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   خوش���بختانه انتخاب���ات دوره يازدهم رياس���ت جمهوری اس���المی ايران 
در محیط���ی سرش���ار از صداقت و نش���اط و ش���ادابی برگزار ش���د. ه���ر يك از 
نامزدهای اين دوره برنامه ها، سیاست گذاريها و راهبردهای خويش را در 
حوزه های مختلف اقتصادی،  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی 
مط���رح كردند و از ط���رف ديگر نامزدها و همچنین توس���ط مردم مورد نقد 
و گفتگوه���ای عالمان���ه قرار گرفتن���د و از اين طري���ق مردم ارزياب���ی دقیقی از 
رونده���ا و فراينده���ای برنامه ه���ای نامزده���ا )در ص���ورت انتخاب ش���دن( 
ب���ه دس���ت آوردن���د بالطب���ع ب���ا كس���ب آگاهی ه���ای الزم، در روز رأی گی���ری 
انتخاب���ات، بهتري���ن گزين���ه را برگزيدند. انجمن ش���ركتهای س���اختمانی با 
توج���ه به ماهی���ت صنفی و حرفه ای خود در بنای زيرس���اختهای توس���عه 
كشور علی رغم عدم عالقه مندی برای ورود به مسائل و مباحث سیاسی 
كه جزء ش���اكله  و ماهیت ناش���ی از مفاد اساس���نامه انجمن اس���ت ولی با 
تمام���ی ظرفیت در انتخابات رياس���ت جمهوری مش���اركت فعال و خالقی 
را برعه���ده گرف���ت و از نامزدهای محترم جهت ط���رح برنامه ها و راهبردها 
و ق���رار گرفت���ن در معرض خواس���ته ها و انتظ���ارات به ح���ق و قانونی بخش 
خصوص���ی كش���ور، دعوت به عم���ل آورد ك���ه نمايندگان 6 نامزد رياس���ت 
جمهوری در محل انجمن حضور يافتند و به طرح نقطه نظرات پرداختند 
و مس���ائل و مش���کالت مبتالبه بخش خصوصی را ش���نیدند و انتظارات و 
توقع���ات قانون���ی مندرج در بیانیه بخش خصوص���ی را پذيرفته و با امضاء 

خود مفاد آن را تأيید كردند.
مديران ارش���د انجمن ش���ركتهای س���اختمانی كه ش���ركتهای عض���و آن به 
عنوان س���ازندگان زيرساختهای توس���عه كه با منابع انسانی تخصصی و 
فوق تخصصی خويش با بیش از 65سال تجربه و دانش فنی و مهندسی 
از باالتري���ن ظرفیته���ای علم���ی و مهندس���ی برخوردار اس���ت و ش���ايد اين 
می���زان تراك���م دان���ش فن���ی و مهندس���ی و تجرب���ه س���اخت و س���از در كمتر 
س���ازمانی موجود باش���د؛ در اين نشس���ت ب���ا نامزدها اع���الم كردند كه با 
تمام���ی دانايی ه���ا و توانايی های خويش در خدمت هرچه بیش���تر و بهتر 
رياست جمهور آينده خواهند بود و هرچه در توان دارند بدون مضايقه و 
با گشاده دس���تی در طبق اخالص قرار داده و آرش وار در گسترش فضاهای 
س���ازندگی و آبادگ���ری كش���ور ب���ه كار خواهن���د بس���ت؛ انجمن ش���ركتهای 
س���اختمانی در بررسی ها و تجزيه و تحلیل برنامه های نامزدهای رياست 
جمه���وری برنامه ه���ا و راهبرده���ای جن���اب آقای دكت���ر روحان���ی را در ارائه 
تصوير روش���ن از نقش بخش خصوصی واقعی، مناس���بتر ديد و تشخیص 
داد و آن را در تحقق رس���التها و مأموريتهای الزم برای دس���تیابی به منافع 
مل���ی كش���ور و ع���زت و اقتدار میه���ن عزيز نزديکت���ر و با هم پوش���ی و ارتباط 
خالق بیش���تری ب���ا انتظارات خ���ود ب���رآورد و ارزيابی  كرد و ب���ه همین دلیل 
ب���ود كه تمامی ظرفیتهای موجود خويش را به كار بس���ت و در اين راس���تا 

كوششها و تالشهای بهینه ای را محقق و عملیاتی و اجرايی كرد.
ب���ه زعم انجم���ن، دولت تدبیر و امی���د دارای برنامه هايی بود كه مصلحت 
و مصال���ح نظ���ام و جمهوری اس���المی اي���ران را در بهره گی���ری از ظرفیتهای 
موجود و توانمنديهای موعود برای رس���یدن به چش���م اندازهای توس���عه 
كش���ور، به نح���وه كامل ت���ری می ش���د در آن مش���اهده ك���رد؛ به ط���وری كه 
زمینه های الزم را برای رش���د و توس���عه ملی و ارتباطات خالق بین المللی 
به منظور حفظ و گس���ترش منافع ملی، بهتر و بیش���تر برآورده می ساخت 

ب���ه ويژه ك���ه در اي���ن برنامه ها از ظرفیته���ای بخش خصوصی ب���رای پايش 
آن س���ود می جس���ت و به بیانی بهتر تمامی روندها و فرايندهای توس���عه 
در ُبع���د مل���ی و بین المللی  در كت���اب دولت تدبیر و امید، ب���ه نحو موجز و 
ب���ا محتوای بس���یار ارزنده و س���ازنده و قابل قبول آمده ب���ود. لذا انجمن با 
پنداش���ت و برداش���تی اين چنینی و به عنوان قديمی ترين تش���کل صنفی 
و مهندس���ی كش���ور تالش در جهت تبیین برنامه های آق���ای دكتر روحانی 
را در دس���تور كار و در رأس فعالیته���ای صنف���ی خوي���ش در می���ان اعض���ای 
صن���ف و گروه های ذينفع و زنجیره های تأمین ق���رار داد. اين بیان به مثابه 
آن نیس���ت كه ما نس���بت به تالش ش���ركتهای عضو در راس���تای گس���ترش 
برنامه ه���ای رياس���ت جمه���وری دوره يازده���م ب���ه دنب���ال س���هم خواهی 
هس���تیم بلکه همانطوری كه در شماره خردادماه و شماره های قبل از آن 
در ماهنام���ه پیام آبادگران آمده اس���ت دغدغه اصلی و اساس���ی اعضای 
انجمن همانا منافع ملی كش���ور اس���ت به ويژه در انج���ام پروژه های ملی 
و زيرس���اختهای توسعه ای كش���ور، ش���ركتهای عضو انجمن به پايگاهی از 
دانش فنی و مهندسی و جايگاهی از تجربیات بومی شده دست يافته اند 
كه كش���ور را از كارشناس���ان و متخصصان خارجی بی نیاز كرده اس���ت و بیم 
آن می رود كه اگر از ظرفیتهای موجود اس���تفاده نش���ود ش���ركتهای موجود 
يکی پس از ديگری به ورطه ورشکستگی و تعطیلی كشیده شوند و آنگاه 
ش���ركتهای پیمان���کار پروژه ه���ای عمران���ی خارج���ی،  اراده و خواس���ته های 
نامش���روع دولت متبوع خويش را به كش���ور و دولتمردان میهن عزيزمان 
تحمی���ل كنن���د و بخش بزرگ���ی از مناب���ع ارزی مملکت را به يغما ب���رده و به 
خود اختصاص دهند و هر آن گاه كه متناس���ب با خواس���ته ها و امیال آنها 
عمل نش���ود شمش���یر »داموكلس« تهديد به خروج از پروژه ها را بر س���ر و 
گردن توس���عه كش���ورمان فرود آورند كه بالطبع با پیدايش چنین شرايطی 
اراده ملی تحت الش���عاع اين قبیل نیازها به شركتهای خارجی قرار خواهد 
گرف���ت و امی���د آن داريم ك���ه هرگز اين پیش���امد اتفاق نیفت���د و امکان وقوع 
نیابد ك���ه با وجود برنامه ه���ای مدّون آق���ای دكتر روحانی،  اي���ن امیدواری 
بیش از پیش تقويت می شود و اما آنچه در چارچوب منافع ملی و قوانین 
جاری و س���اری كشور توس���ط اين انجمن از رياس���ت محترم جمهور دوره 
يازده���م انتظ���ار می رود به صورت گ���زاره  معروض می گردد و امید اس���ت در 

صورت صالحديد در برنامه ها لحاظ گردد.
ݢݢݢݢبرای سهولت دريافت آنچه مطمح نظر است، اين انتظارات را در سه حوزه 
اقتصادی، اجتماعی و  سیاسی طبقه بندی كرده و به استحضار می رسانیم:

الف. در حوزه اقتصادی
1. س���رمايه گذاريها )اعم از س���رمايه گذاری بخش دولتی، بخش خصوصی 
ب���ه وي���ژه در  تولی���د و س���ازندگی  و س���رمايه گذاران خارج���ی( در بخ���ش 
زيرساختهای توسعه ای كش���ور )چون توسعه ساخت و سازهای سازه ها 
و س���امانه های مرب���وط به پروژه ه���ای ج���اده ای، ريلی، درياي���ی و هوايی( 

هدايت شوند.
2. توس���عه اس���تخراج از میادي���ن نف���ت وگاز ب���ا اولويت میادين مش���ترك با 
كش���ورهای حاش���یه خلیج فارس ب���ا اين پیش فرض كه مواد اس���تحصالی 
از آنه���ا به صده���ا فرآورده پتروش���یمیايی به منظور باالب���ردن ارزش افزوده 

تبديل گردد.

رئیس جمهور محترم دوره یازدهم و انتظارات قانونی
انجمن شركتهای ساختمانی در چهارچوب منافع ملی كشور
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3. تکمیل س���دها و پروژه های نیمه تمام و يا در مراحل پايانی، مهار آبهای 
س���طحی و فصلی، با ايجاد ش���بکه های آبرس���انی به منظ���ور تحقق اهداف 
و بیانیه مأموريت منعکس ش���ده در برنامه های پنج س���اله توس���عه كشور، 
چش���م انداز بیس���ت س���اله افق 1304 و حفظ و صیانت از سرمايه گذاريهای 

ملی و بهره مندی از مزايای اين پروژه ها پس از تکمیل و راه اندازی.
4. حمايت همه جانبه از صدور خدمات فنی و مهندسی كشور به كشورها 
و بازارهای هدف كه ضمن ارزآوری برای كش���ور بايد گفت شركتهای سازنده 
و آبادگر به مثابه س���فیران فنی و مهندس���ی نظام جمهوری اس���المی ايران، 
می توانن���د در تقوي���ت، ت���داوم و تحکی���م همکاريه���ای اقتص���ادی و فن���ی و 
مناس���بات بین كش���ورها نقش بس���یار ارزنده ايفا نمايند و جايگاه و پايگاه 
مس���تحکمی در عرصه ها و حوزه های ديگر نیز برای كشور ايجاد كنند و نفوذ 

مستمر و دائمی در اين قبیل بازارها را تضمین و بیمه نمايند.
5. فراهم س���اختن امکان اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی با ايجاد خط 
اعتباری از طريق صندوق توس���عه مل���ی و بانکها در جهت انج���ام پروژه های 
عمرانی كش���ور به صورت B.O.T )Build Operate & Transfer( )س���اخت، 
 (B.O.O )Build Operate & Ownership و  واگ���ذاری(  و  بهره ب���رداری 

)ساخت، بهره برداری و مالکیت(
6. ايج���اد و توس���عه نیروگاه های س���یکل تركیبی ب���ا بهره گی���ری از منابع غنی 
گاز كش���ور به منظور صدور برق به كش���ورهای همس���ايه و تأمین بخش���ی از 

نیازهای ارزی كشور
7. تعري���ف قانونی و دقیق���ی از بخش خصوصی واقعی به عمل آيد تا امکان 
ورود بخش���ها و نهاده���ای دولت���ی و حکومت���ی در آن را مانع گ���ردد. زيرا اين 
بخش در قانون اساس���ی به صورت كلی آمده اس���ت ول���ی ضوابط، قلمرو و 
ش���رايط آن كه بايد در قوانین تفصیلی تعريف ش���ود كم���اكان مغفول مانده 

است.
8. ب���ه گروهی از كارشناس���ان مج���رب مأموريت داده ش���ود ت���ا قیمت تمام 
ش���ده پروژه ه���ای واگذار ش���ده به نهاده���ای دولتی و حکومتی را بررس���ی و 
گزارش نمايند تا نسبت به قیمت پايه پیشنهادی  هزينه و فايده اين قبیل 
واگذاريه���ا  و كیفی���ت انجام آن در چهارچوب منافع ملی مش���خص ش���ود و 

وفق دستاوردهای آن در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی اقدام گردد.

ب. در حوزه اجتماعی
1. انبوه س���ازی مس���کن اجتماعی ب���ا متراژ 40 ت���ا 50 متر به صورت مس���کن 
خريداری و يا اس���تیجاری متناس���ب با تقاضای مؤثر در جامعه به طوری كه 
در مس���کنهای اس���تیجاری يك زوج جوان حداقل بتوانند 5 س���ال سکونت 
نماين���د و زمینه س���ازی برای واگ���ذاری اين قبیل مس���کنهای اس���تیجاری در 
ص���ورت تقاضای مج���دد آنها ب���رای دوره های بعدی، امکان پذير باش���د. در 
مورد احداث مسکن جهت خريداری بايد ترتیبی اتخاذ شود كه با تخصیص 
وامهای بلندمدت 40 تا 45 ساله با بهره كم و پوشش وام تا 90درصد قیمت 
ج���اری مس���کن، ش���رايطی را فراهم كرد تا زوجه���ای جوان قدرت خري���د آن را 
داشته باشند. در ضمن پروژه های صنعتی، صنايع كوچك، تبديلی و متوسط 
در جوار يا نزديك اين قبیل مناطق مسکونی مکان يابی شود تا مشکل حمل 

و نقل اين قبیل سکونتگاه ها به حداقل برسد.
2. تعیین میزان حقوق كارگران متناس���ب با هزينه های س���بد خانوار 5 نفری 
به ط���وری كه رفاه نس���بی خانواده های كارگری را براس���اس اس���تانداردهای 
بومی شده تأمین نمايد. در اين زمینه به منظور باالبردن سطح بهره وری، 
كارايی و اثربخش���ی كار پیشنهاد می شود اتاق فکری متشکل از كارشناسان 
وزارت تع���اون و كار و رف���اه اجتماع���ی ب���ا بخش كارفرمايی و كارگری تش���کیل 
گ���ردد ك���ه اين ات���اق زمین���ه كار روزمزدی را به س���مت كارمزدی س���وق دهد و 

البت���ه اي���ن امر ب���ه تدري���ج و در مراحل مختلف ب���ه كارمزدی تبديل ش���ود به 
ط���وری كه در مرحله اول مع���ادل 60درصد میانگین به���ره وری نیروی كار در 
كش���ورهايی چون تركیه، ژاپ���ن،  اندونزی و مالزی معیار عم���ل برای نیروی كار 

كشور قرار گیرد.
3. رتبه بندی مشاغل براس���اس درجه اهمیت و اولويت هر شغل در تأمین 
مناف���ع كش���ور، انج���ام پذي���رد. در اي���ن م���ورد الزم اس���ت متغیره���ای اثرگذار 
و ش���اخصهای تعیین كنن���ده توس���ط كارشناس���ان س���ه جانبه گرايی ش���امل 
متخصصان بخش )كارگری، كارفرمايی و دولت( تشکیل گردد و مؤلفه های 
آن نهاي���ی ش���ود ت���ا مان���ع از خ���روج پ���اره ای از متخصصان كش���ور ب���ه دلیل 

باالبودن سطح امکانات درآمدی و رفاهی به كشورهای همجوار گردد. 
4. بهره گی���ری از قاع���ده اعداد بزرگ در پرداخ���ت يارانه های نقدی به طوری 
كه اين قبیل منابع مالی به س���مت سرمايه گذاری در بخشهای مولد سوق 
داده ش���ود ت���ا ارزش اف���زوده  آن در مناطق روس���تايی از طريق صنايع كوچك 
و تبديلی و متوس���ط به افراد جامعه روس���تايی تعلق گیرد و بخشی از منابع 
انس���انی آزاد شده از بخش كشاورزی را جذب نموده و مهاجرت به شهرها 
را كاهش دهد. در بخشهای شهری اين منابع مالی را می توان در بازارهای 
مالی به كار بس���ت و منافع آن را برای دهکهای كم درآمد ش���هری اختصاص 

داد.
5. گس���ترش تأمین اجتماعی فراگیر برای كلیه آحاد مردم كشور و توجه ويژه 
به ماده واحده قانونی س���ازمان تأمین اجتماعی كه در آن س���ازمان تأمین 
اجتماعی به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی تعريف ش���ده اس���ت، از اين 
جاي���گاه قانونی ب���ه منظور جلوگی���ری از اجحاف اين س���ازمان به نهادهای 
كارگری و كارفرمايی اس���تفاده ش���ود و از برداش���تهای بی روي���ه از منابع آن كه 
از مصادي���ق حق الناس و ثروت بین النس���لی اس���ت جلوگی���ری به عمل آمد 
زي���را 91درص���د منابع و دارايی ه���ای آن متعلق به بخ���ش كارفرمايی و كارگری 
اس���ت و دولت در قبال س���هم 9درصدی خوي���ش در تأمین اجتماعی يکی 
از بزرگتري���ن بدهکاران تأمین اجتماعی اس���ت. ضمن آنکه اش���راف و اقتدار 
تاّم���ه ب���ر تمامی رونده���ا و فراينده���ای تأمین اجتماع���ی را در اختی���ار گرفته 

است.

ج. عرصه سیاسی:
1. برقراری روابط گس���ترده و عادی س���ازی مناسبات با كش���ورهای پیشرفته 
صنعتی جهان به منظور دس���تیابی كشور به تکنولوژيهای پیشرفته و كاربرد 

آن برای توسعه كشور
2. توس���عة زمینه ه���ای تصمیم س���ازی و تصمیم گی���ری از ح���وزه دولت���ی ب���ه 
حوزه ه���ای فراگیر ملی و دادن نقش بیش���تر و مؤثرتر به بخش خصوصی در 

اينگونه فرايندهای ملی
3. گسترش شايسته ساالری در سپردن مسئولیتها به افراد با در نظر گرفتن 

مناسبات تخصصی، ظرفیتهای الزم و توانايی های مورد نیاز
انجمن ش���ركتهای س���اختمانی آمادگی آن را دارد كه كارگروه های تخصصی 
خوي���ش را در اي���ن زمینه ها در اختیار نهاد رياس���ت جمهوری ق���رار دهد و يا 
به مجرد درخواس���ت نقطه نظرهای كارشناس���ی از اين انجم���ن، درموضوع 
تخصص���ی ذيرب���ط، با تش���کیل كمیته های تخصص���ی و اتاق فک���ر نتايج آراء 
خب���رگان و بارش مغ���زی گروه های ذيصالح خ���ود را در اختی���ار برنامه ريزان و 

سیاست گذاران نهاد محترم رياست جمهوری قرار دهد.
فرصت را مغتنم شمرده بار ديگر انتخاب شايسته جناب آقای دكتر روحانی 
رياس���ت محت���رم جمه���وری اس���المی اي���ران را به هم میهن���ان عزي���ز تبريك و 
تهنی���ت عرض م���ی نمايیم و برای ايش���ان و كابینه دول���ت يازدهم توفیقات 

روزافزون از خداوند منان مسئلت می داريم.
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پهلوان���ان جوان و پرتالش و س���خت كوش ايران زمی���ن در بازی والیبال جهانی، خوش درخش���یدند و افتخار آفريدند؛ 
اين پیروزی بزرگ و ش���گفت انگیز را به فرزندان فرهیخته والیبال كش���ور، رياس���ت محترم فدراس���یون والیبال،  مربیان و 

مديران سازنده و ارزنده اين ورزش شايسته، تبريك و تهنیت عرض می نمايیم. 
بی شك مديريت خالق و متخصص می تواند ظرفیتهای موجود و توانمندی های نهفته در بطن و متن ساير نهادها 
و گروه های انس���انی و اجتماعی را ش���کوفا س���ازد و شگفتی س���از باش���د. در اين زمینه بر دولتمردان فرض است كه با 
تشکیل هیأت امنای فرهنگی مستقلی از متخصصان برجسته دانشگاهی و ملی در زمینه توزيع عادالنه امکانات 
و بهینه س���ازی روش هزينه های ارزش���ی و پاسداش���ت مراتب اخالق، آموزش و ورزش، ش���رايط بالندگی و ش���کوفايی 
هرچه بیش���تر خردورزی و هنرورزی به ويژه در جامعه ورزش���ی و پاره ای از ورزش���های به ناحق فراموش  ش���ده فراهم 
س���ازند ت���ا با انتخاب مديران شايس���ته در تمامی عرصه ها و حوزه ه���ای صنفی، آنان را  ارج نه���اده، قدر بدانند و در 

صدر نشانند تا شاهد شکوفايی هرچه بیشتر و گسترده تر در تمامی عرصه های زندگی و سازندگی كشور باشیم.
كمیسیون انتشارات

پهلوانان والیبالیست ایران زمین قلب 
مردم قهرمان كشور را شاد كردند
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اشاره:
انجمن شركتهای ساختمانی طی 

نامه ای انتخاب شايسته جناب آقای 
دكتر روحانی را تبريك و تهنیت عرض 

نمود كه متعاقب آن دفتر ريات محترم 
جمهور منتخب ابراز تنفذ نموده 

و متن زير را به نام رياست محترم 
هیأت مديره انجمن ارسال كردند كه 

عینًا درج می شود.
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رئیس  ملکیانی فرد،  منوچهر  مهندس  مجمع  این  ابتدای  در 
به  مقدم  خیر  با  ساختمانی  شركتهای  انجمن  مديره  هیات 
حاضران، عنوان کرد: معموال انجمن ها گزارشی از عملکرد ساالنه 
کمبود  به  مربوط  مسائل  آنها  اغلب  در  که  می دهند  ارائه  خود 
اعتبارات و ناروایی های موجود در برابر پیمانکاران بیان می شود. 
وی با اشاره  به تالشهای انجمن برای رفع این مشکالت، افزود: 
شاخص های تعدیل و فهرست بهای 92 توسط کمیسیون فنی 
انجمن تهیه و منتشر گردید، سازمان مدیریت نیز فهرست بهای 
منتشر  فهرست بهای  م��ورد  در  اما  ک��رده ان��د.  منتشر  را   92 سال 
شده انجمن با فهرست بهای منتشره از طرف سازمان مدیریت 
سازمان  بهای  فهرست  می رسد  نظر  به  دارد.  وج��ود  مغایرت 
همین امروز در تهران نیاز به 25 درصد پولوس دارد. انجمن با 
منتشره،  بهای  فهرست  در  را   1/30 ضریب  اعمال  اینکه  وجود 
عملکرد مثبتی تلقی می کند اما در مجموع این فهرست بها را با 

قیمتهای واقعی فاصله دار می بیند و اختالف عمده در این مورد 
را ناشی از اختالف در نرخ دستمزدها و نرخ ماشین می داند.

