »حفظ پايداري كارآفرينان و شاغالن صنعت احداث به عنوان يک ضرورت ملي و ايجاد بسترهاي 
مناسب براي خودكفايي در كشور« به حوزه راه و ساختمان اختصاص داشت. مديريت اين پانل برعهده مهندس ايرج 
رهبر بود و اعضاي حاضر در آن ش�امل مهندس علي آزاد، مهن�دس منوچهر اقبالي، مهندس  قباد چوبدار، مهندس 

حسن سعادتمند، مهندس جواد خوانساري و دكتر غالمحسين مصطفوي بود.
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انجمن ه�ای صادركنن�دگان خدمات فنی و مهندس�ی 
اي�ران، با اش�اره به اهميت مس�ئله تأمي�ن منابع مالی 
گفت: ما کش��ور فقيري نيس��تيم اما امروز روز بي پولي است. 
ع��الوه بر این مش��کالتي از بيرون و از داخل کش��ور متوجه 
ماست. مشکالت بيروني از جمله تحریم، شفاف و تعریف شده 
است اما مشکالت درون کشور که بالغ بر 90 درصد مشکالت 
را شامل مي شود غيرشفاف و تعریف نشده است که بهتر است 
به راهکارهاي گریز از این دش��واری ها بپردازیم. براي عبور از 
مش��کالت نمي توان فقط از دولت انتظار داش��ت و باید گفت 
اعض��اي بخش خصوصي نيز باید راه حلهاي پيش��نهادي برای 

برون رفت از شرایط کنونی ارائه دهند.

مهندس حس�ن س�عادتمند رئيس هيأت مديره كانون 
سراس�ری انجمن شركتهای س�اختمانی، تاسيساتی و 
تجهيزاتی ايران با اش�اره به نقش تشکلها و گروه ها در 
اداره آگاهان�ه جامعه، اين كنفرانس را فصل جديدي در 
باز تعريف مناس�بات دولت و تشکل ها دانست و عنوان 
كرد: ش��رایطی که هم اکنون نه تنها بر صنعت احداث کشور 
بلکه بر همه گروههای اجتماعی حاکم شده، اقتضا می کند که 
نهادهای مدنی مرتبط در سراسر کشور فراتر از نقش و جایگاه 
اجتماعی خود ظاهر شده و نس��بت به ارائه راهکارهای برون 

رفت از بن بست های ایجاد شده اقدام نمایند.
ورود به این مرحله نيازمند پيش فرض هایی اس��ت که در کل 

جامعه اعم از مردم و حاکميت نهادینه 
ش��ده باش��د و این پيش فرض چيزی 
جز اعتم��اد متقابل و تعریف درس��ت 
مناس��بات فيمابي��ن دول��ت و بخش 
خصوصی نيست. مناسباتی که هيچگاه 
بدرستی تعریف نش��ده و اعتمادی که 
هيچوقت بص��ورت کامل بوجود نيامده 
اس��ت. این کنفرانس که یکی از اهداف 
آن رسيدن به راهکارهایی جهت حفظ 
و پایداری فعاالن صنعت احداث است، 
می توان��د فصل جدی��دی در بازتعریف 
ای��ن مناس��بات باش��د. بنابراین ضمن 
اع��الم آمادگ��ی ای��ن بخ��ش بمنظور 

مش��ارکت، همفکری و همدلی با استفاده 
از خرد جمعی در حل مسائل و مشکالت 

بوجود آمده متذکر می ش��ویم جامعه ب��زرگ صنعت احداث 
کشور یک گروه اجتماعی سازمان یافته است که در طول سه 
دهه گذشته چه درسال های جنگ تحميلی و چه در سال های 
بعد از آن در عرصه های سازندگی کشور همواره بعنوان بازوان 
اجرای��ی دولت ها عمل کرده اس��ت و در جه��ت حفظ منافع 
مل��ی به انجام وظایف و تعهدات خود مش��غول بوده و از هيچ 
تالش و کوشش��ی دریغ ننموده است. این ظرفيت بزرگ فنی 
و مهندس��ی را برای تقویت بنيانهای توس��عه ای کش��ور باید 
حمای��ت کرد و موان��ع را از پيش پای آن برداش��تزیرا اکنون 

ني��ز که در ش��رایط تحریم و جنگ اقتصادی ق��رار گرفته ایم 
ای��ن گروه اجتماعی بزرگ در صف مقدم این جنگ تمام عيار 
و نابرابر قرار دارد و در معرض بيش��ترین آس��يب ها و خطرات 
ناش��ی از می باشد. ذکر این نکته ضرورت دارد که ادامه حيات 
این بخش با شرایط اقتصادی کش��ور ارتباطی مستقيم دارد. 
ب��ا ورود به ای��ن مقطع حس��اس، چالش ه��ای بزرگی پيش 
روی پروژه های عمرانی کش��ور قرار گرفته و ش��رایط سختی 
را برای کش��ور رقم خواه��د زد که البته ب��ا تدبير و مدیریت 
می توان همچون گذش��ته همه آنها را پش��ت سر گذاشته و از 
این امتحان بزرگ و خطير نيز س��ربلند بيرون آمد. در خاتمه 
ضمن تأکيد بر اتحاد و انسجام بيش از پيش همه تشکل های 
عضو جامعه صنعت احداث کش��ور اميدواریم با درک درست 
ش��رایط موجود توس��ط همه گروههای درگير در موضوع، با 
سعه صدر،هوشمندی و درایت همه تالش های خود را صرف 

حل این مشکالت نمائيم.

دكت�ر مصطفوی، رئيس نظام فنی و راهبردی رياس�ت 
جمهوری ني�ز عنوان كرد: حاصل ای��ن همایش باید این 
باش��د که بفهميم صنعت احداث کشور در کجای راه توسعه 
ایس��تاده است. در هر مقطعی این صنعت با مشکالت زیادی 
روبه رو بوده اس��ت. تحمل ش��نيدن حرف مخالف مس��ئله 
مهمی اس��ت. امروز با مش��کالت عجيبی روبه رو هستيم که 
بيان آنها خوب اس��ت ولی باید بدنبال راه حل باش��يم. بهتر 
اس��ت کميس��يون ویژه ای تش��کيل 
ش��ود و به مشکالت فعلی در صنعت 
احداث فکر کن��د. برای تزریق منابع 
مال��ی ده راه جدید پيدا کردیم. یکی 
از ای��ن راهها بح��ث مربوط به اوراق 
مش��ارکت ب��ود. در هفت��ه گذش��ته 
موض��وع 5 هزار ميليارد تومان اوراق 
مش��ارکت قطعی شده اس��ت. ما به 
صنعت اح��داث به عنوان یک فرایند 
دراز مدت فک��ر می کنيم و اميدوارم 
در آین��ده جوانتره��ا در ای��ن گونه 
کنفرانسها بيش��تر حضور پيدا کنند. 
همچني��ن اميدواریم بخش دولتی و 
خصوصی ب��ه موضوعاتی فک��ر کنند که 

س��رعت توس��عه مملکت را باال می برد. 

در پايان پانل آقاي مهندس آزاد با اش�اره به اينکه چرا 
تم�ام اي�ن كنفرانس�ها و صحبتها به نتيجه نمي رس�د! 
عنوان كرد: ش��اید یک��ی از عوامل موث��ر آن موجود نبودن 
بس��تر الزم اس��ت از جمله پذیرفتن بخش خصوصي از طرف 
نهادهاي دولتي به عنوان یک فعال در س��ازندگي کشور است 
ک��ه می تواند این قبيل کنفرانس��ها را به هدفهای معطوف آن 
برس��اند. البته بنده نااميد نيس��تم و معتق��دم باید در زمينه 

فراهم کردن بسترهاي الزم بيش از پيش کار شود.

مهندس سعادتمند:  
جامعه بزرگ صنعت احداث کشور یک 
گروه اجتماعی سازمان یافته است که 

در طول سه دهه گذشته چه درسال های 
جنگ تحمیلی و چه در سال های بعد 
از آن در عرصه های سازندگی کشور 

همواره بعنوان بازوان اجرایی دولت ها 
عمل کرده است و  در جهت حفظ 

منافع ملی به انجام وظایف و تعهدات 
خود مشغول بوده و از هیچ تالش و 

کوششی دریغ ننموده است. این ظرفیت 
بزرگ فنی و مهندسی را برای تقویت 

بنیانهای توسعه ای کشور
 باید حمایت کرد و موانع را

 از پیش پای آن برداشت
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دكت�ر مصباحي مق�دم رئيس كميس�يون برنام�ه و بودجه 
مهم��ان این پانل بود که عنوان کرد: یکي از لوازم توس��عه پایدار 
ثبات قوانين و مدیران اس��ت. امروزه صنعت ما با مشکالت زیادي 
مواجه اس��ت. از جمله کاهش درآمدهای نفتي و توقف طرحهاي 
عمراني؛ در این مورد بهتر اس��ت صندوق توس��عه ملي فقط براي 
توس��عه بخش خصوصي و بخش تعاوني مورد استفاده قرار گيرد. 
البت��ه این صندوق نباید یک بنگاه اقتصادي باش��د بلکه باید یک 

بنگاه حمایت کننده محسوب شود. 
در همين خصوص به نظر مي رسد سال آینده باید بودجه عمراني 
کشور با مشارکت بخش عمومي و بخش خصوصي راه اندازي شود. 
ب��ا وجود این که بخش خصوص��ي بدنه مالي خوبي ندارد اما بهتر 
اس��ت در تأمي��ن مالي فعالتر عمل کند. خوش��بختانه این بخش 
ارتباط پویایي با بنگاههاي اقتصادي س��ایر کشورها دارد که باید 
از آن اس��تفاده شود. ظرفيت خوبی در بخش خصوصی نيز وجود 
دارد ک��ه باید وارد ميدان ش��ود و با تامين مالی فعاليت کند. وی 
افزود: وقتی دولت در ازای دیرکرد پرداخت وام پيمانکاران، جریمه 
دریافت می نماید، باید در ازای دیرکرد پرداخت طلب پيمانکاران، 
خ��ودش نيز به آنه��ا جریمه پرداخت نماید. مس��ئله دیگر بانکها 
هستند که خود س��رمایه گذار شده اند و شرکتهاي سرمایه گذاري 
دارند که به جاي خدمت به دیگر ش��رکتها به ش��رکتهاي خودي 
خدمات ارائه مي دهند. بهتر اس��ت س��هام این شرکتها در بورس 
ارائه ش��ده و از وجوه حاصل از فروش س��هام ب��راي تأمين منابع 

استفاده شود.

دكتر محس�ن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نيز در سومين كنگره بين المللی صنعت احداث حاضر بود. 
وی اظهار داش�ت: ما رش��د خوبی در بخش سياس��ی و امنيتی 
داشته ایم و توانسته ایم در دو هزار کيلومتری مرزها، دشمن و ناتو 

را زمين گير کنيم.
وی از عقب ماندگی تأمل برانگيز در بخش اقتصاد، جامعه و خانواده 
ابراز تأس��ف کرد و گفت: متأسفانه از توس��عه و پيشرفت متوازن 
غفلت ش��ده و زندگی و جامعه به اندازه سياست و امنيت توسعه 
نيافته است. شوروی سابق هم با پيشرفت فنی و علمی توانست در 
کره ماه فرود آید اما از درون به زندگی و جامعه خود توجه نکرد. 
اگر ما هم همين رویه یعنی عدم تناس��ب در پيشرفت و توسعه را 

ادامه دهيم، در داخل با مشکل جدی مواجه خواهيم شد.
وی زندگی و اقتصاد از یک س��و و سياس��ت و امنيت را از س��وی 
دیگر دو بال پرواز هر جامعه برای توس��عه دانست و گفت: ملت ها 
نمی توانن��د با یک بال به پرواز درآیند و باید هر دو بال متناس��ب 
باهم تقویت و رشد یابند. سند چشم انداز ایران اسالمی برای سال 
1404 به منظور متناسب سازی توسعه و پيشرفت در کشور تدوین 
ش��د اما هنوز برنامه عملياتی قوی در اج��رای آن صورت نگرفته 

است.
دكت�ر رضايی تصريح كرد: اکنون به بخش��ی از اهداف انقالب 
اسالمی دست یافته یا نزدیک شده ایم اما در بخش دیگر که شامل 
زندگی و جامعه و اقتصاد می شود، عقب هستيم. گفت وگو، گمشده 
ام��روز جامعه ایران اس��ت. گفت وگو در تمامی س��طوح از درون 

پانل سوم با عنوان »توسعه پايدار كشور و نقش متوليان صنعت احداث در آن« به رياست مهندس منوچهر ملکياني فرد 
برگزار ش�د. اعضاي اين نشس�ت رؤساي 16 تشکل صنعت احداث از جمله مهندس احمدي رئيس هيأت مديره انجمن 
پيمانکاران تاسيسات و تجهيزات ايران، مهندس اميري فر رئيس هيأت  مديره انجمن مديران فني و اجرايي، مهندس 
ترابي رئيس هيأت مديره انجمن ش�ركتهاي پيمانکاری نفت و گاز و پتروش�يمي، مهن�دس تاالري رئيس هيات مديره 
انجمن س�ازندگان صنعت نفت ايران، مهندس خوانساري رئيس هيأت اجرايی شوراي هماهنگي تشکلهاي مهندسی، 
صنف�ی، حرفه اي اي�ران، مهندس رامينه رئيس هيات مديره جامعه مهندس�ان مش�اور ايران،  مهن�دس رهبر رئيس 
هيأت مديره انجمن انبوه سازان مسکن ايران، مهندس سعادتمند رئيس هيات مديره كانون سراسری انجمن شركتهای 
س�اختمانی تاسيس�اتی و تجهيزاتی ايران ، مهندس صالحی رئيس هيات مديره س�نديکای برق ايران، مهندس آزاد 
رئيس هيات مديره انجمن شركتهاي راهسازي ايران، مهندس مفتخر رئيس هيأت مديره انجمن صدور خدمات فني و 

مهندسي، مهندس مهتدي رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان تاسيسات صنعتی ايران بودند. 
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خانواده گرفته تا سطوح مدیریتی و تصميم سازی و تصميم گيری 
و سران کشور را باید جدی گرفت. فهم، اراده و خرد جمعی حاصل 
گفت وگوست؛ هر چند زندگی به گفت وگو محدود نمی شود. برای 
فرهنگ سازی و گفت وگو باید تحمل پذیری در همه آحاد کشور 
و دولت مردان تقویت ش��وه و همه باید نس��بت به یکدیگر گوش 
ش��نوا داشته باشند. چرا اختالف در کش��ور وجود دارد؟علت این 
اختالف ها این اس��ت که دولت مردان و فعاالن سياسی و جناح ها 
زندگی کردن با یکدیگر و با مردم را یاد نگرفته اند در حاليکه ما به 

شدت نيازمند زندگی کردن با یکدیگر هستيم.
وی در ادامه گفت: اقتصاد و نظام اداری ایران با توجه به سياست 
و امنيت شکل گرفته در حاليکه باید از دریچه زندگی و اقتصاد به 
آن نگاه کرد و نظام اداری بر همين اساس بازآرایی شود. تا پيش 
از رضا شاه مدیریت کشور فدرالی بوده و رضا شاه سيستم دولتی 
امروزی را برای ایران به ارمغان آورد. سيس��تم بروکراسی و نظام 
اداری از زاویه امنيت و سياست طراحی شده و این سيستم کشور 
را از پویایی و تحرک انداخته در حاليکه باید ظرفيت س��ازی شود 
و نخبگان را وارد عرصه مدیریتی کشور کرد. هزاران نخبه و افراد 
توانمند در کشور وجود دارند که از توانایی های آنها استفاده نمی 
ش��ود و متأسفانه شماری از جوانان کشور بيکار هستند. اگر نگاه 
به اقتصاد و پيشرفت از زاویه زندگی باشد، تحولی بزرگ در کشور 
ایجاد خواهد کرد. تا وقتی معماری سيس��تم مدیریتی ایران بقاء 
گونه باشد به جایی نمی رسيم و لذا باید معماری نوینی در اقتصاد 

و زندگی مردم ایجاد شود.
وی در ادامه به توسعه پایدار اشاره کرد و مؤلفه های آن را محيط 
زیس��ت، عدالت بين نس��لی و فرهنگ دانست و تصریح کرد: باید 
دید که صنعت احداث چه رابطه ای با محيط زیس��ت، عدالت بين 
نس��لی و فرهنگ دارد و آن ضواب��ط و معيارها در صنعت احداث 
رعایت شود. امروز علت بخشی از خشکسالی دریاچه اروميه ناشی 
از ساخت سدهای محيط اطراف آن است و همچينن زاینده رود بر 
اثر احداث صنایع آب بر که باید در کنار دریا باشند، تقریبا خشک 
شده اس��ت. باید رابطه صنعت احداث را با محيط زیست بررسی 
و در برنامه ریزی ه��ا لحاظ کرد. اح��داث نمی تواند بدون ارتباط با 
هویت باش��د و ل��ذا در کالبدها باید هویت ایران اس��المی نمایان 
باش��د. بيش از 30 سال است از نظام جمهوری اسالمی می گذرد 
ولی هنوز معماری آن ش��کل نگرفت��ه، در حالی که همانگونه که 
معماری قاجاریه و صفویه داریم، باید معماری جمهوری اسالمی 

را داشته باشيم.

مهندس منوچهر ملکياني ف�رد رئيس هيات مديره انجمن 
ش�ركتهای س�اختمانی نيز با بيان اين كه توسعه با انقالب 
صنعتي همراه بوده اس�ت، گفت: طي کردن مسير اقتصادي، 
سياسي بس��تر مناسبی مي خواهد؛ وگرنه توس��عه هاي ناپایداری 
مانند اقتصاد روس��يه حاصل می شود. فرض بر این است که ایران 
که مس��ير توسعه را طي مي کند براي این توسعه باید از سياست 
و اقتصاد در کنار هم بهره گيرد. بی شک در رسيدن به یک تمدن 

صنعتي، صنعت احداث نقش اول را دارد. 

دكتر نهاونديان رييس اتاق بازرگانی ايران نيز نقش قوانين 
در توس�عه را مورد بررس�ي قرار داد و عنوان ك�رد: اتکابه 
صنعت احداث به معنای تکيه به نيروی انس��انی است. ما با توان 
سازندگی می توانيم نقش خود را در بازارهای صنعتی مطرح کنيم . 
اگ��ر به فکر حضور در منطقه هس��تيم باید اقتصادمان را به جای 
اقتصاد مبتنی بر منابع طبيع��ی به اقتصاد مبتنی بر نيرو و توان 
انسانی، دانش و ابتکار برسانيم. باید امور نرم افزاري را مدنظر قرار 
دهيم و بدانيم توس��عه اقتصادي با پول حاصل نمي ش��ود بلکه با 
توسعه مناسبات اقتصادي ممکن است یعنی توسعه اقتصادي در 
مغز و روح آحاد یک جامعه اتفاق مي افتد، هر وقت شاخص اعتماد 

در اقتصاد باال رفت، توسعه اقتصادي حاصل مي شود. 

دكت�ر نهاونديان در ادامه گفت: ی��ک گام مهم برای موفقيت 
بخش خصوصی این اس��ت که امکان و موقعي��ت را به او بدهيم. 
گام دیگر این اس��ت که برای احراز این موقعيت قدرت چانی زنی 
برابر با دس��تگاه های دولتی برقرار کنيم. اس��تيفای حقوق بخش 
خصوصی هر چند بسيار ناچيز از طریق تشکل ها و صنوف بخش 
خصوصی ممکن اس��ت. تش��کل های متحد و در کنار هم در این 
وانفس��ای اقتصادی دنيا به ویژه در مورد کش��ور ما به نفع کشور 
اس��ت. وگرنه هيچ بنگاهی در هيچ جایی قادر به استيفای حقوق 

خود نخواهد بود. 
وی ب��ا بيان ای��ن امر که احداث به معنای ایج��اد پایه ها و مبانی 
حقيقی اقتصاد و توليد کش��ور اس��ت، درباره قانون بهبود فضاي 
کسب و کار صحبت کرد و افزود:  به نظر ما یکي از درخشان ترین 
دس��تاوردهاي قانون گذاري در قوانين کشور همين قانون بود که 
یک��ي از محورهاي اصلي آن ش��فافيت اس��ت. در این قانون ذکر 
شده شایس��تگان برنده باشند نه مرتبطان. یک گام اساسي براي 
توسعه بخش خصوصي، دادن امکان رقابت برابر است که الزمه آن 
شفافيت است. از جمله این که همه معامالت بخش عمومي باید 
در پایگاه اطالع رساني قرار گيرد. اصالح محيط کسب و کار شرط 
اساس��ي براي توسعه اقتصادي کشور اس��ت. توسعه پایدار وقتي 
ایجاد مي ش��ود که مناس��بات توليد و کار و تجارت در ایران قابل 
اتکا باش��د و شرایط براي مدیران اقتصادي قابل پيش بيني باشد. 
از مش��خصات چنين فضایي، قانون مداري است تا فعال اقتصادي 
بتواند به قانون اتکا و حقوق خود را احقاق کند. اتاق ایران معتقد 
است از طریق توانمندسازي تشکلها مي توان به اتحاد در این فضا 

و توسعه کمک کرد.
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حجت االس�الم موس�وی نژاد، نماينده مجلس سخنران اين 
قس�مت از كنفرانس بود كه عنوان كرد: متاس��فانه بسته های 
حمایت��ی برای توليدکنندگان توس��ط دولت ایجاد نش��ده اس��ت. 
در اقتص��اد مقاومتی و در ح��وزه صنعت نفت حتما باید از ظرفيت 
سازندگان داخلی اس��تفاده کنيم و تجهيزات وارداتی را هدفمند و 
مدیریت کنيم. رئيس انجمن سازندگان تجهيزات نفت گفته اند که 
این توانایی را دارند که تمام تجهيزات پارس جنوبی را تامين کنند. ما 
نيز باید به این توانمندی ها اعتماد کنيم. در کميسيون انرژی مجلس 
این اراده که از ظرفيت توليدکنندگان استفاده کنيم وجود دارد. اگر 
این کار را نکنيم شک نکنيد که اقتصاد کشور به اضمحالل خواهد 
رفت.  نمایندگان بخش خصوصی در کنار مجلس و دولت باید حضور 
مستمر داشته باشد. حلقه مفقوده ای برای گردهم جمع کردن این 
بخش ها وجود دارد که با پيدا کردن آن ما می توانيم بسياری از این 
مشکالت را حل کنيم. در ضمن باید اصالح قوانين حمایتی صورت 
بگيرد و در وزارت صنایع باید بخشی برای نفت و انرژی لحاظ  شود. 
همچني��ن وجود مجموعه نظارتی که ب��ر ابالغيه ها و بخش نامه ها 
نظارت نمایند، احساس می شود. در ميدان عمل و اجرا باید نواقص 
را دید. بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه 

باید وارد عمل شوند چون تصميم گيرنده هستند.

حجت االس�الم موسوی نژاد با تاكيد بر اينکه اهميت بخش 
خصوصی و توليد كنندگان بر هيچ آگاه اقتصادی پوش�يده 
نيس�ت، گفت: م��ا در جهت رفع نياز تولي��دات صنایع انرژی در 
مباحث مربوط به ظرفيت سازی و بحث اعتبارات آنها اعالم آمادگی 
می کنيم. باید طرح ها و پيش��نهادات به کميسيون انرژی مجلس 
آورده شود تا بررسی شده و در جهت رفع موانع و مشکالت سر راه 

آنها گام های اساسی برداشته شود.
وی در پاس��خ به س��والی در مورد نبودن نقدینگی برای مطالبات 
پيمان��کاران که باید در کوتاه مدت حل ش��ود، گفت: بيش��ترین 
حمایت باید از طریق صندوق توسعه ملی صورت بگيرد و مجلس 

در این مورد می تواند دو کار  انجام دهد، اول اینکه در مواردی که 
خال و مشکل قانونی دیده می شود قانون گذاری نماید و دوم اینکه 
در زمانی که احس��اس می ش��ود تمکين به قانون وجود ندارد وارد 
بحث نظارتی شود. اما در حقيقت باید بگویم که قرار دادن نقدینگی 

کار دولت است.

مهن�دس تاالری رئيس هيأت مديره انجمن س�ازندگان كه 
رياست اين بخش از كنفرانس را برعهده داشت عنوان كرد: 
شش س��ال پيش که در حال تدوین اس��تراتژی انجمن بودیم دو 
مح��ور اصلی را مد نظر قرار دادی��م، محور اول تعامل حداکثری با 
حوزه دولتی و محور دوم سازماندهی و ساختاردهی درون سازمانی 
برای رساندن توانمندی ها به حداکثر بود و خوشبختانه هم اکنون 
در جایگاهی هس��تيم که به لحظه ش��کوفایی و پيروزی نزدیکيم. 
در این گردهمایی مش��خص، پيام ما ب��رای عميق ترین الیه های 
حکومتی اس��ت. ما داریم به هدف نزدیک می ش��ویم بدین منظور 
چندی��ن بار به مجلس رفته ای��م و باید بگویم هم اکنون طرح های 
حمایتی س��ازندگان به کمک دکتر بازرگانی در حال بررسی است 
تا خواس��ته هایمان را در زیر الیه ها و تذکره ها و تبصره های قانونی 
بگنجانيم. در طول مدت یک ماه تالش��ی مس��تمر در این زمينه 
داش��تيم و دولت مخالفت ک��رد و گفت که چرا مجلس می خواهد 
برای ما تصميم بگيرد به همين خاطر بر آن ش��دیم که با شخص 
وزیر نفت وارد مذاکره ش��ویم تا مس��ائل خ��ود را از طریق دولت 
پيگي��ری نمایيم. در مورد پرداخت مطالبات نيز وزیر نفت در حال 
پيگيری اس��ت که اساسنامه ای برای صندوق حمایتی تدوین شود 

که در سال 92 اجرایی و عملياتی شود.
در ادامه مهندس علی شمس اردكانی، استاد اقتصاد انرژی ایران 
مقال��ه ای به نام »تامين مالی بخش ان��رژی« ارائه دادند. همچنين 
مهندس عطايی در مقاله ای به نام »كارآفرينان، ثروتمندان 
يا پول�داران« در مورد این مس��ئله که کالً پيمان��کاران ایرانی با 
سيستم های نظام مند پيمانکاری آشنا نيستند، ایراد سخن فرمودند.

آخري�ن پان�ل روز اول كنفران�س به حفظ و پاي�داری كارآفرينان و ش�اغالن صنع�ت احداث در ح�وزه نفت، گاز و 
پتروش�يمی می پرداخت. مس�ئول اين پانل مهندس س�يروس تاالری و اعضای پانل مهندس محمدرضا پويش�من، 
مهن�دس محمدحس�ين ترابی، مهندس طهماس�ب رضوی، دكتر ش�مس اردكاني، مهندس ن�ادر عطايي، و مهندس 

محمدمهدي نصرالهي بودند.
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در ابت�دای اين جلس�ه مهندس محمدرض�ا انصاری رئيس 
هيئت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی 
ايران با عنوان اینکه به  نظر می رسد صدور خدمات فنی ومهندسی 
جایگاه خود را در بين تصميم گيرندگان و دست اندرکاران بازکرده 
اس��ت، آثار آن در روابط فرهنگی بين کش��ورها نيز شناخته شده 
اس��ت. امروزه صادرات فنی ومهندس��ی درکش��ور ما با مشکالت 
عدیده ای مواجه شده است که از آن جمله رقابت شدید درشرایط 
بحران جهانی اس��ت که تاثيرعمده ای روی صادرات تمام کشورها 
گذاش��ته اس��ت. از طرف دیگرتحری��م راه ص��دور خدمات فنی و 

مهندسی شرکتهای ایرانی را محدود و مسدود می نماید.
وی با اشاره به تاریخچه ای از شکل گيری صادرات خدمات فنی ومهندسی 
در کشور افزود: خوشبختانه مدیران شرکت ها درفضای تحریم و رقابت 
شدید نيز توانسته اند به کارخود ادامه دهند و از هوشمندی ایرانی برای 
حل مسائل اس��تفاده نمایند. هر چند این فعاليت ها عمدتا به صورت 
منفرد و پراکنده اس��ت. از طرفی در دو س��ال اخيراستقبال از خدمات 
فنی ومهندسی چند برابرشده است که علت آن را شاید بتوان مشکالت 
شرکتها در درون کشور دانست که سعی می کنند با حفظ حيات خود در 
بيرون از کشور به فعاليت ادامه دهند. با این حال صادرکنندگان خدمات 
فنی ومهندسی مثل درختی هستند که ریشه های آن در درون کشور قرار 
دارد و حمایت های تشویقی از آنها ضروری است. در شرایط  کنونی که 
مسائل اساسی جهانی مانع حرکت بخش مهندسی ما شده است، حمایت 
وهمدلی دولت می تواند گره گشای خوبی باشد. مسئله امروز کشور ما 
مسئله بهره وری است و ما قادرهستيم با حل مسائل قانونی همدیگر به باال 
رفتن بهره وری مجموعه کمک کنيم. صادرات خدمات فنی ومهندسی نيز 

عالوه برایجاد روابط فرهنگی نشان دهنده ميزان همين بهره وری است.

در ادامه مهندس بهمن وكيلی معاون بانک توسعه صادرات 
در خصوص وظايف اين بانک عنوان كرد: اگر کشور ما بخواهد 
به توس��عه برسد و اهداف چش��م انداز 20 ساله را محقق کند یکی 
از راهه��ای اصلی آن توجه به ص��ادرات، مخصوصا صادرات فنی و 
مهندسی است. وی با تاکيد روی نقش تبليغی این نوع ازصادرات 
گفت: هيچ کش��وری در منطقه توانمندی و پتانسيلی مانند ایران 
در زمينه فعاليتهای صنعتی را ندارد. کش��ور ما با وجود تحریم ها 
و فش��ارهای زیاد به حرکت خود ادامه می دهد. درباره عالقه مندی 
ش��رکتها به صدور خدمات فنی و مهندسی نيز بی شک توانمندی 
شرکت ها و البته قيمت ارز موثر بوده است. وی درباره لزوم متفاوت 
بودن قوانين بانکهایی که حامی صادرات هستند با سایر بانک های 
تجاری از صادرکنندگان خواست منافع مالی حاصل از صادرات را 

وارد چرخه اقتصادی کشور کنند.

آق�ای مهن�دس كيومرث كرمانش�اهی به عن�وان نماينده 
سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به ضرورت تشکيل چنين 
كنفرانس هايی عنوان كرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی از 
س��ال 1373 آغاز شد و با رشد س��االنه حدود 10-12 درصدی تا 

سال 13۸1 با روند روبه رشدی تا سال 1390 کار خود را ادامه داد 
تا جایی که درسال 1390به 411۸ ميليون دالر رسيد. وی افزود: 
صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به کاالهای صادراتی دیگر 
در بازارهای هدف ماندگاری بيش��تری دارند و به همين دليل باید 
س��عی کنيم برنامه ها در این حوزه محقق ش��وند. درهمين زمينه 
تفاهم نامه هایی بين سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرکنندگان 
خدمات فنی ومهندسی به تصویب رسيده است. وی درباره مدیریت 
تجارت کشور گفت: درحال حاضر مدیریت واردات به منظور توليد 
صادرات گرا مد نظراس��ت. ازاین رو قراربوده 10 درصد از تسهيالت 
بانکی برای توسعه صادرات کشور مخصوصا توسعه صدور خدمات 
فنی مهندس��ی هزینه ش��ود. در مورد دالیل جهش صادرات فنی 
مهندسی نيز می توان انتقال مدیریت این صادرات به سازمان توسعه 

تجارت و سياست های حمایتی دولت را برشمرد.

مهندس هايده يونسی نيز به نمايندگی از صندوق ضمانت در 
این پانل حاضر بود که عنوان کرد: صندوق ضمانت توانسته با حدود 
200 ميليارد تومان سرمایه، تامين مالی قبل از حمل، تامين مالی 
بعد از حمل و اعتبارات کوتاه مدت برای صادرات را تحت پوش��ش 
قرار دهد. این صندوق کوشيده است به عنوان همکار سيستم بانکی، 
بانکها را ترغيب به ورود به تامين مالی صادرات کنند. در مورد بانکهای 

خارجی مخصوصا »اکو« نيز سعی شده این همکاری ایجاد شود.

دكترحسينی به نمايندگی از صندوق توسعه مالی دراین پانل  
شرکت کرده بود که در ارتباط با امکانات تامين مالی صندوق توسعه 
سخن گفت وعنوان کرد: هدف از تشکيل این صندوق تبدیل بخشی 
ازعواید فروش نفت به سرمایه های مولد بود و در حال حاضر بيش از 

43 ميليارد دالر منابع دراختيار دارد. 
وی اف��زود: نظ��ام تامين مالی مناس��ب برای ص��دور خدمات فنی 
ومهندسی امری مهم است. با افزایش بهره وری در نظام تامين مالی 
می توان بخشی از نيازهای صادرات خدمات فنی و مهندسی را برآورد 
کرد. البته تامين مالی صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از وظایف 
اصلی صندوق توسعه ملی است. سود تسهيالتی که این صندوق به 
بخش صدور خدمات فنی و مهندسی می دهد یک درصد از تسهيالت 
عام کمتراست یعنی سود 5 درصد. مهلت بازپرداخت برای این نوع 
صادرات نيز ۸ س��ال است. سهم آورده برای این خدمات 20 درصد 
است که 5 درصد از موارد دیگر کمتراست. عالوه بر این صندوق برای 
توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی اعتباری به نام اعتبارخرید به 

کشورهای خریدارخدمات فنی ومهندسی اعطا می کند.
مهندس بهروز زنگنه با بيان اینکه نفت ما منابع محدودی دارد 
گفت: بخش دولتی بای��د چترحمایتی یک پارچه ای ایجاد کند تا 
تش��کل های بخش خصوصی که در قالب تش��کل ها س��ازماندهی 
ش��ده اند قادربه کار و جایگزینی منابع جدید به جای منابع نفتی 
باش��ند. مهندس صالحی نيز ب��ا تاکيد روی همکاری تش��کل ها، 
ظرفيتهای بخش خصوصی را قابل توجه دانست و عنوان کرد باید 

صادرات غيرنفتی را به عنوان دغدغه مطرح کرد.

