


دهه فجر و سي و چهارمين سالگشت 
انقالب شكوهمند اسالمي 

فرخنده و 
خجسته باد

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

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

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

 امور آگهی ها:  شقايق خواجه نصيری طوسی
ليتوگرافي: پاسارگاد                  چاپ: مجموع زنجيره اي چاپ بيژن

نشاني: تهران، خيابان طالقاني، بين ميدان فلسطين و خيابان وليعصر، خيابان شهيد برادران مظفر )صباي جنوبي(، شماره 86، ك.پ: 1416964691
تلفن: 66464261 – 66402037  فکس: 66464084
payam.abadgaran@acco.ir :پست الکترونيکي

www.acco.ir :نشاني الکترونيکي

چالشهاي فراروي پروژه هاي عمراني در آيينه بودجه سال 92 - سرمقاله                  2 
روز مهندس فرخنده باد                                          6 
 اصالح شرايط عمومي پيمان گامي مؤثر براي حل مشکالت اقتصادي                  7  

) مصاحبه با آقاي مهندس ملکياني فرد(
دهه فجر مبارك                        11

 ايجاد توسعه پايدار در كشور با فعاليت تشکلها و انجمنها                                     12 
) مصاحبه با آقاي مهندس علياري(

پيشرفت شركتها تسلط بر نرم افزارهاي جديد را مي طلبد                                    19
) مصاحبه با آقاي مهندس قاضي زاده(

 ديدار نمايندگان آب منطقه اي بوشهر با هيأت رئيسه رسته آب انجمن  26
 نقش توسعه پايدار در حفاظت از محيط زيست و جهاني شدن اقتصاد                    28  
 پـاگرد                        32
 مکاتبات انجمن و نامه هاي رسيده                    34
 آتشکده 1800 ساله ري در كانون تحوالت فالت مركزي ايران                                   39
 اخبار صنعت ساختمان                       41

سير تحول ساختمان سازي در ايران  43 
 نگرشی به هزينه چرخه عمر ماشين آالت راهسازی و معدنی  48
 نگرشي به بازآفريني آيينهاي زيباي ايراني - سپندار مذگان، روز عشق و دوستي           53
 براي شما خوانده ايم  54
 نگرشي اجمالي به ادبيات اقتصادي و مالي  57

سال 29  بهمن  1391 

  
شماره 304 )74 دور جدید(



4
4

قبل از ورود به بحث اصلي بودجه سـال 92، الزم به توضيح است 
كه مجلس شوراي اسالمي در سال 1387 با تغيير آيين نامه داخلي 
خويش و بـراي جلوگيري از تأخير دولت در ارائه بودجه سـاالنه،  
دولـت را مکلف كرد حداكثر تا 15 آذرماه هر سـال بودجه سـال 
بعد را جهت بررسـيهاي تخصصي و كارشناسي به مجلس شوراي 
اسـالمي ارائه نمايد. اين مصوبه به اين دليل بود كه كميسيونهاي 
ذيربط و نمايندگان مجلس، فرصت، وقت كافي و زمان مناسب براي 
بررسي آن داشته باشند؛  ولي با وجود اين، همه ساله شاهد تأخير 
در ارائه بودجه سـنواتي دولت به مجلس هسـتيم كه در مواردي 
باعث مي شـود تا بودجه به روش چند دوازدهم در مجلس شوراي 
اسـالمي مورد تصويب قرار گيرد. سال گذشته نيز بررسي اليحه 
بودجه سـال 91 به فروردين و ارديبهشت ماه سال 91 موكول شد. 
مجلس نيز براي دو ماه آغاز سـال 91، تنخواهـي معادل 22 هزار 
ميليـارد تومان براي دولت در نظر گرفت و تصويب كرد. در سـال 
92 نيز روند بودجه سال 91 تکرار شد به طوري كه ميرتاج الديني 
معاون رياسـت جمهور در نظارت بر قانون اساسـي در مورد علت 
تأخير بودجه سـال 92 مي گويد: الزم اسـت مجلس با درك بشتر 
از شـرايط ويژه، خود را با شـرايط وفق دهد تا بتواند بودجه را كه 
احتماالً در اوايل اسفندماه به مجلس تقديم خواهد شد، ظرف مدت 

باقيمانده از سال جاري به تصويب برساند.
با اين احتمال كه شـايد بودجه در اوايل اسـفند ماه سال جاري به 
مجلس تقديم شود، اين پيش فرض نيز وجود دارد كه دولت اراده ي 
معطوف بر درخواسـت بودجه چند دوازدهـم از مجلس ندارد. در 
ضمن بحثهاي چالشي ميان اعضاي كميسـيون برنامه و بودجه و 
معاون رئيس جمهور نشان دهنده دشـواريهاي فراوان پيش روي 
بودجه سـال 92 است؛ با توجه به تبعاتي كه بودجه چند دوازدهم 
در پي دارد و دولت حاضر نيسـت همراه اليحه بودجه آن را نيز به 
مجلس ارائه دهد؛ به نظر مي رسـد مجلس با تصميم گيري سختي 
مواجه باشـد زيرا يـا بايد خود، بودجه چنـد دوازدهم را بپذيرد و 
آن را بـه صورت تنخواه ارائه دهد و يا اينکه در اجراي قانون تعلل 
نمايـد. پاره اي از نمايندگان مجلس اين احتمال را مطرح مي كنند 
كه ممکن است دولت بودجه سال 92 را در شش ماهه ، دوره پاياني 
زمامداري خود هزينه نمايد و دولت بعدي را با مشکالت عديده اي 
مواجه سـازد، بر پايه اين احتمال، نمايندگان از هم اكنون به دنبال 
راهکارهايـي براي عدم تحقق اين شـرايط و راههاي جلوگيري از 
اين پيشامد احتمالي هسـتند. دولت نيز مدعي است كه تعمدي 
در تأخير ارائه بودجه نيست بلکه با توجه به شرايط ويژه تحريمها 
و اثـرات كوتـاه مدت آن و هم به داليل متعـدد ديگري كه نياز به 
بحثهاي كارشناسـي دارد، توان تنظيم سريع بودجه را با توجه به 
تموجـات و دگرگوني هاي پيش آمده ندارد و به دليل بازنگري هاي 
مکـرر و اصالح گام بـه گام آن ارائه بودجه در زمان تعيين شـده 
امکان پذيـر نيسـت و تأخير در تقديـم بودجه بـه مجلس كاماًل 

منطقي و داراي توجيه اسـت، دولت معتقد اسـت كه مجلس بايد 
درك واقعي تري از فرايندها و روندهاي اثرگذار و متغيرهاي مزاحم 
در ارائه بودجه )توسـط دولت( داشته باشد. بنابراين بايد گفت كه 
احتمال دارد بحثهاي بسيار چالشي در روند تصويب بودجه توسط 
طرفين ايجاد شـود مگر اينکه از طريق ديگر سازوكارهاي موجود 
حاكميتـي، به نوعي فضاي مورد تصـور، تغيير يابد و به همگرايي 
ميـان دو قوه بيانجامد كـه اميدواريم كه اين بخـش از گزاره هاي 
پاياني مقدمه، وارد چرخه عملياتي و اجرايي گردد، زيرا كه اقتصاد 
كشـور در طي سالهاي اخير بسيار حساس شده است و در مقابل 
چالشـها به سرعت واكنش نشان مي دهد و اين بازتابها در تحليل 
نهايـي، دهکهاي كم درآمد را فقيرتر و دچار آسـيبهاي اجتماعي 
خواهد سـاخت و در مقابل ثروت دهکهاي پردرآمد را يك شبه به 
چند برابر افزايش خواهد داد و در ادامه و استمرار اين روند كشور 

با ركود تورمي بيشتري مواجه خواهد شد.
با اين مقدمه، وارد بحث و بررسي فني بودجه سال 92 مي شويم به 
ويژه آثار آن را از طريق بودجه عمراني تقرر يافته براي پروژه هاي 
عمراني و زيرسـاختهاي توسـعه اي، مورد بازبيني قرار مي دهيم، 
تأثير و بازتاب آن را در شركتهاي مهندسي مجري پيمان )طرحها و 
پروژه ها(، مشخص مي سازيم و با امعان نظر در اين متغيرها، تجزيه 

و تحليل موضوع را پي مي گيريم.
به نظر می رسد  بر سر راه تنظيم و ارائه بودجه سال 92 به مجلس 

شوراي اسالمي مشکالتي وجود دارد كه مهمترين آن:
1ـ پيش بيني قيمت فروش نفت در سـال 2013 )يعني سـال 92( 
بـراي ايران اسـت. در ايـن زمينه مركز پژوهشـهاي مجلس طي 
گزارشي قيمت نفت كشورهاي مختلف را در سال 2013 پيش بيني 
كرده اسـت و پيشـنهاد كرده كه قيمت نفت در بودجه سـال 92 
كمتر از 90 دالر در نظر گرفته شود. حال بين رقم پيشنهادي مركز 
پژوهش هاي مجلس با قيمت در نظر گرفته شـده دولت چه ميزان 
تفاوت وجود دارد اين مغايرت مي تواند در روند واقعيتهاي بودجه 
بسيار مؤثر باشد. همچنين مبناي محاسـبه ريالي قيمت دالر در 
بودجه مي تواند شـاخصي بر شـکل گيري نرخ برابري دالر با ريال 
شود كه بازتاب آن بر روي واردات و صادرات تأثير خواهد گذاشت. 
به نظر مي رسـد نـرخ برابري دالر در بودجه سـال 92 حدود 2000 

تومان در نظر گرفته شود.
2ـ عامل ديگر اين است كه مجلس عالقمند است كه بررسي نهايي 
بودجه سـال 92 كل كشـور بدون اجراي فاز دوم هدفمندسـازي 
يارانه ها انجام شود و تا بهبود شرايط اقتصادي اين فاز اجرا نگردد 
و يارانه هاي پرداختي فاز اول نيز بدون هيچگونه افزايشي كماكان 
ادامه يابد؛ ولي دولت معتقد اسـت كه روند امور بايد استمرار يابد 
و برنامه هاي هدفمندسـازي، طبق برنامه تنظيمي اجرا و عملياتي 
شـود. ولي آمار و ارقام نشان مي دهد منابع حاصل از اجراي قانون 
هدفمندسـازي يارانـه به حدود 30هـزار ميليارد تومان رسـيده 
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اسـت در حالي كه منابع مصرفي آن حدود 62هزار ميليارد تومان 
مي باشد يعني حدود 32هزار ميليارد تومان كسري دارد كه تأمين 
اين كسري از طريق منابع بانك مركزي تأثير تورمي خواهد داشت.
3ـ مشـکل ديگري كه در بودجه سال 92 وجود دارد تذكر كتبي 
29 نماينده مجلس به رئيس جمهور است كه در آن خواسته شده 
اسـت كه دولت اليحه بودجه كل كشور را همراه با جداول منابع و 
مصارف ارزي ارائه دهد. در ضمن همانطوري كه اشاره شد از دولت 
درخواسـت شده اسـت در كنار اليحه بودجه تقديمي كل كشور 
اليحه بودجه چند دوازدهم احتماالً )دو دوازدهم( را نيز به مجلس 
ارائه دهد؛ كه با توجه به بحثهاي انجام شـده و مشـکالت فراروي 
بودجـه سـال 92 دولت آمادگي الزم را براي كارشناسـي كافی  و 
پيش بينيهاي دقيق فرايندهاي آن ندارد و به نظر مي رسـد فراهم 
سـاختن سازه هاي مورد نظر مجلس را،  دولت در شرايط كنوني به 

نوعي امري مااليطاق تلقي كند.
4ـ مشـکل ديگري كه در بودجه سال 92 مشهود است مربوط به 
پيش بيني تحقق صادرات 59/5 ميليارد دالري است كه در بودجه 
سـال 92 مطرح شده است، بخشي از اين رقم مي بايستي از محل 
صادرات پتروشـيمي، كاالهاي معدني، كشاورزي و صنعتي معادل 

41 ميليارد دالر تأمين گردد.
5ـ در ضمن پيش بيني شده است كه از محل صدور خدمات فني و 
مهندسي 5/5 ميليارد دالر كسب درآمد شود. و از بخش خدمات 
نيـز حـدود 13 ميليـارد دالر درآمد ارزي حاصل شـود. كه جمع 
صادرات در صورت تحقق شرايط و ضوابط اجرا بند 4 و 5 اين مقاله 

به شرح جدول زير خواهد بود:
 92سال  توزيع فراواني صادرات غيرنفتي كشور در

 )ارقام به ميليارد دالر(       
 درآمد                                                           

 شرح
 درصد ميزان

 69 41 صادرات صنعتي، كاالي معدني، كشاورزي و پتروشيمي
 9 5/5 صدور خدمات فني و مهندسي

 22 13 صدور خدمات
 100 5/59 جمع
 

بـا توجه به شـرايط ويژه كشـور و عـدم امکان انتقال ارز ناشـي  
از صادرات به كشـور به نظر مي رسـد هم ميزان صـادرات نتواند 
به مبلغ مورد نظر دسـت يابد و هم انتقـال ارز حاصل از صادرات 
صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات به كشور با مشکالت عديده 
 )Barter( و عمده اي مواجه باشد و چنانچه صادرات به روش تهاتر
و يا )Truck( انجام شـود در اين صورت در مقابل صادرات به هر  
كشـوري بايد به اجبار تن به خريد )واردات( از آن كشـور بدهيم؛ 
در چنين شـرايطي، اين امکان وجود دارد كه نيازمنديهاي اصلي 
براي واردات از آن كشـور وجود نداشته باشد و يا به دليل اضطرار 
كاالهـاي داراي كيفيـت پايين و با اولويت و اهميت بسـيار نازل، 
قابل دريافت و تدارك باشـد لذا هم قيمتهـاي آنها به دليل درك 
تنگناها و شناخت اضطرار ما توسط كشور فروشنده، براي واردات 
افزايـش مي يابد و هم نوع كيفيت محصوالت و كاالهاي خريداري 
شـده احتماالً متناسـب با نيازها نخواهد بود. از سـويي نوسانات 
قيمت ارز نيز بر پيچيدگي مناسبات اقتصاد بين المللي و معامالت 
تجارت خارجي ايران خواهد افزود و اين امر نيز از ديگر تنگناهاي 
موجود در بودجه سـال 92 كشور محسوب مي شود؛ لذا اين گروه 
چالشـها در بودجه سال 92 به عنوان بخشي از تهديدها و ضعفها 

وجود دارد، كه پيشاپيش براي برون رفت از آن، بايد تمهيدات الزم 
انديشيده شود. 

همانطوري كه اشـاره شد كسري بودجه هدفمندسـازي يارانه ها 
32هـزار ميليارد تومان اسـت و چنانچه در اجـراي فاز دوم مبلغ 
آن دوبرابر شـود كسري بودجه سـال 92 كشور به حدود 82هزار 
ميليارد تومان خواهد رسـيد كه چنانچه بپذيريم به ازاء 25درصد 
رشـد نقدينگي حـدود 15درصد تـورم ايجاد مي شـود اين مبلغ 

كسري حدود 11درصد به تورم موجود خواهد افزود.
لـذا با توجه به عوامل مؤثر فوق الذكر در تهيه و تنظيم بودجه كل 
كشـور به نظر مي رسد هنوز بررسـي احکام )تبصره هاي( بودجه 
كل كشور سال 92 به اتمام نرسيده باشد. با اتمام اين بخش ساير 
بخشهاي بودجه عمومي سـال 92 كل كشور ظرف روزهاي آينده 
)تا هفته اول اسـفندماه سـال جاري( توسـط دولت مورد بررسي 
و تصويـب قرار خواهد گرفت شـايد فرايند جـدول زماني آن در 
خوشـبينانه ترين حالت تا هفته اول اسفندماه سـال جاري طول 

بکشد و سپس آماده تقديم به مجلس شوراي اسالمي گردد.
چون ارقام بودجه سـال 92 هنوز مشـخص نشده است با بررسي 
بودجه عمومي كشـور در سـال 91 به عنوان پايه و اساس تحليل 
بودجه سـال 92 مي توان گفت كه بودجه عمومي كشـور در سال 
91 حـدود 144 هزار ميليارد تومان بوده اسـت كـه از آن 40 هزار 
ميليارد تومان رقم اسمي بودجه عمراني و حدود 100 هزار ميليارد 
تومان نيز بودجه جاري بوده اسـت الزم به ذكر است كه 60درصد 
بودجه جاري يعني 60 هزار ميليارد تومان آن را حقوق و دستمزد 
كاركنان دولت تشکيل مي دهد و 4هزار ميليارد تومان ديگر مربوط 
به بودجه مالي اسـت چنانچه با توجه به تحريم ها و شـرايط ويژه 
اقتصادي كشور بتوانيم در سال 92، حدود 60درصد بودجه سال 91 
را محقق نماييم. لذا بودجه عمومي كشـور حدود 94هزار ميليارد 
تومان خواهد شـد كه اگر حتي افزايشي حدود 10درصد در ميزان 
حقوق و دسـتمزدها باشـد و بودجه مالي نيز در همان حد 4 هزار 
ميليـارد تومان بماند بنابراين )70=4+66( حدود 70 هزار ميليارد 
تومان بودجه عمومي كشـور به حقوق و دسـتمزد و بودجه مالي 
تعلق خواهد گرفت كه از آن گريزي و گزيري نيست و مابه التفاوت 
آن يعنـي )24=70-94( يعني حدود 24 هـزار ميليارد تومان آن 
بـراي پروژه هاي عمراني اختصاص خواهد يافـت. بنابراين به نظر 
مي رسـد در سال 92 با حدود 24هزار ميليارد تومان كه معموالً به 
طور متوسط حدود 60درصد آن صرف پروژه هاي عمراني مي شود 
و حـدود 40درصد آن براي مصارف بودجه جاري دولت برداشـت 
مي شـود، يعني رقمي معادل 15هزار ميليارد تومان به پروژه هاي 
عمرانـي قبل، در حال اجـرا و پروژه هاي جديـد اختصاص خواهد 
يافت و 40درصد ديگر آن براي تأمين كسري مصارف جاري دولت 
برداشت مي شـود كه اين روش در سالهاي متوالي روندي عادي و 
طبيعي به خود گرفته اسـت چنانچه بـا اين ميزان بودجه عمراني 
مطالبات پيمانـکاران پروژه هاي عمراني پرداخـت گردد. لذا براي 
پروژه هاي جديد و نيمه تمام بودجه اي نخواهد ماند مگر آنکه دولت 
تمهيدات جديدي نسبت به آن اتخاذ نمايد. به دليل عدم دسترسي 
به ارقام بودجه سال 92 در صورت دريافت ارقام آن، تجزيه و تحليل 
دقيق و عملي آن را با دستيابي به ارقام بودجه سال 92 در ماهنامه 
اسفندماه )ويژه نوروزي( با تفسير و تشريح بيشتر و دقيقتر جهت 

خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج خواهيم كرد.



6
6

ي فن و فنون هب انم خالق علم و خدا
نماد نون و قلم رد سپهر سطر و ستون

مهندس همه ي سازه اهي سينايي
مدري جمله ي ساماهن اهي مينايي

ي آزادي ي مهر و محبت، خدا خدا
ي عاشق سازندگي و آبادي خدا

در تقويم ايران، پنجم اسفندماه روز بزرگداشت خواجه  نصيرالدين طوسي رياضيدان، ستاره شناس  و 
مهندس و معمار ايراني نامگذاري شده است. اين روز پرشکوه را كه نماد آبادگري و نمود تمدن سازي 

فرهيختگان حوزه دانش فني و مهندسي است؛ به تمامي مهندسان سختکوش و تالشگران سازنده 
و ارزنده ميهن گراميمان تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم. بي شك دستاوردهاي برازنده ي علم 

مهندسي، با ذهن و انديشه پويا و آفرينشگر دانش آموختگان دانش مهندسي تلفيقي زيبا و تركيبي 
بي همتا يافته است كه در تمامي گستره هستي اجتماعي آثار چشم نواز و تمدن ساز آن را مي توان به 
روشي ديد و به تحسين آن زبان گشود. تمدنهاي امروزي همواره خود را مديون دانشي مردان حوزه 

مهندسي دانسته و مي داند و تالش آنها را ارج مي نهد.
گر بگويم كه مرا با تو سر و كاري نيست      در و ديوار گواهي بدهد كاري هست

روز مهندسي را به تمامي مهندسان ايران و جهان شادباش مي گوئيم.
كميسيون انتشارات و  روابط عمومی

روز مهندس فرخنده و خجس�ته بادا
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  دكتر علی زاده: به نظر شما پيمانکاران شركتهای ساختمانی 
با چه مشـکالتی در سـطح خرد )سـازمانی(، ميانه)ملی( و 
كالن)بين المللی( و در بعد درون سازمانی و برون سازمانی 
مواجه هسـتند و راه حل پيشنهادی شـما در اين زمينه ها 

چيست؟
  مهندس ملکيانی فرد: بزرگترین چالش  که بخش خصوصی 
شاغل در بخش سازندگی به خصوص در حوزه  طرف قرارداد 
دولت با آن روبرو اس��ت این اس��ت که متاسفانه فعالیت در 
پیمان ه��ا بر اس��اس برنامه های زمانبندی ک��ه روز اول ارائه 
می شوند و منطبق با هزینه های باالسری که روز اول متناسب 
با مدت اولیه پیم��ان در قرارداد لحاظ می گردد، عمال انجام 
نمی شود. همانطور که در آمار بخش نظارت سازمان مدیریت 
مطرح ش��ده تا حد 90 درصد علت تاخیرات به دلیل کمبود 
اعتبارات است. کمبود اعتبارات باعث طوالنی شدن پروژه ها 
می شود. ما محاسبات دقیقی انجام داده ایم که نشان می دهد 
اگر پیمانی 25 درص��د تطویل یابد به فرض دریافت تعدیل 
عمال 8 درصد س��ود پیمانکاری به دلیل هزینه های باالسری 
نابود می شود. در حالی که ما پروژه هایی داریم که با چندین 
س��ال تطویل مواجه اند و نه تنها س��ود آنها از بین رفته بلکه 
ب��رای پیمانکار ضرر و زیان قابل توجه��ی نیز دارد. بنابراین 
نتیجه این ش��ده که پیمانکارانی که طرحهای عمرانی کشور 
را بر عهده دارند و عمدتا طرف قرارداد دولت هستند روز به 
روز ضعیف تر ش��ده و عمال به جای استفاده از توان و تجربه 

مهندس��ی گرفتار امور چک و سفته و پاسخ گویی به پرسنل 
خود می ش��وند. این امر یکی از خسرانهای عظیمی است که 
بخش خصوصی و جامعه سازندگی کشور با آن مواجه است. 
کار کردن در چنین شرایطی نه تنها باعث بزرگی و گسترش 
ش��رکتها نمی شود بلکه آنها را بیش��تر در پیچ و خم مسائل 

اداری و بانکی گرفتار می کند. 
یک��ی از دالیل اصلی این قضیه این اس��ت که فهرس��ت بها   
به روز منتش��ر نمی شود و در س��ال 1391 با فهرست بهای 
س��ال 1388 طرحها برآورد می شوند. در شرایطی که مسئله 
حذف یارانه ها باعث چند برابر ش��دن قیمت حاملهای انرژی 
در ای��ن حرفه ش��د و بار دیگر افزای��ش  چندبرابری نرخ ارز 
روی قیمتها  تاثیر ش��گرفی گذاش��ت. اصوال فلس��فه وجود 
فهرست بها متر اندازه گیری برای تهیه برآورد است. ما قبول 
داریم که این فهرست مختص کارفرما است نه پیمانکار، چرا 
که  پیمانکار قیمت خود را می دهد. اما برای برآورد درس��ت 
و تعیی��ن مبلغ دقی��ق کاری که به مناقصه م��ی رود وجود 
فهرس��ت بهای دقیق ضروری است. این متر اندازه گیری هر 
چه دقیق تر باش��د برآورد اولیه دقیق تر است. امروزه این متر 
اندازه گی��ری کمتر از  40 درصد هزینه های واقعی رس��یده 
اس��ت. وحتی اگر پول طرح به مناقصه رفته به موقع تامین 
شود این مبلغ کمتر از 40 درصد هزینه پروژه ها است. البته 
به دلیل افزایش روز به روز قیمتها در حال حاضر فهرس��ت 

بها نمی تواند به روز باشد! 

آقـای مهندس ملکيانی فرد يکی از موثرتريـن اعضای كارگروه تعامل 
با بخش كارفرمايی كشـور اسـت كه با اشـراف همه جانبه بر مسائل، 
مشـکالت، روندهـا و فرايندهای اجـرای پيمان پروژه هـای عمرانی، 
تخصصی ترين و كارشناسـی ترين راهبردها و پيشنهادهای سازنده را 
در طول عضويت در هيات مديره و چه در جايگاه رياست هيات مديره 

انجمن شركتهای ساختمانی به بخش كارفرمايی ارائه داده اند. 
بی شـك پيشـنهادهای ايشـان به عنوان گزاره های راهبـردی برای 
شـيوه های فعاليت آينده اين بخش از اهميت ويژه ای برخوردار اسـت 
و نقطه عزيمتی اسـت برای بخشهای كارفرمايی كه آنها بر اساس اين 

ديدگاههـا بـه تصحيح برخی از امور بپردازند. به همين منظور سـردبير ماهنامه پيام آبادگـران در گفتگويی صميمانه پای صحبت 
مهندس منوچهر ملکيانی فرد، رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی نشستند تا از منظر ايشان به بررسی شرايط كنونی 
پروژه های عمرانی و سـاختمانی و فرصتهای پيش روی اين بخش بپردازند. كميسـيون انتشارات انجمن ضمن قدردانی از تالشهای 

همه جانبه و بی دريغ مهندس ملکيانی فرد، مشروح اين گفتگو  را برای اطالع خوانندگان محترم ماهنامه درج می نمايد.

اصالح شرایط عمومی پيمان
 گامی موثر برای حل مشكالت اقتصادی 

رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی عنوان كرد
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چ��ون تامین اعتب��ارات قب��ل از برگزاری مناقض��ات انجام   
می ش��ود لذا بزرگترین خسارتی که از این ناحیه به پروژه ها 

تحمی��ل می ش��ود این اس��ت 
که ب��رآورد پروژه ه��ا کم تر از 
40 درص��د پروژه ها اس��ت. ما 
خدمت اعضای محترم شورای 
عالی فنی ه��م گفتیم که اگر 
ضری��ب منطق��ه و باالس��ری 
اندازه گیری  درست باشد متر 
درس��ت تر خواه��د ب��ود چون 
پیمان��کار قیم��ت را برای یک 
پ��روژه خاص و در محل خاص 
انج��ام می ده��د و نی��ازی به 
ضرایب منطقه  و غیره ندارد اما 
برای برآورد دقیق کارفرماها و 
مش��اوران نیازمند اندازه گیری 
دقیق هس��تند و هرچ��ه این 

برآورد اولیه دقیق تر باش��د نتیجه دقیق ت��ر و منطبق تر بر 
مس��ائل واقعی اس��ت. و حاصل آن نه در جیب پیمانکار که 
به جیب منافع ملی می رود. لذا در ش��رایطی که دولت پول 
و وفای به عهد داش��ته باش��د وجود ب��رآورد دقیق و تامین 
اعتب��ار دقیق رافع تطویل پیمانها خواهد ش��د. چون با عدم 
ب��رآورد واقعی در مناقصه، پروژه ها با تاخیر در تامین اعتبار 
روبرو می ش��وند و مجریان و تامین کنندگان طرح به اشتباه 
می افتن��د و زمان انجام کار به 2/5 برابر زمان تعیین ش��ده 
تطویل می ش��ود. در حالی که پیمانکار ضریب باالس��ری و 
هزینه های خود را برمبنای 2/5 برابر نمی بیند بنابراین با هر 

قیمتی قرارداد را ببندد متضرر است. 
هر دو طرف این نقصه��ا را می دانند اما برای برطرف کردن   
آن اراده معطوف به هدف الزم است. اصوال اگر برآورد دقیق  
باش��د، نقش��ه ها  کامل تر ارائه ش��وند و اعتبار طرح هم به 
درس��تی تعیین شود می توان بر اساس��ی تفکر و محاسبات 
 مهندسی شکوفایی و استفاده از دانش حرفه ای، پروژه را به
  نحو احسن انجام داد سه مشخصه اصلی مدیریت فراگیر کیفیت
 TQM(Total Quality Management(یعن��ی حداکثر 

کیفی��ت، حداقل هزین��ه و حداق��ل زم��ان را رعایت کرد. 
متاس��فانه یکی از دالیلی که این نقیصه را استمرار می دهد 
شرایط عمومی پیمانی است که تا 
به امروز در رون��د امور پیمانکاری 
ج��اری و س��اری اس��ت و در آنجا 
مجری ط��رح و کارفرم��ا در قبال 
اختیارات وس��یع خود مس��ئولیت 
کافی را ب��رای جوابگویی ندارد. بر 
اساس این شرایط عمومی پیمان، 
کارفرما می تواند پ��ول پیمانکار را 
پرداخ��ت نکند و پیمانکار، ناش��ی 
از آن اق��دام در کارگاه ب��ه فالکت 
برس��د به طوری ک��ه یکی از مفاد 
ماده 46 بر آن حاکم ش��ود. نمونه 
بارز عدم عدالت و عدم پاسخ گویی 
همین شرایط عمومی پیمان فعلی 
اس��ت. و ب��ه این دلیل اس��ت که 
کارها با اعتبار و نقش��ه ناقص به مناقصه گذاش��ته می شود. 
مج��ری طرح می داند که می تواند در موارد زیادی از پاس��خ 
گویی طفره برود. به عبارتی دیگر اگر شرایط عمومی پیمان 
شرایطی عمومی باشد که هر کدام از طرفین یعنی کارفرما، 
مش��اور و پیمانکار در قبال اختیارات خود از مسئولیت الزم 
برخوردار باش��ند به این مسائل که خس��ران ملی به همراه 
دارد خاتمه داده می ش��ود. هر چ��ه قوانین مابین پیمانکار و 
کارفرما عادالنه تر باشد، کار با قیمت کم تر و زمان و کیفیت 

مطلوب تر به دست می آید. 
البته س��ازمان مدیریت از زمان��ی که آقای مهندس رحمتی   
به عنوان معاونت فنی در آن مش��غول خدمت ش��دند برای 
تهی��ه ش��رایط عمومی پیم��ان عادالنه ای ت��الش کرد و به 
مدت یک س��ال و نیم جلس��ات دقیقی با حضور نمایندگان 
دستگاههای اجرایی، انجمن های ذیربط پیمانکاری و جامعه 
مهندسان مش��اور برگزار شد. این جلسات در نهایت درایت 
اداره و در نهایت صداقت جمع بندی شد که امیدوارم همان 
جمع بندیها به ش��رایط قراردادی عادالنه منتج شود. اصالح 
بس��یاری از مشکالت امروز با یک ش��رایط قرارداد منطقی، 

آقای دکتر عسکری دستور اجرای 
قانون جدید مالیات بر ارزش 

افزوده را دادند اما ما معتقدیم این 
قانون باید عطف به ماسبق شود. 

چون از ابتدا مکانیزم درست 
همین بوده است و باید خسارت 

تمام شرکتهایی که جریمه شده اند 
جبران شود. نباید تاوان تفسیر 

اشتباه از قانون را پیمانکار 
پرداخت کند
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عادالنه و منصفانه ممکن خواهد شد. 

   دكتر علی زاده: شـركتهای ما نقاط قـوت فراوانی دارند. با 
فرصتهايـی نيز در بيـرون از خود مواجه هسـتند. چگونه 
می توان از اين موارد برای پيشـبرد اهداف بخش خصوصی 

و توسعه اقتصادی استفاده كرد؟
  مهنـدس ملکيانی فـرد: اصوال ش��رکتهایی که توانس��ته اند 
بیرون از کش��ور فعالی��ت کنند مانند درختی هس��تند که 
ریش��ه آنها در ایران است و اگر در اینجا به آنها توجه نشود 
نمی توانند در بیرون از کش��ور نیز موفق باشند. زمانی ما در 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی موفق می شویم که بخشی 
از سیاس��ت مملک��ت متوجه تقویت ص��دور خدمات فنی و 

مهندسی باشد. 
اگر سیاس��ت در خدمت توس��عه اقتصادی نباش��د توس��عه   
اقتصادی نمی تواند محقق ش��ود. در تم��ام قوانین الگوهای 
توس��عه ای ایران ب��ا درایت کام��ل روی توس��عه فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی تاکید شده است و به درستی 
همین سلسله مراتب باید طی شود. توسعه فرهنگی نیازمند 
فرهنگ و باور توس��عه است و انس��انها باید توسعه جامعه را 
مقدم بر توس��عه فرد بدانند. توسعه فرهنگی موجب توسعه 
تفکر انسانی می ش��ود. با توسعه فکری آحاد جامعه، جامعه 
توس��عه می یابد و توس��عه سیاسی ش��کل می گیرد و مسیر 
را برای رش��د و توس��عه اجتماعی مهی��ا می کند. در فضای 
سیاسی محدود و مخالف با رشد، توسعه اجتماعی به وجود 
نمی آید. محصول روند فوق توس��عه اقتصادی اس��ت. اصوال 
توس��عه اقتصادی نیازمند بستری است که توسعه فرهنگی، 
اجتماعی – سیاسی به وجود آورنده آن بستر الزم می باشند.

وقتی از ش��رکتهای ایرانی که بیرون از ایران فعال هس��تند   
مش��کالت آنها را جویا می ش��ویم متوجه می شویم تحریم و 
تضییق داخلی بیشتر از تحریم خارجی به آنها لطمه می زند. 
یعنی اراده ای محکم برای رفع مشکالت ما وجود ندارد یعنی 
بانکها اعتبار نمی دهند، وزارت امور خارجه پش��تیبانی الزم 
را ندارد و شرکتها می گویند عمال ما در یک مسابقه دوی با 

مانع در خارج از کشور شرکت می کنیم که موانع آن مرتفع 
و ب��ا فاصله نزدیک هس��تند و بالعکس برای رقبای ما بدون 
مانع و رادع و همراه با تشویق است. ضمن این که امروزه در 
بس��یاری از کشورها به دلیل مسائل تحریم و نگاه بغض آلود 
کش��ورهایی که به رش��د ما عالق��ه چندان��ی ندارند اوضاع 
وخیم تر ش��ده اس��ت. این در حالی اس��ت که جامعه فنی و 
مهندس��ی ما قله های رفیعی را فتح کرده و امروزه می توانند 
در هر نوع تازه حرف اول را بزنند مثال ساختمانهایی بسازند 
که در مقابل 8 درجه در مقیاس ریش��تر زلزله مقاومت کند 
بدون این که قطره ای از آب داخل لیوان در این ساختمانها 
بیرون بریزد. این توانندی های فنی و  مهندسی به سدسازی، 
راه سازی، تونل، کارهای زیرزمینی، پروژه های نفتی و غیره 

نیز قابل تعمیم و تسری می باشد.