طی  کارشناسی  طوالنی  جلسات  در  نیز  پیمان  عمومی  شرایط 
سال به نتیجه خوبی رسیده و قاعدتًا در آستانه انتشار است و 
ان شاءاهلل شرایط عادالنه ای را به وجود می آورد؛ توجه فرمایید: 
انجام می شود،  که در چنین جلساتی  فنی  بهتر است مباحث 
توسط بخش فنی سندیکا نوشته شود! آنچه به صورت غیرفنی 
که  دارد  فاصله  م��ا  بحث  محتوای  ب��ا  چنان  ش��ود  م��ی  نوشته 

غیرقابل اصالح است.
شورای هماهنگی نیز نقش فعالی در رفع مشکالت پیمانکاری 
رحمتی  مهندس  آقای  جناب  سازمان  محترم  معاونت  دارد؛ 
پذیرفته اند که نظر انجمن ها قبل از ابالغ بخشنامه ها اخذ گردد. 
سیاست  اج��رای  درب��اره  را  خصوصی  بخش  نیز  اخیر  انتخابات 
خصوصی سازی امیدوار کرد. البته انجمنها از کار سیاسی منع 

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن شرکتهای ساختمانی روز شنبه 15 تیرماه در محل انجمن شرکتهای ساختمانی 
برگزار ش���د. پس از قرائت آیاتی چند از کام اهلل مجید و س���رود ملی جمهوری اس���امی ایران  و س���رود آبادگران، جلسه رسمیت 
یافت و آقایان مهندس منوچهر ملکیانی فرد رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی به عنوان رئیس جلسه مجمع، 
مهندس سیروس محسنین مدیرعامل شرکت هودو مهندس هدایت اله نورانی پور مدیرعامل شرکت سایول به عنوان ناظران 
جلس���ه مجمع، و مهندس ورزنده به عنوان منش���ی جلس���ه مجمع در پانل مستقر ش���دند. گزارش هیات مدیره، گزارش هیات 
بازرسان، گزارش عملکرد کمیسیونهای مختلف انجمن، و گزارش مالی ارائه و به تصویب اعضای حاضر در این مجمع رسید که 

برای اطاع خوانندگان  گرامی ماهنامه و اعضای محترم انجمن شرکتهای ساختمانی مشروح آن درج می شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن برگزار شد
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شده اند اما مطالبات و خواسته های خود را به کاندیداها اعالم 
کردند و بعد از انتخاب رئیس جمهور منتخب هم مطالبات خود 
را مورد تاکید قرار دادند. شورای هماهنگی نیز 3 بیانیه در این 
مورد صادر کرد. به هر حال قرار است اتاق بازرگانی و تشکلها در 
دولت جدید رشد یافته، قدرت الزم را به دست آورند. در این 
از دادن کارها به صورت  مورد قانون بهبود فضای کسب و کار 
بخش  ت��وان��م��ن��دس��ازی  روی  و  ک���رده،  ممانعت  مناقصه  ت��رک 
عضویت  ض��رورت   حاضر  رون��د  رو  این  از  دارد،  تاکید  خصوصی 
همه شرکتهای عضو انجمن  را در اتاق بازرگانی برای تاثیرگزاری 

بیشتر الزامی می سازد. 
بعد از انتخابات، اتاق بازرگانی از بخش خصوصی خواست وزیرانی 
ش��ورای  پاسخ،  در  که  کنند  معرفی  جدید  دول��ت  کابینه  ب��رای 
هماهنگی، مشخصات وزرا را مورد تاکید قرار داد و خواستار آن 
شد که دولت جدید با مطالعه مسیر توسعه کشورهای مختلف 
از  و  کند،  آسیب شناسی  را  اقتصاد  ک��ردن  دول��ت��ی  چنین  ای��ن 
مورد  خصوصی سازی  آنها  همه  در  که  جهانی  موفق  الگوهای 
بومی  مناسب  الگوی  به  رسیدن  ب��رای  است  گرفته  ق��رار  تاکید 
ایجاد  پیشنهاد  هماهنگی  ش��ورای  کند.  ب��ه��ره ب��رداری  توسعه 
اتاقهای فکر و ترکیبی بودن کابینه  از نخبگان بخش خصوصی 
و دولتی را دارد و مشخصاتی برای وزیر برشمرد. که از جمله آنها 
مشورت پذیری، قانون مدار بودن، اعتقاد به اصل 44 و اهتمام 
در  اگر  است  معتقد  و  است؛  خصوصی سازی  بسترسازی  برای 
خصوصی  بخش  نخبگان  از  وزارتخانه ها  اجرایی  معاونت های 

استفاده شود بسیار در روند اجرایی کشور اثرگذار خواهد بود.
توجه  که  باشیم  دولتی  شاهد  امیدواریم  گفت:  پایان  در  وی 
را  بزرگی  کارهای  باشد.  داشته  تشکلها  و  انجمنها  به  بیشتری 
می توان توسط انجمنها انجام داد به شرطی که دولت به این 

بخش اعتماد کند.

شركتهای  انجمن  دبیر  عطارديان  محمد  مهندس  ادام��ه  در 
و  ک��رد  قرائت  را  مدیره  هیات   1391 س��ال  عملکرد  ساختمانی 
حضور  با  همایشی  جمهوری  ریاست  انتخابات  مورد  در  گفت: 
تشکلهای مدنی کشور در محل انجمن و با دعوت کانون عالی 
انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران برگزار شد و از همه کاندیداها 
بیانیه ای  برای حضور در این همایش دعوت شد. در هر حال 
از طرف جامعه مدنی صادر شده بود که توسط 7 نماینده که 
کاندیداها فرستاده بودند امضا شد که می توان بر اساس همین 
به  مربوط  درخواستهای  جمله  از  مدنی  درخواستهای  سند 
توانمندسازی تشکلها را پیگیری کرد. بی شک تشکلها می توانند 
نقش موثری در گرفتن مطالبات پیمانکاران داشته باشند، برای 
نمونه بر اساس تفاهم نامه ما با سازمان برنامه سابق)معاونت 

نظارت راهبردی(در سال 82 مقرر شده است که مصوباتی که 
فرستاده می شود بایستی به امضای شورای هماهنگی که یکی 

از مراجع طرف گفتگو است برسد.

وی پس از قرائت گزارش هیات مدیره عنوان کرد: هیات مدیره 
در سال 92 تعداد11 جلسه، در سال 91 تعداد 37   جلسه، در 
برگزار  سال  90 تعداد 38جلسه و در سال 89 تعداد 18جلسه 
مدیره،کمیسیون  هیات  یکم  و  بیست  دوره  در  اس��ت.  ک��رده 
90جلسه،  انتشارات  کمیسیون  50جلسه،  بانکها  و  اقتصادی 
 (TMOکمیسیون تحقیق و توسعه )با احتساب جلسات کمیته
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55جلسه، کمیسیون روابط عمومی42 جلسه، کمیسیون فنی 
 59 مقررات  و  قوانین  کمیسیون  و  اطالعات77جلسه،  و  آمار  و 
تفکیک  ب��ه  را  جلسات  ای��ن  بخواهیم  اگ��ر  داش��ت��ه ان��د.  جلسه 
اقتصادی  کنیم، در سال 91  کمیسیون  بیان  سالهای مختلف 
کمیسیون  انتشارات33جلسه،  کمیسیون  20جلسه،  بانکها  و 
روابط عمومی21جلسه،  توسعه 21جلسه، کمیسیون  و  تحقیق 
کمیسیون قوانین و مقررات22جلسه، و کمیسیون  فنی و آمار 
پیگیری  و  عضویت  کمیسیون  داشته اند.   واطالعات27جلسه 
نیز  14 عضو جدید در سال 91 به جمع اعضاء انجمن اضافه کرده 

است.
نیز  ت��اک��ن��ون   92 س��ال  اب��ت��دای  از  کمیسیونها  جلسات  ت��ع��داد 
جلسه)یک  بانکها4   و  اقتصادی  کمیسیون  از:  اس��ت  عبارت 
)هرهفته  11ج��ل��س��ه  ان��ت��ش��ارات  کمیسیون  م��ی��ان(،  در  هفته 
کمیسیون  جلسه،   4 توسعه   و  تحقیق  کمیسیون  شنبه ها(، 
فنی  کمیسیون  میان(،  در  هفته  )یک  جلسه  عمومی4   رواب��ط 
و آمار واطالعات9 جلسه و کمیسون قوانین ومقررات 7 جلسه 
)یک هفته در میان(. کمیسیون عضویت و پیگیری نیز در حال 
پیگیری عضویت دو عضو است. مجموع اقدامات و فعالیتهای 

کمیسیونها در گزارش سالیانه تقدیم گردیده است.

طرف  از  که  نامه هایی  ك��رد:  خاطرنشان  عطارديان  مهندس 

به  اف��راد  حقوق  از  دف��اع  ب��رای  ساختمانی  شرکتهای  انجمن 
اگر  که  نامه است  تعداد 2745  نوشته شده  نهادهای مختلف 
نامه،   1493 حدود   91 سال  طی  شود،  بیان  سالها  تفکیک  به 
نامه نوشته شده است.  نیز 275  تاکنون  ابتدای سال 92  از  و 
سازمان  و  کارفرماها  به  نامه   1016 جمعا  نیز  فنی  دفتر  طرف  از 
 89 س��ال  در  سالها،  تفکیک  به  که  اس��ت  ش��ده  نوشته  برنامه 
تعداد 335 نامه، در سال 90 تعداد 425، در سال 91 تعداد 189 

نامه و در سال 92 تعداد 64 نامه نوشته شده است. 
وی با اشاره به برخی از فعالیتهای انجمن شرکتهای ساختمانی 
عنوان کرد: در سال 91 شاخصهای تعدیل و فهرست بهای سال 
91 به سازمان برنامه ارسال شد. در سال 92 نیز این کار را تکرار 
کردیم اما اختالف بهای فاحشی با فهرست بهای سازمان برنامه 

دارد که در این مورد منتظر انتشار تعدیلها هستیم تا آن را بررسی 
کنیم. متاسفانه در تدوین فهرست بهای جدید از فهرست بهای 
قبلی که پایین تر از قیمتهای واقعی است استفاده شده و همین 

امر باعث ناکارآمدی آن گردیده است. 
و  تحقیق  موسسه  عملکرد  از  نیز  گزارشی  عطاردیان  مهندس 
توسعه قرائت کرد که شامل موارد مختلف فعالیت این موسسه 
از جمله، برگزاری سومین کنفرانس صنعت احداث و همکاری 
فعال با اتاق بازرگانی مخصوصًا در زمینه پروژه های تحقیقاتی 

انجمنها و مذاکره با دانشگاه ها بود.
م��دی��ران  ه��ی��أت م��دی��ره،  اع��ض��ای  از  تشکر  ضمن  پ��ای��ان  در  وی 
شرکتهای  انجمن  کارمندان  و  مالی  حامیان  عضو،  شرکتهای 
ساختمانی، از اعضای انجمن خواست تا حضور پررنگ تری در 
جلسات و مجامع موجود داشته باشند. عالوه بر این با اشاره 
به درگذشتگان جامعه مهندسی که طی سال گذشته به دلیل 
فشارهای کاری، بدهی، تصادفهای رانندگی در حین ماموریت 
مربوط به کار عمرانی، و ... جان خویش را در راه آبادانی کشور 
آنها به عنوان شهدای راه سازندگی کشور یاد کرد  از  فدا کردند 
و از افراد حاضر در جلسه خواست تا برای احترام به آنان به پا 

خواسته با قرائت فاتحه ای یك دقیقه هم سکوت کنند.

ع��م��ل��ک��رد س��ال  از  ب����ازرس����ان  گ������زارش 
م��ه��ن��دس  ت���وس���ط  ه���ی���أت م���دي���ره   91
وی  شد.  قرائت  پورشیرازی  محمدعلی 
اساسنامه   35 ماده  اساس  بر  کرد  تأکید 
ه��م��ه جلسات  در  ب���ازرس���ان  ه��ی��أت  ن��ی��ز 
مختلف  ک��م��ی��ت��ه ه��ای  و  ه��ی��أت م��دی��ره 

مربوط به آن حضور داشته اند. 

سپس ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1391 و پیشنهاد بودجه سال 1392 
مدير  زال��ی،  مجتبی  آق��ای  توسط  انجمن 
اتفاق  ب��ه  و  گ��ردی��د  ق��رائ��ت  انجمن   مالی 
موجب  ب��ه  گ��رف��ت.  ق��رار  تصویب  م��ورد  آرا 
عضویت  ح��ق  ع��م��وم��ی  مجمع  ت��ص��وی��ب 

سال 92 اعضا مبلغ 15/000/000 ریال تعیین گردید.

مهندس  توسط  فنی  كمیسیون  گ��زارش 
فنی  كمیسیون  رئیس  شريعت،  ابراهیم 
استراتوس  شركت  هیأت مديره  عضو  و 
ارائ���ه ش��د. وی تأكید ك��رد م��ا ب��ه ن��اچ��ار از 
مورد  در  برنامه  سازمان  خود  آنالیزهای 
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فهرست بها استفاده می کنیم. البته می دانیم اشکاالت زیادی 
اق��الم وجود  تفاوتهای جدی درب��اره 40 درص��د  و  م��ورد  این  در 
دارد. امیدواریم آنها را تشویق کنیم که به روز کردن این آنالیزها 
دارد  توجهی  قابل  مالی  بار  کار  این  البته  بپذیرند.  ما  توسط  را 
که  اس��ت  اعتمادی  قابل  بهای  فهرست  تولید  آن  نتیجه  ام��ا 
شده  منتشر  بهای  فهرستهای  سنجیدن  معیار  و  منبع  بتواند 
قرار گیرد. وی خواستار آن شد که افراد با تجربه  توسط شرکتها 
انسانی  نیروی  عنوان  به  تا  شوند  معرفی  فنی  کمیسیون  به 
بهای  فهرست  تدوین  در  را  انجمن  فنی  کمیسیون  متخصص، 

جامع یاری رسانند.

تائید  در  ن��ی��ز  م��ل��ک��ی��ان��ی ف��رد  م��ه��ن��دس 
بها  فهرست  ك���رد:  ع��ن��وان  وی  سخنان 
برد  ب��اال  جهشی  ص��ورت  ب��ه  نمی توان  را 
روز  ب��ا  آن��ال��ی��زه��ای منطبق  م��ی ت��وان  ام��ا 
متعلق  فهرست بها  واق��ع  در  ک��رد.  تدوین 
را  اعتبارات  که  است  مشاور  و  کارفرما  به 
مشخص می کند؛ پیمانکار خود قیمت کار را در شرایط مورد نظر 
منعقد  ق��رارداده��ای  ب��رای  تعدیل  شاخصهای  می کند؛  تعیین 
ام��روزه در  که  بیشتری دارد  اهمیت  لحاظ  این  از  و  شده است 

مورد آن با سازمان مدیریت به تفاهم های خوبی رسیده ایم.

س��ی��ام��ک  م���ه���ن���دس  ادام���������ه  در 
مسعودی، رئیس كمیسیون قوانین، 
با ذکر این نکته که کمیسیون قوانین 
اگر  افزود:  است،  هیأت مدیره  بازوی 
همین  نبود  ش��ده  ان��ج��ام  تالشهای 
در  نداشتیم.  نیز  را  حداقلی  شرایط 
چند سال گذشته به جای پرداختن 
به قوانین مترقی تر سعی شده جلوی آسیبهای مترتب بر ما گرفته 
ݢݢݢݢب��ا اش��اره به وج��ود فرازهای خوبی در قوانین مربوط  ش��ود. وی 
مورد  در  و  دانست  رایزنی ها  همین  حاصل  را  آنها  مالیات  به 
هیأت  قانون  م��ورد  در  هم  گفت:  صالحیت  تشخیص  آیین نامه 
وزیران و هم مکانیزم ساجات صحبتهایی شده که با رایزنی های 
شورای هماهنگی با سازمان مدیریت قرار شد پایش پرونده های 
واگ��ذار شود. در مورد  انجمنهای صنفی  به  تشخیص صالحیت 
آیین نامه تشخیص صالحیت هم جلسات مختلفی برگزار شده که 
در آن به جای بازبینی این آیین نامه، مجلدی از مشکالت موجود 
در آیین نامه به سازمان ارائه شده تا در چهارچوب مصوبات ماده 
17 مورد اصالح قرار گیرد و تا زمان بازنگری جدی آیین نامه مورد 

استفاده باشد.

باݥݥݥ  نیزݥݥݥ  باݥݥݥنکهاݥݥݥ  وݥݥݥ  اݥݥݥقتصاݥݥݥدݥݥݥیݥݥݥ  کمیسیوݥݥݥنݥݥݥ  رݥݥݥئیسݥݥݥ  دݥݥݥاݥݥݥدݥݥݥم���اݥݥݥنݥݥݥ،ݥݥݥ  مهندݥݥݥسݥݥݥ 
ماݥݥݥ  مشکالݥݥݥتݥݥݥ  تماݥݥݥمݥݥݥ  اݥݥݥمݥݥݥ اݥݥݥلمصاݥݥݥئبݥݥݥ  ماݥݥݥلیݥݥݥ  مناݥݥݥبعݥݥݥ  تأݥݥݥمینݥݥݥ  اݥݥݥینکهݥݥݥ  بیاݥݥݥنݥݥݥ 
اݥݥݥستݥݥݥ عنوݥݥݥاݥݥݥنݥݥݥ کرݥݥݥدݥݥݥ:ݥݥݥ بقیهݥݥݥ مساݥݥݥئلݥݥݥ جلوݥݥݥهݥݥݥ هاݥݥݥییݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ همینݥݥݥ مسئلهݥݥݥ اݥݥݥستݥݥݥ.ݥݥݥ 
باݥݥݥیدݥݥݥ بهݥݥݥ مساݥݥݥئلݥݥݥ مرݥݥݥبوݥݥݥطݥݥݥ بهݥݥݥ تأݥݥݥمینݥݥݥ مناݥݥݥبعݥݥݥ ماݥݥݥلیݥݥݥ توݥݥݥجهݥݥݥ بیشترݥݥݥیݥݥݥ شوݥݥݥدݥݥݥ.ݥݥݥ 
اݥݥݥزݥݥݥ همینݥݥݥ رݥݥݥوݥݥݥ کمیسیوݥݥݥنݥݥݥ اݥݥݥقتصاݥݥݥدݥݥݥیݥݥݥ وݥݥݥ باݥݥݥنکهاݥݥݥ سعیݥݥݥ دݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥدݥݥݥ مشکلݥݥݥ ترݥݥݥینݥݥݥ 
توݥݥݥفیقݥݥݥ  چندݥݥݥ  هرݥݥݥ  بیاݥݥݥندݥݥݥاݥݥݥزݥݥݥدݥݥݥ  رݥݥݥیلݥݥݥ  رݥݥݥوݥݥݥیݥݥݥ  اݥݥݥستݥݥݥ  ماݥݥݥلیݥݥݥ  تاݥݥݥمینݥݥݥ  کهݥݥݥ  رݥݥݥاݥݥݥ  کاݥݥݥرݥݥݥ 
چندݥݥݥاݥݥݥنیݥݥݥ ندݥݥݥاݥݥݥشتهݥݥݥ؛ݥݥݥ اݥݥݥلبتهݥݥݥ ماݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ باݥݥݥنكݥݥݥ دݥݥݥیݥݥݥ خطݥݥݥ اݥݥݥعتباݥݥݥرݥݥݥیݥݥݥ گرݥݥݥفتیمݥݥݥ اݥݥݥماݥݥݥ 
متأݥݥݥسفاݥݥݥنهݥݥݥ دݥݥݥرݥݥݥ موݥݥݥرݥݥݥدݥݥݥ دݥݥݥستگاݥݥݥهݥݥݥ اݥݥݥجرݥݥݥاݥݥݥییݥݥݥ باݥݥݥ مخاݥݥݥلفتݥݥݥ ساݥݥݥزݥݥݥماݥݥݥنݥݥݥ مدݥݥݥیرݥݥݥیتݥݥݥ 

دݥݥݥرݥݥݥ موݥݥݥرݥݥݥدݥݥݥ پرݥݥݥدݥݥݥاݥݥݥختݥݥݥ بخشیݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ سوݥݥݥدݥݥݥ آݥݥݥنݥݥݥ موݥݥݥاݥݥݥجهݥݥݥ شدݥݥݥیمݥݥݥ.ݥݥݥ 
ارائ��ه  م���ورد  در  مخصوصًا  اع��ض��ا  همه  اس��ت  الزم  رو  همین  از 
پرداخت  و  مالی  تأمین  جهت  جدید  دول��ت  ب��رای  پیشنهادی 
و  کنند  همت  است،  آن  برنامه های  جزو  که  پیمانکاران  بدهی 
تأمین مالی و شیوه های عملیاتی  همدلی نمایند. به هر حال 
به  اقتصادی  کمیسیون  و  می باشد  ما  اصلی  مسئله  ام��ر  ای��ن 
این  در  مناسب  راه  ی��ك  ب��ه  رس��ی��دن  و  ن��ظ��رات  تجمیع  دن��ب��ال 
قوانین  دارد  سعی  بانکها،  و  اقتصادی  کمیسیون  است.  مورد  
به  و  کند  تجمیع  را  مالی  تأمین  ب��ه  م��رب��وط  گذشته  ساله   15
صورت ماتریسهای مقایسه ای درآورد تا از آن برای تدوین یك 
راهنمای عملی تأمین مالی استفاده گردد،ایشان در بخشی از 
سخنان خویش تاکید کردند که  سهم بخش خصوصی در بازار 
در  نیز  ک��ار  فضای  شفافیت  و  اجرایی  و  فنی  نظام  اص��الح  و  ک��ار 

ذیل موضوع تأمین مالی قابل بررسی است.