روز دوم اين كنفرانس با پانلی به نام »صدور خدمات فنی و مهندسی، ضرورت ها  و چالش ها« آغاز شد. مسئوليت آن برعهده 
مهندس محمدرضا انصاری بود و اعضای پانل عبارت بودند از مهندس حميدرضا صالحی، دكتركاظم دوست حسينی، دكتر 

بهمن وكيلی، مهندس كيومرث كرمانشاهی، خانم هايده يونسی، مهندس قباد چوبدار و مهندس بهروز زنگنه.



17
17  

مهن�دس ملکيانی ف�رد رئي�س هي�ات مدي�ره انجم�ن 
شركتهای س�اختمانی، با عنوان این مس��ئله که برای تحقق 
آرمان مشخص شده از طرف مقام رهبری 16 تشکل برآن شدند 
که برای تحقق توليد ملی و س��رمایه ایرانی مس��يری روشن را 
انتخاب کنند و قطعا دراین راه باید مش��کالت مطرح شوند. وی 
افزود تمام کش��ورهایی که مسير س��نتی را پيمودند و به رشد 
صنعتی رس��يدند به صنعت اح��داث خود تکي��ه کردند. ایجاد 
ش��رایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياس��ی نيز الزمه این 
تح��ول بود. برای آماده س��ازی این بس��ترها قوانين نقش مهمی 
دارند. قوانين به طور مس��تقيم یا غيرمس��تقيم بر روی شاغالن 
ح��وزه صنعت احداث تاثير می گذارد و باید در تصویب و اجرای 

آنها نظر بخش خصوصی نيز مورد توجه قرار گيرد.

مهندس باهنر، نايب رئيس مجل�س نيز كه از ابتدای اين 
پانل حضور داشت عنوان كرد: اگر بتوانيم رابطه قانونگذار را 
با تشکلهاي مختلف و چگونگي ارتقاء این رابطه را بررسي کنيم، 

نتيجه دلخواه را از این کنفرانس گرفته ایم.
وی افزود: بعد از 25 سال تالش هنوز چالشهایي بين مسئولين، 
سياس��تگذاران و برنامه ریزان کش��ور وجود دارد و مقوله س��هم 
بخش ه��اي خصوص��ي، دولت��ي و تعاون��ي در اص��ل 44 مقوله 
تنش زایي اس��ت. البته در بخش آخر سياست هاي اصل 44 ذکر 
شده که در پایان واگذاري ها دولت باید وظایف خود را بازنویسي 
کند. این بازنویس��ي به واگذاري برخ��ي از بنگاههاي جدید که 
طي این مدت شکل گرفته اند، مي انجامد. نهادهای عمومی غير 
دولتی ک��ه متعلق به نهاد دولتی هس��تند از قبيل ناجا و خاتم 
االنبي��اء را باید با دادن یارانه به بخ��ش خصوصی واقعی واگذار 

کنيم. 
وی ادامه داد: در مجل��س قدم هاي متهورانه اي در بحث قانون 

کس��ب و کار برداشته ش��د و قانون فضاي کسب و کار عليرغم 
مخالفت هاي زیاد دولت، برخی رسانه ها و بعضاً بخش خصوصی 
تصویب ش��د. باهنر افزود: مجلس معتقد اس��ت اگر قرار اس��ت 
قسمتي از اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود، باید این بخش 
در قانونگذاري ها هم نقش داش��ته باشد. در برنامه پنجم، بحث 
ش��وراي گفتگو مطرح شد، عالوه بر این مجموعه اي مشترک از 
قواي س��ه گانه به وجود آمد تا تمام قوانين حاکم را بازنگري و 

اشکال آنها را اعالم نمایند تا مجلس درآنها بازنگري نماید. 
وی تصری��ح ک��رد: قرارداداهای��ی ک��ه بين بخ��ش خصوصی و 
دولت بسته می ش��د عموماً و به اصطالح قراردادهای یک طرفه 
ترکمانچای��ی بودند، که دولت را مکلف کردیم قراردادها در یک 
جلسه ش��ورای گفت وگو و ش��ورای بخش خصوصی به تصویب 

برسد.
نایب رئيس مجلس با ذکر این سوال که پس اشکال کار کجاست 
که مش��کالت ادامه دارد، افزود: یکي از مشکالتي که با دولتهاي 
اخير داش��ته ایم، سعي در حل مس��ائل به صورت پروژه محور و 
فارغ از بقيه مش��کالت موجود در کش��ور اس��ت. مثاًل در مورد 
بنگاهه��اي زودبازده، ای��ن بنگاهها افراد بي��کار را به افراد بيکار 
بده��کار تبدیل کرد. در مس��کن مهر هم اگر چ��ه مردم خانه دار 
شدند، اما این پروژه به اقتصاد ضررهاي جبران ناپذیر وارد کرد.

مهندس باهنر درباره جایگاه گفتگوي بخش خصوصي با مجلس 
بي��ان داش��ت: بنده معتقدم اگر قرار باش��د در برخ��ي از مراکز 
تصميم گيري کالن نماینده اي از بخش خصوصي داش��ته باشيم 
باید هرم قدرتي در بخش خصوصي تعریف ش��ود تا ما بدانيم در 
هر س��طحي با چه کس��ي باید به گفتگو بنشينيم. وي افزود: در 
رابطه با توليد ملي و س��رمایه ایراني نيز هنوز مش��کالت زیادي 
در قوانين م��ا وجود دارد. از جمله افزایش بودجه عمراني بدون 
توجه به امکانات فنی که نشان مي دهد عماًل کارهایي که دولت 

پانل بعدی با عنوان »نقش قوانين مناس�ب برای رش�د وتوس�عه صنعت احداث« و با مديريت مهندس ملکيانی فرد 
 برگ�زار ش�د. اعض�ای حاض�ر در اين پان�ل عب�ارت بودند از دكت�ر قانع ف�ر، مهندس كاظم�ی، مهن�دس چوبدار،

 دكتر گل سرخی، مهندس اميری فر، مهندس احمدی، و مهندس ايرج رهبر.
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انجام مي دهد بس��يار بيش��تر از بودجه هاي در نظر گرفته شده 
است.

نائب رئي��س مجلس در رابطه با نظارت بر مس��ائل اقتصادي از 
جمل��ه دالیل بدهکاري دولت ب��ه پيمانکاران و راه حل هاي آن، 
اظهار داشت: مجلس معتقد است راه حل هایي از جمله واگذاري 
طرح احداث ش��ده به خود پيمان��کار وجود دارد که باید در این 
مورد تصميم گيري شود. از طرفي متأسفانه در بخش خصوصي 
م��ا بنگاه توانمندي نداریم که بار یک صنعت را به طور کامل به 
دوش بکش��د. اگر بخش خصوصي این اعتماد را به دولت بدهد 
ک��ه قادر به اجراي پروژه هاي بزرگ و درآمدزایي در آن اس��ت، 
دولت در واگ��ذاري امور به بخش خصوصي مطمئن تر عمل مي 

کند.
نای��ب رئي��س مجلس با اش��اره به 
اینک��ه در س��ال آینده نس��بت به 
عملکرد س��ال 90 هيچگونه رشد 
بودج��ه نخواهي��م داش��ت، گفت: 
اگر قيم��ت نفت ی��ا دالر باال برود 
یا نفت بيش��تري بفروشيم بودجه 
بيش��تر می ش��ود که هيچ کدام از 
ای��ن راهها عملي نيس��ت و بر این 
اساس اجراي همه کارهاي عمراني 
و پرداخت هم��ه بدهي پيمانکاران 
ممکن به نظر نمي رسد مگر اینکه 

راه حل هاي جدیدي ارائه شود.

پس از س�خنان نائب رئيس مجلس شورای اسالمی، دكتر 
قانع ف�ر با ذکر این نکته که اگر در واگذاریهای اوليه به انحراف 
برویم با هيچ حرکت جدیدی قادر به اصالح آن نيس��تيم، درباره 
تامين منافع صنفی در راس��تای تامين منافع ملی س��خن گفت 
و اصالحات انجام ش��ده در شرایط عمومی پيمان را توضيح داد. 
مهندس انصاری نيز با اشاره به بودجه های عمرانی، نوسان آن را 

با توجه به توانمندی دولت امری مخرب دانست.

مهن�دس لطف�ی زاده معاون وزير مس�کن و شهرس�ازی 
سخنران بعدی اين كنفرانس بود كه در پاسخ به انتقادهاي 
مهن�دس باهنر اعالم كرد: این دولت با به کارگيري یک مدل 

منحص��ر به فرد در مس��کن مهر، کاري کرد 
که هم اکنون یک نفر پيمانکار مسکن مهر را 
نمي توانيد در گوش��ه اي از کشور پيدا کنيد 
که یک ریال از دولت بابت مسکن مهر طلب 
داشته باشد. اکنون که با حمایت همه جانبه 
دولت و سيستم بانکي دغدغه خانه دار شدن 

در کش��ور دارد حل مي ش��ود، چرا به جاي تقدیر راه تخریب باز 
شده است.

وی تصری��ح ک��رد: اگر امکانات فني در کش��ور وجود نداش��ت، 
س��اخت  و س��ازهاي مس��کن مهر باید تا االن ب��دون پيمانکار و 

نيمه کاره رها ش��ده بود در حال��ي که فرضيه مخالفت با افزایش 
بودج��ه عمراني به خاطر ناتواني فني براي مصرف بودجه، کامال 
نادرس��ت است. مدل موفق مس��کن مهر را نباید به خاطر اینکه 

این مدل در قاموس سياسي برخي ها نمي گنجد، تخطئه کرد.
مع��اون ارش��د وزیر راه وشهرس��ازي اف��زود: دولت سالهاس��ت 
ک��ه پيمانکاران و مش��اوران را به عنوان بازوه��ای اجرایی خود 
به رس��ميت می شناس��د. طراحی پروژه با مش��اوران، اجرای آن 
ب��ا پيمان��کاران و تامين مالی برعهده دولت اس��ت. وزارت راه و 
شهرس��ازی تمام کارهای خود را از طریق پيمانکاران و مشاوران 
ک��ه مورد تایي��د معاونت نظارت راهبردی ریاس��ت جمهور قرار 

گرفته اند انجام می دهد.

در واكن�ش ب�ه س�خنان مع�اون 
وزي�ر، مهن�دس ملکيان�ی ف�رد 
ب�ا اش�اره ب�ه بدهی ه�ای دولت 
ب�ه بخ�ش خصوص�ی و راه ه�ای 
پيش�نهادی دولت برای تس�ويه 
آن، عن�وان ك�رد: به غي��ر از اوراق 
مشارکت که 50 درصد شرکتها با آن 
موافق هستند، در موارد دیگری مانند 
س��هام کارخانه ها و طرح ها، پيشنهاد 
پيمانکاران واسطه بودن بانک دراین 
امور اس��ت چون پيمانکاران اطالعات 
کافی ب��رای ورود درای��ن حوزه ها را 

ندارند.

در پايان اين كنفرانس و پس از تجليل از ش�ركتهای ممتاز 
در عرص�ه صنعت اح�داث، كت�اب »اقتصاد آبی« توس�ط 
نويسنده آن پروفسور گانتر پاوولي، مشاور رييس دانشکده 
سازمان ملل متحد در توكيو رونماي�ی ش�د و گواهينام�ه 
رسمی دانشگ�اه pec مجارستان كه يک�ی از قديمی ترين 
دانشگاه های اروپا می باشد به شركت كنندگان در كنفرانس 
و كارگاه های آموزش�ی كنفرانس اهدا شد. الزم به ذکر است 
س��ومين کنفرانس بين المللی صنعت احداث با همياری ش��انزده 
تشکل بزرگ صنعت احداث، شامل انجمن شرکتهای ساختمانی، 
انجمن صنفی ش��رکتهای پيمانکار تأسيسات و تجهيزات صنعتی 
ای��ران، انجمن صادرکنن��دگان خدمات فنی و 
مهندس��ی ایران، انجمن صنف��ی مدیران فنی 
و اجرای��ی ایران، انجمن س��ازندگان تجهيزات 
صنعتی ایران )ستصا(، کانون سراسری انجمن 
شرکتهای س��اختمانی تاسيساتی و تجهيزاتی 
ایران، انجمن شرکتهای مهندسی و پيمانکاری 
نفت، گاز و پتروشيمی، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی 
انبوه سازان مسکن، شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی 
و حرفه��ای ایران، انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت ایران 

)استصنا( و انجمن شرکت های راه سازی ایران برگزار شد. 

مهندس باهنر: 
 اگ�ر بخ�ش خصوص�ي اين 
اعتم�اد را به دولت بدهد كه 
پروژه هاي  اج�راي  ب�ه  قادر 
ب�زرگ و درآمدزاي�ي در آن 
است، دولت در واگذاري امور 
به بخش خصوصي مطمئن تر 

عمل مي كند.
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مهندس لطفی زاده معاون وزي�ر ورئيس كارگروه فن آوري 
اطالعات وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به اين سوال 
كه كنفران�س صنعت احداث تا چه ح�د در تعامل دولت و 
بخش خصوصی موثر خواه�د بود گفت: برگزاری پياپی و هر 
س��اله یک کنفرانس نش��ان دهنده نتيجه مطلوبی است که از آن 
حاصل ش��ده اس��ت. اميدواریم این کنفرانس نيز منجر به نتيجه 

شده و در سال آینده شاهد کيفيت بهتر برگزاری 
آن باش��يم. دولت نيز به این نوع کنفرانس��ها که 
با مدیریت بخش خصوصی انجام می ش��ود توجه 
دارد چ��را که بازوی اجرایی دول��ت، پيمانکاران 
بخش خصوصی هس��تند که با فعاليت آنها است 
که دولت می تواند به هدفهای چش��م انداز دست 
یابد. قدر مسلم اگر دولت از این گروهها حمایت 
کند و مش��کل آنها را حل نمای��د کار دولت نيز 

بيشتر و سریع تر پيش می رود. 
وی درباره فعاليت ش��به دولتی ها گفت: شرایط 
کش��ور ایج��اب می کن��د بخ��ش خصوص��ی با 
ویژگی های خاصی فعال باش��د. بخش خصوصی 

بای��د مدلهای حضور خود را تغيير دهد. به هر حال ممکن اس��ت 
در مقاطعی کشور از لحاظ مالی دچار بحرانهایی شود و مشکالتی 

داش��ته باش��د که در این شرایط باید ش��رکتها روش حضور خود 
را تغيير دهند. یعنی اصال پيش��رفت موفقيت در پروژه هایی بوده 
که بخش خصوصی با منابع خود وارد آن ش��ده است. چرا که آن 
پ��روژه حتما دارای مناب��ع مالی بوده و بخش خصوصی با علم  به 
اقتصادی بودن پروژه وارد آن ش��ده است. در همه دنيا این مسير 
طی شده است و در حال حاضر کمتر پيمانکاری را پيدا می کنيد 
که پيمانکار صرف باشد. پيمانکاران باید اتکا به 
منابع مالی خود را داشته باشند و در پروژه هایی 
ورود پيدا کنند ک��ه منافع اقتصادی دارد مثال 
در م��ورد آزاد راهها که می توانند از عوارض آن 
اس��تفاده کنند. دولت هم باید در نحوه تعریف 

پروژه های خود بازنگری کند.
وی در پاسخ به این سوال که پيمانکاران چگونه 
می توانند س��رمایه گذاری کنن��د در حالی که 
موفق به وصول طلبهای خود نش��ده اند گفت: 
م��ا نمی گویيم ک��ه پيمانکار حتم��ا باید جزو 
سرمایه دارها باشد. کشور منابع مالی دارد و این 
منابع مالی باید با قس��مت اجرایی پيمانکاری 
کشور عجين شود. ما نتوانستيم این ارتباط را برقرار کنيم تا جایی 
که اگر پيمانکارها به سيستم بانکی مراجعه کنند بالغ بر 70 درصد 

در حاشیه کنفرانس صنعت احداث مطرح شد:

لزوم استفاده  از حداکثر توان تشکلها 
در تعامل با نهادهای دولتی و حکومتی

ماهنام�ه پيام آبادگران با اميد رسيدن به نتيجه گيری درباره بهترين نحوه انتقال ديدگاه پيمانکاران بخش خصوصی 
به دولت و گفتگوی سازنده در مورد مطالبات پيمانکاران، با افرادی كه در سومين كنفرانس بين المللی صنعت احداث 
حاض�ر بودن�د گفتگوهايی انجام داد تا ميزان تاثيرگ�ذاری اين كنفرانس در تصميمات دولتم�ردان و نحوه گفتگوی 
نمايندگان بخش خصوصی با دولتمردان را مورد بررسی قرار دهد. نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به مشروح اين 

گفتگوها جلب می نمائيم.

دكت�ر نهاوندي�ان رئيس اتاق بازرگان�ی ايران در مصاحب�ه با خبرنگار 
پي�ام آبادگران و در پاسخ به اين سوال كه آيا كنفرانس�ی از اين دست 
تاثي�ری در بهبود گفتگوی بخش خصوص�ی و دولت دارد، گفت: اصالح 
ساختار اقتصادی کشور با فکر درست و پيگيری بر فکر درست حاصل می شود. 
خوش��بختانه از س��ال قبل تا کنون دس��تاورد بزرگی مثل قانون بهبود محيط 
کسب و کار را تصویب کرده ایم که نقشه راهی را جهت اصالح ساختار اقتصادی 
و توانمندس��ازی بخش خصوص��ی ارائه می کند. باید همه ب��ا هم برای اجرایی 
ک��ردن این قانون همکاری کني��م و از فضاهایی که این قانون در اختيار بخش 

خصوصی قرار می دهد به نحو احسن استفاده نمایيم.
وی افزود: شرط اساسي توسعه، اصالح محيط کسب و کار است. زمانی توسعه 

پایدار ایجاد مي شود که مناسبات توليد و کار در ایران قابل توجه و اتکا باشد و شرایط براي مدیران اقتصادي قابل پيش بيني باشد. 
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آنها قادر به دریافت تسهيالت نمی شوند. ما باید به سمتی برویم 
که مناب��ع مالی در اختيار بخش اجرایی ق��رار گيرد. الزمه این 
امر آن اس��ت که پيمانکارها یا خود به فکر تاسيس بانک باشند 
یا قوانين کش��ور به س��متی برود که منابع پولی کشور الزاما در 
اختيار آنها قرار گيرد چون در کش��وری که استعداد درآمدزایی 
از امور واس��طه گری و داللی زیاد است بخش پولی آن نيز خود 

به خود به آن س��مت کش��يده می شود یعنی وقتی بانک به یک 
س��ری از افراد پ��ول قرض می دهد و 6 ماه بع��د اصل پول را با 
س��ود آن پس می گيرد خيلی راغب تر به همکاری است تا زمانی 
که برای س��اخت زیرس��اختها پول بدهد و حداقل 10 سال بعد 
به پولش برس��د. اینها مسائلی اس��ت که باید با ابزارهای قانونی 

حل کنيم. 

مهن�دس احمد خ�رم وزير پيشي�ن راه و ش�هرسازی در 
گفتگ�وی اختصاصی با پي�ام آبادگ�ران و در پاسخ به اين 
سوال كه كنفرانس حاضر در تعامل بخش خصوصی و دولت 
نتيجه بخش خواهد بود، عن�وان كرد: از این جهت که بعضی 
از مسائل منتقل شود و افراد به لحاظ اطالعات به روز شوند تاثير 
دارد ولی در تصميم گيریهای کش��وری به دليل این که تش��کلها 
تا کنون از قدرت س��ندیکایی خود بهره گيری کافی نکرده اند، این 

امر تاثير الزم را نخواهد داشت. سوال من از 
انجمنها این است که چقدر از شما خواسته 
ش��ده در نوش��تن قانون، اصالح آئين نامه ها 
و تصميم گيری ه��ای اجرایی نقش داش��ته 
باشيد؟ دولت در این س��الها نشان داده که 
اراده ای در خور و شایس��ته برای استفاده از 
بخش خصوصی ندارد. شعارهای زیادی داده 
ش��ده ولی در عمل دستاوردهای مناسب را 
نداش��ته است. طبق آنچه روی تابلوی بانک 
جهان��ی و صن��دوق بين المللی پ��ول آمده 
ترکيه در س��ال 200۸ حدود 12 ميليارد و 
250 ميليون دالر س��رمایه گذاری مستقيم 
و بي��ش از 20 ميليون دالر س��رمایه گذاری 
خارج��ی جذب کرده اس��ت. در مورد ایران 
فاینانس و س��رمایه گذاری در مجموع 695 

ميليون دالر است. یعنی سرمایه گذاری در ترکيه 32 ميليارد و در 
ایران زیر یک ميليارد دالر است که این نشان می دهد ترکيه آنچه 

شعار داده و برنامه ریزی کرده به نتيجه رسانده است. 
وی افزود: انجمنها و تشکلهای صنفی و صنعتی باید از حداکثر توان 
قانونی خود در کسب مطالبات صنفی و صنعتی از دولت و مجلس 
استفاده کنند. خيلی جاها می توانستد حرف زده و حرف خود را به 

کرسی بنش��انند اما متاسفانه در کشور ما افراد در قالب شخصيت 
حقيقی خوب کار می کنند و در قالب شخصيت حقوقی خوب کار 
نمی کنند یعنی بيشتر به دنبال نفع شخصی هستيم تا نفع جمعی 
و چون در اغلب موارد به دنبال نفع فردی هستيم قادر نيستيم از 

اختياراتی که انجمنها در اختيار ما قرار می دهند استفاده کنيم. 
وی درباره مطالبات پيمانکاران و تعدیلهای واقعی و دیرکرد وام هایی 
که از بانکها گرفته اند گفت: همه موارد مذکور و س��ایر تنگناها دست 
به دس��ت ه��م داده اند و مش��کالت زیادی 
ایجاد کرده اند. دولت می تواس��ت مطالبات 
پيمان��کاران را از محل درآمد  950 ميليارد 
دالری نفت پرداخت  کند. حاال عنوان می کند 
پول کافی ندارد و پيشنهاد می دهد به جای 
پول، با واگذاری ساختمانهای دولتی یا اوراق 
مشارکت آن را تسویه کند اما سوال این است 
که چه ساختمانی؟ درباره اوراق مشارکت هم 
یکی دو ماه بانکها به خرید اوراق مش��ارکت 
اقدام می کنند اما بعد که مردم برای فروش 
اوراق به بانک هجوم می آورند، دیگر رغبتی 
به خرید آن نشان نمی دهند. شاید بهترین 
گزینه ب��رای دولت این بود که جلوی بزرگ 
ش��دن و افزایش هزینه های خ��ود را بگيرد. 
دولت وقتی 7 س��ال پيش ام��ور را تحویل 
گرفت 23هزارميليارد تومان بودجه جاری داشت و امسال 103 هزار 
ميليارد تومان است. در حالی که هيچ سالی بيشتر از 10 درصد افزایش 
حقوق و دستمزدها نبوده اس��ت. دولت به شدت متورم شده ولی به 
خالف گفته می شود کوچک شده است. عامل اصلی بدهکاری دولت به 
پيمانکاران همين هزینه هایی است که صرف اداره امور دولت و پرداخت 

حقوق و دستمزد می شود.
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دكت�ر بهمن وكيلی مديرعامل بانک توسعه صادرات نيز در 
مصاحب��ه اختصاصی با ماهنامه پيام آبادگران و در پاس��خ به این 
س��وال که آیا کنفرانس حاضر تاثيری در بهبودی گفتگوی بخش 

خصوصی و دولت دارد، عنوان کرد: توانمندیها 
و ظرفيتهایی که در کش��ور م��ا، مخصوصا در 
زمينه صادرت خدمات فنی و مهندسی وجود 
دارد نس��بت به کشورهای همسایه قابل توجه 
است ولی به هر حال مشکالتی که در این زمينه 
داریم نيز قابل قياس با آنها نيست. از جمله این 
موانع تحریمها به ویژه تحریمهای بانکی است 
که کنفرانس��هایی مانند این، بستر مناسبی را 
برای گفتگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی در 
جه��ت حل مش��کالت فراهم می کن��د. با این 
وج��ود، همين که ش��رکتهای پيمان��کاری و 
مهندسان مش��اور در وضعيت حاضر به حيات 
خود ادامه می دهند و سمينارهایی برای بهبود 
ش��رایط برگزار می کنند چشم انداز خوبی را به 

تصویر می کشد. 
وی در پاس��خ س��وال خبرن��گار ماهنام��ه پيام آبادگ��ران درباره 

راهکارهای حل مشکالتی که مربوط به درون کشور است از جمله 
وصول مطالبات پيمانکاران، تاکيد کرد: هر مسئله جهانی بر مسائل 
درون کش��ور تاثير می گذارد. از جمله تحریمها، ریسک بانکها را 
افزایش می دهد و نق��ش آنها را در توليد کم 
می کند که باعث کم ش��دن منابع می گردد. 
البته این فشارها باعث شکوفایی برخی دیگر 
از اس��تعدادها و بالفعل شدن پتانسيلها است 
و م��ا می تواني��م تهدید را ب��ه فرصت تبدیل 
کنيم. در حال حاضر کش��ور در حال گذر از 
اقتصاد دولتی شده به سمت اقتصادی با روند 
خصوصی است که خود به خود این مشکالت 
را ایجاد می کن��د. اگر بخش خصوصی بتواند 
راه خود را باز کند و راهکارهای حل مس��ائل 
خود را بيابد، چشم انداز روشنی در انتظار این 
بخ��ش خواهد بود. وی درباره گفتگوی دولت 
و بخ��ش خصوصی گفت: بی ش��ک دولت به 
گفتگو با بخش خصوص��ی اعتقاد دارد. مثال 
بانک توسعه صادرات که بانکی دولتی است از صادرکنندگان که 

اغلب از بخش خصوصی هستند حمایت می کند. 

مهن�دس هرم�زد رامين�ه رئي�س 
منتخ�ب دوره چهاردهم ش�ورای 
مديريت جامع�ه مهندسان مشاور 
اي�ران در پاسخ به اي�ن سوال كه 
كنفرانس صنعت احداث تا چه حد 
در تعام�ل دولت و بخش خصوصی 
موث�ر خواهد ب�ود گف�ت: فعال این 
کنفرانس برای صحبت و گفتگو اس��ت 
و ما در ش��رایط فعلی اب��زاری جز این 
نداریم. چش��م انداز بخش خصوصی با 
وضعيت کنونی چندان روش��ن به نظر 
نمی رس��د البته ما تمام تالش خود را 

می نمایيم که با تغيير روند حاضر و تغيير در دیدگاههای دولت، 
به یاری این بخش بشتابيم. وی درباره مطالبات پيمانکاران گفت: 

بهترین راه این اس��ت که دولت بخشی از 
مناب��ع مالی خود را ک��ه در جاهای دیگر 
هزینه می کند برای پرداخت این بدهی ها 
اس��تفاده کند و با روند فعلی مسائل امور 
پيمان��کاری را نيز ارجح بداند. وی درباره 
راهکارهای پيش��نهادی دول��ت از جمله 
تحوی��ل س��اختمان به جای پ��ول آن ها 
را غيرعمل��ی دانس��ت و گفت: صحبت از 
همکاري با دولت است. ما از این همکاری 
اس��تقبال می کني��م و انتظ��ار داریم که 
دولت نيز به نوبه خ��ود از توانمندی های 
علمی، تجربی و هم اندیش��ی و مش��اوره 
بخ��ش خصوصی بهره گي��ری الزم را بنمای��د و آن را اجرایی و 

عملياتی کند.
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جامعه پيمانکاری کش��ور به عنوان یک گروه اجتماعی س��ازمان 
یافته در طول س��ه دهه گذشته چه در سالهای جنگ تحميلی و 
چه در س��الهای بعد از آن در عرصه های سازندگی کشور همواره 
به عنوان ب��ازوان اجرایی دولتها، در جه��ت حفظ منافع ملی به 
انجام وظایف و ایفای تعهدات خود مش��غول بوده و از هيچ تالش 
و کوشش��ی دریغ ننموده است. اکنون نيز که در شرایط تحریم و 
جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم این گروه اجتماعی بزرگ در صف 
مقدم این جنگ تمام عيار و نابرابر اس��ت و  در معرض بيشترین 
آس��يبها و خطرات ناشی از آن قرار دارد، چرا که ادامه حيات این 

بخش با شرایط اقتصادی کشور ارتباطی مستقيم دارد. 
ب��ا ورود به این مقطع حس��اس چالش��های بزرگ��ی پيش روی 
پروژه های عمرانی کش��ور قرار گرفته و ش��رایط س��ختی را برای 
کشور رقم خواهد زد که البته با تدبير و مدیریت می توان همچون 
گذش��ته همه آنها را پشت سر گذاشته  و از این امتحان بزرگ و 

خطير نيز سربلند بيرون آمد.
به همين منظور این همایش که تالشی بود در جهت بررسی همه 
جانبه ی مشکالت و مسائل پروژه های عمرانی کشور و استفاده از 
خ��رد جمعی در اتخاذ تصميمات و ارائ��ه ی راه حلهای منطقی و 

اجرایی با هماهنگی کانون سراسری برگزار گردید.
اکنون در پایان کار این همایش پيشنهادات جامعه ی پيمانکاری 
کشور به منظور نجات پروژه های عمرانی و برون رفت از بن بستهای 

پيش رو بدین شرح اعالم می گردد.
اميدواریم تا با درک درست شرایط موجود توسط همه گروه های 
درگي��ر در موضوع، با س��عه صدر، هوش��مندی و درایت، همه ی 

تالش خود را صرف حل این مشکالت نمائيم. بر همين اساس:
1- اعتق��اد کامل داریم تمام دس��ت اندرکاران پروژه های عمرانی 
اعم از کارفرما، مش��اور، پيمانکار، فروش��ندگان و توليدکنندگان 
مصالح و تأمين کنندگان قطعات و ماشين آالت باید سهم خود را 
در مواجهه با مشکالت به وجود آمده تقبل نمایند. انتظار پذیرش 
تمام تبعات به وجود آمده توس��ط پيمانکار، به عنوان ش��خصيت 
حقوقی ط��رف قراردادهای پروژه های عمران��ی را جفا به جامعه 

پيمانکاری کشور می دانيم.
2- تأمي��ن منابع مالی مربوط به اعتبارات عمرانی را به هر طریق 
ممکن از دولت محترم خواس��تار بوده و به دليل حفظ اش��تغال 
موج��ود و جلوگيری از تعطيلی پروژه ه��ای عمرانی و به تبع آن 
ایجاد بيکاری در جامعه نس��بت به برداشت از اعتبارات عمرانی و 

هزینه کرد آن در بخشهای دیگر هشدار می دهيم.

3- در تأمين منابع مالی پروژه ها ارائه مجوز صدور اوراق مشارکت 
توسط دولت و بانک مرکزی و استفاده از تسهيالت بانکی توسط 
پيمانکاران به پشتوانه ی صورت وضعيتهای کارکرد آنها در پروژه ها 
و تضمين پرداخت س��ود تسهيالت به پيمانکار توسط کارفرما را 

پيشنهاد می نمائيم.
4-  شفاف س��ازی اعتبارات مالی کارفرمایان با شرکتهای اجرایی 

طرف قرارداد جهت هماهنگی بهتر.
5- ملزم نمودن بانکها جهت تعویق بدهيهای ش��رکتهایی که به 
دليل عدم وصول مطالبات خود قادر به پرداخت اقس��اط وامهای 

خود نيستند.
6-  تعویق بدهيهای ش��رکتهای پيمانکاری ب��ه ادارات دارایی از 

بابت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده.
7-  ب��ه منظور مدیریت هر چه بهتر منابع مالی موجود، از انعقاد 

قراردادهای جدید جلوگيری به عمل آید.
۸-  پروژه هایی که فاقد اولویت و اعتبار می باشند و امکان خاتمه 
پيمان دارند با درخواس��ت پيمانکار براس��اس ماده 4۸ ش��رایط 

عمومی پيمان خاتمه یابند.
9- در خصوص افزایش بی رویه قيمتها، از آنجا که به نظر می رسد 
تورمهای ایجاد شده، کاذب و حبابی بوده و نمی تواند پایدار باشد 
لذا پيش��نهاد می گردد یک دوره سه ماهه تعليق با امکان تمدید 
یک دوره سه ماهه دیگر اعالم گردد. استفاده از این روش به دليل 
کاهش ميزان تقاضا در بازار، قطعاً در کاس��تن التهاب آن کمک 

مؤثری خواهد بود.
10- در صورت عادی شدن اوضاع اقتصادی کشور، شکسته شدن 
حباب ایجاد شده و تثبيت نسبی قيمتها، قراردادهای جاری با جبران 

افزایش منطقی قيمتها در قالب بخشنامه های موجود ادامه یابد.
11- در ص��ورت عدم کاه��ش قيمتها، به دلي��ل جوابگو نبودن 
مکانيزم تعدیل و بخش��نامه های موجود جهت جبران افزایشهای 
غيرمنطقی ایجاد شده به انتخاب کارفرما، با تغيير در نرخ پيمان 
براس��اس تبصره ۸0، قيمت قراردادهای جاری اصالح و پروژه ها 
ادامه یافته و یا با اعمال ماده 4۸ و تس��ویه حس��اب کامل به هر 

طریق ممکن با پيمانکار، پروژه خاتمه یابد.
 12- در خاتم��ه ب��ر ممنوع ک��ردن اعمال م��اده ی 46 در مورد 
قرارداده��ای جاری تأکيد می نمائيم زیرا از نظر حقوقی ش��رایط 
ب��ه وجود آمده در اراده و اختيار پيمانکار نبوده و قصوری متوجه 

وی نمی باشد.
 كانون سراسری انجمن شركتهای ساختمانی، تاسيساتی و تجهيزاتی  ايران

بیانیه پایانی همایش  کانون سراسری

 “پروژه های عمرانی، چالشها، راه حلها”
اشاره:

همايش سراسري بررسي مس�ائل و مشکالت متبالبه جامعه پيمانکاري كشور در روز چهارش�نبه هشتم آذرماه سال 
جاري توسط انجمنهاي عضو كانون سراسري در سراسر كشور برگزار ش�د. در اين همايش ضمن بررسيهاي تخصصي 
و كارشناسي مشکالت به منظور ارائه آن به مديران ارشد نهادهاي ذيربط دولتي و حکومتي بيانيه اي نيز در پايان اين 
همايش صادر و مورد تأييد و تصويب شركت كنندگان قرار گرفت كه به دليل اهميت مطالب مندرج در  اين بيانيه عينًا  

جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي شود.
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انتخابات شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و 
حرفه ای كشور در جلس�ه روز سه ش�نبه 7 آذر  با حضور 
نمايندگ�ان 16 تشکل عضو ب�رای انتخابات هيات اجرايی 
و هي�ات بازرس�ان برگزار ش�د. در اين جلس�ه مهندس 
معين درب�اری به عنوان رئيس جلس�ه و مهندس قربانی و 

خانم دكتر عبداللهی به عنوان ناظر انتخاب شدند.
در ابتدای جلس��ه مهندس آزاد در خصوص تبصره یک ماده 15 
اساس��نامه توضيح داد و با بيان اینکه هيچ یک از اعضای هيات 
اجرای��ی نمی توانن��د بيش از دو دوره متوال��ی به عضویت هيات 
اجرایی درآیند مگر با تصویب مجمع عمومی، پيش��نهاد داد که 
در خصوص تبصره فوق در جلسه رای گيری شود تا قيد دو دوره 
برداشته ش��ود که کليه اعضا با پيشنهاد مذکور موافقت نمودند. 
س��پس برای انتخاب هيات اجرایی و هيات بازرس��ان رای گيری 
ش��د. طبق نتای��ج اعالم ش��ده آقايان مهندس خوانس�اری، 
مهندس سعادتمند، مهندس ش�کوفی، مهندس اقبالی، و 

مهن�دس تائب به عنوان اعضای اصل�ی و آقايان مهندس 
آزاد، مهن�دس حضرت�ی، و مهندس سادات ني�ا به عنوان 
اعضای علی الب�دل هيات اجرايی انتخاب ش�دند. آقايان 
مهن�دس مصطفوی و مهن�دس نورائی به عن�وان بازرس 
اصلی و خانم دكتر عبداللهی به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند. 