   دكتر علی زاده: جنابعالی در مورد مسـئله ماليات بر ارزش 
افزوده تالشـهای فراوانـی كرديد. اخيرا نيز بخشـنامه ای 
توسـط سـازمان ماليات دربـاره تعديل ماليـات بر ارزش 
افزوده ابالغ شـد. شـما اين بخشـنامه را چگونـه ارزيابی 
می كنيد؟ آيا اين بخشـنامه نظـر فعاالن بخش خصوصی را 

تامين كرده است؟
  مهنـدس ملکيانی فرد: مالیات ب��ر ارزش افزوده قانون خوبی 
اس��ت منتهی به دلیل عدم شناخت از حرفه پیمانکاری در 
پیاده کردن این قانون بی توجهی ها و بی مهری هایی بسیاری 
ش��ده و گرفتاریهای زیادی برای شرکتهای صحیح العمل ما 
به وجود آورده است. همانطور که مستحضرید در بند 11 و 
13 این قانون آمده بود که هر کدام از دو مورد ارائه فاکتور و 
یا تحویل جنس مقدم باشد مالیات ارزش افزوده بر آن تعلق 
می گیرد. اصل��ی هم وجود دارد که مالی��ات را باید مصرف 
کنن��ده پرداخت کند که در طرحهای م��ا مصرف کننده را 
کس��ی می دانند که صاحب طرح اس��ت و اگر جریمه ای هم 
تعلق بگیرد باید متوجه وی باشد. آقایان استدالل می کردند 
چون حس��ابداری اعتب��اری مورد تائید مجلس اس��ت و نه 
حسابداری نقدی لذا وقتی پیمانکار صورت وضعیت خود را 
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ارائ��ه می دهد باید مالیات بر ارزش افزوده آن را هم پرداخت 
کن��د. در حال��ی ک��ه صورت وضعی��ت در حرفه م��ا فاکتور 
نیس��ت بلکه پیش فاکتور محسوب می شود. و آنچه پیمانکار 
پیش بینی می کند و می نویس��د توس��ط مهنس��ان مشاور و 
کارفرم��ا تغییر می یاب��د. و عمال زمانی ک��ه صورت وضعیت 
برای پرداخت به ذی حس��ابی می رود نام فاکتور می گیرد. ما 
معتقد بودیم با نوشتن صورت وضعیت پولی دست پیمانکار 
نمی آی��د و بعد از طی مراحل زیادی وقتی پول را از کارفرما 
گرفت باید س��هم خود را که قب��ال در خرید مصالح پرداخت 
ک��رده بردارد و م��ازاد آن را به وزارت ام��ور و دارایی بدهد. 
در حالی که س��ازمان مالیات ب��ر ارزش افزوده پیمانکار را بر 
اس��اس کل این مبلغ جریمه می کند. عالرغم بخشنامه وزیر 
محترم که عنوان کرده ب��ود پیمانکار بعد از دریافت صورت 
وضعی��ت باید مالیات بر ارزش اف��زوده را پرداخت نماید این 
امر رعایت نمی شد تا اینکه در بند 9 قانون مصوب مجلس به 
مورخه 1391/5/31 صراحتا عنوان شد پیمانکار باید عوارض 
را بعد از تس��ویه کارفرما پرداخت نماید و اگر کارفرما تاخیر 
داش��ت باید جریمه شود. آقای دکتر عسکری دستور اجرای 
قان��ون جدید مالیات برارزش افزوده را دادند اما ما معتقدیم 
این قانون باید عطف به ماس��بق شود. چون از ابتدا مکانیزم 
درست همین بوده است و باید خسارت تمام شرکتهایی که 
جریمه ش��ده اند جبران ش��ود. نباید تاوان تفس��یر اشتباه از 

قانون را پیمانکار پرداخت کند.

   دكتر علی زاده: تاثير هدفمندكردن يارانه ها را بر پروژه های 
عمرانی چگونه ارزيابی می كنيد؟ آثار آن در چه بخشـهايی 
از پروژه های عمرانی و رشته های تخصصی آن بيشتر نمودار 
اسـت؟ و راههای برون رفت از آن را در چه ساز و كارهايی 

خالصه می كنيد.
 مهنـدس ملکيانی فـرد: بنده ش��خصا به عنوان ی��ک ایرانی، 
پرداخ��ت یاران��ه نق��دی به افراد را با اصل اساس��ی اس��الم 
متناقص می دانم. اگر آیه ش��ریفه »و ان لیس لالنسان اال ما 
س��عی« را رعایت کنیم تن پروری و پول بی جا گرفتن از بین 
می رود. نباید نفت بفروش��یم و بین م��ردم پخش کنیم چرا 
که نفت یک س��رمایه ملی اس��ت. ما فق��ط می توانیم هزینه 
اس��تخراج آن را برداش��ت کنیم و باید مابق��ی آن را صرف 
س��اخت زیربنای مملکت کنی��م. اگر در براب��ر فروش نفت 
س��تون هزینه تعریف کنیم به نسل حاضر و نسل آینده جفا 
کرده ایم.  پول نفت را س��ر سفره آوردن به معنای خوردن از 
محل سرمایه است و همه کسانی که سرمایه خود را مصرف 
می کنند دیر یا زود دچار مش��کل می شوند. نفت باید صرف 
س��اخت زیربناهای کش��ور، ایجاد اش��تغال،  گذار از سیستم 
س��نتی به سیستم صنعتی ش��ود تا بتوانیم از طریق صنعتی 
ش��دن و اتکا به نیروی کار، دان��ش و خالقیت خود، زندگی 
توام با عزت نفس داشته باشیم. به عبارتی دیگر دولت باید با 
برنامه ریزی در زیرس��اختهای کشور بستر را برای حرکت در 

راستای پیشرفت فراهم نماید. 

اگر ب��ه همین توصیه مقام معظم رهب��ری یعنی تولید ملی   
و حفظ س��رمایه ایرانی پایبند باشیم وبرای تحقق آن تالش 
کنیم ظرف 10-15 س��ال آینده می توانیم پیش��رفت کنیم. 
کش��ور ترکیه نیز با شعاری نظیر همین شعار توانست در راه 
توس��عه گام بردارد.اگر 15 س��ال قبل به تولید ملی و نقش 
ایرانی ه��ا در اج��رای کار اعتماد می کردیم، کلی��د پروژه ها 
را در دس��ت خارجی ها نمی گذاش��تیم. ش��رکتهای ایرانی 
می توانس��تند با صرف حداکثر  15 درص��د هزینه ارزی در 
مواق��ع الزم دانش خارج��ی  را در اختیار بگیرند. اگر همین 
ش��عار را 15 سال پیش س��رلوحه فعالیتهای اقتصادی  خود 
قرار می دادیم امروز کشورهای غربی به خود اجازه نمی دادند 
م��ا را تحریم کنند چون چیزی برای تحریم وجود نداش��ت 
و م��ا به هی��چ کاالی خارجی نیاز نداش��تیم. ت��الش آقای 
مهندس قاس��می برای ساخت پاالیش��گاه صد درصد ایرانی 
نیز در راستای همین تفکر است.  انشاء اهلل در آینده نزدیکی 
ش��اهد خود اتکای��ی در حوزه نفت و گاز و پتروش��یمی نیز 
خواهیم بود. اگر دولتهای قبلی به شرکتهای ایرانی و جامعه 
مهندسی کش��ور اعتماد بیش��تری می کردند، امروزه بخش 
خصوصی توانمندتری داش��تیم. البته در حال حاضر به دلیل 
ضرورت ش��رایط به این نکته توجه می شود که بهتر است از 
فرصت به دس��ت آمده استفاده کنیم تا با اعتماد به همدیگر 
و با هم راس��تا کردن نیروهای بخ��ش دولتی و خصوصی و 
با انس��جام و هم افزایی آن ها بتوانیم آثار س��و ء تحریمها را 

خنثی سازیم. 

   دكتر علی زاده: نفت ثروتی بين النسـلی است و به آيندگان 
هـم تعلـق دارد. خام خواری ثـروت ملـی ضعيف ترين نوع 
مديريت منابع طبيعی و اقتصادی است اين منابع خدادادی  
بايـد برای نسـلهای آينـده ذخيره شـود كـه جنابعالی به 

درستی به آن اشاره كرديد. 
آقـای مهندس ملکيانی فرد، تاثير نوسـانات نـرخ ارز را در   
پروژه هـای عمرانـی توضيح دهيد و بـرای رونق پروژه های 
عمرانی داخلی، منطقه ای و بين المللی كه  شـركتهای عضو 

انجمن مجری آن هستند چه پيشنهادی داريد؟
   مهنـدس ملکيانی فرد: حرفه س��اختمان ب��ه دلیل نوع کاال 
و ماش��ین آالت مورد اس��تفاده، تقریبا در همه ابعاد، ارتباط 
مس��تقیمی با ارز دارد و افزایش ن��رخ ارز به چند برابر باعث 
چند برابر شدن قیمت تمام شده ساختمانهای معمولی شده 
اس��ت. تغییر نرخ ارز آنهم در شرایط نوسانی فعلی، دشواری 
عظیم��ی در حرفه پیمان��کاری که قیمتهای آن مس��قف و 

محدود است ایجاد کرده است. 
   دكتـر علـی زاده: با تشـکر از وقتی كه در اختيـار ماهنامه 
پيـام آبادگران قرار داديد، اميـدوارم كه با همکاری متقابل 
بخـش دولتی و خصوصـی و با فرهنگ سـازی )تقدم منابع 
ملی( در ميان دلسـوزان سـازندگی و عاشـقان سرافرازی 
ميهن عزيزمان بتوانيم مشتركا برای حل مسائل و مشکالت 

اقتصادی كشور گامهای  موثرتری برداريم.  
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فرخنده و خجسته باددهه فجر و سي و چهارمين سالگشت انقالب شكوهمند اسالمي 
سي و چهارمين سالگشت انقالب اسالمي را در شرايطي آغاز مي كنيم كه انقالب بر بسياري از مضامين و مفاهيم آرماني خويش 
دسـت يافته اسـت. به ويژه در عرصه هاي علمي و فناوريهاي دانش زيستي و فني و مهندسي از جايگاهي ممتاز و پايگاهي فراز 
برخوردار است و با تالش و كوشش دانشي مردان كشورمان توانسته ايم به چکاد بسياري از افقهاي علم و دانش و هنر دست يابيم.
شـايد اگر نمي بود جنگ تحميلي كه شـمار فراواني از نيروهاي نخبه و عاشـقان رشد و توسعه و سرفرازي كشورمان را از مدار 
سـازندگي و برازندگي خارج سـاخت، و آنها را در كنج آسايشگاه ها و گوشـه خانه ها گرفتار  نمود و اگر نبود انبوه شهيداني كه 
براي اسـتقالل و آزادي و تماميت ارضي كشـور جان شـيرين خويش را بي هيچ منت و منّيتي نثار كردند تا ما بمانيم و ايراني 
بماند و احساس دست درازي و دست اندازي به جغرافياي اين سرزمين عزيز از ذهن خام انديشان و انديشه پريشان براي هميشه 
زدوده و ربوده شود. امروز ضرباهنگ دانايي ها و توانايي هاي آنها با سرعتي بسيار پرشتاب براي اعتال و ارتقاي مرزهاي دانشي 
و فنـي بـه كار مي رفت و موانع فرارو را درهم مي شکسـت، با وجود آنهـا كه براي آرمانهاي انقالب از جان گذشـتند، بي گمان 
ايران زمين بر بخش بزرگي از آرمان هاي ملي خويش دسـت مي يافت و طرحي نو درمي انداخت ولي سـياهدالن و شب پرستان، 
جنگ را بر ما تحميل كردند تا ظرفيتهاي سـازندگي و برازندگي كشـور را كاسـته و يا حتي از ميان بردارند و مردم را از انقالب 
و كرده خويش پشـيمان سازند ولي جوشـش و خروش فرزندان ايران زمين نقطه پاياني بر تمامي برنامه ها و سياستگذاري هاي 
جهان استعماري گذاشت و علي رغم هشت سال جنگ و نابودي بخشي از دستاوردهاي بين النسلي و تمدني كشور، بار ديگر با 
ياري از روان پاك شهيدان،  ققنوس وار از خاكستر جنگ سربر آوردند و به آباداني و سازندگي كشور همت گماشتند و داشتند 

و كاشتند و برداشتند آنگونه كه روندهاي جهاني نشان مي دهد بي حضور و مرور ايران گره اي باز و سخني آغاز نمي شود.
دهه فجر را با درورد بر روان پاك و تابناك بنيانگذار جمهوري اسالمي و شهيدان هشت سال دفاع مقدس، و با آرزوي سالمت و 
سعادت جانبازان و آزادگان عزيز كشورمان كه هرچند جان باختند ولي با ايثار و فداكاري طرحي نو درانداختند به ملت بزرگ 

ايران شادباش و تهنيت و تبريك عرض مي نمائيم.

دال ديدي كه خورشيد رد شب سرد
چو آتش سر ز خاكستر رب آورد
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  آقای مهندس علياری با تشـکر از وقتی كه در اختيار 
ماهنامـه پيام آبادگران قـرار داديـد از طرف اعضای 
كميسيون انتشارات از جنابعالی صميمانه سپاسگذاری 
می نمايم. لطفا برای ورود به گفتگو، شركت ساختمانی 
اويول را برای خواننـدگان ماهنامه ما معرفی كنيد؟ و 

درباره اهداف و چشم اندازهای آن توضيح دهيد.
-شرکت ساختمانی اویول در تیرماه سال 1357 تاسیس گردیده 
و در بخش��های آب و فاضالب، سدس��ازي،  تونله��اي انتقال آب، 
شبکه های آبیاري وزهکش��ي و راهسازی فعال میباشد. در حوزه 
سدس��ازي عموماً سدهاي بزرگ مدنظر این شرکت بوده و تجربه 
الزم جهت س��اخت انواع س��دهایي که در س��طح جهان احداث 
مي شود را هم بنحو مطلوبی کسب نموده است. از انواع سدهایی 
که توس��ط این شرکت ساخته شده می توان به سدهای خاکي با 
هسته رسي، سنگریزه ای با هسته رسی،سنگریزه ای بارویه بتنی 
CFRD(و س��دهاي بتني وزنی، قوسی و RCC )بتن غلطکي(

اش��اره نمود، ضمناً شرکت ساختمانی اویول با وزارت نفت نیز در 

زمینه سیلرسازي و جاده های دسترسي همکاری دارد.

  آيـا پـروژه ای وجود دارد كه شـركت اويـول در حين 
اجرای آن ابتکار يا نوآوری  ويژه ای به كار برده باشـد؟ 
در صورت مثبت بودن پاسـخ جزئياتـی از آن را برای 

خوانندگان ماهنامه ما بيان كنيد.
شرکت ساختمانی اویول ایستگاه پمپاژی باظرفیت قریب به 18 
مترمکعب درثانیه رادرکنار س��د الر اجرا نموده که این ایس��تگاه 
جزو اولین طرحهاي EPC کشور در سال 1376 بشمار می رفت. 
این کار از نظر فني یک مورد کاماًل خاص و جدید بود زیرا سازه 
اصل��ی ومحل نصب پمپها درآن بایس��تی در زیِرزمین و در کنار 
دریاچه س��د س��اخته شده و توس��ط تونلی به کف دریاچه وصل 

می گردید. 
س��ازه اصلی مورد بحث از یک حلقه ش��افت به عمق بیش از 60 
متر و قطر تمام ش��ده 18 متر تشکیل شده است که در کف آن 
8 دستگاه پمپ با ظرفیت هرکدام  2.5 متر مکعب درثانیه نصب 

• ایجاد توسعه پایدار در کشور با فعاليت تشكلها و انجمنها

• تشكلها و انجمنها متضمن توسعه پایدار کشور 
مهندس سـاالر علياري متولد شهراردبيل و فارغ التحصيل رشـته مهندسی راه و ساختمان از 
دانشگاه علم و صنعت و ايران است. وی فعاليت خود در حوزه سازندگی را با شركت كوهدشت 
آغاز، و در تيرماه 1357 شركت ساختمانی اويول را تاسيس نمود. ايشان از اعضای هيأت مديره 
انجمن شـركتهاي ساختماني، رئيس كميسـيون تحقيق و توسـعه انجمن، عضو هيئت امناء و 

هيئت مديره مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث  می باشد.
از آنجايی كه كميسـيون انتشـارات انجمن شركتهای سـاختمانی در نظر دارد شركتهای عضو 
را معرفی و با مطرح كردن مسـائل و مشـکالت آنها در ماهنامه پيام آبادگران، گامی در جهت 
همبستگی و آشنايی بيشتر اعضا بردارد، به مالقات مديرعامل شركت ساختمانی اويول رفتيم 
تا در نشسـتی صميمانه در باره مسـائل و مشـکالت پيمانـکاران به گفتگو بنشـينيم كه نظر 

خوانندگان محترم ماهنامه را به مشروح آن جلب می نماييم.

مدیرعامل شرکت اویول:
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شده و در وسط شافت مغاري به صورت حلقه اي با قطر تمام شده 
28 متر تعبیه ش��ده که به عنوان حوضچه آرامش مورد استفاده 
قرار می گیرد. اجراي چنین س��ازه اي در کنار دریاچه و در سازند 
الر که س��ازندی با سنگهاي خرد ش��ده فراوان و کاماًل نفوذپذیر 
میباشد کار بسیار دشواری بود. به خصوص این که درحین اجرای 
عملیات حفاری ،بتن ریزی و... باید از نفوذ آب جلوگیري مي شد 
تا مانع انجام کار نگردد. یکي از نکات خیلي حس��اس این پروژه 
ارتباِط ش��افت با کف دریاچه بود که می بایست از طریق احداث  
یک حلقه تونل انجام می ش��د تا آب را از دریاچه به داخل شافت 
جهت پمپاژ هدایت نماید. این تونل در زمین سنگی )خرده شده 
کام��ال نفوذپذی��ر( و در عمق 35 متری تراز آب بایس��تی حفر و 
الینینگ میگردید. مضافاٌ اینکه بدالیلی عملیات اجرایی سردر و 
محل ورودی تونل به دریاچه بدون ایجاد هیچ گونه مانع و حایل 
بین آب دریاچه و سر در تونل بایستی اجرا می شد تا حجم زیادی 
از آبی که خارج از دس��ترس برای مصرف بوده و به -هدر میرفت 
)ّآب باقیمان��ده پایین تراز تراز تونل انتقال وبه ارتفاع 35مترازکف 
س��د بعالوه کلیه آبهای ورودی به دریاچ��ه بعداز این مرحله ودر 
طول س��ال که بالغ بر 120 متر مکعب درس��ال می باش��د(را به 
حوضچه آرامش احداث ش��ده پمپاژ نموده و در مس��یر س��اخته 
شده به نیروگاه الرکالن )با عمق قریب 400 متر( متصل و پس از 
تولید برق به خط انتقال آب تهران هدایت می نمود. حداقل دبی 
تامین اب این تلمبه خانه درپیک مصرف -آنهم در فصل تابستان 
که منابع آبی تقلیل یافت��ه و مصرف آب در دوره حداکثری قرار 

دارد-بیش از 7 متر مکعب در ثانیه می باشد.
علیه��ذا همانگونه که مالحظه می ش��ود س��خت و پیچیده بودن 
عملی��ات اجرائی پروژه ) درکنارآب دریاچ��ه با تغییرات ارتفاعی 
35 تا80 متر و در زمس��تان س��رد منطقه با درجه برودت گاه تا 
30  درجه سانتی گراد و ...( که تهیه و ابداع روشهای اجرایی ویژه 
و راهکارهای کاماًل جدیدی را طلب می نمودازیک س��و وکس��ب 
ارزش افزوده فوق العاده زیاد در زمان بهره برداری ازس��وی دیگر، 
ویژگیهای منحصر بفردی را به پروژه داده که در سطح خاورمیانه 

کم نظیر و یا بی نظیر می باشد

  ايـن شـركت از چـه زمانی عضـو انجمن شـركتهای 
ساختمانی است؟ و در مجموع چه ديدگاهی به كارهای 

ساختارمند و صنفی دارد؟
ش��رکت ساختمانی اویول از همان بدو تأسیس در سال 57 یکی 
از اعضا انجمن ش��رکتهای س��اختمانی بوده و هم��واره با حضور 
خود در جلس��ات عمومی و گردهمایی های انجمن س��عي نموده 
که در حد توان خود به پیش��برد اهداف جمعي آن کمک نماید. 
از دستاوردهای ارزشمندی که در فرهنگ  سازمانی شرکت اویول 
هم بنحو بارزی مشهود می باشد اعتقاد مدیران و کارکنان شرکت 

به انجام کار تشکیالتی و ساختارمند میباشد.
همانگون��ه که میدانید و تجربه موفق کش��ورهای پیش��رفته نیز 
بخوب��ی نش��ان می دهد فرایند توس��عه پایدار بر اث��ر همکاری و 

تعام��ل تنگاتنگ انجمن ها و نهادهایی حاصل گردیده اس��ت که 
در حوزه های مختلف فعالیت آن کش��ورها بصورت ساختارمند و 
توسعه یافته رشد نموده و به مرحله ای از اقتدار )در تصمیم سازی( 
و مشارکت )درتصمیم گیریهای کالن( رسیده اند که جایگاه مؤثر 
و تعیین کنن��ده ای در فراین��د تصمیم گی��ری نهادهای حکومتی 
کش��ورهای مذکور کسب نموده  و توانس��ته اند با بهبود مستمر 
فضای کس��ب وکار، بیش��ترین حمایته��ای الزم را هم در جهت 
تأمین منافع صنفی اعضای خود، و هم در راس��تای تسریع روند 
پیشرفت و توسعه پایدار کشور خویش بعمل آورند. لذا بکارگیری 
تجارب موفق کشورهای پیش��رفته مذکور میتواند بعنوان الگوی 
مناس��بی جهت انج��ام فعالیتهای صنفی س��اختارمند و حرکت 

بسوی توسعه پایدار کشورها مورد بهره برداری واقع شود.
.

  آيا انجمنها و تشـکلها در رسـيدن به مطالبات قانونی 
اعضای خود موفق بوده اند؟ با چه راهکارهايی می توان 

تاثيرگذاری تالش اين گروهها را افزايش داد؟
علیرغم اقدامات زیادانجام ش��ده دراین راستا، متاسفانه تالشهاي 
صورت گرفته با نتایج به دست  آمده همخواني چندانی ندارد و اگر 
روند انجام کار به همین منوال ادامه یابد براي رس��یدن به اهداف 
توسعه، به سالهاي زیادتری نیاز خواهیم داشت. وقتي مسیر انجام 
یک فرایند طوالني ش��ود ممکن است نتایجي که در بخش های 
اولیه فعالیتها به دس��ت آمده اند کارایي خود را از دست بدهند و 
نتیجه غائی حاصل نگردد.امروزه تالشهایي که در انجمن ها انجام 
مي ش��ود بایددر چارچوب برنامه های مشخص ، مدون و همراه با 
نظارت و پیگیرِی مس��تمِر نتایِج تالشهاِی مذکور صورت پذیرد، 
ضمن اینکه الزم اس��ت انجمنها ارتباط و تعامل نزدیک تری باهم 
داشته و همواره ابعاد این تعامل را نیز توسعه دهند. تشکلها باید 
تالش کنند که شرایط کار گروهی و قواعد کار جمعي را به دقت 
رعایت و روي مسائل و مشکالت صنفی مشترك توافق نمایند تا 
بتوانند با اولویت بندی مش��کالت، و تمرکز تالشهای جمعی روی 
اولویتهای مذکور نسبت به حل مشکالت مزبور اقدام نمایند. البته 
از آنج��ا که وجود تش��کل ها و انجمن های صنفی متضمن تأمین 
منافع اعضا و توس��عه پایدار کشور میباشد این امر اقتضا می کند 
ک��ه بطریق اول��ی دولت نیز با توجه کام��ل و دقیق به دیدگاهها 
و نظرات تش��کلها و انجمنهای صنفی نس��بت به ادای مسئولیت 
خطیر حاکمیتی و حمایتی خود در قبال توس��عه پایدار کشور و 
حمایت از تشکلهای صنفی بنحو شایسته ای مبادرت بعمل آورد. 

  صحبت از گفتگوی بخش خصوصی و دولت است. به نظر شما 
اقتصاد ما تا چه اندازه به سـمت خصوصی سازی رفته  و آيا 
آينده روشنی را می توان برای بخش خصوصی متصور شد؟

وقت��ي اصل 44 ابالغ و روی اجرای آن تأکی��د بعمل آمد، روزنه 
امیدي در دل فعاالن بخش خصوصي گش��وده ش��د امادر فرایند 
اجرا عماًل امر خصوصي سازي به نحوی که مقرر گردیده بود انجام 



14
14

نش��د بلکه تاکنون اکثر ش��رکتهاي خصوصي سازی شده دولتی 
بجای بخش خصوصی به بخش��های ش��به دولتي واگذار گردیده 

و بین آنها با ش��رکتهاي خصوصي 
هم رقاب��ت نابرابري ش��کل گرفت 
اس��ت،همچنین مبل��غ بودجه هاي 
عمراني نس��بت به بودجه سایر کل 
کش��ور بمیزان محسوس��ی کاهش 
یافته و همین بودج��ه محدود نیز 
در مراحل تأمین و تخصیص اعتبار 
با کاهش بازهم بیشتری مواجه می 
شود. در مجموع شرایطي که بخش 
خصوصي امس��ال تحم��ل مي کند 
بمراتب دش��وارتر از س��الهای قبل 

میباشد بنحویکه بسیاری از شرکتها 
از بیکاري، خالي ب��ودن ظرفیتهای 
خود و عدم وجود نقدینگي رنج برده 

و آسیب های جدی دیده اند. 
در همین ارتباط قابل ذکر است که 
بعضی از شرکتهای بخش خصوصی 
ک��ه )باب��ت اج��رای پ��روژه( ارقام 
س��نگینی از دولت طلبکار هستند و 

در هم��ان حال مبالغ مختصری  به بخش��های از س��اختار تحت 
پوش��ش دولت )اعم از بانکها،دارائی و....( بدهکار میباش��ند،و در 
حال��ی که قادر ب��ه وصول مطالبات معوق��ه طوالنی مدت خود از 
کارفرمای دولتی نمی باش��ند ب��رای پرداخت بدهی مختصر خود 
به بخش دیگری از س��اختار دولت بش��دت تحت فش��ار  اعمال 
و اقدامات��ی مانند تحمیل جرایم س��نگین بابت تأخیر، انس��داد 
حسابهاوقطع تعامالت بانکی، تهدید و اجرای عملی احکام توقیف 
اموال قرار میگیرند که مستلزم چاره اندیشی سریع ،عاجل واتخاذ 
تدابیر ویژه ازطرف نهاد های مس��ئول ودلسوزان نظام می باشد، 
درغیر اینصورت تبع��ات اقدامات مذکور رکود فعالیتهای اجرایی 
ش��رکتها و نهایتاً توقف و انحالل آنها را بدنبال خواهد داشت در 
مجم��وع چنانچه فرایند امر خصوصی س��ازی با این روندی که تا 

کن��ون انجام پذیرفت��ه ادامه یابد نمیتوان ب��رای بخش خصوصی 
آینده روشنی را پیش بینی نمود. 

  در مورد مشـکالت و مسائل 
پيـش آمده كـه فـراروی بخش 
خصوصـی قـرار گرفتـه، خـود 
ايـن بخـش تـا چـه انـدازه ای 
اثرگذار بوده و راه حل مناسـب 
بـرای تاثيرگـذاری مثبت بخش 
شـرايط  بهبـود  در  خصوصـی 

موجود چيست؟ 
دراین موردامکان کوتاهی و کم کاری 
ش��رکتها را نمی توان انکار نمود. اما 
اگر بخواهیم عمل کرد کسی رانقد 
کرده و خرده  بگیریم اول باید ببینیم 
بس��تر الزم براي انجام مسئولیت او 
فراهم بوده وتوانائ��ی وامکان اقدام 
عملی داش��ته، یا نه. امروزه شرایط 
کار برای شرکتهای خصوصی واقعا 
س��خت و دش��وار گردیده است هر 
چند که این ش��رکتها می توانستند 
مش��کالت فعلي را از چند سال قبل تش��خیص دهند و با اتخاذ 
تمهیدات مناس��ب از بروز آن جلوگیری و ی��ا تبعات آنرا تعدیل 
نمایند. براي انجام چنین کار منسجم صنفي، شرکتها باید تعامل 
و همکاري سطح باالیي با انجمنهاي خود به وجود  آورده و همین 
تعامل را از انجمن صنفی خود نیز طلب مي کردند که متأسفانه به 
خاطر مشکالت عدیده موجود، این مهم اتفاق نیفتاد و به وضعیت 

دشوار کنونی گرفتار گردیدیم.
البته اگر فضا ش��فاف نباشد اشتباهات بیشتری نیز رخ می دهد و 
بعضي ها دانسته و ندانسته به این مشکالت دامن مي رنند. در واقع 
اگر هم انجمنها کار خود را درس��ت و به موقع انجام دهند و هم 
اعضا متعهد به اصول اخالق حرفه اي باش��ند و تعهدات صنفي و 
مسئولیتهای خود را به نحو احسن انجام دهند تعامل و همکاري 

 در کشورهاي پیشرفته افرادی که 
تصدی پستهای مختلف سازمانی را 
عهده دار می شوند عالوه بر این که 
تحصیالت دانشگاهی آن رشته را 

طی کرده اند، به دانش انجام حرفه اي 
آن کار نیز مسلط هستند.



15
15  

مناس��بي به وجود مي آید که در چنین فضایی انجمنها میتوانند 
وظای��ف اطالع رس��اني، نظارتي و ارتباط ب��ا نهادهاي حکومتي و 
دولتي را به خوبی انجام دهند و وقتی که انجمنها در ایفاي نقش 
نمایندگي خود بخوبی عمل نمایند، نه تنها انگیزه تعامل و حضور 
اعضا با انجمن بیش��تر می شود بلکه شرکتهایی که در مواردی از 
مقررات موجود تخطی کرده اندنیز )به دلیل شرم حضور( از انجام 

دوباره آن خودداری می کنند.  

   درباره حركت شركتها به سمت مديريت علمی و دانش 
محور صحبت كرديد. اين نوع مديريت تا چه حدی در 

شركتهای ايرانی شناخته شده است؟ 
 ب��ا توجه به پژوهش موسس��ه تحقیق و توس��عه صنعت احداث، 
مدیریت اکثر ش��رکتهاي ایراني با توجه به اس��تعدادهاي فردي 
و ش��خصي مدیران نهادینه ش��ده اس��ت. اگر چ��ه وفق تجارب 
شناخته شده، مدیریت تا حدودی به ویژگی های فردی و ژنتیکی 
انسانها بس��تگی دارد اما با توجه به تحقیقات علمی بعمل آمده، 
مدیریت آمیزه ای از دو بخش ذاتی و اکتس��ابی است و بر همین 
مبنا نیز مدیران و مس��ئوالن امور باید دانش مدیریت را از طریق 
ط��ی دوره های علمي الزم به دس��ت آورند. بنابرای��ن ما نیز باید 
س��عی  کنیم مدیران همکاری را که واجد خصیصه ذاتی مدیریت 
میباش��ند به دانش روِز مدیریت نیز مجهز نماییم تا توانمندیهای 
مدیریتي آنان به باالترین حدممکن ارتقاء یابد. مس��ئله آموزش 
نیز باید در شرکتهاي ما مورد توجه قرار گیرد. )همانطوري که در 
کشورهاي پیشرفته افرادی که تصدی پستهای مختلف سازمانی 
را عهده دار می ش��وند عالوه بر این که تحصیالت دانش��گاهی آن 
رش��ته را طی کرده اند، به دانش انجام حرفه اي آن کار نیز مسلط 

هستند.(
بی��ن  مختل��ف  مش��اغل  در  معتقدن��د  مدیریت��ی  نخب��گان   
تحصی��الت دانش��گاهی و نیازه��ای حرف��ه ای ش��کاف بزرگ��ی 
همانن��د دره عمی��ق وج��ود داردک��ه ب��رای پ��ر ک��ردن آن 
training وعب��ورازدره نی��از من��د پلی هس��تیم ک��ه هم��ان 

 ) آموزش حین انجام کار( یا آموزش های کاربردی نامیده می شود. 

  به نظر شـما پيمانکاران شـركتهای سـاختمانی با چه 
مشـکالتی در سـطح خرد )سـازمانی(، ميانه)ملی( و 
كالن)بيـن المللـی( و در بعد درون سـازمانی و برون 
سـازمانی مواجه هستند و راه حل پيشنهادی شما در 

اين زمينه ها چيست؟
مشکالت شرکتهای پیمانکاری در سطح خرد بیشتر ناشی از مسائل 
درون س��ازمانی شرکتها می باش��د و عمده ترین عامل آن نیز عدم 
وجود س��اختار سازمانی کارآمد و پویا )که در آن ماموریت، اهداف 
و راهبردهای مناسب جهت تحقق اهداف مذکور به-روشنی تبیین 

گردیده باشد( مربوط می شود.
در سطح میانه عمده ترین مشکالت شرکتهای پیمانکاری بویژه در 
چند سال اخیر ناشی از مسائل برون سازمانی می باشد که اجمال 

آن بشرح ذیل قابل ذکر است: 
 نابرابری شدید شرایط رقابتی بین شرکتهای پیمانکاری بخش 

خصوصی با شرکتهای شبه دولتی 
  ازدیاد غیرمتعارف تعداد شرکتهای پیمانکاری در مناقصات 

 بهره مندی نظام کارفرمایی از امکانات پیش بینی شده در شرایط 
عمومی پیمان جهت تفس��یر و تحمی��ل اراده معطوف به اهداف 
خ��ود به ش��رکتهای پیمانکاری )از جایگاه غال��ب(، و عدم وجود 
امکان مشابه جهت دفاع و استیفای حقوق سیستم پیمانکاری در 

مقابل نظام کارفرمایی 
  کوچک بودن مبالغ بودجه های عمرانی ، کس��ری بودجه های 
س��االنه بخصوص دردو سال اخیر و انتقال بخشی از آن به بودجه 
عمرانی، بدون رعایت تناس��ب منطقی س��هم بودج��ه عمرانی از 
بودجه کل کش��ورونیز عدم پرداخت بموقع آن درگذشته، عالوه 
برایجاد مش��کالت عدیده برای ش��رکتهای پیمان��کاری، موجب 
کمبود نقدینگی پروژهها وبتبع آن  س��بب طوالنی ش��دن مدت 
اجراء و افزایش قیمت تمام شده آنها نیز گردیده است. همچنین 
توقف یا تأخیرهای بس��یار طوالن��ی در پرداخت مطالبات قطعی 
ش��ده پیمانکاران ساختمانی از س��وی کارفرمایان دولتی درسال 
ج��اری نیز، عمدت��اً منجر به ب��روز بحرانهای مال��ی و زیان های 
فلج کننده و غیرقابل جبران به این شرکتها گردیده که متأسفانه 
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این روند مخرب همچنان جریان داشته و رو به رشد نیز می باشد.
در س��طح کالن که حضور ش��رکتهای س��اختمانی در بازارهای 
بین المللی )بعنوان یکی از راهکارهای  اساس��ی گسترش فضای 
اشتغال شرکتها،استفاده ازظرفیت های خالی آنها و خروج از شرایط 

بس��یار دش��وار اج��رای پروژه های 
عمرانی داخلی( را ایجاب می نماید 
نیز متأسفانه مش��کالت عدیده ای 
فراروی شرکتهای پیمانکاری وجود 
دارد که موارد زیر را می توان بعنوان 

بخشی از تنگناهای مزبور یاد کرد
- فقدان حمایت های اساسی دولت 
)مش��ابه آنچ��ه که در کش��ورهای 
همسایه مانند ترکیه جهت حمایت 
از پیمان��کاران س��اختمانی بعمل 

می آید( 
 مش��کالت ایجاد ش��ده ناشی از 

اعمال تحریم ها
 مشکالت اداری

 مشکالت بانکی و ارزی  و ... 
از آنجا که در شرایط سخت رقابتی 
بازار فعلی ادامه فعالیت و بالندگی 
س��ازمانها و حتی اداره عادی امور 
ش��رکتها )با روش��های س��نتی و 

غیرعلمی( عماًل غیرممکن گردیده اس��ت لذا اجرای برنامه ریزی 
راهبردی که مستلزم تعیین آرمان، چشم انداز، اهداف بلندمدت، 
میان م��دت و کوتاه مدت، نظام برنامه و کنترل بودجه، س��اختار 
س��ازمانی، سیستم ها و روشها، گردش کار، و تدوین آیین نامه ها و 
دس��تورالعمل های اجرایی سازمان می باشد، اوالترین عامل تعالی 
س��ازمانی ش��رکتها، و به تبع آن مرتفع نمودن مش��کالت درون 
سازمانی )خرد( و برون سازمان )ملی و بین المللی( آنها محسوب 

می گردد. 