شرکتهای  انجمن  دوم  نوبت  سالیانه  ع��ادی  عمومی  مجمع 
گزارشها  پیشنهادی،  بودجه  برای  تصمیم گیری  با  ساختمانی 
آگهی  درج  جهت  روزنامه  انتخاب  و  انجمن  کلی  مشی  خط  و 
عادی  عمومی  مجمع  بود  ق��رار  است  ذکر  به  الزم  یافت.  پایان 
العاده نوبت اول در  سالیانه نوبت دوم و مجمع عمومی فوق 
یک روز برگزار شوند که مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول به 
حد نصاب نرسید و برگزاری آن وفق اساسنامه به زمان دیگری 

موکول شد.
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طلیعه ماه رحمت و بركت؛ ماه خرق عادت با خلوص نیت و عبادت با جلوه های پاك طینت بر مس����لمانان جهان فرخنده و 
مبارك باد. امید آن داريم كه در اين ماه عزيز كه ماه قرب الی اهلل است با گامی استوار و انديشه ای آگاه زمینه های هرچه بیشتر و 

بهتر خودسازی، خودآزمايی و خودپردازی را در خويشتن خويش بپرورانیم و به خودپويايی و خودآمايی دست يابیم.
برای همگان در اين ماه عزيز توفیق دستیابی به كماالت و جماالت ملکوتی و الهوتی از خداوند منان مسئلت می نمايیم.
كمیسیون انتشارات

َشهُر رمضان اّلذی ُانِزَل فیِه الُقرآن
 هدی ِللّناس و َبینات ِمَن الُهدی والُفرقان؛ 

 طوالنی ترين و عريض ترين پل كابلی جهان به طول 9977 متر

ك���ه شائوش���ینگ  جیاش���ینگ-  درياي���ی  كابل���ی   پ���ل 
 6.2 مايل طول داش���ته و عرض آن 2560 فوت اس���ت. 
افتت���اح ش���د بی���ش از 7 س���ال وق���ت ص���رف ش���ده ت���ا 
 اي���ن پ���ل روی خلی���ج هانگ ژو، س���اخته ش���ود و گفته 
می ش���ود طوالنی تري���ن و عريض ترين پ���ل كابلی چند 
تیره multi-pylon جهان است.28 ماه می، قسمتی 
از بان���د افتت���اح ش���د و اكنون به ط���ور كامل م���ورد بهره 
ب���رداری ق���رار گرفت.اتومبیل ها م���ی توانند ت���ا 60 مايل 
سرعت داشته باشند و راننده ای نیز حق رانندگی كمتر 
از 45 ماي���ل ب���ر س���اعت نیز نخواهد داش���ت ت���ا ترافیک 

كنت���رل ش���ده، هداي���ت و مديريت گردد.قبل از تکمیل اين پل، چین س���ه پل ب���زرگ ديگر كه جزو 10 پل برتر جهان اس���ت، دارد. همچنبن 
قبل از اين پلف مقام اول برای پل راسکی در روسیه بود
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 بنام �دا                   

  ٣   بیان�ه �ماره
 

ت �رگ ا�ان
 ا�رات از ریا�ت ���وری �ن��ب م�ّ

 )ه ��ھای ا�ضای کابی� و�(  
 

ال  اه س دم ارم ��دا ھ � و  ت  رگ ا�ان � �ر� ب�س �ت � �� م ار دی ق و  ٩٢ب و ��� ت  ��ل �� ح �
ا  و ب ��رده  و � ور  ور �� ا �� ب

ود  و� � �ط  �را ق از  د�ی د�� � ند�ی � � � � ک��ه �� �ی ز ا� و ب �یی  و � و ش ا�  وج از ت��ن � ید � � ا ا� ا�ی  –و ب ��م ا�ی و  –ا �ی

ود �� الم  و�ا اع ح � اص� اب  خ � ادی ان ا�ر . ا��ص از �ر� ، ح �ه  ز � � ا�ن 
ّ

ع� و � رم  ��� �ی  یدا �د ا ه ک �� ا دارد از ک ا ج ج � � ای

و�  �� ار � و�ا ز� ب ا� �ی � �د ش ا � �د ھ ود آ� و� � از  و ا�ید ا�ت  ید  ا �� �م � و � ��ار د�ند �قد�  وری  ا�ت ��� ����ن ری �ت 

دم  �� ا�ی �  ت رس د� � ��ی  ��� ا�  ان ��دد س ای ده ش ا ��ف ام ا �ظ  . و 

ق  و� و�ا �رف �� تالش � ا�ی  �م م�ی  ا�ت  ک رس ی ن  وا ��  � ور �  �� ای �� و � �ی ، ���ی  ���ل �ی ��ند
�ی  ا�� �م ورای  �

ی � �  ��دم  ا� و ت��ن الت  ک � � و  ضالت  � ع � و ا�ید � رف ن  ���  �� ده از � ن ق��ی آ� ا  ود ب �� ق �ی رأی  و ند ای � ور � پ ور �� �

ا�ل �ای  اد�ی ک آم الم  ود ، اع و� ور  �� � �� ان�ه � � ��ه ج ایدتالش  م�ی �ی �م ع  اف ور �ن ول �� و � ق  و ان �ی � ق آرم  .ق

� ��ور �ناب آ�ی د��ر روحا�ی ریا�ت ���رم ���ور �ن��ب ��ریک و ��نیت  � ای�جا جا دارد از ���م ق�ب ا�ن ان�خاب اص�ح را 

 .�ض �ماید

�ی ا وح ر ر �� د آ�ی  اب  اق  – �ن ا�ف ��یب �  ده  � ور � � ���ر و ��� ای �� ��ی  � ند�ی ،  �ل �ی �� ��
�ی  ا�� �م ورای  �

ث �دا ت ا زه �ی ��� ا�ی �و ال     �م غ �� اد ا ج و ا� �� و � و �  ل
ً

ت و �مال ور ا� و ��� ای � �� ��ی  و � و���ه م�ی  ا�د  و��ه  �ی ب و �

واردی را  � �د �  ود �ی دا رد � �ذا ان ب �ی � �ی ا ع �ر� ا �                                                          . ب

تاريخ: 92/4/11

شماره:2889 -ش

 

  

اشاره:
متعاقب ب�یانیه های شماره 1 و 2 كه در ماهنامه پیام آبادگران درج شد، بیانیه شماره 3 شورای هماهنگی تشکلهای 

مهندسی، صنفی، حرفه ای كشور مبنی بر ويژگیهای اعضای كابینه مورد انتظار شورا، صادر شده كه متن آن برای اطالع 
خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران درج می شود.
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ب  � � ن ور � ��� ت ���رم  ا� نید. ری ا�ی  ن یب  دا آ ا� اب ع ت��ن و رف ل �  �دن  از  د�ن � ب ی ارایی ک� �  �ای ک و�   ،

ت   �س ا�  �ن ت��ن ا ل  و ع م  ده ا وز ر�ی �� ت ا � ع  و

��رد  ��ار   � ّد  �د  �وا �ی  و  ت  وا �� ی  � ا �  و پ رد ز�  �وا �و �  �ورا  �ن  ا  � ز   : ا
 

و- ا�ی �� ��م و ا ا�ی  �ی و  �ایی  ور ا � ن ا و �� و � ی�ه  اب �اد ک ار� �ای � ا ی ه � ذ وار  ا�ی اد ا � �م ر ��ت آی

رد  �دا  � ید  د از � � و نی ات ! وده  �بی ن � ده �� ی د ار�  ی و � ا  ھ وی د ا  ا�ن � د�ی  –آی عدا �� و ا  � 
�

ود  �د ا  از  ت  آی وده ا� ت  م ود �  و� � و  ل � � ار  ود   ٣ی ��  � ید  د ار� � ی � اید � ا�ن  ال ن  س

٢-�  
ً

مال � � و�ت �یی  � وید ح �� �ی  د � ن ای �م و��ه را �  ��ر � ی � وا � �� �د � ود اد �� �م ود ا �ت �ی � �ر .  م �

ی  ا و  –م �ت ... ��ه  و � ود ح عد یی � ه � �د و ا ود  د دی � عدا ا � و ب دم  �� و�ت � از  � ن ح ه �� و �ع� �ص

ت ا� ه  ی دا �یی را �  ا�ی  ک و  ت �  س ن  ره  وا ��  . �دن 

د -٣ د: � �ی ر و  ا ز  �دا م ا د  �ن و  ور  ه �� و�� � �ی � و  و  ی  و � ر  � � ی  �م� و  ی  وا

ت � ات ا وری ر � � از � ن �ده �  � � ر�ی  �� �اف � ا راز از  �  . ا

ا - ، آی د  ر � ایدا ه پ و�� � � ه ا�ت  وا ی � و� ای د ھ �ر� ��رش   و � ور  � �دن ا ی  و� ا د وری ب ا  �� آی

ی ا وپ ت   � � ا وده  ور  � ��ه ا ودن  ی  و� ای د ن ر � � یدا ا پ ه  و�� از � و� ای  ق �� ا وی س ور �ر � ا �م اد  ح ا�

ل  د � ا ا�ا�ن ا و��ه  بن ات � وری ا�ی از �ر ھ و�ق  � و�ی  ای ال ن ازی � � ی س و ا�ت � �ی ی  �ا و ا
� و  ر  یدا ا پ و��ه �ی  و � ران  آن   �اف از  و ا ورا�ت  ر �� ایدا ردپ �دا �ی  ی� ت د � ا ا�ان . ل 

ت داده  ادی را از د� ان زی ازی زم ی س و ت  ا� �ی ت  �ای �� �اف از ا ا ا ه ب ذ ای  ھ ا  � س

ی  و� وی د ای  ھ و  آن  ت  ی (ا� ا ک و ا ی  ا� م � ت   و  ) از  ا� ع�ی  ی ف و  � �ی  اً !     ع

ا ھ و � ر  یدا ا ه پ و�� ول � و از � ن ر �ادا ا� و  ر  یدا ا پ ه �ی  و�� ب � اً �س ود لی د  وا �. 

ی را  و� و د ی  و و��ه   ��ر � ی � ت �ای  ت ا� وب � د� م ه  ا آ اس وری �  وری اسال�ی � �� �� ام � �ظ

ه دارد  �� و ی � و� ور  د �� ، د  ر �دا زم را  ه  � ی ا و   � ا  ج ط آ ف ت  قد ا� � و � �د  � �ی دا ی� د مل ی ا ! م ام

ت � ه ا� د مل � ا آن � خ ت � ��  .  �مل 
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ر - و ���  � ر اب آ�ی  ن  �ن و ان  ق ا و ع ان  �ین ارآ ا ک ی از ،  م � را  ه ف م ب ن� ا ی د � � ف �ت را �   دا

ط  ی  ت � ا� �ی �ای  م �  ا ن� ا صال . ی د ر آن را �  �ا � � و ا م  ن� ی �ی  وری ت � دا � را   � ارا ت ی ا �دا م

م  ان� ی د ای. � �ن ب �� ی  ی�ه را �ا ب ز� ا ل ک ا و � ر  و ر ر� � ای  ھ �� از د از  ر � و ا د 
ّ
و � ال  غ �� اد ا ج ا� ا  د ب

ود �� م  �ا ان را  ودش الش � ت ی از  و  �ت  اد م د�ی آح � اش. ز ع ان � ���ن � م ور اسالم  � �   "    د

ی  ا � ّ م ان ا ال ا   "ل ا� ب غ و � ت  ا� ه  � وم � آن  � ا � دنی ا�د � ی ت �ی ب س �ار آ �� و ا ارا�  ت ی ا ! �د

��ر را  � اید  ع� ب �د ، � دا ا   ھ ت آ� �ی  و و�ا  و � اه �ند  ز�ند  ا ده نی ک  ی م  ود �  �ت � اید � م و�ت ن د

ل تالش 
�

اید از  و�ت ب و � د �� ور  � � ا و  ند  از � �ت ب اد م آح ا�ی  �ای تالش  انند �م ا�د ، م �ت ب م

ان  ھ ه  ر � و  ی  ور�ی �� �� . 

ا��ه - ��ل �ی ج �
ا�  و س و��� ای  ���ی  ن �ی  و ا ا�  ک �ند و  از  دد  ع �ی �� ورا و �  �� ق �ی  ود ا� و�

�د وا � وی �ی  و  و��ند  ورت � زی �  ا م س �� و  �ری  م � �� ا  ق ا�ی  و � �م ا� �  وزارت  ا�ی  �م  د�ی � 

اد �ند ج  �ی � ا�
�

�ت �  اد م و آح ت  و� ی را  د �� و د ق  ا ���  .ارت

رداد� - ��ا ادی �  ن � ار ا از ا اده  ف �� ون ا و � ار  و ک ب  ای �س ض و��ه  ون � � �ر  � ود  و� � �ن  وا ت  �ای �� ا

م �  دا ه �و�یدو  ا ب ��دد ، ا و�ید �و ه را � � � ی � ��ن ا ی وا ع  ھا�ی  ت و رد�ی  ا�دا � ای ا ن � �

ت  . از �روریات ا�

ذا - ید ،  و��ه ر� و � ت  ر � وان �  ی � � ور  ودن �� و �� و ا ت  م ��ی  ن  ا  � ب �ت  ع وا ول ا�ن  � ا  ب

ا�د ان ب ھ ا  ع م�ی ب اف ور �ن ول �� ی � ا�ل �� ع و � دف  زدایی  ا  اید ب ت ب م ی  ار ت  ا� د  . �ی ای ب

د � � وا ی  ات و دم � ور  صد  � و  � ، د  رداز واردات  و  ا�ات  ا � ص ھ ا آ� و ب ا�د  ه ب ت دا � ا� ع ور� ف �� � ا  س

ورد �  � ا�ن  ح ا�ت �  وا ی ا�ت ،  ار ا�ت  �ی ��ق  ط از  وا �رش ر � ع � � ق آن  و و ر ند�ی  و �� ی 

و�  ت � اید �  ب ت  ا� �ی ه  ب اب ��دد ،  ن ت ا ا� زم  ور  ر�ر � و�   ا از � ھ �ندت ادی ���ت  ا��ص  . �ه 
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*

*

��رد-٩ ��ار  و�ت  � �ی د و  ر ید �  و� و � د�ی  � از ی س ا ا ب وی و  م  ا اد س ا��ص ک  ن ی ی�ه . �ای دا � � ا�ن ز

�ی  ا�� �م ورای  ا�د ، � ی ب و ل � ات � ق � و از � ه س ی� �د ز� وا و�ت �ی � ا د �ی ب ا�� �م ورای  ات � ا ت ارت

 �� اد ا ج ا� اری �ای  ی �ی  ار ک ودرا �� د  وا � ارا  ال  ق ا  � � رد  د�ی دا � از و س ید  و� ق � و و ر ال   .  غ

�ی - و �  ف  دا ق ا وری � ��ق م ��� ت ���ر ا� ت �� � آن ری � ف و � و  اره  ش ق ا و وارد � � ق  �ای ��ق

�ن  � ورد  � ا�ی  ع د�ان ارز��ند �� ی و  و صان   ان و �� ��  با   ��ب  و ��ب کابی�ه از 
��

و 

�ماً  ی  ی�ه �دمات �  دو�  .�ی ��دد  �و��ه �

�د ی�ه �� اب ا ک �ض زم را �ای ا ای  ��ھ و� ن  �وا �ی  ار ر�ید  ض � � ار � ا و �ن  ار � ا �ص ه � ا آ ا �و �  � . ب

ای ��ھ و� ل از  �دا ه  بی� ا ای ک �ض ��ور ا ��� ای  ���ی ،  �ی ،  ��ند �ی  ���ل 
�ی  �� ا �م ورای  زم ا�ت  � ز� 

ند  ا ر ب �وردا �. 

ا�د - ر ب وردا ود �� ی � ل �
��

ی �  ی و �� ��ت � � ن  و   �� و �  
�

از  اید  ه ب ی� اب  . وز� ک

�اد  -٢ ا ا ی ب ��ق ، دا ورت ���ق ، د �� از  از  ی نی و�ا  ج دی�� � � از � ن  ید � � �� ا ی�ه ن اب وز� ک

و ی  و ه �   ا م از س  ا
� �

ی    و� ن �ی . د و ا ا�  ک �ند ورا�یی  از  ری � ذا ا  پ

ب ��دد و � و  �� وز�  ا�ی  س ت ر �د� ا   ق ن  را � ار� �ر� �د �ر� وا ا� �  �ی � خ وزار� ط �   .ی ر

��ورت  و  ید  �د صال �م�ی �  د  زم ا�ت ا ه  ی� اب وز� ک �ن  ا�ا �د بن ا ه ب ا ط د ی ر ان  �ر ا   . ب

�دوز -٣ دا ان  � �ت ی اد م ح ا�ی آ �م ا �ای  آ �ای  و ا وده  ر  دا ون  ت � زم ا� ه  ی� اب  . � ک
 

ل  - ت � ا زم ا� ی�ه  اب ق  وز� ک ب �ای ��ق ا� ��ر�ی �ن اد  ج و ا� ازی  ی س و ت  ا� �ی �ای  و ا

ید ا ا�ل �م ام ک ��م  . آن ا

و  - �یی �   ه  و و � ار�  ا ک ز ارج ید ا ا ی�ه ب اب ارد � وز� ک زم را د ه  � و ا ت  س �ای آ ی �� � ا

اید �م اب  ن اً ا ع ی  و� ای د ھ ب � آن . �ر� � ا�ن  ت از  � ی �  و� ای د ھ �ر� ار �  ری ک ذا وا ور �  ا�ن 

ود  ه � ار �� ارایی � ک ل ک �دا ا  ب ب � ل  ودی دا و� � ب �ی �ود  و �  � ت  � �ی ا ا ار ب ی ور  ب ا�ت  �

ت !  ال ا� ح د ز�ا � ام د ج �ری ا ت  � � و  وب   ان  و زم ر  � ت  � ا  ار را ب �د ک وا ی  و�  ! �  د
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ه �  - وا و  ی ،  و� ای د ھ �ر� از �ر��ر �دن  و��ری  ی �ای ج ا اد �  ک �م ت ا ا� زم  ی�ه  اب وز� ک

م � � ول  ا �� اد پ ص � ازی ا� دس ا�د ، آزا ه ب و ا��ی را دا ی  ا� �ظ و�ی  ت �ر ور ا� ادی ��  . � ر�د ا��ص

و - ذ�  �ی  و  وار  د و ا�ی ی  اید � ا ه ب ی� اب ا دوز� ک ن دنی الش � ا� � ت ی  و ی � ای  ن را � � وا  و �ق د  و ز ه 

و ر �ت �رگ را  و   � ا�ن م د��  ا ت ص د� � و  اید  م ن �ر  �د� دا و  �د�ی � ز  . 

ر  و ند�ی �� و �� ی  ی  ل � ���
ور ک��ه  � دارد د ا  دع � و ا ده  و وری  �� � رم  ت ��� ا� ری ا آن  وری ب مال�ت ��  � ند  � عال

ود ام � ج ایی ا �م ��د ب ا�ن  ا� ان �ن ک عالم � �  � ا ورد  � ان  زم ند  ای ار . �م ی ا�ل  ع ر � ذا ا  �د پ وا ت �ی � س ا�ن 

ا�د ور ب �� �رم � ت  �� ا� ا آن ری ث ب �دا ت ا ل � ��� ا ان ش �ین ارآ اری  ک    . �ب

    

ات         ام �ر م ا قد � ا   ب

اری              �وا د     �وا

��ور                                 ��� ای  و  ���ی  �ی ،  ��ند ای  ھ ک �� �ی  �� ا �م ورای  � یی    �ا یت ا �  �  ر

 

بزرگش نخوانند اهل خرد/ كه نام بزرگان به زشتی برد

معماݥݥݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥݥݥݥستاݥݥݥݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥݥݥݥيوݥݥݥݥݥݥݥݥݥمݥݥݥݥݥݥݥݥݥ آݥݥݥݥݥݥݥݥݥزݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥݥݥݥیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ وݥݥݥݥݥݥݥݥݥ مسجدݥݥݥݥݥݥݥݥݥ دݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥنشگاݥݥݥݥݥݥݥݥݥهݥݥݥݥݥݥݥݥݥ تهرݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥݥݥݥ دݥݥݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥݥݥگذݥݥݥݥݥݥݥݥݥشتݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
عبدالعزي���ز فرمانفرمايیان معمار اس���تاديوم آزادی و مس���جد دانش���گاه ، از بنیانگ���ذاران نظام مهندس���ی جديد در ايران 
و از تهیه كنن���دگان "نقش���ه جامع ش���هر ته���ران" جمعه 31 خرداد در س���ن 93 س���الگی دار فانی را وداع گف���ت. به گزارش 
خبرگ���زاری مه���ر، عبدالعزيز فرمانفرمايیان معمار معاصر، اس���تاد دانش���گاه تهران و از بنیانگذاران نظام مهندس���ی جديد 
 در اي���ران ب���ر اثر بیماری طوالنی مدت در ش���هر "پالم���ا د مايوركا" درگذش���ت و در آرامگاه "مون پارن���اس” پاريس به خاک 
س���پرده  ش���د. وی كه فرزند عبدالحس���ین میرزا فرمانفرما يکی از رجال اواخر دوره قاجار بود، در س���ال 1299 متولد ش���د 
و تحصیالت���ش را در دانشس���رای عال���ی مل���ی هنره���ای زيبای پاريس )دانش���کده ب���وزار( گذران���د. وی در آوري���ل دهه 30 
فارغ التحصی���ل ش���د و به اي���ران بازگش���ت و در گاراژ پ���درش كار طراحی را آغ���از كرد.زنده ي���اد فرمانفرمايیان پ���س از آن در 
يک���ی از آتلیه های دانش���کده هنرهای زيبای دانش���گاه تهران زير نظر محس���ن فروغی همراه با مهن���دس "آفتن دلیان"، 
هوش���نگ س���یحون و حیدر غیايی به كار و تدريس مش���غول شد.اس���تاديوم ورزش���ی، ساختمان ش���ركت نفت، مسجد 
دانش���گاه تهران، س���اختمان وزارت كش���اورزی، برج های س���امان، برج های ونک پارک، س���اختمان بورس، دانش���کده 
دامپزش���کی، كاخ مادر س���عدآباد، كاخ نیاوران، ساختمان اداری صدا و سیما و موزه فرش تهران برخی از آثار اين هنرمند 
معمار به ش���مار می روند. شناخته شده ترين فعالیت شهرس���ازی زنده ياد فرمانفرمايیان، تهیه نقشه جامع شهر تهران 
ب���ا هم���کاری "ويکت���ور گروئن" ب���ود. نام زنده ي���اد عبدالعزي���ز فرمانفرمايی���ان در كت���اب معماران اي���ران ك���ه دايره المعارفی 
دوزبانه )فارس���ی - انگلیس���ی( در زمینه معماری است و به معرفی 114 معمار پیشکس���وت ايران می پردازد، آمده است.
وی ك���ه ب���ه روش From flow the function كار می ك���رد، عالوه ب���ر طراح���ی معم���اری در طراح���ی ش���هری و شهرس���ازی 
به فعالیت مش���غول ش���د و در س���ال های 1346 تا 1354 تمامی كارهای غیرصنعتی كنسرس���یوم نفت شامل شهرسازی، 
مدرسه س���ازی، خانه س���ازی و س���اخت دفاتر اداری در مناطق نفت خیز را به عهده داش���ت و شهرس���ازی و خانه سازی 
مجموعه ش���ركت مس سرچش���مه كرمان، شركت خانه در كرج، ش���ركت خانه در اصفهان و شركت خانه در شرق تهران 

را نیز انجام داد. 
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دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی 

دریکصد و دومین اجالس كنفرانس بین المللی كار مطرح كرد:

  چالش کلیدی جهان امروز نسل جوان و اشتغال به کار آنها است
سازمان بین المللی کار از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که  در سال 1919 به عنوان بخشی از پیمان ورسای تاسیس 
شد و در سال 1946 به نخستین آژانس تخصصی سازمان ملل تبدیل شد. این سازمان تنها آژانس سه جانبه سازمان ملل است 
ک���ه در آن نماین���دگان کارفرمایان، دولت ها و کارگران ذیمدخل هس���تند و بینش اصلی س���ازمان بین المللی کار مبتنی بر تامین کار 
آبرومند برای مردان و زنان اس���ت. مقر این س���ازمان در ش���هر ژنو س���وئیس است و هر س���ال در ماه خرداد کنفرانسی برگزار می کند. 
گزارش های این س���ازمان دو ماه پیش از برگزاری اجالس به دولت کش���ورهای عضو ارائه می ش���ود تا فرصت داشته باشند آن  را در 

اختیار شرکای اجتماعی، و تشکلهای کارفرمایی قرار دهند و بر اساس آن برای حضور مناسب در کنفرانس آماده شوند.
امسال نیز یکصد و دومین اجالس کنفرانس بین المللی کار در روزهای 5 لغایت 20 ژوئن سال 2013 مصادف با 15- 30 خرداد ماه 
جاری با حضور 185 کش���ور جهان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ها در ژنو برگزار  ش���د تا  ترویج کار شایس���ته و مش���اغل سبز 
، تروی���ج اش���تغال با کیفیت ب���رای تمامی زنان،کار کودکان و تقویت گفت وگوهای اجتماعی را مورد بررس���ی قرار دهد. البته برنامه و 
بودجه س���الهای 2014-2015 و ادامه مذاکره در مورد اهداف اس���تراتژیک گفتگوی اجتماعی بر اساس پیگیری بیانیه ILO مصوب 

2008 در مورد عدالت اجتماعی برای جهانی شدن منصفانه نیز در دستور کار اجالس قرار داشت.
ایران نیز در این اجالس حضور داش���ت و نمایندگان انتخابی کارگران از س���وی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و کانون 
عالی ش���وراهای اس���المی کار سراس���ر کش���ور به نمایندگی از کارگ���ران در این اجالس ش���رکت کردند. همچنین 6 نماین���ده انتخابی از 
س���وی کانون عالی انجمن  های صنفی کارفرمایی ایران در یکصد و دومین نشس���ت س���ازمان جهانی کار )ILO(  حضور داشتند. در 
ای���ن اجالس مهندس محم���د عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی، به ارائه س���خنرانی پرداختند که متن 
سخنرانی ایشان در صفحه  های آینده این گزارش عینا جهت اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران درج می  شود. در ابتدا 

شرح مباحث و سخنرانی  های انجام شده در این اجالس را  به ترتیب زمانبندی ارائه می  دهیم.