ش��ایان ذکر است که در نشس��ت هيات اجرایی آقای مهندس 
جواد خوانس�اری به عنوان رئيس هيات اجرايی ش�ورای 
هماهنگی تشکله�ای مهندسی، صنفی، و حرفه ای كشور 
انتخاب ش�دند. حس��ن انتخاب عض��و هيات رئيس��ه انجمن 
ش��رکتهای ساختمانی و مدیرمس��ئول ماهنامه پيام آبادگران را 
به ریاس��ت هيات اجرایی شورای هماهنگی تش��کلها به تمامی 
اعضای انجمن و جامعه مهندسی کشور تبریک عرض می نمایيم.
كميسيون انتشارات 

لغو قید دو دوره برای اعضای هیات اجرایی
 شورای هماهنگی

150000

در انتخابات شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه ای كشور مطرح شد
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روز ش��نبه 25 آذر هيات��ی از بان��ک دی، ميهمان کميس��يون 
اقتصادی و بانکهای انجمن ش��رکتهای ساختمانی بود تا درباره 
روش��های همکاری بانک و ش��رکتهای عضو انجمن و راههای 
بهينه سازی روند اجرایی آن به گفتگو بنشينند. آقایان مهندس 
علی توکلی مشاور س��رمایه گذاری مدیرعامل، محمدرضا ادبی 
مع��اون اعتب��ارات و ام��ور بين الملل، محم��ود صالحی معاون 
بازاریابی و امور س��رمایه گذاری، داریوش حسام فر رئيس اداره 
امور دفاتر بانکداری شرکتی، قاسم ابارشی رئيس اداره بازاریابی 
و بانکداری ش��رکتی  و خانم  مهندس هاله  نامدار مدیر پروژه 
بانک��داری اختصاصی ب��ه عنوان نمایندگان بان��ک دی در این 

جلسه حاضر بودند. 
از کميس��يون اقتصادی و بانکهای انجم��ن هم مهندس بهمن 
دادمان رئيس این کميس��يون، مهندس س��يامک مس��عودی 
رئيس کميس��يون قوانين و عضو کميسيون اقتصادی و بانکها، 
مهن��دس محمدرضا افقه��ی مدیرعامل ش��رکت کاليس بتن، 
مهن��دس عي��ن اهلل ظاهری مدی��ر عامل ش��رکت لمبه کوب، 
مهندس جعفر س��بوخی عض��و هيات مدیره ش��رکت پانير، و 
محمد تکلی دبير کميسيون در این نشست شرکت کرده بودند 
که نظر خوانندگان محترم ماهنامه پيام آبادگران را به مشروح 

این گفتگوها جلب می نمایيم.

آق�ای مهندس توكلی مش�اور سرمايه گذاری مديرعامل 
بانک دی با تشکر از تشکيل اين جلس�ه گفت: بانک دی 
به عنوان بانکی ارزش آفرین، س��عی دارد به کس��انی که توليد 
کننده واقعی هستند و پيمانکارانی که کار سازندگی کشور را بر 
دوش دارند در راستای برنامه های خود یاری رساند. پيشنهادی 

در جم��ع مدیران بانک مطرح ش��د تا مقداری از منابع بانک را 
ب��رای مصرف در اختيار این مجموعه ق��رار دهند تا با توجه به 
مش��کالت دولت برای پرداخت نقدینگ��ی، پيمانکاران قادر به 
ادامه س��ازندگی در سراسر کشور باشند. جلسه امروز هم برای 
بررسی راههای همکاری بانک با شرکتهای عضو انجمن است. 

مهن�دس بهم�ن دادمان رئي�س كميس�يون اقتصادی و 
بانکها انجمن در ابتدای اين جلسه گفت: صنف شرکتهای 
پيمانکار در ش��رایط به وج��ود آمده در تنگنای ت��داوم ایفای 
تعهدات خود در قبال قراردادهای در دس��ت اجراس��ت و ، در 
مقاب��ل بی پوليها و ع��دم پرداخت ها و نيز ع��دم وفای به عهد 
کارفرمایان مس��تهلک شده اس��ت و قاعدتا برای حفظ اشتغال 
حداقلی و حيات ش��رکتها به دنبال تامين و تجهيز منابع است. 
در این شرایط بی ثباتی قيمتها و افزایشهای جهشی قيمتها هم 
مزید برعلت شده و با توجه به نبودن نقدینگی برای پيمانکاران 
ش��اغل در حوزه صنعت احداث وضعيت نامساعدی را رقم زده 

است. 
ش��رکتها در این مدت با اس��تفاده از اعتبارات شرکتی، فروش 
ماشين و امالک و اخذ تسهيالت از سيستم بانکی توانسته اند تا 
حدی خود را حفظ کنند. اما در این فاصله شرایط خاصی پيش 
آمده که لزوم یافتن راهکاری عملی را ضروری می نماید. تا این 
لحظه فقط 14.2۸ درصد از بودحه تخصيص یافته سال 1391 
محقق شده است که در مقایسه با رقم محقق شده )60 درصد( 
در بازه زمانی مشابه سالهای قبل نشان از عمق مشکالت دارد. 
اگر چاره ای اندیش��يده نش��ود عمال امکان هر عکس العملی از 
شرکتها سلب و به شرایط بدتری دچار می شوند. درعين حالی 

در جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی انجمن با مدیران بانک دی مطرح شد

تعهدات اخالقی پیمانکاران 
فراتر از تضمینهای بانکی  
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که اميدواریم در س��ال آتی ش��رایط قابل تحمل تر ش��ده و دولت 
ام��کان تحقق برخی از تعهدات را فراهم کند، از س��يتم بانکی نيز 
خواهان حمایت از پيمانکاران در این ش��رایط خاص هس��تيم تا با 
پش��ت سر گذاشتن شرایط دشوار، س��ازمانهای کاری و اشتغال را 
حفظ کنيم. از اینکه بانک دی درصدد ایجاد چنين ظرفيتی است 
اس��تقبال می کنيم و اميدواریم نيت خير این بانک پشتوانه تداوم 

توليد و اشتغال باشد.  

در ادام�ه مهندس عين اهلل ظاهری 
و  اقتص�ادی  كميس�يون  عض�و 
ش�ركتهای  انجم�ن  بانکه�ای 
ساختمانی گفت: تا کنون تعدادی از 
بانکها برای مذاک��ره با انجمن آمده اند 
ام��ا عموما هم��ان تس��هيالتی را که 
در حال حاضر س��ایر بانکه��ا نيز ارائه 
می دهند پيشنهاد می دادند. اميدواریم 
بانک ش��ما با یک پيش��نهاد ت��ازه راه 
جدی��دی ب��رای هم��کاری بگش��اید. 
بی شک شرکتها در شرایطی حاضر به 

تغيير بانک عامل خود هستند که در بانک جدید چشم انداز بهتری 
برای همکاری ببينند. 

مهندس جعفر سبوخی عضو هيات مديره ش�ركت پانير نيز 
عن�وان كرد: در صحبتهای��ی که با بانکهای دیگر داش��تيم همه 
اذعان کردند پيمانکاران مشتریان خوش حسابی هستند ضمن این 
که پيمانکاران به لحاظ ماهيت و نوع کار خود نمی توانند بدحساب 
باش��ند. موارد نادری در م��ورد پيمانکاران به ضب��ط ضمانت نامه 
انجاميده که عموما در آن مورد هم، مش��کل کار مربوط به کارفرما 
بوده اس��ت. ما به دنبال دریافت بسته ای حمایتی از بانکها هستيم 

که ش��امل مواردی مانند ص��دور ضمانت نامه در زم��ان کوتاه تر با 
تسهيالت بيشتر و نرخ کم تری باشد. 

مهندس سيامک مسعودی، رئيس كميسيون قوانين انجمن 
در ادام�ه گفت: پيمانکاران ضمن این که ناچارند تعهدات خود را 
ب��ه موقع عملی کنند و ماليات بپردازن��د با عدم پرداخت به موقع 
پول از س��وی دولت مواجه هس��تند که از آنه��ا جریمه تاخير هم 
می گيرد. لذا امروزه پيمانکاران مش��تریانی ش��ده اند که سود  آنها 
برای بانک کم شده است. لذا امروز 
ما در شرایطی نيستيم که پولی به 
عنوان س��پرده در بان��ک بگذاریم. 
فقط قادری��م ضمانت نامه بخریم تا 
این ضمانت نامه ها برای بانک محلی 

از انتفاع باشد. 
پيمان��کاران صنعت س��اختمان در 
مورد پروژه ه��ا از طرف کارفرمایان 
دچ��ار کمب��ود نقدینگی هس��تند. 
دولت امس��ال در م��ورد پروژه های 
قدیم��ی اع��الم ک��رد از طریق 50 
درصد اوراق مشارکت فروش نرفته، 
مطالبات پيمانکاران را پرداخت می کند حاال باید بانکی پيدا ش��ود 
و اوراق مش��ارکت را به ضمانت دولت منتش��ر کند. بانک می تواند 
به جای پرداخت وام به پيمانکاران موضوع اوراق مش��ارکتی را که 

دولت تضمين می کند عملياتی نماید. 
در م��ورد پروژه های آتی هم کمب��ود نقدینگی وجود دارد و دولت 
انواع روشهای تامين مالی را مطالعه می کند. آیا بانک شما مشارکت 
با پيمانکاران و تامين مالی پروژه را بر عهده می گيرید تا پيمانکار با 
خيالی آسوده و با به همراه داشتن فاینانس الزم با کارفرما صحبت 
کند و تامين فنی پروژه را بر عهده بگيرد؟ در قبال چنين همکاری 
مفيدی انجمن نيز می تواند همکاران خود را مقيد به ارائه تضمين 

مهندس دادمان:
 درعین حالی که امیدواریم در سال 
آتی شرایط قابل تحمل تر شده و 

دولت امکان تحقق برخی از تعهدات را 
فراهم کند، از سیتم بانکی نیز خواهان 
حمایت از پیمانکاران در این شرایط 

خاص هستیم تا با پشت سر گذاشتن 
شرایط دشوار، سازمانهای کاری و 

اشتغال را حفظ کنیم. 
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و تعهد نماید تا  اگربا شما وارد معامله شوند منحصرا گردش مالی 
و دریافت ضمانت نامه را به بانک ش��ما محدود کنند. هر چند در 
ابتدا، این امر دشوار به نظر می رسد و باید داوطلبانه صورت گيرد. 

مهن�دس محمدرضا افقهی مديرعامل ش�ركت كاليس بتن 
و عضو كميس�يون اقتصادی و بانکه�ای انجمن با بيان اين 
كه در مورد اوراق مش��ارک سودی که پرداخت می شود کم است 
و فکر نمی کنم برای بانکها جذابيتی داش��ته باش��د پيشنهاد داد 

به غير از س��ود اوراق، درصد س��ود 
باالت��ری از طرف پيمان��کاران برای 
بانک پرداخت ش��ود تا انگيزه الزم 
ایجاد ش��ود. وی همچنين خواست 
بانک دی نرخ تس��هيالت و حداقل 

سپرده الزم را شفاف تر اعالم کند.

آق�ای محم�ود صالح�ی معاون 
بازارياب�ی و امور سرمايه گذاری 
عنوان كرد: ش��اید ب��رای عزیزان 
حاضر در این جلسه، سوال باشد که 
چرا بانک دی با توجه به س��ن 30 
ماهه خود با پيمانکارانی که بيشتر 

در پی تامين مالی هس��تند تا جذب منابع ب��رای بانک به گفتگو 
نشسته است. در بانک دی پنج استراتژی عمده  از جمله بانکداری 
مجازی، بانکداری س��رمایه گذاری، بانکداری خرد و ش��عبه محور، 
بانکداری ش��رکتی و اختصاصی وجود دارد که طی ماههای اخير 
محور اصلی تش��کيل جلس��ات در بانک دی به بانکداری شرکتی 
ب��وده اس��ت. در حال حاضر ب��ه دليل محدودیتها و سياس��تهای 
موجود ما نمی توانيم مثل بانکهای دیگر با افزایش تعداد شعب به 

جذب س��پرده گذاری بپردازیم پس با محوریت بانکداری شرکتی 
فروش محصوالت از جمله ارائه تسهيالت را مدنظر داریم.

در بانک��داری ش��رکتی، بانک، مش��تری و ریس��ک وی را قبل از 
انتخاب قطعی بررس��ی می کند و می کوشد ارزش افزوده برای دو 
طرف ایجاد ش��ود. برای ای��ن منظور در کن��ار گروههای مالی از 
مش��اوران مناسب هم اس��تفاده می کند. در مورد اوراق مشارکت 
نيز باید خاطرنش��ان کنم اگر قرار اس��ت اوراق مشارکتی منتشر 
ش��ود باید دید چه کس��ی آن را تضمين خواهد کرد و بازارگردان 
آن کيست. به ش��رط تضمين دولت 
و کفایت مذاکرات انجمن شرکتهای 
پيشنهاد  بازارگردان،  با  س��اختمانی 
شما برای بانک ما قابل قبول است. 

در ادام�ه آق�ای محمدرضا ادبی 
معاون اعتبارات و بين الملل بانک 
دی گف�ت: در رابطه ب��ا موضوعات 
تس��هيالت ریالی و ص��دور ضمانت 
نام��ه،  بانکها روال مش��ابهی دارند. 
ما س��عی داریم ص��دور ضمانت نامه 
با ش��رایطی سهل تر و حداقل سپرده 
صورت گيرد. در ارتباط با تسهيالت 
ریالی ني��ز بانک دی آمادگی الزم را 
دارد که با توجه به مشکالت صنعت ساختمان و شرایط شرکتهای 
عضو آن که شرکتهایی قدیمی هستند مبلغی را به این شرکتها با 
معرفی انجمن اختصاص دهيم به شرطی که شرکتها ضمانت نامه 
خ��ود را ارائه دهند. ما حاضریم طلبه��ای آنها را در قبال تعهدی 
که ذی حساب دولت به ما می دهد تهاتر کنيم. بانک دی می تواند 
به ميزان 75 درص��د از مقدار طلب پيمانکاران از دولت را به آنها 
تسهيالت داده و  حدود 2-3 هزار ميليارد تومان اختصاص دهيم. 

آقای صالحی:
 در بانک دی پنج استراتژی 

عمده  از جمله بانکداری مجازی، 
بانکداری سرمایه گذاری، 

بانکداری خرد و شعبه محور، 
بانکداری شرکتی و اختصاصی 
وجود دارد که طی ماههای اخیر 
محور اصلی تشکیل جلسات در 
بانک دی به بانکداری شرکتی 

بوده است.
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عالوه بر این که بانک ما در مورد L.C  پيش��رو هست ما حاضریم 
برای تجهيزات و ماش��ين آالت، تس��هيالت بلندمدتی را در اختيار 
ش��رکتها قرار دهيم. در مقابل انتظار داریم در قبال درک ش��رایط 
و ارائه تس��هيالتی با س��پرده گذاری کم برای پيمانکاران، شما نيز 
ش��رایط تعامل دو جانبه را عایت کني��د و در صورتی که بانکهای 
دیگر پيش��نهادی برای همکاری داش��تند ما را در جریان بگذارید 
ت��ا در صورت امکان درباره امکاناتی که ارائ��ه داده ایم تجدید نظر 

نمایيم. 

آقای داريوش حس�ام فر مسئول 
بانک�داری  دفات�ر  ام�ور  اداره 
ش�ركتی عنوان ك�رد: گاهی زمان 
برای مشتری خيلی مهم است و چند 
روز نياز هس��ت که ش��رکت خدمتی 
را از بان��ک بگيرد. بس��ياری از بانکها 
به دليل س��اختار و اندازه، بروکراسی 
اداری طوالنی دارند. اما ما می توانيم 
نوی��د دهيم که این پروس��ه در بانک 
دی کوتاه شده و ش��ما می توانيد در 
حداق��ل زم��ان ممک��ن ضمانت نامه 
دریافت نمایيد. همين تس��ریع باعث 
می شود برخی هزینه ها که مربوط به 

گذشت زمان است کم تر شود. 

مهن�دس مس�عودی با بي�ان اين 
نکت�ه كه بانک دی درباره برخ��ی خدمات توان رقابت با بانکهایی 
مثل تجارت و ملی را ندارد. اما در عوض این بانک چابکی منحصر 
ب��ه ف��ردی دارد که بانکهایی از این دس��ت  ندارن��د. آنها بانکهای 
بزرگی با بروکراس��ی زیاد هس��تند و تصميم گيری در آنها دشوار 
است. اما باید دید شما قادر هستيد پروژه ها را بررسی و با پذیرش 

ریسک موجود ما را در اجرای آن همراهی کنيد؟

آق�ای صالحی عنوان ك�رد بانکها در امور س��رمایه گذاری تابع 
شرایط خاصی هستند. برای این که بانکی بتواند در پروژه  شرکتی 
س��رمایه گذاری کند باید مجوز بانک مرکزی را بگيرد البته شرکت 
تامين س��رمایه بانک می تواند در این مورد وارد شود و تامين مالی 

را با توجه به سرمایه خود انجام دهد. 

مهن�دس دادمان با اش�اره به اين ك�ه معرفی نامه انجمن از 
جنس معرفی نامه ضامن نيست عنوان كرد ما شرکت حقوقی 
یا انتفاعی نيستيم که در قبال آن مسئوليت ضمانتی داشته باشيم. 
م��ا به ص��ورت تعهد حرفه ای افرادی به ش��ما معرفی می کنيم که 
بانک می تواند روابط خود را با آنها در قبال وثائق تعریف کند. ما با 
بانکهای دیگر تعهدنامه ای هایی داش��ته ایم اما در مورد بحثهایی از 
جنس بحثهای امروز به توافق نرسيده ایم. قدر مسلم اگر همکاری 
دو طرف��ه بانک و انجمن نتایج مطلوبی داش��ته باش��د می توان در 

قدمهای بعدی به ضمانت نامه ها یا LC پرداخت. 
انجمن ما از بانک درخواس��ت دارد ظرفيت ارائه تسهيالت خود را 
باال ببرد. درباره خرید صورت وضعيتها نيز از آنجایی که در شرایط 
کنونی این قبيل کارها گره کش��ا اس��ت و عملی است، کافی است 
ذی حس��اب تائيد کند که هر وقت خواس��ت پرداختی به پيمانکار 
انجام دهد صرفا آن را به حس��اب ش��رکت و نزد همان بانک واریز 
خواه��د ک��رد. بانک ني��ز از پيمانکاران یک تعه��د می گيرد که به 
محض ورود پول به حساب بتواند از آن 

برداشت نماید. 
ب�ا  صالح�ی  آق�ای  ادام�ه  در 
ارائه پيش نويس�ی  درخواس�ت 
از ط�رف انجمن درباره مس�ائل 
مطرح ش�ده، عنوان كرد: با ارائه 
ای��ن پيش نویس م��ا ني��ز آن را در 
چهارچ��وب امکانات و محدودیتهای 
بانک خود اصالح می کنيم تا شفافيت 
الزم ب��رای ارائ��ه به پيمان��کاران را 
داش��ته باش��د. ب��ا ای��ن تفاهم نامه 
بانک مطمئن می ش��ود شرکتی که 
تس��هيالت دریاف��ت می کند گردش 
پول خود را ب��ه همين بانک محدود 

خواهد کرد.

در ادامه مهندس ظاهری با بيان 
اين ك�ه در مورد هر ضمانت نامه 
چه�ار مورد از جمل�ه كارمزد، مدت ص�دور، سپرده و مبلغ 
ضمانت نامه مهم است گفت: ش��ما فق��ط در مورد مدت صدور 
ضمنان��ت نام��ه حرف زدید که این کار را قب��ال بانک اقتصاد نوین 
انجام داده اس��ت. و الزم اس��ت توضيحات بيشتری در پيش نویس 

قيد شود.

خانم مهندس هاله  نامدار مدير پروژه بانکداری اختصاصی نيز 
با ذكر اين مطلب كه علت تشکيل اين جلسه نوعی نيازسنجی 
است، گفت: ما سعی داریم بر اساس آنچه شرکتهای ساختمانی نياز 
دارند در سيستم بانکی راهکارهایی ارائه دهيم و تفاهم نامه های برنده 
– برنده ای داشته باشيم. شما نيازهای خود را در قالب پيش نویس به 
ما اعالم کنيد تا ما نيز با همکاری مشاورانی که در بانکها داریم بستر 

مناسبی برای تحقق نظر شما عزیزان فراهم کنيم. 

آقای مهندس توكلی مشاور سرمايه گذاری مديرعامل بانک 
دی در پايان اين جلس�ه گفت: ما سعی داریم که تفاهم نامه ای 
نزدیک به قرارداد با ش��ما منعقد نمایي��م چرا که تعهدات اخالقی 
پيمانکاران بيش��تر از ه��ر تضمينی برای بان��ک دی اهميت دارد. 
اميدواریم انجمن ش��رکتهای ساختمانی نيز شرکتهایی را به بانک 
معرفی کند که ارائه تس��هيالت به آنها گره گشای مشکالت کنونی 

سازندگی در کشور باشد.

آقای توکلی:
ما سعی داریم که تفاهم نامه ای 

نزدیک به قرارداد با شما 
منعقد نماییم چرا که تعهدات 
اخالقی پیمانکاران بیشتر از 
هر تضمینی برای بانک دی 

اهمیت دارد. امیدواریم انجمن 
شرکتهای ساختمانی نیز 

شرکتهایی را به بانک معرفی 
کند که ارائه تسهیالت به آنها 

گره گشای مشکالت کنونی 
سازندگی در کشور باشد.
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اشاره:

انجمن شركتهاي ساختماني تمامي سعي و تالش خويش را به كار بسته و مي بندد تا راهگشاي مسائل و 
مشکالت پيش آمده براي حرفه مندان مجري پروژه هاي عمراني باشد. در اين زمينه نشستها، مذاكرات و 
مکاتبات و هر روشي كه در بهبود فضاي كسب و كار بخش مهندسي پيمانکاري ساختماني متصور بوده است 

به كار گرفته شده است. در اين مورد توجه خوانندگان گرامي رابه مکاتبات انجمن جلب مي كنيم.
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  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و اين پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    
جمالتی از دكتر حسابی 

• كار كنيم، زحمت بکشيم، از سرمايه چيزی كم نداريم.  • زندگی، يعنی پژوهش، و فهميدن چيزی جديد.  

• يک عمل درس�ت، بهتر است از هزار  • تقليد كوركورانه از غرب، خطری است جدی، كه چشمه های نبوغ را، خشک می كند.  

• هرچه انسان، وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.  نصيحت.  

• جهان سوم جايی است كه هر كس بخواهد مملکتش را آباد كند، خانه اش خراب می شود و هر كس بخواهد خانه اش را آباد كند بايد در 

•ايران، جزيره هوش و ذكاوت است.   ويرانی مملکتش بکوشد.  

•با بچه ها، با اطمينان رفتار كنيد تا قابل اطمينان بار بيايند، و قابل اطمينان شوند.

  • دولت، وظيفه دارد، خوشحال كنندگان مردم را، تشويق كند. 

نامه ناپلئون پس از دو قرن به حراج گذاشته می شود 
نامه ای رمزی كه دو قرن پيش به امضای ناپلئون اول رسيده است، بزودی در حراجی بزرگ پاريس 
به فروش می رسد. اين نامه كه نگارش آن به دو قرن پيش )سال 1812( باز می گردد، حاوی اعداد و 
كلمات رمزی است كه به امضای ناپلئون اول رسيده است. تاريخ نگارش اين نامه دقيقا مقارن با زمانی 
است كه ارتش فرانسه به روسيه لشگركشی كرد و ناپلون نيز كه به روسيه رفته بود اين نامه رمزی 
را برای وزير امورخارجه خود فرستاده است. اين نامه در پاريس رمز گشايی ش�ده و در آن ناپلئون 
به وزير امورخارجه خود گفته است روز بيست و دوم راس ساعت سه بامداد كاخ كرملين را به آتش 
خواهد كشيد. اين پيش بينی ناپلئون محقق نشد زيرا وی در پيشروی های بی امان خود به سمت شهر 
مسکو به شهری رسيد كه ساكنانش اين شهر را به آتش كشيده بودند و ناپلئون و ارتش وی با سرما 

و گرسنگی رو به رو شدند و در نهايت شکست خوردند. 
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معروف است كه يک بار اينشتين در امريکا با قطار در حال مسافرت 
بوده كه مامور قطار برای ديدن بليط سر می رسد اما اينشتين هر چه 
كه می گردد بليط را پيدا نمی كند. مامور كه اين وضع را می بيند از 
كوپه او دور می شود در حالی كه می گويد »حضرت استاد، كيست 
كه ش�ما را نشناسد و يا شک كند شما بليط نگرفته ايد. نيازی به 
نشان دادن بليط نيست«. اينشتين سری به نشانه تشکر تکان می 
ده�د. مامور بعد از تمام كردن كوپه های ديگر اين واگن، نگاهی به 
عقب می اندازد اما متوجه می شود اينشتين همچنان در حال گشتن 
است. برمی گردد و می گويد: »پروفسور اينشتين، گفتم كه شما را 
می شناسم و نيازی به بليط نيست، چرا بازهم نگرانيد؟« اينشتين 
ج�واب می دهد: »اينهائی كه گفتی خودم هم می دانم، دنبال بليط 

هستم ببينم به كجا دارم می روم«.
*****

آدمهايي كه ما را بارها و بارها مي آزارند مانند كاغذ سمباده هستند؛ 
آنها ما را مي خراش�ند و آزار مي دهند. ام�ا در نهايت باعث براق و 
صيقلي ش�دن ما مي ش�وند و خودش�ان را با اين كار مستهلک و 

فرسوده مي سازند.
*****

وقت�ي لبخن�د را از لبان خويش در سراس�ر روز جدا نمي كنيم به 
معناي آن نيست كه زندگي ما بي عيب و نقص است؛ بلکه اين لبخند 

نشان دهنده اميد و استقامت ماست.
*****

پنج قانون براي زندگي بهتر
1� خوبي كنيم.

2� خودمان را دوست بداريم.
3� هميشه ببخشيم.
4� مثبت بينديشيم.

5� ديگران را آزار ندهيم.

ذهن همچون باغ است و فکر بذري است كه مي تواند گل بروياند. 
پس لطيف بينديشيم. 

*****
به فرزندانمان فقط شمردن ياد ندهيم بلکه به آنها بياموزيم كه، چه 

چيزهايي ارزش شمردن دارد.
*****

بهترين جلوه  هاي زيباشناسي در زندگي
حقيقت، براي زيبايي لبها در سخن گفتن

خوبيها،  براي چشمان در ديدن
نيکوكاري، براي دستها در بخشيدن

لبخند، براي چهره در روبرو شدن با ديگران و بحث كردن
عشق، براي قلب در مهر ورزيدن

استفاده بهينه از آنها مفهوم زيبايي به زندگي مي دهد.
*****

يکي از جلوه هاي بارز ش�رافت در اين است كه اگر  پُست و مقامي 
را به ما پيشنهاد كردند كه از عهده آن برنمي آييم، بي درنگ از آن 

پست و مقام استعفا دهيم.
پذيرفتن اينکه اش�تباه كرده ايم، نشان دهنده اين است كه اكنون 

عاقلتر از گذشته شده ايم.
*****
زندگي وقت كمي بود و نمي دانستيم

همه عمر دمي بود و نمي دانستيم
حسرت رد شدن ثانيه هاي كوچک

تشنه لب، عمر به سر رفت و به قول »سهراب«
آب در يک قدمي بود و نمي دانستيم

ذهن یک میلیاردر چگونه است؟ 
هر ميلياردری در جهان، دارای ويژگيهايی است كه ديگران از 
آن غافل هس�تند؛ يک ميلياردر خود را هميشه قوی و موفق 
می داند و همواره ذهنيت مثبتی به مسائل دارد. او معتقد است:

1. برای بزرگ شدن متولد شده  است
2. می تواند از همه منابع موجود استفاده كند

3. فرصت های برنده - برنده ايجاد كند؛ برای همه بهترين ها را 
بخواهد، نه فقط برای خودش!

4. استع�داد هيچ كس را دس�ت كم نگيريد و هيچ پيشنهاد و 
ايده ای را ك�ه از جانب دوستانش درياف�ت می كند، دست كم 

نگيرد 5. بزرگ فکر كند
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در ایران انواعي از مؤسس��ات بيمه اي وجود دارد که در مواردي 
به صورت اختصاصي مثل ش��هرداري،  بانکها،  ش��رکت نفت و... 
عمل مي کنند؛ ولي در نگاهي دیگر باید گفت در حال حاضر ما 

سه نوع بيمه سراسري داریم که عامليت دارد:
1� بيمه کارمندان به اصطالحي )خدمات درماني(
2� بيمه کارگران و کارفرمایان )تأمين اجتماعي(

3� بيمه آزاد اشخاص )خویش فرما(
که هر سه نوع با مش��کالتي مواجه هستند که از طرف بيمه گر 
ب��ه بيمه گزار و گاهي به صورت متقابل تحميل مي گردد. گرچه 
ه��ر کدام از آنها نيز گله ها و س��ئوالها و اعتراض خود را به حق 
مي دانند. فقط در این مس��ير پرتالطم استفاده کنندگان هستند 
که مي س��وزند و مي سازندو حق اعتراض ندارند چرا چون دولت 

در تم��ام امور خود را وارد 
نم��وده و خ��ود را صاحب 
منصب ق��رار داده و گاهي 
ب��ه هيچک��س ه��م حق 
نمي ده��د؛ و در م��واردي 
احساس��ي و عکس العملي 
مي ش��ود  تصميم گي��ري 
به ط��وري که در جش��ن 
اعالم  ناگهان  بازنشستگان 
ش��د که صد ميليارد براي 
بيم��ه تکميل��ي در نظ��ر 
موضوع  است.  گرفته شده 
دیگ��ر اینک��ه 91درص��د 

س��رمایه تأمين اجتماع��ي متعلق ب��ه کارفرمای��ان و کارگران 
مي باش��د که قس��مت اصلي آن یعني 70درصد را کارفرماها و 
ح��دود 21درصد آن را کارگ��ران زحمتکش و فقط 9درصد آن 
س��هم دولت اس��ت که بخش بزرگي از آن را نيز دولت بدهکار 
اس��ت که از حق ش��هروندي نفت، به او داده ش��ود پس منتي 

ن��دارد؛ لذا این مجموعه تأمي��ن اجتماعي یک بخش خصوصي 
اس��ت اما ببينيم آیا اینطور است مس��ئول آن را دولت انتخاب 
مي کن��دو ی��ا اینکه فارغ از هم��ان قانون، ش��وراي عالي تأمين 
اجتماعي منحل مي ش��ود، مجموعه بازرس��ي آن نادیده گرفته 
مي شود و هيچ ارگاني از بخش خصوصي در جهت کنترل درآمد 
و هزین��ه آن ح��ق ورود ندارد. مجموعه کارگ��ري و کارفرمایي 
30درصد درآمد خود را به تأمين اجتماعي پرداخت مي کند آن 
وقت این فرد پس از 10 یا 20 سال مریض مي شود که ناشي از 
دوران سخت کاري است ولي نمي تواند داروهاي مورد نياز خود 
را تهيه کند و چون برخي از داروها تحت پوشش نيست آیا این 

شيوه برخورد با بيمه شده صحيح است؟
ای��ن بيم��ار باید چه کند او را به س��وي بيم��ه تکميلي هدایت 
مي کنن��د؛ در ای��ن ش��يوه 
ني��ز س��قفي تعيين ش��ده 
اس��ت ک��ه مابه التفاوت آن 
را بيمه ش��ده باید بپردازد. 
مگر مي ش��ود بيماري را تا 
سقف معين وارد بدن کرد؟ 
عنوانش  ش��ده ام  بيمه  من 
لغتنامه دهخدا روش��ن  در 
اس��ت. ی��ا ف��ردي مریض 
بيمارستان  مي رود  مي شود 
مي گوین��د من با بيمه قطع 
ارتباط هستم هزینه درمان 
و ات��اق را خود مي پردازد و 
یا بيمه است که چند درصد آن را بيمه مي پردازد و بقيه را باید 
بيمار بدهد. فردي تعریف مي کرد: من 6 ماه در کش��وري بيمه 
دادم لکن پرهزینه ترین سرویس را به من و خانواده دادند از اتاق 
ی��ک تخت گرفته تا ایاب و ذهاب بيمار، دارو و دکتر متخصص و 

با احترام گفتند بفرمائيد مرخص هستيد.