  در صورت پذيرش وجود مشکالتی در قانون مناقصات 
و نحوه برگزاری آن در ايران لطفا مشکالت را بر اساس 
درجه اولويت و اهميت طبقه بندی كرده، راههای برون 

رفت از آنها را ارائه دهيد؟
ام��ر  ب��ه  قان��ون  ال��زام  علیرغ��م 
کش��ور  در  مناقص��ات  برگ��زاری 
وف��ق بخش��نامه های نهاد ریاس��ت 
جمهوری، لیکن عم��اًل مناقصات در 
کشور مطابق بخش��نامه های مذکور 
برگ��زار نمی گردد. بعنوان مثال طبق 
بخش��نامه باید در ش��رایط و اس��ناد 
مناقصه، پیش بینی نحوه تامین مالی 
و نحوه ضمان تاخی��ر تعهدات برای 
موض��وع مناقصه از س��وی دس��تگاه 
مناقصه گزار قید شود که در عمل این 
مورد اصاًل رعایت نمی گردد.همچنین 
بعضاً در مناقص��ات نحوه امتیازدهی 
فنی به مناقصه گران بدلیل عدم دقت 
در رسیدگی به پاکات مربوطه )عمدتاً 
بخاطر زمان کم برگزاری مناقصات( 
از دق��ت کاف��ی برخ��وردار نیس��ت. 
همچنین متاسفانه در اکثر مناقصات 
دستورالعمل "تعیین دامنه قیمتهای 
متناس��ب پیش��نهادی" نیز عمل نمی ش��ود و در نتیجه کماکان 

امکان برنده شدن مناقصه گر با قیمت نادرست وجود دارد.
لذا پیش��نهاد می گردد که بمنظور زمینه سازی، بسط و گسترش 
رقابت صحیح تر و همچنین پایش و بررسی قیمتهای پیشنهادی 
پیمان��کاران و ایج��اد روی��ه ای واح��د در برگ��زاری مناقص��ات، 
بخش��نامه های نهاد راهبردی ریاس��ت جمه��وری بطور کامل به 
مرحله اجرا درآید تا ابهامات و مش��کالت آن مش��خص گردیده 
وس��پس با تش��کیل کارگروهی متش��کل از نمایندگان معاونت 
محت��رم برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی ریاس��ت جمهوری و 

 کوچک بودن مبالغ بودجه های 
عمرانی،   کسری بودجه های ساالنه 
بخصوص دردو سال اخیر و انتقال 

بخشی از آن به بودجه عمرانی، بدون 
رعایت تناسب منطقی سهم بودجه 

عمرانی از بودجه کل کشورونیز عدم 
پرداخت بموقع آن درگذشته، عالوه 

برایجاد مشکالت عدیده برای شرکتهای 
پیمانکاری، موجب کمبود نقدینگی 

پروژهها وبتبع آن  سبب طوالنی شدن 
مدت اجراء و افزایش قیمت تمام شده 

آنها نیز گردیده است.
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نمایندگان بخش خصوصی، نس��بت به مرتفع نمودن مش��کالت  
مطروح��ه اقدام بعمل آید. با ادام��ه این روند و نظارت وکنترل بر 
اجرای آن در نهایت آیین نامه مناقصات، به بخش��نامه ای اجرایی، 
کاربردی و عاری از هرگونه  ابهامات و مشکالت تبدیل خواهد شد.

  در مورد مشکالت به وجود آمده در سيستم رتبه بندی 
چه نظری داريد؟ و برای بهينه سازی آن چه پيشنهادات 

و توصيه هايی داريد؟
تغیی��ر مکانی��زم رتبه بندی از سیس��تم قبلی یعن��ی PMN به 
سیس��تم جدید ساجات تحولی بس��یار خوب در نحوه اتوماسیون 
جم��ع آوری م��دارك متقاضیان بوده و میتواند باعث تس��ریع در 
رس��یدگی ب��ه پرونده های متقاضی��ان گردد. ولی حجم  بس��یار 
باالی اطالعات خواس��ته ش��ده که بعضا غیرضروی نیز هس��تند 
موجب خیلی طوالنی ش��دن فرآیند رتبه بندی شده و شرکتهای 
دای��ر درحال کار را دچار مش��کل مینماید که بایس��تی اطالعات 
درخواس��تی با زبینی و بهینه سازی ش��ود. از طرف دیگر در یک 
رش��ته واحد بین ش��رکتهای بزرگ و خیلی بزرگ با ش��رکتهای 
متوس��ط چندان تفاوتی منظور نشده اس��ت. به طور مثال طبق 
آیین نامه تش��خیص صالحیت پیمانکاران بین پیمانکاری که  در 
یک رس��ته چندین پروژه ش��اخص داش��ته با پیمانکاری که در 
همان رس��ته فقط یک کار ش��اخص داش��ته هیچ تفاوتی وجود 
ن��دارد. مثاًل پیمانکاری که فقط یک س��د خاکی احداث نموده با 
پیمانکاری که انواع مختلف سد )RCC یا CFRD( در داخل یا 
 خارج کشور اجرا نموده در یک تراز بوده و هر دو توانایی دریافت

 رتبه 1 را خواهند داشت. لذا پیشنهاد می شود برای ایجاد رقابت 
بین ش��رکت ها با توجه به سوابق آنان رتبه های ارشد یا ستاره دار 

در هر رسته منظور گردد.
همچنین ظرفیتهای ریالی فعلی نیز بدلیل افزایش رقم قراردادها 
)ناشی از نرخ باالی تورم( تکافوی  نیازهای پیمانکاران نخواهد بود 
بر فرض مثال یک شرکت دارای رتبه یک تنها با داشتن فقط یک 
پروژه 900 میلیارد ریالی  تکمیل ظرفیت شده آنان تکمیل بوده 
و مجاز به ش��رکت در مناقصه نمی باشد در صورتیکه همانطور که 

توضیح داده شد شرکتهایی هستند که از توان تجهیزاتی و منابع 
انسانی قوی برخوردار بوده و توانشان بسیار بیش از این می باشد. 
همچنین بدلیل تغییر رویه اکثر مناقصات به روش طرح و ساخت، 
نیاز پیمانکاران به رتبه های EPC و D&B احس��اس می ش��ود 
که هنوز در سیس��تم س��اجات مانند آیین نامه های پیمانکاران و 

مشاوران، جاری و ساری نشده است.

  برای پرداخت بهنگام مطالبـات پيمانکاران پروژه های 
عمرانی چه پيشنهادهايی داريد؟ برای وصول مطالبات 
انباشته شـده آنها چه راهکارهايی را توصيه می كنيد 
و بـرای آينده تخصيص بودجـه پروژه های عمرانی چه 

راههای برون رفتی را در نظر گرفته ايد؟
در مورد پرداخ��ت بهنگام مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی 
یکی از پیشنهادهای عملی مناسب استفاده از روش گشایش اعتبار 
اسنادی ریالی داخلی در بانک ها توسط کارفرمایان دولتی است به 
نح��وی که طبق توافقات مصرح در قرارداد، بانک عام�ل کارف�رما 
ملزم ب��ه پ�رداخت ب�دون ف��وت وقت مبال��غ صورت وضعیتهای 
قطعی ش��ده پیمانکاران از طرف کارفرم��ا در مقاطع زمانی تأیید 
شده )بوسیله مشاور/ دستگاه نظارت( بوده و چنانچه به هر دلیل 
پرداخ��ت مبالغ صورت وضعیتهای قطعی ش��ده پیمانکار با تأخیر 
مواجه گردد، بابت زمانهای تأخی��ر بر مبنای نرخ های پیش بینی 
شده در قرارداد نسبت به اعمال جرایم تأخیر و پرداخت آن توسط 

بانک عامل به پیمانکار اقدام بعمل آید.
در مورد مطالبات معوقه فعلی پیمانکاران ساختمانی نیز الزم است 

موارد زیر رعایت شود:
  اج��رای دقیق و روان تمهیدات اتخاذ ش��ده )ب��ا احتراز جدی 
مجریان قانون از ایجاد موانع کاذب و تذکره های بازدارنده و س��د 

کننده در خصوص مصوبات قانونی مذکور( 
  پرداخ��ت بدهی دولت ب��ه پیمانکاران از طریق تخصیص طیف 

اوراق مشارکت دولتی
  ارائه سهام با قابلیت نقدشوندگی سریع شرکتهای معتبر دولتی 

حاضر در بورس اوراق بهادار
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  انج��ام تهاتر مطالبات ش��رکتهای س��اختمانی )از کارفرمایان 
دولتی( با بدهی های ش��رکتهای مذکور ب��ه بخش های دیگری از 

سازمانهای تحت پوشش دولت
 پرداخت بدهی کارفرمایان دولتی به پیمانکاران س��اختمانی از 
محل س��هام دولت و ش��رکتهای دولتی قابل واگ��ذاری، یا منابع 

حاصل از آنها و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی های دولتی

  آيـا شـاخص های تعديل اعالم شـده واقعی هسـتند؟ 
در صورتی كه پاسـخ شما منفی اسـت چه راههايی را 
بـرای واقعی شـدن آن پيشـنهاد می نمائيد؟ وضعيت 

قراردادهای در دست اجرا را چگونه می دانيد؟ 
مسلماً شاخص های تعدیل اعالم شده واقعی نیستند. بدلیل اینکه 
نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی بر اساس سبد کاالی خانوار 
به مراتب کمتر از نرخ تورم واقعی می باشد و از آنجا که شاخصهای 
تعدی��ل اعالمی از س��وی معاونت محت��رم برنامه ریزی ریاس��ت 
جمهوری تحت تاثیر نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و بعضا کمتر 
از آن می باش��د لذا به هیچوجه پاس��خگوی نیازهای پیمانکاران 
جهت پیش��برد پروژه ها نخواهد بود. ضمن آنکه برای پروژه هایی 
که دارای خریدهای خارجی هس��تند، بدلیل تغییرات نرخ تسعیر 
ارز عمق مش��کالت بیش��تر و جبران آن دشوارتر خواهد بود. تنها 
راه واقعی ش��دن تعدیل این است که معاونت محترم برنامه ریزی 
برای هر گروه کاری )مثال گروه راه و باند یا گروه سدس��ازی و ...( 
س��بدی از کاالهای معمول مورد مصرف در آن گروه را مش��خص 
نموده و بر اس��اس قیمت واقعی موجود در بازار در دوره های س��ه 
ماهه  شاخص ها را مشخص و سریعا اعالم نماید. البته مشکل وقتی 
ش��دیدتر می شود که همین شاخص غیر واقعی بعد از یک سال از 
طریق معاونت برنامه ریزی به دستگاههای اجرایی ابالغ گردد و این 
بدان معنی است که پیمانکار باید پول بیشتری را امروز هزینه کند 
و کمتر از 50 در صد آن را بعد از یکسال )آن هم اگر بودجه ای در 

دست دستگاههای اجرایی موجود باشد( دریافت نماید.

  بـرای تعامل اثربخش ميان بخـش پيمانکاری با بخش 
كارفرمايی چه توصيه هايی داريد؟

از آنجا که امر عمران و آبادانی کش��ور جز با تعامل و همکاری هر 
چه بیش��تر بخش کارفرمایی دولتی و بخش پیمانکاری خصوصی 
غیرقابل حصول می باش��د و الزمه تعامل و همکاری س��ازنده نیز 

وجود قوانی��ن و مقررات منطقی و عادالنه ای اس��ت که متضمن 
رعای��ت کامل و دقیق حق��وق هر یک از طرفی��ن همکاری بوده 
باش��د، و در حال حاضر قوانین جاری بویژه شرایط عمومی پیمان 
فاقد چنین ویژگیهایی هس��تند لذا نخس��تین گام ضروری جهت 
ایجاد تعامل اثربخش میان بخش کارفرمایی و بخش پیمانکاری، 
انجام بازنگری اساس��ی در مفاد ش��رایط عموم��ی پیمان فعلی با 
رویک��رد اعمال دقیق و متوازن حق��وق و تعهدات متقابل طرفین 
پیمان )با اس��تفاده از تجربیات کش��ورهای پیشرفته و بهره گیری 
از الگوهایی مانند فیدیک( می باش��د. علیهذا علیرغم اینکه انجام 
بازنگری مزبور در دس��ت اجرا بوده و با امعان نظر به اینکه س��ایر 
اقدامات الزم جهت ایجاد ش��رایط عادالنه و مس��اوی برای بخش 
پیمانکاری از ابعاد گس��ترده ای برخوردار می باش��د، لذا پیشنهاد 
می شود که کمیته تخصصی ویژه ای بمنظور انجام مطالعه میدانی 
و ارائه راهکارهای عملی مناسب جهت ایجاد تعامل اثربخش میان 
بخش پیمانکاری و بخش کارفرمایی تعیین، و پس از نهائی شدن 
راهکارهای مطروحه و تأییدطرفین وفق برنامه زمانی مش��خصی 

نسبت به اجرایی نمودن راهکارهای مذکور مبادرت بعمل آید.

  حرفه منـدان امور پيمانکاری پروژه هـای عمرانی برای 
حفظ و بقای خود چه اقداماتی را بايد انجام دهند؟

 اگر کس��ی در حرفه پیمانکاری صنعت ساختمان عاشق این کار 
نباش��د نمی تواند کاری از پیش ببرد. ادامه کار در صنعت احداث 
نه تنها منجر به اشتغال زایی بلکه باعث آبادانی کشور هم می شود. 
بررس��ی های موسس��ه تحقیق و توسعه نش��ان می دهد که عمر 
ش��رکتهای خصوصی در ایران عمدتاً به یک نسل محدود میگردد 
و تع��داد معدودی از ش��رکتهای ایرانی از نس��لی به نس��ل دیگر 
انتقال می یابند. که این امر مانعی اساسی در مسیر حرکت کشور 
بسوی توس��عه پایدار می باشد. به لحاظ اهمیت راهبردی این امر 
مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث با برگزاری کنفرانس های 
مختلف ضرورت ظرفیت س��ازی،توانمندی و ماندگاری شرکتهای 
پروژه مح��ور و راهه��ای تحقق آن را مورد تأکی��د قرار داده و حل 
مش��کل مذکور را بعنوان یکی از دغدغه های اساس��ی مؤسس��ه 

همواره در دستور کار خود دارد. 
در ضمن برای حفظ و بقای این صنف در ش��رایط خیلی س��خت 
کنونی بایس��تی از خرد جمعی اس��تفاده نم��ود. بدین معنی که 
در جلس��ات مشترك تشکیل ش��ده از نخبگان بخش خصوصی ، 
انجمن ها و نهادای ذیربط دولتی و حکومتی، مس��ائل و مشکالت 
موجود را که عموما شناس��ایی ش��ده اند مورد بررسی و تجزیه و 
تحلیل کامل قرار داده و با توجه به امکانات موجود کشور راهکاری 
مناسب را انتخاب و بدون فوت وقت،  با اراده جمعی و طی برنامه 

عملیاتی مناسب راهکارهای انتخاب شده را اجرایی نمایند.

آقای مهندس عليـاری بار ديگر از فرصتـی كه در اختيار 
ماهنامه پيام آبادگران قرار داديد از شما تشکر و قدردانی 

می نماييم. 
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   مهندس قاضی زاده رييس هيت مديره شـركت سـاب 
و عضو اسـبق هيات مديره انجمن شركت های ساختمانی 
درباره شركت سـاب گفت: در سال 1369 کنسرسیوم ساب 
با مش��ارکت سه شرکت ساختماني سازه س��از، آلفاسام و بام راه 
تشکیل گردید. سه شرکت فوق الذکر داراي رتبه بندي از سازمان 
برنام��ه و بودجه در رش��ته هاي مختلف بوده و هر یک از س��ال 
1350 شمسي به بعد پروژه هاي متعددي را در سراسر کشور اجرا 
و به پایان رسانیده اند. با توجه به اهداف دولت محترم جمهوري 
اسالمي ایران مبني بر واگذاري و اجراي کارهاي بزرگ به دست 
پیمانکاران و س��ازندگان ایراني، اعضاي کنسرس��یوم، مصمم به 
همکاري طوالني مدت با یکدیگر در زمینه هاي مختلف عملیات 
پیمانک��اري ش����دند و ل���ذا اق��دام ب��ه تاسی��س ش��رکت 

س��اختماني ساب )سهامي خاص( نمودند.
وی درباره نقش ش��رکت ساب در سازندگی کشور گفت: شرکت 
س��اختماني ساب با استفاده از مدیریت مجرب، مشاوران حاذق، 
اعمال تجدید نظرهاي مس��تمر در شیوه هاي اجرا، به کارگیري 
آخرین روشهای کامپیوتري تدوین شده در زمینه ارزیابي دائمي 
وضعیت پروژه ها و با اتکا به نیروي بزرگ ماش��یني و تجهیزاتي 

خود در حال حاضر یکي از پیش��روان صنعت ساختمان در ایران 
مي باشد.

این ش��رکت اجراي پروژه هاي بزرگ ملي مانند پروژه آبرس��اني 
تبریز از زرینه رود، کارخانجات فوالد آلیاژي یزد، مجتمع صنعتي 
و معدني سنگ آهن چادرملو، نیروگاه برقابي سد کرخه، تونلهاي 
انحراف س��د س��یمره، بخش��ي از پاالیش��گاه گاز پارس جنوبي، 
اس��تحصال زمین مجتمع پتروش��یمي عسلویه، س��د دامغان و 
معابر و جاده هاي س��ایت فاز یک پتروشیمي عسلویه را به پایان 
رس��انده و در حال حاض��ر اجراي پروژه هاي ب��زرگ دیگر نظیر 
تونل آبرس��اني سمنان از چش��مه روزیه را عهده دار مي باشد. از 
شهریور ماه 1381 شرکت ساختماني الرج پانل بعنوان سهامدار 

جایگزین شرکت ساختماني آلفاسام گردیده است.

  بعـد از توضيحـات اوليه مهنـدس قاضـی زاده، دكتر 
علی زاده، سـردبير ماهنامه پيام آبادگران بـا بيان اينکه 
امروزه سـازمانها را به دو گروه هوشمند و غيره هوشمند 
تقسـيم می كنند، افـزود: اطالعات پایه ب��ه اطالعات تبدیل 
می ش��ود که بعد از فراوری تبدیل به دانش سازمانی می شود. در 

انجمـن  انتشـارات  كميسـيون 
شـركتهای سـاختمانی از مدتهـا 
قبل اقـدام به معرفی شـركتهای 
مشـکالت  و  مسـائل  و  عضـو 
مبتالبـه آنهـا در ماهنامـه پيـام 
آبادگـران نموده تا گامی در جهت 
بيشـتر  آشـنايی  و  همبسـتگی 
اعضـا با يکديگر و طرح و انعکاس  
معضالت مشـترك آنها بردارد، به 
همين منظور سـراغ شركت ساب 
رفتيـم تـا بـا مهنـدس غالمرضا 
قاضی زاده رئيس هيات مديره اين 
شـركت كـه در دو دوره نيز عضو 

هيـات مديـره انجمـن شـركتهای سـاختمانی بوده انـد، بـه گفتگـو بنشـينيم. وی متولـد سـال 1324 گنابـاد 
در مخصوصـا   – كنـون  تـا  سـال 1347  از  كـه  اسـت   تبريـز  دانشـگاه  از  سـاختمان  و  راه  ليسـانس  فـوق   و 
 11 سـال اخيـر- ضمـن اجـرای بسـياری از پروژه هـای عمرانـی و زيرسـاختهای توسـعه ای در زمينـه نرم افزارهای 
پيمانـکاری هـم فعاليـت و كار كرده اسـت. چرا كـه معتقد اسـت در دنيای كنونی بـرای عملی كـردن فکرهای خوب 
 بايـد از نـرم افزارهای الزم اسـتفاده كرد. عالوه بر ايشـان مهندس محمود باب المراد مديرعامل شـركت سـازه سـاز، 
مهندس كاووس نگينی مديرعامل شركت توسعه آفرين، و دكتر غالمرضا علی زاده سردبير ماهنامه پيام آبادگران نيز در 

اين گفتگو شركت داشته اند كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به مشروح اين مصاحبه جلب می نماييم.

رييس هيات مديره شركت ساب عنوان كرد 

پی�شرف�ت ش�رک��تها 
تس�لط بر نرم افزارهای جدید را     می طلبد
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نهایت این دانش سازمانی با پردازشهای بعدی به بینش سازمانی 
می انجامد. و سازمانهای مجهز به آن را هوشمند می نامند.

از آقای مهندس قاضی زاده، درخواس��ت ش��د درباره ماموریتها، 
نگرشها و اس��تراتژی شرکت ساب توضیح دهند که ایشان پاسخ 
گفت: م��ا نمی خواهیم راه برویم می خواهیم پ��رواز کنیم. و این 
پرواز با تس��ط  بر نرم افزارهای جدید امکان پذیر می ش��ود. آقای 
اس��تیو جابز ب��رای دعوت به همکاری اس��کولی ک��ه از مدیران 
بزرگ پپس��ی کوال بود، ب��ه وی پیغام داد: آی��ا می خواهی باقی 
عمرت را آب و ش��کر به دنیا بفروش��ی ی��ا می خواهی تاریخ دنیا 
را متح��ول کنی؟ ک��ه با همین جمله انقالبی در ذهن اس��کولی 
ایجاد ش��د به طوری که کار خود را رها کرده و نزد اس��تیوجابز 

رفت. استراتژی سیستم ما نیز ناشی 
از همین دیدگاه است. آقای هلموت 
کهل ک��ه در دهه 1980 صدراعظم 
ب��ود اعتقاد داش��ت: به ج��ای روانه 
کردن م��ردم در خیابانه��ا و بیابانها 
ب��رای کس��ب اطالع��ات و مبادالت 
در ش��هرها و مراک��ز جمعی��ت باید 
اطالع��ات را به من��ازل و محل کار 
م��ردم ببریم ت��ا آواره و س��رگردان 
نشوند و اطالعات و مبادالت را نه در 
خیابانه��ا، ادارات، مغازه ها و بنگاه ها 
و غی��ره بلک��ه در کامپیوتره��ا و در 
Laptop منازلشان دریافت کنند و 
با کمک بانکها عملیات داد و س��تد 
را نی��ز در منزل و مح��ل کار انجام 
دهند. با پی��اده کردن همین اعتقاد 
ب��ود که امروزه در آلمان بهره وری ها 
افزایش یافت��ه و ثروت جامعه را باال 
برده است. در دنیای امروز دانشگران 

جایگرین کارگران می شوند.

در اینج��ا الزم می دانم نظر خوانندگان محترم ماهنامه ش��ما را 
به پیام پاس��تور که در ارتباط با گزاره فوق می باشد جلب نمایم. 
وی می گوید: من براي کش��ورم چ��ه کرده ام؟ در هر حرفه اي که 
هستید نه اجازه دهید که به بدبیني هاي بي حاصل آلوده شوید و 
نه بگذارید که بعضي لحظات تاس��ف بار که براي هر ملتي پیش 
مي آید، ش��ما را به ی��أس و ناامیدي بکش��اند،  در آرامش حاکم 
برآزمایش��گاهها و کتابخانه هایتان زندگي کنید، نخس��ت از خود 
بپرسید براي یادگیري و خودآموزي چه کرده ام؟ سپس همچنان 
که به پیش مي روید بپرس��ید من براي کشورم چه کرده ام؟ این 
پرس��ش را آنقدرادامه دهید تا به این احس��اس ش��ادي بخش و 
هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکي در پیشرفت و اعتالي 
بش��ریت داشته اید اما هر پاداشي که 
زندگي به تالشهایمان بدهد یا ندهد، 
هنگامي ک��ه به پایان تالش��هایمان 
نزدیک مي ش��ویم هر کداممان باید 
حق آنرا داش��ته باشیم که با صداي 
بلن��د بگوئی��م: من هر چ��ه درتوان 
داشته ام براي کشورم انجام داده ام .

هر آن كس خدمت جانان به جان 
كرد 

به گيتی نام خود را جاودان كرد 
آقای داگالس مال��وچ نیز همین امر 
را به بیان دیگری گفته اس��ت: »اگر 
نمی توان��ی بلوط��ی بر ف��راز تپه ای 
باش��ی بوته ای در دامنه ای باش، ولی 
بهترین بوته ای باش که در کناره راه 
می روید. اگر نمی توانی درخت باشی، 
بوت��ه باش. اگ��ر نمی توان��ی بوته ای 
باش��ی،علف کوچکی باش و چش��م 
انداز کنار ش��اهراهی را ش��ادمانه تر 
کن. اگر نمی توانی نهنگ باشی، فقط 

  آقای هلموت کهل که در دهه 1980 
صدراعظم بود اعتقاد داشت:

 به جای روانه کردن مردم در خیابانها 
و بیابانها برای کسب اطالعات و 

مبادالت در شهرها و مراکز جمعیت 
باید اطالعات را به منازل و محل کار 

مردم ببریم تا آواره و سرگردان 
نشوند و اطالعات و مبادالت را نه در 
خیابانها، ادارات، مغازه ها و بنگاه ها 

و غیره بلکه در کامپیوترها و در 
Laptop منازلشان دریافت کنند و 
با کمک بانکها عملیات داد و ستد را 
نیز در منزل و محل کار انجام دهند. 
با پیاده کردن همین اعتقاد بود که 

امروزه در آلمان بهره وری ها افزایش 
یافته و ثروت جامعه را باال برده است. 

در دنیای امروز دانشگران جایگرین 
کارگران می شوند 
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یک ماهی کوچک باش ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه! همه ما 
را که ناخدا نمی کنن��د، ملوان هم می توان بود. در این دنیا برای 
همه ما کاری هس��ت، کارهای بزرگ وکارهای کمی کوچکتر. و 
آنچه وظیفه ماست، چندان دور از دسترس نیست. اگر نمی توانی 
شاهراه باشی، کوره راه باش. اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره 
باش. با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند، هر آنچه که هس��تی 

بهترین باش!« 
م��ا ماموریتی داری��م. و برای این منظور واح��دی را به نام »فضا 
سازان عصر اطالعات« به وجود آورده ایم و کوشیدیم با راه اندازی 
هلدینگی آن را در همه صنایع پیاده کنیم. این مجموعه در نظر 
دارد ب��ا بهره گیری از هم افزای��ی و تعامل دانایی ها و توانایی های 
کلیه موسس��ات و ش��رکتها و با اس��تفاده از دانش و فناوری های 
نوین و توس��عه منابع انس��انی خود س��ازمانی پی افکند که توان 
اجرای مگاپروژه ها را در س��طح منطقه ای و فرا منطقه ای داشته 
باش��د و جایگاه شاخص و روشنی را در اجرای فعالیتهای عمرانی 
و توس��عه ای ملی پیدا کند و ارزش��های نوین��ی را در انجام کار 

گروهی پی افکند.
مهن��دس قاضی زاده درباره رویکرد نرم فزاری این ش��رکت گفت: 
چن��دی قبل مهن��دس زنگنه خط��اب به هیات مدی��ره انجمن 
شرکتهای ساختمانی اظهار خوشحالی کرد از این که پیمانکاران 
ما به این نتیجه رسیده اند که نمی توان با ابزارهای سخت افزاری، 
کارهای مهم را انجام داد. ما نیز به این نتیجه رس��یده ایم که در 
دنیای کنونی باید نرم افزارها را در خدمت توس��عه گرفت چرا که 
تولید و اس��تفاده از نرم افزارها برای پیش��رفت انسانهای امروزی 
ضروری اس��ت. در کشورهای پیشرفته س��رعت کار با استفاده از 
نرم اف��زار باالرفت��ه و نرم افزارهای زیادی به ای��ن منظور طراحی 
ش��ده اند اما متاس��فانه ما حت��ی در تقلید از آنه��ا ناموفق عمل 

کرده ایم. 

  مهنـدس قاضـی زاده دربـاره مشـکالت پيمانـکاران 
شـركتهای سـاختمانی عنوان كرد: بدون آموزش موفقیتی 

وجود ندارد. حضرت محمد)ص( ندانس��تن را خطا و کم دانستن 
را گناه می داند چون کار بر اساس اطالعات ناقص و من درآوردی 
باعث خراب شدن کارها می ش��ود. متاسفانه ما از هر چمن گلی 
را می چینیم و س��عی در اداره ش��رکتهایی داری��م که در دنیای 
امروز با نرم فزارهای پیشرفه و دانش روز قابل اداره هستند. حتی 
در اغلب ش��رکتهای عضو انجمن شرکتهای س��اختمانی، به 18 
میلیارد صفحه اطالعات اینترنتی که می توان از آن برای پیشبرد 

امور استفاده کرد کم توجهی می شود.

  در تائيد سـخنان وی مهندس باب المراد كه مديرعامل 
شركت سازه ساز، متولد سال 1344 آبادان و دارای مدرك 
فوق ليسـانس معدن از دانشگاه اميركبير است بيان كرد: 
مش��کل عمده ای که باعث می شود ش��رکتهای ایرانی رشد نیابد 
عدم تاکید روی کار دانش بنیان است. متاسفانه از دانش استفاده 
نمی شود و مدیران ارشد ش��رکتها با دیدگاه دانش محور آشنایی 
کافی ندارند. ش��رکتها از نقش آموزش نیروی انس��انی و مدیران 
در ش��کوفایی ش��رکت غافل می ش��وند. با این وجود ما معتقدیم 
می توان با آموزش در درون ش��رکت و تس��ری آن به شرکتهای 
دوس��ت و همکار از دانش و مدیریت چند ش��رکت در قالب یک 
هلدینگ استفاده و برای انجام مگاپروژه ها هم افزایی کرد. در این 
هلدینگ باید ماش��ین آالت، مصالح، مدیریت، روش��ها، مدیریت 
مناب��ع مال��ی، و نیروی انس��انی را مد نظر داش��ت. یارگیری در 
ش��رکتهای که همافزایی می کنند اهمیت دارد و باید با تنوع در 

تخصص ها مکمل هم باشند. 
در ادام��ه س��خنان وی، مهندس قاض��ی زاده با اش��اره به مثال 
انگش��تان دس��ت که هر کدام ش��کلی متفاوت از دیگری دارد و 
همین امر تواناییهای مختلفی به دست انسان می دهد، بر متفاوت 
بودن تخصص در ش��رکتها تاکی��د کرد و گفت: هر مجموعه ای با 
ق��درت کوچک ترین مه��ره خود کار می کند. مث��ال بولدوزر که 
روی زنجیرها می چرخد و زنجیرها از تبلتهای 15 سانتی تشکیل 
شده که حتی اگر یکی از آنها ضعیف باشد زنجیر از کار می افتد. 
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ش��اید از این رو اس��ت که مدی��ران ارکس��ترهای موفق جهان، 
وقتی متوجه ضعف یکی از مهره ها می ش��ود درصدد آموزش یا 

جایگزینی آن برمی آیند. 
بهتری��ن مدیری��ت مانند هدایت یک ارکس��تر بزرگ اس��ت که 
در می��ان نوازندگان هماهنگی ایجاد می کن��د. اگر از 7 میلیارد 
جمعی��ت دنیا درباره مدیریت بپرس��ند هر ک��دام تعریفی ارائه 
می ده��د که تقریبا هر کدام به نحوی درس��ت اس��ت ولی همه 

کارشناس��ان مدیری��ت معتقدند با وجود 
تعریفه��ای مختلف وظیفه مدیر به تعبیر 
لوترگیولی��ک برنامه ریزی، س��ازماندهی، 
گزینش نیروی کار، رهبری، هماهنگی و 
گزارش دهی و بودجه ریزی است که جای 
هیچ کدام از آنه��ا را نمی توان با دیگری 
عوض کرد و با بزرگ شدن سازمان دامنه 
همه این وظایف گس��ترده تر می شود. به 
بیانی دیگر مدیریت هنری است که همه 
اف��راد ح��دی از آن را دارند. ام��ا هنر به 
تنهایی کافی نیست و باید علم الزم را هم 
به دست آورد یعنی مدیر خوب آمیزه ای 
از علم و هنر مدیری��ت را به همراه دارد. 
مدیران بیشتر وقت خود را به برنامه ریزی 

و س��ازماندهی کارکنان می گذرانند 
و البت��ه ت��ا حدی از وق��ت را نیز به 

نظارت بر کار اختصاص می دهند. 

  دكتـر علـی زاده بـا تائيـد 
سـخنان وی درباره تاريخ تحول 
در  مديريـت در جهـان گفـت: 
ابتدا کلیه مدیریتها دست نظامی ها 
بوده اس��ت. بع��د از انقالب صنعتی 
ماش��ین آالت  راه ان��دازی  و  نص��ب 
مهم ش��د و موتورکارها )مهندسها( 
جایگزی��ن نظامی ها ش��دند. بعد از 
مدت��ی کارگاهه��ای کوچک تبدیل 
ب��ه کارخانه ه��ای بزرگ ب��ا نیروی 
و  هماهنگ��ی  و  ش��دند  زی��اد  کار 
یکپارچه کردن این نیروها به دانش 
جدی��دی از جنس علوم انس��انی و 
اجتماعی نیاز داش��ت و باعث ش��د 
دان��ش آموختگان مدیریت عهده دار 
کار شوند . پیش��رفت صنعت باعث 

ایجاد رقابت میان واحدهای صنعتی شد. در رقابت نیز مهندسی 
ارزش، کنترل هزینه ها و ب��اال بردن کیفیت کاال و رضایتمندی 
مش��تری و س��رعت در تحویل کاال مطرح ش��د و همین مسئله 
باعث ش��د به جای مدیران، دانش آموختگان مالی و حسابداری 

کنترل امور را به دس��ت گیرند. البته در کش��ورهای فراصنعتی 
حقوق دان��ان به ویژه متخصصان حق��وق بین المللل و قراردادها 

جایگزین متخصصان مالی و حسابداران شده اند.  