 چالش اصلی، رسیدن به كار مناسب برای همه است

گای راي���در، مدي���ركل س���ازمان بین الملل���ی كار در مراس���م آغ���از ب���ه كار يکص���د و 
دومین كنفرانس بین المللی كار گفت: امروز ما نیازمند تغییرات س���ریع و موثر در 
جهان کار هس���تیم. رش���د نابرابری، فقر و بهبود کند اقتصادی، سریع تر و عمیق تر 
از همیش���ه در دنیای کار قبل از فن آوری در حال وقوع اس���ت. از مسائلی که با آن 
مواجه هستیم، چالش برای رسیدن به هدف کار مناسب برای همه است. یکی 
از مهم ترین سواالتی که امروز مطرح است مربوط به شغل جوانان است. سازمان 
بین المللی در این راس���تا 7 طرح را پیش���نهاد کرده و در قالب یکی از طرح ها روند 

اصالحات در سازمان بین المللی کار که از سال گذشته آغاز شد ادامه خواهد یافت. 
رایدر خاطر نشان کرد: به کارگیری سازوکار بررسی استانداردهای به روزرسانی معیارهای بین المللی کار و استفاده از سیستم جامع 
س���ازمان بین المللی کار از ابزارهایی اس���ت که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل س���ازمان بین المللی کار گفت: این سازمان نیاز به 
ارتباط بهتر با واقعیت های کسب و کار برای پاسخگویی بهتر به نیازها دارد. 4طرح برجسته دیگر نیز مربوط به مشاغل سبز، کاهش 
فقر، اش���تغال زنان و آینده بازار کار اس���ت. وی با اش���اره به لزوم نقش آفرینی سازمان بین المللی کار در پایان دادن به فقر شدید در 
جهان تا س���ال 2030 بیان داش���ت: در اجالس امسال مس���ائلی مانند کار کودکان و حمایت اجتماعی با حضور نمایندگان کشورها 
در کمیسیون ها مورد بررسی قرار می گیرد و طیف گسترده ای از مسائل دیگر ازجمله اشتغال، رشد و پیشرفت و تقویت گفت وگوی 

اجتماعی بین دولت، کارفرمایان و کارگران و ترویج مشاغل مناسب، معقول و سبز بررسی می شود.
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 8 هزار تش���کل کارگری و کارفرمایی ب���ه موازات دولت در ایران 
فعال اس���ت. تحق���ق سیاس���ت  های اجتماعی من���وط به هم 
افزایی برنامه های توسعه پایدار است. همانگونه که مدیرکل 
در س���خنرانی افتتاحی���ه خود اش���اره کردند جه���ان کار هرگز با 
این سرعت و عمق از تغییرات جمعیتی، فن آوری و همچنین 
افزای���ش نابرابری، تعمیق فق���ر و رکود اقتصادی متاثر نش���ده 
است. خیزش  های مردمی در بخش وسیعی از جهان نیز متاثر 
از تداوم رکود اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی و تالش برای 

دس���تیابی به زندگی و کار شایس���ته 
است. در همین حال چالش  های 
حاصل���ه و بروز بحران  ه���ای پیاپی، 
روند توسعه  ای کشورهای مختلف 
جه���ان را صرفنظ���ر از طرح توس���عه 
یافتگ���ی آنها دچار رک���ود، بی ثباتی 
ش���کننده و رش���د وس���یع بی���کاری 
نم���وده اس���ت. در آس���تانه ورود به 
سده دوم عمر سازمان بین المللی 
کار، دول���ت ها و ش���رکای اجتماعی 
آن���ان ب���رای مقابله موثر ب���ا چالش 

ه���ای جهان ن���و نیازمن���د رهیافت ه���ای مبتکران���ه و اعتماد 
س���از هس���تند. غلبه بر این مش���کالت هم اندیش���ی، همکاری 
متعهدانه اعضاء س���ازمان بر مبنای یک استراتژی یکپارچه و 
همگرا را ضروری نموده است. برای آفرینش دنیایی انسانی  تر، 
منصفانه  تر و شایسته  تر که در آن تمامی آحاد ملت ها از فرصت 
برابر و عادالنه برای عینیت بخشیدن به آرمان  های حیاتی و 
عدال���ت خواهان���ه خود برخوردار ش���وند، معطوف ب���ه رویکرد 
سیاست  های ملی و بین المللی آنها به سمت مدیریت بهینه 
منابع و کاهش آالینده  ها، و تعمیق عدالت اجتماعی است. در 
این فرایند پیوند اهداف سازمان بین  المللی کار در امحای فقر 
مفرط و بیکاری با اهداف اصلی برنامه هزاره سوم بعد از سال 

2015 ضروری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
ب���ه همین دلیل از ابتکار مدیرکل س���ازمان در اصالح س���اختار 
و تمهی���دات نوین مدیریتی آن از جمله امت���زاج و تعادل بین 
برنامه ها و اهداف کاری استقبال کرد، و توسعه سیاست  های 

اجتماعی، اقتصاد س���بز، تعمیق عدالت اجتماعی، اشتغال و 
توس���عه پایدار را س���تود و اش���اره کرد که در این میان مشارکت 
اجتماع���ی به عنوان موتور توس���عه پایدار از اهمیت بیش���تری 

برخودار است.
وی ضمن اش���اره به اینکه انس���جام سیاس���ت های اجتماعی 
و اقتص���ادی و مش���ارکت ش���رکای اجتماع���ی ب���رای مقابل���ه ب���ا 
بحران های موجود بسیار حائز اهمیت است افزود: جمهوری 
اسالمی ایران با چنین بینشی توسعه و تعمیق نظامات تامین 
اجتماع���ی در تمامی س���طوح جامعه 
را مدنظ���ر ق���رار داده اس���ت و تروی���ج 
توس���عه  حمایت���ی،  کاره���ای  و  س���از 
آموزش عمومی، کارآفرینی و توس���عه 
بنگاه  ه���ای کوچ���ک و متوس���ط را ب���ا 
مش���ارکت ش���رکای اجتماعی تعقیب 
می نمای���د. جمهوری اس���المی ایران 
موفق شده است ضمن اجرای وسیع 
سیاس���ت های اجتماع���ی و اصالحی 
در ح���وزه اقتصاد مل���ی و بین  المللی، 
رویکرد اصالحی و ارزش���مند سازمان 
بین المل���ی کار را مورد پیگیری قرار ده���د. در حال حاضر بیش 
از 80 درص���د جمعی���ت کش���ور تح���ت پوش���ش حمای���ت ه���ای 
اجتماعی قرار دارند. همچنین به منظور بس���تر س���ازی افزایش 
توانمن���دی آح���اد جامعه بی���ش از 180 ه���زار تعاون���ی در زمینه 
تولید، توزیع و س���رمایه گذاری تاس���یس ش���ده اند.وزیر تعاون، 
 کار و رف���اه اجتماع���ی ادام���ه داد: در ح���وزه روابط کار و توس���عه 
3 جانب���ه گرایی، 8 هزار تش���کل کارگری و کارفرمای���ی به موازات 
دولت در عرصه پایدار س���ازی اش���تغال مولد تالش می نمایند. 
برای رفع فقر و حمایت مستقیم از زنان و جذب آنان به فرآیند 
توس���عه مل���ی و نیز گس���ترش چتر حمای���ت ه���ای اجتماعی به 
مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی و حمایت از زنان سرپرست 
 خان���وار، ی���ک میلی���ون و 200 ه���زار خان���وار از تس���هیالت رایگان

 حمایت های اجتماعی برخودار شده  اند. باید اذعان داشت که 
تحقق سیاست های اجتماعی منوط به هم افزایی برنامه  های 
توسعه پایدار و بسط حمایت های اجتماعی و همچنین تاکید 

بیشتر بر همکاری  های فنی است. 

گزارش وزیر کار در اجالس جهانی کار ارائه شد
اس���داهلل عباس���ی، وزير تع���اون، كار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارش���ی از وضعیت ح���وزه كار، تعاون و رفاه جمهوری اس���المی ايران 

در يکصد و دومین اجالس جهانی كار گفت:
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بر اس���اس این گزارش با در نظر گرفتن نرخ فعلی 
مش���ارکت ظ���رف 5 س���ال آین���ده 44/5میلیون 
نیروی کار جدید س���االنه روانه بازار کار می  شوند 
ک���ه جمعا 222 میلیون نفر جویای کار شایس���ته 
را تش���کیل می-دهن���د. ای���ن در حالی اس���ت که 
کنفران���س اخیر توس���عه پایدار س���ازمان ملل در 
ریودوژانیرو توجه جهانی را به موضوع س���اخت 
آینده  ای که طالب آن هستیم معطوف داشت. 
مایلم تا از این فرصت اس���تفاده کن���م تا در مورد 
جهت گیری سیاستگذاری  هایمان هشدار دهم. 
و  آش���فتگی  هن���وز  رئی���س،  آق���ای  اف���زود:  وی 
نابس���امانی در اقتصاد و بازاره���ای مالی جهان 
وجود دارد. سالح گرم به آسانی یافت می شود. 
ولی ش���غل مناسب به سختی به دست می  آید. 
نرخ بیکاری همچنان باال و نظامهای آموزش���ی 
برای تطبیق با نیازهای نوین و نوظهور امروزی 
تحت فشار هستند.  در حالی که بهداشت، رفاه 
و س���المت انس���انها در مع���رض تهدیدات جدی 
اس���ت، بع���الوه بح���ران بدهی  های مال���ی غرب، 
می���زان تقاضای جهان���ی را کاهش داده اس���ت. 
نتیج���ه آن که تولیدگ���ران و صنعتگران ش���رایط 
س���ختی را متحمل ش���ده  اند. تولی���دات آنها در 
بس���یاری از کش���ورها ب���ه دلیل کاه���ش تقاضای 
جهانی کاهش یافته و میزان بسیاری از تولیدات 
صادرات���ی نیز اف���ول یافته اس���ت. با فق���دان کار 
شایس���ته نیروه���ای ج���وان در حاش���یه اقتصاد 
ق���رار گرفته  ان���د و به دلیل تحم���ل محرومیتهای 
اجتماعی آس���یب  پذیر گردیده  اند که این جریان 
بی  ثباتی  ه���ای اجتماع���ی و سیاس���ی  را در پ���ی 
خواهد داش���ت. ش���رایط هش���دار دهنده کنونی 
تضمین اتخاذ سیاس���تهای مش���ارکت مدرس���ه 
و صنع���ت و گ���ذار از مدرس���ه ب���ه کار را ض���روری 
می  سازد در این راستا دولتها و صاحبان صنعت 

و تولید می  باید:
1- از طریق ایجاد هر چه بهتر و بیش���تر مش���اغل 
س���بز ب���رای جوان���ان ش���رایط رش���د مبتن���ی ب���ر 

اشتغال  زایی را دنبال کنند
2- فرصته���ای اجتماعی و ش���غلی برابر برای زن 

و م���رد فراه���م آورن���د و فضای مناس���ب و پویای 
کارآفرینی را تقویت نمایند

3- به منظور فراهم آوردن بس���تر مناسب برای 
انتخ���اب ش���یوه  های صحیح و س���الم در زندگی 
جوانان و کاهش رفتارهای ناهنجار و پرمخاطره 

آنان اطالعات مناسب به جوانان ارائه کنند.
خانم  ها و آقایان، در هر گوش���ه از جهان جوانان 
از هر قش���ری نهضتهای اجتماعی و سیاس���ی را 
هدای���ت می  کنند و اوضاع و اح���وال کنونی را به 
چالش می  کش���ند. آنها انتظار دارن���د که رهبران 
سیاس���ی با مس���ئولیت پذیری و تامین فرصتها 
عدال���ت اجتماعی را محقق س���ازند. از صاحبان 
ب���ا ش���فافیت و  صنع���ت و تولی���د می  خواهن���د 
مسئولیت  پذیری روشهای صحیح کسب و کار را 
ارتقا بخشند. در عین حال طالب آنند که صدای 
آنها به گوش برسد و نقش آنها نه تنها به عنوان 
رهب���ران ف���ردا بلکه همچنین ش���رکای ام���روز در 
جریان توسعه و رشد به رسمیت شناخته شود. 
وی خاطرنش���ان ک���رد: در گزارش مدی���ر کل آمده 
است که سرمایه  های انس���انی به لحاظ تبعات 
ناش���ی از تداوم جریان بی���کاری بخصوص برای 
جوانان در حال فرس���ایش اس���ت، من با این امر 
موافق���م چون چالش کلیدی امروز نه تنها برای 
کش���ور من بلکه ب���رای همه جهان نس���ل جوان 
و اش���تغال ب���ه کار آنه���ا اس���ت. ما ملزم هس���تیم 
و خواهی���م توانس���ت ب���رای جوان���ان فرصتهای 
مناسب در جهت مشارکت واقعی آنها در جهت 
پیش���برد توس���عه فراهم آوریم و چگونگی زندگی 
آنه���ا را  ش���کل دهیم. م���ا می  توانی���م نهادهایی 
به مانن���د پارلمان جوان���ان و دیگر مکانیزمهای 
مناس���ب برای حمایت جوانان در امر هدایت و 
مش���ارکت در تصمیم  سازیهای ملی ایجاد کنیم. 
آق���ای رئیس، اگر س���ازمان بین  الملل���ی کار بر آن 
اس���ت که همچن���ان بر ه���دف برق���راری عدالت 
اجتماع���ی خ���ود پایدار بمان���د می یاید ش���رایط 
گروهه���ای آس���یب  پذیر ب���ه خص���وص وضعی���ت 
نیروه���ای جوان فاقد کار را در س���رلوحه اولویت 

فعالیت خود قرار دهد.

هشدار درباره جهت گیری سیاستگذاری  ها
مهن���دس محمد عطارديان دبیركل محت���رم كانون عالی انجمن های صنف���ی كارفرمايی ايران با 

تشکر از مدير كل به خاطر گزارش جامع خود عنوان كرد:

مهندس عطارديان:
 ب���ا ف���ق���دان ک����ار ش��ای��س��ت��ه 
نیروهای جوان در حاشیه 
به  و  گرفته  اند  قرار  اقتصاد 
دلیل تحمل محرومیتهای 
اج���ت���م���اع���ی آس��ی��ب  پ��ذی��ر 
جریان  این  که  گردیده  اند 
و  اجتماعی  بی  ثباتی  های 
خواهد  پی  در  را  سیاسی  
داش�����ت. ش���رای���ط ه��ش��دار 
تضمین  ک��ن��ون��ی  ده���ن���ده 
اتخاذ سیاستهای مشارکت 
مدرسه و صنعت و گذار از 
م��درس��ه ب��ه ک��ار را ض��روری 

می  سازد
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شکایت کارگران درباره توقف چندین ساله ارائه خدمات فنی از سوی 
ILO ب���ه کارگ���ران ایرانی به دادگاه اداری س���ازمان جهان���ی کار تحویل 
داده شد.نمایندگان مجمع که در اجالس امسال سازمان جهانی کار 
ش���رکت ک���رده بودند، عالوه بر ش���کایت کتب���ی در دادگاه دیوان داوری 
ILO، ای���ن موض���وع را به صورت ش���فاهی نی���ز با "گای رای���در" مدیرکل 
س���ازمان بین المللی کار نیز مطرح کردند. متاس���فانه پاس���خ روشنی از 
س���وی مسئوالن این سازمان داده نشد و تنها بحثهای ماده و حرف 

های تکراری مطرح شد.

هفتمین نشست وزرای کار عضو جنبش عدم تعهد در حاشیه 
 یکص����د و دومی����ن کنفران����س بین الملل����ی کار در مق����ر س����ازمان
 بی����ن الملل����ی کار در ژن����و برگ����زار و بیانیه نهای����ی وزرای کار عضو 
جنی����ش به تصویب اعضاء رس����ید. در این نشس����ت ب����ه ابتکار 
ای����ران ب����ه عنوان رئی����س فعلی جنب����ش عدم تعه����د، مدیر کل 
س����ازمان بی����ن الملل����ی کار ب����رای اولین ب����ار در تاریخ س����ازمان 
در نشس����ت وزرای کار جنب����ش ع����دم تعه����د حض����ور یاف����ت و 
در خص����وص موض����وع نشس����ت یعن����ی »دی����دگاه جنبش عدم 
 تعه����د در خصوص چالش����ها و فرصتهای پیش روی س����ازمان
 بی����ن المللی کار در س����ده دوم فعالیت آن« س����خنرانی کرد. در 

ادامه وزرای کار و مقامات ارشد برخی از کشورها از جمله مصر، 
عراق، فلس����طین، الجزائر، کوبا، پاکس����تان و بالورس با تقدیر از 
ابتکارات کشورمان به بیان دیدگاههای خود پرداختند. دکتر 
اسداله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان نیز 
بر ضرورت حضور عدم تعهد در تصمیمات سازمان بین المللی 
کار تأکید ورزید.در این نشس����ت هم چنین به پیشنهاد ایران و 
موافقت اعضاء قرار شد عدم تعهد با هدف تاثیرگذاری بیشتر 
بر تصمیمات س����ازمان بیانیه ای را با ه����دف قرائت در یکصد 
و س����ومین کنفرانس بین المللی کار در س����ال آینده در س����طح 

نمایندگیهای مقیم ژنو تهیه و ارائه نماید.

بیانیه وزرای كار عضو جنبش عدم تعهد

واكنش سازمان جهانی كار
 به شکایت كارگران ایران

برگزاری شورای عمومی 
سازمان بین المللی كارفرمایان

ش���ورای عموم���ی س���ازمان بین الملل���ی کارفرمای���ان 
روز س���ه ش���نبه14 خردادم���اه 1392 (4 ژوت���ن 2013) 
در ژن���و برگ���زار ش���د و هی���أت نمایندگان تش���کل های 
کردن���د.  ش���رکت  نشس���ت  ای���ن  در  نی���ز   کارفرمای���ی 
بین  الملل���ی  س���ازمان  اساس���نامه  نشس���ت  ای���ن  در 

کارفرمایان نیز اصالح شد.
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کمیت���ه اس���تاندردهای ILO در یکصد و دومین اجالس وضعیت 
اجرای اس���تانداردهای کار در 25 کشور را بررسی کرد که وضعیت 
3 کش���ور بالروس، فیجی و ازبکس���تان به صورت دقیق تری مورد 
ارزیاب���ی واقع ش���د. کمیت���ه اس���تانداردهای این س���ازمان پس از 
بررس���ی ه���ای ص���ورت گرفته در م���ورد اج���رای کنوانس���یون ها و 
توصی���ه نامه ها مصوبه ای را ارائه ک���رد. در این مصوبه بر اجرای 
کنوانسیون ها، اجرای حقوق کار و توصیه نامه های بین المللی 
کار تاکید شده است.هدف کمیته استانداردهای بین المللی کار 
انجام یک نظرسنجی عمومی از وضعیت اجرای مقررات بازار کار 
اس���ت. عالوه بر این، با شناس���ایی موانع چش���م انداز مناسبی در 

اختیار دولت ها برای مقابله با آنها ارائه می شود.

س���ازمان جهانی کار با اعالم تصویب »اقتصاد س���بز« برای ایجاد 
اشتغال و توس���عه پایدار در 174 کشور جهان در یکصد و دومین 
اج���الس بی���ن الملل���ی کار، از ایجاد 15 تا 60 میلیون ش���غل از این 
طریق خبر داد. سازمان جهانی کار با تاکید بر اینکه هیچ توسعه 
پایداری بدون پایداری محیط زیس���ت و کار مناسب اتفاق نمی 
افت���د اع���الم کرد: ب���رای اولین ب���ار نماین���دگان دول���ت، کارگران و 
کارفرمایان برای دس���تیابی به »اقتصاد سبز« به توافق رسیدند. 
در قالب اقتصاد سبز فرصت های زیادی برای رسیدن به اهداف 

اجتماعی وجود دارد. این موضوع در اقتصادهای پیشرفته و در 
حال توس���عه می  تواند به میزان قابل توجهی به ریشه کن کردن 
فق���ر کم���ک کند و کمیت���ه توس���عه پایدار پ���س از تقریب���ا دو هفته 
مذاک���رات ط���ی کنفرانس بی���ن الملل���ی کار به این نتیجه رس���ید. 
ای���ن کمیت���ه 3 جانبه که در م���ورد بهترین راه برای دس���تیابی به 
کار مناس���ب و معقول، مش���اغل سبز و توس���عه پایدار در کشورها 
فعالیت دارد نمایندگانی از دولت ها، کارفرمایان و اتحادیه های 

کارگری 174 کشور جهان را در خود جای داده است.

گسترش اقتصاد سبز در ۱۷۴ كشور  تصویب شد

اجرای استانداردهای كار  در 25 كشور جهان بررسی شد
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 جن���اب آق���ای مهن���دس اس���فندآبادی، ب���ه نظ���ر ش���ما بخ���ش 
خصوصی چه تعريفی دارد؟ 

 بخشی مستقل از دولت و نهادهای وابسته به حکومت و دولت 
است که با استفاده از توان و تخصص نیروهای غیردولتی و البته 
بدون استفاده از رانت های دولتی و حکومتی در جهت درآمدزایی 

مشروع به فعلیتهای کسبی به منظور آبادی کشور می کوشد.
ب���ه س���مت خصوصی س���ازی  ان���دازه  ت���ا چ���ه  اي���ران  اقتص���اد 
پیش رفت���ه اس���ت و آي���ا آين���ده روش���نی را می توان ب���رای بخش 

خصوصی متصور شد؟ 
 اقتص���اد ایران تالش���هایی برای تحقق خصوصی س���ازی در ایران 
انجام داده اما این تالش���ها به نتیجه مطلوبی نرس���یده اس���ت و 
اگ���ر به همی���ن منوال پیش ب���رود روز به روز از فعالیت آن کاس���ته 
می ش���ود به زودی از بین خواهد رفت. البته با تغییر در برخی از 
س���اختارها و قوانین، و اصالح شرایط فضای کسب و کار می توان 

تا حد زیادی توانمندی بخش خصوصی را به آن بازگرداند.
آيا انجمنها و تش���کلها در رسیدن به مطالبات قانونی اعضای 
خ���ود موفق بوده اند؟ ب���ا چه راهکارهايی می ت���وان تاثیرگذاری 

تالش اين گروهها را افزايش داد؟
انجمن، و تش���کلهای حرفه مند و در راس آنها انجمن شرکتهای 
س���اختمانی ت���الش وافری در این جهت داش���ته اند ولی با توجه 
به موانع و مش���کالتی که هم���گان از آنها آگاهن���د موفقیت الزم و 
کافی مورد انتظار حاصل نش���ده اس���ت که امیدواریم با روی کار 
آمدن دولت جدید تالش���های بی وقفه مسئوالن محترم انجمن 

به نتایج مفیدتری منجر گردد.
آي���ا گفتگ���وی دول���ت و بخ���ش خصوص���ی ب���ه نتیج���ه مطلوبی 
خواه���د رس���ید؟ جاي���گاه تش���کلهای حرفه من���د را در گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی چگونه می بینید؟ 
همیش���ه باید ب���ه گفتگو و نتایج حاصل از آن امی���دوار بود. البته 
تش���کلها در انتخاب روندی درست برای اثربخشی هر چه بیشتر 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی نقش و اهمیت ویژه ای دارند.