 بارها مجموعه کارگران و کارفرمایان 
با مطالعه کامل مسائل و مشکالت تأمین 
اجتماعي قوانیني تهیه و ارائه نمودندکه 
تماماً اصالحات یکسونگرانه شده است و 
سپس مورد تصویب قرار گرفته است که 
با متن اولیه بسیار متفاوت شده و تغییر 

ماهیت داده است 

باي�د اذعان داش�ت امور مرب�وط به سالمت از مهمترين مس�ائل م�ورد نياز جامعه 
مي باشد؛ حال هر چه سطح فکري انسانها پيشرفته تر باشد اين توقع بر حق بيشتر 
خواهد بود. بالطبع نظامهاي تأمين اجتماعي در برآورده نمودن آن بايد سعي بيشتر 
معم�ول دارند و خود را روزآمد نمايند. اگر براي امنيت، اهميت واقعي قائل باش�يم 
و ش�عار ندهيم؛ امنيت سالمت مي تواند امنيتهاي ديگر را تحت الشعاع قرار دهد به 
طوري كه امنيت شغلي – اقتصادي – عمومي و حتي امنيت سرمايه گذاري و گردش 

اقتصادي تحت تأثير مناسبات سالمت قرار دارند.

بیمه تأمین اجتماعي و اثرات آن در کل جامعه
مهندس محمدعلي پورشيرازي- عضو كميسيون انتشارات
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ام��ا گله هاي ط��رف مقابل، مجموع س��ازمان تأمي��ن اجتماعي 
مي گوی��د من از دس��تگاه هاي مختل��ف طلب زی��ادي دارم که 
نمي دهن��د پ��س من تأمي��ن اجتماعي ه��م پول بيمارس��تان، 
داروخان��ه یا دکتر را نمي دهم باید به سيس��تم خاص گفت: من 
کارگر، من کارفرما چه گناهي کردیم که اگر یک ماه حق بيمه را 
دیر بدهيم با جریمه کمرشکن از من پول مي گيرید. شما سري 
به کميسيونهاي حل اختالف تأمين اجتماعي بزنيد مسائل بهتر 
روشن مي ش��ود یا به بعضي از بيمارستانها مراجعه و سرگرداني 
بيماران را مالحظه نمائيد که براي س��اده ترین بيماري چند ماه 

بعد وقت مي دهند.
ب��ا توج��ه ب��ه م��وارد مطروحه 
قوانين تهيه ش��ده و مصوب نيز 
یکسونگرانه است در موقع تهيه 
آنه��ا مطالعه خ��اص مي گردد و 
بع��د به تصویب مي رس��د بدون 
همفکري الزم و در نهایت دولت 
محت��رم خواس��ته هاي خ��ود را 
اعمال مي کند و آن هم خدمات 
ناق��ص اس��ت. باره��ا مجموعه 
کارگران و کارفرمایان با مطالعه 
کامل مس��ائل و مشکالت تأمين 
اجتماعي قوانين��ي تهيه و ارائه 
اصالح��ات  تمام��اً  نمودندک��ه 
یکس��ونگرانه شده است و سپس 
مورد تصویب قرار گرفته اس��ت 
که با متن اوليه بس��يار متفاوت 
شده و تغيير ماهيت داده است.

حدود دو س��ال اس��ت که براي 
اص��الح قانون تأمي��ن اجتماعي 
و  پيش نویس��ها  جلس��ات، 
نظرات توسط س��ه جانبه گرایي 
تش��کيل داده ش��ده و مي شود 

پيش نویسهایي تهيه شده که قطعاً موارد زیاد آن منصفانه است 
و ليکن چه موقع تصویب و چه موقع اجرا خواهد شد؟  آن هم با 
چه اصالحاتي خدا عالم اس��ت!! هيچ توجه ندارند که کشورهاي 
خاصي از این شعارهاي خاص دادند و بازدارندگي کردند و نشد 
و به طرف ناس��المتي قطعي همه جانب��ه رفتند. چند روز پيش 
یکي از مدیران به دليل بيماري پروس��تات با توجه به نظر س��ه 
پزشک باید عمل جراحي مي گردید خوب من به عنوان تماشاگر 
مي دیدم که وجه اتاق بيمارس��تان وحش��تناک و سایر هزینه ها 
همينطور و پزشک اعالم فرمودند من با بيمه کاري ندارم تو پول 
را بده م��ن گواهي مي دهم 
ب��راي دریاف��ت هزینه عمل 
از بيمه خودت��ان باید اقدام 
کنيد آیا این عدالت است؟ 

به زعم نویسنده، برخي افراد 
با س��ه مفهوم بسيار ارزشي 
به روش مصادره به مطلوب 

برخورد مي کنند:
1� قرائت و تفس��ر به رأي از 

اعتقادات اسالمي
2� مناف��ع جمعي و گروهي 
و مل��ي را در مناف��ع فردي 

خالصه مي بينند
3� مردم را نابالغ مي پندارند 
محس��وب  محج��ور  ی��ا  و 

مي نمایند.
در ای��ن چن��د س��اله اخير 
با ای��ن درآمده��اي نجومي 
نفتي و صادرات غيرنفتي آیا 
باید با این مش��کالت عدیده 
مواجه باشيم به خصوص در 
مورد سالمت جامعه که اهم 
بر تمام امور است حتي اهم 

در این چند ساله اخیر با این 
درآمدهاي نجومي نفتي و صادرات 

غیرنفتي آیا باید با این مشکالت 
عدیده مواجه باشیم به خصوص 
در مورد سالمت جامعه که اهم بر 

تمام امور است حتي اهم بر نیازهاي 
غذایي است. البته در این سرگرداني 

جامعه پزشکي نیز با تمام مساعي که 
مبذول مي دارد سهم دارد که باید توجه 
شود که گله آنها هم البته تا حدودي 
حق است و باید گفت توسط دولت 
برنامه ریزي سالمت کشور مدنظر 

قرار نگرفته و نمي گیرد.
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بر نيازهاي غذایي اس��ت. البته در این سرگرداني جامعه پزشکي 
نيز با تمام مس��اعي که مبذول مي دارد سهم دارد که باید توجه 
ش��ود که گله آنها ه��م البته تا حدودي حق اس��ت و باید گفت 
توس��ط دولت برنامه ریزي سالمت کش��ور مدنظر قرار نگرفته و 

باید گفت مردم  نمي گيرد. 
حق دارند از درآمد کش��ور 
نعم��ات خداوندي  از  ک��ه 
اس��ت بهره ببرند؛ »چراغي 
ک��ه به خان��ه رواس��ت به 

مسجد حرام است.«
بل��ي در بودج��ه مبالغ��ي 
پيش بيني مي ش��ود اما در 
اج��را، 30درص��د آن ه��م 
عم��ل نمي ش��ود ب��ه قول 
برخي کارشناس��ان مالي و 
دارائ��ي ، پيش بيني بودجه 
یک مقوله ذهني اس��ت اما 
تخصي��ص آن ی��ک مقوله 
عيني و کاربردي است که 
هميش��ه در این س��الهاي 
اخير نس��بت به ه��م واگرا 

حرکت نموده است.
یک��ي از م��واردي ک��ه در 
سالهاي قبل انصافاً در بين 

م��ردم رایج بود فرق بيمارس��تانهاي دولت��ي و خصوصي بود که 
تم��ام مردم به هم توصيه داش��تند که به بيمارس��تانهاي دولتي 
بروید چون اصولي تر هستند و بهتر مي رسند سودجو هم نيستند 
و... واقعاً هم همينطور بود. در گذش��ته س��خت ترین بيماریها در 
بيمارس��تانهاي دولتي به صورت مجاني انجام مي شد بدون منت 
و التم��اس و.... اما حاال چه ش��ده؟ اما اکنون ب��ا پرداخت مبالغ 
زیاد توس��ط کارگر و کارفرما، تأمين اجتماعي چه مي کند؟ البته 
حرفهاي حقي هم دارد که زورش نمي رسد تا مطالبات را وصول 
کن��د چون احتماالً بدهکاران خودي هس��تند و واقعاً باید گفت: 

مردم ذليل تأمين سالمت شده اند.

در گذش��ته حتي افتخ��ار فارغ التحصيالن و اس��اتيد در حضور و 
فعاليت در بخش پزش��کي دولتي بود. اولين بار که پيوند کليه در 
ایران انجام داده شد چگونه بود چطور انجام شد با چه هزینه اي؟ 
حال چه مي ش��ود و جالب اس��ت دولت محترم بيمارستانها را با 
اج��راي  در  دس��تورالعمل 
عمليات داخل��ي و گراني رها 
کرده که باید خودکفا باش��يد 
چگونه و چطور این گونه شده 
اس��ت. بحث جامعه پزشکي 
نيس��ت اگر سيس��تم تأمين 
اجتماع��ي واقع��ي داش��تيم 
در س��طح ب��اال مس��ائل حل 
مي شد. کارگر که قرار نيست 
اس��تاد مطالعات اجتماعي و 
حقوقي – قضایي و اقتصادي 
باشد پول از کارگر و کارفرما 
گرفته اند اما آیا این بودجه در 
مس��ير اهداف واقع��ي هزینه 
مطالعات  براس��اس  مي شود. 
جامعه شناسي پزشکي به طور 
متوسط در کشورها 20درصد 
ت��ا 30درصد هزین��ه امنيت 
س��المتي را م��ردم و مابقي 
را مي بای��د و دول��ت تأمي��ن 
و پرداخ��ت نماید. آیا در ایران همينطور رفتار ش��ده و مي ش��ود. 
آیا قوانين بر همين اس��اس تنظيم ش��ده و مص��وب گردیده و یا 
مي گردد؟ اگر بحث س��المت بش��ود فوري گفته مي ش��ود که به 
بودج��ه مملکت توجه نمائيد مبالغي اختصاص داده ش��ده آیا در 
عمل و تخصيص همينطور است؟ مثل اینکه در بودجه پيش بيني 
مبالغي جهت هزینه هاي زیربنایي و س��ازندگي )مثاًل راهسازي( 
مي شود مصوب هم شده االن نيمه سال هم گذشته ولي 30درصد 
آن هم نيز پرداخت نشده. این درآمدها باید هزینه مردم شود آیا 
اینگونه عمل مي شود؟ ضمناً تأمين اجتماعي هم که ادعا مطالبات 

کالن دارد؟

 بايد قانون كار و قانون تأمين 
اجتماعي به طور قطع در يک سلسله 
جلسات و حتمًا در يک زمان مشخص 
با همفکري و همکاري تهيه و تدوين 

و تصويب شود اين دو را نمي توان 
جداگانه ديد. به عنوان مثال كارگر يا 
كارفرماي در حال كار مريض مي شود 
بايد تأمين اجتماعي وارد شود و يا 
اينکه كارگر يا كارفرماي بيکار شده 
بيمار مي شوند بايد تأمين اجتماعي 
و وزارت كار به او برسد تا اقتصاد و 

توليد بالتکليف نشود و... 
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ما قبول داریم همين قوانين س��اده و ت��ا حدودي منصفانه را 
حداقل اجرا نمائيد که مردم احساس راحتي و سالميت کنند. 
بای��د اذعان نمود و گفت در این اواخر تأمين اجتماعي یا روي 
رابطه یا ضابطه مقدار کمي بدهيها را پرداخت نموده مقداري 
مطالبات بيمارستانها، داروخانه ها و طرفهاي مقابل را داده ولي 
این 10درصد از 100درصد حق مطالبات سالمت مردم است 
باید بنيادي روي سالمت جامعه تصميم گرفته شود و هر روز 
با بحث فراوان تکيه بر بهينه س��ازي طرحهاي خاص س��المت 
مي ش��ود فقط در گفت��ار مي ماند و در عمل پياده نمي ش��ود. 
پزش��ک خانواده یکي از این طرحها مي باش��د آی��ا به همين 
موضوع که حداقل است بها داده شده چند خانواده توانسته از 
این طرح اس��تفاده نمایند به معني واقعي و آمار واقعي )البته 
چن��دي قبل فرمودند آمارها باید غيرعلني باش��د( باید قبول 
نمود به طور کلي جامعه به طرف نامالیمات با ش��يبي مالیم 

در حال حرکت است.
70درصد مردم به خاطر مس��ائل اقتصادي تا نزدیک مرگ به 
پزش��ک یا بيمارس��تان مراجعه نمي کنند. درست عکس اکثر 
کشورها حداقل همين قوانين ناقص و یکسونگرانه اجرا و عمل 
ش��ود. چرا بای��د قيمت برخي داروها ظ��رف 4 ماه به بيش از 
دو براب��ر افزایش یابد؟ بيماران نيازمن��د این قبيل داروها چه 
باید بکنند؟ چرا کارخانه هاي داروسازي در حال تعدیل کردن 

کارکنان خود هستند؟
ممکن است احساس شود از بحث اصلي تأمين اجتماعي کمي 
منحرف ش��دیم ولي بای��د بگویم تمام اینها ب��ه هم متصل و 
مربوط هس��تند. زنجير به هم پوس��ته است بيائيم به سالمت 
جامعه به لحاظ قانوني )فارغ از گویش��هاي خاص( و اجرایي و 
عملکردي و دلس��وزانه نگاه کنيم و اجرا کنيم. بيائيد تحوالت 
تورمي را درس��ت ببينيم که باید براي امور پزش��کي جداگانه 
مدنظ��ر قرار گي��رد چون س��المت واقعي م��ردم در گرو آن 
مي باشد. البته جامعه پزشکي نيز از این رهگذر بي بهره نيست 

چرا باید عملهاي جراحي با قيمت نجومي انجام شود؟
چه اش��کال داش��ت 30درص��د کمک ب��ه ورود ماش��ينهاي 
گرانقيم��ت، صرف خرید لوازم آزمایش��گاهي – بيمارس��تاني 
و ات��اق عمل مي ش��د و با ارائ��ه این امکانات از آزمایش��گاه ها 
و بيمارس��تانها ني��ز متقاباًل تعهد مي گرفتي��م هزینه خدمات 
پزشکي را براي مردم به خصوص افراد تحت پوشش بيمه هاي 
تأمين اجتماعي و خدمات درماني در سطح مناسب و معقولي 

نگهدارند.
توجه داشته باش��يم طبقه تحصيلکرده هاي ما به خصوص در 
امر پزشکي بسيار نابغه و فوق العاده هستند. به همين دليل در 
عرض 22ماه بالغ بر 31400 نفر کارشناس ارشد و باالتر براي 
اخ��ذ مدارج باالتر به خارج رفته اند و برگش��ت آنها به کش��ور 
جاي سئوال دارد. باید به شش دهک درآمدي توجه بيشتري 
ک��رد. لذا بح��ث را کوتاه مي کنم، دولت بای��د به معني واقعي 
فارغ از سيس��تم قانوني، کارگروهي، از کارگران،  کارفرمایان و 
نمایندگان خود را متش��کل نموده و بنش��ينند و قانون تأمين 
اجتماعي را از زوایاي مختلف و کامل ببينند و اصالح کنند نه 

طرف کارگر، نه کارفرما و نه دولت؛ اصل اینست که انصاف را 
به کار برند تاتمام مسائل حل شود.

در مورد قانون کار هم این رویه به کار گرفته شود. باید قانون 
کار و قان��ون تأمي��ن اجتماعي به طور قطع در یک سلس��له 
جلسات و حتماً در یک زمان مشخص با همفکري و همکاري 
تهيه و تدوین و تصویب ش��ود ای��ن دو را نمي توان جداگانه 
دی��د. به عنوان مثال کارگر ی��ا کارفرماي در حال کار مریض 
مي ش��ود باید تأمين اجتماعي وارد ش��ود و یا اینکه کارگر یا 
کارفرماي بيکار ش��ده بيمار مي شوند باید تأمين اجتماعي و 
وزارت کار به او برس��د تا اقتصاد و توليد بالتکليف نش��ود و... 
مي ت��وان موارد عدیده در ارتب��اط با این دو قانون با هم بيان 
نمود. در اغلب کشورهاي جهان مسائل سالمت و کار اصاًل در 
ش��عارها وارد نمي شود. )ایجاد اشتغال موضوع دیگري است(. 
پس این دو مورد الزم و ملزوم هم هستند. مثل اینکه گاهي 
مي گویند باالترین نعمت چيست مي گویند سالمتي، این لغت 
درست اس��ت اما در این مثال مع الفارق نمي گنجد این است 
که اگر من س��المت بودم از بين نرفتم و احس��اس داش��تم 
نعمات خوب چيس��ت؟ پ��ول؟ کار؟ مقام؟ و... را انتخاب کنم 
م��ا اصل را رها کرده ایم در جهت انحراف فکر به همين دليل 
ادبي��ات فولکلوریک هر جامعه طرز تفک��ر آن جامعه را بيان 
مي کند البته درس��ت تر آن اینست که کدام را بخورد جامعه 
بدهي��م؛ تا اینکه خ��ود جامعه ببيند. در کتاب��ي خواندم که 
تم��ام دولتها در تم��ام دنيا قادر به انجام هر کاري هس��تند. 
اميدوارم هرچه س��ریعتر نظام بيمه اي در جهت بازنگري دو 

قانون س��ابق الذکر با اقدام س��ه جانبه گرایي اقدام نماید.
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همانطوري که اکثر اس��تادان و متخصصان 
و نخبگان کش��ور اذعان مي کنن��د، ایران از 
نظر علمي و فناوري هاي فني و تخصصي به 
مرحله باال و بسيار ارزنده و قابل توجهي در 
سطح بين المللي دست یافته است از جمله 
مي توان به احداث ساختمانهاي بلندمرتبه 
تجاري، اداري، مس��کوني و ورزشي،  احداث 
س��دها، احداث بزرگراه ها و خطوط ریلي و 
راه آهن و تونل ها و پل هاي عظيم و همچنين 
صدور خدمات فني و مهندس��ي به س��ایر 
کشورها اشاره کرد. ولي در شرایط نامتعارف 
بوجود آمده فعل��ي به علت افزایش بي رویه 
قيمته��ا و تحری��م و......، اکث��ر پيمانکاران 
و مش��اوران مدی��ران صنای��ع مختل��ف در 
وضعيت بس��يار نامس��اعد و خارج از حد و 
توان س��ازماني مجموعه خود قرار دارند و با 
مشکالت عدیده اي دست به گریبان هستند 
ک��ه عمدتاً از اعمال پاره اي از سياس��تها در 

کشور پدید آمده اس��ت؛ و عماًل بسياري از 
پروژه هاي عمراني و صنایع کشور را به حالت 

رکود و تعطيلي کشانده است. 
لذا براي برون رفت از ش�رايط نامتعادل 
كنوني )ب�ه خصوص ب�راي پيمانکاران 
و مش�اوران و صنايع كش�ور( چاره اي 
نيس�ت جز آنکه: دس�ت در دست هم 
دهيم به مهر/ميهن خويش را كنيم آباد

و به همين منظور و با عنایت به اینکه طبق 
فرموده معاون اول رئيس جمهور بزرگترین 
آرزوي دولت انجام خواسته هاي ملت ایران 
اس��ت؛ پس اگر به گفته ایش��ان باور داشته 
باشيم، باید که تبعيض بين بخش خصوصي 
و دولت��ي برداش��ته ش��ود و از رانت های��ي 
ک��ه موجب ایجاد جرای��م و ناهنجاري هاي 
اقتصادي و اجتماعي و فساد مالي مي گردد 
جلوگي��ري نمائي��م و بهتر اس��ت قدري با 
تعمق به پيشنهادهاي زیر اندیشيده و براي 

حل مش��کالت در حيطه ت��وان و ضرورت 
ب��ه آنها عمل کنيم و ب��راي بيرون آمدن از 
گردونه ورشکستگان که به طور عمده  افراد 
تحصيلکرده و فعال بخش خصوصي کشور 
را تهدید مي کند، به معناي واقعي از بخش 
خصوصي که سرمایه هاي ملي کشور هستند 

حمایت نمایيم.
به همين علت، راهکارهاي پيشنهادي براي 
برون رفت از ش��رایط فعلي به شرح زیر ارائه 

مي شوند:
1. دولت در جهت تثبيت و ثابت نگهداشتن 
قيمتها در سطح کشور تمام تالش و فعاليت 

خود را متمرکز نموده و بکار گيرد.
2. جلوگي��ري از ت��ورم فزاین��ده که باالي 
30درصد را ش��امل مي گردد در دستور کار 

جدي دولت قرار گيرد.
3. ب��ا تأمين اعتب��ار الزم مطالب��ات کليه 
پيمانکاران و مشاوران پروژه ها در اسرع وقت 

راه هاي برون رفت
 از شرایط نامتعارف فعلي

مهندس فرخ جمالي- عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی
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پرداخت گردد.
4. افزایش قيمت توليدات صنعتي و کارخانجات س��يمان و نورد و 
ذوب آه��ن و غيره به هر طریق ممنوع گردد و کارخانجات توليدي 
و صنایع ح��ق افزایش قيمت محصوالت توليدي خود را به خاطر 

حفظ منافع ملي در مقطع فعلي نداشته باشند.
5. کارفرمایاني که پول دارند و مي توانند پروژه را فعال نمایند از ارائه 
و تزریق آن به پروژه خودداري ننمایند تا پروژه دچار خسران نشود.

6. ب��ه علت آنکه تعدیلهاي اعالم ش��ده تاکن��ون جوابگوي بحران 
مالي و مشکالت ایجاد شده نمي باشد، پيشنهاد مي شود ضریب یا 
درصدي به عنوان جبران هزینه گراني مصالح و دس��تمزدها براي 
کليه پروژه هاي در دست اقدام کشور تعيين و به کليه پيمانکاران 
در کلي��ه پروژه ها )اعم از فهرس��ت بهایي – مترمربع زیربنا – مبلغ 

مقطوع و EPC و غيره( تعلق گرفته و پرداخت شود.
7. تعدی��ل واقعي و صحيح از س��وي معاونت برنامه ریزي و نظارت 
راهبري رئيس جمهور به صورت یک ماهه الي دو ماهه اعالم شود 
و به کليه پروژه هاي دردس��ت اقدام در سطح کشور تعلق گرفته و 

اعمال گردد.
۸. از اعم��ال ماده 46 ش��رایط عمومي پيمان توس��ط کارفرمایان 
به دليل رک��ود و توقف عمليات اجرائ��ي پروژه ها در مقطع فعلي 

خودداري شود.
9. در صورت لزوم در خصوص قراردادهاي قيمت مقطوع و EPC و 
غيره، پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح و تجهيزات با قيمتهاي اوليه 
پيمان مورد توجه قرار گرفته و با محاسبه دقيق مابه التفاوت آن به 

پيمانکار پرداخت گردد.
10. چنانچه پيمانکار و کارفرما موافق باشند )به توافق برسند( نوع 

پروژه ها از قراردادهاي فعلي به مدیریت پيمان تغيير یابد.
11. براي برون رفت از مشکالت حاصل شده تغيير مباني فهرست 
به��اي قراردادها و پرداخ��ت تعدیل به کلي��ه قراردادهاي موجود 

پيشنهاد مي گردد.
12. حتي االمکان از رویاروی��ي و مواجهه رو در روي کارفرمایان و 
پيمانکاران به علت تعطيلي و توقف پروژه ها و رکود فعاليت صنایع 

کشور در مقطع فعلي جلوگيري به عمل آید.
13. در صورت تواف��ق في مابين کارفرمایان و پيمانکاران، ماده 4۸ 

شرایط عمومي پيمان به مورد اجرا گذارده شود.
14. در ص��ورت تمایل پيمان��کاران، از بابت مطالب��ات آنها اوراق 

مشارکت از سوي دولت ارائه گردد.
15. از برگزاري مناقصه و مبادله قراردادها به صورت قيمت مقطوع 

و بدون تعدیل و EPC خودداري بعمل آید.
16. دولت با نهایت دقت س��عي در حمایت از بخش خصوصي که 

سرمایه هاي ملي کشور هستند، بنماید.
17. جلوگيري از افزایش قيمت هاي آب،  برق، گاز و تلفن از واجبات 

و ضروریات بوده که مي تواند از سوي دولت پيگيري شود.
1۸. جرائم مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده و بيمه کليه پيمانکاران 

و مشاوران در سطح کشور بخشوده شود.
19. به پرس��نل و کارگران و عوامل مش��اغل در پروژه ها و صنایع 
بهاي الزم داده ش��ده و از اخراج آنها توسط کارفرمایان جلوگيري 

بعمل آید.
20. به دیرکرد در پرداخت مطالبات و صورت وضعيتهاي پيمانکاران 

و مشاوران سود ثابت بانکي تعلق گرفته و پرداخت شود.
21. حتي االم��کان فهرس��ت بهاي جدید واقعي )مربوط به س��ال 
1391( تهيه و تنظيم شده و مالک محاسبه براي پرداخت اضافه 

قيمتها به پيمانکاران قرار گيرد.
22. از واگ��ذاري کارها به پيمان��کاران دولتي و نيمه دولتي آن هم 

بدون برگزاري مناقصه خودداري شود.
23. با ارائه بخشنامه هاي مناسب، چاره اندیشي صحيح و الزم براي 

عملياتي و اجرایي شدن موارد ذکر شده باال معمول گردد.

جناب آقاي مهندس جمالي
مديرعامل محترم شركت پارس يکم

با دريغ و درد خبر درگذشت مادر بزرگوارتان را دريافت كرديم. براي آن مرحومه 
غفران الهي و براي جنابعالي و ساير بازماندگان صبر و شکيبايي مسئلت مي نمائيم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهاي ساختماني
هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهاي راهسازي
هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل شرکت تضمین شرکتهاي ساختماني
رسته آب انجمن شرکتهای ساختمانی
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چرائی پرداختن به موضوع "صنعت س��اختمان" به معنای عام و 
یا واژه "صنعت احداث" که در س��اليان اخير مورد اس��تفاده قرار 
می گيرد در واقع باز کردن موضوع مهم و بس��يار حساس��ی است 
ک��ه نقش ارزنده ای را در اقتصاد کش��ور ما ایف��ا می کند .در واقع 
اهمي��ت این نقش به ميزان س��هم آن در توليد ناخالص ملی باز 
می گردد. آنگونه که آمارها سخن می گویند سهمی بيش از پنجاه 
و پنج درصد در اقتصاد کش��ور به صنعت احداث تعلق دارد . چه 
آنچه که برابر برنامه های توس��عه ای و در قالب بودجه های عمرانی 
مص��وب صورت می گيرد و عنوان "طرح ه��ای عمرانی" را به خود 
اختصاص داده است و چه آنچه توسط سازندگان بخش خصوصی 
و در چهارچوب طرح های انبوه سازی مسکن و ساخت و سازهای 
انفرادی ش��هری و روس��تایی و یا به طور کلی احداث س��ازه های 

گوناگون در سراسر کشور انجام می پذیرد.
صنع��ت احداث از پيش��ينه ای به قدمت ملت و تاریخ کش��ور ما 
برخوردار اس��ت که آنهم حاصل دانش و تجاربی است که به مرور 
گردآوری شده و در گذر زمان رشد و اعتال یافته و به صورت مرده 
ریگ از نس��لی به نس��ل دیگر منتقل گردیده تا هم اینک که به 

دست ما رسيده است.
طی دهه های گذش��ته علم " ساختمان" نيز همانند سایر علوم از 
رشد جهشی و سترگی برخوردار بوده و در راستای پاسخگویی به 
نيازهای امروز جامعه در بخش های گوناگونی تعریف و تبلور یافته 

اس��ت هر چند که ماهيت همه آنها یکی است و مشترکاً "خانواده 
صنعت احداث" را شکل داده اند.

کش��ور م��ا از وضعيت خاص و وی��ژه ای برخوردار اس��ت .ابعادی 
همچون جغرافيای سياس��ی و موقعيت اس��تراتژیک آن ، ساختار 
جمعيتی و مردم شناسی ، وضعيت زمين شناختی و ... و در کالم 

آخر زیر ساختها و رو بناها.
از بعد جغرافيای سياسی کشور ما بر سر چهار راهی قرار دارد که 
پيوند گاه ارتباطات ش��رق و غرب و شمال و جنوب است و اولين 
پي��ام این تعری��ف ، به نقش ارتباطی کش��ور در اقتصاد جهان بر 
می گردد .نقش ارتباطی که از دوران کهن و"جاده ابریشم" تعریف 
ش��ده و هم اکنون با کریدورهای گوناگون حمل و نقل "شرقی – 

غربی" و "شمالی – جنوبی" و ... ادامه می یابد.
از بعد جمعيتی و مردم شناسی از بافت جمعيت جوانی برخوردار 
است و اما وضعيت زمين شناختی آن به گونه ای دگر است زیرا که 
قرار گيری در مسير خط زلزله آلپ – هيماليا آنرا به صورت یکی 
از زلزله خيزترین کش��ورهای جه��ان درآورده و این امر به همراه 
وقوع سایر پدیده های طبيعی ، آنرا در ردیف ده کشور حادثه خيز 

دنيا قرار داده است.
زیر س��اخت ه��ا و روبناها به گونه ای دیگرند. ش��بکه های حمل 
و نقل جاده ای ، زمينی و هوایی کش��ور متناس��ب با نياز کش��ور 
شکل نگرفته و  جاده های موجود از استاندارد های الزم برخوردار 

"صنعت ساختمان" راهکار برون رفت از بحران اقتصادی است،

چو طرحی نو دراندازیم
نگارش : مهندس محمد كنگانی
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نمی باشند سرعت اساس بسياری از جاده ها هيچگونه همخوانی و 
هماهنگی با سرعت خودروهای امروزی ندارد .باال بودن تصادفات 
جاده ای و قرار گيری کش��ور در ردی��ف اولين های جهان از لحاظ 
مي��زان مرگ و ميرهای جاده ای )با توجه به س��رانه جمعيتی(آیا 
عدم اس��تاندارد ب��ودن جاده ها به همراه عدم تناس��ب جاده ها با 

حجم ترافيک را تداعی نمی نماید.
بيش از نيمی از ساخت و سازهای شهری و بيش از هفتاد و پنج 
درصد س��ازه های روس��تایی از اس��تحکام الزم برای مقاومت در 
برابر زلزله های با شدت پایين و متوسط برخوردار نمی باشند حال 
آنکه بررس��ی تقویم یکهزار و چهار صد ساله زلزله ایران ، شدت 
متوس��ط زلزله های به وقوع پيوس��ته را هف��ت درجه در مقياس 
ریشتر نش��ان می دهد .بنابراین مقاوم سازی ، بازسازی و نوسازی 
سازه های شهری و روستایی یک موضوع اصلی و اساسی است که 

بایستی در اولویت یکم قرار گيرد.
صنعت احداث یکی از س��ریع ترین و سهل الوصول ترین راه ایجاد 
اشتغال در جامعه است و از توان بسيار باالئی در امر  اشتغال زایی 
برخوردار بوده و می تواند در کوتاهترین زمان ممکن ایجاد اشتغال 
نم��وده و به همراه فعال س��ازی خود س��ایر بخش های اقتصادی 

جامعه را نيز فعال نماید.
ام��ا با تمام این اوصاف ، در ح��ال حاضر وضعيت صنعت احداث 
بس��يار ناگوار اس��ت .پيمانکاران با دو مش��کل عمده دس��ت به 
گریبانند ، افزایش ش��دید قيمت مصالح و دستمزد به همراه عدم 
پرداخت مطالب��ات آنها کارگاه ها را به رکود و تعطيلی کش��انده 
است و مدیران شرکتهای پروژه محور را با مشکل ادای دین خود 
به اش��خاص حقيقی و حقوقی و بانکها مواجه ساخته است انبوه 
س��ازان نيز با مشکالت مشابهی دس��ت به گریبانند و سازمانها و 

بانکها در رفع مشکالت آنها برخوردی منفعل دارند.
البته سایر بخش های اقتصادی کشور نيز در وضعيت مناسبی قرار 
ندارن��د .چند ماه اخير چند عنوان خبری را در یکی از نش��ریات 
تخصصی جهان )International Construction ( خواندم 
و پس از ترجمه در نشریه پيام آبادگران به چاپ رسيد. این اخبار 
نش��ان می داد که در سه کشور شامل آلمان ، لهستان و آرژانتين 
عليرغم وقوع بحران گسترده اقتصادی در دنيا نه تنها رکودی به 

چش��م نمی خورد بلکه از رش��د باالی اقتصادی نيز برخوردارند و 
علت آنرا نيز فعاليت گسترده بخش ساختمان آورده بودند.