بعـد از اين توضيح كوتاه، مهندس قاضی زاده عنوان كرد: 
برای تغییر و بهبود ش��رایط اقتصادی باید دیدگاه خود را عوض 
کنی��م و ب��ه جای اعتقاد به پ��ول درآوردن ب��ه تولید پول روی 
آوریم. چون در کشور ما خشکسالی غالب 
بود، مردم هر چیزی تولید می کردند پول 
آن را پنهان می کردند. از افراد شاغل نیز 
س��وال می ش��د چقدر پ��ول در می آوری 
ی��ا چقدر پول به تو می دهند؟ متاس��فانه 
اغل��ب ما انجام وظیف��ه می کنیم و توجه 
نداری��م تا چه میزان پولس��از بوده ایم. نه 
تنه��ا قادر ب��ه تولید پ��ول نبوده ایم بلکه 
در اس��تفاده از منابع طبیع��ی راه افراط 
پیموده ایم. واقعیت این است که در کشور 
ما طی سالیان زیاد حاملهای انرژی ارزان 
ارائه شده اند و اغلب ما نمی دانیم استفاده 
بی روی��ه از ای��ن انرژیه��ا در بلن��د مدت 
چه مس��ائلی برای کش��ور ایجاد می کند. 
چنانکه آقای مهندس حامی معتقد 
بود که آب بزرگترین دوس��ت و در 
عین حال بزرگترین دش��من بش��ر 
است. اگر آن را مهار کنید می توانید 
از آن برای تولید نیرو استفاده کنید 
وگرنه تمام زندگیتان را آب می برد. 
در کار مهندس��ی نیز باید س��رعت 
کار باال و هزینه پایین باش��د وگرنه  
اتالف وقت و سرمایه، فرد را تبدیل 
به سازنده نمی کند. تا ارزش افزوده 
ایجاد نش��ود به جایی نمی رس��یم. 
به��ره وری ثم��ره ترکی��ب کارایی و 
اثربخش��ی اس��ت. بنابراین در کنار 
کارایی باید اثربخش��ی ناش��ی از آن 
هم ایجاد شود تا به بهره وری برسیم. 
در ادامه مهندس قاضی زاده ریش��ه 
مشکالت موجود در قانون مناقصات 
و نحوه برگزاری آن را در ایران ناشی 
از توج��ه غی��ر ضروری ب��ه افراد به 
جای توجه به عملکرد آنها دانست. و 
مهندس باب المراد نیز عنوان کرد: مش��کل مربوط به شرکتهایی 
است که قیمتهای بسیار پایین می دهند. البته معاونت راهبردی 
بخش��نامه ای داده تا شرکتهایی که قیمتهای خیلی باال یا خیلی 
پایین داده اند از رده خارج ش��وند اما متاس��فانه این بخش��نامه 

مهندس نگینی:
 با مطرح کردن »بازار بهره وری 
ماشین آالت« سعی داریم بگوییم:
 با توجه به تحریمها باید از همین 

تعداد ماشینهای سنگین که در کشور 
موجود است با حداکثر بهره وری 

استفاده  شود. این دسترسی ساده 
قدرت رقابتی برای پیمانکار ایجاد 
می کند. در فضای این سایت که از 

سال 1382 راه اندازی شده است هر 
پیمانکارغرفه آنالینی دارد و می تواند 

ظرف چند دقیقه به اطالعات مورد 
نظر دسترسی می یابد. این بازار با 

دو گروه پیمانکاران و فعاالن عرصه 
ماشین آالت ارتباط دارد و آنها را به 

هم مرتبط می کند.
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کاربردی نشده و کارفرماها به آن بی توجه اند. هنوز در مناقصات، 
کاره��ا به پیمانکارانی که قیمتهای پایین و نرخهای غیرمتعارف 
می دهند واگذار می ش��ود و باعث می گردد پروژه در وس��ط کار 

مشکل یابد. 
وی درب��اره مس��ائل و مش��کالت مالی��ات بر ارزش اف��زوده که 
ش��رکتهای پیمانکاری با آن دست به گریبان هستند نیز گفت: 
ب��ا توجه به این ک��ه پیمانکارها پول خود را با تاخیر می گیرند و 
این تاخیر عمدتا از طرف دولت به عنوان  کارفرمای عمده است، 
الزم است جلس��اتی با مسئوالن مالیاتی کش��ور گذاشته و این 

مشکل مطرح شود. 

  مهنـدس قاضی زاده در مورد مشـکالت به وجود آمده 
در سيستم رتبه بندی گفت: در رتبه بندی شرکتها باید توجه 
کرد نیروی انس��انی ش��اغل در آن چه توانایی هایی دارند و این 
توانایی ه��ا تا چه حد می تواند در خدمت توس��عه ش��رکت قرار 
گی��رد. چرا باید مهن��دس نرم افراز که یک��ی از ارکان اصلی در 
برنامه ریزی ش��رکتهای نوین اس��ت در رتبه بن��دی مورد توجه 
قرار ندارد و امتیازی ندارد. عموما در کش��ورهای پیشرفته مدیر 
شرکتهای پیمانکاری مهندس نیست بلکه مدیریت خوانده است 
چون قرار نیس��ت وی ش��خصا به ساختن س��ازه ای اقدام کند و 

باید توانایی هماهنگ کردن نیروهای 
انسانی و ابزار مکانیکی را برای پیشبرد 
کار داشته باشد. توانایی های افراد مهم 
تر از لقب یا عنوان آنها است و مدرك 
فق��ط می تواند به اف��راد مختلف طرز 
صحی��ح مطالعه و بررس��ی در رش��ته 
تخصصی خ��ود را بیام��وزد. مهندس 
باب المراد نیز مش��کل عمده را در این 
زمینه کم توجهی به مدیریت دانست 
و افزود: متاس��فانه با سیستم موجود، 
س��وابق مدیریتی و پروژه های شرکت 
نمی توان��د به اندازه کاف��ی رتبه بندی 
را تح��ت تاثیر قرار دهد. باید در ایران 
نیز بخش عمده رتبه بندی به مدیریت 
اختص��اص یابد و ش��اخصهایی را در 
رتبه بندی بگنجانند که توان مدیریت 

آن شرکت را نشان دهد. 
مهن��دس قاضی زاده درب��اره مطالبات 
انباش��ته ش��ده پیمانکاران پروژه های 
عمران��ی عن��وان ک��رد: در کش��ور ما 
پ��ول«  زم��ان  ب��ه »ارزش  توجه��ی 
نمی شود. پرداخت دیرهنگام مطالبات 
پیمانکاران باعث می ش��ود پروژه هایی 
ک��ه با هزینه کمتری قابل اتمام بودند 
ب��ه دلیل تغییر ارزش پ��ول و زمان از 

دست رفته با هزینه بیشتری به اتمام برسند. مهندس باب المراد 
نیز افزود: به نظر می رس��د کارفرم��ا موقع تعریف بودجه مطالعه 
کافی نمی کند و اغلب س��عی دارد بیش��تر از پولی که دارد کار 
انجام دهد. با پرداخت دیرهنگام مطالبات این پیمانکار است که 
در بادی امر ضرر می کند اما راکد ماندن س��رمایه و از بین رفتن 
توجیه اقتصادی پروژه ضرر اصلی را متوجه کش��ور و کارفرمای 
بخ��ش دولتی می نماید. به هر حال با توجه به مش��کالت تامین 
مناب��ع مالی که دولت با آن مواجه اس��ت، ش��رکت ما به عنوان 
یکی از شرکتهای بخش خصوصی مطالعاتی درباره امکان تامین 
مالی پروژه ها توس��ط خود شرکتها انجام داده است و برای رفع 
معضل کمبود منابع مالی و تامین آنی س��عی دارد در هلدینگ 
خ��ود از طریق واح��د 6M که به مدیریت پ��ول نیز توجه دارد 
حمایت موسسات مالی را برای 

سرمایه گذاری جلب نماید. 
مهندس قاض��ی زاده آموختن و 
تمری��ن مس��تمر کار گروهی و 
اشاعه فرهنگ آن را الزمه تعامل 
اثربخش میان بخش پیمانکاری 
ب��ا بخش کارفرمایی دانس��ت و 
گفت: شعار آلمان پیشرفته این 
بود که کار تیمی افتخار ماست. 
اما هنوز در شرکتهای ما توجه 
زیادی ب��ه تجمیع توانمندیها و 
انس��جام عملی آن نمی ش��ود. 
امیدوارم  حرفه مندان پیمانکار 
توجه  عمرانی ضمن  پروژه های 
به این مس��ئله، ب��رای حفظ و 
بقای خ��ود از ماحص��ل دانش 
کش��ورهای پیش��رفته استفاده 
کنند و درص��دد اختراع دوباره 
چ��رخ چاه برنیاین��د. آموزش و 
فکر کردن قبل از اقدام راه حل 
وضعیت  بهبود  برای  مناس��بی 
شرکتهای ماست چنانکه روسها 
معتقدند باید هفت بار متر کرد 

و یکبار قیچی زد.

مهندس قاضی زاده :

 پرداخت دیرهنگام مطالبات پیمانکاران 
باعث می شود پروژه هایی که با هزینه 
کمتری قابل اتمام بودند به دلیل تغییر 

ارزش پول و زمان از دست رفته با 
هزینه بیشتری به اتمام برسند.

 مهندس باب المراد: 
به نظر می رسد کارفرما موقع تعریف 
بودجه مطالعه کافی نمی کند و اغلب 
سعی دارد بیشتر از پولی که دارد 

کار انجام دهد. با پرداخت دیرهنگام 
مطالبات این پیمانکار است که در 

بادی امر ضرر می کند اما راکد ماندن 
سرمایه و از بین رفتن توجیه اقتصادی 
پروژه ضرر اصلی را متوجه کشور و 

کارفرمای بخش دولتی می نماید
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  6M مهندس كاووس نگينی مديرعامل بانك اطالعاتی  
اين شـركت نيز با بيان اين كه بايد به سمتی قدم بر داريم 
كـه پيمانـکاران سـاختمانی از مزايای عصـر اطالعات و 
نرم افزار اسـتفاده كنند، افزود: بدیهی است که این شرکتها 
مانند دیگر موسس��ات و شرکتها برای حرکت به سمت تعالی از 
یکسری نرم افرارها استفاده می کنند. این نرم افزارها در ابتدا دی .

پی.اس بودند. بعد از آن نرم افزارهای ام.ای.اس پدیدار شدند که 
جامع ت��ر بودند. در دهه بعد ایی.آر.پی ه��ا آمدند که برنامه ریزی 
منابع س��اختمانی را مد نظر داش��تند. نسخه دوم آنها نیز با این 
رویکرد وارد بازار ش��د که ش��رکت نه تنها باید در درون بلکه در 
بی��رون هم از تجارت الکترونیک اس��تفاده کن��د. مانیز با همین 
رویکرد در زمینه فرهنگ س��ازی و حرکت تخصصی به س��مت 
تج��ارت الکتریکی برنامه ریزی کردیم و از آنجا که ماش��ین آالت 
و دان��ش فن��ی مهم ترین منابع بقا و توس��عه ش��رکتها اس��ت، 
بانک اطالعات ماش��ین آالت یا بازار الکترونیکی ماش��ین آالت را 
راه اندازی کردیم که دسترسی همه پیمانکاران را به ماشین االت 

 سنگین امکان پذیر کرد. 
وی افزود: هر ساله حدود 30 درصد بودجه عمومی کشور صرف 
پ��روژه عمران��ی  و 30 درصد بودجه پروژه ه��ای عمرانی صرف 
هزینه های جاری ماش��ین آالت سنگین راهس��ازی و سدسازی 
می ش��ود. ما با مطرح کردن »بازار بهره وری ماشین آالت« سعی 
داریم بگوییم: با توجه به تحریمها باید از همین تعداد ماشینهای 
س��نگین که در کشور موجود است با حداکثر بهره وری استفاده  
ش��ود. این دسترس��ی س��اده قدرت رقابتی برای پیمانکار ایجاد 
می کند. در فضای این س��ایت که از سال 1382 راه اندازی شده 
است هر پیمانکارغرفه آنالینی دارد و می تواند ظرف چند دقیقه 
ب��ه اطالعات مورد نظر دسترس��ی می یابد. این ب��ازار با دو گروه 
پیمان��کاران و فعاالن عرصه ماش��ین آالت ارتب��اط دارد و آنها را 
ب��ه هم مرتبط می کند. با چنین فضایی پیمانکار قدرت انتخاب، 

مقایسه، فروش و اجاره را در حداقل زمان خواهد داشت. 

مهن��دس کاووس نگین��ی مدیر عامل بان��ک اطالعاتی  6M  با 
بیان این که برای آگاه کردن پیمانکاران از پتانس��یلهای صنعت 
نرم افزار و  لزوم ایجاد بانکهای ماش��ین آالت روش��های مختلفی 
وجود دارد که از جمله آنها روش��های چه��ره به چهره ای مانند 
برگزاری همایش��ها است. استفاده از نش��ریه و فناوری اطالعاتی 
نی��ز در گامهای بعدی قرار دارد. متاس��فانه با این که 18 درصد 
از سرمایه ملی صرف ماشین آالت می شود هیچ نشریه تخصصی 
یا خبرگزاری در این زمینه وجود ندارد و صنف ماش��ین االت در 

مضیقه است. 

 مهنـدس قاضـی زاده در تائيد سـخنان وی افـزود: در 
هیچ کجای دنیا پیمانکاران ماش��ین نمی خرند چرا که نگه داری 
ماشین برای پیمانکاران هزینه دارد. بعد از هر پروژه ماشین آالت 
باقی مانده دردسرس��از می ش��وند چون این ماشین آالت به درد 
پروژه های دیگ��ر نمی خورند و برای بازاریابی مناس��ب آنها باید 
از بانکهای اطالعاتی اس��تفاده شود. اصل اول در اقتصاد »عرضه 
و تقاصا« اس��ت که بانکهای اطالعاتی با ایجاد بستر مناسب این 

اصل را تسهیل می کند.

 مهنـدس غالمرضـا قاضـي زاده رئيـس هيئـت مديره 
هولدينـگ 6M در پايان گفت: از فرهیخت��گان، فکرافزاران 
ب��زرگ، پیمان��کاران، مش��اوران و کارآفرینانی که در راس��تای 
ای��ن اهداف به ما امید بخش��یدند تش��کر و قدردانی می کنیم و 
تالش��ها و حمایتهای آنها را ارج می نهیم.  چون احتمال دارد نام 
برخ��ی از عزیزان از قلم بیافتد به این علت از ذکر نام خودداری 
می نمایی��م ولی حمایتها و هدایتهای این فرزانگان هم آموختنی 
و هم س��تودنی است. برخی از این بزرگان چهره در نقاب خاك 
کش��یده اند و ب��ه جوار حق رس��یده اند برای آنها نی��ز آرامش و 
آس��ایش ابدی از خداوند منان مسئلت می کنیم. یادشان گرامی 

و روانشان شادمان باد. 
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در ابتدای جلسـه آقـای مهندس خزاعی، قائـم مقام دبير 
انجمن شـركتهای سـاختمانی و مدير اجرايی رسته آب به 
ميهمانان جلسه خوش آمد گفته، حاضران را معرفی نمودند. 
سـپس مهندس دادمـان با بيان اينکه ايـن ديدار می تواند 
منشـًا خير فراوانی باشد، عنوان كرد: بنده به همراه مهندس 
چوبدار بعنوان نمایندگان شورای هماهنگی تشکل ها در جلساتی 
که در محل معاون��ت برنامه ریزی با حضور آقای مهندس رحمتی 
برگزار می ش��ود حاضر می ش��ویم تا در خصوص ماده 102 قانون 
بودجه س��ال 1391، س��رمایه گذاری فاینانس، B.o.T. B.o.o، و 
روش های اجرایی این ماده برای سال 1392بحث  کنیم و موضوع 
را پیگیری  نماییم. امیدواریم که بحث تخصیص ها به نتیجه برسد 
ت��ا بازار س��رمایه مال��ی و پولی به طریقی به هم وصل ش��وند. در 
عی��ن حال با توجه به بازار س��رمایه گذاری هایی ک��ه با اعتماد به 
دولت ایجاد ش��ده اند شرایطی به وجود بیاید که شرکتهای مشاور 
و پیمانکار پایدار بمانند و متالش��ی نش��وند و انشاا... همکاری ما 

ذینفعان در این موضوع قابل عمل باشد. اساسا دولت بایستی برای 
اجرای پروژه ها بر اساس بودجه عمرانی برای سال آینده از طریق 

ظرفیت های ماده 56 اقدام نماید.

مهندس رجايی مديرعامل آب منطقه ای بوشهر نيز عنوان 
كرد: در ش��رایطی سراغ انجمن شرکتهای ساختمانی آمده ایم که 
پیمانکاران از دس��ت کارفرمایان فراری هستند، دولت در بدترین 
ش��رایط مالی  قرار دارد و نمی توان منکر وجود تحریمها ش��د. در 
چنین ش��رایطی لزوم همکاری هایی از این دست ضروری به نظر 

می رسد و می تواند منشاء اثر فراوانی باشد. 
وی در ادامه به پروژه هایی که برای اجرا مدنظر دارند اشاره کرد و 
به ذکر موقعیت مکانی، اعتبار و مش��خصات طرحهای سد دالکی، 
س��د دشت پلنگ، س��د باغون، س��د باهوش اهرم اشاره کرد. وی 
گفت:  پروژه س��د دالکی با مبلغ 115 هزار میلیارد تومان، خارج 
از فهرس��ت بهاء برآورد ش��ده اس��ت و تخصیص اعتبار می گردد. 

روز چهارشنبه 5 بهمن، مديرعامل و نمايندگان آب منطقه ای بوشهر ميهمان رسته آب انجمن شركتهای ساختمانی 
بودند. در اين ديدار آقايان مهندس جعفری و مهندس بيت اهلل داسـی به عنوان نمايندگان مهندسـين مشـاور آب 
و توسـعه پايـدار و آقايان مهندس بهمن دادمان، مهندس فريدون خزاعـی، مهندس دهنبی  و آقای تکلی به عنوان 
نمايندگان انجمن شـركتهای ساختمانی حاضر بودند و خواسـتار ارائه توضيحاتی درباره امکان فعاليت پيمانکاران و 
مشاوران در استان بوشهر شدند كه مهندس رجايی، مديرعامل آب منطقه ای بوشهر، مهندس كرم پور معاونت طرح 
و توسـعه و مهندس محمد جابر سرپرسـت دفتر فنی آب منطقه ای بوشهر به تشريح زمينه های همکاری پيمانکاران 

در استان بوشهر پرداختند.  

مهندس دادمان عنوان کرد 

ضمانتنامه بانكی راهگشای ماده 56 
در تامین منابع مالی پروژه های عمرانی
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پروژه ه��ای دیگ��ر بخاط��ر حجم کم و ش��رایط دیگ��ر از طریق 
بودجه ه��ای عمرانی و اعتبار س��رمایه گذار  تامین اعتبار خواهد 
ش��د. هدف از اج��رای طرح س��د باغون تامین آب ش��رب، آب 
نیروگاه و آب شهرس��تان جم اس��ت که خود س��د  65 میلیارد 
توم��ان برآورد ش��ده و 22 کیلومتر جاده و ایس��تگاه پمپاژ دارد 
که حدود 40میلیارد تومان اس��ت. اعتبار طرح سد باهوش اهرم 
2 میلیارد تومان است و به زودی در روزنامه برای مناقصه آگهی 
می ش��ود. هدف از این طرح حفظ آبرس��انی و آبیاری زهکش��ی 
68هزار هکتار اس��ت. ای��ن کار از طریق فاینان��س چینی انجام 

می شود و کارفرمای آن  آب نیرو است.

در ادامه آقای مهندس جعفری از مهندسـان مشـاورآب 
و توسـعه پايـدار در مورد مشـخصات طرح سـد دالکی 
توضيحاتـی داد و اعالم كـرد اطالعات تکمیلی برای مناقصه 
تا یکماه آینده آماده می شود و ما امیدواریم که از طریق انجمن 

این کار را جلو ببریم.

در پاسخ وی مهندس دادمان، رئيس كميسيون اقتصادی 
و بانکهـای انجمـن  ضمـن توضيـح  نحـوه اسـتفاده از 
ظرفيت هـای ماده 56 به عدم امکان اسـتفاده از فاينانس 
ريالی برای اعتبار پروژه اشـاره نمـود و گفت: ما عالقه مند 
هس��تیم که ای��ن زمین��ه کاری مهی��ا ش��ود و از تجربیاتی که 
راهگشاس��ت استفاده نموده، مسائل بسیار بزرگتری را در کشور 
از پیش پا برداری��م تا این روش قدیمی تخصیص بودجه را حل 
کنیم. ماده 56 هم با توجه به آئین نامه آن مشکالتی دارد که از 
جمله آن تضمین اس��ت. الزم است تضمین معاونت برنامه ریزی 
در بودجه ه��ای س��نواتی دی��ده ش��ود. در بح��ث ضمانت نام��ه 
 نی��ز اگر قابلیت نقد ش��وندگی داش��ته باش��د از جمل��ه تنزیل
 )Discount)lc ریالی قبل از سررسید عمال قابل اجرا می شود. 
وی افزود: پیش��نهادات م��ا برای تامین مال��ی و راهکارهای آن 

عبارت است از:
1- مـاده 56: چنانچه تامین کننده مالی نیاز به وثیقه داش��ته 
باش��د س��رمایه پذیر بتواند این وثائق را نزد بانک بگذارد، در آن 
صورت قابلیت اجرایی می یابد. ضمانت نامه بانکی، وثیقه سپاری 

امالك خود طرح و ... راهگشای ماده 56 می باشد.
2- فروش اوراق مشاركت: امکان فروش اوراق مشارکت برای 

پروژه هایی در ایران وجود دارد. من الجمله تاالر فرعی بورس 
3- صندوق توسعه ملی: استفاده از صندوق توسعه ملی برای 
پروژه های کش��اورزی قابل استفاده تر اس��ت و  بخش خصوصی 

می تواند از منابع مالی این صندوق استفاده کند.

مهنـدس دهنبی عضو هيات رئيسـه رسـته آب پرسـيد 
تضمین س��پاری از طرف ش��ما چقدر ام��کان دارد؟ که مهندس 

رجایی جواب داد: احتمال آن خیلی کم اس��ت چرا که ما اموال 
و ام��الك زیادی نداریم. البته م��ا رقم های 2 میلیارد تومان را با 
تضمی��ن خودمان حل کردیم و این هم امر مش��کالتی با دیوان 

محاسبات پیش می آورد.
مهندس دادمان تفاهم نامه انجمن شرکتهای ساختمانی با بانک 
دی را توضیح داد و گفت: بحث تضمین را مجددا بررسی فرمائید 

شاید بتوانید ساز و کار تشویقی ایجاد نمائید.

در ادامه مهندس رجايی درباره روش اسـتفاده از سرمايه 
صندوق توسـعه ملی برای سـد اهـرم سـوال كردند كه 
مهنـدس دادمـان عنوان كـرد: اگر بعن��وان BOT بگذارید 
انجام ش��دنی است و بایس��تی بخش خصوصی دنبال پیگیری و 
وصول آن از صندوق توسعه ملی باشد، ضمن اینکه از منابع این 

صندوق به بخش دولتی تسهیالت پرداخت نمی گردد.
مهندس رجایی پرس��ید: ما در مورد تضمین ماده 56 چگونه از 
بانکها اس��تعالم کنیم؟ که مهندس دادمان جواب داد: شما باید 
نزد بانکهایی که کار می کنید نقدینگی داش��ته باش��ید و عالوه 
ب��ر این مجوز ماده 2 آئین نامه اجرایی م��اده 56 را از بانک اخذ 

نمائید.

مهنـدس جعفـری در پايـان از مزايـای طرح هـای ذكـر 
شـده سـخن گفت و ضمن توضيح دربـاره علت عالقه به 
پيمانـکاران بخش خصوصـی در مقابل پيمانـکاران نيمه 
دولتی و شـبه خصوصی، ابراز اميدواری نمود كه پروژه ها 

توسط اعضای انجمن شركتهای ساختمانی انجام گيرد.
مهنـدس دادمان با بيان اين كه موضوعات و درخواسـت 
مطرح شـده در اين جلسـه برای اعضا و شركتهای عضو 
اطالع رسـانی خواهد شـد، اظهـار اميدواری كرد بسـتر 

مناسبی برای همکاری سازنده به وجود آيد.
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اصول توسـعه پايـدار در سـازگاری فعاليت هـای بخش 
صنعت انرژی: 

کش��ورها ناگزیرند فعالیت های بخش انرژی خود را با توس��عه ی 
پایدار س��ازگار نمایند. هدف اصلی توسعه پایدار به وجود آوردن 
فضایی اس��ت که کش��ورها در راس��تای کاهش تخریب محیط 
زیس��ت خود چ��ه در داخل وچه خارج از محدوده ی مرزیش��ان 
به تعهدات داخلی و بین المللی خود متعهد باشند. صنعتی شدن 
کشورها و توسعه ی روبه رشد آن ها اگر چه دستاوردهای فراوانی 
داش��ته، اما این گونه توس��عه، خطرات و پیامده��ای ناگواری را 
نیز در پیداش��ته اس��ت؛ به طوری که حق انسان ها بر توسعه در 
تعارض با حق آن ها بر محیط زیس��ت قرار گرفته است. این امر 
باعث ش��ده تا اندیشمندان در پي راه چاره ای بیافتند تا در عین 
این که توس��عه و رشد کشورها دچار وقفه نشوند، محیط زیست 
نیز از آسیب و تخریب مصون بماند. نتیجه ی این تالش ها منجر 
به تعریفی نوین از توس��عه ش��د که در تعارض با محیط زیست 
قرار نگیرد، در نتیجه بحث »توس��عه پایدار« مطرح ش��د. شاید 
رایج ترین تعریف از »توسعه پایدار« تعریفی است که »کمیسیون 
جهانی محیط زیس��ت«2  معروف به کمیس��یون »برانت لند« 3  
در سال 1987 تحت عنوان »آینده ی مشترك ما« 4  ارائه کرده 
است: »توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای حال را بدون به 
خطر انداختن توانائی نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان 
مهیا س��ازد و این که توس��عه پای��دار رابطه متقابل انس��ان ها و 
طبیعت در سراس��ر جهان اس��ت«. 5  در توس��عه پایدار، انسان 
محور اصلی توس��عه است. 6  در این نوع توسعه، رفاه ابنای بشر 
از راه تلفیق توس��عه اجتماعی، اقتصادی و حفاظت و حمایت از 
محیط زیس��ت تضمین می گردد. حق بر توس��عه پایدار و حق بر 
محیط زیست سالم کاماًل به هم وابسته و دارای ارتباط ناگسستنی 
هس��تند. 7   از این رو توسعه اجتماعی و اقتصادی می بایست به 
گونه ای برنامه ریزی و انجام شود که از نظر زیست محیطی، فاقد 

هرگونه عیب وخس��ارتی باش��د و احیای مستمر منابع طبیعی و 
دسترسی به آن  را برای نسل های حال و آینده، تضمین گردد. 

وضعيت محيط زیست و وابستگی اقتصادی کشورها در سطح جهانی:
جهانی ش��دن اقتصاد و جهانی ش��دن محیط زیست، وابستگی 
متقابل پیچیده ای را در عرصه های اقتصاد و محیط زیست ایجاد 
کرده است. جهانی شدن منابع، سرمایه و کار، موجب گستردگي 
روابط متقابلی میان س��طوح ملی و فراملی گردیده است. همین 
امر باعث آس��یب پذیرتر شدن روابط متقابل دولت ها می شود. 8  
وجود دولت های کارآمد برای فراهم آوردن کاالها و خدماتی که 
به بازار اجازه رش��د و ش��کوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی 
سالم تر و س��عادتمندتر س��وق دهد، حیاتی تلقی می شود.بدون 
وجود چنین دولتی ، توس��عه پایدار چ��ه در زمینه های اقتصادی 
و چه در زمینه های اجتماعی غیرممکن اس��ت. برای بهبود رفاه 
مردم، قابلیت های دولت )یعنی توانایی انجام و تش��ویق کارآیی 
فعالیت های س��الم جمعی( باید افزایش یابد؛ که یکی از وظایف 
بنیادین و مهم دولت های کشورهای در حال توسعه تحت شرایط 
جهانی شدن اقتصاد حفاظت از محیط زیست می باشد. هر چند 
مقررات دولتی به تنهایی نمی توانند از آلودگی و تخریب زیست 
محیطی جلوگیری کنند ام��ا ایجاد ابزارها و راهکارهای نوآورانه 
و انعطاف پذیر جهت ترغیب آلوده کنندگان محیط زیس��ت برای 
رس��یدن به اصل تولید پاك در فعالیت هایش��ان راه گشا خواهد 
بود. کشورهای در حال توسعه در زمینه محیط زیست می توانند 
از گسترش اطالعات به منظور تشویق شهروندان جهت ابتکار و 
پیشگامی استفاده کنند که این کار باید با اصالح ساختار دولت، 
تزریق نیروهای کارآمد و جدید در قابلیت  نهادهای دولتی، ایجاد 
انگیزه در مدیران دولتی و نظارت بر اعمال خودسرانه آنها صورت 
گی��رد. باید این روند جدی گرفته ش��ود چرا که جهانی ش��دن 
اقتصاد تهدیدی برای دولت های ضعیف و بدون برنامه اس��ت، در 

[چکیده: فجایع زیس�ت محیطی یک قرن اخیر؛ نمایانگر آن اس�ت که گرچه دسترسی انسان ها به 
تکنولوژی پیشرفته، زندگی را آسان کرده، اما استفاده ی نا به جا و بی رویه از آن، عوارض مرگباری 
را در پی داش�ته اس�ت. افزایش روز افزون مصرف انرژی در تمامی س�طوح زندگی و محدودیت 
های منابع انرژی و مصرف بی رویه آن توس�ط جوامع، عالوه بر آلودگی محیط زیس�ت و هدر 
دادن س�رمایه های ملی، آینده ی بش�ر را نیز با مخاطره مواجه نموده اس�ت. انرژی نقش محوری 
در توسعه پایدار و از چالش های عمده  در اقتصادهای جهانی روبه رشد محسوب می شود. رفاه 
حاصل از رش�د اقتصادی س�بب افزایش تقاضا برای انرژی شده است. توسعه و رشد اقتصادی، 

محیط زیست را با تهدیدهای جدی مواجه می کند؛ چرا که این تنها جنگ و خشونت نیست که صلح را تهدید می کند، بلکه 
توسعه ی ناپایدار بدون نگرش به مسایل زیست محیطی، تخریب و نابودی محیط زیست نیز می تواند صلح و امنیت 

را در جهان با خطر مواجه نماید.

 مریم چهرآزاد1

نقش توسعه پایدار در حفاظت 
از محیط زیست و جهانی شدن اقتصاد
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حالی که برای دولت های کارآم��د و منضبط راهی برای تقویت 
پایه های توسعه و رفاه اقتصادی و نهایت حفظ حیات جامعه آنها 
می باش��د. همان گونه که بانک جهانی تاکید می  کند: "در فرآیند 
جهانی شدن اقتصاد نه تنها نقش و اهمیت دولت کاهش نیافته، 
بلکه این دولت است که باید کاالهای عمومی را تامین و قوانین 
و مقررات ضروری برای حفاظت از محیط زیس��ت را فراهم و از 
شکل گیری گسترده ی آلودگی جلوگیری و زمینه های تحقیق 
و توس��عه برای دست یابی به تکنولوژی های دوست دار محیط 
زیس��ت، تولید پاك اقتصاد سبز 9 و توسعه پایدار 10  را از طریق 
اصالحات نهادی، مبارزه با فس��اد، کارآمد کردن دستگاه دولت 
و مداخل��ه بهینه در اقتصاد فراهم س��اخته و پش��تیبانی نماید. 
ش��ایان ذکر اس��ت که حادترین مسایل زیس��ت محیطٍی پیش 
روی کش��ورهای در حال توس��عه منش��ا داخلی دارد تا جهانی، 
و وج��ود یک دولت کارآم��د با تفکر حل مس��ائل فوق ضروری 
اس��ت. کشورهای در حال توس��عه این واقعیت را پذیرفته اند که 
تخریب محیط زیس��ت در داخل کشورها منبع توجیه کننده ای 
برای ش��کل گیری نگرانی مش��روع بین المللی، نگرانی مشترك 
بش��ریت و در نتیجه درگیر بودن سایر دولت ها است. بخشی از 
این فرآیند به دلیل نقشی است که بازیگران غیر دولتی و فراملی 
از طریق به معرض نمایش گذاشتن عملکرد دولت های بی توجه 
به محیط زیس��ت در برابر قضاوت نمایندگان س��ایر دولت ها در 
چارچوب جلسات بین المللی ایفا می کنند. جهانی شدن اقتصاد 
هم چنین، دولت های کش��ورهای در حال توسعه را در برابر این 
واقعیت قرار داده اس��ت که توس��عه اقتصادی و تخریب محیط 
زیس��ت دو روی یک س��که اند و نمی توان آن ه��ا را از هم جدا 
س��اخت. آشکار ش��دن این واقعیت یک مانع و یک فرصت برای 
دولت های کشورهای در حال توسعه است؛ که به چند مورد آن 
اجماال اشاره می شود که وظیفه ای بسیار دشوار برای این دسته 

از دولت ها خواهد بود.
-  همبس��تگی جامعه برای جلوگیری از سوء استفاده از محیط 
زیست چه از طریق فعالیت های قانونی و چه غیر قانونی شرکت ها 

و بنگاه های داخلی و یا خارجی
-  درك اهمیت آموزش 

– پژوهش زیست محیطی و تقویت آن
-  ایج��اد زمین��ه های همکاری گس��ترده در س��طوح داخلی و 
خارجی میان همه طرف های درگیر به منظور مدیریت و کنترل 
تخریب های سریع و فرامرزی و غیر قابل برگشت زیست محیطی 

در فرآیند جهانی شدن اقتصاد
-  تقویت سازمان های غیر دولتی زیست محیطی محلی

-  وضع و اجرای مقررات و اس��تانداردهای زیس��ت محیطی در 
سطح گسترده و با توان اجرایي معطوف

-  ایستادگی در برابر نفوذهای سیاسی و فسادهای دولتی11.  