ب���ه نظ���ر ش���ما ب���ا در نظ���ر داش���تن درج���ه اولوي���ت فعالیتهای 
اجراي���ی ش���ركتهای پیمان���کاری طرحه���ای عمران���ی در س���ال 
1391، تهديدهای پیش روی ش���ركتهای ساختمانی، به ترتیب 

اولويت چه مواردی بوده اند؟ 
1-عدم پرداخت به موقع مطالبات )در طرحهای عمرانی(

2-تغییرات س���ریع مدیریتها )در طرحه���ای غیرعمرانی( و برخی 
دیدگاههای ش���به  امنیتی و عمدتا برخورد س���لیقه ای   مدیران 

جدید نسبت به مدیران قبلی و پیمانکاران
3- صورت سرجمع و مقطوع بودن قراردادها و مهارگسیختگی قیمتها

در صورتی كه موضوعی  مغفول واقع شده و جنابعالی عالقمند 
به طرح و پاسخگويی آن می باشید لطفا عنوان كنید؟ 

ش���اید ای���ن ماهنام���ه و ماهنامه ه���ای دیگ���ر صنع���ت اح���داث، 
می توانستند گامهای مؤثرتری برای واقعی نمودن شاخصهای 
تعدیل و کان لم یکن نمودن قراردادهای مترمربعی و سرجمع و 
مقطوع بردارند. البته این بدان معنا نیس���ت که زحمات بیدریغ 

دست اندرکاران ماهنامه پیام آبادگران بدون ارج بماند.

حرفه من���دان صنع���ت اح���داث درب���اره 
بخش خصوصی و تعام���ل آن با دولت 
توج���ه  ك���ه  دارن���د  گوناگون���ی  نظ���رات 
ب���ه آنه���ا و جمع بن���دی مناس���ب آنه���ا 
می توان���د ب���ه انتخ���اب مس���یر درس���ت 
در ح���ل مش���کالت و مس���ائل مبتالب���ه 

ش���ركتهای س���اختمانی بیانجام���د. در همی���ن راس���تا 
مهن���دس ش���عاع اله ش���مس  اس���فندآباد، مديرعامل 
ش���ركت  مهندسی خوزستان و فارس نیز نظرات خود 
را در زمین���ه بخ���ش خصوص���ی در ايران مط���رح كردند 
كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به خواندن اين 

گفتگوی كوتاه جلب می نمايیم.

تغییرات   مداوم 
در مدیریت بخش كارفرمایی

ݣݣ از  مشکالت اسا سی است

مدیرعامل شركت  مهندسی خوزستان و فارس  اعالم كرد
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در ابتدای این دیدار مهندس خوانساری ریاست هیئت اجرائی 
ش���ورای هماهنگی ضمن تش���کر از جامعه مهندس���ان مشاور به 
خاطر میزبانی این جلس���ه به حاض���ران خیرمقدم گفت و حضور 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را مغتنم دانست. وی این دیدار را 
زمین���ه تعامل و تحصیل نتایج مثبتی برای همفکری و همکاری 
با دولت جدید دانس���ت. مهندس هرمزد رامینه رئیس ش���ورای 
مدیریت جامعه مهندسان مش���اور ایران نیز ضمن عرض تبریك 
به مناس���بت 24 خ���رداد، اظهار امی���دواری کرد ک���ه این انتخاب 
مسیر را برای پیشرفت باز کند. وی با خیرمقدم به هیأت اجرایی 

ش���ورای هماهنگ���ی، و مدی���ران انجم���ن و بنیاد آب و مؤسس���ه 
تحقیق، از حضور آنها نیز تشکر کرد.

در ادام���ه دكت���ر علی ش���مس اردكان���ی رئیس كمیس���یون انرژی 
گف���ت: اي���ران  كش���اورزی  و  مع���ادن  صناي���ع،  بازرگان���ی،   ات���اق 

 ان ش���اءاهلل ای���ن وقایع و رویک���رد جمعی در جامع���ه مدنی ثمره 
نیکویی به همراه داشته باشد. صیانت از منابع و جبران جفایی 
که به تولید شده است مدنظر قرار گیرد مخصوصًا جفای ویژه ای که 
 (High technology( به بخش فن آوری با سطح باالی تولید ملی 

در ديدار نمايندگان اتاق بازرگانی و شورای هماهنگی مطرح شد:

تالش برای تدوین راهکارهای خروج از بحران 
در صنعت احداث

پی���رو مذاکرات م���ورخ 26 خ���رداد ماه جاری روز سه ش���نبه 
مورخ 28 خرداد 1392 جلسه ای در محل جامعه مهندسان  

مش���اور ای���ران ب���ا نمایندگان ات���اق برگزار ش���د تا  مس���ائل و 
انتظارات صنعت  احداث از دولت منتخب جناب آقای دکتر 
روحانی را تدوین نماید.در این جلسه اعالم مواضع شورای 
هماهنگی نسبت به تحوالت و تغییرات جدید در مدیریت 
اجرایی کشور و نحوه مشارکت و همکاری شورای هماهنگی 
با مسئوالن منتخب برای دستیابی به چگونگی بهبود سند 
چشم انداز، مطالعه، بررسی برنامه چهارم و پنجم توسعه و 

انعکاس و اعالم نتیجه مطالعات به ریاست جمهوری منتخب با همکاری اتاق ایران در دستور جلسه قرار داشت. الزم به ذکر است 
عالوه بر نمایندگان 15 تشکل فنی حرفه ای شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور، نمایندگان مؤسسه 
تحقیق و توسعه صنعت احداث ، بنیاد آب ایرانیان و دیگر بزرگان صنعت و نمایندگان اتاق ایران و مهندس احمد خرم وزیر راه و ترابری 
اسبق )در دولت اصالحات( در این جلسه  حاضر بودند. خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران مشروح مذاکرات و گفتگوهای انجام شده در 

این جلسه را جهت اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه و اعضای انجمن شرکتهای ساختمانی عینا درج می نماید.
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شده است. شاید وجود همین مشکالت مالی در مورد این قبیل 
شرکتها از جمله شرکتهای مهندسی ساختمان موید این جفای 
ویژه باش���د، خوش���بختانه در این مورد دکت���ر روحانی هم فضای 
کس���ب و کار را در اولوی���ت ق���رار دادند و هم درب���اره اجرای قانون 
بهبود مس���تمر فضای کس���ب و کار تأکید کردند. در این قانون 24 
بار اسم تشکلها آمده و وظیفه اتاق در سامان تشکلها مورد تاکید 

قرار گرفته است.
وی افزود: نمونه موفقی در کشور در نظام پزشکی درباره تشکلها 
دیده می ش���ود که اداره آن تش���کل به حرفه مندان همان نظام 
سپرده شده است. خوشبختانه تش���کلهای مهندسی به اندازه 
کاف���ی س���ابقه دارن���د لذا در گذش���ته ش���رکتهای مهندس���ی قوی 
وجود نداشت و برای اجرای امور از مهندسان خارجی استفاده 
می ش���د. در حال حاضر ش���رکتهای مهندس���ی ما قادر به اجرای 
کار و حت���ی تأمین ماش���ین و ابزارهای الزم هس���تند. در رابطه با 
دولت جدید که آمادگی همکاری دارد بهتر است ما هم صاحب 
کار خ���ود ش���ده،  و در اتاق با فرمولبن���دی قراردادها که مطابق با 
مقررات بین المللی است، تش���کلهای خود را سازماندهی کنیم. 
با دس���ته بندی و س���ازماندهی قراردادها تحت عنوان اجرائیات 
بهب���ود فض���ای کس���ب و کار، فض���ای مهندس���ی را از حالت حاکم 

فرموده خارج کنیم.

بع���د از اين س���خنان، مهن���دس خوانس���اری تاكید كرد ک���ه باید 
راهکارهای تعامل و همکاری موثر بخش خصوصی برای برقراری 
ارتباط با دولت بحث شود تا همکاران ما همفکر باشند و دولت 
قادر به پیشرفت باش���د. که مهندس شمس ادکانی خاطرنشان 
ک���رد: اگر خودمان به خودمان برای س���ازماندهی کمك نکنیم در 

نهایت دچار نوعی بروکراسی خواهیم شد.

محس���ن چم���ن آرا از اعض���ای هی���ات نماين���دگان ات���اق ايران و 
عض���و هیات اجراي���ی منتخب تش���کلها و نماين���دگان اتاقهای 
بازرگان���ی نیز كه در اين جلس���ه حاضر بود گفت:  قرار ش���ده بود 

ب���ا توجه به ارتباطی که هیأت رئیس���ه اتاق با کاندیداها داش���ت 
برنام���ه بخ���ش خصوصی به آنها ارائه ش���ود. خوش���بختانه آقای 
روحانی و همراهان ایش���ان از اتاق خواسته اند در ارائه برنامه ها 
به دولت کمك کند. اتاق به عنوان س���خنگوی تش���کلها هم س���ه 

وزارتخانه نفت، نیرو و راه را در تدوین برنامه ها مدنظر قرار داد.
وی افزود: تش���کها باید برای حفظ حیات خود واقع بینانه نگاه 
کنن���د و ببینن���د دول���ت جدید قادر اس���ت چ���ه کارهای���ی را برای 
آنه���ا انج���ام دهد. از ما خواس���ته ش���ده برنامه ه���ای قابل پایش 
تهی���ه و ب���ه وزرا بدهیم تا ب���ه تصویب مجلس برس���انند و وزیر در 
برابر آن جوابگو باش���د. یك س���ری قوانین از جمل���ه قانون بهبود 
مس���تمر فضای کس���ب و کار هم به دلیل رابط���ه خوب مجلس و 
اتاق تصویب ش���ده اس���ت. قانون بهب���ود فضای کس���ب و کار در 
دولت اجرا نش���د. قانون بع���دی هم که رتبه بندی ش���رکتها را به 
اتاق بازرگانی می س���پرد اجرایی نش���د؛ اتاق بازرگانی وارد مسائل 
تولیدی و خدمات فنی و حرفه ای نش���ده بود و تعدادی را برای 
نوشتن نظام نامه رتبه بندی آورد اما چون متوجه شدند تشکلها 

رتبه بندی را انجام می دهند این کار را متوقف کردند.  
وی اف���زود: بنده ب���ه عنوان نماینده کمیس���یون عمران معتقدم 
ایده آل���ی نگاه کردن ما را به نتیجه نمی رس���اند. و باید با اعتدال 

پیش برویم. به همین منظور سه برنامه مورد نظر ما است:
  تهی���ه و تدوین برنامه برای وزارت راه و شهرس���ازی،  نفت . 1

و نیرو 
 تدوین برنامه ای برای رتبه بندی شرکتها در بخش عمران . 2

و خدمات مهندسی
 تدوین برنامه ای برای تهیه فرمها و آئین نامه ها و قراردادها . 3

که به عنوان فرمهای اساسی قابل قبول دولت باشد.
مهن���دس ملکیانی ف���رد رئیس هی���ات مدیره انجمن ش���رکتهای 
س���اختمانی نیز که در این جلس���ه حضور داش���تند، پیرامون سه 
برنام���ه مطرح ش���ده عن���وان کردند ک���ه: در مورد این س���ه برنامه  
نمی توان به سرعت تصمیم گرفت. درجه بندی ارتباط مستقیم 
ب���ا نظام فنی و اجرای���ی دارد و نمی توان تجربه 70س���اله را ظرف 
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ی���ك هفت���ه در ات���اق بازرگان���ی اجرایی ک���رد. در اتاق ش���اید بتوان 
برای بازرگان���ی برنامه ریزی کرد ولی برنامه ریزی برای امور فنی و 

مهندسی عملی نیست.
وی اف���زود: اگ���ر بح���ث را فرات���ر از ای���ن بنگریم می بینی���م در هیچ 
دوره ای نتوانسته ایم به اهداف هیچ برنامه ای نایل آییم که باید 
این موارد را آسیب شناسی کرد و ضوابط را از اول پایه ریزی نمود. 
محال اس���ت با تمای���الت اقتدارگرایانه که در دولت ها احس���اس 
می ش���ود بخش خصوصی بتواند منشاء اثر الزم باشد. پیشنهاد 
ما انتخاب وزرای ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی است. امروز 
بخش خصوصی ما در نقاط تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور 
تأثیرگ���ذاری ن���دارد. با افکار جدی���دی باید وارد گود ش���د و روی 
پتانسیل بخش خصوصی تأکید کرد و به آن اعتقاد داشت. ما به 
عنوان سازندگان این کشور معتقدیم باید طرحی نو درانداخت؛ 
آقای دکتر اردکانی درباره تکرار مفهوم کسب و کار در قانون اظهار 
خوش���بینی کردند اما الزم به ذکر اس���ت در دو برنامه اول و دوم 
که 22 بار روی اجرای سیاس���ت خصوصی سازی تأکید شده بود 
ش���رکتهای غیرخصوص���ی دو برابر ش���د. چرا باید بحث و بررس���ی 
بخش خصوصی روی س���ه وزارتخانه متمرکز ش���ود. ب���ه باور من 

بررسی ما باید روی همه وزارتخانه ها تأکید کند.
در ادامه مهندس خوانساری خاطرنشان کرد: هفته قبل کل کار 
درجه بندی به پیمانکاران واگذار ش���ده اس���ت سازمان مدیریت 

فقط احکام را تصویب خواهد کرد.

مهندس مس���عود نورانی نماينده انجمن صنفی انبوه س���ازان 
مس���کن در ش���ورای هماهنگی نی���ز عنوان كرد: تصویب ش���د که 
س���ازمان برنامه در مجلس احیا ش���ود. موضوع م���ا در این مورد 
ش���ورای عالی فنی اس���ت که بای���د بافت آن اصالح ش���ود و چند 
نف���ر از بخ���ش خصوصی در آن عضو باش���د. در م���ورد وزارت راه و 
شهرس���ازی باید تالش ش���ود وزارت راه از وزارت شهرسازی جدا 
ش���وند تا برنامه ریزی منسجم ممکن ش���ود. ساماندهی مسکن 
مهر هم الزم اس���ت؛ به لحاظ کیفیت و مکان یابی صحیح که آن 
را به بازس���ازی بافت فرس���وده تبدیل می کند با بیانیه ماموریت 
جدی���دی وارد فضای اجرایی و عملیاتی ش���ود. ام���روزه با توجه 
ب���ه تأکید دولت جدی���د روی انجمنها فرصت طالی���ی برای اعالم 
مطالبات قانونی به وجود آمده اس���ت. و باید در این جلس���ه به 

این توافق برسیم که فقط یك بلندگو با دولت صحبت کند. 

مهن���دس محمدحس���ین تراب���ی رئیس هی���ات مدي���ره انجمن 
ش���ركتهای مهندس���ی و پیمانکاری نف���ت، گاز و پتروش���یمی نیز 
مطالبات���ی به اين ش���رح ارائه دادن���د: باید جای���گاه خودمان را 
بدانیم و برنامه زمانی دولت جدید را هم مدنظر قرار دهیم. باید 
ببینی���م قبل از انتخاب وزرا چه مواردی را در نظر بگیریم. اختیار 
و جای���گاه انجمنها و راههای تعامل و امکانات آنها باید بررس���ی 
ش���ود. انتخ���اب وزرا و مدیران دولتی در اولویت دولت اس���ت که 
باید منتظر تعیین تکلیف آن باشیم؛ امروزه باید دید می توان از 
16 تش���کل خود افرادی را برای تص���دی اموری در دولت معرفی 
کنی���م. درضم���ن انجمنه���ا بای���د امور تخصص���ی خ���ود را برعهده 

بگیرند.
مهندس رامینه گفت: چیزی که سالهای سال منتظر آن بودیم 
اتفاق افتاده و سنگینی مسئولیت را می توان احساس کرد. نظر 
ما فقط در مورد این سه وزارتخانه نیست و معتقدیم در مجموعه 
کابینه دولت اقاًل باید 20 درصد از بخش خصوصی باشد. در مورد 
ادغ���ام دو وزارتخانه معتقدیم ای���ن دو وزارتخانه را به زور به هم 
متصل کرده ان���د و ادغام نبوده؛ صحبتهایی درباره ادغام وزارت 
نیرو و نفت هم مطرح ش���ده که فاجعه بار است. در هیأت دولت 
مجموعه ای از مشاوران باید حضور داشته باشند و باید از بخش 
خصوصی هم نمایندگانی در آن حضور داشته باشد. ما در مورد 
مس���ائل حاکمیت���ی و تصدی گ���ری در وزارتخانه ها ح���رف داریم. 
33 س���ال اس���ت که س���ر بخش خصوصی به دیوار می خورد و باز 
همان مسیر را ادامه می دهد. اما این روند جایی باید تمام شود 

و بخش خصوصی تغییر مسیر دهد.

مهندس بهرام فريور صدری عضو جامعه مهندس���ان مش���اور 
ايران نیز عنوان كرد: نکته ای را که س���الهای س���ال مطرح کرده ام 
ای���ن بوده ک���ه در مملک���ت حکوم���ت کامل عق���ل برقرار باش���د و 
خردگرای���ی پایه و محور تمام مفاهیم توس���عه ق���رار گیرد به جای 
بخ���ش خصوصی، روی حرفه مندان فنی و مهندس���ی در جریان 
توس���عه بحث کنیم، ب���رای این کار حضور هم���ه نهادهای فنی و 
مهندسی فعال در جریان توس���عه ضروری به نظر می رسد. یکی 
از مسائل سازماندهی توس���عه ملی، مسئله تمرکز بیش از اندازه 
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در دولت اس���ت ک���ه س���الیان درازی در مملکت ما برقرار اس���ت. 
س���ازمان توسعه ما مخروطی است که در رأس آن رئیس جمهور 
بعد س���ازمان برنامه ریزی و در نهایت عوامل اجرایی قرار دارند و 
در مواردی بدون هماهنگی بین بخش���ی به فعالیت خود ادامه 
می دهن���د. تنه���ا نه���اد س���ازمان برنامه ق���ادر ب���ه هماهنگی این 
بخش���ها اس���ت که احیای آن ضروری است.  مس���ئله دیگر اینکه 
وظیفه نباید در دولت متمرکز شود و کار تصدی گری باید از دولت 
مرک���زی به حکومتهای محلی یا بخش خصوصی یا حرفه مندان 

برود که جزئیات آنها قابل برنامه ریزی است.

مهن���دس محمدرض���ا انص���اری رئی���س هی���ات مدي���ره انجمن 
صادركنن���دگان خدمات فنی و مهندس���ی ايران گفت: بخش���ی 
از صحبته���ا روی اقدام���ات کوتاه مدت اس���ت. بخش���ی از بحثها 
هم ریش���ه ای اس���ت چون مربوط به تحول و توسعه کشور است 
و بای���د روی آن تأکی���د ش���ود و نحوه نگرش دول���ت روی آن تأثیر 
دارد؛ ش���اید بخ���ش خصوصی و در رأس آنها ش���ورای هماهنگی 
و اتاق ایران قادر به نقش آفرینی در این مورد باش���ند. اس���تقبال 
از تش���کلها فرصت خوبی اس���ت اما دولت هم از لحاظ انس���جام 
س���اختار و هم امور مالی با مس���ائل جدی روبرو اس���ت. کمك به 
دولت در این دو زمینه می تواند در دستور کار شورای هماهنگی 
باشد؛ این کمك در محدوده حرفه ما بهتر است از طریق شورای 
هماهنگی باشد که با وجود همه ضعفهای ناشی از عدم تعامل 
مفید در این ش���ورا،  نماینده تش���کلهای 16گانه است که البته در 

مورد این همکاری باید با بررسی و دقت اقدام کرد.
مس���ئله دیگر که دولت با آن درگیر اس���ت تخصیص اعتبار اس���ت 
که قادر به مهیا کردن بستر مادی برای فعالیت بخش خصوصی 
نیس���ت از طرفی می دانی���م  475 هزار میلیارد توم���ان نقدینگی 
بخ���ش خصوص���ی اس���ت؛ در حال���ی ک���ه بودجه ه���ای دولتی در 
بهتری���ن حال���ت از 60 هزار میلی���ارد تومان فرات���ر نرفته اند؛ بخش 
خصوصی می تواند طرحهای داشته باشد که بخشی از نقدینگی 
را ب���ه س���مت بودجه ه���ا و پروژه ه���ا رهنم���ود ش���ود. کاری ک���ه در 
س���الهای اخی���ر اتفاق نیافتد؛ چ���ون دولت ی���ا از بودجه عمرانی 
اس���تفاده کرد یا اوراق مشارکت فروخته یا استقراض کرده است. 
م���ردم ب���رای آوردن این پول به اعتماد و س���ود احتیاج دارند که 
بخ���ش خصوصی در این مورد قادر اس���ت نق���ش فعالی ایفا کند. 
اگر این بس���تر مهیا نش���ود و گره موجود باز نشود فعالیت عمرانی 

اتف���اق نمی افت���د. اتص���ال ای���ن گنج عظی���م که در اختی���ار بخش 
خصوصی است به پروژه ها باید مدنظر قرار گیرد.

از  گفتگ���و  ش���ورای  از  حاص���ل  نتاي���ج  درب���اره  تراب���ی  مهن���دس 
مهن���دس انصاری س���وال ك���رد ك���ه وی گفت: ای���ن ش���ورا تقریبًا 
اثرگ���ذار ب���وده چ���ون اثرگذاری نس���بت به ب���اور دولتم���ردان هم 
متغی���ر اس���ت. ترکی���ب ش���ورا 8 نف���ر از عناص���ر بخ���ش خصوصی، 
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 رؤس���ای کمیس���یونهای مجلس و معاونی���ن قوه ها و آقای���ان وزرا 
(6 وزیر حتمی(، ریاس���ت دارایی و دبیرخانه اتاق بازرگانی است. اگر 
ش���ورای هماهنگی در تراز ملی فکر کن���د و آن را در جهت حمایت از 

توسعه عرضه کند می تواند به این شورای گفتگو هم کمك کند.

مهندس خوانس���اری خاطرنش���ان ك���رد: پ���س از اولتیماتوم به 
س���ازمان مدیریت قرار شد بخش���نامه ای تصویب نشود مگر این 
ک���ه با نهاد تعامل در این مورد صحبت ش���ود. در ادامه مهندس 
حمیدرضا صالحی نماینده س���ندیکای صنعت برق ایران افزود: 
بنده هم این نشس���ت را به فال نیك می گیرم. سرمایه اجتماعی 
و انرژی آزاد ش���ده در نتیجه انتخابات اخی���ر فرصت خوبی را در 
اختیار بخش خصوصی قرار داده است. متاسفانه سالیان سال 
ما را عادت داده اند از دولت ارتزاق کنیم. اما باید به فکر باشیم 
که اگر دولت پول نداش���ت چه باید کرد؟ از طرفی دولت با وجود 

این که پول ندارد نمی خواهد عقب نشینی کند. 
وی اف���زود: حل این مس���ئله ب���ا تقویت ق���درت چانه زنی بخش 
خصوص���ی مق���دور اس���ت. صحب���ت از کوچك س���ازی و انتق���ال 
تصدی گ���ری اس���ت ام���ا در عم���ل اتف���اق دیگ���ری می افت���د. اما 
ظرفیتهایی مانند ش���ورای گفتگو و اتاق بازرگانی برای جلوگیری 
از رونده���ای موجود وجود دارد. ش���ورای هماهنگی نیز ظرفیت 
خوبی اس���ت اما باید به ش���کل اتاق فکر به آن ن���گاه کرد و نباید 
انتظار البی گری از آن داش���ت. ش���ورای هماهنگ���ی یا حتی اتاق 
ایران مکان مناس���بی ب���رای رتبه بندی نیس���تند و ای���ن امر باید 

برعهده تش���کلها واگذار ش���ود. ات���اق ایران هم باید از این ش���یوه 
رتبه بن���دی حمای���ت کند و نبای���د در کار نهادهایی ک���ه کار انجام 
می دهند دخال���ت کند. برای گفتگو با دولت هم باید با کس���انی 
که به خصوصی س���ازی اعتقاد دارند به گفتگو بپردازیم. مش���کل 
اصلی امروز ما را آقای انصاری فرمودند که با باالبردن وزن خود 
و تقوی���ت ظرفیتها قادر به حل آن هس���تیم. در این مورد باید به 
س���ازمانهای حرفه ای که داری منابع مالی هس���تند نگاه داشته 

باشیم؛ باید ظرفیتها تجمیع شود.