اقتصاد کش��ور در بحران به س��ر می برد.بحرانی که به هر علت و 
دليلی پدیدار گشته باشد پيامی روشن و واضح در خود دارد.رکود 
و تعطيلی بنگاه های اقتصادی ، بيکار ش��دن ش��اغلين و افزایش 
ميزان تنگدستان و تهيدستان در جامعه راهکار برون رفت از این 
بحران اقتصادی بسيار آسان خواهد بود چنانچه بر پایه طرحی نو 
اقتصاد "نفت محور" را به سمت اقتصاد "غير نفتی" با "محوریت 

ساختمان" سوق دهيم.
اقتص��اد کش��ور در وضعيت بحرانی و دش��واری به س��ر می برد، 
بحرانی که به هر علت و دليلی پدیدار گشته باشد پيامی روشن و 
واضح را در خود نهفته دارد.رکود و تعطيلی بنگاه های اقتصادی 
و بيکار شدن شاغلين و افزایش تعداد تنگدستان و تهيدستان در 

جامعه خبری است بسيار دردآور و ناگوار.
راهکار برون رفت از این بحران اقتصادی بس��يار آسان خواهد بود 
چنانچه با درانداختن طرحی نو اقتصاد "نفت محور" را به س��مت 
اقتصاد "غير نفتی" سوق دهيم .بی شک در این حرکت ، صنعت 
اح��داث به علت وجود ظرفيتها و س��اختار ق��وی آن می تواند با 
کمترین ميزان سرمایه گذاری ، بيشترین بازده را به همراه داشته 
باش��د .این در حالی اس��ت که این بخش می تواند، نقش محوری 
را در فعال س��ازی سایر بخش های اقتصادی جامعه را عهده دار 
گردد. با وضعيت پدیدار آمده، یعنی تحریم نفت و کاهش ميزان 
صدور آن، فرس��ایش تأسيسات و نياز به سرمایه گذاری عظيم در 
ای��ن بخ��ش و جایگزینی رقبا در این ب��ازار، صنعت نفت حداقل 
چندین س��ال فرصت نياز دارد تا بتواند ب��ا تجدید قوا در زمينه 
توس��عه ميادین، تأسيسات و بازار، بتواند حضوری مجدد در بازار 
انرژی جهان داش��ته باشد. هر چند که به دست آوردن جایگاهی 
در ردیف ه��ای اول صادرکنندگان نفتی نيز س��اده نخواهد بود و 
این امر اقتصاد به ش��دت وابسته به نفت ما را با مشکالت عدیده 
و بس��يار گسترده ای مواجه خواهد نمود.و در این شرایط "صنعت 
احداث" به عنوان جانشينی خلف می تواند به درستی و به نيکی 
این خأل را در چرخه اقتصادی کشور پر نموده و محوریت توسعه 

اقتصادی در این دوران گذار را عهده دار گردد.

 ي�ک ش�ركت پيمانک�اری  عمومی)GC(  جه�ت تصدی پس�ت های مديريتی به ش�رح زير
 به همکاری مهندسين عمران  باحداقل 15 سال سابقه مرتبط نياز دارد:

1- مدير امور راه سازی
2- مدير امور آب )سدسازی، شبکه انتقال آب و  فاضالب و...(

واجدين شرايط لطفا رزومه خود را به آدرس ايميل

job3240691@gmaicl.com 
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مقدمه:
فضای فعاليتهای انسانی در جوامع توسط سازمانها شکل می گيرد 
و س��ازمانها نيز ب��ه نوبه خود تحت تاثير عوامل درون س��ازمانی و 
برون س��ازمانی اند. بدون تردید تاثيرگذارترین عامل درون سازمانی 
نيروی انس��انی شاغل در آن س��ازمان است. از آنجا که افراد شاغل 
نزدی��ک به نيمی از زمان خود را در محيط کار بس��ر می برند، این 
محيط بایستی برآورنده حداقل نيازهای روحی و روانی افراد باشد تا 
ایشان ضمن کسب درآمد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای 
خ��ود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند. در مطالعاتی که در باره 
عملکرد س��ازمانها صورت گرفته، بر این موضوع که رضایت شغلي 
نيروی انس��انی موجب اعت��الی روانی ش��خص و ارتقای عملکرد 

سازمان می گردد، تأکيد شده است. 
یکي از مش��کالتي که در حال حاضر در ش��رکتهاي ساختماني و 
پروژه مح��ور وجود دارد، ع��دم ماندگاري نيروه��ا و تعویض محل 
کار توس��ط کارمندان است، به طوري که عمدتاً سابقه کار متوالي 
افراد در گروه هاي مختلف ش��غلي در یک شرکت کمتر از ده سال 
مي باشد. این موضوع در جلساتي که در کارگروه فنی اجرائی رسته 
آب انجمن ش��رکتهاي ساختماني تشکيل مي شد، مورد بحث قرار 
گرف��ت و از آنجایي ک��ه تاکنون مطالعه دقيق��ي در این زمينه در 
شرکتهای س��اختمانی انجام نشده بود، تصميم گرفته شد بررسي 
دقيق تري با استفاده از روشهای تحقيق در علوم اجتماعی روی این 
موضوع صورت پذیرد. اعضای کارگروه همگی از مدیران شرکتهای 
عض��و رس��ته آب و انجمن و در تماس نزدیک ب��ا موضوع بودند و 

نگارندگان مقاله حاضر دسته بندی و تحليل اوليه نتایج این مطالعه 
را ب��ه عهده گرفتندکه حاصل کار به ص��ورت مقاله حاضر به طور 

خالصه عرضه می گردد. 
در این مقاله ابتدا، مفهوم رضایت ش��غلی و مؤلفه های آن بررس��ی 
می ش��ود. در ادامه روش تحقيق صورت گرفته تش��ریح و نتایج آن 
ارائ��ه می گ��ردد. تجزیه و تحليل این نتایج ب��ه خوانندگان محترم 

سپرده شده است.  

مفهوم رضایت شغلی 
دیدگاهها و مفهوم س��ازیهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف 
"رضایت ش��غلی" ش��کل گرفته و توسعه یافته اس��ت. آنچه در پی 
می آید از کتاب "تهيه و استاندارد ساختن مقياس سنجش رضایت 
ش��غلی" تاليف دکتر حيدرعلی هومن از انتش��ارات مرکز آموزش 

مدیریت دولتی برگرفته شده است. 
دس��ته اول از صاحبنظران همچون هرزب��رگ آن را دارای دو بعد 
دانسته اند. یک بعد عوامل و شرایطي هستندکه فقدان آنها موجب 
عدم رضایت مي گردد ولي تأمين آنها باعث ایجاد انگيزه ش��دید و 
قوي نمي ش��ود بلکه فقط از بروز ع��دم رضایت جلوگيري مي کند. 
اینها را عوامل بهداش��تي یا مؤثر در حف��ظ وضع موجود یا عوامل 
بق��اء مي نامند. به  زعم هرزبرگ این عوام��ل عبارتند از: طرز تلقي 
و برداش��ت کارکنان، ش��يوه اداره امور، خط  مش��ي هاي سازمان، 
ماهيت و ميزان سرپرس��تي، امنيت کاري، ش��رایط کاري، مقام و 
منزلت، سطح حقوق و دستمزد، اس��تقرار روابط متقابل دوجانبه، 

بررسي رضایت شغلي و وضعیت ماندگاري نیروها 
در شرکت هاي پیمانکاري ساختماني

دكتر علی اكبر نجفی- مهندس امير رزاقی زاده
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سرپرستان، همگنان و مرئوسان و زندگي شخصي کارکنان. نبود 
این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد 
که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از 
اینرو هرزبرگ این عوامل را براي تأمين و حفظ بهداشت و سالمت 
سازمان الزم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگيزه 
هس��تند که وجود آنها موجب انگيزش و رضایت افراد ولي فقدان 
آنه��ا تنها عدم رضایت ضعيفي را تولي��د مي کند. بنابراین فقدان 
عوامل گ��روه دوم مترادف با نبود انگيزه تلق��ي مي گردد. به  نظر 
هرزبرگ عوام��ل مؤثر در ایجاد انگيزه عبارت اس��ت از: موفقيت 
کاري، ش��ناخت و قدرداني از افراد و کار آنها، پيش��رفت و توسعه 

شغلي، رشد فردي و ماهيت کار و وظایف محوله.
دسته دوم از صاحب نظران "رضایت شغلی" را تک بعدی و شامل 

پاسخ به این دو پرسش دانسته اند که: 
الف( در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستيد؟

ب( تا چه حد از شغل خود رضایت می خواهيد؟ 
به اعتقاد بسياری از اندیشمندان صاحبنظر تفاوت بين آنچه فرد 

در حال حاضر دارد ب��ا آنچه به دنبال آن 
اس��ت، می تواند شاخصی از رضایت شغلی 
باشد. پورتر، الفکوئيست، دیویس و هالند 
از این دسته اند. از سوی دیگر »کاپل من« 
نيز معتقد است که پژوهشگران حوزه هایی 
چون روانشناس��ی مش��اوره تمایل دارند 
"رضایت ش��غلی" را به تف��اوت بين آنچه 
فردداراست، دربرابرآنچه خواستارآن است 

تعریف کنند.
از  بس��ياری  معتقدن��د  س��وم  دس��ته 
مفهوم س��ازیها و تعاریف "رضایت شغلی" 
دربردارنده نوعی فرآیند ارزش��يابی است. 

»لوکه« آن را حالت هيجانی خوشایند و مثبتی می داند که ناشی 
از ارزشيابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است. ولی »اسميت« 
نظرش این اس��ت که "رضایت شغلی" گستره ای است که در آن 
محيط کاری، تقاضاهای فرد را برآورده می کند. »رابينز« می گوید: 
"رضایت ش��غلی" حاصل تفاوت ميان ميزان پاداش��هایی است که 
فرد دریافت می کند با مقدار پاداشی که فکر می کند باید دریافت 
کند. به عبارتی می توان آن را یک فرآیند ارزش��يابی تعریف کرد 
که آنچه را که یک فرد دریافت می دارد در برابر آنچه خواستار آن 

است، مورد بررسی قرار می دهد.

مولفه های رضایت شغلی
در همه جوامع، کار به معناي فعاليتي اس��ت که بيش از هر نوع 
فعاليت دیگري بخش عمده زندگي اکثر مردم را اشغال مي کند و به 
وسيله آن، انسانها بقاي خود را تأمين مي کنند. همه جوامع داراي 
نوعي تقسيم کار ابتدایي بوده اند؛ اما با توسعه صنعت، تقسيم کار 
نسبت به آنچه که درکليه نظامهاي اقتصادي گذشته وجود داشته، 
بسيار پيچيده تر شده است. امروزه تقسيم کار به عنوان تخصصي 
ش��دن وظایف کاري تعریف شده اس��ت. صرف نظر از اینکه شغل 

افراد چه باشد، آنان نسبت به آن احساساتي دارند. آنان نسبت به 
برخي وجوه حرفه خود داراي احساس مطلوب یا نامطلوب هستند 
و در م��ورد آنچه که انجام مي دهند نظري کل��ي دارند. بيگانگي 
نس��بت به کار و خش��نودي ش��غلی، به عنوان ابزار ارزیابي کار و 
شغل فرد مي باش��د. هر چند در بررسي هاي اوليه، یکي از دالیل 
عمده نارضایتي از شغل را وجود کارهاي خسته کننده و یکنواخت 
یا کارهاي نگرانی زا مي دانس��ته اند، بررسيها نشان داده که ممکن 
است کار خسته کننده و یکنواخت باشد، ولي فرد را راضي کند یا 
خش��نودي شغلی در ميان افرادي که مشاغل آنان بسيار پر فشار 

است، در باالترین سطح باشد.
در اوایل دهه 1900، مهندسان در مورد اثر شرایط کار و پرداخت 
حقوق و دستمزد بر رضایت شغلي تأکيد مي کردند؛ در این زمينه، 
متغيرهای��ي مانند کارایي فرد، اس��تراحت در بين س��اعات کار و 
عوامل محيطي مانند نور و صدا مورد توجه قرار گرفتند و مدیریت 
علمي روي طراحي کار، ش��رایط کاري، طرح هاي پاداش و ارتباط 
آن ب��ا افزایش توليد و بهبود روحيه تأکيد می کرد. در خالل دهه 
1930 و 1940 توج��ه محققان بيش��تر 
ب��ر نقش گروه هاي کاري و سرپرس��تان 
در افزایش رضایت ش��غلي، متمرکز بود. 
مطالع��ات »هاتورن« در م��ورد رضایت 
کارکنان در شرکت وسترن الکتریک که 
توسط »التون مایو« دنبال شد، نشان داد 
که رضایت کارکنان تحت تأثير گروههاي 
کاري اس��ت؛ مطالع��ات بع��دي نيز اثر 
عملک��رد سرپرس��تي و گروههاي کاري 
را بر افزایش رضایت ش��غلي مورد تأکيد 
قرار داد. پ��س از آن، مطالعات هرزبرگ 
نش��ان داد که اقناع شغلي، عامل مهم و 
تعيين کنندة رضایت ش��غلي اس��ت؛ به اعتقاد وی، تأمين رضایت 
واقعي کارکنان از طریق فراهم کردن مسئوليت کافي در شغل و یا 
غني نمودن مشاغل ایجاد مي شود.بسياري از مدیران در سازمانها، 
ب��ا توجه به نتایج تحقيقات پيش��ين، به طراحي مجدد مش��اغل 
پرداخته و مش��اغل را از حالت تکراري و س��اده به مش��اغل غني 
و پرمحت��وا تغيير داده و براي کارکنان آزادي عمل خودکنترلي و 

حس مسئوليت در اداره شغل را فراهم کرده اند. 

روش تحقیق حاضر
به طور خالصه، از دو دیدگاه مي توان به بررس��ي رضایت ش��غلي 
پرداخت )برگرفته از مقاله رضایت شغلی، سایت انجمن مهندسين 

صنایع ایران(:
الف( دیدگاه گرایش��ي: در این دیدگاه، خشنودي شغلي بر اساس 
نيازها، توقعات، نگرش ها و ارزش هاي کارکنان تعيين مي شود. 

ب( دی��دگاه موقعيت��ي: در ای��ن دیدگاه براي تعيين خش��نودي 
شغلی، ماهيت شغل و عوامل محيطي پيرامون آن، بدون توجه به 

مجموعه گرایشهاي فرد، مورد توجه قرار مي گيرد.
البته لزوما بررسی رضایت شغلی منحصرا در چارچوب یکی از دو 

 عوامل مؤثر در ایجاد 
انگیزه عبارت است از: 
موفقیت کاري، شناخت 
و قدرداني از افراد و 
کار آنها، پیشرفت و 
توسعه شغلي، رشد 
فردي و ماهیت کار و 

وظایف محوله.
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دیدگاه فوق قرار نمی گيرد و می توان از هر دو دیدگاه در بررسی 
خشنودی شغلی بهره گرفت. در تحقيق حاضر نيز هر دو دیدگاه 
مورد توجه بوده و در واقع تلفيقی از زمينه های فردی و سازمانی 

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته اند.
هدف اصلي تحقيق انجام شده، بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر 
رضایت شغلي کارکنان شرکتهای پيمانکار مي باشد. با شناخت 
عوامل مزبور، امکان تجدیدنظر در ش��رایط س��ازماني و سبک 
مدیری��ت جهت افزایش رضایت ش��غلي و ارتقاء س��طح ایمني 
شغلي در سازمان و افزایش ماندگاري نيروها در اینگونه شرکتها 
فراهم مي گردد. در واقع هدف تحقيق یافتن پاس��خهایی به دو 

سوال اصلی زیر بوده است:
1- از نظر کارکن��ان، چه عواملي در باال 
بردن رضایت ش��غلي در شرکت مؤثرتر 

مي باشد؟
2- آی��ا بين اقش��ار مختل��ف در جامعه 
آماري مورد نظر کارکنان شرکت، تفاوت 
معناداري در م��ورد اهميت عوامل فوق 

وجود دارد؟
در این راس��تا در جلساتي که در انجمن 
شرکتهاي س��اختماني تش��کيل گردید 
موض��وع روش تحقيق م��ورد بحث قرار 
گرفت و مقرر گردید از جناب آقای دکتر 
محجوب که در حوزه مدیریت و مباحث 
اقتصادی-اجتماعی صاحب نظر هس��تند 

دعوت به عمل آید. در جلس��ه با ایش��ان که جناب آقای دکتر 
علی زاده اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی و مسلط به 
روشهای آماری نيز حضور داشتند، ابتدا جنبه های مختلف عدم 
ماندگاری نيروی انسانی در شرکتهای ساختمانی و لزوم یافتن 
راهکارهایی برای تغيير این وضعيت از س��وی اعضای کارگروه 
فنی اجرائی رسته آب تشریح گردید. سپس بحث و تبادل نظر 
در خصوص روش انجام یک تحقيق ميدانی برای یافتن عوامل 
موثر بر رضایت ش��غلي و ماندگاری نيروها صورت گرفت که در 
نهایت جمع بندی نظرات منتهی به روش استفاده از پرسشنامه 
گردید. جناب آقای دکتر علی زاده تقبل فرمودند که متن اوليه 
پرسشنامه را تهيه و در جلسات بعدی کارگروه به بحث بگذارند. 

حاص��ل ج��رح و تعدیل و تطبيق پرسش��نامه اوليه با ش��رایط 
ش��رکتهای ساختمانی نس��خه نهائی پرسشنامه ای است که در 
دفت��ر مدیر محترم اجرایی انجمن جناب آقای مهندس خزاعی 
موجود می باشد. الزم به ذکر است که آقای مهندس خزاعی به 
عنوان دبير اجرایی رسته آب در کليه جلسات کارگروه  حضور 

و نقش تعيين کننده ای در هماهنگی و پيگيری امر داشته اند. 
پنج شرکت عضو انجمن داوطلب اجرای طرح تحقيقی به صورت 
پایلوت شدند تا چنانچه در جریان توزیع، تکميل و استنتاج، این 
تحقيقات با مس��ایلی روبرو شد در تحقيق گسترده تر احتمالی 
اشکاالت پيش آمده برطرف گردد. مقرر گردید پرسشنامه ها در 
یک قال��ب واحد و بصورت بي نام در ش��رکتهاي مورد مطالعه 
توزیع شوند و نهایت تالش در جهت دریافت اطالعات صادقانه 
و واقع��ي صورت گي��رد. بدین منظور متن واح��دی برای نامه 
پوششی پرسشنامه تهيه گردید که در آن هدف تحقيق توضيح 
داده ش��د و به عدم لزوم درج نام پاسخ دهنده اشاره گردید. این 
نامه با امضای مدیران عامل ش��رکتهای داوطلب برای کارکنان 

ارسال گردید تا جدی تر گرفته شود.
جه��ت تحليل داده ها و تعيي��ن توزیع فراوان��ي آرا از نرم افزار 
SPSS V.19 اس��تفاده گردی��د. اطالعات جمع آوري ش��ده از 
شرکتهاي مختلف یکبار به صورت مجزا براي هر شرکت و یکبار 
به صورت کلي مورد بررس��ي و تحليل قرار گرفت. در این مقاله 
نتایج بررسي داده هاي تجميع شده پنج شرکت ارائه مي گردد.

قلمرو تحقيق
ال��ف( قلم��رو مکاني: قلم��رو مکاني 
این تحقيق، پنج ش��رکت پيمانکاري 
س��اختماني ایرانی اس��ت که همگی 
دارای رتبه ه��ای ی��ک و دو در غالب 
رش��ته های اصلی پيمانکاری هستند. 
در ای��ن رابطه، مقرر ش��د که در هر 
شرکت 50 پرسش��نامه در گروههاي 
مختل��ف ش��غلي اع��م از مدیریت و 
غيرمدیریت، فني و غيرفني، مس��تقر 
در کارگاه و ش��اغل در دفت��ر مرکزي 
توزی��ع ش��ود. 50 پرسش ش��ونده به 
تفکي��ک ذی��ل در نظر گرفته ش��ده 
بودند: 10 نفر مدیر، 10 نفر مدیر ميانی یا کارش��ناس ارش��د، 
15 نفر کارشناس، 15 نفر کارمند. در مجموع 172 پرسشنامه 
پرش��ده از پنج ش��رکت مورد مطالعه جمع آوري گردید و مورد 

بررسي و تحليل قرار گرفت.
ب( قلم��رو زماني : ای��ن تحقيق در آذر ماه س��ال 1390 انجام 
گرفته و به کارکنان بطور متوس��ط دو هفته فرصت داده ش��ده 

که پاسخ دهند. 
ج( قلمرو موضوعي: موضوع مورد تحقيق مشخصاً بررسي عوامل 
مؤثر در رضایت ش��غلي کارکنان و ماندگاري نيروها در شرکت 
های س��اختمانی مي باشد. این عوامل به چند گروه زیر تقسيم 

مي شوند:

هدف اصلي تحقیق انجام شده، 
بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر 
رضایت شغلي کارکنان شرکتهای 

پیمانکار مي باشد. با شناخت 
عوامل مزبور، امکان تجدیدنظر در 
شرایط سازماني و سبک مدیریت 

جهت افزایش رضایت شغلي و 
ارتقاء سطح ایمني شغلي در 
سازمان و افزایش ماندگاري 
نیروها در اینگونه شرکتها 

فراهم مي گردد
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1- عوامل س��ازماني: حقوق و مزایا، فرصت هاي ارتقای ش��غلي، 
خط مشي و رویه هاي سازمان و ساختار سازماني؛

2- عوامل بالفصل محيط شغلي : الگوي سرپرستي، مشارکت در 
تصميم گيري، روابط همکاري و شرایط کار؛ 

3- عوامل فردي : سن، سنوات خدمت، جنسيت و تحصيالت.
 

مشخصات جامعه آماري
فراواني جامعه مورد مطالعه ش��امل 76 درصد مرد و 24 درصد زن 
مي باش��د. توزیع رده سني 20-30 س��ال 2۸/1 درصد ، 40-30 
س��ال 34/5 درصد ، 40-50 سال 24/6 درصد و بيش از 50 سال 

12/9 درصد است. 
توزیع س��طح تحصيالت بدین ش��رح اس��ت: 3 درصد زیر دیپلم، 
11/۸ درصد دیپلم،  5/9 درصد فوق دیپلم ، 63/9 درصد ليسانس 

و 15/4 درصد فوق ليسانس و باالتر. 
وضعي��ت از نظر تاهل و تجرد: 77/6 درصد متاهل و 22/4 درصد 

مجرد می باشند. 
60/4 درصد از افراد، ش��اغل در دفتر مرکزي و مابقي مس��تقر در 

کارگاه مي باشند.
توزیع س��طح درآم��د ش��امل 47/9 درص��د کمت��ر از 1ميليون 
تومان،22/1 درص��د بي��ن 1 ت��ا 1/5 ميليون توم��ان، ۸/6 درصد 
بي��ن1/5 تا 2 ميلي��ون تومان، 3/1 درصد بي��ن 2 تا 2/5 ميليون 
تومان، 4/9 درصد بين 2/5 تا 3 ميليون تومان و 13/5 درصد بيش 

از 3 ميليون تومان مي باشد. 
بطور کلي 25/3 درصد از افراد از ميزان حقوق دریافتي خود راضي بوده 
و مابقي ناراضي مي باشند. 15/2 درصد از افراد داراي شغل دوم هستند.

بررسي نتايج:
برخ��ی از نتایج اطالعات جمع آوري ش��ده در قالب پارامترهای: 
ميزان درآمد و یا دستمزد، نفس کار، ایمنی شغلی و ارتقای شغلی 
ذیال تش��ریح می گردند. در پایان، پاس��خ های س��وال شوندگان 
درب��اره اهمي��ت هریک از گزاره های ش��اخص رفتار مدیریت در 

سازمان ارائه و جمع بندی می شوند.

میزان درآمد و یا دستمزد:
این عامل تقریبا برای همه گروههای ش��غلی از مهمترین عوامل 
تاثيرگذار به ش��مار می رود. با در نظر داش��تن تفاوت فردی و به 
تبع آن تفاوت در دیدگاه ها نس��بت به پول، حالت های متنوعی 
را می توان متصور ش��د. به نظر می رس��د این عامل برای کسانی 
که نمی توانند یا نمی خواهند از راههای دیگری نسبت به درآمد 
خود رضایت به دست آورند )دارای شغل دوم نيستند( از اهميت 

بيشتری برخوردار است.
نتایج آماري در جامعه مورد مطالعه نشان مي دهد 10۸ نفر از افراد 
داراي سطح تحصيالت ليسانس مي باشند، که بيشترین فراواني را 
به خود اختصاص مي دهند، از ميان این افراد 17/6 درصد شغل دوم 
دارند. رضایت از حقوق در افرادي که داراي مدرک ليسانس هستند 
فارغ از اینکه آیا شغل دوم دارند یا خير، حدود 30 درصد مي باشد. 

این در حالي است که با تفکيک داده ها بر اساس داشتن شغل دوم 
مالحظه ميگردد که10 درصد افراد داراي شغل دوم از حقوق خود 
راضي هس��تند، و رضایت از درآمد در افرادي که شغل دوم ندارند 

نسبتاً بيشتر است. جداول زیر خروجی های نرم افزار هستند.

نفس کار :
بسياری نفس کار را که دربرگيرنده عناوین متعددی است از جمله 
عوامل مهم تاثيرگذار می شناسند. عناوینی همچون: تنوع کاری، 
آزادی عمل و آزادی بازخورد، تناسب ميزان اختيارات کارکنان و 
مدیران در مقابل مس��ئوليت هاي ایشان مي توانند از موارد مهم 
در موضوع نفس کار باش��د. در نظر سنجي انجام شده، در ارتباط 
با این موضوع 79/6 درصد افراد از وضعيت موجود راضي هستند.

ایمنی شغلی :
در بيانی کلی ، مفهوم ایمنی در مش��اغل به معنای فارغ از خطر 
بودن تعبير می ش��ود و هر عاملی که بتواند ریسک های اشتغال 
و خطرات محيط کار )اعم از جس��می ، روحی و روانی( را بکاهد، 
رضایت ش��غلی را افزایش می دهد. از این رو مواردی مانند نظم ، 
انصاف و امنيت عاطفی تضمين کننده ایمنی شغلی به شمار می 
روند و از سویی مواردی چون تبعيض با خدشه دار نمودن شرایط 
مطمئن س��ازمانی، می تواند احس��اس نا امنی و نهایتا نارضایتی 
ش��غلی را به وجود آورد. در پرسشنامه طراحی شده سواالتی که 
بتوان پاس��خ آن ها را به موضوع ایمنی شغلی مرتبط نمود وجود 

نداشت که در مطالعات آتی می توان به این امر توجه نمود.

ارتقای شغلی :
یکی از پایدارترین یافته ها حاکی از این اس��ت که هر چه س��طح 
نس��بی شغل باالتر باشد رضایت ش��غلی بيشتر است. از سویی به 
دليل آنکه افراد غالبا دوستدار ارتقای مقام و خواستار پيشرفت در 
کار خود هستند، برای افزایش رضایت در سازمان ها بایستی امکان 
اعتالی افراد فراهم باشد و برنامه ریزی های دقيقی صورت پذیرد 
تا زمينه های ارتقای کارکنان س��طوح مختلف در قالب فرآیندی 
منطقی فراهم گردد. در نظر س��نجي انجام ش��ده 70/3 درصد از 
افراد ش��رکت خود را بستر نسبتاً مناسبي جهت رشد و ارتقاء مي 
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دانند و حدود 30 درصد از افراد با این نظر مخالف هستند.
گزاره رفتار مدیریت در سازمان :

در نظر س��نجي انجام شده احساس کارکنان نسبت به مدیریت 
س��ازمان مورد ارزیابي قرار گرفت. در این راستا برای 20 پرسش 
در قالب گزاره رفتار مدیر در پرسش��نامه ها نظر سنجي گردید.  
پاسخ شامل پنج گزینه از کامال راضی تا کامال ناراضی بود. برای 
اینک��ه بتوان با اهمي��ت ترین گزاره درباره رفت��ار مدیر را یافت، 
تعداد جواب به هرگزینه در س��طر و س��تون مربوطه درج شد و 

یکبار تعداد مندرج در س��ه گزینه از پنج گزینه حاکی از رضایت 
با هم جمع گردید و یکبار سه گزینه حاکی از عدم رضایت. نتایج 
بدست آمده از جامعه مورد مطالعه بيانگر این است که مهمترین 
عام��ل در احس��اس کارکنان مباحث مربوط به روابط انس��اني و 
احترام و اعتماد به کارکنان مي باش��د. عامل دوم در این ارزیابي 
مربوط به مس��ائل رفاهي و مالي کارکنان است. کم اهميت ترین 
عامل در این بررس��ی توجه به ارتقای سطح مهارت فنی و حرفه 
ای توسط دوره های آموزشی و پس از آن شيوه تعيين حقوق و 

يک برداشت كلی:
با تامل و تعمق در مطالبی که ذکر شد و با در نظر داشتن نقش انکار 
ناپذیر و مهم مدیران که در راهبری و هدایت منسجم سازمان به سوی 
اهداف و تضمين پيروزی برنامه ها به شدت موثر می باشد، بهترین 
گزینه پيش روی مدیران برای رهنمون شدن سازمان به قله موفقيت، 
حرکت بر اساس سبک مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی است. خداوند 
در ابتدای آیه مبارکه 70 از سوره 17 )االسرا( می فرماید : » وَلََقْد َکرَّْمَنا 
بَِني آَدَم ... « و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم ... آنگاه که 
کرامت انسانی یک فرد که هدیه الهی به اوست منظور نظر واقع شد، 
نياز اوليه و عمومی فرد تامين شده است. این نوع مدیریت بر اصولی 
مانند احترام به انسان و داشتن دید مثبت نسبت به همه انسان ها 
متکی است و حاصل آن ایجاد روابط انسانی قوی، مشارکت کارکنان 
در تصميم گيری ها، آموزش جامع و باال بردن آگاهی کل کارکنان 
سازمان می باشد. نتایجی که از مدیریت برمبنای کرامت انسانی حاصل 

می شود می توان به طور خالصه چنين شمارش نمود:

1- تقویت و بهبود تعلق خاطر به کار و سازمان
2-  تقویت و بهبود اخالق کار

3-  تقویت پرکاری )فرهنگ کار(
4- ایجاد احساس مسئوليت نسبت به کار )وجدان کاری(

5-  حاکم شدن استراتژی بهبود دائم درسازمان
6-  تقویت کار جمعی خودجوش )از طریق ایجاد نظام انگيزشی 

و استقرار نظام پيشنهادها(
7-  کاهش شایعه و تشنج روانی در سازمان )از طریق مکانيزم 

های اطالع رسانی به سطوح مختلف سازمان(
۸-  رفع اضطراب از محيط کار )از طریق آموزش های رفتاری 

و توجه به امنيت شغلی کارکنان( 
9-   فراهم نمودن امکان ابراز نظرات و تلفيق سازمان رسمی و غير رسمی 

10-  کاهش تخلفات و حوادث ناشی از کار 
11- جایگزینی کنترل کيفيت با توليد کيفيت 

12- کاهش مصارف مواد و انرژی )مادی و معنوی(
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- كميسيون قوانين و مقررات مواردی از قانون "حداكثر استفاده از توان 
تولي�دی و خدمات�ی در تامين نيازهای كشور و اص�الح ماده 104 قانون 
مالياتهای مس�تقيم" كه مرتبط با صنف بود را بررسی نمود؛ و نامه هايی 
برای رياست سازم�ان امور مالياتی،  معاونت  ماليات بر ارزش افزوده  و 
كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی   با  مضمون تقدير و تشکر 
از وضع قانون فوق الذكر  و ابالغ بخشنامه و  همچنين درخواست تاكيد 
مجدد  اعالم وابال غ  جهت اجرای  قانون و بخشنامه  از سوی واحدهای 
مرتب�ط را  تهيه نمود  و در اين نامه ها  از سازمان امور مالياتی ومعاونت 
ماليات بر ارزش افزوده  درخواست شد مطابق ماده 9 قانون  آن  بخش از 
جرائمی كه بعلت عدم پرداخت  اصل ماليات توسط كارفرمايان و خارج از 
عهده پيمانکاران و شركتها بوده ومطابق   قانون ماليات بر ارزش افزوده  
به  حس�اب پيمانکاران منظور  ش�ده را به حس�اب  بستانکاری ايشان 
منظور نمايند.واين نامه ها از طريق ماهنامه آبادگران نيز منتشر گرديد.

- جهت اطالع و استفاده اعضاء محترم  انجمن از مفاد بخشنامه و قانون 
"حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تامين نيازهای كشور." 

از طريق نشريه پيام آباد گران و سايت اطالع رسانی گرديد.
- در خص�وص عدم اجرای بخشنامه مالياتی قانون حداكثر استفاده از 
توان  توليدی وخدماتی...  از سوی كارفرمايان ونافذ ندانستن بخشنامه 
به قراردادهای جاری مبنی بر كسر 3درصد علی الحساب ماليات مودی 
از  سوی برخی ذيحسابی ها كه مورد سوال اعضاء واقع شده بود موضوع  

به رياست سازم�ان امور مالياتی اعالم گرديد كه پاسخ پس از دريافت 
اعالم می گردد .

- بحث بعدی كميس�يون در خصوص  مشکالت پيمانک�اران و بررسی 
روش ه�ای  حل مشکالت پيمانکاران در اين مقطع از جمله تعليق ماده 
46 شرايط عمومی پيمان ويا  استفاده از ماده  48در صورت درخواست 
پيمانکاران  بود ،مکاتبه با معاونت برنامه ريزی برای اعالم  تعديل واقعی  
يا ضري�ب جبرانی افزايش  نرخ ه�ا و قراردادن تعديل ب�ه قراردادهای 
سرجمع و مکاتبه با رياست مجلس ش�ورای اسالمی در خصوص جبران 
خس�ارت وارده )يا تاديه خسارت تاخير در پرداخت توسط كارفرمايان( 
از نظرات كميس�يون بود كه اين موارد از طريق انجمن با مراجع ذيربط 

مکاتبه گرديد.
- از ديگر اقدامات  كميسيون قوانين ومقررات در جلسات اخير بررسی 
پيش نويس قانون كاربود كه توسط كانون عالی كار فرمايی تهيه ش�ده 
و توس�ط دبي�ر محترم انجمن در دست�ور كار قرار گرفته ب�ود ، اعضاء 
كميسيون با تشکيل جلسات وكارگروه  نظرات خود را مطرح ومصوب 

نمودند وبه دبير محترم انجمن تقديم گرديد.
-موضوعات آتی كميسيون  بررسی بخشنامه های جديد معاونت برنامه ريزی 
در خصوص تعيين دامنه مناسب قيمت و بخشنامه  محدوديت پلوس باالی 
10درصد به قيمت بروز شده و اليحه اصالح قانون ماليات های مستقيم می باشد 
كه اقدامات صورت گرفته در نشريه پيام آباد گران به استحضار خواهد رسيد.                       