لزوم ارزیابی اثرات زیست محیطی در راستای 
رسیدن به توسعه پایدار:

یکی از ابزارهای مهم و اساس��ی برای دستیابی به اهداف توسعه 

پایدار، ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی طرح های توسعه می باشد. 
با وجود پیشرفت ارزیابی اثرات زیست محیطی در دنیا، بسیاری 
ازکش��ورها از جمله جمهوری اس��المی ایران به دلیل س��اختار 
اداری و ظرفی��ت علمی نیاز به حمایت، تقویت و گس��ترش این 
دانش دارد و می بایست به این نکته توجه نمود که ارزیابی اثرات 
زیس��ت محیطی، یک حرکت تش��ریفاتی نبوده، بلکه برنامه ای 
مدیریتی و الزم االجرا جهت اصالح روش های س��اخت و فرآیند 
بهره برداری از طرح های توسعه ای می باشد و در این مسیر چنان 
 چ��ه بتوان به فن آوری و کارای��ی الزم و هم چنین اجرای دقیق 
نتایج مطالعات و ضوابط و اس��تانداردهای محیط زیس��ت دست 
یافت؛ دس��ت آوردی ارزشمند در سطح منطقه ای و جهانی پدید 
خواهد آمد.  وضعیت محیط زیس��ت 12 )کیفیت محیط زیس��ت 
و س��طح تخریب و آلودگ��ی( 13 برآیندی از تعامل و تاثیرگذاری 
منافع و اقدام��ات بازیگران این عرصه اع��م از دولت ها، بنگاه ها 
و عاملی��ن اقتصادی، س��ازمان های غیر دولت��ی، احزاب طرفدار 
محی��ط زیس��ت و توده های مردم در س��طوح داخلی و خارجی 
می باش��د. همکاری در شناسائی منابع طبیعی پاك و گسترش 
اس��تفاده از آن ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه، همچنین 
برنامه ری��زی در س��طوح ملی برای بخش ان��رژی در چهارچوب 
سیاس��ت های اقتصادی و زیس��ت محیطی جهت دس��تیابی به 
توسعه پایدار، استفاده از تکنولوژی های موثر در بخش انرژی در 
زمینه منابع انرژی پاك و تجدید ش��ونده، هماهنگی منطقه ای 
در زمینه اس��تفاده از این انرژی ها، ترویج بازدهی مصرف انرژی 
و تعیی��ن حداکث��ر میزان تولی��د گازهای گلخانه ای، گس��ترش 
آم��وزش و آگاهی های محلی، ملی و منطقه ای در زمینه بازدهی 
بیش��تر منابع انرژی و اس��تفاده از انرژی ه��ای منطبق با محیط 
زیست، ضروری می باش��د. مشکالت ناشی از استفاده ناپایدار و 
س��ودجویانه از منابع  زمین، آب، هوا و غیره، چش��م انداز بسیار 
خطرن��اك و تهدیدکنن��ده ای را در این جوامع ترس��یم می کند. 
جنگل زدایی، بیابان زایی، انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه 
آلودگی ش��دید هوا، آلودگی دریاها و آبهای شیرین )رودخانهها، 
آبه��ای زیرزمینی( کاهش و انقراض گونه های گیاهی و جانوری، 
دفن نامناس��ب و غیراصولی مواد آلوده و س��می، استفاده بسیار 
زیاد از مواد آلی و سمی پایدار مانند کودهای شیمیایی یا سموم 
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دف��ع آفات نباتی، فرس��ایش خاك و در نتیج��ه کاهش کیفیت 
خاك و غی��ره برخی از مهم ترین معضالت زیس��ت محیطی در 

کشورهای در حال توسعه به شمار می روند . 14

جايگاه حفاظت از  محيط زيست در قوانين توسعه ايران:
مطالعه دقیق مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیس��ت 
در ایران مبین آن اس��ت که از حدود یک دهه پیش به این س��و 
و همزمان با افزایش س��رعت روند جهانی ش��دن اقتصاد، قوانین 
و مقررات، معیارهای زیس��ت محیطی در ایران توسعه یافته اند. 
افزایش توجه به حفاظت از محیط زیس��ت در سیاس��تگذاری ها 
و برنامه ریزی ه��ای کالن را ب��ه خوب��ی می ت��وان در برنامه های 
دوم، س��وم و چهارم توس��عه ی اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی 
مالحظه کرد. در فصل دوازدهم قانون برنامه س��وم تحت عنوان 
سیاست های زیس��ت محیطی )مواد 104 و 105( اجرای برخی 
برنامه ها و سیاس��ت گذاری ها به منظور حفاظت از محیط زیست 
و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کش��ور الزامی شده است. در 
فصل پنجم برنامه چهارم توس��عه با عنوان حفظ محیط زیس��ت 
)مواد 58 تا 71( به موضوع حفاظت محیط زیست پرداخته شده 
است. برنامه چهارم به وظایف دولت در حفاظت از محیط زیست، 
جامع تر و گسترده تر پرداخته است، که متأسفانه در اجراي قوانین 
به دالیل گوناگون موفق نبوده ایم. تاثیرات جهانی شدن اقتصاد بر 
اقتصاد داخلی کش��ورها تا حد زیادی به وس��یله خود دولت های 
ملی جهت دار می شوند. موضوع حفاظت محیط زیست به طور 
خاص در اصل پنجاهم قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران 
پیش بینی شده است، همچنین در اصول دیگر قانون اساسی نیز 
ابعاد مختلفی از مسائل زیست محیطی منعکس شده است. فصل 
سوم قانون اساس��ی)حقوق ملت(، و فصل چهارم )اقتصاد و امور 
مال��ی اختصاص(، به طور ضمنی ابعادی از محیط زیس��ت را مد 
نظر قرار می دهد. حقوقی چون حق حیات 13، حق بهداش��ت 14  
از جمله مواردی اس��ت که با محیط زیست پیوند دارد و در اصل 
پنجاهم قانون اساس��ي به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. 
این اصل متذکر می شود حفاظت از محیط زیست که نسل امروز 
و نس��ل های بعدی که باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی 
داشته باش��د، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد. لذا فعالیت های 
اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران 

آن مالزمه پیدا کند، ممنوع اس��ت. اصل پنجاه موضوع حفاظت 
را تنها وظیفه مؤسس��ات دولتی نمی داند بلکه بر همگان تکلیف 
می کن��د که حفاظت از محیط زیس��ت  به معن��ای نبودن"حق 
همگان بر محیط زیس��ت" نیست، بلکه از نظر فلسفه حقوق در 
برابر هر حقی، تکلیفی قابل وضع اس��ت؛ یعنی همه افراد جامعه 
اعم از حقیقی وحقوقی، مکلف به حفظ محیط زیس��ت هستند. 
جمل��ه دوم اصل پنجاه قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران 
گوی��ای وجود اصل مهم توس��عه پایدار اس��ت. این اصل حاصل 
جمع مقتضیات رش��د و پیش��رفت اقتصادی، و حفظ ضروریات 
زیست محیطی است. تحقق توسعه پایدار به ویژه در بخش هایی 
از فعالیت ه��ای اقتص��ادی که فرآیند صنعتی ش��دن را به عنوان 
الگوی مقابله با عقب ماندگی و مهمترین هدف و سیاست توسعه 

می دانند، بسیار دشوار است. 15

ارزيابی اثرات زيست محيطی در قوانين ايران: 
ایجاد موجی از تش��کیل انجمن ها، تشکل ها و سازمانی های غیر 
دولتی زیس��ت محیطی در س��ال های اخیر، در س��طوح محلی 
و مل��ی در ایران به چش��م می خورد که رق��م آن ها به چند صد 
موسس��ه یا انجمن یا س��ازمان می رسد. با این حال جنبش های  
زیس��ت محیطی از حمایت ه��ای مردمی برخ��وردار نبوده و به 
دالی��ل متعدد تحت حمایت س��ازمان های دولتی ق��رار دارد 16.  
عالوه بر تشکل ها یا سازمان های غیر دولتی، شرکت های مشاور، 
مج��ری طرح، و پیمانکار زیس��ت محیطی نیز در داخل کش��ور 
تاسیس ش��ده اند که فعالیت های آن تجاری-صنعتی و خدماتی 
می باش��د. نهاده��ای غیردولتی مذکور چ��ه در بخش بازار و چه 
در بخش اجتماعی به اش��کال گوناگون می توانند جهت گیری ها 
و تصمیم س��ازی دولت در زمینه محیط زیس��ت را متاثر  سازند، 
ام��ا حوزه عمل و تاثیرگذاری س��ازمان های غیر دولتی در ایران 
محدود می باش��د و به نظر نمی رسد این سازمان ها توانایی کافی 
در تامی��ن بودجه و یا فضای الزم رس��یدن به اه��داف و قوانین 
را ندارند و یا حتي آش��کار س��اختن مس��ائل زیست محیطي در 
پروژه هاي بزرگ اقتصادي را داشته باشند. از آنجایی که ارزیابی 
زیست محیطی یکی از مناس��ب ترین معیارهای توسعه پایدار و 
مدیریت محیطی زیس��ت در کشورمان به شمار می رود، لذا می 
بایس��ت در قالب الزامات قانونی قرار گرفته و مورد اجرا گذاشته 
شود.  برای نمونه می توان به مقررات و ضوابط مربوط به تعیین 
محل استقرار کارخانجات و صنایعی که در حال تأسیس، توسعه، 
ی��ا تغییر محل هس��تند. برای نخس��تین بار در ایران در س��ال 
1354، آیین نام��ه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354/4/29 
کمیس��ون های مجلس اش��اره کرد که صدور پروانه تأسیس هر 
ن��وع کارخانه و کارگاه جدید و توس��عه و تغیی��ر کارخانجات و 
کارگاه ه��ای موجود، موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت 
و بهسازی محیط زیس��ت شد. البته در آن زمان عماًل فقط یک 
مبحث ارزیابی زیس��ت محیطی یعنی اس��تقرار مالك عمل قرار 
گرفته و رعایت می ش��د و دامنه آن، بررس��ی و رعایت مقررات و 
ضوابط زیس��ت محیطی با ارزیابی موضوع صرفاً از جهت تعیین 
محل اس��تقرار کارخانجات و کارگاه ها و یا نهایتاً توسعه و تغییر 
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1-  متولد سال 1364، کارشناس حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)1387(، کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تهران)1391(.  

  2- World Commission On Environment and Development (WCED)
  3- Brandt Land
  4 Our common Future 

  5-  آقائی، داوود، »راهبردهای توسعه پایدار در سازمان ملل متحد«، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره پنجاه و نهم، بهار17-1381،11.
 6-  اصل 1 اعالمیه ریو: »انسان ها محور اصلی توسعه پایدار هستند. ایشان شایسته ی یک زندگی سالم و پربار در سازگاری با طبیعت هستند«.

  7-  اصل  25اعالمیه ریو: »صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست به هم وابسته و جدانشدنی هستند«.
 8- Miller. Marian. the �ird World in Global Evironmental Politics. )London: Lynne Rienner Publishers. 1995(. pp10-11.
 9- green economy
 10- sustainable development

 11-  غالمپور، علی، »تاثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه«، فصلنامه سیاست، مجله 
دانشکه حقوق و علوم سیاسی،دوره سی و هفت،شماره چهارم،زمستان1386،ص126.

  12- دبیری، فرهاد، کیانی، مژده، »بررسی قوانین و مقررات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی«، فصلنامه 
علوم و تکنولوژی، دوره نهم،شماره چهارم، زمستان1386، ص97.

13-state of the environment .  
  14-  غالمپور، علی، »تاثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه«، فصلنامه سیاست، مجله 

دانشکه حقوق و علوم سیاسی،همان، ص126.
 15- اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

  16-  اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 17 - حبیبی، محمدحسن، »حق برخورداری از محیط زیست سالم«، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص160.

 18- موسسه فرهنگی هنری قالب سبز، شناسنامه سبز: نخستین شناسنامه فعالیت های زیست محیطی در ایران، تهران، 1382،ص42و91.

مح��ل کارخانجات ب��ود، به نحوی که اح��داث صنایع در محل، 
کمترین پیامدهای زیست محیطی را داشته باشد، را شامل می 
گشت. ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران برای اولین بار در 
1373/9/20 در بن��د الف تبصره 82 قانون برنامه دوم توس��عه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران به طور 
مشخص صورت قانونی به خود گرفت. طبق این مصوبه مجریان 
طرح ه��ای کارخانجات پتروش��یمی،  پاالیش��گاه ها، نیروگاه ها، 
صنایع فوالد، س��دها و دیگر سازه های آبی، شهرك های صنعتی 
و فرودگاه ها موظف گردیدند، به همراه گزارش امکان س��نجی و 
مکان یابی، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی 
اقدام نمایند. تصویب الزامی شدن ارزیابی اثرات زیست محیطی 
برای طرح های مذکور طبق تبصره 82 قانون برنامه دوم توس��عه 
وتصوی��ب آیین نامه )الگوی( ارزیابی زیس��ت محیطی توس��عه 
ش��ورای عالی حفاظت محیط زیس��ت درس��ال 1376، فرآیند 
ارزیابی از اعتبار و اهمیت بیش��تری برخوردار گردید و جزئیات 
تفصیلی آن، شکل قانونی جدی تری به خود گرفت. قانون برنامه 
س��وم توس��عه )ماده 105  (، کلیه طرح ه��ا و پروژه های بزرگ 
تولید و خدماتی در پیش از اجرا و در دو مرحله انجام مطالعات 
امکان س��نجی و مکان یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای 
عالی حفاظت محیط زیس��ت و مصوب هیئت وزیران، موظف به 
ارزیابی زیس��ت محیطی گردانیده و رعایت نتایج ارزیابی توسط 

آنان الزامی شد است. 17  
 نتيجه گيری: 18

الزمه رس��یدن به یک سیس��تم پایدار زیس��ت محیطی در حوزه 
صنعت و اقتصاد، نیازمند برنامه ریزی بلند مدت در سطح محلی، 
منطقه ای و بین المللی می باشد. سنجیدن شرایط زیست محیطی 
کشور از نظر جغرافیایی و تطبیق نیازمندی ها حفاظت از محیط 
زیس��ت در روند سرمایه گذاری خصوصا حوزه ی انرژی )که مهم 
ترین عامل در توسعه اقتصاد محسوب می شود(، با استانداردهای 
زیست محیطی روز دنیا، الزمه ی این برنامه ریزی می باشد. برنامه 

ریزی بر طبق اس��تانداردهای جهانی و نیز دستیابی به تکنولوژی 
های روز دنیا این امکان را فراهم می کند که با صرف هزینه های 

کمتر، اقتصادی پویا؛ منطبق با اصول توسعه پایدار داشته باشیم.
سنجش موقعیت و مدیریت زمان در انجام اقدامات عملی جهت 
استفاده ی بهینه از نیروی های  انسانی و قابلیت های زیربنایی 
کش��ورها، می توان��د منجر به تنظیم یک برنام��ه ریزی دقیق و 
منس��جم گردد تا در کاهش هزینه های توس��عه و جلوگیری از 

تکرار الگوهای غلط گذشته موثر واقع گردد.
بحران اقتصادی امروز جهان از مهمترین دغدغه های کش��ورها 
اعم از توس��عه یافته و یا در حال توس��عه می باش��د؛ لذا رعایت 
اص��ول و قوانین بین المللی، ایجاد نهاد های نظارتی بر روند کار 
دول��ت ها، و نی��ز وضع ضمانت اجراهای موثر، م��ی تواند آینده 
ای روش��ن را در برابر خطرات تهدید کننده نس��ل های بشری 

را رقم بزند. 
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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    

تفاوت بين رشد كردن و پير شدن 

در اولین جلسه دانشگاه استاد ما خودش را معرفی نمود و از ما خواست که کسی را بیابیم که تا به حال با او آشنا نشده ایم، برای نگاه کردن به اطراف ایستادم، 

در آن هنگام دستی به آرامی شانه ام را لمس نمود، برگشتم و خانم مسن کوچک اندامی را دیدم که با خوشرویی و لبخند به من نگاه می کرد. او گفت: »سالم 

عزیزم، نام من رز است، هشتاد و چهار سال دارم، آیا می توانم تو را در آغوش بگیرم؟«پاسخ دادم: »البته که می توانید«، و او مرا در آغوش خود فشرد.پرسیدم: 

»چطور شما در این سن به دانشگاه آمده اید !؟«به شوخی پاسخ داد: »من اینجا هستم تا یک شوهر پولدار پیدا کنم، ازدواج کرده یک جفت بچه بیاورم، سپس 
بازنشسته شده و مسافرت نمایم«

پرسیدم: »نه، جداً چه چیزی باعث شده؟« کنجکاو بودم که بفهمم چه انگیزه ای باعث شده او این مبارزه را انتخاب نماید.به من گفت: »همیشه رویای داشتن 

تحصیالت دانشگاهی را داشتم و حاال، این فرصت را دارم.« پس از کالس به اتفاق تا ساختمان اتحادیه دانشجویی قدم زدیم و در یک کافه گالسه سهیم 

شدیم،  ما به طور اتفاقی دوست شده بودیم،  برای سه ماه ما هر روز با هم کالس را ترك می کردیم، او در طول یکسال شهره کالج شد و به راحتی هر کجا که 

می رفت، دوست پیدا می کرد، او عاشق این بود که به این لباس درآید و از توجهاتی که سایر دانشجویان به او می نمودند، لذت می برد، او اینگونه زندگی می کرد 
تا دوران دانشگاه پایان یافت .

در مراسم پایان تحصیلی ما از رز دعوت کردیم تا برای ما سخنرانی نماید، من هرگز چیزی راکه اوگفت فراموش نمی کنم: او گفت :»ما بازی را متوقف نمی کنیم 

چون که پیر نشده ایم، ما پیر می شویم زیرا که از بازی دست می کشیم، تنها یک راه برای جوان ماندن، شاد بودن و دست یابی به موفقیت وجودارد، شما باید 

بخندید و هر روز از کارتان رضایت پیدا کنید. ما عادت کردیم که رویایی داشته باشیم، وقتی رویاهایمان را از دست می دهیم، می میریم.
  

چکيده از كتاب اين كارو نکن، اين كارو بکن.
• تا پایان کار، از موفقیت در آن با کسی صحبت نکنیم.

• برای حضور در جلسات حتی یک دقیقه هم تاخیر نکنیم.
• با کارمندانمان مهربان ولی قاطع باشیم.

• کسی را که به ما امیدوار است ناامید نکنیم.

خاليق هرچه اليق! 
ضرب المثل »خالیق هرچه الیق« یکي از بهترینهاست زیرا که فراتر 
از زمان و مکان است. در مورد همه کس صدق میکند به فرهنگ و 
قوم خاصی هم تعلق ندارد.هر چقدر زمان به جلوتر میرود صحت و 

صالبت آن بیشتر نمود پیدا می کند. 

زمينه پيدايش مفهوم ماستمالی كردن
پیدایش مثل  ماستمالی کردن به دوران پهلوی اول می رسد و شادروان محمد 
مسعود آن را مربوط به عروسی فرزند شاه می داند. هنگام عروسی محمدرضا 
ش��اه پهلوی و فوزیه چون مقرر بود میهمانان مصری و همراهان عروس به 
وسیلۀ راه آهن جنوب تهران، وارد شوند از طرف دربار و شهربانی دستور اکید 
صادر شده بود که دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه های دهقانی مجاور 
خط آهن را سفید کنند. در یکی از دهات چون گچ در دسترس نبود بخشدار 
دستور می دهد که با کشک و ماست که در آن ده فراوان بود دیوارها را موقتاً 
سفید نمایند، و به این منظور متجاوز از یکهزار و دویست ریال از کدخدای ده 
گرفتند و با خرید مقدار زیادی ماست کلیۀ دیوارها را ماستمالی کردند.« به 
طوری که مالحظه شد قدمت ریشۀ تاریخی این اصطالح و مثل از هفتاد سال 
نمی گذرد، زیرا عروسی مزبور در سال 1317 شمسی برگذار گردید و مدتها 
موضوع اصلی شوخیهای محافل و مجالس بود و در عصر حاضر نیز در موارد 

الزم و مقتضی بازار رایجی دارد. 
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 خنده
خنده خواص درمانی بسیاری دارد که برخی از آنها را می توان به شرح زیر برشمرد:

 خنده انبساط عروقی ایجاد می کند که در سالمتی موثر است.
 خنده تعادل ظریف هورمونی ایجاد می کند.

 خنده باعث افزایش هورمون کورتیزول شده و ایمنی بدن را در برابر بیماریها زیاد می کند.
 خنده هورمون سروتونین را نیز افزایش داده احساس سرخوشی ایجاد می نماید.

 خنده محبوبیت و جذابیت ایجاد می کند.
 خنده شادی می آورد، همان طور که شادی خنده می آورد.

 خنده قدرت یادگیری را افزایش می دهد. نقش خنده در کالس های درسی و آموزشی فوق 
العاده است.

 خنده نوعی تخلیه روانی بوده تنشها و احساسات سرکوب شده را رها می سازد.
رخنده در پیشگیری از سکته قلبی و سکته مغزی بسیار موثر است.

 خنده نشانه بارز اعتماد به نفس ، سالمت روان و احساس امنیت است.
 آفتاب چون ظاهر شود، بر همه کس یکسان تابد . . . اّما بعضی را بسازد و بعضی را بسوزد، و 

این به اختیار آفتاب نیست. اّما ما را اختیاری هست!             
 هدف بزرگ زندگی دانش نیست، عمل است.  

1-تقصير من نبود: حتی اگر واقعا مشـکل پيش آمده تقصير ما نبوده 
اسـت، اين جمله را به زبان نياوريم زيرا ما را همچون يك كودك نشان 
 می دهـد. بزرگ ترها هميشـه مسـووليت كارهای خـود را به عهده 
مـی گيرند و برای حل مشـکالت به دنبال راه چاره هسـتند. مديران 
هميشه دوست دارند كارمندان بخشی از راهکار باشند، به ويژه زمانيکه 

كه خودشان مشکلی را به وجود آورده اند.
2-اين وظيفه من نيسـت: كار ما فقط محدود به مواردی نيست كه در 
قرارداد ذكر شده اسـت. وقتی مديری از ما می خواهد تا كاری را انجام 
دهيم، انجام آن وظيفه ماست. اگر جلوی مدير خود از قبول آن كار سرباز 

بزنيم، به نظر او كودك، غيرمتعهد و بدون حس همکاری خواهيم بود.
3-مشـکل ارتباطی بوده است: از آنجا كه بيشتر مشاغل اين روزها در 
رقابت تنگاتنگ با هم هستند، شركت ها اصوال برای افرادی كه ارتباطات 
ضعيفی دارند، زياد هزينه نمی كنند. مديرهای مختلف نيازهای اطالعاتی 
مختلفی نيز دارند، بنابراين ببينيد مدير شـما جزو كدام دسته است و 
به همان ترتيب رفتار كنيد. داشتن ارتباطات خوب برای موفقيت يك 

شركت، يك مدير و حتی شغل كارمند بسيار ضروری است.
4-نمـی توانـم آقا/خانم X را تحمـل كنم: مديرها بدشـان می آيد تا 
وقت ارزشـمند خود را به جای تمركز روی كارهای مهم، روی مشاجره 
 كارمندان و اختالف های آنها صرف كنند و اصوال دوسـت ندارند وقتی
 دو نفر نمی توانند به طور حرفه ای مشـکالت خود را حل كنند، آن را 
به بخش منابع انسانی بکشانند. آنها تمايل دارند تا كارمندان احساس 

مسووليت داشته باشند و همچون آدم های بزرگ با هم رفتار كنند.
5-من حالم خوب نيست: اگر واقعا بيمار شده ايم و نمی توانيم كار كنيم، 
مشـکلی نيست اما اگر به دروغ خود را به بيماری زده ايم، اگر مديرمان 

به اين مسـاله پی ببرد بسيار برای ما گران تمام خواهد شد. احتمال لو 
رفتن اين دروغ زمانی بيشتر می شود كه ما در فيس بوك، توئيتر يا ديگر 
رسانه های اجتماعی خود پست جديدی بگذاريم و مديرمان آن را ببينيد. 

يا يك دوست دهن لق آن را اطالع رسانی كند.
 6-خيلـی كم يـا خيلی زيـاد: كارمندان اصوال خيلی بـه خود زحمت 
نمی دهند تا بپرسند كی و چگونه مدير می خواهد آنها را ببيند و ممکن 
اسـت با اطالعات ضروری كه مدير نياز به شنيدنشـان دارد، بی خيال 
در جای خود بنشـينند يا با مسايل خيلی ساده و پيش پا افتاده باعث 

عصبانيت او شوند.
7-شکوه و شکايت كردن: وقتی از كارمندان خواسته می شود تا بيشتر 
كار كنند، بيشتر آنها از اين مساله شکايت می كنند. اما از آنجا كه مشکالت 
شركت برای همه يك پيامد دارد، اين شکايت ها در واقع باعث رنجش و 
عصبانيت مديران می شود زيرا آنها خودشان به اندازه كافی خسته و ناراحت 
هستند. ما بايد زمان خود را برای يافتن راهکارها صرف كنيم. هميشه به 
ياد داشته باشيم برای هر موقعيت شغلی دست كم 5 نفر آماده به خدمت 

هستند. شايد مدير ما حوصله تحمل شکايت های ما را نداشته باشد!
8- من تقاضای افزايش حقوق دارم: اين وظيفه مدير ما نيست تا نيازهای 
مالی ما را برطرف، صورت حسابهای ما را پرداخت كند يا هزينه سفرمان 
را بپردازد. ما با توجه به كاری كه انجام می دهيم حقوق دريافت می كنيم. 
اگر تقاضای افزايش حقوق داريم، اين را با كارهای خود نشان دهيم و به 

جای درخواست يکطرفه، رو در رو با مديرمان صحبت كنيم.
9-من استعفا می دهم اگر ...: هيچگاه مدير خود را تهديد به استعفا نکنيم 
زيرا ممکن اسـت احترام خود را پيش مدير و حتی كار خود را از دست 

بدهيم. 

جمالتی که مدیران دوست ندارند بشنوند
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اشاره:
انجمن شرکتهاي راهسازي ایران در سایت خویش صفحه اي را با عنوان »خبر خوش« دارد که در آن اخبار خوشحال کننده و اميدبخش را 
درج مي نماید. این اقدام شایسته و بایسته را به همكاران انتشارات آن انجمن دست مریزاد مي گوئيم و چون جامعه مهندسان پيمانكار و مشاور 
پروژه هاي عمراني به اخبار اميدوارکننده و شادي بخش نيز بسيار نيازمند مي باشند؛ درج اینگونه اخبار ضمن اطالع رساني، مدیران را بيش از 

پيش براي پي گيري امور مجریان پيمانكاري و مشاوره اي پروژه ها و طرحهاي عمراني تشویق، ترغيب و داللت مي کند.
بدین منظور با تش�كر از دبير محترم انجمن ش�رکتهاي راهسازي، عين نامه همراه با خبر خوش درج شده در سایت آن انجمن جهت اطالع 

خوانندگاني گرامي ماهنامه پيام آبادگران ارائه مي گردد.
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توجه: خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران برای اطالع بیشتر از شاخص های قطعی  
می توانند به سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  و سایت 

انجمن شرکت های ساختمانی مراجعه فرمایند.
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آتش��کده ری با بیش از یک هزار و 800 س��ال قدمت به عنوان 
قدیمی ترین آتشکده دوره ساسانیان محسوب می شود. 

پایه های برجای مانده یک بنای چهار طاقی این آتشکده در 12 
کیلومتری جنوب شرقی ری و در 2 کیلومتری جنوب روستای 
قلعه نو بخش کهریزك این شهرس��تان بر فراز تپه ای بلند )تپه 

میل( به ارتفاع 18متر قرار دارد. 
ب��ه گفته مورخان، آتش��کده در دین زرتش��ت حک��م معابد در 
مذاه��ب دیگ��ر را دارد و زرتش��تیان در ش��هرهای مه��م خود 
آتشکده ای می ساختند و در آنجا آتش را روشن نگه می داشتند. 
بخش��ی از بنای آتشکده ری خراب شده و تنها قسمتی از بنای 
چهارطاقی و زیبای این آتش��کده به صورت دو میل باقی مانده 
و از این رو بقایای به جای مانده از آتشکده ری را که بر تپه ای 

واقع شده، تپه میل می خوانند. 
بنای آتش��کده از س��نگ و آجر با مالت س��اروج اس��ت که در 
ساختمان آن از خشت نیز استفاده شده و این بنا تشکیل شده 

از یک اتاق چهارگوشه که سقف آن طاقی ضربی است. 
آنچ��ه از پوش��ش بنا در زم��ان حاضر بر جا مان��ده، یک جفت 

قوس هاللی با مقطع بیضی است، در راستای محور اصلی تاالر، 
راهروی کم عرض تونل مانندی سراسر طول تاالر را از زیر طی 
می کن��د که از منته��ی الیه غربی، راهروی ه��م عرض دیگری 
بر آن عمود می ش��ود و ورودی اصل��ی راهروی زیرین در جبهه 

شرقی، زیر ایوان اصلی است. 
نوع معماری و بافت این طاقها به گونه ای است که فشار سقف ها 

روی دو بازو وارد می شود و عمر بنا را افزایش می دهد. 
بنای چهار طاقی آتشکده دارای چهار داالن سرپوشیده بود که 
آت��ش را برای حفاظت از آب، خ��اك و باد از این داالن ها عبور 

می دادند. 
بر اساس اکتشافات انجام شده توسط باستان شناسان تنها یکی 

از این داالن ها پدیدار شده است. 
همچنین به گفته بسیاری از مورخان، بلندی تپه میل از سطح 

دشت اطراف 18 متر است و حدود 25 متر پهنا و 
20 مت��ر طول دارد و پیرامون این تپه بلند تپه های کم ارتفاع 
کوچکتر پراکنده ش��ده که این تپه مش��رف بر آنها قرار گرفته 
اس��ت. این مجموعه منطقه ای به وس��عت 800 در 900 متر را 

آتش�كده 1800 س�اله در کانون تحوالت فالت مرکزي ایران
اشاره:

در يکي از كشورها تنديس يکي از شخصيتهاي تاريخي آن كه تمايالت شديد فاشيستي داشت در باالي كوه مشرف به 
شهر خودنمايي مي كرد، پرسيدم: چرا تنديس مردي را كه گرايش ها و تمايالت فاشيستي داشته،  نگهداري مي شود؟ در 
پاسـخ شنيدم كه اين بخشي از تاريخ كشور اسـت و ما نمي توانيم تاريخ خود را از حافظه اجتماعي و بين المللي پاك 

نماييم. لذا بايد نسلهاي فعلي و آينده بدانند كه اين كشور چه روند و فرايند و فراز و فرودهايي داشته است. 
از اين مقدمه مي خواهم نتيجه بگيرم كه دسـتاوردهاي تمدني، فرهنگي و انديشگي بر كشوري حافظه تاريخي آن را 
مي سازد و هر قدر اين آثار و سازه هاي تمدني و فرهنگي بيشتر باشد نشان دهنده ريشه دار بودن فرهنگ و تمدن آن 
كشـور است لذا براي پاسداشـت آثار تمدني و بهره گيري از آن براي جاذبه هاي توريستي به ويژه توريسم تاريخي و 
فرهنگي بر مديران ارشـد فرهنگي فرض اسـت كه در حفظ و نگهداري اين قبيل سازه ها و سامانه هاي تمدني بيش از 
پيش كوشا باشند. با هم به گزارشي از آتشکده 1800 ساله ري به نقل از روزنامه ايران مورخ 91/11/25 نظر خوانندگان 

گرامي ماهنامه پيام  آبادگران را جلب مي نمائيم.
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شامل می شود. 
بر باالی تپه، بنای اصلی آتش��کده در راس��تای شرقی غربی 
برپا شده و طرح کلی بنا، تاالر ستون داری بوده با دو ردیف 
س��تون چهارگوش��ه س��ه تایی که عماًل به 3 بخش تقسیم 
ش��ده که یک بخش مرکزی عریض تر و دو بخش جانبی کم 

عرض است. 
براساس نظریات مورخان، ساس��انیان تصویر آتشکده را نیز 

در پشت مسکوکات خود نقش می کردند. 
آیین در آتش��کده به گونه ای نبوده اس��ت که حجم زیادی 
آتش را روشن کنند که از دور قابل رویت باشد بلکه آتش را 

در داخل ظرفی به نام آتشدان قرار می دادند. 
این آتشدان ازسوی موبد موبدان از طبقه پایین حمل می شد 
و در طبق��ه باال در محل طاقدیس ه��ا قرار می گرفت و افراد 
ب��رای باال رفتن از طبق��ه دوم به طبقه باال باید از یک داالن 

باریک که طول آن حدود 20 متر است، عبور می کردند. 
سقف این داالن کوتاه ساخته شده تا ماموران حمل آتش به 
طبقه س��وم و محل استقرار طاقدیس ها مجبور شوند هنگام 
عبور از این داالن س��ر خود را خم کنند و در برابر آتش سر 

تعظیم فرود آورند. 
در کتاب مروج الذهب مس��عودی، س��اخت آتش��کده ری را 
به فریدون نس��بت می ده��د و راویان روایت ک��رده اند که 
مس��لمانان در فت��ح ری چون ب��ا مردم آنجا صل��ح کردند، 
آتش��کده را باقی گذاردند و وجود قس��متی از طاق های این 
آتش��کده در عصر حاضر گواهی بر این است که آتشکده ری 

در زمان صدر اسالم خراب نشده است. 
همچنی��ن ای��ن تپه در س��ال های اخیر حفاری ش��ده و در 
قسمت دیگر تپه بناهایی از دل خاك بیرون آمده که در آنها 
گچبری های زیادی یافت شده و می توان نمونه گچبری های 

ای��ن دوره را در آتش��کده ری و آثار به دس��ت آمده از چال 
ترخان ری که هم اکنون در موزه ایران باستان نگهداری می 

شود، مشاهده کرد. 
برای نخستین بار در سال 1909 میالدی یک هیأت فرانسوی 
فعالیت خود را به منظور کاوش در محوطه باستانی تپه میل 
آغاز کرد، سپس هیاتی ایرانی طی سال های 1331 تا 1334 
کار حفاری و مرمت قسمت هایی از این بنا را به عهده گرفت 
و آخرین دوره مطالعات باستان شناسی در این محل در سال 

1378 انجام شد. 
از تپ��ه میل به عن��وان اثری بر جای مانده از یک آتش��کده 
دوره ساس��انی یاد شده که در فهرس��ت آثار ملی ایران نیز 

ثبت شده است. 
شهرس��تان ری به عنوان مهمترین کانون تحوالت تاریخي و 
فرهنگی فالت مرکزی ایران با پیشینه ای بالغ بر هشت هزار 
سال یکی از قطب های مهم باستانشناسی در تاریخ، فرهنگ 
و تمدن س��رزمین ایران است و تاکنون 200 اثر تاریخی در 
این شهرستان شناسایی شده که از بین این تعداد 34 اثر به 

ثبت ملی رسیده است. 
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ورود شورای عالی فنی شهرداری تهران به پيشگيری از حوادث گودبرداری

معاون فنی و عمرانی ش��هردار تهران با بیان اینکه حوادث ناش��ی از گودبرداری 
متاثر از نگاه غیرکارشناس��ی و غیرتخصصی به ساخت وس��از در کش��ور اس��ت، 
گفت: ش��ورای عالی فنی شهرداری با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان 

پیشنهادهایی برای ارتقاء ایمنی ساخت وساز در پایتخت تدوین خواهد کرد.
سید مازیار حسینی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن بیان اینکه کار عمرانی 
ماهیتا با خطر همراه است، اظهار کرد: وجود برنامه مشخص برای HSE موجب 
می ش��ود که پیش بینی های الزم برای کاهش خطرات تا حد امکان فراهم شود. 
وی اف��زود: حدود 11 کیلومت��ر کار زیرزمینی در جریان پ��روژه تونل نیایش با 
کمترین خطرات و مشکالتی انجام شد و این در حالیست که ماهیت پروژه های 
عمرانی توام با خطرات و حوادث اس��ت. حس��ینی با اش��اره به حوادث ناشی از 
گودبرداری غیراصولی در ساخت وس��ازهای ش��هر، گفت: یک قیاس ساده نشان 
می دهد که حوادث ناش��ی از گودبرداری در ساخت وس��ازها به رغم ابعاد کوچک 
پروژه، بسیار بیشتر از حوادث این چنینی در پروژه های بزرگ عمرانی شهر است.
معاون ش��هردار تهران به عنوان یک کارشناس عمرانی اعتقاد دارد که این قبیل 
مش��کالت ناشی از نگاه غیرکارشناس��ی و غیرتخصصی به ساخت وساز در کشور 
اس��ت. وی در این باره توضیح داد: در اغلب کشورهای پیشرفته که ساخت وساز 
به روش علمی و تخصصی انجام می شود، ساختمان را هر کسی نمی سازد، بلکه 
ش��رکت هایی با مس��وولیت حقوقی به عنوان تولید کننده در این عرصه فعالیت 

می کنند و پس از اینکه به اس��تخدام مالک درآمدند، تمامی ابعاد اجرایی پروژه 
را برعهده می گیرند. حسینی خاطرنشان کرد: این شرکت ها بخش عمده ریسک 
ساخت وس��از را بر عهده می گیرند و متناسب این مسوولیت، قوانین مربوطه هم 
تدوین می ش��ود. معاون فنی و عمرانی ش��هردار تهران با بی��ان اینکه هم اکنون 
در ته��ران هی��چ خودرویی نباید بدون بیمه ش��خص ثالث ت��ردد کند و در غیر 
این صورت مرتکب تخلف ش��ده و متناس��ب آن مجازات می ش��ود. اما در حوزه 
س��اختمان هیچ قوانین بازدارنده ای وجود ندارد. وی معتقد اس��ت که در حوزه 
ایمنی ساخت وس��از پارامترهایی وجود دارد که البته پیچیده نیس��ت و می توان 
آن را در ساختمان س��ازی پیاده کرد و از حوادث ناش��ی از گودبرداری جلوگیری 
کرد. حس��ینی با تاکید بر اینکه موضوع حوادث ناشی از گودبرداری ارتباطی به 
حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری ندارد، در عین حال گفت: اخیرا در جلسه 
ش��ورای عالی فنی ش��هرداری این موضوع به عنوان پیش از دس��تور مطرح و به 
بحث گذاش��ته ش��د. وی با بیان اینکه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و 
سازمان نظام مهندسی ساختمان متولی اصلی حوزه ساخت وساز هستند، اظهار 
کرد: ش��ورای عالی فنی با همکاری این دو دستگاه متولی پیشنهادهایی را برای 
ارتقاء ایمنی ساختمان س��ازی تدوین و به شهردار تهران ارائه خواهد کرد تا نوع 

نگاه بخش خصوصی به ساخت وساز اصالح شود.
  