مهن���دس س���عادتمند رئی���س هی���ات مدي���ره كانون سراس���ری 
انجمن ش���ركتهای س���اختمانی، تاسیس���اتی و تجهیزاتی ايران 
نی���ز اظه���ار ك���رد: اول بای���د ب���ه فرصت س���وزیهایی که در گذش���ته 
مجموعه تش���کلهای عضو ش���ورای هماهنگی داش���ته اند توجه 
کنی���م. اگر در دول���ت اصالحات جایگاه خ���ود را تثبیت می کردیم 
ام���روزه دچار این ش���رایط نبودیم. وی با اش���اره به دیدار خود با 
دکتر روحانی پیش���نهاد داد ش���ورای هماهنگ���ی بیانیه ای صادر 
کن���د و اعالم حضور و مش���ارکت در بهبود نظام فنی کش���ور نماید 
و در ادام���ه ط���ی مالقاتی ش���ورای هماهنگی و پتانس���یلهای آن 
معرفی ش���ود. چون بنده معتقدم این ش���ورا قدرت و پتانس���یل 
الزم را دارد و قادر به کار در راستای منافع ملی است و می تواند 
پیش���نهاد کارشناس���انه برای حل مش���کالت در زمینه های ارائه 

برنامه و معرفی وزیر نماییم.
محس���ن چمن آرا نیز عنوان کرد: ما قادر نیستیم همه مشکالت 
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را ط���ی ی���ک روز حل کنی���م. دولت یک عم���ر مناب���ع را در اختیار 
داش���ته و با ی���ک روز نمی ت���وان از آن خلع ید کرد. م���ا معتقدیم، 
اتاق بازرگانی در خدمت ش���ورای هماهنگی است. باید زیربنایی 
فک���ر کنی���م. ام���روز روال ش���ده هم���ه کمیس���یونهای مجل���س هر 
آیین نامه ای را برای بررس���ی به اتاق بازرگانی ایران می فرس���تند 
و اتاق ایران میزبان شورای هماهنگی است تا از ظرفیت قانون 
اس���تفاده کنیم و در ای���ن مورد همفکری و مش���ارکت کنیم چون 
مناف���ع و مصلح���ت ملی م���ا در این امر اس���ت. متاس���فانه مردم 
م���ا نه به دولت و ن���ه به بخش خصوصی اعتم���اد الزم را ندارند. 
ب���ه م���ا اعتم���اد ندارند چ���ون فک���ر می کنن���د دنبال مناف���ع خود 
هس���تیم. پس باید واقع بین باشیم و از ظرفیت قانون در ارجاع 
آیین نامه ها و بخش نامه به اتاق بازرگانی ایران استفاده کنیم. 

مهن���دس احم���د خ���رم وزي���ر راه و تراب���ری اس���بق )در دول���ت 
اصالح���ات( نیز ك���ه مهمان اين جلس���ه بود عنوان ك���رد:  هنوز 

مجموع���ه صنف���ی- تخصص���ی مملکت ب���ه جایی نرس���یده که از 
توان خود استفاده کند. آنطرف میز هم هنوز تصمیم نگرفته اند 
ک���ه کار جمع���ی انجام دهن���د. اینجان���ب در دولت ه���م که بودم 
به هیچ وجه فش���ار بخ���ش خصوصی را احس���اس نمی کردم. اما 
دول���ت خ���ود جلس���اتی مع���دود با بخ���ش خصوصی داش���ت که 
اتفاق���ا بحث گش���ودن LC که یک���ی از راههای جمع ک���ردن توان 
س���رمایه ای اس���ت در همین جلسات مطرح ش���د. دومین نکته 
این است که حاکمیت هیچ اعتقادی به نهادهای مدنی ندارد. 
دول���ت اصالح���ات در مورد ش���وراها عکس العمل خوبی داش���ت 
ولی اختیارات ش���وراها گسترش نیافت و ماده 136 قانون عملی 
نش���د. با حضور ج���دی و پرهیز از تمرکز در پیگی���ری امور می توان 
نتیج���ه گرف���ت. دولت باید فش���ار بخش خصوص���ی و انجمنها را 
حس کند. در مورد شاخصها و افراد به عنوان مصادیق آن برای 
وزارت پیشنهاد دارم هیات سه نفری تشکیل و با آقای ترکان که 

رئیس ستاد هستند در این مورد صحبت شود.

در ادام���ه مهندس محمد احمدی رئیس هیات مديره انجمن 
صنفی شركتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ايران 
گفت: سیس���تم و جامعه مانند درختی اس���ت که همه از برگهای 

آن اس���تفاده می کنن���د ام���ا اغل���ب نمی دانند ریش���ه این درخت 
چگونه شکل گرفته اس���ت. حرفه ما مانند همان ریشه است که 
باغب���ان به آن بی توجه اس���ت. اولین خواس���ته ما این اس���ت که 
گروههای کارشناس���ی انجمنها و تش���کلهای م���ا در هیات دولت 
و کمیس���یونهای مختلف مجلس حضور داش���ته باشند، این امر 
ضم���ن اینکه توه���م خواس���تهای حاکمیتی بخ���ش خصوصی را 
مرتفع می کند به کارشناس���ان اجازه می دهد در راس���تای منافع 

ملی و صنفی اظهار نظر کنند.

آقای مهندس محمد علی حقی دبیر انجمن صنفی شركتهای 
مهن���دس و س���اخت نی���ز عنوان ك���رد: تا تح���ول فک���ری در خود 
دولت به وجود نیاید بخش خصوصی به نتیجه نخواهد رسید. 
متاس���فانه در تش���کلها، ما فق���ط دور هم جمع می ش���ویم و زیاد 
روی کار کارشناس���ی تاکی���د نداری���م. م���ن در س���ازمان مدیری���ت 
و برنامه ری���زی ب���ودم و احی���ای آن را ب���ه عن���وان نه���ادی ک���ه کار 
کارشناس���ی انج���ام م���ی داد ض���روری می دان���م. اعتق���اد ب���ه کار 
کارشناس���ی مهم اس���ت و ن���ه فی البداه���ه گویی در جلس���ات که 
س���خن ها مستند و کارشناسی نیست. شورای هماهنگی و اتاق 
بدون انجام کار کارشناس���ی و مکتوب کاری از پیش نخواهد برد. 
متاسفانه دولت عالقه زیادی به توانمند کردن بخش خصوصی 
ندارد چون نگاه مثبتی به س���رمایه و سرمایه دار ندارد در حالی 

که وجود این بخش برای توسعه کشور ضروری است.

مهندس غفاری ش���یروان به نمايندگی از بنی���اد آب ايرانیان نیز 
درب���اره نقش بخ���ش خصوصی در فرایند توس���عه پایدار س���خن 
گفت و بر روی لزوم داش���تن اس���تراتژی در ای���ن زمینه تاکید کرد. 
در ادام���ه با بیان این که پیش���نهاد بررس���ی ویژگیهای افرادی که 
مایلی���م در دول���ت جدید طرف صحبت ما باش���ند قابل بررس���ی 
اس���ت اما الزم اس���ت روی محی���ط توانمندس���از، نهادها و نقش 

آنها در تعامل با دولت جدید تاکید بیشتری شود.

در پایان این جلسه قرار شد در کوتاه ترین مدت نسبت به تدوین 
گزارشی که شامل حال وضعیت فعلی صنعت و ارائه پیشنهادات 
و راهکارهای چگونگی برون رفت از شرایط بحرانی موجود اقدام 
نمایند تا اتاق ایران به منزله سخنگوی بخش خصوصی گزارش 
را ب���ه دفتر ریاس���ت جمهور منتخب ارائه کنن���د . عالوه بر این قرار 
شد در مورد  معرفی تعدادی از فعاالن بخش خصوصی که توان 
ب���ر عه���ده گرفت���ن کارهای اجرای���ی دارند ی���ا ویژگی های���ی که الزم 
اس���ت فعاالن اقتصادی دولت داش���ته باشند توس���ط انجمنها 
بررس���ی شود. همچنین مقرر ش���د هر یک از انجمن ها و جامعه، 
 دیدگاه ه���ای خ���ود را ب���ه ش���ورای هماهنگی اعالم کرده تا ش���ورا 

جمع بندی نظرات را به اتاق ایران منتقل کند.
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معاون���ت برنامه ری���زی و نظ���ارت راهب���ردی از تفکی���ك س���ازمان 
مدیری���ت و برنامه ریزی کش���ور ب���ه دو معاونت توس���عه مدیریت و 
سرمایه انسانی، و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بوجود 

آمده است.
با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ادغام دو 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه 
به وجود آمد، به منظور آش���نایی بیش���تر با دو س���ازمان نام برده، 

تاریخچه ایجاد هریك جداگانه آورده می شود:
الف- سازمان برنامه و بودجه

ب���ه منظ���ور هماهنگ نم���ودن فعالیته���ای عمرانی و ل���زوم تهیه 
برنامه های���ی ب���رای رش���د اقتص���ادی و اجتماعی کش���ور در س���ال 
1316 هج���ری شمس���ی ش���ورای اقتصادی تش���کیل ش���د. در 17 
فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی 
به نام هیات تهیه نقش���ه اصالحی و عمرانی کش���ور تشکیل شد. 
هی���ات دول���ت در مردادماه س���ال 1325 دریافت گزارش���ات ارائه 
شده از س���وی این هیات را تصویب کرد؛ ضمنًا برای رسیدگی به 
برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام 

هیات عالی برنامه تشکیل شود.
هیات عالی برنامه در سال 1327 الیحه قانون برنامه هفت ساله 
عمرانی کش���وررا تهیه و به مجلس وقت ارائه نمود. در این الیحه 
برای نخس���تین بار با توجه به لزوم جلوگی���ری از ایجاد اصطکاك 
بین س���ازمانهایی که عملی���ات موازی و مش���ابه انجام می دهند 
از س���ویی و لزوم تحول اقتصادی کش���ور از س���وی دیگر پیش���نهاد 
می ش���ود اج���رای برنام���ه از طریق هم���کاری بین دوای���ر دولتی و 
سازمانهای وابسته به دولت از یك طرف و سازمانی خاص به نام 
سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 
1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاس���یس می ش���ود که 
بعدًا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده  شد. در نهایت طبق 
قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود می آید.

ب���ا تصوی���ب قانون برنام���ه و بودجه در 15 اس���فند 1351 به دلیل 
انتق���ال وظیفه تهی���ه و تدوین تمامی بودجه کش���ور به آن واحد 

موجب ایجاد "سازمان برنامه و بودجه" گردید.
ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور

پیشینه تاریخی معاونت برنـــــــامـــــــــــــــــــــــه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 گردآوری: مهندس منوچهر اقبالی /دبیر انجمن شركتهای تأسیسات و تجهیزات صنعتی ايران 



31
31  

ن
گرا

اد
م آب

پیا

در سال 1334 شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به 
وزارت دارای���ی به وجود آمد که ه���دف آن برقراری هماهنگی در 
حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل 
حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی 
مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور به سازمان خدمات 
کش���وری تغییر ن���ام یاف���ت و از وزارت دارایی منت���زع و تحت نظر 
نخس���ت وزیر قرار گرفت. فکر تجدیدنظر در مقررات استخدامی و 
ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت 
بیش���تری می گرف���ت تا اینک���ه در سال1340ش���ورای عالی اداری 
کش���ور به وجود آمد و کار تدوین قانون اس���تخدام کش���وری را از 
س���ر گرفت. شورای عالی اداری با بررس���ی کلیه قوانین و مقررات 
اس���تخدامی کشور و بررسی ومقایس���ه مقررات استخدامی کشور 
با چندین کش���ور پیش���رفته و در حال توس���عه و بحث و مذاکره با 
صاحب نظران طرح مقدماتی الیحه اس���تخدام کش���وری را تهیه 
ک���رد. این الیح���ه پس از بررس���ی و تجدی���د نظر در هیات رئیس���ه 
شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و 
کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 1345/3/31 
در یازده فصل به تصویب رس���ید. به موجب این قانون ش���ورای 
عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور 

اداری و استخدامی کشور داد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
س���ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اس���اس مصوبه هشتاد 
و شش���مین جلس���ه ش���ورای اداری )در تاریخ 1378/12/11( به 
منظ���ور تحقق مطل���وب و ظای���ف و اختیارات رئی���س جمهوری 
موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تامین 
یکپارچگی در مدیریت کالن و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب 
برنامه توس���عه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو 
سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل 

شد و فعالیتهای خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد.
تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

در س���ال 1386 ش���ورای عالی اداری در یکصد و س���ی و سومین 
جلس���ه خود، در راس���تای تحقق چش���م انداز جمهوری اسالمی 
ای���ران در افق 1404 و سیاس���ت های کلی نظ���ام و برنامه چهارم 

پیشینه تاریخی معاونت برنـــــــامـــــــــــــــــــــــه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
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توس���عه و به منظور حس���ن اج���رای اص���ول 60،124 و 126 قانون 
اساس���ی جمهوری اسالمی ایران و اجرای مفاد ماده 154 برنامه 

چهارم توسعه تصویب نمود:
"معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست های اقتصادی و علمی 
معاون اول رئیس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی 
نهاد ریاس���ت جمهور، س���ازمان مدیری���ت و برنامه ریزی کش���ور و 
مؤسس���ات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیتها 
و دارایی، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی، ادغام و 
ب���ا عنوان دو معاونت به نام های "معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور" و "معاونت توس���عه مدیریت و س���رمایه 

انسانی رئیس جمهور" فعالیت می کنند.
*** هنگام���ی که س���ازمان مدیریت و برنامه ری���زی در دولت نهم 
منحل ش���د توضیح قانع کننده ای در دالیل آن اقامه نش���د. این 
توضیح با توجه به اهمیت س���ازمان برنامه و بودجه در مدیریت 
اقتصادی کش���ور ضروری بود زی���را از نظر کارشناس���ان اقتصادی 
کشور، انحالل نهاد مس���ئول برنامه ریزی و بودجه نویسی آن هم 
س���ازمانی با سوابق مطلوب گذش���ته و توان کارشناسی با تجربه 
موجب خطر تضعیف انضباط مالی،  اختالل و حتی بهم ریختگی 
در تخصی���ص مناب���ع بخش عموم���ی و در نتیج���ه کاهش آهنگ 
رش���د اقتص���ادی را به همراه داش���ت. به نظر می رس���د از دیدگاه 
برخی مقامات، سازمان برنامه و بودجه از عوامل نادیده گرفتن 
اولویت ه���ای خ���اص م���ورد نظ���ر دول���ت در بودجه ه���ای جاری 
و عمران���ی فرآین���د تصمیم گی���ری در تخصی���ص مناب���ع در جهت 
خواس���ت دولت بیان ش���د که در نتیجه کندی اجرای طرحهای 
عمران���ی و کاهش ش���تاب توس���عه کش���ور می باش���د. در حالی که 
بررس���یها و تصمیم س���ازیهای مربوط به ثبات سازی اقتصادی و 
نیز بهبود توزیع درآمدها وظایفی مهم برای یك س���ازمان برنامه 
و بودجه متصدی سیاستهای مالی دولت است. اما بدون شك 
سنگین ترین وظایف از نظر حجم کارها و تعامل با دستگاه های 
اجرایی کش���ور به تنظی���م برنامه ه���ای عمرانی و بودجه س���االنه 

بخش عمومی مربوط می شود.
قبل از انحالل، س���ازمان برنامه و بودجه،  برای س���الیان طوالنی 
تنظیم برنامه های 5 س���اله توس���عه اقتصادی و بودجه س���االنه 
دس���تگاه های بخش عمومی ش���امل بودجه ج���اری و طرحها و 
پروژه ه���ای عمران���ی را با کم���ك دس���تگاه های اجرایی ب���ه عهده 
داش���ت و می توان گفت آن س���ازمان با توجه به تجربه طوالنی، 
س���اختار و فرهن���گ س���ازمانی ق���وی و نی���ز حضور کارشناس���ان و 
مدی���ران برجس���ته و کارآزم���وده در تدوین برنامه های توس���عه و 
بودجه س���االنه تا حد زیادی موفق بوده اس���ت هر چند همواره 
می ت���وان عملکرد هر س���ازمانی را با مدیریت کارات���ر، بهینه نمود. 

طبق قانون تشکیل سازمان برنامه و بودجه،  نظام بودجه نویسی 
در ای���ران یك نظام بودجه برنامه ای بوده و بودجه های س���االنه 
اع���م از ج���اری و عمرانی در واقع اجرای س���االنه برنامه 5 س���اله 
توس���عه کش���ور اس���ت. تنظیم بودجه های س���االنه در چارچوب 
برنامه های میان مدت اقتصادی با بودجه ای ساالنه برخوردار 
اس���ت که اگر درست انجام شود به ثبات و موازنه کالن بودجه ها 
و انضب���اط مالی کمك می کند. بنابراین حتی اگر س���ازمان برنامه 
و بودج���ه احیا ه���م نش���ود، بهتر اس���ت بودجه ری���زی برنامه ای 
در کش���ور ادامه یابد. س���ازمان برنامه و بودجه احیا هم نش���ود، 
بهتر اس���ت بودجه ریزی برنامه ای در کش���ور ادامه یابد. سازمان 
برنامه و بودجه طی شش دهه گذشته مسئولیت سازماندهی و 
هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 9 برنامه قانونی مصوب 
پنج ساله کش���ور و برنامه چشم انداز 20 ساله را برعهده داشته و 
همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی 
کش���ور را تدوین نمود و خدمات ارزنده ای به توس���عه زیربنایی و 
تنظیم نظام فنی و اجرایی آن داشته و هزاران کارشناس باتجربه 
تربیت کدره و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کشور و منطقه بوده است و انحالل آن نوعی ظلم و ضایع کردن 
اجر کارشناس���انی اس���ت ک���ه در این س���ازمان دلس���وزانه زحمت 
کش���یده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کم کرده اند. س���ازمان 
برنامه و بودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته ای 
داش���ته ام���ا در فرآیند برنامه ری���زی و تصمیم س���ازی در کنار خود 
مدیران و کارشناس���ان دس���تگاه های اجرایی و دانش���گاهیان را 
همراه داش���ته و با مش���ورت با ایش���ان تصمیم می گرفته اس���ت. 
بنابراین سازمان برنامه و بودجه تنها جایی است که چنانچه به 
درستی انجام وظیفه نماید بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور 

حل می شود.

بنابراي���ن: چنانچ���ه نظ���ام برنامه ری���زی را مش���تمل ب���ر آداب و 
روشهای تهیه،  تصویب، اجرا و نظارت بدانیم؛ بررسی تجربه های 
قبل و بعد از انقالب اسالمی در ایران این دیدگاه را تأیید می کند 
ک���ه نه تنها تعطیلی س���ازمان برنامه و بودجه کار درس���تی نبوده 
بلک���ه راه اندازی و تقویت آن در یك جامعه مردم س���االری امری 
اجتناب ناپذیر است. مشروط به تقویت بخش خصوصی رقابتی 
و اس���تفاده هرچه بیش���تر از نهادهای مدنی، انجمنهای صنفی، 

سندیکاهای تخصصی و صاحبنظران در سطوح مختلف.
اما جهت اس���تحضار خوش���بختانه حدود یك م���اه قبل مجلس 
شورای اسالمی با چند فوریت سازمان برنامه و بودجه را دوباره 
مص���وب نم���ود ک���ه در دول���ت منتخب این س���ازمان ب���ه صورت 

مستقل چون گذشته به فعالیت خود خواهد پرداخت.
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دكت���ر علی زاده: با تش���کر از وقت���ی كه در اختی���ار ماهنامه ما قرار 
دادي���د، امی���دوارم اي���ن نشس���تها بتواند پاي���ه و ماي���ه ای برای 
ترس���یم سیاس���ت گذاريهای واقع بینانه ت���ری ب���رای هیأت مديره 
باش���د. مستحضر هستید كه اكنون ش���ركتهای عضو انجمن با 
وجود پتانس���یل عظیمی ك���ه دارند با درصد پايین���ی از ظرفیت 
خ���ود كار می كنن���د. و همین امر باعث می ش���ود در احراز مجدد 
رتب���ه قبل���ی خود ب���ا مش���کل مواجه ش���وند. در اين م���ورد چه 

اقداماتی صورت گرفته و چه راههای برون رفتی وجود دارد 

مهن���دس مس���عودی: ط���ی س���الهای اخی���ر بح���ث تش���خیص 
صالحی���ت روی میز همه پیمانکاران بوده و ایش���ان گرفتاریهای 
زی���ادی از ای���ن بابت داش���ته اند و گاه���ی ماه ها و س���الها قادر به 
تمدید نبوده اند و در هزارتوی مقررات مربوط به آن گیر کرده اند. 
دو موضوع به تفکیک در مجموعه قوانین و سیس���تم تشخیص 

صالحیت باید مورد توجه قرار گیرد.

بحث اول: مجموعه قوانین، ش���امل یک آیین نامه طبقه بندی 
و تش���خیص صالحیت پیمانکاران، مصوبه هیأت وزیران  است و 
اس���فند 81 ابالغ شده، زیرشاخه و ظرفیت قانونی آئین نامه هم، 
مصوبات کمیته ماده 17 اس���ت که به نام کمیته فنی تش���خیص 
صالحیت پیمانکاران معروف اس���ت. تیرماه 89 مصوبات کمیته 
م���اده 17 )تش���خیص صالحی���ت( ب���ا امض���ای معاون���ت نظ���ارت 
راهب���ردی  ابالغ  ش���د. در ادام���ه و تکمی���ل آن مصوبات، موضوع 
وح���دت رویه اس���ت که در مجموع���ه معاونت نظ���ارت راهبردی 
برنامه ری���زی، تنظیم و تصویب می ش���ود. مصوبات وحدت رویه  
ب���ا امضای آقای رحمتی به مجموعه ابالغ می ش���ود. جمع اینها 
مجموعه مقرراتی است که با آنها پیمانکاران تشخیص صالحیت 

می شوند. 
بح���ث بعدی سیس���تم تش���خیص صالحی���ت که طی چند س���ال 
اخیر از روش دس���تی به نرم افزاری س���اجات تبدیل شده است. 
در س���ال اول  و اوایل س���ال دوم، نرم افزار نصب ش���ده س���اجات 

مهن���دس مس���عودی رئیس كمیس���یون قوانین و مق���ررات انجمن روز 
دوشنبه27 خردادماه میهمان ويژه كمیسیون انتشارات انجمن بود 
و در میزگردی كه با حضور مهندس كنگانی عضو كمیسیون انتشارات 
و دكت���ر علی زاده س���ردبیر ماهنام���ه پیام آبادگ���ران برگزار ش���د، بیاناتی 
پیرام���ون فعالیته���ای كمیس���یون قوانین درب���اره آئین نامه تش���خیص 
صالحی���ت و سیس���تم رتبه بن���دی ارائ���ه دادن���د ك���ه ب���رای اس���تحضار 

خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران عینا درج می شود.