 اقدامات كميسيون اقتصادی و بانکها در مهر وآبان ماه سال جاری  كه 
در دستور كار خود بود ، جهت استحضار  تقديم ميگردد.

- بررسی احکام بودجه سال 91 مرتبط با فعاليتهای اقتصادی از دستور 
جلسات كميس�يون  بود اعضاء كميس�يون در خصوص مواد مرتبط با 
فعاليتهای اقتصادی قان�ون بودجه  سال 91 بحث و تبادل نظر  نمودند 
و ماده 102 قانون بودجه سال 91 قرائت شد و ظرفيتهای قانون و روش 
تامي�ن سرماي�ه آن  من جمل�ه B.O.T، B.O.O  بررسی ش�د. تلفيق 
قوانين با   ماده 102 قانون  بودجه 91  جهت عملياتی و اجرائی   نمودن  
نيز از مواردی بود كه اعضا به آن اشاره داشتند. در پاسخ به اين سوال 
ك�ه با توجه به  جديد بودن اين قانون و عدم وجود آئين نامه و روش�ها 
جزئيات برای بخش خصوصی مشخص نيست و اين ممکن است مشکل 
ساز باش�د، نظر رئيس كميس�يون  اين بود كه اين قانون  فقط مختص 
به بخش خصوصی  اس�ت و دستگاههای اجرايی  وبخش دولتی  طبق 
قانون حق استفاده از اين تسهيالت را ندارند كه پس از بحث و بررسی 
م�وارد پيشنه�ادی برای عملياتی كردن روش�های فوق ك�ه در قانون 
بودجه 91 آمده است به ش�رح زير م�ورد توافق قرارگرفته و به عنوان 

نظر كميسيون به هيأت مديره انجمن ارائه شد.
تحقق موارد چهارگانه پيش بينی شده در قانون پيشنهاد می شود:

1- تأمين منابع مالی به طريق ارائه سهام كارخانه ها و شركتهای ممتاز 
از طري�ق اق�دام در به كارگيری كارگزاران ب�ورس و فروش سهام فوق 

وسپس پرداخت مبالغ تامين شده به پروژه های عمرانی 
2- اوراق مشاركت مورد اشاره در قانون چنانچه از طريق بانکها مبادله 

ومنتشر گردد. مورد قبول پيمانکاران می تواند قرار گيرد.
3- ام�وال و امالك دستگاههای اجرايی از طريق سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تمليکی و يا سازمان قانونی مشابه مورد فروش قرار گرفته 

و مبالغ دريافتی به پروژه ها اختصاص يابد. 
4- ارائه ليس�ت پروژه های قابل واگذاری به صورت عمومی )فراخوان( 

برای قطعيت يافتن امکان استفاده از ظرفيت ديده شده در قانون.
 كميسيون برای مواردی غير از اين نيز مطرح و به عنوان روش عملياتی 

پيشنهاد گرديد:
- بدهی معوق شركتها به بانکهای كشور حداقل برای 5 سال استمهال 
و جرائ�م نيز بخشوده ش�ود و از سرفصل مطالبات سررسيد گذش�ته 
خ�ارج نمايند و ماده 29 قانون بودجه سال 91 را به  بانکهای خصوصی 

هم تسری  بدهند.
- بدهی ه�ای پيمانکاران به سازمان امور مالياتی كشور )اعم از ماليات 
مس�تقيم، تکليفی و ماليات ب�رارزش افزوده( را ب�ا مطالبات ايشان از 
كارفرماي�ان پروژه ها تهاتر و جرائم اي�ن موارد نيز مشمول بخشودگی 

كامل قرارگيرد.
- بررسی روشهای تامين  مالی پروژه ها كه جلسه مشترك با كميسيون 
روابط عمومی بود نظرات اعضاء كميس�يون در اين خصوص مطرح شد 

كه تامين منابع مالی به اين سه بخش تقسيم می گردد: 
1- تامين بودجه برای پروژه های جاری

2- تامين مالی برای پروژه های عمرانی و عمومی
3- تامين مالی  و نقدينگی برای  پروژه های خصوصی پيش روی اعضاء 
كه پس از تفکيک پروژه ها در تامين منابع مالی و آگاه شدن از موضوع 

و درخواست خودمان، بحث را جدا كرده و پيگيری نمائيم 
پيشنهاد كميس�يون  روابط عمومی اين است كه ع�الوه بر پروژه های 
عمرانی كه ما انجام می دهيم بايستی در پروژه های خصوصی هم اقدام 

كنيم و بحث را در بخش كالن ببينيم. 
آقای مهندس دادمان گفتند: با توجه به نظرات اعضاي كميسيون و نظر 
آقای مهندس كنگانی  و با عنايت به اينکه  قوانين روشهای تامين منابع 
مالی  پروژه ها را هم می دانيم به دولت و معاونت برنامه ريزی  اعالم كنيم  
ك�ه مناقصات جديد را در قالب ماده 102 )بودجه سال 91( ببرند. يعنی 
به طريقی اعالم كنيم منابع مالی محدود است به روش سرمايه گذاری  

انجام دهيد  به اين ترتيب طلبکاری به طلبکارها افزوده نمی شود.
- نشست با مديران بانک دی و ارائه نظرات و پيشنهادهای كميسيون 
جه�ت استفاده اعض�اء صنف از م�وارد بعدی دستور كار كميس�يون 

می باشد.

گزارش عملکرد کمیسیون قوانین و مقررات در مهر وآبان  ماه سال 91

گزارش کمیسیون اقتصادی و بانکها مهر و آبان  ماه سال 91
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قب��ل از ورود به بحث اصلي ضرورت دارد تا مختصري به تاریخچه 
ات��اق بيندازیم؛ تا رون��د تاریخي این 
تش��کل صنفي بيش از پي��ش بارز و 
آش��کار شود. س��ابقه تاریخي اتاق به 
اواسط س��ده س��يزدهم خورشيدي 
برمي گردد. در آن زمان ش��خصي به 
نام حاج محمدحسن امين الضرب که 
نمایندگي هيأت تجار ایراني را برعهده 
داش��ت با حمایت جمعي از بازرگانان 
کشور توانست نظر موافق ناصرالدین 
شاه را براي تش��کيل مجلس وکالي 
تجار جل��ب نماید به ط��وري که در 
روز دوازدهم ماه شوال 1301 هجري 
قمري برابر با 1362 هجري شمس��ي 
اساس��نامه این مجلس به تأیيد ش��اه 

وقت رس��يد. مجلس وکالي تجار بعده��ا در ميان بازرگانان به نام 
مجلس تجارت معروف و مشهور شد. این مجلس نهادي اقتصادي، 

با صالحيت حقوقي و شخصيت سياسي بود. 
روند تط��ور و تحول مجلس و رخداده��اي جهاني و داخلي باعث 
تغييراتي در ابعاد س��اختاري و محتوایي این مجلس شد به طوري 
که در سال 1320 با پيوستن دو انجمن اتحادیه بازرگانان و اتحادیه 
اصناف، اتاق بازرگاني تش��کيل ش��د و مورد تصویب قرار گرفت. با 
توجه به کارکردهاي جدید تجاري و تقس��يم کار جهاني س��اختار 
اتاق نيز براي انطباق و انعطاف بيشتر با شرایط تغييرات و به منظور 
هماهنگ��ي و یکپارچگي در امور در س��ال 134۸، براس��اس ماده 
واحده اي دو اتاق بازرگاني و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام 

شدند و در نتيجه آن اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایجاد شد.
این اتاق با بيانيه مأموریت جدیدي و به منظور ارتباط خالق براي 
رف��ع تگناهاي حرفه اي اعضاي خویش همکاري با نهادهاي دولتي 
و سازمانهاي وابس��ته و یا تحت نظارت دولت را وجهه همت خود 
قرار داد و با همفکري و همکاري با ش��هرداري ها و سایر بخشهاي 
عمومي در مورد تهيه لوایح و س��ایر مقررات مورد نياز و مرتبط با 
امور بازرگاني، صنایع و معادن اقدامهاي مؤثر و اثربخش��ي را انجام 
داده و مي دهد. بياني��ه مأموریت این اتاق را در موارد زیر مي توان 

خالصه کرد:
1. ایجاد هماهنگي و همکاري ميان بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن 
و کشاورزي2.  همکاري با دستگاههاي دولتي، سازمان هاي وابسته و 
یا تحت نظارت دولت3. همکاري با شهرداري ها و نهادهاي عمومي 4. 
ارائه مشاوره به مجلس شوراي اسالمي در زمان تهيه طرحها و بررسي 
لوایح و مقررات مربوط به امور بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي5. 
کوشش در جهت رفع اختالفات و دعاوي بازرگانان، صاحبان صنایع و 

معادن و در مواردي مصرف کنندگان
6. پذیرش حکميت در دعاوي و انجام امور کارشناسي در امور طرفين 
دعوي، به منظور حل و فصل اختالف و س��وءتفاهمهاي پيش آمده 

احتمالي 
الزم به ذکر است که این اتاق 60 نماینده دارد که 40 نماینده آن 

از بخش خصوص��ي و 20 نماینده دیگر آن از طرف دولت انتخاب 
مي ش��وند این اتاق بيش از 20 هزار عضو 

در سراسر ایران دارد.
داشتن کارت عضویت اتاق و حداقل سه 
سال س��ابقه فعاليت اقتصادي از شرایط 
ش��رکت در انتخابات اتاق است. در ضمن 
این اتاق محل کميته ملي اتاق بازرگاني 
بين المللي در ایران است. با توجه به بيانيه 
مأموریت اتاق و آثار مثبت آن در مذاکره ها 
و رایزن��ي  با مقامات عاليرتبه کش��وري و 
نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز، حضور 
فعال و خالق انجمن شرکتهاي ساختماني 
در این اتاق مي تواند نقطه عطفي در روند 
اثربخش��ي و اثرگذاري بر منافع ملي و به 
تب��ع آن در منافع حرفه من��دان آبادگر و 

ساختماني ایجاد نماید. 
در م��ورد اهميت کارکردهاي اتاق باید اذعان کرد که در ش��رایط 
فعلي و با توجه به نيازمندیهاي نهادگرایي در کش��ور بي شک اتاق 
ایران بزرگترین تش��کل بخش خصوصي کشور، با بيش از 20هزار 
عضو است و همانطوري که اش��اره شد از قدیمي ترین سازمانهاي 
صنفي اس��ت که به همت مردان بزرگي از عرصه صنعت و اقتصاد 
پایه گذاري شده است و در طول مدت فعاليت، تمامي سعي و تالش 
خویش را معطوف جلب و جذب نمایندگان پرتوان، با دانش وسيع 
و تجربه مفيد از بخش خصوصي کرده است تا بتواند از طریق کنش 
متقابل اجتماعي با آنها و مدیران ارشد نهادهاي دولتي و حکومتي 

زمينه ساز ترقي و تعالي و توسعه کشور را فراهم سازد.
این اتاق فعاليتهاي بس��يار گس��ترده اي را ب��راي بخش خصوصي 
انج��ام مي ده��د که وج��ود این قبي��ل خدمات ض��رورت حضور 
انجم��ن را در آن بي��ش از پي��ش واقعي��ت مي بخش��د ک��ه در 
 ای��ن مورد ب��ه برخ��ي از آنها ب��ه طور اجم��ال اش��اره مي کنيم:
 1. ش��ناخت کلي فعاليتها، مزیتها، مشکالت و نيازهاي اعضاي اتاق.
2. ش��ناخت دوره اي از فعاليتها و توانمندیهاي اعض��ا و بنگاه هاي 
اقتص��ادي عضو.3. برگزاري همایش��ها و گردهمایي هاي دوره اي 
 و تخصص��ي، ماهانه و س��االنه در امور مبتالب��ه حرفه مندان عضو

4. کم��ک به افزایش تعامل و اطالع رس��اني از طریق رس��انه هاي 
نوشتاري، شنيداري و دیداري5. افزایش توان رقابتي حرفه مندان 
عض��و در س��پهر جهاني و منطق��ه اي.6. کمک به توس��عه منابع 
انس��اني نهادهاي عضو اتاق7. کمک به رش��د شيوه هاي ارتباطات 
بين المللي، نف��وذ در بازاره��اي منطق��ه اي و بين الملل��ي، افزایش 
س��هم بازار از طریق فرهنگ س��ازي فرایندهاي ن��ه گانه مدیریت 
بازار.8. تهيه بانک اطالعاتي از کليه امور مرتبط با رش��د و اعتالي 
حرفه من��دان عضو اتاق و قراردادن این قبي��ل اطالعات در اختيار 
اعضا.9. شرکت در کنفرانسها، اجالسهاي جهاني به منظور تعریف 
جایگاه بخش خصوصي ایران و توانمندیهاي روابط فني، اقتصادي و 
بازرگاني با سایر کشورها در امور مورد عالقه طرفين، با زنجيره هاي 
تأمي��ن و گروه ه��اي ذینفع.10. کمک به افزای��ش قدرت چانه زني 

ضرورت عضویت انجمن در اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزي ایران
 دكتر غالمرضا علي زاده
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اعض��ا در مذاکرات و م��راودات ملي و بين الملل��ي 11. تهيه و 
ارائه پيش��نهادهاي اثربخش در ام��ور اعضا به مراجع دولتي و 
حکومتي به منظور ارائه آن به صورت الیحه و طرح قانوني براي 
تصميم گيري و تصویب در مجلس شوراي اسالمي12. رایزني با 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي در تصویب لوایح و طرحهاي 
مورد نياز اعضا. 13. حضور فعال در کارگروه هاي نهادهاي دولتي 
و حکومتي به منظور کمک به رفع مشکالت مبتالبه اعضا14. 
تالش در جهت جذب منابع ارزان قيمت براي اعضا15. تالش در 
جهت کاهش هزینه هاي مبادالت و معامالت تجاري اعضا 16. بررسي و 
شناخت رقباي جهاني اعضا و ارائه اطالعات اکتسابي به اعضا 17. شناخت و 
معرفي مزیتهاي نسبي ایران به سایر کشورهاي جهان 18. حضور 
فع��ال در هيأت نماین��دگان اتاق بازرگان��ي بين المللي و ارائه 
پيش��نهادها و راههاي توسعه همکاریهاي في مابين19. کمک 
به جلب و جذب س��رمایه گذاریهاي داخلي و خارجي از طریق 
پيش��نهاد راههاي کاهش هزینه هاي نقل و انتقال سرمایه20. 
شناسایي و بررسي و معرفي پروژه هاي ملي و استاني به منظور 
کشف فرصتهاي س��رمایه گذاري و بهره گيري از آنها به روش 
هم افزایي توانمندیهاي اقتصادي اعضا 21. کمک به شکل گيري 
کنسرس��يومها، ایج��اد )joint venture( و )Merging( و 
س��ایر روش��هاي بهره مندي از قانون اعداد بزرگ و توان افزایي 
در تش��کيل این قبيل نهادهاي حرف��ه اي 22. کمک به روند 
خصوصي سازي23. تالش در جهت رشد امکانات تأمين امنيت 
اقتصادي و س��رمایه گذاري 24. کمک به توس��عه کارکردها و 
فعاليتهاي کمي و کيفي اتاق به منظور خدمات رس��اني هرچه 
بيش��تر ب��ه اعضا25. همکاري ب��ا اتاقهاي تهران و اس��تانها و 
اتاقهاي س��ایر کش��ورها به منظور تقویت بنيانهاي تعامالت و 
مبادالت26.  تقویت بخش کارشناسي و مشاوره اي به منظور 
پاسخگویي به ابهامات و سئواالت اعضا در حوزه هاي قوانين کار، 
تأمين اجتماعي،  گمرک، مالياتي، ان��رژي و... ایجاد پایگاه هاي 
داده پردازي مش��اوري در این قبيل امور27. کمک به توسعه 
اقتصادي کشور28. کمک کارشناسي به مدیران دولتي در امور 
مختل��ف و همکاري در زمينه هاي مختلف29. کمک به پيوند 
اقتص��اد ملي به اقتصاد بين المللي30. کمک به تغيير و تحول 
فکري در بخش��هاي اقتصادي کشور به منظور حفظ و توسعه 

کرامت بخش خصوصي و تعامل خالق با آن
باعنايت و بذل توجه به آنچه در اين نوشتار ارائه گرديد و نقش 
اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصي كشور توصيه مي ش�ود 
شركتهاي مهندسي پروژه هاي عمراني عضو انجمن با عضويت 
در اتاق بازرگاني،  صنايع، معادن و كشاورزي تهران زمينه هاي 
الزم و كافي را براي حضور در هيأت نمايندگان اتاق ايران فراهم 
سازن�د؛ زيرا كه هر نهادي كه بتوان�د در راستاي احقاق حقوق 
قانوني بخش خصوصي و اعضاي انجمن شركتهاي ساختماين 
گام بردارد، حضور انجمن در آن فضا نه تنها الزم بلکه ضروري 
است و به همين دليل از كليه اعضاي انجمن شركتهاي ساختماني 
دعوت مي شود با عضويت در اتاق تهران زمينه هاي همکاري، 
همفک�ري و همراهي بيش از پيش را ب�راي حضور نمايندگان 
اين بخش در هيأت نمايندگان اتاق ايران فراهم سازند. زيرا كه 
همدلي از همزباني خوشتر است و هر محلي كه بتواند در روند 
تحقق منافع ملي و به تبع آن صنف�ي حرفه مندان پروژه هاي 

عمراني عمل كند، حضورمان در آن نهاد مغتنم است.

اشاره:

انجمن شركتهاي ساختماني تمامي 
سعي و تالش خويش را به كار بسته 
و  مسائل  راهگشاي  تا  مي بندد  و 
مشکالت پيش آمده براي حرفه مندان 
مجري پروژه هاي عمراني باشد. در اين 
زمينه نشستها، مذاكرات و مکاتبات و 
هر روشي كه در بهبود فضاي كسب 
پيمانکاري  مهندسي  بخش  كار  و 
ساختماني متصور بوده است به كار 
گرفته شده است. در اين مورد توجه 
خوانندگان گرامي رابه مکاتبات مربوط  

جلب   مي كنيم.



48
48

پل ورس��ک در زم��ان جنگ جهانی دوم به خاطر نقش��ی که در 
کمک رس��انی به اتحاد جماهير ش��وروی محاصره شده توسط 
آلمان هيتلری ایفا کرد معروف ش��د و لقب پل پيروزی گرفت. 
به ق��ول فرماندهان متفقين اگر راه آهن ایران وجود نداش��ت، 

نقش��ه جهان به ش��کل دیگری بود. 
پل ورس��ک حدود 75 س��ال پيش در 
شهرس��تان سوادکوه اس��تان مازندران 
ساخته شد. از شگفتی های ساخت این 
پل عدم اس��تفاده از هيچ س��ازه فلزی 
در س��اخت آن است. این پل در مسير 
راه آهن سراسری شمال - جنوب و در 
ارتف��اع 110 متری از ت��ه دره با دهانه 
66 متری و با وس��ایلی ابتدایی ساخته 
شد. این پل دو کوه عظيم و سخت گذر 
عباس آب��اد را ب��ه هم متص��ل می کند. 
س��اخت این پل از اواس��ط آبان س��ال 
1313 آغ��از و افتتاح رس��می آن روز 
5 اردیبهش��ت 1315 انجام شد. هزینه 
اح��داث پل ورس��ک 2 ميليون و 600 

هزار ریال اعالم ش��د. 
پهلوی اول ب��رای افتتاح پل ورس��ک 
ش��خصا به سوادکوه که زادگاه خودش 
ني��ز بود آمد. در برخی روایت ها درباره 
روز افتت��اح این پل آمده اس��ت که به 
دستور پهلوی اول سرمهندس اتریشی 
این پل موظف ش��د تا در هنگام عبور 
اولين قط��ار زیر پل ق��رار بگيرد تا در 
صورت تخریب پل، اولين شخص کشته 
شده از این حادثه خود او باشد. پيمان 
صدف��ی درباره نتيجه تحقيقات خود از 
روند ساخت پل ورسک ادامه می دهد: 
»به دس��تور دولت آلمان، الدیسالوس 
فون رابس��ویچ اهل اتریش که در ایران 

به مهندس ورسک مشهور شده به همراه همسر و فرزندانش به 
ایران آمد تا یکی از س��خت تری��ن کارهای دنيا را در فيروزکوه 
به انجام برساند. پل ورس��ک هنوز هم نماد مهندسی پيشرفته 
آلمانی ها و انجام کار محکم و درس��ت اس��ت.«. در پژوهش��ی 
با نام »افس��انه مهندس ورسک« آمده اس��ت مهندس ورسک 
)الدیس��الوس فون رابس��ویچ( در اوقات فراغت به ویژه در فصل 
زمس��تان که به دليل رعایت ایمنی عمليات احداث پل ورس��ک 
تعطيل می شد، به کار مورد عالقه اش یعنی نقاشی می پرداخت. 
یک نمونه از نقاش��ی های او پل ورسک را درمرحله اتمام بخش 
قوس��ی و س��تون های نگهدارنده تاج پل نشان می دهد. نقاشی 
بعدی پل ورسک که توسط مهندس ورسک )الدیسالوس فون 

رابس��ویچ( کشيده شده اس��ت، مراحل آخر ساخت پل ورسک 
در زمس��تان سال 1314 را نش��ان می دهد. همچنين درپائين 
عکس، تونل زیر رودخان��ه و بر روی آن کانال هدایت رودخانه 
دیده می ش��ود. مهندس ورسک در س��ال 193۸ ایران را ترک 
ک��رد و در کوران جن��گ دوم جهانی، 
پروژه ه��ای بس��ياری را در آلمان، نروژ 
و مص��ر اجرا نمود. رابس��ویچ در س��ال 
1951 دکت��رای خ��ود را از دانش��گاه 
بعده��ا  و  دریاف��ت  اتری��ش  گرات��س 
به عن��وان نظارت بر اح��داث این پل به 
مهن��دس ورس��ک )الدیس��الوس فون 
رابسویچ( سپرده ش��د. به همين دليل 
رابس��ویچ و خانواده اش حدود دو سال 
در خان��ه ای در پائين دس��ت پل و در 

کن��ار رودخان��ه زندگ��ی می کردن��د. 
روزنامه اطالعات در تاریخ 5 اردیبهشت 
مهن��دس  از  نق��ل  ب��ه   1315 س��ال 
الدیسالوس فون رابسویچ نوشت: »روزی 
که این مدل را برای احداث پل ورس��ک 
تهيه کردم مهندسان دیگر با نظر حيرت 
به آن نگریس��ته و اجرای نقشه و احداث 
آن را در ش��مار یک��ی از فتوح��ات علم 
مهندسی به حساب آوردند. امروز که این 
پل احداث ش��ده، همه، م��ن و رفقایم را 
تش��ویق و تحس��ين می  کنند و آن را در 
ش��مار بهترین پل های قشنگ و شاهکار 
مهندس��ی می  دانن��د.« با ش��روع جنگ 
دوم جهان��ی و با توجه ب��ه احتمال ورود 
متفقين به ایران و استفاده آنان از راه آهن 
ایران، تصميم گرفته ش��د که همه پل ها 
مين گذاری ش��وند. پل راه آهن ورس��ک 
نيز ش��امل این دس��تور بود، ام��ا پل ها 
هيچ گاه منفجر نشدند و متفقين پس از 
اط��الع از این موضوع اقدام به خنثی کردن مين ها کردند. محمد 
س��جادی وزیر راه ایران بين سال های 1317 تا 1320 با اشاره به 
مين گذاری پل ورس��ک گفته بود: »با شنيدن اخبار وحشتناک از 
جبهه های جنگ شوروی، دستور مين  گذاری پل ورسک و پل های 
مهم دیگر راه آهن داده شد و این کار با دقت و به صورت محرمانه 
انجام پذیرفت. ليکن پس از اشغال ایران توسط متفقين، دستوری 
برای انفجار پل ها صادر نشد.« با گذشت حدود 75 سال از ساخت 
پل ورس��ک، قطار تهران - س��اری هر روز دو ب��ار از روی این پل 
می گ��ذرد. قطارهای گرگان و قطارهای باربری و س��وختی نيز، از 
روی پل ورس��ک می گذرند. پل ورسک به عنوان یکی از مهم ترین 

آثار مهندسی راه آهن ایران به ثبت ملی رسيده است.  

نقش پل ورسک در تغییر نقشه جهان
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براي ورود به بحث اصلي ابتدا الزم است تعریفي از واژه مبالغه، اغراق 
و غلو ارائه دهم؛ س��پس کاربرد این مفاهيم را از دید جامعه شناسي 
ادبيات یا به بيان استاد عزیزمان مرحوم دکتر صدیقي »اجتماعيات 
در ادبيات فارس��ي« مورد بررس��ي و تجزی��ه و تحليل تاریخي قرار 
گي��رد. با این پيش مقدمه که ویژگي هاي تاریخ اجتماعي هر ملتي 
را مي توان از شعر و ادبيات آن کشور استخراج کرد و روند آن را در 
طول تاریخ مطالعه نمود، براي ورود به بحث ابتدا به تعریف مفاهيم 
مطرح در موضوع مقاله اشاره مي شود.در واژگان، اغراق را به نهایت 
رساندن وصف چيزي و یا کسي که آن مرتبه در مورد وي غریب و 
یا بعيد باش��د و یا محال و ممتنع به نظر آید. تعریف کرده اند اغراق 
و مبالغه گویي در لغت به معناي فراگرفتن و غلو کردن است؛ اغراق 
از آرایه هاي ادبي است و در تعریف، آن را سفت کشيدن کمان بيان 
کرده اند ولي در اصطالح بدیع، اغراق زیاده روي نامعقول در توصيف 
کسي و یا چيزي را مي گویند یا به بيان دیگر انتساب صفتي در کسي 
و یا چيزي به طوري که آن صفت آنقدر وجود نداش��ته باش��د و یا 
ادعاي آن ناممکن باشد. اغراق یا مبالغه مانند تناسب و مراعات نظير 
یا تشبيه جزء ذات سخن ادبي است به این شعر توجه کنيد و ببينيد 

شاعر در هجران یار چگونه دست به اغراق و مبالغه گویي مي زند: 
بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران

كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران
و یا ش��اعري دیگر پا را فراتر گذاشته و اغراق یا مبالغه گویي را به 

اوج مي رساند. به این شعر توجه فرمائيد:
ديشب به ياد روي تو تنها گريستم

مستي بهانه كردم و دريا گريستم
و ش��اعر دیگري ای��ن کالم مبالغه آميز و اغراق انگي��ز را در مورد 

دوست خویش بيان مي کند:
مشنو اي دوست كه غير از تو مرا كاري هست

يا شب و روز به جز فکر تو ام كاري هست
و شاعري در مبالغه و اغراق به جایي مي رسد که حاضر مي شود در 
قبال یک بوس��ه از لب دلدار جان شيرین را تقدیم کند؛ مالحظه 

بفرمائيد:
از بهر بوسه اي ز لبش جان همي دهم

اينم همي ستاند و آنم نمي دهد
با توجه به گزاره خبري این ش��عر، ش��اعر نباید در قيد حيات باشد 
زیرا که معشوق جان عاشق را که شاعر سراینده شعر است ستانده یا 
گرفته است ولي بوسه اي از لبش به عاشق بيچاره نداده است و حال 
مسأله این است که شاعر چگونه بدون داشتن جان به زندگي شاعرانه 
خود ادامه مي دهد؟ این از کرامات شاعر ماست.شاعر خالي بند دیگري 

براي اینکه معشوق را از رفتن باز دارد اینگونه مي گوید:
هست تومار دل من به درازاي ابد

بر نوشته ز سرش تا سوي پايان تو مرو
شما تصور بفرمائيد توماري را که از ازل تا به ابد درازي آن باشد و 
فقط یک کلمه »تو مرو« بر روي آن نقش بسته باشد، در چه حجم 
و وسعتي باید بایگاني براي آن در نظر گرفت و یا احتماالً ساخت.و 
یا ش��اعري چون س��عدي آنقدر محو تماش��اي دیدن یار است که 
نمي تواند چشم از دلدار بردارد؛ آنهم در شرایطي که از سوي دشمن 
به طرف چشمانش تير پرتاب مي شود یعني شاعر اصابت تير را بر 

چش��مانش که مي تواند باعث مرگ او ش��ود به سادگي مي پذیرد 
ولي حاضر نيست احتماالً چشم خود را ببندد تا تيرانداز از این کار 
منصرف ش��ود و یا با حرکتي تغيير جهت دهد که تير به او اصابت 
نکند؛ گویا شاعر سحر و جادو شده است. شاعر محو لحظه اي دیدار 

است و هزینه آن را نيز با فداکردن جان مي پردازد. توجه فرمائيد:
ز ديدنت نتوانم كه ديده بردوزم

وگر معاينه ببينم كه تير مي آيد
و یا رودکي در مقابل لشکرکشي حاکم زمان خویش و براي خوش آیند 
او چنان اغراق مي کند که گویي با حرکت لشگریان حاکم وقت، یک 
طبقه از هفت طبقه زمين کنده شد و به آسمان  پيوسته است و هفت 
زمين و هفت آسمان تبدیل به شش زمين و هشت آسمان مي شود 
توجه کنيد این شاعر بزرگوار آنگونه که گفته اند احتماالً نابينا نيز بوده 

است اگر بينایي داشت دیگر چه ها که نمي گفت:
ز سم ستوران در آن پهن دشت

زمين شد شش و آسمان گشت هشت
گاه��ي مبالغه و اغراق را مع��ادل غلّو مي گيرند در صورتي که غلو 
از نظ��ر لغوي معن��ي از حد گذراندن و گذش��تن را مي دهد و در 
اصطالح گذرانيدن کالم باش��د از س��ر حد عقل و عادت، به بياني 
شاید بتوان گفت که پياز داغ آش )غلّو( مقداري از مبالغه و اغراق 
بيش��تر اس��ت به طوري که ش��اعري چون »عنصري« در مهارت 
محيرالعقول نيزه دار آنقدر غلو مي کند که مي گوید سایر نيزه داران 
مهارت زدن تير به حلقه ها )نش��انه ها( را دارن��د ولي این نيزه دار 
آنچنان چيره دست و ماهر است که با نشانه گيري مي تواند با پرتاب 
نيزه خود در ش��ب تاریک یلدا، خال روي صورت فرد سياه پوستي 
را ب��ه عنوان هدف به طور دقي��ق بزند و آن خال را از صورت مرد 
سياه پوست محو نماید. بدون آنکه آسيبي به چهره فرد وارد شود، 
بنابه این گفته، ایش��ان کار تيرانداز را با خال برداري ليزري امروز 

اشتباه گرفته است. توجه بفرمائيد واقعاً شاهکار غلو است:
گر ح�����لقه ربايند به نيزه، تو به نيزه

خال از رخ زنگي بربايي شب يلدا
و یا ش��اعر دیگري نقل مي کند وقتي پهلوان جوان س��خن پدر را 
ش��نيد چنان ش��ير، نعره اي زد که از بانگ صداي او ابرها آنچنان 
ترسيدند که دلشان ترکيد و پاره شد به طوري که به جاي آب از 
آنها خون بارید توجه کنيد ش��اید پدر به پهلوان جوان گفته باشد 
که آنقدرها هم دالور نيستي و چون در دوره شاعر صداي مهيب و 
نعره بلندیکي از معيارهاي پهلواني و زورمندي بوده است در پيش 
پدر آنچنان نعره اي مي کشد که ابرها بند دلشان پاره مي شود و در 
یک نگاه آنميک )زنده پنداري( ابرها دچار خونریزي شدید داخلي 

مي شوند و به جاي آب خون مي بارند توجه کندي به غلو شاعر:
دالور ز گ���������فت پدر چو هژبر

يکي نعره زد كاب خون شد در ابر
و یا ش��اعري دیگ��ر آنقدر در آتش هجران معش��وق در س��وز و 
گداز اس��ت که مي ترسد اگر از ش��رح غم هجران خود بنویسد از 
ش��راره هاي آتش درونش قلم شعله ور ش��ده و بسوزد. ببينيد این 
شاعر با آتشفشاني سرکش در درون خویش چگونه زندگي مي کند.

بيم است كه چون شرح غم هجر نويسم
كاتش به قلم درفتد از سوز درونم
ادامه دارد....... 

نگاهي اجمالي به جامعه شناسي مبالغه و اغراق در ادبيات فارسي
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هادی معيری نژاد - در س��ال1310ش/ 1931 مؤسس��ه شرق شناسی 
دانشگاه شيکاگو مسئوليت حفاری و مرمت در تخت جمشيد را برعهده 
گرفت. در این س��ال پروفس��ور جيمز. اچ. بِرس��تد مدیر مؤسس��ه که 
خود مصرش��ناس پرآوازه ای بود، پروفسور ارنست هرتسفلد را به عنوان 
مدیر هيئت اعزامی به تخت جمش��يد منص��وب کرد. حمایت مالی این 
ط��رح را خانمی امریکایی که نمی خواس��ت نامش فاش ش��ود برعهده 
 داش��ت و محمدتقی مصطفوی نماینده دولت ای��ران در این طرح بود.