تجربیات تلخ ژاپنی ها در نش��ت م��واد رادیواکتی��و از نیروگاه های اتمی، این 
کش��ور را بر آن داش��ته ت��ا به انرژی ه��ای تجدیدپذیر و پ��اك روی بیاورد و 
بزرگ ترین نیروگاه بادی س��احلی جهان را احداث کند. به گزارش خبرگزاری 
مهر، کلنگ س��اخت این نیروگاه بادی جوالی امس��ال به زمین زده می ش��ود 
و ت��ا س��ال 2020 س��اخت آن به اتمام خواهد رس��ید. این نی��روگاه با 143 
توربین بادی در زمینی به مس��احت 16 کیلومتر در ساحل فوکوشیما ساخته 
می ش��ود؛ همان شهری که راکتور هسته ای داییچی در آن واقع است و زلزله 
و س��ونامی مارس 2011  به آن آسیب جدی وارد کرد. این نیروگاه بادی که 
وقتی تکمیل ش��ود یک گیگاوات برق تولید خواهد کرد، بخشی از برنامه ملی 
ژاپ��ن برای افزایش منابع انرژی های تجدی��د پذیر پس از خاموش کردن 54 

راکتور هس��ته ای این کش��ور پس از زلزله 2011 اس��ت. این پروژه همچنین 
بخشی از برنامه فوکوشیما برای خودکفایی کامل این شهر در زمینه انرژی تا 
س��ال 2040 است. بر اساس این برنامه فوکوشیما تا سال 2040  باید انرژی 
م��ورد نیاز خود را فقط از منابع تجدید پذیر تامین کند. این ش��هر همچنین 
در آس��تانه ساخت بزرگ ترین پارك انرژی خورشیدی در ژاپن است. در حال 
حاضر 140 توربین بادی در مزرعه بادی Greater Gabbard در س��واحل 
س��افولک انگلیس- بزرگ ترین نیروگاه بادی جهان-  504 مگاوات برق تولید 
می کند. اما نیروگاه بادی ژاپنی قرار است از این میزان فراتر رفته و یک گیگا 

وات ب��رق تولی��د کن��د.

ساخت بزرگ ترین نيروگاه بادی جهان در ژاپن

ختمان ت   سا
صنع خبار  ا
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مديركل حريم شهرداری تهران با بيان اينکه طراحی دروازه های ورودی 
تهران با اولويت اهميت هويت و فرهنگ ايرانی و اسـالمی انجام شـده 
اسـت گفت: هر يك از ايـن دروازه ها با توجه به شـاخصه های معماری 
اسـالمی ايرانی و منطبق با شرايط بومی و منطقه ای طراحی شده اند كه 
اين طرح هـا به محض تصويب قابليت اجرا خواهد داشـت. صباح الدين 
متقـی به خبرگـزاری مهر اعالم كرد: طـرح دروازه هـای ورودی تهران 
آماده شـده اسـت و هدف از تهيه اين طرح ها آن است تا گويای هويت 
شهر تهران باشد. وی افزود: با وجود آنکه تهران پايتخت كشور است و 
دارای زيبايی های مختلف با اصالت و هويت ويژه ای اسـت، اما متاسفانه 
توسـط ما شـهروندان مظلوم نگه داشته شده و با آنکه هيچ كس حاضر 
نيست اين شهر را ترك كند، اما همواره در مورد بدی ها و زشتی های اين 

شـهر سخن می گويند. مديركل حريم شـهر تهران در ادامه اظهار كرد: 
تهيه طرح برای دروازه های ورودی تهران توسـط سـازمان زيبا سـازی 
انجام می شـود كه اين طرح ها بـه محض تصويب قابليت اجرايی خواهد 
داشت. متقی با تاكيد بر اينکه در طراحی اين دروازه ها هويت و فرهنگ 
ايرانی - اسـالمی در اولويت قرار دارد ، گفت: رعايت معيارهای اسالمی 
- ايرانی در طراحی اين دروازه ها پيش بينی شده تا بيانگر هويت قديم و 
اصالت شهر تهران باشد و وروديهای تهران به تدريج با بناهای منطبق با 
معيارهای اسالمی - ايرانی و بومی ساماندهی می شوند. به گفته وی، هر 
يك از اين دروازه ها با توجه به شـاخصه های معماری اسالمی - ايرانی و 
منطبق با شرايط بومی و منطقه ای طراحی شده اند كه اميدوارم اين روند 

تا پايان سال انجام شود.

 ممنوعيت ساخت »طبقه اضافه« در تهران

ش��هرداری  ته��ران با ح��ذف دخالت دس��ت- نیروی انس��انی- از پروس��ه صدور 
پروانه س��اختمانی، ضریب امنیتی اجرای طرح تفصیلی تهران را ارتقا داده و امکان 
دورزدن »س��قف تراکم« در 4پهنه شهر را برای انبوه سازان مسدود کرده است. در 
طرح تفصیلی تهران، برای هر قطعه زمین از پالك های شهری، عدد ثابتی به عنوان 
تعداد طبقات قابل احداث -تراکم مجاز – تعیین شده طوری که میانگین تراکم  در 
کل شهر 7طبقه و حداکثر ارتفاع ممکن در نقاطی خاص از شهر، 12طبقه تعریف 
شده است. اما سرمایه گذاران ساختمانی در  ماه های اخیر در مواجهه با این محدودیت 
و تهدیدی که با »اعمال سقف تراکم«، متوجه سود ساختمان سازی  شان می شود، به 
دنبال اخذ مجوزهایی از کانال های غیررس��می برای ازدیاد تراکم مجاز بودند.در این 
باره، مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران اعالم کرد: در شهرداری  
و دفاتر خدمات الکترونیک، صدور پروانه ساختمانی کامال به صورت الکترونیکی از 
طریق سیستمی که اطالعات و مقررات طرح تفصیلی به صورت خودکار در آن اعمال 
می شود، انجام می گیرد و عوامل راهبر این سیستم هیچ امکانی برای دخالت در نوع 

کاربری و تعداد طبقاتی را که سامانه، برحسب موقعیت محل و منطقه، برای پالك 
درخواستی، تعیین  می کند ندارند. مجید پاکساز در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« تاکید 
کرد: هر آنچه را سایت استعالم طرح تفصیلی بابت تراکم مجاز و قرارگیری ملک در 
یکی از 4پهنه مسکونی، فعالیت، مختلط و سبز، به مالکان زمین اعالم می کند، قابل 
اجرا خواهد بود و به درخواستی فراتر از متن استعالم در شهرداری پاسخ داده نخواهد 
شد. پاکساز در عین حال تصریح کرد: در سه حالت، امکان بررسی درخواست افزایش 
تراکم وجود دارد: حالت اول، برای پالك هایی است که سایت استعالم طرح تفصیلی، 
تراکم مجاز آن را به بررس��ی در کمیسیون ماده5 منوط کرده است. حالت دوم نیز 
ب��ه پالك هایی اختص��اص دارد که در زمین های ذخیره - زمین هایی از ش��هر که 
ش��هرداری تهران برای آن برنامه هایی از جمله نوسازی شهری را مدنظر دارد- قرار 
گرفته اند. حالت س��وم به زمین  های متراژ بزرگ و پالك های خاص که مالکان آنها 
طرح  توجیهی برای ازدیاد طبقه دارند، مربوط می شود که البته طرح توجیهی آنها 

باید در شهرداری و کمیسیون ماده5 به تایید برسد.

طراحی دروازه برای ورودی های پایتخت

ختمان ت   سا
صنع خبار  ا



43
43  

تحقی��ق در باره تاریخچه اختراعات، بط��ور اخص، داراي ارزش 
دیگري نیز هس��ت و آن عبارت از الهامي اس��ت که مهندس��ان 
و متفکران فنون از مطالعه س��یر تکاملي تمدن خواهند گرفت. 
بررس��ي هاي مربوط به تاریخ اختراعات و اکتش��افات در مشرق 
زمین افزون بر نکات یادش��ده داراي ارزش دیگري نیز هس��ت. 
»تکنولوژي« که امروز سرنوش��ت تمدن مادي جهان را به دست 
گرفته از ش��یوه اندیش��ه خاصي که آن را »فکر غربي« مي نامیم 
ریشه مي گیرد. چنانکه در پیشتر گفته شده است این شیوه تفکر 
ش��اید تنها و بهترین طریق پیش��برد تمدن نباشد و از آنجا که 
تمدن غربي بنا به مدارك تاریخي بدون ش��بهه از مشرق زمین 
)ایران و مصر، میانرودان و چین و هند( مایه و بنیاد گرفته است 
پس بایس��ته است که براي کشف امکانات دیگر گسترش تمدن 
)که احتماالً نکات منفي تمدن امروزي را دربر نداش��ته باش��د( 
به زادگاه اولیه پیدایي تمدن برگش��ته و به کمک بررس��ي هاي 
تاریخ��ي از جمله مطالعاتي مربوط به تاریخچه اختراعات فني و 
اکتش��افات به برداشتهاي اصیل و امکانات تازه تري دست یازیده 

شود.
بررسي دقیق و عادالنه تاریخ اختراعات و اکتشافات و دست یابي 
ریش��ه هاي عقاید و زادگاه هاي ابداعات اصوالً کار دشواري است 
و هر اندازه شمار مدارك واقعي در این مورد کمتر و ناپیوسته تر 
باشد، دش��واري این مطالعه بیش��تر خواهد گشت. در برخي از 
م��وارد به علت پخش مکاني اختراع��ات و همزماني تقریبي آنها 
تصمیم به اینکه خاستگاه واقعي پیدایي عقدیه و یا پدیده اي چه 
بوده بس��یار دشوار مي ش��ود و نظرات غیرعادالنه و یکسونگرانه 
برخي از مورخان به دشواري کار مي افزاید. خوشبختانه به کمک 
مطالعات مداوم باستانشناسي هر روز مدارك و اطالعات تازه اي 
از تمدنهاي باس��تاني به دس��ت مي آید که به تدریج گوشه هاي 

تاریک و برخي از معضالت را روشن مي کند.
طبق مدارك موجود، و مورد قبول بیشتر پژوهشگران، ایران زمین 
زادگاه و محل پیدایي بس��یاري از نوآوري ه��ا و اختراعات بوده 
و همچنی��ن تع��داد زیادي از اکتش��افات فني و علمي توس��ط 

مهندس��ان و متفکران ایراني انجام و در تاریخ ثبت ش��ده است. 
ای��ران در طول تاری��خ تمدن، چه به صورت تاری��خ مدون، و یا 
غیرم��دون، همواره چون منبعي به تمدن جهاني نور داده و این 
نورافشاني در طي زمانهاي متوالي نیز انجام گردیده است. افزون 
بر آن،  این سرزمین همیشه به صورت گذرگاهي براي گسترش 
عقاید و اختراعات از سرزمیني به سرزمینهاي دیگر بوده است.

تاری��خ اختراعات در ایران تنها ش��امل نوآوري هاي مادي مانند 
ساختن ابزارهاي جدید، ابداعات در ساختمان سازي و... نیست. 
اختراع��ات و اکتش��افات در ای��ران از دورانهاي باس��تاني داراي 
زیربناي بسیار ژرف و گس��ترده اي بوده است که از دیدگاه هاي 
فلس��في و مذهب��ي مردم��ان قدیم این س��رزمین ب��ه جهان و 
کائن��ات ریش��ه مي گرفته اس��ت. آمیخته ب��ودن و متحد بودن 
مفاهیم فلس��في، دیني، علمي، هن��ري و فني در ذهن متفکران 
و مهندس��ان ایراني ن��ه تنها الهام بخش آن��ان در تازه جوئي ها و 
نوآوري ه��ا بوده، بلکه ب��ه اختراعات مادي آنه��ا کیفیت خاصي 
مي بخشیده اس��ت. در فصلهاي این کتاب گوشه اي از نقشي که 
ایرانی��ان در زمینه ه��اي گوناگون و در پیش��برد و اعتالء  تمدن 
جهاني داش��ته اند آمده است. در این بخش آن قسمت از سهمي 
که نمایانگر روح نوآوري ه��ا و تازه جوئي هاي این مردم در طول 
تاریخ مي باش��د به طور بسیار مجمع و به گونه جمع بندانه آورده 

شده است.
پيدايي تمدن جهان

مطالعات باستان شناسي نشان داده که سرزمین ایران از نخستین 
صفحاتي بوده اس��ت که تمدن بشري در آن آغاز گشته و تاریخ 
این پیدایي به صدهزار سال پیش مي رسد. از این تمدنهاي اولیه 
جهاني در ایران ابزارهایي چون چاقو، اره، تبر، مته، مجس��مه و 
سایر لوازم زندگي به دست آمده که مربوط به دوره سنگ است 
و قدیم ترین آنها یک تبر سنگي است )موزه ایران باستان تهران( 

که تاریخ آن را مربوط به صدهزار سال پیش دانسته اند.

نوآوري در زمينه دانش هاي عملي و مهندسي
با آنکه آثار بسیاري از سهم عمده اي که ایرانیان باستان در پدید 

سير تحول ساختمان سازي در ايران
اختراع وسایل و ابزارهاي مهندسي

گفتاري کوتاه از اختراعات مهندسي در ایران

هدف از پژوهش در باره تاريخ اختراعات و زادگاه آنها واقعًا آن نيست كه نقش ملت و يا سرزمين خاصي را پرارزش تر 
جلـوه داده و اهميت سـهم ملت ها و سـرزمين هاي ديگر در 
تمدن انسـاني ناديده گرفته شود. بررسـي تاريخ اختراعات 
مانند هر بررسـي تاريخي ديگر برگذشته انسان و به پيشينه 
تمدن ها نور مي افشـاند و موجب مي گردد كه بشـر گذشـته 
خود را خوب بشناسـد و از اين گذشـته در تعيين شيوه هاي 

زنده خود و آينده اش درس بگيرد.
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آوردن علوم شیمي، ستاره شناسي و فیزیک داشته اند از بین رفته 
اس��ت؛ لیکن نفوذ عمیق علوم ایراني در تمدنهاي باستاني مانند 
بابل و آش��ور و مصر و یونان موجب گش��ته که میراث ایران در 
تشکیل علوم قدیم باقي بماند. در دوره هاي بعد نیز دانشمندان و 
متفکران ایراني در پیش��برد شعب گوناگون دانش نقش عمده اي 
داش��ته اند و اختراعات و اندیش��ه هاي نو ای��ن متفکران بوده که 
ت��ا اندازه اي زیربناي دانش و تکنولوژي امروزي را تش��کیل داده 
اس��ت. روشهاي حل مسائل در نجوم و ریاضیات، زمین شناسي و 
فیزیک، مهندسي و هندسه و ساختن وسایل، معرف سهم عمده 

ایرانیان در پیشبرد علوم و دانش مهندسي است.

مقياس ها، ابزار و روشهاي اندازه گيري
مقیاس ه��ا و ابزاره��اي اندازه گیري در جهان باس��تان از محلي 
ب��ه محل دیگر متف��اوت بود. در زمان داریوش اول هخامنش��ي 
مقیاس��هاي رس��مي براي اندازه گیري کمیتها وضع گردید  این 
مقیاسها به صورت رس��مي و یکنواخت در تمام سرزمین به کار 
رفت. در دوره اس��المي نیز براي نخس��تین ب��ار مقررات خاصي 
براي اندازه ها و اندازه گیري وضع و اجرا گردید. در زمینه وسایل 
اندازه گیري و روش��هاي اندازه گیري از س��وي دانشمندان ایراني 
ابداعاتي به جهان عرضه شده است. از جمله رازي،  بیروني، خیام 
و خازن��ي ترازو را تکمیل نمودند و روش��هایي جهت اندازه گیري 
وزن مخصوص اجس��ام عرضه داس��تند. کرج��ي مهندس بزرگ 
دیگ��ر نیز ترازوها، زاویه ی��اب و ارتفاع یابهای��ي را ابداع نمود که 
آنها را مي توان نخستین دس��تگاه هاي اندازه گیري زاویه، ارتفاع 
و اختالف ارتفاع در جهان به ش��مار آورد. روش��هاي پیشنهادي 

کرجي و بیروني نیز در این زمینه کاماًل اساسي اند.

مطالعه زمان و حركت
نخس��تین نش��انه هایي ک��ه از روش علمي حل مس��ائل فني و 
اقتصادي در تاریخ جهان باقي اس��ت و امروزه زیربناي بس��یاري 
از بررسي ها را تش��کیل مي دهد مطالعه زمان و حرکت در زمان 
کوروش پادشاهي هخامنشي اس��ت. این مطالعات جهت تعیین 

فواصل ایستگاه هاي بین راه ها انجام شد.

فلزكاري

برابر مدارك موجود ناحیه ش��رق، شمال و شمال غربي ایران را 
مي ت��وان زادگاه پیدایي صنعت فلزکاري در جهان دانس��ت. در 
این نواحي بوده اس��ت که براي نخس��تین بار فلز اس��تخراج و با 
آب کردن از س��نگ معدن پالوده ش��د و براي ساختن ابزارها به 
کار رفت. صنعت فلزکاري از این نواحي در طي مراحل زماني به 
سرزمینهاي اروپایي اشاعه یافت. مناطقي مانند شوش نیز از نظر 
تاریخ اولیه فلزکاري از دیرباز ش��هرت داش��ته و آثاري از صنعت 
ذوب فلزات در آن ناحیه مربوط به دورانهاي پیش��ین به دس��ت 

آورده شده است.

كوره هاي سفال و آجرپزي
ایران زمین از نظر صنعت س��فال پزي قدیمي ترین پهنه در جهان 
به شمار مي آید. نخستین مدارك از کوره هاي پخت سفال و آجر 
در نواح��ي مرکزي و جن��وب غربي مرز فعلي ایران یافته ش��ده 
است. این کوره ها از نوع کوره قائم بوده که اتاق آتش در زیر آن 
قرار داش��ته است. نخستین اشیاء سفالي نیز در ایران )در سیلک 
کاشان( به دست آمده که تاریخ آن مربوط به هزاره پنجم پیش 

از میالد است.

چرخ كوزه گري
چرخ کوزه گري براي اولین بار در 3500 پیش از میالد در شوش 
و س��یلک و تپه حصار پدیدار مي گردد. چرخ کوزه گري نمایشگر 
نخستین ابزاري است که در آن حرکت دوراني پیوسته به دست 

بشر مجسم گردیده است.

ساختمانهاي خرپايي
س��اختمان خرپائي براي نخس��تین بار در هزاره س��وم پیش از 
میالد در س��رزمین شوش به طور درست و کامل ساخته شده و 
به کار رفته اس��ت. مدرك موجود نشان دهنده یک فرم خرپایي 
با اتص��االت صحیح اس��ت و نی��ز نش��ان دهنده درك مکانیکي 
س��ازندگان چنین فرم کامل مهندس��ي در آن دوران بوده است. 
ابداع فرم خرپایي توس��ط ایرانیان هزاره س��وم پیش از میالد را 
مي توان یکي از گام هاي بزرگ در س��یر تکاملي تاریخ تکنولوژي 

در زمینه ساختمان سازي دانست.

سقف مورب
مدارك باستان شناس��ي داس��تان از آن مي گوید که قدیمي ترین 
آثار از س��قف مورب در ایران یافت ش��ده اس��ت. لوحه به دست 
آمده سقفي مورب را که با صحت و دقت نقش گردیده و مقیاس 
آن نی��ز تا حد زیادي به واقعیت نزدیک اس��ت نش��ان مي دهد. 
موجب این س��ند مي توان گفت که س��بک معم��اري معروف به 
س��بک یوناني بیش از آنکه در آن س��رزمین معم��ول گردد در 

سرزمین ایران رایج بوده است.
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دستگاه هاي خودكار
ایرانیان و دیگر دانشمندان اسالمي در ابداع و ساختن دستگاه هاي 
خودکار )اتوماتیک( پیشگام بوده اند. الجزري مهندس اسالمي و 
فرزندان موسي از جمله کساني هستند که دستگاه هاي با کنترل 

خودکار را براي اولین بار ابداع کرده اند و ساخته اند.

ساختمانهاي متحرك
چنانکه در تاریخ معماري آمده اس��ت تخت طاقدیس، آتش��کده 
بزرگ اشکانیان و ساسانیان داراي سقفي بوده که بر روي نقشهاي 
الواني ایجاد ش��ده بود و این س��قف متحرك و دوران کننده بوده 
اس��ت. با توجه به مقیاس بزرگ چنین س��اختماني مي توان آن 
را یک��ي از ابداعات و اختراعات اعج��اب آور اولیه در زمینه ایجاد 

ساختمانهاي متحرك دانست.

تاقها،  گنبدها و قوسها
اش��کال تاقي، گنبدي و قوسي از ناحیه میانرودان و جنوب غربي 
سرزمین کنوني ایران پیدا شده اند. این فرمهاي ساختماني که به 
دنبال نیازهاي طبیعي و فني و رواني به پوش��ش فضاها اختراع 
و پیدایي یافت��ه بود در طي قرون بعد نیز نه تنها کاًل با فرمهاي 
دیگر س��اختماني جایگزین گشت، بلکه کم کم در طي سده هاي 
بع��د تکامل نی��ز یافت. س��یر تکاملي فرمهاي تاق��ي، گنبدي و 
قوسي در ایران همراه با ابداعات فراوان در فرمهاي ساختماني و 

روشهاي اجرائي بوده است.

س��اختن گنبد دوپوس��ته و س��یر تکاملي آن یکي از نشانه هاي 
تازه جوئي ایرانیان در جهت س��اختن گنبدهایي بوده اس��ت که 
از لح��اظ مکانیکي و کارآئي فني باالتر از گنبدهاي یک پوس��ته 
باش��ند. گنبد و قوس نوك تیز یکي دیگر از فرمهائي اس��ت که 
زادگاه آن را مي توان این س��رزمین دانس��ت. تاقه��اي با مقطع 
س��همي و بیضي مش��خصه دیگري از معماري ایراني اس��ت که 
یکي از قلل اوج س��یر تکاملي آن در دوره ساس��انیان بوده است. 
قدم اولیه دیگر در جهت ساختن فرم گنبدي کامل نیز در ایران 
برداش��ته ش��ده و نمونه کاملي از آن یکي از گنبدهاي مس��جد 
جامع اصفهان اس��ت که از لحاظ ریاضي نزدیک به فرم کامل و 

داراي ضخامت متغیر مي باشد.

سدهاي قوسي
سدهاي قوسي ابتدا در ایران ساخته شده اند و مورد بهره برداري 
قرار گرفته اند. نخس��تین نمونه س��د قوسي در ایران و در جهان، 
بندي اس��ت که در نزدیکي یزدخواس��ت )ایزدخواست( بین راه 
ش��یراز و اصفهان در زمان ساسانیان ساخته شده است. دو نمونه 
دیگر از س��دهاي قوسي اولیه در جهان یکي در نزدیکي قم )سد 
کبار( و دیگري در اصفهان س��اخته ش��ده بوده  اند. این سدهاي 
قوس��ي در عین حال نمایانگر زمینه اي غیر از پوشش فضاها در 

ساختمان برداشته شده است.

قنات )كاريز(
کاریز را ایرانیان در هزاره اول پیش از میالد مي س��اخته و از آن 
بهره برداري مي کرده اند. روش��هاي گزینش محل کاریز، ساختن 
آن و اصوالً راه حل آبیابي و آبرس��اني به وس��یله کاریز از ایران 

منشاء گرفته و از آنجا به سرزمینهاي دیگر اشاعه یافته است.

روشهاي تصفيه آب
س��ندي که اخیراً از چغازنبیل ش��وش به دس��ت آمده دستگاه 
تصفی��ه اي را ارائه مي دهد که در چند هزار س��ال پیش از میالد 
به کار مي رفته اس��ت. افزون بر آن، تعبیه مجاري هرزآب رو در 
س��اختمانهاي باستاني ایراني مثل کاخهاي تخت جمشید بسیار 

معمول بوده است.

پل ها و پل هاي بندي
س��اختن پلهایي ک��ه در عین حال عمل باال بردن س��طح آب و 
ایجاد مخزن را انجام دهند )پلهاي سدگونه(، از زمانهاي گذشته 
در ایران پیش��ینه داشته و آثاري نیز مربوط به دوره هخامنشیان 
و دوره هاي بعد در این س��رزمین به جاي مانده اس��ت. ایجاد پل 
س��دي به عنوان یک اثر فني چند منظوره یکي از ابداعاتي است 
که مقتضیات اقلیمي ایران در ش��کل دادن به آن تأثیر عمده اي 
داشته است. ابداع دیگر در جهت پل سازي ساختن پلهاي شناور 
با مقیاس بزرگ اس��ت که نمونه اي از آن در زمان خشایارش��ا با 

موفقیت انجام گردیده بوده است.
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روش تاق زني بدون قالب بندي
تاق زن��ي ب��دون قالب بندي ب��ا دهانه هاي بس��یار کوچک )براي 
مجراه��اي فاضالب و غیره( پیش��تر در تمدن ه��اي ایالم، اور، و 
آش��ور انجام مي شده است. در این روش تاق زني، هر الیه قائم از 
تاق نس��بت به صفحه قائم قدري تمایل داشته و روي الیه قبلي 
تکی��ه مي کرده اس��ت. نوآوري ایرانیان در این م��ورد کاربرد این 
روش براي تاق زني با مقیاس هاي بزرگ بوده است. تاق کسرا در 
تیسفون )پایتخت ساس��انیان( که این روش در ساختمان آن به 
کار ررفته با دهانه 25متر بزرگترین تاق با مصالح بنائي در جهان 

است که بدون قالب بندي ساخته شده است.

تاقهاي عرضي
اب��داع تاقه��اي عرضي براي آنک��ه از بار وارد ب��ر روي دیوارهاي 
دوطرف یک تاق کاس��ته ش��ود در دوره اش��کانیان انجام گرفته 

است.

سيستم گوشوار )شکنج(
ابداع سیستم گوشوار که به کمک آن مي توان مقطع چهارگوش 
را به تدریج به صورت یک فرم گرد درآورد در دوران اش��کاني در 
ایران انجام گرفت و در دوره ساس��انیان تکمیل گردید. به کمک 
سیستم گوش��وار، سازندگان توانس��تند گنبد با قاعده گرد را بر 
روي یک چهاردیواري یا چندضلعي قرار دهند. سیس��تم گوشوار 
در دوره ه��اي بعد فرمهاي متنوع یافت که از جمله آن گوش��وار 

قندیلي بود که در بناهاي اسالمي کاربرد فراوان یافت.

سبك چهارتاقي
گنبدسازي به کمک سیستم گوشوار در دوره ساساني ابتدا روي 
چهار دیواري انجام مي گرفت. به تدریج چهار دیوار یا چهارتاق که 
در چهارگوش��ه داراي چهار پایه مشترك بودند، جایگزین گشت. 
س��بک معماري چهارتاقي که از نوآوري هاي دوره ساساني است 
براي ساختن آتشکده ها و بعدها در دوره اسالمي در ساختمانهاي 

مسجدها به کار رفت.

سبك آپادانا و ايوان
آپادان��ا )محوط��ه اي که در یک طرف باز و در س��ه طرف دیگر با 
ساختمان محصور است( از مشخصه هاي معماري دوره هخامنشي 
اس��ت. در آن دوره س��قف آپادانا معموالً مس��توي بود و سقف با 
سیس��تم تیر و تیرچه پوش��یده مي ش��د. در دوره هاي اشکاني و 
ساس��اني و دوران هاي بعد پوشش سقف با تاق انجام گرفت و نام 
ای��ران به آن اطالق گردید. از فرمهاي تکامل یافته ایوان س��بک 

چهار ایواني است که داراي چهار ایوان در چهارسو بوده است.

چرخ گردونه
قدیمي ترین آثار چرخ ارابه در ناحیه میانرودان و جنوب ش��رقي 
س��رزمین کنوني ایران یافت شده است. چرخهاي نخستین توپر 
بوده و از س��ه تکه تشکیل مي شده اس��ت. در آثاري که از شوش 
به دس��ت آمده و متعلق به هزاره سوم پیش از میالد است زوارها 
و کناره هاي مس��ي براي جلوگیري از سایش چوب به کار رفته و 
دوره چرخ نیز میخ کاري ش��ده اس��ت. همچنین در شوش آثاري 
از مرحل��ه بعدي تکامل چ��رخ، که عبارت از چ��رخ با پره )چرخ 
توخالي( است، یافت شده است. در نوع اخیر محور چرخ در داخل 
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چرخ حرکت دوراني مي نموده و نسبت به آن ثابت نبوده است.

چرخ دنده و ابزارهاي چرخ دنده اي
چ��رخ دنده براي نخس��تین ب��ار در ایران پس از اس��الم کاربرد 
مي یاب��د. یکي از موارد کاربرد اولیه چرخ دنده اس��تفاده از آن در 
چرخ باالبرنده آب )دوالب یا چرخ ایراني( بوده است که به کمک 
دو چرخ چوبین دنده دار حرکت را از یک جهت به جهت دیگر با 
زاویه قائمه منتقل مي کردند. نخس��تین وسیله اندازه گیري زمان 
تقویم چرخ دنده اي است که به دست ابوریحان بیروني دانشمند 
بزرگ ایراني طرح ریزي شده بود. این وسیله از گروهي چرخهاي 
برنجي با قطرهاي مختلف که دندانه دار بوده و به یکدیگر اتصال 

داشته اند تشکیل مي شده است.

استفاده از قوانين حركت هواو اختراع بادگردها
و آسيابهاي بادي

بادگردها و آس��یابهایي که با نیروي باد مي چرخند و داراي محور 
قائم هس��تند براي نخستین بار در سرزمین سیستان ساخته شد. 
در س��اختن این نوع ابزارها از قوانین حرکت هوا اس��تفاده ش��د و 
طرح این وسائل طوري انجام گرفت که با توجه به جهت وزش باد 
و وس��ائل موجود محلي بیشترین بهره وري از آن به عمل مي آید. 
افزون به کاربرد جریان باد و هوا در س��اختن آسیابهاي بادگرد از 
نیروي وزش باد براي جابجا کردن مواد )ماسه و شن( از محلي به 
محل دیگراس��تفاده به عمل مي آمد. توجه به خواص جریان هوا و 
کاربرد آن در جهت ساختن آسیابهاي بادي در سیستان را بر طبق 
مدارك موجود بایستي نخستین گام در راه پیدایي ماشینهاي مولد 

انرژي با نیروي باد در تاریخ مهندسي جهان دانست.

چرخهاي آبي
یک��ي از ابزارهاي اولیه اي که در قدیم ب��راي باال بردن و جابجا 
کردن آب س��اخته ش��ده و به کار مي رفت،  چرخ آبي معروف به 
چرخ ایراني بود. در س��اختن چ��رخ ایراني از چرخ دنده اي براي 
تبدیل حرکت از یک جهت به جهت دیگر استفاده مي شد. افزون 
ب��ر چرخ ایراني که آب را به س��طح باالتري منتقل مي کرد، انواع 
دیگر از چرخ آبي در ایران تکمیل ش��د و نوآوري هایي در مورد 
آنها در این سرزمین انجام گرفت. این چرخها با نیروي جریان آب 
به گردش درآمده و از نیروي حاصله از چرخش آنها استفاده هاي 
صنعتي به عمل آمد. آسیاب تنوره اي )آسیاب نورس( را مي توان 

وسیله اي در این زمره به شمار آورد.

ريسندگي و بافندگي

قدیمي ترین اثر از ابزارهاي ریس��ندگي و بافندگي در ایران و در 
نایحه بهش��هر یافت ش��ده که تاریخ آن به هزاره شش��م پیش از 
میالد مي رسد. این ابزار شامل میلهاي بافندگي مي باشد و مصالح 
ریس��ندگي آن دوره پشم گوسفند بوده اس��ت. عالوه بر پیدایي 
صنع��ت ریس��ندگي و بافندگي در ایران، این س��رزمین در کلیه 
مراحل تکامل این صنعت پیشقدم بوده است. ابداعات زیادي در 

بافندگي و به ویژه در قالیبافي از ایران زمین ریشه گرفته است.

پيل الکتريکي
اختراع پیل الکتریکي به ایرانیان دوره اش��کاني نسبت داده شده 
است. در آن زمان از قرار دادن میله هاي آهن و مس در محلولي 
چون آب نمک جریان الکتریکي به دس��ت آورده و از این جریان 

در آبکاري اشیاء زینتي استفاده مي کرده اند.

سکه ها و اسکناس هاي نخستين
ضرب س��که به عن��وان وس��یله داد و س��تدهاي بازرگاني براي 
نخستین بار در زمان داریوش اول پادشاه هخامنشي انجام شد و 
در جهان به نام س��که داریک معروف گشت. گفته شده است که 
اسکناس نیز براي نخستین بار در ایران )در تبریز( ابداع گردید. 

اختراع اخیر مربوط به دوره پس از اسالم ایران است.
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مقدمه
مدیران برای تصمیم گیری در خصوص زمان جایگزینی و دیگر 
تصمیم های خرید، از رده خارج کردن و... نیازمند دانستن عمر 
اقتصادی ماش��ین آالتی هستند که برای انجام پروژه های خود از 
آنها استفاده می کنند. همچنین برای انتخاب از بین چند گزینه 
برای خرید اینگونه ماش��ین آالت، نیازمند دانستن آنند که کدام 

گزینه شان برای خرید، هزینه چرخه عمر کمتری دارد.
 ب��ا توجه به تحریمهای تحمیلی کنونی و نیز عوامل مهم رقابتی 
کس��ب و کار در ش��رایط فعلی به ویژه اگر ش��رکتی بخواهد در 
پروژه های خارج از کش��ور وارد شود، یکی از مهمترین عاملهایی 
که باعث می شود در یک رقابت تنگاتنگ یک شرکت برنده شده، 
از آن مهم تر درش��رایط فعلی بتواند به کار و فعالیت خود ادامه 
ده��د؛ جلوگیری از نش��تیهای هزینه و باال ب��ردن بهره وری می 
باش��د. دراین راس��تا آنالیز هزینه ها نقش مهمی را بازی میکند. 
بنابراین باید گزین��ه ای انتخاب گردد که دارای کمترین هزینه 
بوده،درعی��ن حال نیازمندی های مورد انتظار را برآورده س��ازد. 
هزینه چرخه عمر یکی ازتکنیک های آنالیز هزینه می باشد که 
استفاده از آن جهت تصمیم گیری و انتخاب، برای مدیران بسیار 

سودمند خواهد بود. 