رئیس كمیسیون قوانین انجمن خبر داد:

واگذاری پایش پرونده های تشخیص صالحیت
 بهݥݥݥ شوݥݥݥرݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ هماݥݥݥهنگیݥݥݥ وݥݥݥ تشکلهاݥݥݥ
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مش���کالت نرم افزاری زیادی داشت؛ که نشان می داد بهتر است 
قبل از برگزیدن کامل این سیس���تم به عنوان سیستم رتبه بندی 
تا مدتی از سیستم رتبه بندی دستی موازی با آن استفاده شود. 
تا حل مسائل سیستم ساجات و عملیاتی شدن آن،  پیمانکاران 
ما خیلی اذیت شدند. بسیاری روزها ساجات باز نمی شد و برخی 
پیمانکاران 14 – 15 ماه درگیر سیستم ساجات بودند. البته از یك 
سال و نیم قبل به این طرف مشکالت رایانه ای آن حل شده و از 
این بابت مش���کل کمتری داریم. بخشی از مشکالت هم به دلیل 
مسلط نبودن ش���رکتها و بعضًا خود کارشناسان نظارت راهبردی 

به این نرم افزار بود که با آموزش و مرور زمان خیلی بهتر  شد. 
با آخرین توافق ش���ورای هماهنگ���ی و معاونت نظارت راهبردی 
جن���اب آق���ای مهن���دس رحمت���ی ق���رار ش���د پای���ش پرونده های 
تش���خیص صالحیت به شورای هماهنگی و از طریق شورا با ساز 
و کاری به تش���کلها منتقل  ش���ود. نتیجه این پای���ش نیز از طریق 
شورای هماهنگی به معاوت راهبردی منتقل  شود. بی شک اگر 
رون���د کار بی نقص باش���د و اعتماد و اطمینان معاونت را کس���ب 
کند، مرحله تصویب آن کوتاه خواهد بود. که بی ش���ك این چنین 
اس���ت و اگر خدای ناکرده تشکلها این کار را پرنقص و جانبدارانه 

انجام دهند قطعًا به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. 
بین ش���ورا هماهنگی و انجمنهای صنفی ه���م موافقت نامه ای 
امضا شده که ارجاع پرونده از شورای هماهنگی به تشکلها تابع 
چه مش���خصاتی باش���د و چگونه به انجمنها واگذار شود؛ مسلمًا 
نمی ش���د به طور انتزاعی در انجمنه���ا دپارتمانهای بزرگی ایجاد 

نمود و منتظر ارجاع مسئولیت بود، این کار باید همزمان صورت 
گیرد. البته در ابتدای امر، ش���رکتها در ورود به س���امانه س���اجات 
می توانند ش���ورا یا معاونت را به عن���وان مرجع رتبه بندی کننده 
مش���خص کنند. این ام���ر برای حفظ رقابت عادالنه اس���ت که اگر 
انجمنها قادر به انجام کار نبودند کار به معاونت واگذار ش���ود. با 
این موضوع تکلی���ف پرونده پیمانکاران، اخذ اطالعات و مراوده 
پیمانکاران با کارشناسان تا اندازه ای حل و فصل می شود. البته 
س���امانه همان سامانه اس���ت ولی توقع می رود در سیستم خود 
تشکلها، پایش چابك تر شود و با کار آموزشی مناسب روند آن را از 

بوروکراسی و تطویل خارج کنند. 

مهن���دس كنگان���ی: در ح���ال حاض���ر ظرفی���ت کاری ش���رکتهای 
پیمانکاری در حد 20 درصد است. این 20 درصد قادر به پوشش 
هزینه های یک شرکت نیس���ت. با وضعیت سالهای اخیر تأمین 
اعتبار پروژه ها با مش���کل مواجه ش���ده؛ اگر تأمین اعتبار نباش���د 
شرکت با نابسامانی هایی مواجه می شود و قادر به حفظ جایگاه 
خ���ود در رتبه بندی نیس���ت. اگر کار نباش���د گواه���ی جدید با رتبه 
قبل���ی ص���ادر نمی ش���ود. صحبت از س���ازمان مدیریت اس���ت اما 
فقدان مدیریت دیده می ش���ود. شرکتی که چند سال قادر به کار 

نبوده نباید خلع ید شود.
ب���ه نظر می رس���د بای���د رتبه بن���دی کل���ی و عموم���ی ظرفیت کلی 
ش���رکت را ب���رآورد کن���د و به ج���ای دادن پروانه پیمان���کاری روی 
ص���دور مدرک مج���ری ذیصالح ب���ودن تمرکز کن���د. از طرفی طبق 
قان���ون بهبود مس���تمر فضای کس���ب و کار قرار اس���ت رتبه بندی 

مهندس كنگانی:
 ب���������رای گ����رف����ت����ن پ��������روژه 
ت��أي��ی��د صالحیت  ع��م��ران��ی 
اس���ت،  الزم  پ��ی��م��ان��ک��اری 
ب�����رای ان����ب����وه س����ازی ب��اي��د 
درج��ه ب��ن��دی ان��ب��وه س��ازی 
گرفته شود و برای ساخت 
ش�����ه�����ری ب�����اي�����د گ����واه����ی 
اخ��ذ  ص����الح  ذی  م���ج���ری 
ش��ود. در م��ورد هر ك��دام از 
اي���ن گ��واه��ی ه��ا ه��م مرجع 
به  اس��ت.  متفاوتی متولی 
نظر من بهتر است تجمیع 
شود و سازمان مشخصی 
گ���واه���ی  دادن  م���ت���ول���ی 
امکانهای  آن  در  كه  باشد 
ب���رای اخ���ذ  مجوز  مختلف 

كار گنجانده شده باشد.
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ب���ه اتاق بازرگانی ایران واگذار ش���ود، با این حس���اب آیا واگذاری 
رتبه بندی ش���رکتها ب���ه نوعی م���وازی کاری نخواهد بود. ش���اید 
ب���ه نظر برس���د آغاز بحث واگ���ذاری رتبه بندی به اتاق، ش���اید از 
مش���کالت رتبه بندی توس���ط س���ازمان مدیریت ب���ه وجود آمده 

است اما آیا اتاق ساز و کار این کار را دارد؟

مهن���دس مس���عودی: پیمان���کاری در ش���رایط فعلی، مش���کالت 
زیادی دارد که این مشکالت ریشه های مختلفی دارد و تشخیص 
صالحیت یکی از این مشکالت است. متولی تشخیص صالحیت 
پیمانکاران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده؛ که اکنون طی 
قان���ون بهبود فضای کس���ب و کار  به اتاق بازرگان���ی ایران ارجاع 
داده شده است؛ روشن کردن اینکه کدام یك از نهادهای مذکور 
متولی جدی و قطعی هستند به دست ما حل نمی شود و البته 
فرقی هم ندارد که توس���ط کدام یک انجام ش���ود چ���را که انجام 
کار توس���ط هر ک���دام از آنها نقاط قوت و ضعفی خواهد داش���ت. 
علی الخصوص اگر پایش پرونده ها توسط تشکلها صورت بگیرد.
البت���ه نبای���د فرام���وش ک���رد تش���خیص صالحی���ت امتیاز نس���بی 
اس���ت و امتیاز مطلقی نیس���ت و در واقع طبقه بندی است بین 
پیمانکاران برای اینکه کارها را در حد توان خود بگیرند و از این 
بابت منافع ملی هم تامین ش���ود. اگر متولی سازمان برنامه بود 
کار را ب���ا آنها ادام���ه می دهیم؛ اگر اتاق بازرگانی متولی ش���د کار و 
وظیفه ما سنگین تر خواهد بود با این همه باید بدانیم هر کسی 
متولی ش���ود یك س���ری معیارهای اصولی را بای���د رعایت کند که 

نتایج حاصل از آن شبیه به هم خواهد بود.

مهن���دس كنگانی: ب���رای گرفتن پ���روژه عمران���ی تأیید صالحیت 
پیمان���کاری الزم اس���ت، ب���رای انبوه س���ازی بای���د درجه بن���دی 
انبوه س���ازی گرفت���ه ش���ود و برای س���اخت ش���هری بای���د گواهی 
مج���ری ذی صالح اخذ ش���ود. در مورد هر ک���دام از این گواهی ها 
هم مرجع متفاوتی متولی اس���ت. به نظر من بهتر است تجمیع 
ش���ود و س���ازمان مش���خصی متولی دادن گواهی باشد که در آن 

امکانهای مختلف برای اخذ  مجوز کار گنجانده شده باشد.

مهن���دس مس���عودی: ت���ا ام���روز درب���اره تجمی���ع رتبه بندی ه���ا 
پیش���نهادی جدی مطرح نشده اس���ت اما پیشنهاد شما خوب 
و قابل بررسی است. فراموش نکنیم آیین نامه مجموعه مقرراتی 
است که همه آنها مورد تأیید ما نیست و همه موارد آن منصفانه 
نیست از جمله اینکه مجموعه شرایطی که در آن قید شده باعث 
می شود همکاران قدیمی با وجود توان زیاد زود از گردونه خارج 
 شوند. البته در بحث کارشناسی باید پرسید چگونه باید معیارها 
عوض شود تا این اتفاق نیافتد؟ باید در روند موجود توجه کنیم 
ک���ه خروجی مقررات منصفانه باش���د تا متعاق���ب آن عملکرد در 
قبال پیمانکاران منصفانه باش���د. اخت���الف نظرهایی هم وجود 
دارد که اگر شرکتی چندین س���ال کار نگرفت آیا می تواند آمادگی 

خود را برای قبول کار حفظ  کند یا خیر.
ب���ه ه���ر ح���ال،  مجموع���ه اقدامات���ی از طری���ق تعام���ل ش���ورای 

مهندس مسعودی: 
در  تفکیک  به  موضوع  دو 
مجموعه قوانین و سیستم 
بايد  ص��الح��ی��ت  تشخیص 

مورد توجه قرار گیرد.
م��ج��م��وع��ه  اول:  ب���ح���ث 
ق�����وان�����ی�����ن، ش�����ام�����ل ي��ک 
آي���ی���ن ن���ام���ه ط��ب��ق��ه ب��ن��دی 
ص���الح���ی���ت  ت���ش���خ���ی���ص  و 
هیأت  مصوبه  پیمانکاران، 
وزي���ران  اس��ت و اسفند 81 
اب����الغ ش����ده، زي���رش���اخ���ه و 
آئین نامه  قانونی  ظرفیت 
هم، مصوبات كمیته ماده 17 

است
بعدی  ب��ح��ث  دوم:  ب��ح��ث 
س�����ی�����س�����ت�����م ت���ش���خ���ی���ص 
ص���الح���ی���ت ك����ه ط����ی چ��ن��د 
دستی  روش  از  اخ��ی��ر  س��ال 
ب����ه ن������رم اف������زاری س���اج���ات 

تبديل شده است.
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هماهنگ���ی و معاون���ت نظارت راهب���ردی در حال انجام اس���ت. 
کمیت���ه ای در ش���ورای هماهنگی مهندس���ی تش���کیل ش���ده که 
معطوف به تش���خیص صالحیت اس���ت. ظرفت مدت یك س���ال 
و ان���دی ک���ه هم���کار بس���یار خ���وب و تالش���گرم آق���ای مهن���دس 
وفای���ی و بنده عضو کمیته هس���تیم دو اس���تراتژی کوتاه مدت و 
بلن���د مدت بر آن حاکم بوده اس���ت تا در کوت���اه مدت مجموعه 
قوانین را با مس���یری کوتاه به نحوی جل���و ببریم که بخش قابل 
توجه مش���کالت هم���کاران را ح���ل کنیم و از ظرفیته���ای قانونی 
همی���ن بخش اس���تفاده کنی���م. در مرحله اول ترجی���ح دادیم از 
طریق کمیته ماده 17 و وحدت رویه اصالحات ابتدایی را انجام 
دهی���م. گام دوم بازنویس���ی آیین نام���ه تش���خیص صالحی���ت در 

هیات وزیران است که ساز و کار سنگین تری دارد.
ݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢگام اول انج���ام ش���د. بع���د از جلس���ات متوال���ی مجل���دی از ط���رح 
شورای هماهنگی را به معاونت نظارت راهبردی ارسال کردیم که 
اگر ترتیب اثر داده شود بخش قابل توجه مشکالت حل می شود. 
گام دوم درباره بازنویس���ی آیین نامه تشخیص صالحیت است که 
س���ازمان مدیریت هم در مورد آن پی گیر و مش���تاق اس���ت. برنامه 
کمیت���ه تش���خیص صالحی���ت، پیگی���ری گام اول و  گنجان���دن گام 
دوم در برنامه اس���ت. تصور این اس���ت که کار ب���رای گام دوم  باید 
برون س���پاری شود. چند ناظر پروژه از صنفهای مختلف باشند تا 

روح پیمانکاری را به تیم برون سپاری شده اعمال کنند. 
تعری���ف ش���ده؛ رویک���رد کمیت���ه تش���خیص صالحی���ت  ی���ك  گام 
رویکردی اس���ت که ب���ه احراز صالحیت پیمان���کاران ما با انصاف 
ن���گاه ش���ود و هرگونه جانبداری بی مورد به ش���رکتهایی که محق 
نیس���تند هم عدم رعایت انص���اف و اجحاف به بقیه پیمانکاران 
محس���وب ش���ود. تاکیدم���ا بر این اس���ت که هم���کاران مجرب ما 
نباید به راحتی از گردونه حذف ش���وند. ضمن اینکه الزم اس���ت 
اینقدر ش���رایط آسان و جانبدارانه نباشد که همه پیمانکاران در 
رتبه یك یا دو جای گیرند. به عبارتی کارهای کوچك و بزرگ باید 

به طور هم اندازه به پیمانکاران مختلف واگذار شود.

دكت���ر عل���ی زاده: يکی از روش���ها و راهه���ای علم���ی رتبه بندی، 
تبدي���ل كیفیته���ا ب���ه كمی���ت و ع���دد اس���ت ت���ا وزن هر ك���دام از 
پیمان���کاران در اي���ن معادل���ه روش���ن ش���ود. آي���ا ب���رای اي���ن كار 

مکانیزمی در كمیته تعبیه شده است؟
مهندس مس���عودی: در گذش���ته ضریب ارزش���یابی نظر کارفرما 
را در امتی���از پیمان���کار وارد می کرد که متأس���فانه ام���روزه از حیظ 
انتفاع افتاده اس���ت. رویکرد ما احیای این ضریب اس���ت. نقش 
انجمنه���ای صنف���ی بای���د در این ضری���ب یا ضرای���ب  دیگر لحاظ 
ش���ود چون انجمن تخصصی همکاران خود را بهتر می شناسند 
و برای س���نجیدن اعتبار و توان آنها صالحیت دارد. اگر این نگاه 

را داش���ته باش���یم کیفیت کار ب���رای خود پیمان���کاران هم مهمتر 
خواهد ش���د چون می دانن���د در جایی روی کیفیت کار آنها دقت 
و تصمیم گیری می ش���ود. متأس���فانه تا امروز در رتبه بندی، روی 
کیفی���ت کارهای انجام ش���ده ارزیابی جدی نمی ش���ود. البته در 
زم���ان ارزیابی، اس���نادی درباره این موضوع خواس���ته می ش���ود 
اما کم رنگ اس���ت و قابل اعتنا نیست. به عبارتی در حال حاضر 

کیفیت کار پیمانکاران چندان در سرنوشت آنها مؤثر نیست.

دكتر علی زاده: آيا طیف متغیرهای اثرگذار در تشخیص صالحیتها 
در كمیته شما مورد بازشناسی و بررسی قرار گرفته است؟

مهن���دس مس���عودی:  تا کن���ون به طور ج���دی وارد ای���ن قضیه 
نش���ده ایم. پارامترهای موجود پارامترهای بالموضوعی نیستند 
ام���ا جای کار بیش���تری وج���ود دارد و می توان ضریب ارزش���یابی 
یا نقش ماش���ین آالت را نی���ز اعمال کرد. رویکرد حفظ پتانس���یل 
و افزای���ش ت���وان  پیمان���کاری مدنظر ماس���ت چون ب���ه نوعی در 
راستای حفظ منافع ملی هم هست. رویکرد دوم به نوعی موثر 
دانس���تن کیفیت و شاخصهای فنی به قدر خودش است تا هم 

صالحیت ها رعایت شود و هم سطح کارها باال برود.

مهندس كنگانی:  به برون س���پاری تدوین آیین نامه رتبه بندی 
اشاره کردید. بی شک یك نقش اولیه برای این کار الزم است. آیا 
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این طرح اولیه آماده شده است.

مهندس مسعودی: همانطور که جنابعالی می فرمایید هر تیمی 
داشته باشیم باید محورهای کالن و شرح خدمات را ارائه دهیم 
ت���ا مطابق با آن کار ش���ود. حتم���ًا از انجمنهای 16گانه اس���تعالم 
می کنیم و در آن کمیته منظور خواهیم کرد. امروزه با این موضوع 
مواجه هستیم که آنچه به نام قوانین درمی آید برآیند نظرات ما 
با معاونت راهبردی در چهارچوب فضای قانونی موجود است و 
صرفا نقطه نظرات ما نیست. مطلب دیگر این که اگرچه انجمن 
ما وزن باالی���ی در این مجموعه دارد، ول���ی انجمنهای زیادی با 
وزنهای مختلف نیز در آنجا حضور دارند، و ش���ورای هماهنگی از 
انجمنهای مختلف با نظرات و شرایط مختلف تشکیل شده  است 
ک���ه لزوما همیش���ه با هم همجهت نیس���تند و گاه تمایز هم وجود 
دارد. از این رو نظراتی که به اتفاق آرا حاصل شده باشند به ندرت 
پی���ش می آید ول���ی چون این تصمیم���ات برای هم���ه پیمانکاران 
گرفته می شود قابل تعمیم به همه آنهاست و باید از یک وضعیت 

فراگیر در تصویب آنها استفاده شود. 

دكترعلی زاده: آيا اين وحدت رويه برای كل كش���ور فراگیر و قابل 
تعمیم خواهد بود و آيا  مقطعی برای آزمايش عملی مقدماتی  
)Pilote study(آن خواه���د ب���ود ت���ا ب���ا توجه ب���ه بازخوردهای 

دريافتی اصالح شود.

مهن���دس مس���عودی: قری���ب ب���ه اتف���اق انجمنه���ا در ش���ورای 
هماهنگی عضو هستند و حرکت شورای هماهنگی به منزله حرکت 
همه آنهاست. مجموعه پیشنهادی ما برای بازنویسی آئین نامه از 
طرف ش���ورا به معاونت راهبردی پیش���نهاد و احتماال برای چکش 
کاری م���ی رود و علی القاعده فراگیر اس���ت . در مورد زمان آزمایش���ی 
اج���رای آئین نام���ه، در خود آیین نام���ه ظرفیت قانونی ب���رای خود 
اصالحی و تفویض اختیار به کمیته ها تعریف ش���ده اس���ت که قطعًا 

این ظرفیت در بازنگری آیین نامه هم لحاظ خواهد شد.

دكتر علی زاده: از طرف ماهنامه پیام آبادگران از حضور س���ازنده 
و مرور ارزنده و اش���راف همه جانبه جنابعالی در موضوع بحث از 
ش���ما تشکر می کنیم و امیدواریم این مباحثات برای رسیدن به 
ی���ک اجماع درباره فرهنگ تش���خیص صالحی���ت ادامه یابد. در 
ضم���ن این قول را به ماهنامه پیام آبادگران بدهید که مصاحبه 
ب���ا جنابعالی به صورت سلس���له مباحث تش���خیص صالحیت با 

تعیین وقت قبلی از شما در ماهنامه درج شود. 

مهندس مس���عودی: تصور من این اس���ت که با این مصاحبه ها 
م���ن و همکارانم نیز به نقطه نظرات ش���ما و خوانندگان محترم 
مجل���ه ک���ه در این م���ورد صاح���ب رأی هس���تند، آگاه می ش���ویم 
و ب���رای س���رعت بخش���یدن ب���ه رون���د کار خ���ود از آن اس���تفاده 
می نمایی���م و حتما ب���ا افتخار در مراحل بع���دی مصاحبه حضور 

خواهم یافت.
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انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

تاريخ: 91/7/8

شماره:45985 -91

پیوست:

شماره ثبت: 94

اش���اره:  انجمن ش���رکتهای س���اختمانی در راس���تای حل مش���کات ش���رکتهای عضو با نهادهای ذیربط تاش گس���ترده را 
هم���راه ب���ا مکاتبه و ارس���ال مس���تندات به کار می ب���رد. در این زمینه نظ���ر خوانندگان گرام���ی را به نامه ه���ای انجمن جلب 

می نماییم.
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میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد كمیسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد ككمیسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد میسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مطرح كرد  كنايب رئیس ككنايب رئیس كنايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس نايب رئیس 

دولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصیدولت از مفهوم بخش خصوصی
 به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است به عنوان حیات خلوت خود استفاده كرده است

ملکیانی ف���رد،  منوچه���ر  مهن���دس  دي���دار  اي���ن  ابت���دای  در 
رئیس هیات مدیره انجمن ش���رکتهای س���اختمانی با اش���اره 
به گفتگوهای انجام ش���ده درب���اره بدنه دولت جدید و نقش 
بخ���ش خصوصی در این مورد، عنوان کرد: ما معتقدیم وقتی 
اداره تم���ام امور به دس���ت دولت می افتد انح���راف جدی در 
پیمودن مسیر توسعه ایجاد می شود. از همین رو بیانیه سوم 

ش���ورای هماهنگی را به مش���خصات وزرای دولت اختصاص 
دادی���م و خواه���ان آن ش���دیم ک���ه وزرا و مس���ئوالن دول���ت 
جدید ضمن آش���نایی به بخ���ش خصوصی، در پیاده س���ازی 
خصوصی س���ازی واقع���ی اهتم���ام ورزند و ب���ه اهمیت بخش 
خصوصی واقف باش���ند. آق���ای دکتر روحان���ی در برنامه های 
خود به قانون بهبود مس���تمر فضای کسب و کار اشاره کردند، 

 شنبه 8   تیرماه محسن چمن آرا، نايب رئیس كمیسیون عمران 

و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی صنايع و معادن 

و عض���و هیات اجرايی منتخب تش���کلها و نماين���دگان اتاقهای 

بازرگانی مهمان هیات مديره انجمن شركتهای ساختمانی بود. 

اين ديدار در راستای جلسه26 خرداد بود كه شورای هماهنگی و 

نمايندگان اتاق بازرگانی در محل جامعه مهندسان مشاور درباره 

تدوي���ن راهکارهای خروج از بحران در صنعت احداث و انتظارات 

صنع���ت  احداث از دولت منتخب جناب آقای دكتر روحانی ايران 

داش���تند و قرار شد تعدادی از فعاالن بخش خصوصی كه توان بر 

عهده گرفتن كارهای اجرايی دارند و ويژگی هايی الزم را متناس���ب 

با شرايط فعاالن اقتصادی دولت داشته باشند توسط انجمنها 

بررسی و معرفی شوند. 
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خوش���بختانه این قان���ون در روح خود تش���کل محور اس���ت و به 
توسعه بخش خصوصی می پردازد تا جایی که در آن ذکر شده اگر 
بخش خصوصی انگیزه و توان انجام کاری را داشته باشد سپردن 

آن کار به بخش دولتی جایز نیست.  
پی���رو تاکید قانون اساس���ی بر توس���عه بخش خصوص���ی، قوانین 
مختلفی برای توانمندس���ازی این بخش به وجود آمده از جمله 
ش���رط تصویب ضوابط وزارتخانه ها با مشورت بخش خصوصی، 
اکنون ش���اید بیش���تر از هر زمانی نیازمند تغییر ن���گاه دولتمردان 

در اجرای قوانین موجود هس���تیم. در این باره اتاق بازرگانی چه 
پیشنهاد و راهکاری دارد؟

در پاس���خ محس���ن چم���ن آرا ناي���ب رئی���س كمیس���یون عمران 
و ص���دور خدمات فنی و مهندس���ی ات���اق بازرگانی با اش���اره به 
تاریخچه اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی در بدو امر فقط شامل 
امور بازرگانی بود. تا اینکه به مرور زمان بخشهای صنعت و معدن 
و کشاورزی را نیز در بر گرفت، از دو سال قبل کمیسیون خدمات 

فنی و مهندسی نیز به اتاق بازرگانی اضافه شده است.