هرتس��فلد، پيش از آنکه از سوی مؤسس��ه شرق شناسی به این سمت 
منصوب ش��ود، برای انجام تحقيقات به تخت جمش��يد سفر کرده بود. 
وی نخس��ت در س��ال 12۸4ش/  1905 در بازگشت از حفاری منطقه 
آش��ور از تخت جمش��يد دیدار کرد و پس از بازگشت به برلين حاصل 
تحقيق��ات خ��ود را در کتابی، که با همکاری فریدریش زاره نگاش��ت ، 
منتشر کرد. هرتسفلد در این کتاب برای نخستين بار نظرات خود درباره 

هویت افراد منقوش در س��نگ نگاره های مقابر 
س��لطنتی را ارائه کرد. وی بعدها این نظرات را 
تصحي��ح نمود. او بار دیگر در بهمن 1301ش/ 
فوری��ه 1923 به تخت جمش��يد بازگش��ت و 
 این ب��ار ت��ا 1303ش/ 1925 در ای��ران ماند.

بخشی از هزینه این طرح را انجمن فوریت های 
عل��وم آلمان برعهده گرفت و بخش دیگر آن از 

کمک های دو نفر آلمانی و امریکایی به اضافه هدایایی از جانب پارسيان 
هند تأمين ش��د. هرتس��فلد در این مدت پالنی از کل محوطه و حدود 
500 قطع��ه نگاتيو تهيه کرد. همچنين به س��فارش دولت وقت ایران 
گزارش مفصلی دربارهتخت جمش��يد نوشت که در آن به وضعيت آثار 
به جای مانده به همراه نقش��ه موقعي��ت آن ها، وضعيت حفاظت از بقایا، 
 ش��رح عمليات بازس��ازی، و تخمين زمان و هزینه ها اش��اره شده بود.
در سال 1307ش/ 192۸ فریدریش کرفتر ، که معمار بود، برای تدقيق 
نقشه ها به وی ملحق شد و در زمان توليت مؤسسه شرق شناسی دانشگاه 
شيکاگو بر طرح مذکور همچنان همراه وی ماند. همان طور که گفته شد در 
سال 1310ش/ 1932 مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شيکاگو مسئوليت 
طرح را برعهده گرفت و هرتسفلد در این سال چهار عضو جدید به گروه 
افزود: کارل برگنر معمار، دکتر آلکساندر لنگسدورف تاریخ دان با تخصص 
در زمينه آثار پيش از تاریخ، دانلد ای. مک کون از موسسه شرق شناسی 
 دانش��گاه ش��يکاگو، و یک عکاس حرف��ه ای به نام هان��س فون بوس .

مهم ترین اقدامات هرتسفلد در این مدت عبارت اند از: خاک برداری پلکان 
ش��رقی کاخ آپادانا، خاک برداری پله های تاالر شورا، خاک برداری حرم 
خش��ایار، کشف بقایای رنگ روی پيکره های شاه و مالزمانش در درگاه 
ش��مالی عمارت شورا ، کشف کتيبه تأسيس کاخ جنوب  شرقی، کشف 
کتيبه تأسيس کاخ صدستون، کشف مجموعه الواح گلين تخت جمشيد، 
کشف الواح زرین و س��يمين با کتيبه ای از داریوش مربوط به تأسيس 
کاخ آپادانا. همچنين در س��ال 1311ش/ 1932 از کتيبه واقع بر یکی 
از آرامگاه های سلطنتی، که دسترسی به آن مشکل بود، عکاسی شد و 
هرتسفلد با توجه به آن توانست شرح و تفسير اوليه خود از سنگ نگاره ها 
را اصالح کند. اواخر س��ال 1313ش/ 1934 دولت ایران تقاضا کرد که 

سرپرستی حفاری ها را ش��خصی امریکایی برعهده بگيرد. بدین  ترتيب 
هرتسفلد در بهار 1313ش/ 1934 برای هميشه تخت جمشيد را ترک 
کرد و مؤسسه شرق شناسی اریک فریدریش اشميت )1۸97-1964( را 
به جای وی منصوب کرد، اما از آنجا که اشميت در ری مشغول به کار 
بود تا پيش از اردیبهشت 1314ش/ مه 1935 نتوانست به تخت جمشيد 

بازگردد و در این فاصله کرفتر هدایت حفاری را برعهده داشت.
اش��ميت در مقياسی وس��يع به کاوش در مجموعه و محوطه آن ادامه 
داد. اعضای هيئت اعزامی به سرپرستی وی سال به سال تغيير می کردند 
به گفته اش��ميت مهم ترین اکتشاف دوران سه ساله اقامت وی در تخت 
جمشيد عبارت اند از: کشف لوحه سنگی به خط ميخی مربوط به احداث 
بنای کاخ آپادانا؛ خاک برداری از کاخ خزانه و کش��ف نقش برجسته هایی 
در محل این کاخ با مضمون پذیرایی در دربار؛ و کشف ظروف پذیرایی 
مجلل و غنائم مصری، بين النهرینی، و یونانی. گروه کاوش در این مدت 
مجموعه بسيار غنی و مفصلی از مدارک شامل 
عکس ، طرح، و نقشه تهيه کردندکه در بایگانی 
مؤسس��ه نگهداری می شود. نوشته های اشميت 
درباره تخت جمش��يد ش��امل س��ه جلد کتاب 
درب��اره این محوطه تاریخ��ی و کتابی جداگانه 
درب��اره کاخ خزانه بود که به وس��يله موسس��ه 
شرق شناسی دانشگاه شيکاگو به چاپ رسيد در 
واپسين س��ال های مأموریت مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شيکاگو در 
تخت جمشيد موزه دانشگاه فيالدلفيا و موزه هنرهای زیبا در بوستون نيز 
در کار کاوش با آن ها همراه ش��دند تا از عهده کار وسيعی که در دست 
بود برآیند. با شروع جنگ جهانی دوم در سال 131۸ش/ 1939 فعاليت 

حفاری این مؤسسه در تخت جمشيد متوقف شد. 

كشف منشور كوروش
س��ال 125۸ خورش��يدی/ 1۸79 مي��الدی ب��ه هن��گام کاوش ه��ای 
باستان شناس��ی گروه بریتانيایی در محوطه باستانی بابل در بين النهرین 
هرمزد رسام، باستان شناس بریتانيایی آسوری تبار، استوانه گلی ای را یافت 
که ش��امل نوشته هایی به خط ميخی بود. جنس این استوانه از گل رس 
اس��ت، 22/5سانتی متر طول و 11 سانتی متر عرض دارد و دور تا دور آن 
45 س��طر )به جز بخش های تخریب ش��ده( به خط و زبان اکدی )بابلی 
نو( نوش��ته شده است. بررسی های بعدی نشان داد که نوشته های استوانه 
در س��ال 53۸ پي��ش از ميالد به فرمان کوروش بزرگ پس از شکس��ت 
دادن نبونيد و تصرف کش��ور بابل، نوش��ته شده است.این اثر در نيایشگاه 
اَِسگيله )معبد مردوک( در شهر بابل قرار داده شده بود. در حال حاضر این 
لوح سفالين استوانه ای در بخش »ایران باستان« در موزه بریتانيا نگهداری 
می شود. از سوی دیگر، در سال 1375 آشکار شد که بخشی از یک لوحه 
استوانه ای که آن را متعلق به نبونيد پادشاه بابل می دانستند، در حقيقت 
پاره ای از استوانه کوروش بزرگ، از سطرهای 36 تا 43 است. پس از این 
آگاهی، این پاره از لوح اس��توانه ای که در دانشگاه یيل )Yale( در آمریکا 
نگهداری می ش��د، به موزه بریتانيا در لندن انتقال داده ش��د و به استوانه 

اصلی پيوست گردید. 

تخت جمشید و منشور کوروش چگونه کشف شدند؟ 
 تخ�ت جمشي�د به عنوان يکی از قديمی ترين آثار عظيم به جا مانده از دوره هخامنشيان گرچه هميشه در آن منطقه 

وجود داشته است اما اولين تالشها برای اكتشاف آن در دهه 30 ميالدی آغاز شده است.
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پایه های دور تازه ای از رکود 
فعاليت های ساختمانی در 
نتيجه افزایش قيمت همگانی 
در بازارهای باالدست مسکن، 

گذاشته شد.
انبوه س��ازان، ش��رکت های 
ساختمانی، بسازوبفروش ها 
و حتی وزارت راه وشهرسازی 
به دليل آنچه »حضور حجم 
س��نگين تقاض��ا در ب��ازار 

مسکن« عنوان می کنند، برنامه ریزی کرده اند ماه به ماه حجم ساخت 
وسازهای مسکونی را افزایش دهند، طوری که نتایج این هدف گذاری 
باعث رشد باالی 50درصدی در صدور پروانه ساختمانی در تهران طی 
حداقل دو سال گذشته شده و به خاطر همين رونق ساختمانی، هم 
اکنون سایر مشاغل و فعاليت های توليدی مرتبط با ساختمان، از بازار 
کار مطلوبی برخوردار ش��ده اند. رونق ساخت وساز اما در آستانه افول 
قرار گرفته است.مرکز آمار ایران روز گذشته با انتشار سه گزارش مجزا 
از هم، از صعود دسته جمعی قيمت ها در سه بازار باالدست مسکن 
خبر داد. براساس این گزارش ها، ميانگين قيمت »مصالح ساختمانی«، 
»دستمزد بنا و انواع کارگر ساختمانی« و همچنين »کرایه حمل ونقل 
ماشين آالت س��اختمانی« در نيمه اول امسال به ترتيب 55درصد، 
15 درصد و 30 درصد افزایش پيدا کرده اس��ت.مواد اوليه و خدمات 
ارائه ش��ده در این س��ه بازار – به غير از بازار زمين- مجموع قيمت 
تمام ش��ده ساخت مسکن را تش��کيل می دهد و هر یک از این سه 
بازار با س��هم های متفاوت در قيمت تمام شده موثر هستند، طوری 
که بعد از زمين، قيمت مصالح بيش��ترین سهم و هزینه حمل ونقل 
کمترین سهم را دارد.مرکز آمار پيش تر از افزایش 35 درصدی قيمت 
زمين مسکونی خبر داده بود.به این ترتيب با رشد قيمتی که در نهاده 
های توليد مس��کن آن هم به شکل جهش��ی به وجود آمده، ساخت 
وساز وارد یک مسير بن بست شده است.انبوه سازان اگر بخواهند به 
فعاليت هایشان ادامه دهند باید رشد هزینه های ساخت را در قيمت 
تمام شده لحاظ کنند که در این صورت طرف تقاضای مسکن چون 
طی یک س��ال اخير از بابت وام خرید مس��کن، حقوق و دستمزد و 
پس انداز شارژ نش��ده و قدرت خریدش افزایش پيدا نکرده است در 
صورت افزایش قيمت مسکن، قادر به خرید نخواهد بود و واحدهای 
جدید روی دست انبوه ساز باقی خواهد ماند.در این صورت تنها حق 

انتخاب انبوه سازان در بازاری که هزینه 
بق��ا در آن در فاصل��ه 6 م��اه – نيمه 
اول امس��ال- 33 درصد افزایش یافته، 
دست کشيدن از ساخت وساز و تجربه 
اجباری دوره رکود خواهد بود.گزارش 
»دني��ای اقتصاد« از آنچ��ه مرکز آمار 
ایران روز گذشته منتشر کرده، حاکی 
است: در بازار مصالح ساختمانی قيمت 

مليگرد در نيمه اول امسال 96 
درصد نس��بت به مدت مشابه 
پارسال افزایش پيدا کرده است 
و تيرآهن نم��ره2۸ نيز با 104 
درصد افزای��ش قيمت روبه رو 
شده است. کمترین رشد قيمت 
ميلگرد مربوط به ميلگرد ساده 
با رش��د قيمت 46 درصد بوده 
است.رشد قيمت مصاح در این 
مدت به قدری سراس��ری بوده 
که حتی قيمت »خاک« نيز 42 درصد گران شده و مصنوعات چوبی 
هم 59 درصد افزایش قيمت داشته استدر این گزارش اعالم شده است: 
موزایيک، آجر ماشينی، سنگ و ورق گالوانيزه به ترتيب 22درصد، 23 
درص��د، 33 درصد و 4۸ درصد افزایش قيمت داش��ته اند.در گزارش 
مرکز آمار، قيمت و کرایه حمل و نقل و ماشين آالت ساختمانی نيز 
مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت.در نيمه اول امسال ساخت وساز ها 
متحمل افزایش 1۸ تا 47 درصدی کرایه حمل و نقل انواع کمپرسی، 
وانت، کاميون و تراکتور شده اند.از طرف دیگر قيمت کرایه جرثقيل 
های ساختمانی نيز در این مدت 2۸ درصد افزایش پيدا کرده استدر 
س��ومين بازار باالدست مسکن یعنی کارگر ساختمانی که بيشترین 
هزینه ها را به خود اختصاص می دهد، دس��تمزدها به طور متوسط 
15 درصد افزایش پيدا کرده است، طوری که دستمزد کارگر بنا 15 
درصد، کاشی کار 15 درصد، گچ کار 14 درصد، لوله کش 17 درصد، 
نقاش 1۸ درصد، اسکلت ساز 16 درصد، آهنگر 15 درصد و سيمان 
کار نيز 17 درصد افزایش یافته اس��ت. ب��ه گزارش »دنيای اقتصاد« 
هزینه های ساخت وساز در شرایطی افزایش پيدا کرده که تسهيالت 
ساخت مسکن قابل پرداخت توسط سيستم بانکی در سه سال گذشته 
هيچ افزایش��ی را تجربه نکرده اس��ت و کماکان به سازنده ها به ازای 
ساخت هر واحدمس��کونی 20 ميليون تومان وام پرداخت می شود.
انبوه سازان برای ماه های آتی هيچ اميدی به افزایش احتمالی سقف 
وام ساخت نمی توانند داشته باشند چونکه منابع بانکی قابل اختصاص 
در بخش مسکن به صورت کامل در اختيار ساخت وسازهای مسکن 
مهر قرار دارد و گذشته از آن، شایعه هایی با مضمون تحقيق وتفحص 
از بانک مرکزی بابت پرداختی های مسکن مهر که در دو ماه گذشته 
از س��وی برخی نمایندگان مطرح شده، بعيد است دولت را راضی به 
تصوی��ب طرحی با محتوای افزایش وام س��اخت کند.در این صورت 
توپ ساخت وس��از فقط در زمين وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قابل هدایت است. 
این وزارتخانه می تواند با س��اماندهی بازار 
توليد مصالح ساختمانی، قيمت مصالح که 
بيشترین افزایش را تجربه کرده و بيشترین 
تاثير را در قيمت تمام شده ساخت مسکن 
دارد، فضای تنگ به وجودآمده برای انبوه 

سازان را مرتفع کند.

جزئیات جدید از افزایش قمیت مصالح، ماشین آالت ساختماني و دستمزد نیروي کار
اشاره: روند افزايش قيمت مواد و مصالح ساختماني تأثير خود را در قيمت تمام شده مسکن نشان مي دهد. به طوري كه امواج 
گراني از حوزه هاي مصالح و مواد به دستمزدها،  كرايه حمل و نقل نيز تسري يافته است. در اين زمينه توجه خوانندگان را به 

مطلبي به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد مورخ نهم آبانماه سال جاري جلب مي كنيم.
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گراني قیر به روایت رییس انجمن آسفالت
قيم��ت  افزای��ش  از  ناش��ي  ش��وک  از  بع��د  مس��کن:  گ��روه 
»مصالح ساختماني« که نيمه اول امسال به پروژه هاي عمراني وارد 
شد، حاال نوبت به »قير« رسيده تا کار پيمانکاران این عرصه را به 
مرحله توقف کامل نزدیک کند. هم اکنون نبود قير در بازار، گراني 
یک ماه گذشته این کاال را به حاشيه برده، طوري که به رغم افزایش 
حداقل 40درصدي قيمت فروش قير، عرضه این محصول نفتي به 
دالیل نامعلوم محدود و در بازار نایاب ش��ده اس��ت.پيش تر قيمت 
مصالح ساختماني پرمصرف در ساخت وساز 55درصد افزایش پيدا 
کرده بود و باعث بهم ریختن محاسبات قيمتي انبوه سازان شده بود.

به گزارش »دنياي اقتصاد« به دنبال رشد قيمت مصالح ساختماني، 
ماده اوليه توليد آس��فالت نيز ط��ي ماه هاي اخير با افزایش قيمت 
مواجه شد اما هم اکنون هم گراني و هم نبود قير به قدري مشهود 
ش��ده که مدیرکل راه وترابري استان تهران ادامه این وضعيت را به 
ورشکس��تگي پيمانکاران این حوزه و تاخي��ر در اجراي پروژه هاي 
بزرگ عمراني در پایتخت منته��ي مي داند.فریبرز واحدي در این 
باره به »دنياي اقتصاد« گفت: پيمانکاران عمراني راهساز در تهران 
ب��ه دليل نب��ود نقدینگي امکان خری��د قير را ندارن��د و در طرف 
مقابل، کارخانه هاي توليد قير نيز براي فروش محصوالتشان شرط 
پرداخت نقدي را جلوي پاي پيمانکاران گذاش��ته اند و این دو اتفاق 
متضاد باعث کندش��دن شدید س��رعت اجراي پروژ ه ها شده است.

واح��دي افزود: قيمت هر ت��ن قير از حدود 570 ه��زار تومان در 

آبان ماه سال گذشته به بيش از 770 هزار تومان در آبان ماه امسال 
رس��يده اس��ت و توليدکننده هاي قير در طول این مدت به صورت 
تدریجي و نامحس��وس نس��بت به افزایش ماهانه قيمت قير اقدام 
کردند تا اینکه االن شاهد افزایش 40 درصدي قيمت آن هستيم.

مدیرکل راه و ترابري اس��تان تهران با اش��اره ب��ه اینکه نبود قير، 
پيمانکاران را زمين گير کرده اس��ت، تصریح کرد: مصرف آسفالت 
در تهران س��الي 700 هزار تن اس��ت که ب��راي توليد آن، حداقل 
40 تا 50 هزار تن قير الزم اس��ت.واحدي از سوءاس��تفاده بازار در 
اث��ر افزایش ناگهاني قيمت قير و محدودش��دن عرضه آن خبر داد 
و گف��ت: اخيرا به خاط��ر گراني قير، یکس��ري واحدهاي توليدي 
متفرق��ه اقدام به توليد قير بي کيفيت و فاقد اس��تاندارد کرده اند و 
آن را تني 150 هزار تومان مي فروشند که مصرف چنين قيرهایي 
براي پروژه هاي عمراني ملي کش��ور خطرن��اک خواهد بود.در این 
باره جليل طباطبایي ریيس انجمن آسفالت تهران نيز گفت: توقف 
عرضه و فروش قير باعث ش��ده دالالنی که اوایل ش��هریور بيش از 
100 هزار تن با قيمت دالر ارزان به صورت اعتباری خریده بودند 
قيره��ای خود را با دالر گران بفروش��ند و قيمت 692 هزار تومان 
قير جلوی پاالیش��گاه به تنی ۸50 هزار تومان برسد. با این اقدام، 
کارخانه داران آسفالت که قرارداد دارند و در مقابل کارفرمای خود 
متعهد هستند که آسفالت تحویل دهند، مجبور شده اند براي ادامه 
فعاليت قير را تنی 150 هزار تومان گران تر بخرند.وي افزود: با این 
وضعيت که وزارت راه، وزارت کشور، انجمن شرکت های راهسازی 
و انجمن آسفالت کلی زحمت کشيده اند تا تحویل مقدار 3 ميليون 

اشاره: افزايش قيمت قير به ويژه در پروژه هاي 
راهسازي نقش اساسي دارد و روند امور را با 
مشکل مواجه مي كند به طوري كه 50درصد 
هزينه ه�اي آسفالت س�ازي مربوط به قيمت 
قير و سوخت مي باش�د. لذا تأثي�ر اين ماده 
اصل�ي را در روند امور پروژه ه�ا مي توان به 
وضوح دريافت در اين زمينه نظر خوانندگان 
گرام�ي را به مطلبي به نقل از روزنامه دنياي 

اقتصاد مورخ نهم آبانماه جلب مي نمائيم.

معضل تازه پروژه هاي عمراني بعد از افزایش قیمت مصالح ساختماني 

نوبت به قیر رسید
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تومان قير برای کارهای عمرانی را در دستور کار قرار بدهند آخر 
مجبور می شوند قير را با قيمت تنی 700 هزار تومان خریداری 
نمایند، زیرا تصور می ش��ود برخي شرکت هاي توليدکننده قير 
می خواهند با ایجاد بازار سياه بر ای قير آن را به تنی یک ميليون 
تومان برسانند تا وقتی که موضوع 3 ميليون تن قيری که قرار 
اس��ت به وزارت راه و وزارت کش��ور برای طرح های نيمه تمام 
عمراني بدهند مصوب و قطعی ش��د ب��ا قيمت تنی 700 هزار 
تومان بفروش��ند و بر این دو وزارتخانه منت بگذارند که قير را 
تنی 300 هزار تومان ارزان تر فروخته اند. در این مهم همين اندازه 
که شرکت هاي توليدکننده قير باید به تعهدات توليدی خود به 
عنوان یک صنعتگر در جهت تامين قير واحدهای توليد کننده 
آس��فالت و بر اس��اس نرخ واقعی، عرضه و تحویل به موقع قير 
را عملياتی بنماید، توليدکنندگان آس��فالت نيز باید نسبت به 
خری��د کلی قير برای زمان وف��ور کار، اقدامات اصولی و پایه ای 
که تاکنون نداشته اند را در فصل زمستان انجام بدهند، در اینجا 
الزم اس��ت از شرکت پخش فرآورده های نفتی که اخيرا جلوی 
صادرات قير را گرفته قدردانی و از اینکه با تاکيد بر فروش قير 
فقط به کارخانه آسفالت دارای مجوز، در نظر دارند جلوی رونق 
و واسطه پروری دالل گری را بگيرند، تقدیر و تشکر کرد.ریيس 
انجمن آسفالت در ادامه گفت: در حالی که کمبود قير در ایران 
وجود دارد و انحصار در توليد قير به جهت کمبود کارخانه توليد 
قير کامال مشهود و آشکار می باشد، باید از صدور مجوز تاسيس 
واحد جدید و دائمی کردن پروانه های موقت توليد آس��فالت در 

استان هاي تهران و البرز جلوگيری شود و کارخانه هاي آسفالت 
بدون مجوز برچيده و جمع آوری شود.وي براي جمع آوري بساط 
داللي در بازار قير به دولت پيشنهاد کرد: مجوز تاسيس کارخانه 
توليد قير را صادر کنند و برای بخش خصوصی تسهيالت الزم را 
فراهم نمایند تا بخش خصوصی رغبت و توانایی سرمایه گذاری 
در صنعت قير را داش��ته باش��د، زیرا ای��ن کاال غيرازتامين بازار 
داخلی که باعث خواهد ش��د کيفيت آس��فالت و دغدغه خاطر 
مس��ووالن فنی و عمرانی صنعت راه برطرف گ��ردد، ارز آوری 
زیادی برای کش��ور نيز به همراه خواهد داش��ت.در حال حاضر 
120 کارخانه توليد آس��فالت در استان هاي تهران و البرز فعال 
هستند که 40 واحد آنها بدون مجوز هستند. این کارخانه ها در 
روز نياز به بازار مصرفی به مقدار حداقل 200 هزار تن آسفالت 
دارند در حالي که اکنون کل مصرف آس��فالت در این دو استان 

حداکثر روزانه 60 هزار تن است.

جناب آقاي مهندس نوراني پور
مدیرعامل محترم شرکت سایول

درگذشت مادر همسر گرامي جنابعالي را تسليت عرض مي نمائيم. براي آن مرحومه غفران الهي 
و براي بازماندگان صبر و شکيبايي از خداوند منان مسئلت مي نمائيم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهاي ساختماني
هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت تضمین شرکتهاي ساختماني
         رسته آب انجمن شرکتهاي ساختماني

جناب آقاي مهندس بهمن دادمان
عضو محترم هیأت مدیره انجمن شرکتهاي ساختماني

با دريغ و افس�وس خبر درگذش�ت دايي بزرگوار آن جناب را دريافت كرديم. اين مصيبت بزرگ را به جنابعالي و 
خانواده آن مرحوم تسليت عرض مي نمائيم. براي عزيز درگذشته غفران الهي و براي بازماندگان صبر و شکيبايي 

از خداوند منان مسئلت مي نمائيم.
هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهاي ساختماني

هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت تضمین شرکتهاي ساختماني

         رسته آب انجمن شرکتهاي ساختماني
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ی��ک عضو هيات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ي تهران از وقوع 
مشکل جدیدي در ساختمان سازي هاي پایتخت خبر داد که در 
آن، بسازبفروش ها به جاي آنکه مسووليت تهيه نقشه محاسباتي 
را ب��ه ش��رکت هاي داراي صالحيت  طراحي س��ازه واگذار کنند، 
نقاشي هاي متفرقه اي که توسط دالالن نقشه از روي نرم افزارهاي 
قفل شکس��ته طراحي سازه کپي مي ش��ود را خریداري مي کنند. 
بس��ازبفروش ها ب��ا مبنا قراردادن این نقاش��ي ها به جاي نقش��ه 
واقعي، عمال بدون محاس��بات فني و طراحي مهندسي، اقدام به 
ساخت وس��از مي کنند طوري که در برخي موارد سازنده از نقشه 
اسکلت فلزي براي احداث ساختماني با اسکلت بتني بهره مي برد!

به این ترتيب س��اختمان هاي تهران که سال ها است به بيماری 
»امض��ا فروش��ي توس��ط گروهي « مبتال ش��ده اس��ت و به رغم 
پيگيري ها و موضع گيري  ها در دس��تگاه ها از جمله ش��هرداري، 
نظام مهندس��ي و حتي مس��ووالن وزارت راه وشهرس��ازي، هنوز 
فروش تعهد در مراحل مختلف ساخت وساز ادامه دارد، در ضمن 
چالش تازه تري تحت عنوان »نقشه فروشي« وجود دارد که طبق 
گفته عضو هيات مدیره سازمان نظام مهندسي تهران با فعال کردن 
دفتر »کنترل  س��اختمان« این اقدام غيراصول��ی قابل کنترل و 
حذف اس��ت. حجت ال��ه عزیزي در این باره گفت: ب��ا ورود افراد 
غيرمتخصص به حوزه ساخت وساز -چه در مرحله طراحي و چه 
در مرحله اجرا- نوس��ازي شهر تهران مشکل پيدا کرده است. در 
حال حاضر س��اختمان هاي کلنگي تخریب مي ش��ود اما به جاي 

ساخت وس��از اصولي و حرفه اي، س��اختمان هاي کلنگي جدیدتر 
جای آنها را می گيرد.

وي افزود: وقتي که محاس��بات س��ازه و اس��کلت یک ساختمان 
توسط افراد غيرمتخصص، طراحي مي شود و توسط مجریان فاقد 
پروانه صالحيت حرفه اي، اجرا و با مصالح غيراس��تاندارد ساخته 
مي شود، جاي خالي سازمان نظام مهندسي به عنوان تنها متولي 
ساخت و ساز کامال مشهود مي شود.این عضو هيات مدیره سازمان 
نظام مهندس��ي تهران تصریح کرد: در گذشته اي نه چندان دور، 
شهرداري تهران با ایجاد واحد »کنترل مضاعف نقشه هاي سازه« 
در مناط��ق 22 گانه تا حد زیادي کيفيت طراحي و نقش��ه هاي 
س��ازه را افزایش داد، اما مدتي بعد به دليل آنچه ورود غير قانوني 
به حوزه مسووليت مهندس��ين تعبير شد، کار این واحد متوقف 
شد. بعد از آن، با ادامه بررسي و رفع نقص نقشه هاي محاسباتي 
س��ازه در دفتر کنترل ساختمان س��ازمان نظام مهندسي ) البته 
براي پروژه هاي باالي 3000 متر مربع زیر بنا (، عالوه بر ارتقای 
کيفيت نقشه هاي معماري، س��ازه، برق و مکانيک، دخالت افراد 
غير متخصص و حتي غير مهندس کاهش و حق الزحمه مهندسين 
افزای��ش یافت.اما با تمام این اقدامات، متاس��فانه در حال حاضر 
نقشه هاي محاسباتي بر اساس پيش فرض هاي غيرواقعي مکانيک 
خاک مرب��وط به زمين س��اختگاه و با اس��تفاده از نرم افزارهاي 
س��ازه اي غيراس��تاندارد و قفل شکس��ته انجام مي ش��ود و هيچ 

کنترلي هم روي آنها صورت نمي گيرد.

 به تازگی و پس از برگزاری انتخابات نظام مهندسی کشور و بروز 
مش��کالت در نحوه تأیيد اعتبارنامه های اعضای برگزیده در این 
انتخابات، اطالعاتی وجود دارد که حاکی از اعمال س��ليقه وزارت 
راه و شهرسازی درباره تأیيد اعتبارنامه هاست؛ اعمال سليقه ای که 
منجر به جانش��ينی افراد با تخصص های غيرمرتبط در انتخابات 
اعضای هيأت مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی برخی اس��تان ها 
شده اس��ت. به گزارش خبرگزاری تابناک، اعتبارنامه های برخی 
مهندس��ين در برخی استان ها از س��وی وزارت راه و شهرسازی 
تأیيد نشده و در شماری از موارد نيز افرادی با رشته های نامرتبط 
و غيراصلی در این انتخابات ش��رکت کرده و اعتبارنامه های آن ها 

از س��وی وزارتخانه تأیيد ش��ده اس��ت. اگر قرار بر رد صالحيت 
کاندیدا ه��ا و رد اعتبارنامه های آن ها ب��ود، این کار بنا به قانون و 
آیين نامه اجرایی انتخابات، باید پيش از انتخابات و از سوی هيأت 
اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت انجام می گرفت و وزارتخانه 
به حق دخل و تصرف در شرایط صالحيت کاندیدا ها پس از تأیيد 
اعتبارنامه آن ها از سوی هيأت نظارت را ندارد. بر پایه نص صریح 
ماده 64 قانون انتخابات هيأت مدیره سازمان های نظام مهندسی 
کشور، یکی از وظایف اصلی هيأت اجرایی، اعالم شرایط عضویت 
در هيأت مدیره است و بر پایه ماده 66 همين قانون، احراز شرایط 

داوطلبان نيز بر عهده هيأت اجرایی است. 

بحثی پیرامون تخلف در انتخابات نظام مهندسی کشور! 

»نقشه فروشي« معضل جدید ساختماني
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رئيس کانون سراسري انبوه سازان از قطعي شدن مذاکرات براي افزایش 
قيمت مسکن مهر خبر داد. ایرج رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، 
با بيان اینکه مذاکرات در خصوص افزایش قيمت مسکن مهر به پایان 
مي رسد گفت: با ثبات بازار ارز و سکه قيمت مصالح ساختماني نيز تا 
حدودي با کاهش مواجه ش��د. وي ادامه داد: کارشناسان وزارت راه و 
شهرس��ازي و انبوه سازان با تثبيت قيمت ارز و سکه به نتایج نهایي 
براي افزایش قيمت مسکن مهر رسيده اند. رئيس کانون سراسري انبوه 
سازان با اشاره به اینکه افزایش قيمت مسکن مهر قطعي شده است 

افزود: وزیر راه و شهرس��ازي نيز بر افزایش قيمت مسکن مهر تاکيد 
داشته است.وي در ادامه تصریح کرد: افزایش قيمت مسکن مهر باید به 
گونه اي باشد تا ضرر و زیاني به انبوه سازان و مصرف کنندگان مسکن 
مهر نرس��د. رهبر در ادامه توضيح داد: ميل گرد و فوالد با ثبات بازار 
ارز و س��که 20 درصد کاهش یافته و قيمت آنها به زیر 2 هزار تومان 
رسيده است. رئيس کانون سراسري انبوه سازان خاطرنشان کرد: این 
هفته طي مذاکراتي در خصوص افزایش قيمت مسکن مهر به نتيجه 

نهایي خواهيم رسيد.

مدیر عامل ش��هر جدید پردیس گفت: مجاز ش��دن خرید و فروش 
مس��کن مهر بر افزایش قيمت تمام ش��ده ساخت مسکن تاثيرگذار 
است. مهدی هدایت با بيان اینکه تا کنون هيچ مصوبه ای در خصوص 
افزایش قيمت مس��کن مهر به شهر جدید پردیس ابالغ نشده است 
گفت: همچنان منتظر دس��تور و ص��دور ابالغيه از س��وی وزیر راه 
وشهرسازی هستيم. مدیر عامل شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه 
تا اواخر سال آینده تمامی واحدهای مسکن مهر به متقاضيان تحویل 
داده می شود افزود: تمامی زیر ساخت های واحدهای مسکن مهر در 
ش��هر پردیس آماده است و تا پایان دولت دهم به متقاضيان تحویل 
داده می شود. وی در خصوص مجاز شدن خرید وفروش مسکن مهر 

گفت: من هيچ اطالعی از این موضوع ندارم و چنين دستوری تا کنون 
برای مجاز ش��دن خرید وفروش واحدهای مسکن مهر شهر پردیس 
داده نشده است. هدایت در ادامه خاطر نشان کرد: مجاز شدن خرید 
وفروش مسکن مهر بر افزایش قيمت تمام شده ساخت مسکن تاثير 
گذار است.  بر اساس این گزارش وزیران عضو کارگروه مسکن تصویب 
کردند، نقل و انتقال اعيان واحد مسکن مهر و عرصه و اعيان مسکن 
مهر ملکی که دفترچه فروش اقساطی آن صادر شده است، در صورت 
نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن بدهی معوق بابت اجاره 
زمين در اراضی دولتی پس از تائيد وزارت راه و شهرس��ازی و طبق 

شرایطی امکان پذیر است.