روش هزینه یابی دوره عمر محصول دید گسترده تری را نسبت 
به سیس��تم های حسابداری سنتی در نظر می گیرد. بدین گونه 
که عالوه بر هزینه های س��رمایه گذاری اولیه خرید، هزینه های 
عملیاتی و س��ایر هزینه هایی که در طول دوره عمر برآورد شده  
یک دستگاه ) مثال یک لودر یا بلدوزر ( روی می دهد، را مد نظر 
قرار می دهد. اولین مرحله در ارزیابی هزینه دوره عمر دستگاه، 
درك ماهیت دوره عمر آن دس��تگاه و فعالیت هایی است که در 
تمامی مراحل آن  انجام می شود. در بررسی قیمت یک دستگاه 
فقط بهای خرید آن در نظر گرفته نمی شود بلکه همه ی هزینه 
های س��رمایه گذاری، بهره برداری )مانند نگهداری و تعمیرات، 
انرژی(، و س��رانجام هزینه ی اسقاط بایستی در نظر گرفته شود 
که مجموعه ی این هزینه ها، هزینه ی چرخه عمر نام دارد. در 
هزینه ی دوران مالکیت دس��تگاه،  هزینه ه��ای اصلی عبارتند 
از هزین��ه های نص��ب راه اندازی و آم��وزش، هزینه نگهداری و 
تعمی��رات )قطع��ات مکانیکی و برقی مصرفی، نیروی انس��انی(، 
هزینه انرژی مصرفی و هزینه نیروی انسانی. به این ترتیب است 
که محاسبه مجموع هزینه ها می تواند دستگاهی را اقتصادی و 

دستگاه دیگری را غیر اقتصادی نشان دهد. 
فابریکی و بالنچارد ) 1991( هزینه یابی دوره عمر دس��تگاه  را 

مقاله زير تدوينی اسـت از پژوهش مفصل آقای مهندس رضاحسـين زاده ثانی كه دارای سـال ها تجربه در امور نت 
ماشين آالت سنگين راهسازی و معدنی در پروژه های عمراني بوده، كوشيده اند كه نگرشی مهندسی و علمی را در 
نت اين گونه ماشين آالت به كار بندند. با توجه به شرايط ويژه ای كه اينك پروژه هاي عمراني در كشور ما با آن مواجه 
اسـت، پديد آوردن ديدگاهی مهندسـی و علمی  كه بتواند نقش و عوامل اقتصادی به كارگيری ماشين آالت سنگين 
عمرانی، راهسـازی و معدنی در پروژه های گوناگون روشن سـازد دارای اهميت بسياری است كه می تواند برای ادامه 

كار و فعاليت شركت های كاربر اينگونه ماشين آالت مفيد واقع گردد.

نگرشی به هزینه چرخه عمر

 ماشین آالت راهسازی و معدنی
پژوهش: مهندس رضا حسين زاده ثانی/ تنظيم و تدوين: مهندس حسين انصافپور
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به صورت زیر تعریف ک��رده اند: )نقل از Brindle، 2005: ص 
11(هزینه یابی دوره عمر دستگاه شامل تمام هزینه هایی است 
که در طول عمر مش��خص ش��ده محصول، مرب��وط به محصول 
یا سیس��تم می ش��ود. از این روش می توان در ارزیابی راه حل 
های مختلف مربوط به طراحی سیس��تمها، طرحهای تولیدی و 

سیستم های پشتیبانی استفاده کرد.
تعاریف واژه های هزینه چرخه عمر 

برخ��ی از عبارت ها که به صورت مس��تقیم یا غیر مس��تقیم با 
“تعیین هزینه چرخه عمر” مربوط است عبارتند از:

دراین مقاله منظور از دستگاه، یک تیپ از ماشین آالت راهسازی 
و معدنی مورد استفاده است

هزین��ه چرخه عمر : به مجموع هزینه ه��ای مربوط به در طول 
مدت عمر یک دستگاه یعنی همه ی هزینه های خرید و هزینه 

های دوران مالکیت گویند.
هزینه خرید یا تدارك : کل هزینه های سرمایه گذاری یا هزینه 

های خرید را گویند 
هزین��ه دوران مالکی��ت : به مجموع هزینه ها ب��ه غیر از هزینه 

خرید در طول مدت عمر یک دستگاه گویند.
هزینه تکرار شونده : هزینه هائی را گویند که به صورت دوره ای 

در طول دوره ی عمر یک پروژه تکرار می شوند. 
هزینه های غیر تکرار شونده : هزینه هائی هستند که به صورت 

دوره ای در طول دوره ی عمر یک پروژه تکرار نمی شوند. 
قابلیت اطمینان : احتمالی اس��ت که محصولی مأموریتش را به 
صورت رضایت بخش برای دوره مش��خص انجام دهد )در مدتی 

که تحت شرایط معینی استفاده می شود(.
هزینه نت )نگهداری و تعمیرات( : هزینه هایی مانند هزینه مواد 
و نیروی انسانی که نیاز است تا ماشین آالت  در شرایط استفاده 

مناسب نگهداری شوند.
عم��ر اقتصادی: تعاری��ف متعددی از عمر اقتصادی  ارائه ش��ده 
اس��ت. مهمترین آنها که در این پروژه از آن استفاده شده است، 
عبارت است از: زمانی که مجموع هزینه های چرخه عمر کمینه 

)مینیمم( شود.
قابلیت تعمیر پذیری: احتمال اینکه یک قس��مت خراب شده در 
طول مدت خرابی زمانی که عملیات تعمیرات در هر وس��یله در 
شرایط خاص انجام می شود به وضعیت مطلوب خود باز گردد.

زم��ان خراب��ی: زمانی که یک وس��یله در ش��رایطی نباش��د که 
انتظاراتی که از آن می رود را برآورده کند.

هزینه تولید: جمع کل هزینه های ثابت و متغیر برای تولید یک 
قلم یا سیستم مشخص

نگهداری و تعمیرات: به کلیه اقدامات برنامه ریزی شده و برنامه 
ریزی نش��ده برای نگه داش��تن یک وسیله یا سیستم در شرایط 

مطلوب کاری
هزین��ه تعمیرات: هزینه ای که برای بازگرداندن یک وس��یله یا 
سیستم یا تجهیز به شرایط عملیاتی مطلوب آن صرف می شود.

متوس��ط زمان تعمیر: متوس��ط زمانی که ب��رای تعمیر یک قلم 
وسیله یا سیستم نیاز است.

خرابی: از بین رفتن توانایی یک سیستم برای انجام وظیفه اش
نرخ خرابی: تعداد خرابی یک سیستم یا دستگاه در واحد زمان

مقدار مرکب: ارزش آینده پولی که وام گرفته ش��ده یا س��رمایه 
گذاری شده با بهره مرکب

م��دل هزینه: رویکردی برای محاس��به هزینه های مورد نظر بر 
اساس پارامتر های تکنیکی و برنامه ای

رابطه تخمین هزینه: به معادله ای گفته می ش��ود که هزینه را 
به عنوان متغیر وابس��ته و به یک یا چند متغیر مس��تقل ارتباط 

می دهد.
عمر مفید: طول مدت زمانی که یک قلم، وس��یله یا فرآیند های 

سیستم در محدوده قابل قبول نرخ خرابی هستند.

تاریخچه ای کوتاه از به کارگیری روش هزینه چرخه عمر
  )LCC(در س��ال 1965 عب��ارت تعیی��ن هزین��ه چرخه عم��ر
ب��ا یک گ��زارش تحت عن��وان “هزین��ه چرخه عم��ر در خرید 
تجهی��زات”)AECTP200 . 2006( ب��رای اولی��ن بار مطرح 
گردید؛ این مطالعه توسط موسسه مدیریت لجستیک واشنگتن 
ب��رای معاونت وزارت دفاع انجام ش��د. در برخی تعریف ها از آن 
بعن��وان محاس��به هزینه ها از گهواره تا گ��ور  هم یاد می کنند 
که تح��ت اس��تاندارد )1.810F -MIL STD. 2000( تدوین 

شده است 
بکارگی��ری این روش توس��ط وزارت دفاع آمریکا نش��ان داد که 
نزدی��ک به 75 درصد  هزینه های کل سیس��تم را هزینه هایی 
غیر از هزینه های خرید و س��اخت اولیه تش��کیل می دهد. این 
هزینه ها اغلب ش��امل هزینه های عملیاتی و نگهداری بودند که 
در آینده رخ خواهند داد.  در س��ال 1970 کاربرد هزینه چرخه 
عمر تا ارزیابی و مقایسه مزایای نسبی راه های گوناگون تصمیم 
گیری  پیش رفت. در این زمان بود که از آن به عنوان یک ابزار 

تصمیم گیری و تفکر مدیریتی استفاده شد. 
مدل های هزینه چرخه عمر

مدل ه��ای متعددی در منابع مختلف ب��رای هزینه چرخه عمر 
ارائه ش��ده است؛ مدلی که به صورت استاندارد مورد استفاده ی 
جامع و وسیع قرار گرفته باشد وجود ندارد. شاید دالیل مختلفی 
باعث ش��ده اس��ت که یک مدل اس��تاندارد وجود نداشته باشد. 
دالیل��ی مانند طبیعت مس��اله، وجود مجموع��ه ای از اطالعات 
مختلف، انواع مختلف تجهیزات، س��لیقه های مختلف کاربران و 
غیره. هدف همه ی مدلها سعی در تخمین هزینه ی چرخه عمر 

دارائی ها و تجهیزات است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که در برخی از موارد و مدل ها می توان از 
بخشی از آنها صرف نظر نمود و یا در برخی موارد که داده های 
دقی��ق و جزیی جود دارد، م��ی توان ریز هزینه های بخش های 

مختلف را در مدل وارد کرد.
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عموم��ا ایجاد مدل ه��ای هزینه برای تحلیل هزین��ه دوره عمر 
محصول در سه گروه زیر  می توانند جای گیرند:

آ  ( مدل های مفهومی: این مدل ها ش��امل ارتباطات گروهی از 
مفروض��ات در یک چارچوب کمی هس��تند. این مدل ها عموما 
بس��یار انعطاف پذیر می باش��ند و می توانند خود را با سیس��تم 

های گسترده وفق دهند. 
ب( م��دل های تحلیل��ی: این مدل ها معموال ب��ر پایه ارتباطات 
ریاضی طراحی شده برای تشریح ویژگی های خاصی از سیستم 
استوار هستند. تشریح این ویژگی های خاص از سیستم معموال 
بر اس��اس مفروضات و شرایطی اس��ت که رخداد آن ها مسلم و 

محقق خواهد بود.
پ( مدل ه��ای ذهنی: این مدل ها معم��وال برای وضعیت های 
خاصی کاربرد دارند که نمی تواند در مواقع دیگر مورد اس��تفاده 
ق��رار گیرد. از جمله ویژگی ه��ای مدل های ذهنی، توانایی ارائه 
توضیح��ات الزم برای رویدادهایی اس��ت که در گذش��ته اتفاق 
افتاده یا بر اس��اس روابط موجود در مدل، انتظار می رود که در 
آین��ده اتفاق بیفتد. از معای��ب این گونه مدل ها ذهنی بودن آن 

هاست)غفاری، 1389(.
ب��راي تعیین هزینه چرخه عمر تاکن��ون انواع مدل های ذهنی، 
مفهومی و تحلیلی ارائه شده اند ولی همه آنها را می توان در دو 
گروه اصلی تقس��یم بندی نم��ود: 1( مدل های عمومی 2( مدل 

های خاص و معین. 
م��دل ه��ای عمومی به تجهی��زات خاصی بس��تگی ندارند، ولی 
مدلهای خاص آنهائی هس��تند که برای سیس��تمها یا تجهیزات 
مش��خصی تعریف شده اند. در یکی از مهمترین مدلهاي عمومي 
هزینه ها از دو قسمت اصلی تشکیل می شود: هزینه های تکرار 

:)2005.Steen( شونده و هزینه های غیر تکرار شونده
                                                                                                         C2 + LCC = C1
که در آن C1  هزینه های تکرار ش��ونده و C2 هزینه های غیر 

تکرار شونده را نشان می دهد.
در م��دل های ن��وع دوم یا خاص برای تجهی��زات و کاربردهای 
خاص مانند هواپیما، کش��تی ، تس��لیهات نظام��ی ارائه و مورد 
اس��تفاده قرار        می گیرند. مدل  هزینه های مورد نیاز برای 
تعیین عمر اقتصادی ماش��ین آالت عمرانی به صورت رابطه )1( 
می باش��د. توجه به این نکته ضروری است مدل های ارائه شده 
جهت محاس��به هزینه چرخه عمر بسته به پروژه و محدویت آن 

می تواند متفاوت و حتی منحصر به فرد باشد.
LCC=VAC+TC+IOC+WC+LC+FC+MCC+R  )1(  

  C+GOC+OHC+CIC+TC
  IOC  ،هزینه الستیک TC ، هزینه اکتساب VAC که در آن
  LC ،هزینه دستمزدها WC ،هزینه تعمیرات اساس��ی متوسط
هزینه روغن ها،  FC هزینه س��وخت، MCC هزینه نگهداری 
و بازدی��د های دوره ای،  RC هزین��ه تعمیرات،  GOC هزینه 
تعمیرات اساس��ی، OHC هزینه های باال س��ری، CIC هزینه 

بیمه، TC هزینه مالیات، را نشان می دهند.  

انواع هزینه های چرخه عمر
تحلی��ل هزینه عمر، هزینه های ایجاد، عملیاتی و انهدام راه حل 
های انتخاب شده را در طول مدت عمر دستگاه به منظور ایجاد 
یک قابلیت تصمیم گیری مناس��ب و صحی��ح در مورد راه های 
کاه��ش این هزینه ها، در نظر می گی��رد. تحلیل هزینه عمر به 
عن��وان مبنا و پایه ای برای توج��ه و مدیریت هزینه ها در طول 
عمر محصول مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این ابزار، پیش بینی 
و تعدیل بهتر و مناس��ب تر مدل هزینه یابی دوره عمر محصول 

را ممکن می سازد.
این که چه هزینه هایی می بایس��ت در تحلیل های LCC جای 
گیرند بسته به هدف از هزینه یابی دارد. ارزیابی هزینه های آینده، 
که یکی از مشخصه های اساسی LCC است، می بایست با نظارت 
و بازبینی هزینه ها در طول دوره عمر محصول، انجام ش��ود. نکته 
 LCC قابل توجه این است که در طول دوره عمر محصول تاکید

اساسا از ارزیابی هزینه به نظارت هزینه منتقل می شود.
در بحث هزینه چرخه عمر بس��ته به مدل م��ورد مطالعه هزینه 
های مختلفی مطرح اس��ت، مهمترین دس��ته بندی از هزینه ها 
عبارت است از: هزینه های تکرار شونده  و هزینه های غیر تکرار 
ش��ونده . هر کدام از این دو دسته به زیر شاخه هائی تقسیم می 
ش��وند که هزینه های مرتبط با نگهداری و تعمیرات جزء هزینه 

های گروه اول یا تکرار شونده ها هستند. 
هزینه های تکرار شونده از 5 نوع زیر تشکیل می شوند:

• هزینه های مرتبط با نگهداری و تعمیرات )مواد، قطعات، توقف 
و ...(

• هزینه های مربوط به نیروی انسانی
• هزینه بهره برداری

• هزینه موجودی انبار
• هزینه پشتیبانی

هزینه های غیر تکرار شونده از 10 گروه ذیل تشکیل می شوند:
• هزینه آموزش

• هزینه تحقیق و توسعه
• هزینه خرید

• هزینه ی بهبود قابلیت اطمینان/قابلیت تعمیرپذیری
• هزینه پشتیبانی

• هزینه بهبود کیفیت
• هزینه نصب

• هزینه نقل و انتقال
• هزینه تست تجهیز

• هزینه مدیریت چرخه عمر 
دسته بندی های دیگری نیز برای هزینه های چرخه عمر وجود 
دارد. مثال در کتاب توسعه قابلیت اطمینان ماشین آالت، هزینه 

های چرخه عمر در نمودارهای زیر دسته بندی شده اند.
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7

نهدسته بندي ري ني براي  رخه اي د د دارداي  مينا ماشي  مر وج سعه قابلي ا م در كتا 

نه ر دسته بندي شد اندالت،  اي ز دار مر در نم رخه   اي 

 

ا 1ش  هي مر رخه اينه ان

نه ي دسته از   ا اساو نه اكت مر،  رخه  نه اي  ند ازا  ار  ا 

 

ا 2ش ا اينه ان  هي اكت

نه ا دسته بعدي  د  ي نم مليا د  را  هي با ا  ي اسپ از اكت مليا نه  مر،  رخه  ا  اي 

ند ازنه ار  ا 

 

ا 3ش ي اينه ان  هي مليا

شکل1: انواع هزينه های چرخه عمر تجهيز
اولین دسته از  هزینه های چرخه عمر، هزینه اکتساب است. این 

هزینه ها عبارتند از:

 

7

نهدسته بندي ري ني براي  رخه اي د د دارداي  مينا ماشي  مر وج سعه قابلي ا م در كتا 

نه ر دسته بندي شد اندالت،  اي ز دار مر در نم رخه   اي 

 

ا 1ش  هي مر رخه اينه ان

نه ي دسته از   ا اساو نه اكت مر،  رخه  نه اي  ند ازا  ار  ا 

 

ا 2ش ا اينه ان  هي اكت

نه ا دسته بعدي  د  ي نم مليا د  را  هي با ا  ي اسپ از اكت مليا نه  مر،  رخه  ا  اي 

ند ازنه ار  ا 

 

ا 3ش ي اينه ان  هي مليا

شکل2: انواع هزينه های اكتساب تجهيز
پس از اکتس��اب تجهیز باید آن را عملیاتی نمود لذا دسته بعدی 
هزین��ه های چرخه عم��ر، هزینه عملیاتی اس��ت. این هزینه ها 

عبارتند از:

 

7

نهدسته بندي ري ني براي  رخه اي د د دارداي  مينا ماشي  مر وج سعه قابلي ا م در كتا 

نه ر دسته بندي شد اندالت،  اي ز دار مر در نم رخه   اي 

 

ا 1ش  هي مر رخه اينه ان

نه ي دسته از   ا اساو نه اكت مر،  رخه  نه اي  ند ازا  ار  ا 

 

ا 2ش ا اينه ان  هي اكت

نه ا دسته بعدي  د  ي نم مليا د  را  هي با ا  ي اسپ از اكت مليا نه  مر،  رخه  ا  اي 

ند ازنه ار  ا 

 

ا 3ش ي اينه ان شکل3: انواع هزينه های عملياتی تجهيز هي مليا

پس از عملیاتی نمودن تجهیز باید برای نگهداری آن برنامه ریزی 
ش��ود لذا دسته بعدی هزینه های چرخه عمر، هزینه نگهداری و 

تعمیرات برنامه ریزی شده است. این هزینه ها عبارتند از:

8

نه ا دسته بعدي  د  ي ش هداري  برنامه ر د براي ن هي با د  ي نم مليا نه پ از  مر،  رخه  اي 

عميرات برنامه هداري و  ي شد اس ن نه ر ند ازا  ار  ا 

 

ا 4ش هداري اينه ان ي برنامه عميرات و ن  هي شد ر

د خرابي هي با د  ي نم مليا هي پي ميپ از  ي نشد اي براي  ا دسته بعدي اي برنامه ر د، 

عميرات برنامهاي نه هداري و  نه ن مر،  ي نشد اس رخه  نه ر ند ازا  ار  ا 

 

ا 5ش هداري اينه ان ي برنامه عميرات و ن  هي نشد ر

ا دسته بعدي  د دارد  ي وج ا نه  ير فعا سازي   ا  ر  ام مام هي براي ان ماد كرد  در نها براي 

ر نه نه مام مر،  رخه  نه ير فعا سازي اس/اي  ند ازا  ار  ا 

 

ا 6ش ر اينه ان  هي سازي يرفعا/مام

شکل4: انواع هزينه های نگهداری و تعميرات
 برنامه ريزی شده تجهيز

پ��س از عملیاتی نم��ودن تجهیز باید خرابی ه��ای برنامه ریزی 

نشده ای برای تجهیز پیش می آید، لذا دسته بعدی هزینه های 
چرخه عمر، هزینه نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی نش��ده است. 

این هزینه ها عبارتند از:

8

نه ا دسته بعدي  د  ي ش هداري  برنامه ر د براي ن هي با د  ي نم مليا نه پ از  مر،  رخه  اي 

عميرات برنامه هداري و  ي شد اس ن نه ر ند ازا  ار  ا 

 

ا 4ش هداري اينه ان ي برنامه عميرات و ن  هي شد ر

د خرابي هي با د  ي نم مليا هي پي ميپ از  ي نشد اي براي  ا دسته بعدي اي برنامه ر د، 

عميرات برنامهاي نه هداري و  نه ن مر،  ي نشد اس رخه  نه ر ند ازا  ار  ا 

 

ا 5ش هداري اينه ان ي برنامه عميرات و ن  هي نشد ر

ا دسته بعدي  د دارد  ي وج ا نه  ير فعا سازي   ا  ر  ام مام هي براي ان ماد كرد  در نها براي 

ر نه نه مام مر،  رخه  نه ير فعا سازي اس/اي  ند ازا  ار  ا 

 

ا 6ش ر اينه ان  هي سازي يرفعا/مام

شـکل5: انـواع هزينه های نگهـداری و تعميـرات برنامه 
ريزی نشده تجهيز

 در نهای��ت ب��رای آم��اده ک��ردن تجهیز ب��رای انج��ام ماموریت 
یا غیر فعال س��ازی آن هزینه هایی وجود دارد لذا دس��ته بعدی 
هزینه های چرخه عمر، هزینه ماموریت /غیر فعال س��ازی است. 

این هزینه ها عبارتند از:

 

8

نه ا دسته بعدي  د  ي ش هداري  برنامه ر د براي ن هي با د  ي نم مليا نه پ از  مر،  رخه  اي 

عميرات برنامه هداري و  ي شد اس ن نه ر ند ازا  ار  ا 

 

ا 4ش هداري اينه ان ي برنامه عميرات و ن  هي شد ر

د خرابي هي با د  ي نم مليا هي پي ميپ از  ي نشد اي براي  ا دسته بعدي اي برنامه ر د، 

عميرات برنامهاي نه هداري و  نه ن مر،  ي نشد اس رخه  نه ر ند ازا  ار  ا 

 

ا 5ش هداري اينه ان ي برنامه عميرات و ن  هي نشد ر

ا دسته بعدي  د دارد  ي وج ا نه  ير فعا سازي   ا  ر  ام مام هي براي ان ماد كرد  در نها براي 

ر نه نه مام مر،  رخه  نه ير فعا سازي اس/اي  ند ازا  ار  ا 

 

ا 6ش ر اينه ان شکل6: انواع هزینه های ماموریت/غیرفعال سازی تجهیز هي سازي يرفعا/مام
دس��ته بندی های متعدد دیگری نیز در کتاب ها و مقاالت ارائه 
ش��ده است. از جمله کتاب توسعه قابلیت اطمینان ماشین آالت، 
هزینه های اکتس��اب و نگهداری و تعمیرات تجهیزات را در قالب 
نمودار درختی که در ش��کل زیر ارائه ش��ده اس��ت، دسته بندی 

نموده است.

9

ري ني در كتادسته بندي ه شد اساي متعدد د االت ارا مينا  ا و م سعه قابلي ا از جمله كتا 

نه الت،  ا و نماشي  ه شد اي اكت ر ارا دار درختي كه در ش ز ات را در قا نم هي عميرات  هداري و 

د اس ، دسته بندي نم  اس

 

ا 7ش ا اينه ان ا اكت  دست

مر الزم اس رخه  نه  عيي  ر براي  ات خا ز صه ا ر خ  به 

هي1 يد  مر م

ه 2 اس استه و رو م

نه ن 3 ا  عميرات(مي هداري و  ساالنه) ن

ا4 ارز اس

د5 هيه و خر نه 

دكي6 ازم  نه 

و ن) م و ن(اي  نه

يات ما

 شکل7: انواع هزينه های اكتساب دستگاه
به طور خالص��ه اطالعات خاص زیر ب��رای تعیین هزینه چرخه 

عمر الزم است:
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1. عمر مفید تجهیز
2. استهالك و روش محاسبه آن

3. میزان هزینه نت )نگهداری و تعمیرات( ساالنه
4. ارزش اسقاط

5. هزینه تهیه و خرید
6. هزینه لوازم یدکي

7. هزینه های تحویل )حمل و نقل( و نصب
8. مالیات

هزینه بهره برداری ساالنه که شامل هزینه های زیر است:
1. هزینه انرژی

2. هزینه پشتیبانی
3. هزینه کارگر
4. هزینه مواد

5. بیمه

6. سایر هزینه های مربوط به دوران بهره برداری

 مدل پيشنهادی جهت تعيين عمر اقتصادی ماشين آالت 
عمرانی

به منظور تعیین عمر اقتصادی ماش��ین آالت عمرانی، یک مدل 
مهندسی گام به گام طراحی شده که با تحلیل داده های گذشته 
به تصمیم گی��ری مدیران برای تعیین زم��ان بهینه جایگزینی 

دارایی ها کمک می کند.
م��دل عمر اقتصادی م��ورد بحث به دلیل حس��اس نبودن این 
تئ��وری به هزینه ه��ای ثابت، دقت در پژوه��ش حاصل از عدم 
جمع آوری داده های بس��یار ، کاهش زمان و هزینه جمع آوری 
و مستند کردن داده ها، از تئوری کمینه سازی هزینه ها جهت 
محاس��بات عمراقتصادی استفاده  می کند که نمودار زیر بیانگر 

مراحل اجرای آن است. 

10

نه ر اسنه بهر برداري ساالنه كه شام  اي ز
ي1 نه انر
اني2 نه پشتي
ر3 نه كار
اد4 نه م
بيمه5
نه6 ر   ردارياي مرب به دورا بهر بسا

راني  ت  اد ماشي آ ت ا ر  يي  اد  ت يش  مدل 

عيي ر  مراني، به من الت  ادي ماشي  لي داد  مر اقت ي شد كه با  را ام  ام به   مد مهندسي 
ا كم ي  ني دارا عيي زما بهينه جا را براي  يري مد مي  شته به   مي كند اي 

رد بادمر اقتمد  دم  ي م اص از  و  ، دق در پ اب اي  نه  ري به  د ا  ا ن ي  به د

يار ، اي ب وري داد  ا  جمع  نه  ري كمينه سازي  ا، از  تند كرد داد  وري و م نه جمع  كا زما و 

اد ادي است مراقت ات  اس ر كند كه  مي  جه م دار ز ر مرا اجنم   راي  اسبيان

 
دار مر نم رخه  نه  ي  نا الت به رو  ادي ماشي  مر اقت عيي  يري جه  مي  اي مد  نمودار گام های مدل تصمیم گیری جهت تعیین عمر اقتصادی ماشین آالت به روش آنالیز هزینه چرخه عمر ام 

1-  Life Cycle Cost  
2-  Procurement Cost
3-  Ownership Cost
4-  Recurring Cost
5-  Non-recurring Cost
6-  Reliability
7-  Maintenance Cost

8-  Economic Life
9-  Life Cycle Costing (Lcc)
10- Cradle To Grave Or Womb To Tomb Costs.
 11-  Cost of Intermediate Overhauls
 12- Cost of General Overhauls
13-   Recurring Cost
14-  Non-Recurring Cost
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نگرشي اجمالي به بازآفريني آيين های زيبای ايرانی
سپندارمذگان روز دلداری و دلربایی، شور و شیدایی و شعور و شکوفایی، روز  

عاشقان جهان فرخنده و خجسته باد
اشاره:

شايد گاهی بازگشت به خويشتن و عدم تمنای آنچه خويش داشت ز بيگانه مصداق و بازتاب اين واقعيت باشد كه در 
فرهنگ و تمدن ايرانی بسياری از مناسبات يا كاركردهای مثبت اجتماعی وجود دارد كه گرد و غبار زمان به خود گرفته 
است و از نظرها و خبرها دور افتاده است. امروز ما شاهد جشن وارداتی والنتاين هستيم ضمن اين كه هر فعل و ترك 
فعلی كه در چهارچوب مناسـبات هنجاری، بتواند نشـاط و شـادابی را در جامعه و به ويژه در ميان نوجوانان و جوانان 
گسترش دهد مي بايستی مورد توجه و پذيرش قرار گيرد. ولی اين دريافتها زمانی كه نوع برتر آن در سازه هاي تاريخی 
ميهن عزيزمان وجود دارد، بايد از نوع بومی آن، با توجه به ريشـه دار بودن  در منظومه فرهنگي ايرانی اسـتفاده كرد؛ 
بنابراين يکی از اين آيينهای زيبا، جشـن سـپندارمذگان يا جشن عشاق ايرانی است كه با 4 روز اختالف )با والنتاين( 
به جاي بيست و پنجم در 29 بهمن ماه برگزار مي شده است. برای پاسداشت اين جشن و بازآفريني كاركردهاي مثبت 

آن نظري اجمالي به آن مي افکنيم.
اينك زمين را می ستاييم؛

زمينی كه ما را در بر گرفته است.
ای اََهوره َمزدا !

زنان را می ستاييم
زنانی را كه از آن ِتو به شمار آيند

و از بهترين اََشه برخوردارند، می ستاييم
کمتر کسی است که بداند در ایران باستان، نه چون رومیان از 3 قرن پس از میالد )که از 20 قرن پیش از میالد( روزی موسوم به 
روز عشق وجود داشته است. جالب است بدانید که این روز در تقویم جدید ایرانی دقیقاً مصادف است با 29 بهمن، یعنی تنها 4 روز 
پس از ولنتاین فرنگی! این روز سپندارمذگان یا اسفندارمذگان نام داشته است. فلسفه بزرگداشت این روز به عنوان “روز عشق” به 
این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را 30 روز حساب می کردند و عالوه بر اینکه ماه ها اسم داشتند، هریک از روزهای 
ماه نیز نامي داشتند. روز پنجم سپندار مذ بوده است. سپندارمذ لقب ملی زمین یعنی گستراننده، مقدس و فروتن است. زمین نماد 
عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در 

دامان پر مهر خود امان می دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندارمذگان را به عنوان نماد عشق می پنداشتند.
امشاس��پند س��پندارمذ، نگهبان و ایزدبانوی زمینِ سرسبز و نش��انی از باروری و زایش است. جشن سپندارمذگان یا اسفندگان، روز 
گرامیداشت زنان در ایران باستان بوده و این روز به نام »مرد گیران« یا »مژدگیران« یا »مزدگیران« )=هدیه گرفتن از مردان( نیز در 

ادبیات فارسی به کار رفته است.
گردیزی در کت��اب زین االخبار نیز درباره 
واژه »مردگیران« اش��اره کرده اس��ت که 
از ای��ن جهت ای��ن جش��ن را مردگیران 
می گفتن��د که زن��ان به اختی��ار خویش 
و با آزادی، ش��وی و م��رد زندگی خود را 
برمی گزیدند. سپندارمذگان جشن زمین 
و گرامی داش��ت عشق است که هر دو در 
کن��ار هم معنا پیدا می کردند. در این روز 
زن��ان به ش��وهران خود ب��ا محبت هدیه 
می دادن��د. مردان نیز زنان و دختران را بر 
تخت شاهی نشانده، به آنها هدیه داده و 

از آنها اطاعت می کردند.
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پی��ش از پایان گرفتن جن��گ و در دولت وقت، کوچک ش��دن 
دول��ت و خصوصی کردن صنایع مورد توجه قرار گرفت و میزان 
چس��بندگی صنایع دولتی به دولت، با ه��دف آزاد کردن آنها و 
واگ��ذاری به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت؛ هر چند 
که به دلیل ش��رایط روز و اقتصاد جنگی حاکم، شاهد واگذاری 
صنایع در این دوران نبودیم. دس��تاورد این مطالعات به رهایش 
پ��اره ای از اقمار اقتص��ادی از مرکزیت دولت و س��پردن آنها به 
مالکان خصوصی پس از پایان جنگ ش��د. این گام های کوچک 
نیز بحث هایی را برانگیخت و رهروان این مس��یر از نفس افتادند. 
ج��دای از حجم اندك واگذاری ه��ای آن دوران، نفس این اقدام 
گوی��ای آن بود که مجموعه نظام جمهوری اس��المی به این باور 
رسیده است که برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی و رفاه 
متناس��ب آن، بای��د به بخش خصوصی در اقتص��اد بهایی جدی 

داد.ش��یوه رش��د بخش خصوصی در نهادهای مس��وول یا حتی 
غیرمس��وول، اما دارای نفوذ و رای در کش��ور یک دس��ت نبود. 
مس��ووالن کشور در عمل نش��ان داده اند که از دو زاویه متفاوت 
به این فرآیند نگاه می کنند. گروهی با چش��م داش��تن به تجربه 
کش��ورهای صنعتی و توصیه س��ازمان های معتب��ر بین المللی، 
گس��ترش رفاه عمومی را در گروی توس��عه صنعتی با محوریت 
بخ��ش خصوصی می دانند. ایش��ان بر این باورند که توس��عه آن 
بخش��ی از اقتصاد که اراده مالکانه آحاد افراد در آن موثر اس��ت، 
باید محور توجه باشد. توصیه ایشان بر این است که مداخله های 
الزم و کم و بیش دولت بیشتر در قالب سیاست گذاری و هدایت 
آن هم در جهت روان کردن امور و شتاب دهی به فرآیند توسعه 
و گس��ترش بخش خصوصی باشد. ابالغ بند »ج« اصل 44 قانون 
اساس��ی در تیر ماه 1385 از ش��واهد برجسته این نگاه است. به 

اشاره: 
يکي از مشـکالت فراروي بخش خصوصي واقعي، عدم تعريف قانوني حدود و ثغور فعاليتها و كاركردهاي اين بخش 
در قوانين تفضيلي اسـت. در قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايران همانند ساير كشورها، اصول مطرح شده است 
و حوزه فعاليت و جغرافياي عملکرد نهادها به قوانين مصوب تفضيلي احاله گرديده اسـت. ولي به نظر مي رسـد اين 
اقدام تاكنون عملياتي و اجرايي نشده است و به همي دليل است كه رياست محترم مجلس شوراي اسالمي در طي 
نامه اي به رياست محترم جمهور استناد به اليحه قانوني منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت 
در معامالت دولتي و كشـوري مصوب 1337/10/22 نموده اسـت. اين امر در جلسه اي كه به منظور ايجاد هماهنگي 
براي كنفرانس توسـعه ملي كه توسـط كنفدراسـيون صنعت ايران در 29 بهمن ماه سـال جاري برگزار خواهد شد 
مطرح گرديد و مقرر شـد كه طي مقاالتي جايگاه قانوني بخش خصوصي مشـخص و معين گردد تا چارچوب وظايف 
و حدود و ثغور قانوني كار اين بخش توسـط مجلس شـوراي اسـالمي تعيين گردد. بدين منظور مطالبي در روزنامه 
دنياي اقتصاد در اين زمينه مطرح شده است كه به صورت سلسله مقاالت در ماهنامه پيام آبادگران نيز درج خواهد 
شد. در اين زمينه به اولين مقاله كه توسط آقاي مهندس نصرا... محمدحسين فالح در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 

7 بهمن ماه سال جاري درج شده است نظر خوانندگان را جلب مي نمائيم.

بخش خصوصی اصیل
 و  بخش خصوصی نقابدار

یم انده ا و
خ شما  اي  رب
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یاد بیاوریم دورانی را که مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه 
ورود کاالهای بخش های دولتی را محدود به برگزاری مناقصه و 
خرید از تولیدکنندگان و تجار خصوصی کرد. به روشنی می توان 
گف��ت که ضعف های اجرایی تحقق اه��داف ابالغیه اصل 44 در 
واگذاری تصدی امور صنعتی به بخش خصوصی، پس از ش��ش 
س��ال، خود معیاری برای اندازه گیری عملی وفاداری مس��ووالن 

کشور به توسعه صنعتی با محوریت این بخش تلقی می شود.
ن��گاه دیگ��ری در این س��ال ها در امتداد ناباوری به درس��تی و 
سالمت عملکرد بخش خصوصی کشور وجود داشته است. یعنی 
همان نگاهی که در س��ال های نخس��ت انقالب هم از دریچه ای 
تنگ و با پیشداوری هایی تلخ به صاحبان سرمایه های خصوصی 
به ویژه در بخش صنعت وجود داشت و صنعتگران با آن آشنایی 
دارن��د. دارندگان این باور به صورت آش��کار و پنهان با واگذاری 
صنای��ع دولتی س��تیز می کنند و هر چند در بیان ممکن اس��ت 
کلمات��ی دلگرم کننده بگویند ولی باید ایش��ان را از گروهی که 
ممکن اس��ت در برابر از دس��ت دادن امکانات و اقتدار مقاومت 
کنند، جدا دانست. صاحبان این نگرش بدبینانه، هراس از تمرکز 
ثروت در دس��ت اش��خاصی خ��ارج از حیطه نفوذ مس��ووالن را 
برجس��ته می کنند. سخن از رشد بخش خصوصی بیان می شود، 
اما واگذاری ها را در عمل به ش��کلی انجام می دهند که نهادهای 

خصوصی سهمی با معنی در اقتصاد نداشته باشند. 
در تعقیب این نگاه است که رشد و گسترش نهادهای وابسته به 
دولت و نهادهای عمومی حتی در پوش��ش بخش خصوصی، پی 
گرفته می شود. واگذاری پروژه های بزرگ بدون طی تشریفات یا 
انج��ام خریدهای عمده از مجاری بنگاه ه��ا و نهادهای اقتصادی 
وابس��ته به نهادهای غیرخصوصی شاهدی بر وجود و قدرتمندی 

آن است.
جالب آنکه در دورانی که مسووالن دولت توجه بیشتری به بخش 
خصوصی داش��تند، و آن زمان که از »مردمی کردن اقتصاد« به 
جای »خصوصی کردن« آش��کارا س��خن گفته نمی شد، مدیران 
واحدهای اقتصادی ش��به دولتی یا عمومی که در نیم سایه های 
اقتصاد خصوصی فعال بودند، س��عی داش��تند خود را به س��ایه 
بخ��ش خصوصی بکش��انند. نقاب بخش خصوصی ایش��ان را از 
تورهای نظارتی و بازرس��ی بیرون نگاه می داش��ت. صاحبان این 
ن��وع نگرش هم ب��ه ضرورت کوچک کردن نقش دولت و رش��د 
بخش خصوصی باور داش��تند، اما به مالکان خصوصی سرمایه و 

مدیریت سرمایه داران فردی باور نداشتند.
اکن��ون ای��ران در فش��ارهای تحریم��ی س��نگین و غیرعادالنه 
بی س��ابقه ای به س��ر می ب��رد. در این ش��رایط ه��م تالش های 
اقتصادی نهادهای عمومی برای خروج از چنبره تحریم، س��نگر 
گرفتن در پناهگاه بخش خصوصی اس��ت. نهادهای وابس��ته به 
دول��ت و نهادهای عمومی هم به این پناهگاه رو آورده اند. با این 
وجود و حتی در این ش��رایط هم دارندگان آن زاویه دید چندان 
تمایل��ی برای واگ��ذاری گس��ترده امور و تس��هیالت تجاری به 
اشخاص صاحب سرمایه و مدیریت های مستقل ندارند. برگزاری 
جلس��ه های هماهنگی دولت و بخش خصوصی که نقشی رقیق 
در توس��عه بخش خصوصی به آن واگذار شده با دشواری روبه رو 

اس��ت. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در رفت و آمدهای 
بی حاصل اثربخشی خود را به دست نیاورده است. تاخیر یا عدم 
اس��تمهال دیون بخش خصوصی ب��ه بانک ها که بخش بزرگی از 
آن ناشی از نپرداختن بدهی نهادهای دولتی به بنگاه ها است به 
تهدیدی جدی برای فعالیت بنگاه ها تبدیل ش��ده است. بندهای 
قوانین بودجه برای تجویز این گام های منطقی در تقویت بخش 
خصوصی هم فاقد کارآیی بوده اس��ت.این نگاه با حفظ مدیریت 
ش��رکت های بزرگ اقتصادی به ش��یوه های گوناگون، در کنترل 
دول��ت و نهاده��ای غیرخصوص��ی، چون آنچه در توزیع س��هام 
عدال��ت رخ داد یا در ایجاد ش��رکت های توزی��ع آب و انرژی به 
نام بخش خصوصی و با مدیریت های تحت کنترل دیده می شود 
ی��ا برخی واگذاری های انجام ش��ده در بورس، نمونه هایی از این 
امساك ساختاریافته در گسترش بخش خصوصی مستقل است.
در این برهه از تاریخ کشور خردمندانه ترین راه گریز از تنگناهای 
تحریم و کاهش فشار بیشتر به اقتصاد کشور واگذاری گسترده تر 
امور بنگاه های تولی��دی و تجاری و خدماتی به بخش خصوصی 
غیروابسته است تا بتوان در پناه گستردگی و تنوع باالی فعاالن 
این بخش، س��طح پایداری ملی را افزایش داد. ایجاد تس��هیالت 
بیشتر برای اشخاص و بنگاه های مستقل می تواند تضمین کننده 
مقاوم��ت ملی، آن هم با هزینه کمتر از وضع موجود باش��د. در 
حالی که ش��یوه تامین منابع س��رمایه ای اش��خاص و بنگاه های 
ش��به خصوصی در پن��اه عدم ش��فافیت های مال��ی دولت ها و با 
ریس��ک های سیاسی همراه اس��ت، حمایت از سرمایه های آحاد 
مردم چنین ریسک هایی را از بین می برد. با رونق گرفتن کسب 
و کار و ایج��اد اش��تغال گس��ترده و افزایش س��طح درآمدهای 
مالیاتی بس��یاری از بیماری های گریبانگیر اقتصاد کش��ور رو به 
درمان می گذارد. شفافیت حس��اب های ملی به گسترش فضای 
اعتماد و تقویت پیوندهای مردم و دولت انجامیده و مسووالن را 

برای پیشبرد اهداف ملی یاری می رساند.
نمونه های روش��ن به خصوص در تالش  گروه هایی از نمایندگان 
ب��رای گنجاندن مواد و بندهای حمایت��ی از بخش خصوصی در 
قوانین را ش��اهد بوده ای��م. اما بالفاصله ب��ا گنجاندن هر فرصت 
برای رش��د این بخش، س��ازوکارهای اجرایی ب��ه نفع نهادهای 
ش��به دولتی مصادره شده است. به نظر می آید که تعاریف سلبی 
ی��ا اثباتی برای بخش خصوص��ی، آن گونه که در قوانین موجود 
دیده می شود، از یکپارچگی و استحکام حقوقی برخوردار نیست. 
فاصل��ه زمانی تدوین و تصویب ای��ن قوانین و نگرش های متنوع 
سیاسی حاکم در دوره های مختلف که الجرم به بهره برداری های 
مطلوب ذی نفعان، از آن قوانین منتهی ش��ده باش��د، می تواند از 

دالیل این عدم کفایت باشد. 
جلوه هایی از تالش بزرگان کش��ور برای ایجاد تحرك در اقتصاد 
مل��ی در ابالغیه اص��ل 44 قانون اساس��ی و در تصویب قوانین 
برنامه ه��ای توس��عه پنج س��اله یا م��واد و بنده��ا و تبصره های 
بودجه های س��االنه و س��خنرانی ها یافت می شود. برای آنکه این 
تالش ها به نتیجه برس��د، باید با وضوح بیشتر، تعاریفی روشن و 
قانونمندی از بخش خصوصی به دس��ت داد. این تعریف باید به 
گونه ای باش��د که مانع از فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی 
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که در قانون اساس��ی به آنها اش��اره شده اس��ت، نشود بلکه این 
تعری��ف یا مرزبندی باید به قانون گذاران و مدیران عالی کش��ور 

کمک کند تا با دقت بیشتری بتوانند برنامه ریزی کنند.
ای��ن تعاریف و کاربردهای قانون��ی آن باید با چنان دقتی همراه 
باشد تا آن رشته از کارها که الزم است به بخش خصوصی اصیل 
و بدون نقاب واگذار ش��ود، بدون ابهام به همان بخش واگذاشته 
ش��ود و مانع از گس��ترش یا رش��د نهادهای اقتصادی وابسته به 
نهادهای دولتی شود. فراخوان روزنامه »دنیای اقتصاد« می تواند 
در این مس��یر راهگشا باش��د؛ در غیر این صورت، این خطر دور 
نیست که تس��هیالت قانونی در واگذاری ها به بخش هایی خاص 
هدایت ش��ود و در غیاب شفافیت موجود به نام بخش خصوصی 

و به کام نهادهای دولتی مدتی دیگر را سر کنیم. 
ب��ه نظر نگارن��ده، مهم ترین ویژگی بخش خصوص��ی را باید در 
تمای��الت اقتصادی و اجتماعی تک تک افراد جامعه جس��ت وجو 
کرد. در بنگاه هایی که تمایالت اقتصادی افراد رعایت می ش��ود، 
س��ازوکارها و فرآین��د گزینش مدی��ران، کارگزاران، بازرس��ان 
و زمینه ه��ای فعالی��ت به گونه ای تنظیم می ش��ود ک��ه به این 
خواسته ها پاسخ داده شود. رفتارهای سازمانی این بنگاه ها کامال 
نس��بت به هنگامی که اش��خاصی به وکالت نهاده��ای دولتی و 
عمومی س��رمایه را اداره می کنند، تف��اوت خواهد کرد؛ هر چند 
که در ظاهر سرمایه به نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد. آثار 

کالن این دو شیوه رفتاری بر اقتصاد کالن هم متفاوت است.
در بخ��ش خصوصی س��رمایه و مالکیت و اراده و اختیار گزینش 
مدیران و در کل مدیریت کسب و کار در اختیار اشخاص حقیقی 
است که سرمایه های مادی و انسانی خود را به کار گرفته اند و با 
نگرشی اقتصادی تصمیم می گیرند. گرایش های سیاسی دولت ها 
و کارگ��زاران آنه��ا در به کارگیری یا کنار نه��ادن مدیران نقش 

نمی آفریند. 
در بخ��ش خصوصی، آث��ار همه تصمیمات اش��تباه، از جمله در 

گزینش یا کن��ار نهادن مدیران اجرای��ی مابه ازاهای مالی ایجاد 
می کند و تصمیم گیرندگان را به چالش های س��نگین می کشاند. 
دخالت های نادرست در جابه جایی مدیران اجرایی بنگاه ها حتی 
می توان��د ب��ه باختن میدان کس��ب و کار به حریف��ان بینجامد. 
روی��دادی که توضیح آن در مجام��ع عمومی برای تصمیم گیران 
خطاکار به هیچ روی ساده نیس��ت. جابه جایی نادرست مدیران 
می تواند با شکایت صاحبان حقی که خسارتی به منافعشان وارد 
آمده، به بی آبرویی و زندانی شدن اشخاص مسوول منتهی شود. 
در حال��ی که در نهادهای دولت��ی و عمومی این گونه تصمیم ها 
ریسک تلقی نمی شود. حتی در صورت افشا شدن و برآورد شدن 
نتایج مالی تصمیم های نادرس��ت و زیانبار اقتصادی، خس��ارات 
وارده به س��ادگی انکار یا پرده پوشی می ش��ود. در صورت اثبات 
نیز معموال با تغییری در س��مت مسوول خطاکار سعی می شود 
با س��وء استفاده از فراموشکاری جامعه از کنار تصمیمات اشتباه 

و زیانبار بگذرند.
در کش��ور م��ا، به دلیل گس��ترده بودن چتر انحص��ار بنگاه های 
دولتی و وابسته کشور، به کارگیری افرادی بدون شایستگی های 
اقتص��ادی و داش��تن تخص��ص الزم نمودی آش��کار و پرس��ش 
برانگیز ندارد و به س��ادگی پنهان می ماند و این خود به کاهش 
بهره وری بنگاه ها منتهی می ش��ود. بنابراین ب��رای پرهیز از این 
عارضه هم، همچنان خودداری از گس��ترش شبه خصوصی ها، یا 
»خصوصی های نقابدار« به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و می تواند 
به نوبه خود فرآیند رقابتی کردن اقتصاد و منافع بس��یار زیاد آن 

را برای مسووالن کشور به تدریج امکان پذیر کند. 
می توان امید داش��ت که با بررس��ی جامع حقوق��ی و مدیریتی 
نظرات کارشناس��ان، به ویژه در بخ��ش خصوصی و اقتصاددانان 
مس��تقل کشور تعاریفی روش��ن تر یافت که به کارگیری آنها در 
قوانین آتی کس��ب و کار، ضمانت اجرایی بیش��تری برای بهبود 

فضای اقتصادی ایجاد کند. 
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صکوك چيست؟
صکوك جمع کلمه عربي »صک« اس��ت و معّرب واژه چک در 
زبان فارسي است. صکوك به اوراق بهادار اسالمي مي گویند که 
با درگیر کردن یک دارایي مش��خص فیزیکي و به میان آوردن 
قراردادهایي مانن��د اجاره، مضاربه، منطبق ب��ا قانون بانکداري 
اس��المي و بدون ریاس��ت ضمن اینکه در عرف زبان عربي این 
واژه ش��امل حواله، انواع س��فته، س��ند و هر آنچه را که تعهد یا 

اقراري از آن برداشت شود،  دربر مي گیرد.

صك الوكاله
این واژه به معناي وکالت نامه به کار مي رود.

انواع صکوك:
سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسالمي 14 نوع 

صکوك رامعرفي کرده اند که عبارتند از:
1. صکوك اجاره
2. صکوك سلم

3. صکوك استصناع
4.  صکوك مرابحه

5. صکوك مشارکت
6. صکوك مضاربه
7. صکوك مزارعه
8. صکوم مساقات

9. صکوك مقارضه
10. صکوك حق االمتیاز

11. صکوك نماینده سرمایه گذاري
12. صکوك مالکیت دارایي هایي که در آینده ساخته مي شود.

13. صکوك مالکیت منافع دارایي هاي موجود
14. صک��وك مالکیت مناف��ع دارایي هایي که درآینده س��اخته 

مي شود.
در میان 14 نوع صکوك )اوراق بهادار اس��المي( صکوك اجاره، 
مضاربه و اس��تصناع از اهمیت بیش��تري برخوردار است و مورد 

استفاده بیشتري نسبت به سایر آنها دارد.
تاريخچه صکوك:

دیده اولیه انتش��ار اوراق قرضه اس��المي در دهه 1980 ش��کل 
گرفت و بانکهاي اس��المي ب��ه منظور تأمی��ن نقدینگي به این 
شیوه روي آوردند. در سال 1983 بانک مرکزي مالزي به عنوان 
پیش��گام اوراق بدون بهره به نام گواهي سرمایه گذاري دولتي را 

منتشر کرد.
این اوراق بهره از پیش تعیین ش��ده نداشتند، بلکه نزخ بازدهي 
آنها توس��ط دولت و به تشخیص آن اعالم مي شد. نرخ سود این 
اوراق از رابط��ه ثابتي برخوردار نبود و براي تعیین نرخ بهره آن 
معیارهاي مختلفي چون ش��رایط کالن اقتص��ادي، نرخ تورم و 
نرخ بازدهي سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار مي گرفت.
بدین ترتیب ش��به ربوي بودن سود برطرف شد و مسلمانان به 
خرید این اوراق اقدام کردند. در ایران نیز از مردادماه س��ال 83 
این ش��یوه با تصویب مجلس ش��وراي اس��المي وارد بازار اوراق 

بهادار شد.
س��رمایه گذاران در صکوك ماهیتاً حق دارند  اطالعات الزم در 
مورد سرمایه گذاریش��ان و ماهیت دارایي ه��اي مربوطه و دیگر 
ویژگیهایي که در س��ایر سرمایه گذاریها ارائه نمي شود آنها را در 

اختیار داشته باشند و براساس آن تصمیم گیري نمایند.

نگرشي اجمالي بر ادبیات اقتصادي و مالي
دكتر غالمرضا علي زاده
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انواع صکوك براساس نهادهاي صادركننده آن
براسـاس صادركننده صکوك به طول كلي دونوع صکوك 

وجود دارد:
1. صکوك دولتي

2. صکوك شرکتي
در این طبقه بندي صکوکهایي که توسط نهادهاي دولتي منتشر 
مي شود، صکوك دولتي نامیده مي شود. و صکوکهایي که توسط 
شرکتهاي مجاز و مندرج در قانون تجارت مبادرت به انتشار آن 

مي کند به صکوك شرکتي معروف هستند.
ب��ا توجه به مطالب ارائه ش��ده بیان ش��د که س��ه ن��وع از انواع 
چهارده گانه صکوك بیشتر مورد استفاده قرار مي گیرد لذا شرح 

مختصري از هر یک از این سه نوع را ارائه مي دهیم.

صکوك اجاره:
در این نوع روش تأمین س��رمایه صکوك اجاره است که مي توان 

اوراق بهادار آن را براي سرمایه گذاري خرید.
این صکوك بیش��تر براي حل مش��کل مالي ش��رکتهاي بزرگ 
کاربرد دارد. این قبیل ش��رکتها با تأس��یس یک ش��رکت ثانویه 
بخش��ي از دارایي هاي )مثاًل امالك خود( را به صورت صوري به 
این ش��رکت مي فروشند و خودش��ان این اموال را از این شرکت 

اجاره )به شرط تملیک( مي کنند.

صکوك مضاربه:
ش��رکت دوم بخش��ي از این ملک را به صورت چندین سهم در 
بورس مي فروشد و فایده اش براي خریدار این است که در اجاره 
بها شریک مي شود و پس از پایان اجاره سهمش را پس مي دهد 
و اص��ل پولش را پ��س مي گیرد. الزم به ذکر اس��ت در این نوع 
خرید سهم  اجاره بهاي دریافتي متناسب با سهم براي خریدار به 
مثابه سود سرمایه گذاري تلقي مي شود. و دارنده اوراق بهادار به 

صورت مشاع مالک بخشي از یک دارایي اجاره داده شده است.
براس��اس تصویب ش��وراي عالي بورس، اوراق س��فارش ساخت 
)اس��تصناع( اوراق به��اداري اس��ت که ناش��ر براس��اس قرارداد 
سفارش ساخت منتشر مي کند. این اوراق قابل معامله در بورسها 
یا بازارهاي خارج از بورس مي باش��ند. قرارداد س��فارش ساخت، 
قراردادي است که به موجب آن یکي از طرفین قرارداد در مقابل 
مبلغي معین ساخت و تحویل دارایي مشخصي را در زمان معین 
متعهد مي ش��ود. آنچه به عنوان صکوك استصناع در کشورهاي 
اس��المي عمل مي ش��ود بیشتر نوع صکوك اس��تصناع کاربردي 
اس��ت ولي نوع دیگري که مي توان آن را صکوك استصناع دین 

نامید )خرید دین( نیز وجود دارد.

صکوك استصناع:
مضاربه در لغت به معناي تجارت با س��رمایه  دیگري آمده است 
ولي در اصطالح بازرگاني عبارت اس��ت از اینکه شخص )مالک( 
مالي )س��رمایه( را به دیگ��ري )عامل( بدهد و در مقابل س��هم 
معیني از سود آن سرمایه راب گیرد. سود اوراق مضاربه بستگي 

کامل به سود فعالیت تجاري خواهد داشت.
براس��اس فقه شیعه این شیوه تأمین سرمایه منحصراً در تجارت 

قابل عمل مي باشد.
صک��وك مضاربه بر دو ن��وع اوراق مضاربه خاص و اوراق مضاربه 

عام طبقه بندي مي شود.
1� اوراق مضاربه خاص

این اوراق مضاربه جهت فعالیت تجاري خاص عرضه مي ش��ود و 
پس از اتمام آن فعالیت سود حاصل بین دارندگان اوراق تقسیم 

مي شود.
2� اوراق مضاربه عام

ای��ن ن��وع اوراق مضاربه خود ب��ه دو گ��روه اوراق مضاربه عام با 
سررسید و اوراق مضاربه عام بدون سررسید تقسیم مي شوند.

الف: اوراق مضاربه عام با سررسيد
در ای��ن اوراق باني با سررس��ید معین )مثاًل دو تا پنج س��ال( یا 
دوره هاي مالي مش��خص )مثاًل سه ماه یا شش ماه و یا یکسال( 
اوراقي را منتش��ر مي کند س��پس با س��رمایه حاصل به تجارت 
مي پ��ردازد در این حالت معموالً فعالیت خاصي براي باني معین 

نمي شود.

ب: اوراق مضاربه عام بدون سررسيد
این اوراق کلیه ویژگي هاي اوراق مضاربه عام با سررس��ي را دارد 
با این وجه تمایز که سررسي ندارد و تا زمان انحالل شرکت این 
اوراق اعتب��ار دارد و در هر دوره مالي س��ود آن به دارنده اوراق 

پرداخت مي شود.
ق��رارداد صکوك مضارب��ه مبتني بر بیانیه ثبت اس��ت که کلیه 
اطالعات تعیین ش��ده در ش��ریعت مانند ماهیت سرمایه درصد 

تقسیم سود و سایر اطالعات مرتبط با انتشار را دربر دارد.
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Taking into consideration the specific condi-
tions of the country and lack of possibility to 
transfer the foreign currency resulting from 
exports to the country; it seems that the rate of 
exports could not achieve the expected amount. 
Also the transfer of foreign exchange currency 
resulting from industrial , mine , agricultural 
and service exports in the country seems to be 
facing many and basic problems . If exports 
to be done in Barter or Truck methods, in that 
case, in lieu of exports to any country, we have 
to import (purchase) from that country inevita-
bly. In such a condition, it is possible that there 
is no basic needs to import from that country or 
due to emergency, only goods with low quality 
and those with very slight priority and impor-
tance could be received and supplied. So, their 
prices will increase for imports by the coun-
try which sells to us due to understanding our 
limits and urgent needs, and also the quality of 
the purchased goods and products will not be 
proportional with the needs.  

On the other hand, the fluctuation of the price 
of foreign exchange currencies will add to the 
complexity of relationships of international 
economy and transactions of foreign business 
of Iran. This is one of the existing deadlocks 
in the 2013 budget. So, these groups of chal-
lenges exist in the 2013 budget as a part of 
threats and weaknesses and to move out from 
this situation, it is necessary to take necessary 
measures before their occurrence. 

As it was mentioned, the deficiency of the bud-
get for making purposeful subsidies is 32 thou-
sands billion Tomans. If in the process of im-
plementation of the second phase, its amount 
increases by two times , then the budget deficit 
of 2013 will reach by about 82 thousands bil-
lion Tomans . If we accept that in lieu of 25 
percent of cash liquidity growth , about 15 
percent of inflation is created , then this deficit 
amount will increase by about 11 percent to the 
existing inflation. So with regard to the above 
mentioned effective factors in preparing and 
adjusting the national total budget , it seems 
that the review of communiqués ( Notes) of 
the national total budget of 2013 has not been 
completed . With the completion of this sector , 
other sectors of general budget of the year 2013 
of the country will be reviewed and approved 
within next few days ( up to early February) 
by the state . It seems that the process of its 
schedule in the most optimistic condition will 
last up to the first week of March , and then it 
will be ready to be submitted to the Parliament. 

As the figures of 2013 budget has not been 
specified yet , with a review of the general 
budget of the country in 2012 as a base to ana-
lyze the budget of 2013 , it can be said that 
the general budget of the country in 2012 has 
been about 144 thousands billion Tomans of 
which 40 thousands billion Tomans has been 
the nominal figure of developmental budget 
and about 100 thousands billion Tomans as the 
current budget.

It is worth mentioning that 60 percent of the 
current budget, ie. 60 thousands billion To-
mans of it form the salaries and wages of gov-
ernment staffs and the other 4 thousands bil-
lion Tomans is related to the financial budget. 
Considering the sanctions and specific con-
ditions of the country , if we can materialize 
about 60 percent of the 2012 budget in 2013 , 
the general budget of the country will be about 
94 thousand billion Tomans . 

If there will be an increase of about 10 percent 
in the rate of salaries and wages , and the fi-
nancial budget could remain at the same rate 
of 4 thousands billion Tomas, then (66+4=70) 
about 70 thousands billion Tomans of the na-
tional public budget will be allocated to the 
salaries and wages and financial budget of 
which is inevitable. The difference amount of 
it , i.e. (94-70=24 ) i.e. about 24 thousands bil-
lion Tomans will be allocated to developmen-
tal projects. So , it seems that in 2013 , with 
about 24 thousands billion Tomans , of which 
usually in average about 60 percent of it is al-
located to developmental projects and about 40 
percent of it is withdrawn for the consumptions 
of current budget of the government , i.e a fig-
ure of equal to 15 thousan billion Tomans will 
be allocated to previous in progress and new 
developmental projects , and the other 40 per-
cent will be withdrawn to supply the deficit of 
the current consumptions of the government.
This method has taken the shape of a normal 
and natural trend in subsequent years. If with 
this rate of developmental budget , it is due to 
pay the claims of the contractors of develop-
mental projects , there will be no budget for 
new projects and semi-complete projects , un-
less new measures to be adopted by the admin-
istration. Due to lack of access to the figures 
of the 2013 budget , in case of receiving its 
figures , its scientific and precise analysis with 
access to the figures of the 2013 budget will 
be published with more comments and elabo-
ration for the readers of Mahnameye Payam-e 
Abadgaran in the March issue ( exclusive edi-
tion of Iranian New Year).       
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of the introduction could be entered into the 
operational and administrative cycles, because 
the economy of the country has become so 
sensitive in recent years and reacts against 
challenges very fast.  These reflections in the 
final analysis , will make the low income de-
ciles more poor and exposed to social damag-
es.  It also increases the wealth of high income 
deciles by many times in a night and in the 
continuation of this trend; it makes the country 
facing a further inflationary recession.  

With this introduction, we enter the techni-
cal discussion of 2013 budget.  In particular, 
we review it through the respective develop-
mental budget for developmental projects and 
developmental infrastructures and specify its 
reflection in engineering companies which are 
administrators of plans and projects. Review-
ing these variables, the issue will be analyzed 
by us.

The author believes that there are some prob-
lems in adjustment and presentation of 2013 
budget to the Parliament whose most impor-
tant ones are as follows: 

1- Forecasting the sale price of oil in Iran for 
the year 2013. In this area, Iranian Parliament 
Research Center, through a report has fore-
casted the oil price in 2013 and has suggested 
that the oil price in the budget of 2013 to be 
considered below USD 90.  There will be a 
difference between the suggested price figure 
by the Iranian Parliament Research Center and 
the price considered by the government. 

This discrepancy can be very effective in the 
trend of realities of budget.  Also the base of 
Rials calculation of dollar budget in the budget 
can become an index to formation of the rate 
of equality of Dollars with Rials whose reflec-
tion will have impact on imports and exports. 
It seems that the rate of Dollar equality in the 
budget of the year 2013 to be considered as 
about 2000 Tomans. 

2- Another factor is that the parliament is in-
terested in having the final review of budget 
in 2013 for the whole country to be performed 
without implementation of the second phase of 
purposeful subsidies program .  Up to the oc-
currence of an improvement in economic con-
ditions, this phase should not  be implemented 
and the subsidies of the first phase continue 
without any increase . 

But the Administration believes that the trend 
of affairs should be continued and the programs 
of purposeful subsidies to be implemented 
and operated in accordance with the adjusted 
program. Figures and statistics show that the 
funds resulting from the implementation of 
the law of purposeful subsidies has reached by 
about 30 thousands billion Tomans, whereas 
it’s consuming resources are about 62 thou-
sands billion Tomans, ie. About 32 thousands 
billion deficit and the supply of this shortage 
through resources of Central Bank will have 
an inflation effect.  

3- The other problem in the budget of the year 
2013 is the written notice of 29 representatives 
of the Parliament to the President in which 
they have asked the cabinet to present the bill 
of total budget along with tables of sources and 
foreign exchange consumptions. By the way, 
as it was mentioned, the Administration has 
been asked to submit the bill of the budget of 
one/two twelfth ( possibly two twelfth) to the 
Parliament besides the submitted total budget 
bill. Considering the discussions and problems 
ahead of 2013 budget , the state does not enjoy 
sufficient preparedness to make a expert work 
and forecast its precise processes and it seems 
that provision of the structures considered by 
the Parliament , is a somehow unbearable ac-
tion in the view of the Administration.
 
4- Another problem which is obvious in 2013 
budget is related to the forecast of fulfillment 
of exports for 59.5 billion dollars which has 
been put forth in the 2013 budget . A part of 
this figure should be supplied from the place 
of petrochemical exports , mine , agricultural 
and industrial commodities equal to 41 billion 
dollars. 

5- Meanwhile it has been forecasted that 5.5 
billion dollar to be supplied from the place 
of export of technical and engineering ser-
vices and about 13 billion dollars of foreign 
exchange currency from the service sector . If 
conditions to be materialized and regulations 
of Paragraphs 4 and 5 of this Article to be im-
plemented , in that case , the total exports will 
be as presented in the following Table: 

V

Frequency Distribution of National Non-Oil Exports in 2013 
 
Figures in Billion Dollar 
 
Description  Income Rate Percentage  
Industrial exports, 
mine, agricultural and 
petrochemical 
commodities  

41 69 

Technical and 
engineering services 

5.5 9 

Services export  13 22 
Total  59.5 100 
 
Taking into consideration the specific conditions of the country and lack 
of possibility to transfer the foreign currency resulting from exports to 
the country; it seems that the rate of exports could not achieve the 
expected amount. Also the transfer of foreign exchange currency 
resulting from industrial , mine , agricultural and service exports in the 
country seems to be facing many and basic problems . If exports to be 
done in Barter or Truck methods, in that case, in lieu of exports to any 
country, we have to import (purchase) from that country inevitably. In 
such a condition, it is possible that there is no basic needs to import from 
that country or due to emergency, only goods with low quality and those 
with very slight priority and importance could be received and supplied. 
So, their prices will increase for imports by the country which sells to us 
due to understanding our limits and urgent needs, and also the quality of 
the purchased goods and products will not be proportional with the needs.   
 
On the other hand, the fluctuation of the price of foreign exchange 
currencies will add to the complexity of relationships of international 
economy and transactions of foreign business of Iran. This is one of the 
existing deadlocks in the 2013 budget. So, these groups of challenges 
exist in the 2013 budget as a part of threats and weaknesses and to move 
out from this situation, it is necessary to take necessary measures 
before their occurrence.  
 
As it was mentioned, the deficiency of the budget for making purposeful 
subsidies is 32 thousands billion Tomans. If in the process of 
implementation of the second phase, its amount increases by two times , 
then the budget deficit of 2013 will reach by about 82 thousands billion 
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Before dealing with the main discussion on 
2013 budget, it is worth noting that Islamic 
Consultative Assembly of Iran (Parliament) in 
2008 with a change in its local by-laws and in 
order to prevent of any delay in the side of the 
state administration in presenting the annual 
budget, obliged the administration to submit 
the yearly budget for professional and expert 
review to the Parliament by at most 5 Decem-
ber of each year. 

This approval was made to give sufficient time 
to the related commissions and representatives 
of parliament to review it.  However, every 
year, we see a delay in presenting the yearly 
budget of state to the parliament. In some cas-
es, this causes to have the budget approved in 
the method of multi (one/two) twelfth in the 
Parliament. 
.
Last year, the review of the bill of budget of 
the year 2011 was postponed by March and 
May 2012.  Parliament also considered and 
approved a revolving fund equal to 22 thou-
sands billion Tomans for the state for the first 
two months of the year 2012.

In 2013 , the trend of budget of the year 2012 
was repeated such that , concerning the causes 
of delay in budget of the year 2013, Mir Ta-
joldini , the Vice President for Monitoring the 
Constitution stated,” Haivinng a further con-
sideration of the specific condition, it is neces-
sary for the Parliament to make itself compat-
ible with the conditions , so that when budget 
will be submitted possibly in the February to 
the Parliament, they could approve it within 
the remaining time of the respective year”. 

With this possibility that perhaps budget could 
be submitted to the Parliament in early Febru-
ary of the current year, there is a presumption 
that the state does not have an intention to ask 
for the one/two twelfth budget from the parlia-
ment. 

By the way, the challenging discussions 
among the members of the Commission of 
Plan and Budget and Vice-President show that 
there are many difficulties ahead of the 2013 
budget. With regard to the consequences of a 
twelfth budget and as the state is not ready to 
present it to the Parliament along with budget 
bill, it seems that the parliament is facing a 
hard decision making, because it must either 
accept the one twelfth budget (a monetary 
provisional regime) and present it in form of 
a revolving fund, or to make a delay in imple-
menting the law.  

Some of the representatives of the parliament 
put forth this possibility that it is likely that the 
state spend its budget of 2013 in the six last 
month of its ruling period  and make the next 
state facing many problems. On the basis of 
this possibility, in this very time, representa-
tives are pursing mechanisms to prevent from 
occurrence of this condition and try to find 
ways to prevent such a possible event. 

Administration also claims that there is no in-
tention in making a delay in presenting budget 
, but due to the special conditions of sanctions 
and its short-term effects and also for many 
other reasons which needs further expert dis-
cussions , it is unable to adjust budget fast with 
regard to the fluctuations which has happened. 

Also, due to frequent revisions and step-by-
step correction of it, it is not possible to pres-
ent the budget in the determined time and 
delay in submission of budget to parliament 
is fully logic and justifiable. The administra-
tion believes that the parliament should have a 
more real understanding of effective processes 
and disturbing variables in presenting the bud-
get by the administration. 

Considering this introductory issues , it must 
be said it is possible that a very challenging 
discussion to take place in the process of ap-
proval of budget by parties , unless , through 
other existing sovereignty mechanisms , the 
imagined space to be altered and led to con-
version between the two administrative and 
legislative branches. 

We also hope that this part of the last phrase 

Editorial
Challenges ahead of developmental projects in the 
mirror of 2013 budget 
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