افزایش قیمت مسکن با مجاز شدن خرید وفروش مسکن مهر 

افزایش قیمت مسکن مهر قطعي است

کام��ران ش��اهين فر متول��د س��ال 1323 
ک��ه  وی  ب��ود.  ته��ران  در  خورش��يدی 
دانش آموخته  رش��ته  معماری از دانش��کده  
ب��ود،  ته��ران  دانش��گاه  زیب��ا  هنره��ای 
فعاليت های بس��ياری در زمينه ی معماری 
داش��ت. او از س��ال 1363 ریاس��ت هيئت 
مدی��ره گروه مهندس��ين مش��اور آب��ان را 
بر عهده داش��ت. ش��اهين فر ع��الوه بر آثار 

معم��اری در ش��هرهای مختلف ای��ران، تأليفاتی 
 را ني��ز در زمين��ه  معم��اری ارائ��ه ک��رده ب��ود.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ایس��نا عليرض��ا قهاری،  
مدیرعام��ل انجمن مفاخر معماری ای��ران اظهار 
داش��ت: »کامران شاهين فر که سال ها در شورای  
عالی خانه هنرمندان ایران عضویت داش��ت، روز 
جمعه 10 آذر بر اثر عارضه  قلبی در بيمارس��تان 

مهراد تهران درگذشت.«

معمار برجسته ایرانی درگذشت 

وزیر نيرو با اعالم حضور ایران در جمع 5 کشور بزرگ سدساز 
دنيا، از تحقق 4 ميليارددالر درآمد در قالب فعاليت شرکتهای 
آب و فاضالب کش��ور خب��ر داد. مجيد نامجو ب��ا بيان اینکه 
مقایس��ه صنعت آب ایران با س��ایر کشورها نشان می دهد که 
با پيش��رفت های حاصل ش��ده ایران جزو کشورهای پيشرو و 
در سطح کشورهای اتحادیه اروپا است. وی خاطر نشان کرد: 
اختراعات و خالقيت های خوبی در بخش آب و فاضالب کشور 
ایجاد شده است و سطح ارائه خدمات نيز ارتقاء یافته است. به 
طوری که جایگاه کش��ور در صنعت آب و فاضالب، ایران جزو 
5 کشور بزرگ سدساز دنيا است. از سویی تامين آب مورد نياز 
شرب و کشاورزی هم به خوبی رقم خورده است. نامجو از ارائه 
خدمات فنی و مهندسی به بيش از 23 کشور دنيا خبر داد و 

گفت: صنعت آب و فاضالب کشور توانسته است در این بخش 
جایگاه خوبی را برای خود رقم بزند. 

ایران در جمع 5 سد ساز اول دنیا
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development takes place when the relationships of produc-
tion, labor and business in Ian are trustable and the conditions 
to be prepared for forecasting in the side of managers . One of 
the features of such an atmosphere is loyalty to rules through 
which an economic activist could fulfill his/her rights by rely-
ing on law. The Chamber of Commerce of Iran believes that 

through empowerment of organizations, it will be possible 
to help with the unity in this atmosphere and development”. 

The last Panel was held in the presence of Dr. Shams Arda-
kani, Eng. Atayee, Eng. Mohammad Mehdi Nasrollahi and 
led by Eng. Talari.           

Dealing with the topic of “building industry” in general or 
the term of “construction industry” which has been in use 
in recent years is in fact to open an important and highly 
sensitive subject which has a valuable role in the economy 
of our country.  In fact, the significance of it refers to the 
rate of its share in gross domestic production.  According 
to statistics, a share more than fifty five percent in our 
economy belongs to construction industry.  It includes the 
developmental plans and within the approved develop-
mental budgets and known as developmental plans and 
those which are made by the builders and developers of 
the private sector and within the framework of mass hous-
ing production , urban and rural individual constructions 
or in general the construction of various structures. 
Construction industry enjoys a record as equal as the age of 
our nation and history. It is the outcome of knowledge and ex-
periences which have been gathered gradually and has been 
completed in the course of time and inherited to us now. 
In last decades, the science of “construction”, like other 
sciences has had an outstanding growth and has been 
manifested to meet the demands of the modern needs of 
the society in various parts, thought the nature of all of 
them is the same and jointly have formed the “ Family of 
Construction Industry” . 
Our country enjoys a specific situation, dimensions such 
as political geography , and its strategic position, popula-
tion and demographic structure , and infrastructures 
From the perspective of political geography, our coun-
try is located at the crossroad which links the east , west, 
south and north and the first message of this definition 
refers to the communicating role of our country in the 
global economy.  The communicative role which has been 
defined since old time and from the time of silk road  and 
now continues in various transportation east-west and 
north-south corridors … 
As for population and demographic dimension, it enjoys 
a young population structure but the geological situation 
is different . Being located at the route of Alp- Himalaya 
earthquake belt has converted it into one of the countries 
with a high risk of earthquake in the world and this along 
with other natural effects, has placed this country in the 
row of countries with a high incidents. 
The infrastructures and surface structures are in another 
form. That is to say , the road, air and ground  transporta-
tion networks have not taken shape in harmony with the 
needs of the country and the existing roads do not have 
necessary standards.  The speed limit in many roads are 
not coordinated with the speed of present cars in today’s 
world . The high risk of road accidents and location of the 
country in the row of the first countries from the view-
point of road death tolls ( with regard to the population 
per capita) may bring to the mind the lack of standard of 
roads along with the lack of proportion of roads with the 
volume of traffic.
More than half of the urban constructions and over sev-
enty five percent of rural structures do not enjoy essen-
tial resistance against earthquakes with low and average 
rates. The review of the one thousand and four hundred 
record of earthquake in Iran shows that the average scale 
of earthquake in this country has been seven degree in 

Richter’s scale. So, reinforced construction and renova-
tion of urban and rural units is a basic issue which should 
be given the first priority. 
Construction industry is one of the fastest and easiest 
ways for the creation of jobs in the society and has a high 
potential to produce jobs. It can create jobs at the shortest 
possible time and activate other economic sectors of the 
society besides activating itself.  
However, at present, the situation of construction indus-
try is very unfavorable.  Contractors are facing two main 
problems : high increase of prices of materials and wage 
along with the lack of payment of their due claims have 
made work places to be trapped in recession and closing 
down. It has also made the managers of project-centered 
companies unable to pay their debts to real and legal per-
sons and banks. The mass housing developers are also 
facing similar problems and organizations and banks have 
a passive treatment with them to remove their problems. 
Of course, other economic sectors of the country are not in a 
suitable condition as well .  In recent months, I came across 
with a news in one of the professional journals namely “ 
International Construction” which was also published in 
Payam-e Abadgran Journal . These news showed that in 
Germany , Poland and Argentina , despite the occurrence 
of broad economic crises  in the world, not only there is no 
recession , but also they enjoy a high economic growth and 
the reason is their broad activities in construction sector. 
The national economy is in crises situation . A crises 
which has a clear message irrespective of the reasons for 
its emergence : recession and closing down of enterprises 
, unemployment of employed people and increase of de-
prived people in the society. The mechanism to exit from 
this economic crises will be very easy if based on a new 
plan , to orient the oil-centered economy towards the non-
oil-centered economy with construction as its pivot. 
National economy is in a difficult condition , it has a mes-
sage which is the closing down of enterprises , unemploy-
ment  of employed people and rise in the number of de-
prived people and it is an unfavorable news.  The approach 
to move out from this economic crises is easy if we direct 
the oil-centered economy to non-oil centered economy . 
There is no doubt that in this process, construction indus-
try due to strong capacities and structure can bring about 
the highest outputs with the least rate of investment . At 
the same time, this sector can undertake a pivotal role in 
activating other economic sectors of the society. 
Given the present situation , i.e. oil sanction and reduction 
of its export rate , the degradation of installation and need 
to make a huge investment in this sector and replacement 
of rivals in the market , the oil industry needs at least many 
years to be present in the world energy market after reviv-
ing its power in the area of oil filed expansion , expansion of 
installation and market.  It will not be much easy to regain 
a position at the row of the first rank oil exporting coun-
try in the world and this will make our highly dependent 
economy on oil  experience various and broad difficulties. 
At this condition , the “Construction Industry” as a true 
successor can fill this gap in the economic circle prop-
erly and undertake the economic development duty in this 
transit period.

“Construction Industry” is a mechanism to exit from the economic 
crises. Let’s devise a new plan 
By: Mohammad Kangani 
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local problems , we have problems from outside imposed on 
us. The outside problems such as sanction are transparent 
and have been defined. However, the local problems which 
include more than 90 percent of our problems are not trans-
parent and defined . It is better to deal with the approaches to 
escape from these crises. In order to pass these crises, it is not 
possible to expect only from the government and it should be 
said that the members of private sectors should also present 
their suggested solutions”. 

Referring to the resistance economy, Eng. Rahbar stated that 
the approaches presented by the members of the Construc-
tion Industry are fruitful in order to exit from the insensible 
problems. 

Given the role of organizations and groups in intelligent ad-
ministration of the society , Eng. Hasan Saadatmand said that 
the conference was a new chapter in redefining the relation-
ship of government and organizations and added, “ The large 
community of construction in our country is an organized 
group. It has always been one of the executive arms of the 
cabinets. Now , at the condition of economic war, it is in the 
front line and exposed to damages . So with an emphasize 
on unity of all organizations, we hope by understanding the 
existing problems, we could be able to solve all problems”. 

Dr. Mostafavi, the Head of Technical and Executive Organi-
zation of Office of Vice-President also stated, “I consider the 
resolutions of these conferences as development documents 
of the country. We should see in which part of the route , the 
construction industry is located”. Then, he explained about 
the formation history of construction industry and added, “ 
In each section of time, our industry has been facing many 
problems and has passed an intricate route . The Interaction 
Institution has been created in 2002 and about 16 organiza-
tions have come together. They express their views to the 
government each week in the Planning  Organization and the 
cabinet . These talks show the beginning of development . 
The expression of problems is not sufficient and we should 
pursue to find solutions too” 

Discussing the remarks made by Eng. Khansari , he said, “ 
We have suggested solutions for the financial supply of the 
projects including the issue of granting five thousands Partic-
ipatory Financial Bonds ( which is almost definite) . Anyway, 
the Construction Industry should be viewed as a long-term 
industry and the private and governmental sectors in an inter-
action should cooperate for the national development. 

Referring to the fact that most of these conferences do not 
end with a result , at the end of the Panel , Eng. Azad  said,” 
This proves that there is not necessary grounds in place . 
The governmental institutions have not accepted the private 
sector as an active element in the national construction . Of 
course, I am not disappointed and believe that necessary 
grounds should be paved much more efficiently”. 

The Third Panel entitled , “ The Sustainable Development and 
the Role of Undertakers of Construction Industry” was held 
under the supervision of Eng. Manouchehr Malekyani Fard. 
The members of these session were heads of 12 construction 
industry organizations including : Eng. Ahmad , Head of Board 
of Managers , Contractor Companies Guild , Eng. Amirifar , 
Head of Board of Managers of Technical and Administrative 
Managers , Eng. Torabi , Head of Board of Managers , Associa-
tion of Contractor Companies for Oil , Gas and Petrochemicals 
, Eng. Talari , Head of Association of Builders of Iranian Oil 
Industry , Eng. Javad Khansari , Head of Board of Managers of 
the Association of Coordination Council for Technical and Pro-
fessional Organizations , Eng. Ramineh , Head of Management 
Council for the Iranian Consultant Engineering Society, Eng. 
Rahbar, the Head of Board of Managers of Iranian Electrical 
Syndicate , Eng. Ali Azad, the Secretary of Iranian Road Con-
struction , Eng. Faramarz Moftakhar ,Head of Board of Man-
agers for the Export of Technical and Engineering Services and 
Eng. Mobtadi, head of Board of Managers of the Association 
of Iranian Constructors.   
At the beginning of this Panel, Dr. Mesbahi Moghadam said,” 
One of the tools for the sustainable development is the stabil-

ity of rules and managers. Today our industry is facing many 
problems including the reduction of oil income and stop of de-
velopmental projects . In this case, it is proper to use the Fund 
of National Development for the development of private sector 
and cooperative sector solely. This Fund should be an enter-
prise but it should be a supportive enterprise.  It seems that the 
developmental budget of the country for next year should be 
launched in cooperation of private and public sectors.  Despite 
the fact that the private sector does not have a good financial 
body , but it is better that it acts in financing much more ac-
tively. Fortunately, the private sector has a dynamic link with 
enterprises of other counties which should be utilized. 

Another issue is the issue of banks . They themselves have 
become investors . They have investing companies which in-
stead of giving service to other companies , give service to 
their own companies. It is better that these companies to be 
offered in stock market and the resulting funds to be spent to 
finance the sources.” 

In the continuation of discussions, and expressing thanks to 
the authorities of Construction Industry who had provided a 
good opportunity for talks between private and government , 
Eng. Mohsen Rezaeyee said” Dialogue is the missing circle 
in Iran . We have had a considerable growth in part of our 
social life but we have remained inactive in economic sphere 
inside . We are facing serious damages in ethical , economic 
, cultural and legal issues. The Iran in the Horizon of 2025 
Document has been devised to compensate part of this imbal-
ance.  This imbalance should be seen in planning in one way 
or another and should convert us into a nation with sustain-
able development . In order to compensate backwardness , 
we should take the dialogue serious . Development is con-
sidered in connection with three components of environment 
, inter-generation justice and culture. Construction Industry 
can not be existed without connection with our Islamic and 
Iranian identity. If by sustainable development ,it means the 
sustainability of enterprises, then as we must defend our na-
tional security, we should also take care and defend our social 
and economic capitals as well.” 

Stating that development has been associated with the indus-
trial revolution and social , economic and political route de-
mands a proper ground , Engineer Malekyani Fard  said,” The 
sample of an unstable development is Russia . In reaching to 
an industrial civilization , the construction industry ranks first 
. It is assumed that Iran must pave the route of development 
and for this development , policy and economy should coop-
erate with each other and come together”. 

Reviewing the role of rules in development , Dr. Nahavandi-
yahn stated, “ Viewing the construction industry is not only 
a view towards a part of our economy . The development of 
Iranian economy is based on this fact that in our new defi-
nition , which role do we intend to play in the region. The 
macro economic topics including the climate of business 
should be cultivated . Is our business environment encourag-
ing the economic activists? And is there trust in this atmo-
sphere?  Has the situation of enterprises  become better inside 
our economy or worsened? If we think to be present in the 
region , we should consider software affairs and know that 
economic development is not obtained by money . With the 
development of economic relationships, it is possible to have 
economic development in the minds and spirits of all walks 
of a society . Whenever the index of trust is enhanced in an 
economy , then the business environment is improving and 
economic development takes place”. 

Concerning the rule for the improvement of business atmo-
sphere , he added, “ In our view, one of the brightest outcomes 
of legislation in our country was this very law in which one 
of the basic pivots is transparency. In addition to that , the 
transactions of the public sector should be placed in data base 
. In this law, it has been mentioned that the qualified persons 
should be the winners rather than the connected persons.  One 
basic step to develop the private sector is to give equal possi-
bilities for competition whose necessity is transparency.  The 
correction of business environment is a main condition for 
the economic development at national level. The sustainable 
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led to the economic crises of 2011 , government and officials 
of Turkey invited Kamal Darvish to manage economic af-
fairs. He also took effective steps by making change in the 
Constitution in line with principles of the European Union.  
Later on , Ardoghan , the Turkish Prime Minister speed up the 
economic growth by establishing proper relationships with 
the countries of the region. At present, Turkey is pursuing its 
membership in the European Union.  In Turkey the following 
views have been considered: growth based on industries in 
different five-year development plans periods , proper foreign 
exchange policies and industrial privatization , international 
investment , paying attention to free trade zones , membership 
in regional economic organizations , shifting the authorities 
of government to free market and exporting the technical and 
engineering services”. 

Referring to the approaches which can be extracted from the 
model of Turkey , he added: 
1- “ Economic orientation of the country based on the policies 
of monetary fund 
2- Emphasize on privatization 
3- Establishment of job stability for economic senior managers 
4- Correction and making real the prices, wages and costs of 
services 
5- Giving permit for the activity to foreign banks 
6- Annexation to World Trade Organization  
7- Approving the support to the law of foreign investment 
8- Establishment of facilities for the export of technical and 
engineering services 
9- Establishment of free trade zones 
10- Deletion of 6 zeros from the national currency unit of that 
country 
11- And … “

The next speaker was Eng. Parsa who spoke as a representa-
tive from Electrical Syndicate . He said, “  I wish we had not 
have oil income or at least , if we had, we could not spent it 
for our budget . It is hoped that by the end of the 20-year plan 
, the government could be able to manage the country through 
non-oil incomes . The main problems of the industry of con-
struction relates to the lack of receiving claims by contractors. 
Many solutions have been presented for collecting incomes 
but they have not been practical . The unreal rate of foreign 
exchange currencies has also imposed many damages on the 
local producers”. 

Referring to the necessity of having a real rate of foreign cur-
rencies in particular in the area of energy and fuel , he stated 
that the income resulting from these two areas are necessary 
for administration of the country as a source to settle the debts 
of the government to the contractors . He also added, “ If we 
consider the government as an enterprise , the fulfillment of 
the 20-year plan will be its main objective. If the modification 
of the foreign exchange currency rate had been implement-
ed, we would have had real prices and the real privatization 
would have been materialized”. 

In the continuation of discussion , Eng. Hormazd Ramineh 
pointed out” unfortunately our modeling from Turkey is op-
posite. That is to say , what they  do , we believe that we do it 
oppositely . Little by little , we learn about the problems of the 
construction industry . We have been afflicted with this dis-
ease for many years and this disease has been changed into a 
chronic disease.  The contractor company do not perform the 
management of construction industry . Their energies mainly 
is spent on finding a way how to pay their debts . Despite 
various types of circulars and intent letters , our present situ-
ation is not so favorable and our companies are in the state 
of annihilation . There exist talk about cooperation with the 
government , but for legislation of laws and issuance of cir-
culars, the government does not make any consultation with 
the private sector”. 

At the end of this Panel , Eng. Naser Moadeli referred to the 
views of the Supreme Leader and added that observing these 
recommendations will be the best way to reach an ideal eco-
nomic development. 

The Second Panel , entitled, “ Maintaining the stability of en-

trepreneurs and those involved in industry as a national neces-
sity and creating suitable grounds for the self-sufficiency in 
the country “ was allocated to the area of road and construc-
tion. This panel was managed by Eng. Iraj Rahbar and the 
present members were : Eng. Ali Azad , Eng. Manouchehr 
Eghbali , Eng. Ghobad Choobdar, Eng. Hasan Saadatmand, 
Eng. Javad Khansari and Dr. Gholamhosein Mostafavi. 

At the beginning of this panel, Eng. Iraj Rahbar thanked the 
organizers of the conference and said , “ 12 big organizations 
at national level are present in this conference . It is hoped that 
we can use this conference sufficiently  and fulfill the slogan 
of national production and Iranian capital . There is no doubt 
that the problems are more touchable for the private sector 
and it is in full interaction with the governmental sector that 
the planned objectives can be materialized”. 

Eng. Azad , Secretary of the Association of Road Construc-
tion  of Iran , confirmed the realistic views of Eng. Ramineh 
and stated, “ An issue which should be treated sincerely is the 
understanding of the governmental officials of the profession 
of contractors. This profession creates the infrastructures of 
the development .  Contractor is an intermediary institution 
which converts the national capital into development infra-
structure and creates job and development.  The respectable 
officials should know that without necessary capital , the con-
tractor can not create infrastructures.  The only approach is 
understanding the private sector in the side of government 
and sincere interaction between these two sectors. Unfortu-
nately, so far this issue has not been materialized.”. 

Referring to the topic of the conference which is the problems 
related to contractors , Eng. Manouchehr Eghbali spoke about 
the benefits of maintaining and stability of entrepreneurs and 
peoples involved in construction industry and stated, “ Sup-
porting the entrepreneurs is in favor of the government and 
people, because these entrepreneurs are part of national capi-
tal for whom a great rate of costs have been spent in education 
and gaining experience.  Contractors as the agents of govern-
ment are part of government’s capital and their maintenance 
will help with the promotion of government services.  The 
continuation of lack of trust in private sector will have bit-
ter and non-compensating results and may lead to the lose 
of these constructive forces. On one side , the interference 
of government and the pseudo-governmental institutions in 
the developmental projects make their role to be ignored in 
governing affairs. The radical interference of government in 
economic affairs will make the border line between private 
and governmental sectors to be inflated”. 

Discussing some of the problems related to the private sector, 
Eng. Javad Khansari stated, “ Association of the Construction 
Industry within the framework of  “ Coordination Council” 
in cooperation with the Office of Deputy for Strategic Super-
vision at Presidential Office have launched an organization 
namely “Interaction Institution” .  Government has also as-
signed delegates under the title of Technical Supreme Council 
to specify the modification rate. However, many years have 
passed and no revision has been made in price list and ten-
ders are performed with the rates of the year 2009 .  As in 
the new year, more than 150 percent of most cost rates have 
been changed , the Technical Supreme Council is dutiful to 
announce the method of payment of difference rate of these 
prices . We have had some meetings with the Technical Su-
preme Council through Interaction Institution but they have 
been useless.  The lack of appropriation of credits has also 
decreased the work power of our colleagues and this has in-
creased unemployment daily. Mr. Mehrabian who had been 
taken part in these meetings as the representative of govern-
ment  promised to give Participatory Financial Bonds instead 
of these claims or the Stock Papers of Factories, but all these 
promises have been unfruitful after three months”.

He added, “ I hope after this conference , useful interaction to 
be made to remove these problems”.

Then , Eng. Ghoba Choobdar referred to the importance of 
financial supply and stated, “ We are not a poor country . But 
today is the day of living without money.  In addition to the 
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C- Projects whose continuation in the present condition is im-
possible and their completion is not advisable. 
D- Projects whose continuation are not possible at present 
conditions and have been divided. 

1-1 The Coordination Council would like to suggest as fol-
lows: 
A- As for the projects of the third group (C) and the fourth 
group (D) ,the right of decision to suspend or complete these 
types of projects to be given to contractors and administra-
tors. 

1-2 If the contract has not been able to receive two items 
of the project financial statement fully , then the contractor 
should have a right to request for the application of Articles 
48 or 49 and the administrators to be obliged to accept it . 
In case of application of Article 48 , by using the methods 
mentioned in the second pivot , the dues of contractors to be 
settled down. 

2. Concerning the claims of contractors and consultants from 
the employer’s sector , out of the facilities put forth in the 
meetings of Interaction Council , only the payment of claims 
through participation papers to be accepted by Coordination 
Council. 

2-1 Coordination Council suggests the government to take 
action to increase and supply the liquidity(money supply). 

2-2  Coordination Council suggest that the monetary system 
( banks) and investment companies to be used for the conver-
sion of government facilities into  liquidity. 

2-3 Coordination Council suggest that in lieu of shifting the 

governmental assets and facilities, banks to be obliged to 
open L.C. 

3- Some executive mechanisms are suggested by the Coordi-
nation Council for the contracts which have been credited in 
the conditions of the day:

3-1 The real indexes of modification to be announced for devel-
opmental projects in one-month short terms or in part monthly 
adaptation coefficients and three months modifications 

3-2 The fixation of the rate of key materials which are in direct 
contact with foreign exchange currencies to be purchased from 
the project budget and at the level of reflected price by contrac-
tor and to be included in the  debt account of contractor and its 
surplus to be paid from the project budget. ( These kinds of ma-
terials should not be subject to modification but other executive 
parts of this row can be subject to modification). 

3-3 The increase of cash liquidity in the projects to be made 
in projects against receiving necessary guarantees from con-
tractors and consultants. 

3-4 The application of all above-mentioned contents on con-
tracts in lack of modification and …square meters of floor 
area and EPC is a common request of all organizations. 

It is hoped that the proposals of Coordination Council to be 
noticed by all statesmen as an approach to move out from the 
present condition , because what has been presented is the 
outcome of discussions , confirmation and approval by ob-
serving national interests. It was our proposals and we hope 
they could  be considered.   

At the beginning of the Conference, 
Eng... Hamidreza Sanaee presented 
his report as the Conference Secretary. 
Then, Eng. Alireza Rezaiyan presented 
the report of Scientific Committee. Ex-
plaining about the method of acceptance 
of papers in the conference, he added, 
“in this conference, specialized working 
groups have been formed to deal with 
the problems in details. I hope this con-
ference could serve as a host for ideas 
and the panels also could present applied ideas to the con-
struction industry”.   

The first specialized session led by Engineer Alireza Naser 
Moadeli discussed the stability of entrepreneurs of construc-
tion industry as a national necessity and a good ground for 
self-reliance at national level. The members of this session 
included: Eng. Hoseinn Amiri Khamkani, Eng. Mohammad 
Parsa , Eng. Naser Tarkeshdooz, Eng. Hormoz Ramineh, 
Eng. Abdolreza Foroghi, Eng. Saeed Manouchehriyann, and 
Eng. Bahmann Dadman. 

Stating that the objective of this session in a word is to pres-
ent the executive approaches in the year of National Produc-
tion and Support to National Work and Capital and empha-
size on the presence of Iranian nation in economic scenes, 
Eng.Alireza Naser Moadeli said,” this emphasize is to imple-
ment suggested solutions by private sector in line with the 
views of the Supreme Leader on national production”. 

At the continuation of the session , Eng. Tarkeshdooz said, 
“ we are all aware that due to economic problems , the rate 
of movement of construction industry has become slow and 
in the state of pause. It is clear that such a slow process will 
have negative impacts on society and economy.  There is a 
need to hours of time to talk about this issue, but the best 
mechanism is to make the effects of this problem transparent 
and have it discussed by people in charge of private sector. 
One of the important goals of this conference is to clarify the 
depth and dimension of the effects of sluggish process and 
inactivity trend for the officials and request them to find a 

solution for this dilemma. Definitely, 
one of the effects of this slow process 
can be reduction in production in par-
ticular in the areas of energy and wa-
ter , increase of unemployment and 
losing this 30-year outcomes”. 

Concerning the maintenance and de-
velopment of these achievements , 
Engineer Foroughi said, “ This con-
ference is a cry on disorders which 

involves the constructors of the country . These problems 
have made officials experience fear. The reality is that the 
lack of receiving claims in the side of contractors have made 
them experience various concerns and not to be able to work 
in a full joy and with high motivation.  The problems have 
imposed many damages on them and the works are done in 
delay because of lack of financial resources . Both govern-
ment and people are facing damages . I hope the delegates of 
the government who are present in this session could agree 
on the formation of a committee on dealing with dues of con-
tractors to help overcome this problem”. 

Inviting Eng. Masoumzadeh, in charge of coordination of 
economic affairs at the Association of Iran-Turkey Friend-
ship, Eng. Moadeli requested him to present a developmental 
model of Turkey for the participants of the conference. 

Eng. Masoumzadeh said,” Iran and Turkey have an equal 
labor forces . However , Turkey has been able to gain the 
rank of 16 at the economic development in the world . It is 
necessary to see what is the cause of these developments . 
In 19790 , Turkey appointed  Turgut Özal to undertake the 
implementation of economic decisions.  He later on became 
the successor of Minister of Economics .  He made bold re-
forms and this made the crust of Turkish economy to undergo 
basic changes. Turkey could gain much incomes by adopt-
ing a neutral position in Iran-Iraq war . After the integration 
of Former Soviet Unions, Turkey established basic ties with 
neighboring countries and took effective steps in regional-
ization of its policies.  After crises which took place due to 
the death of the President of Turkey in 1993 , and its scope 
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One of the effective ways to materialize the approaches to 
exit from the present conditions is the interaction of private 
sector in particular the Association of Construction Compa-
nies with the senior managers of employer’s and governmen-
tal managers.  This ideal will become possible by holding 
constant meetings with the senior managers of the respec-
tive management bodies in developmental projects.  These 
relations are based on sympathy and cooperation. There, it 
is possible to present the real existing problems in respect 
of member companies and offer executive and operational 
solutions acceptable to employer’s sector, and governmental 
institutions. Moreover, reviewing all affairs in all dimensions 
and cultivating the national resources, it will be possible to 
select, design, and plan the best option to move out from this 
special situation and put agreements into practice. 

Perhaps, one of the most effective and important existing 
ways for the private sector is to have a dynamic interaction 
and remove the possible walls of misunderstandings and 
misinterpretations. Taking part in constant meetings and ex-
pressing expert views, it will be possible to materialize the 
objectives, and create hope to achieve solutions to overcome 
the problems. 

For this purpose, the Coordination Council of Engineering 
Organizations and Guilds including 16 project-centered in-
stitutions involved in development infrastructures at national 
level have prepared grounds for cooperation with govern-
mental institutions through Executive Board of Managers. At 
the same time, in employer’s sectors, the need to interaction 
has increased daily and actions are made to fulfill these objec-
tives actively. 

Singing the MOU between the Coordination Council and 
the then Head of Management and Planning Organization in 
2003 indicate the subjective and objective commonalities in 
developing strategies to move out from the difficulties.  It is 
hoped that what is approved in these meetings with regard to 
the collective wisdom to be practiced without any changes 
and be able to fulfill the intentions and objectives of these 
meetings which in turn will reinforce interaction pillars.

However, sometimes, there appear actions in conflict with 
favorable trend. For example, the three-year breath taking  
efforts for Rials L.C. for developmental projects, which 
was sent to Islamic Consultative Assembly (Parliament) 
with a close review of line by line of the bill was in practice  
neutralized. In that bill , the banks were obliged to pay the 
Projects Financial Statements of contractors and receive it 
from the governmental employer along with related annexes 
. But in the reviews by the Parliament , through a change in a 
term , the nature of this three-year outcome was changed . In 
fact the term “ must” was changed into “ may” , so an obliga-
tory issue was changed into a voluntarily action. It is natural 
that banks are not interested in being involved in receiving 
claims from governmental institutions. They prefer to have it 
settled down through contractors of developmental projects 
, so they stopped its implementation , because receiving the 
claims from contractor’s sector would be easier. If a credit is 
granted to project contractors, they practice it with sufficient 
and additional guarantees and will collect the original grant 
and expected interest and costs from contractor overall.  In this 
regard, the banks enjoy very high professional capabilities. 

Thus this active interaction can be effective in moving out 
from the difficult situation , if Islamic Consultative Assembly 
( Parliament) attach significance to the interactions manifested 
in the mentioned bill and respect the collective wisdom. When 
the intellectual efforts of  a group of outstanding experts of 
private sector and governmental sector at a very short time is 
changed in the Parliament and the outcome approval has no 
function to solve the problems and negates its objective, then 
it brings about a kind of disappointment for the continuation 
of such kind of interaction in both sides.

Considering the Islamic standards and traditions , it is believed 
that a collective view has a similar  fragrance like that an 
 inspiration. That is to say , it is closer to the absolute truth , 
i.e. divine inspiration.  So , the three-year efforts of a group 

of experts familiar with problems , who had interaction every 
week for many days and up to five hours per day or more and 
came to a conclusion should be valued. The fact is that these 
interactive groups , as an expert body served the representa-
tives of the Parliament in finding mechanisms to solve the 
problems of the country without any wage and cost and pre-
sented the essence of their experiences, technical knowledge 
and scientific and engineering science. 

They served as a think tank to solve the local issues and fol-
lowing that the foreign problems. The minimum expectation 
of the private sector is that other branches to make greater 
efforts through future forecasting and in a move to overcome 
the problems. If there are any areas with ambiguities or dif-
ferent interpretation , then it is expected to have interaction 
and remove ambiguities and establish understanding and then 
approve it. 

So, the first request of Coordination Council from other 
branches is trust in the approvals of the Interaction Council . 
It is essential to grow the social trust-building network among 
governmental and private sectors. The development of the 
country is subject to the creation of social capital through tri-
partite social trust network. One of the ways to  build trust is 
constant and convincing dialogue with decision making and 
decision taking bodies.  So all respective managers are sup-
posed to help with the promotion of social trust network and 
to create and expand the social capital nationwide. 

Intricate bureaucracy is an important indicator showing the 
weakness of the social trust network and social capital in the 
country . In countries with a high social capital, an initiative 
to establish a company for the purpose of investment lasts 
for 72 hours , but in Iran , at most optimistic state , it lasts at 
least for 6 months . We would like to call the attention of all 
interested people in the promotion of social trust level. The 
private sector has also taken effective steps  by giving priority 
to the national interests rather than guild or personal interests. 
This sector is ready to take more effective steps. 

At the standing condition and lack of payment of the claims 
of developmental project contractors by employer sector , 
this group are really indebted to banks and other formal and 
informal financial markets with heavy interests and their life, 
professional and social capital are subject to disintegration . 
Moreover, their companies are subject to annihilation , bank-
ruptcy and dissolution.  

Taking into consideration, the unfavorable effects of this 
trend on the national economy , we invite all statesmen to 
a further historical understanding of the specific condition.  
Creating jobs , these companies have prevented the excessive 
demands of foreign companies and with the closing down of 
these companies, there is a concern that foreign companies 
increase their presence and impose their will based on the 
interests of their own affiliated countries. Then a new wave 
of migration and this time by the technologists and profes-
sionals of the construction sector. What can reinforce affairs 
and strengthen the mutual interaction between private and 
governmental sector and employer’s sector of developmental 
projects is the application of approvals and lack of making 
any change in the nature of agreed phrases of expert sug-
gested proposals. 

Fortunately, in the Interaction Council , the delegates of pri-
vate sector , Office of Vice-President for Planning and Stra-
tegic Supervision ( Presidential Office) and private sector 
are present and what is approved there is the outcome of the 
interaction of these three sectors. So , given the above-men-
tioned explanations , and after interactions and holding vari-
ous meetings, the Coordination Council presented its clear 
and direct proposal in harmony with national interest through 
a letter to H.E. Engineer Mehrabian, the respectable represen-
tative of President and Member of Technical Supreme Coun-
cil which includes the followings: 

1- As projects include four group: 
A- Mehr-e Mandgar [ Mass Housing Project)  
B- Projects which should be continued 

A Request addressed to the Joint Working Group within the 
Framework of National Interest by the Coordination Council of 
Engineering Organizations 
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