 وی افزود: متاسفانه بخش خصوصی واقعی در کشور ما پانگرفته است و دولت از مفهوم بخش خصوصی به عنوان حیات خلوت 
خود استفاده کرده است. تنها جایی که شرکتهای بخش خصوصی و شرکتهای پیمانکار صنعت احداث می توانند از طریق آن در 
تصمیم گیری ها حضور داشته باشند اتاق بازرگانی است، اما صنعت احداث از این امکان استفاده مطلوبی نکرده است. جهان 
به س���متی می رود که حضور تش���کلها در اقتصاد را ضروری می کند، و نخس���تین گام برای این حضور داش���تن کارت اتاق بازرگانی 
است. کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی بدون نظر مشورتی اتاق بازرگانی موردی را تصویب نمی کنند، از طرفی اتاق بازرگانی 
از لحاظ نیروی انسانی و کارشناسان اقتصادی محدودیت دارد و با کمال میل میزبان پیمانکاران بخش احداث است. در مورد 
انتخاب وزرا نیز محافل فشار سعی در معرفی وزرا دارند اما از اتاق خواسته شده برنامه وزرا را بنویسد تا در آینده مبنا و معیاری 

برای سنجش عملکرد آنان باشد. 
محسن چمن آرا با اشاره به این که اصالح فرم قراردادها از دیگر اولویتهای اتاق بازرگانی است، افزود: مجلس شورای اسالمی به 
ما اختیار داده تا قوانین مزاحم فضای کس���ب و کار را شناس���ایی کنیم و در جهت رفع آن تالش نماییم.  حضور نیروهای اصیلی 
که سازندگان کشور هستند، می تواند ما را در این امر خطیر یاری رساند. بحث دیگر انتزاع وزارت راه و شهرسازی است که در این 

مورد نیز اتاق بازرگانی به همفکری و همراهی تشکلها نیازمند است. 
بعد از توضیحات مهندس چمن آرا مهندس عبدالمجید س���جادی نائینی عضو هیات مدیره انجمن ش���رکتهای س���اختمانی از 
ایشان خواستند تا درباره کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران توضیح دهند که ایشان گفتند: اتاق بازرگانی 
15 کمیس���یون دارد ک���ه از اعضای خود اتاق هس���تند. البته کمیس���یونها می توانند ب���رای کمیته های خ���ود نیروهای متخصصی 
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ک���ه بی���رون از مجموعه هس���تند 
دعوت کنند. برنامه کمیسیونها 
بازنویس���ی  یکب���ار  س���ال  دو 

می شود.

م������ه������ن������دس م����ح����م����دع����ل����ی 
پ�����ورش�����ی�����رازی، ع���ض���و ه���ی���ات 
ب����ازرس����ان ان��ج��م��ن ش��رک��ت��ه��ای 
س���اخ���ت���م���ان���ی ن���ی���ز گ����ف����ت: در 
ت���م���ام دن���ی���ا ب��خ��ش خ��ص��وص��ی 
ق��رار  تصمیم سازی  جایگاه  در 
سیاسی  ت��رب��ی��ت  ل���ذا  و  دارن�����د 
م��ی ی��اب��ن��د.  را  الزم  ح���رف���ه ای  و 
و  ه��م��ک��اری  آم��ادگ��ی  انجمنها 
بخش  پ��ارل��م��ان  ب��ا  را  همفکری 
ش��ورای  مجلس  با  و  خصوصی 
اینکه  ش��رط  به  دارن���د،  اسالمی 
همفکری  این  برای  جدی  عزم 
وج���ود داش��ت��ه ب��اش��د. ع���الوه بر 
راه  وزارت  جداسازی  باید  این 
قرار  اول��وی��ت  در  را  شهرسازی  و 

دهیم

نیز  م��ل��ک��ی��ان��ی ف��رد  م��ه��ن��دس 
ع����ن����وان ك������رد: گ���رف���ت���ن ک����ارت 
ب���ازرگ���ان���ی ب����رای اع���ض���ای م���ا و 
اعضای تشکلها یک امر ضروری 
این  اهمیت  اس��ت.  و ح��رف��ه ای 
ل��ح��اظ اس���ت که  ای���ن  ک����ارت از 
توان تاثیرگذاری به ما می دهد. 
شورای هماهنگی نیز با اشرافی 
که به قدرت اتاق بازرگانی دارد، 
باید برای عضویت اعضای خود 
در اتاق بازرگانی بکوشد. باید در 
اتاقهای بازرگانی استانها و اتاق 
به  کافی  ق��درت  تهران  بازرگانی 
دست آوریم تا قفلهای حرفه ای 

باز شود.  
م���ه���ن���دس ف�����ری�����دون خ���زاع���ی 
شرکتهای  انجمن  م��ق��ام  ق��ائ��م 
ب��ه  واک����ن����ش  در  س��اخ��ت��م��ان��ی 
ملکیانی فرد  مهندس  سخنان 
پیمانکاران  ش��د:  خ��اط��رن��ش��ان 
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کارت  این  از  اغلب  آنها  داشتند.  بازرگانی  اتاق  کارت  زمانی  ما 
نیازهای واردات��ی خود در مورد برخی ماشین آالت و  برای رفع 
مصالح ضرری استفاده می کردند اما در مقابل مجبور به دادن 

به  ک��ه  ت��ج��ارت می شدند  ع���وارض 
نظر عادالنه نمی رسید.

  
خوانس���اری،  ج���واد  مهن���دس 
نائب رئیس هیات مديره انجمن 

نی���ز لزوم تش���کیل واح���دی برای برق���راری ارتباط بی���ن اعضای 
شورای هماهنگی و اتاق را يادآور شد تا اطالع دقیقی از میزان 
عضوی���ت تش���کلهای مختل���ف را ب���ه دس���ت آورند ک���ه مهندس 
ملکیانی فرد امکان این آمارگیری را توس���ط خود تشکلها مقدور 
دانس���ت و با اش���اره به اینکه مش���کالتی از این دست قابل حل 
هس���تند، گفت: جایگاه تش���کلها به اس���تناد اتاق بازرگانی قوی 
می ش���ود. اگر ما وارد اتاق نش���ویم قادر به تاثیرگذاری نیستیم. 
ضم���ن ای���ن که با ای���ن عقب نش���ینی، ج���ای خالی م���ا را بخش 

خصوص���ی غی���ر واقع���ی در ات���اق می گی���رد. 

مهندس س���االر علی���اری عضو 
نی���ز گفت:  ديگ���ر هیات مدي���ره 
ب���رای  اس���تراتژیکی  برنام���ه 
ک���ه نحوه  انجمنه���ا الزم اس���ت 

تعامل با اتاق و تش���کلهای همسو را نشان دهد. متولی تعامل 
ب���ا ات���اق بازرگان���ی و تش���کلها می تواند ی���ک فرد ی���ا کمیته ای از 
اعض���ای انجمن باش���د ک���ه ضمن مطالع���ه نحوه تعام���ل، آن را 
مطالع���ه، برنامه ری���زی و عملیات���ی کن���د. ای���ن کمیت���ه می تواند 
لیس���ت اعض���ای عض���و ش���ده در ات���اق بازرگان���ی را تهی���ه کند و 

عضوی���ت س���ایر اعضا را نی���ز پیگیری کن���د. وی اف���زود: بی تردید 
نخب���گان ه���ر جامع���ه ای در پیش���رفت آن تاثی���ر می گذارن���د. و 
ب���رای ای���ن تاثیرگذاری بای���د کار فرهنگی و عملیات���ی که زمان بر 
اس���ت انج���ام ش���ود. حرفه مندان 
در  بای���د  ه���م  اح���داث  صنع���ت 
تصمیم س���ازیهای مربوط به حرفه 
خود مش���ارکت داش���ته باشند. اما 
نحوه مش���ارکت مهم اس���ت و الزم 

اس���ت منفعت آن بیش���تر از زیان آن باش���د.

بع���د از تاكی���د مهندس عص���ر آزاد، عض���و ديگر هی���ات مديره 
انجم���ن بر ل���زوم اضافه ش���دن كلمه»س���ازندگان« به عنوان 
ات���اق بازرگان���ی اي���ران، مهن���دس دادم���ان رئیس كمیس���یون 
اقتص���ادی و بانکه���ای انجم���ن عن���وان كرد: بای���د دید حضور 

تش���کلها در اتاق در چه محورهایی موثر اس���ت. 

ب���ه نظ���ر م���ی رس���د انجمنه���ا و تش���کلها بیش���تر از ای���ن ک���ه نحوه 
حضور خ���ود را نهای���ی کنند باید 
یاب���ی  ریش���ه  را  مش���کالت خ���ود 
کنند. مشکالت تشکلهای بخش 
خصوص���ی عموما ش���امل تامین 
بخ���ش  حض���ور  فض���ای  مال���ی، 
خصوص���ی و دولت���ی و نظام فنی و اجرایی اس���ت. ب���ه نظر من در 
ح���ال حاضر تامین منابع مالی مقدم بر بقیه مس���ائل اس���ت و به 
مش���کالت دیگر دامن می زند. اگر به جمع بندی مناس���ب در این 
مورد برس���یم س���مت و سوی کمیس���یون نیز به س���مت حل آن و 

انسجام در قوانین مربوط به آن خواهد رفت. 

مهندس ملکیانی فرد:

 قانون بهبود فضای كسب و كار 

تشکل محور است

 
مهندس محمدعلی پورشیرازی: 

جداسازی وزارت راه و شهرسازی 
بايد  در اولويت باشد
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مجم���ع عموم���ی ع���ادی س���الیانه نوب���ت اول ش���رکت تضمی���ن 
ش���رکتهای ساختمانی روز چهارشنبه 12 تیرماه در محل انجمن 
ش���رکتهای س���اختمانی برگزار ش���د. در این جلسه آقای مهندس 
آزاد رئی���س مجمع آقایان مهندس���ان محم���د کنگانی و مجتبی 
ضرابی به عن���وان ناظر و آقای دکتر غالمرض���ا علی زاده به عنوان 
منش���ی انتخ���اب ش���دند و در مح���ل اس���تقرار هیأت رئیس���ه قرار 

گرفتن���د. بع���د از ارائه گزارش 
بازرس���ان،  و  هیأت مدی���ره 
ترازنامه حساب سود و زیان 
عملکرد منتهی به اسفند 91 
ب���ه اتف���اق آراء تصویب ش���د 
و بع���د از انتخ���اب بازرس���ان 
اصلی و علی الب���دل که آنهم 
ب���ه اتفاق آراء انج���ام گرفت. 

روزنامه کثیر االنتشار اطالعات جهت درج آگهی معین گردید.

در ابت���دای ای���ن مجم���ع آق���ای مهن���دس عل���ی آزاد با اع���الم به 
حدنص���اب رس���یدن اعضای ش���رکت کننده و )صاحب���ان وکالت( 
رسمیت مجمع را متذکر شدند و در ادامه گفتند: شرکت تضمین 
شرکتی متعلق به اعضای خانواده انجمن شرکتهای ساختمانی 
اس���ت که هدف���ی متعال���ی را دنبال می کن���د و در نظر داش���ت به 
ج���ای ارائه ضمانت نامه بانکی توس���ط پیمان���کاران، پروژه های 

اعض���ا را تضمی���ن کند که به دالیل���ی که نیاز به تغیی���رات بنیادی 
در اساس���نامه و س���رمایه داش���ت این امر تحقق نیافت ولی این 
اقدام جز چش���م اندازهای ش���رکت تضمین ق���رار دارد و به مجرد 
رس���یدن سرمایه ش���رکت به حد نصاب قانونی در این زمینه هم 

فعال خواهد شد.
الزم ب���ه ذکر اس���ت که این هدف در مس���یر خود جل���و رفت اما به 
بانکها  مخالف���ت  دلی���ل 
نتوانس���ت اجرایی شود؛ 
آن  تحق���ق  ب���رای  زی���را 
ابزارهای���ی الزم ب���ود ک���ه 
در اساس���نامه، ده مورد 
آن دی���ده ش���ده اس���ت. 
در ط���ی س���الهای بعد از 
تأسیس، شرکت تضمین 
ایج���اد 4 ش���رکت را بسترس���ازی کرد ک���ه به دلیل محقق نش���دن 
ه���دف اولیه کارایی الزم را نداش���ت و مخارج���ی را برای تضمین 
تحمیل می کردند که هیأت مدیره جدید تضمین، اقدام به جمع 

کردن آن شرکتها کرد.
وی اف���زود: ضم���ن تش���کر از همه کس���انی که در ش���رکت تضمین 
زحمت کش���یده اند درباره برخی فعالیتهای دیگر شرکت تضمین 
و.... توضیح داد. از جمله خرید یك واحد ساختمان که به شورای 
هماهنگی تشکلها اجاره داده شده است؛ 64درصد بیمه پارس 

 
وظیفه شرکت تضمین ارائه خدمات به اعضا است

مهندس محمدعلی پورشیرازی در مجمع عمومی شركت تضمین عنوان كرد 

س���رمايه گذاری های  ب���ا  اس���ت  امی���د   : آزاد  مهن���دس  آق���ای 
دارايی ه���ای  س���ودده  ش���ركتهای  س���هام  در  موفقیت آمی���ز 
ش���ركت تضمین بیش���تر ش���ود و رضاي���ت س���هامداران جلب 
گ���ردد. متأس���فانه ش���ركتهای م���ا از ط���رف دولت ب���ا بی مهری 
مواجه می ش���وند و تنها دلبس���تگی آنها به تشکلهای بخش 
خصوص���ی و ش���ركتهای مرب���وط ب���ه آن اس���ت. ام���روزه دارايی 

شركت تضمین رشد قابل توجهی دارد.
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همگام نیز متعلق به شرکت تضمین است و این شرکت اقدام به 
خرید سهام بانك کارآفرین، بانك خاورمیانه، بانك سینا به ارزش 

600 میلیون تومان کرده است. 
آقای مهندس آزاد در ادامه گفت: امید است با سرمایه گذاری های 
موفقیت آمیز در س���هام ش���رکتهای س���ودده دارایی های ش���رکت 
تضمین بیشتر شود و رضایت سهامداران جلب گردد. متأسفانه 
ش���رکتهای ما از طرف دولت با بی مهری مواجه می ش���وند و تنها 
دلبستگی آنها به تشکلهای بخش خصوصی و شرکتهای مربوط 
به آن اس���ت. امروزه دارایی ش���رکت تضمین رش���د قابل توجهی 

دارد.
آقای مهندس آزاد افزود: ما هدف اصلی خود را از تش���کیل این 
ش���رکت فراموش نکرده ایم اما در حال حاضر ک���ه امکان برآورده 
ش���دن آن آرزو میسر نیس���ت؛ می توانیم با تقویت این شرکت و از 
طریق تبدیل آن به نهادی س���رمایه گذار برای تحقق اهداف آن 

گامهای مؤثرتری برداریم.
آقای دکتر علی زاده مدیرعامل ش���رکت تضمین ضمن خیرمقدم 
ب���ه مهمان���ان،  فعالیتهای انجام ش���ده را در راس���تای صیانت از 
حقوق س���هامداران و افزایش س���وددهی و کم کردن 85دصدی 
هزینه ها دانس���ت و با تأکی���د بر حفظ تقدم زمانی ارزش اس���می 
س���هام سهامداران در منتفع شدن از س���ودهای حاصل به آغاز 
بررس���ی و ارزیابی ارزش س���هام در جهت صدور برگه سهام اعضا، 
اش���اره کردند که در ش���رف انجام است؛ ایش���ان در ادامه گفتند: 
گزارش مالی آماده شده در اصل گزارش حسابرسی رسمی است 

و خالصه آن را در مجمع قرائت کردند.

گ���زارش بازرس���ان ش���ركت  مهن���دس محمدعل���ی پورش���یرازی 
تضمین را ارائه داد و گفت: اس���ناد مالی س���ال 91 مورد مطالعه 
ق���رار گرف���ت و رقم کل درآمدها به عنوان س���ود یك میلیارد و 103 

میلیون ریال است. 
 وی در پای���ان از زحم���ات هیأت مدی���ره تش���کر ک���رد و اف���زود: اگ���ر 
اساس���نامه تضمین را مطالعه کنید بیش���ترین وظیف���ه آن را ارائه 
خدمات به اعضا ذکر کرده است. ارزش شرکت تضمین افزوده شده 

ولی نیت از این افزایش نیز استفاده در راه ارائه خدمات است.
مهندس آزاد با بیان اینکه 100میلیون سرمایه گذاری نیز در شرکت 
نام آوران مهندس���ی و 5هزار س���هم در ش���رکت تعاونی شرکتهای 
ساختمانی داریم. با توجه به این نکته ارزش روز شرکت تضمین 
7میلیارد و 100 میلیون تومان اس���ت که نسبت به سرمایه اولیه 

ده برابر شده است.
از مس���یر  را  گ���زارش ارزش���یابی ارزش روز  مهن���دس پورش���یرازی 
قانونی و حسابرس���ی اعالم کرد و در ادامه همانطوری که اش���اره 
ش���د گزارش هیأت مدیره به اتفاق آراء مورد تأیید اعضای حاضر 
قرار گرفت و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار درج 

آگهی انتخاب شد.
در این جلسه بازرسان آقايان بیاتی و تقی زاده مجددًا به عنوان 
بازرس���ان اصلی و آقای ظاهری نیز به عن���وان بازرس علی البدل 
مج���ددًا انتخ���اب ش���دند و آقای مهن���دس پورش���یرازی کماکان 
ب���ازرس انتصاب���ی معرف���ی ش���ده از طرف انجم���ن تا پای���ان دوره 

می باشند. 

دومین برج بلند ایران بهره برداری شد
دومی���ن برج بلند اي���ران در گرگان همزمان با میالد با س���عادت منجی 
عال���م بش���ريت نورباران ش���د و به بهره برداری رس���ید. الم���ان میدان 
بس���یج گ���رگان دوش���نبه ش���ب ب���ا حض���ور مس���ئوالن و ش���هروندان 
گلس���تانی نور باران و همزمان با برگزاری مراس���م جش���ن میالد منجی 
عالم بش���ريت به بهره برداری كامل رس���ید. ارتفاع ب���رج گرگان 57 متر 
ب���وده كه در چهار طبقه ،يک طبق���ه زيرزمین با كاربری تجاری و اداری 
ب���ه مس���احت 1500 مت���ر مربع و ي���ک طبقه آش���پزخانه به مس���احت 
حدود 250 مترمربع در ارتفاع 30متری احداث شده است.همچنین، 
ي���ک طبقه رس���توران به مس���احت 300 متر مربع در ارتف���اع 34 متری 
وهمچنی���ن يک طبقه تراس به مس���احت 170 متر مربع در ارتفاع 38 
متری احداث ش���ده اس���ت. از ويژگ���ی های منحصر بف���رد اين برج می 
ت���وان به يک ت���راس مخصوص با نمای ش���هر زيبای گرگان، رس���توران 
منحص���ر بفرد گ���ردان در بلندترين س���اختمان اس���تان و صاعقه گیر و 
آنت���ن 15 مت���ری با قابلیت تجهیزات ارتباطی اش���اره كرد.س���اخت برج 
میدان بس���یج گرگان از س���ال 85 ش���روع ش���د و س���ال قبل ب���ا حضور 

مسئوالن كشوری افتتاح شد.
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جناب آق���ای مهندس ن���ادری، به نظر ش���ما بخش خصوصی 
چه تعريفی دارد؟ 

  بخش خصوصی به اش���خاص، گروه و یا ش���رکتی گفته می ش���ود 
که فعالیت خ���ود را به جهت ابقاء خود و همکاران و خدمت به 
جامع���ه و کش���ور می نماید و هیچگونه دخ���ل و تصرفی در اموال 
دولت���ی و عموم���ی ن���دارد و فق���ط در قب���ال خدم���ت ارائه ش���ده 

حق الزحمه دریافت می کند.

س���مت  ب���ه  ان���دازه  چ���ه  ت���ا  اي���ران  اقتص���اد  ش���ما  نظ���ر  ب���ه 
خصوصی س���ازی پیش رفته است و آيا آينده روشنی را می توان 

برای بخش خصوصی متصور شد؟ 
  متأس���فانه بعد از دولت آقای خاتمی عماًل معکوس عمل ش���د 
و ب���ه ج���ای تقویت بخ���ش خصوص���ی و بازک���ردن زمینه ها برای 
فعالیته���ای متنوع بخ���ش خصوصی، بخش دولت���ی و نظامی را 
بزرگت���ر کردند و بخش خصوص���ی را که کارآفرین و توس���عه بخش   
کشور بود روز به روز ضعیفتر نمودند و در این دوره به نظر من هر 

 عضو هیأت مديره پرهون طرح اعالم كرد:

تقویت بخش خصوصی 
باع���ث تقویت نیروی انس���انی
می ش���ود كش���ور   در  متخص���ص   

 ماهنام���ه پی���ام آبادگ���ران در انعکاس نظرات مدیران و کنش���گران عرصه س���ازندگی پیش گام اس���ت چرا که ای���ن دیدگاهها را در حل 
مشکالت و مسائل مبتالبه شرکتهای ساختمانی مفید می داند. به همین منظور کمیسیون انتشارات انجمن شرکتهای ساختمانی، 
اقدام به جمع آوری نظرات حرفه مندان صنعت احداث درباره بخش خصوصی و تعامل آن با دولت نموده است. یکی از افرادی که 
ماهنامه آبادگران جویای نظراتش شد مهندس قربانعلی نادری عضو هیأت مدیره پرهون طرح بود که پاسخگوی سواالت ما شد. نظر 

خوانندگان محترم ماهنامه را به خواندن این گفتگوی کوتاه جلب می نماییم.
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روز بدتر از دیروز خواهد شد.

آيا انجمنها و تش���کلها در رس���یدن به مطالبات قانونی 
اعض���ای خ���ود موف���ق بوده ان���د؟ ب���ا چ���ه راهکارهاي���ی 

می توان تاثیرگذاری تالش اين گروهها را افزايش داد؟
   تش���کلها در رس���یدن به مطالبات قانون���ی اعضای خود 
موفق نبوده اند چ���ون در این دوره زمانی دولت حتی به 
انجمنها و تشکلها اهمیتی نمی دهد. مسئوالن انجمنها 
و تش���کلها نیز خیلی ضعیف عمل کرده اند چون عماًل آنها 
توانایی رس���اندن مشکالت و مسائل را به گوش مسئوالن 

مربوطه نداشتند.

آيا گفتگوی دولت و بخش خصوصی به نتیجه مطلوبی 
را در  خواه���د رس���ید؟ جاي���گاه تش���کلهای حرفه من���د 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی چگونه می بینید؟ 
� بله اگر گوش دولت شنوا باشد و بداند که تمام کشورهای 
دنیا پس از س���الها س���عی و خط���ا به این نتیجه رس���یدند 
ک���ه بخ���ش خصوص���ی اگ���ر تقویت ش���ود کش���ور پیش���رفت 
می کند و رقابتها سالمتر می شود و باندبازیها کنار می رود 
نی���روی انس���انی متخص���ص در کش���ور تقویت می ش���ود و 
زیرساختهای کشور ساخته می ش���ود. در چنین شرایطی 
انجمنه���ا به راحتی می توانند حرفه ای مش���کالت اعضا را 
به گوش دولت رسانده و پس از توجیه و ارائه مستندات 

راه حل ارائه نمایند.

به نظر ش���ما با در نظر داشتن درجه اولويت فعالیتهای 
اجرايی شركتهای پیمانکاری طرحهای عمرانی در سال 
1391، تهديدهای پیش روی ش���ركتهای ساختمانی، به 

ترتیب اولويت چه مواردی بوده اند؟ 
1. تعطیلی شرکتها و رکود فعالیتهای اقتصادی

2. بیکاری پرسنل و نیروی انسانی مشغول به کار
3. عدم اعتماد دولت و شرکتها به همدیگر

4. حیف و میل اموال و ثروت بیت المال و کشور
5. اش���تغال ب���ه حرفه ه���ای غیرمرتب���ط و از بی���ن رفت���ن 

سرمایه ها

در صورت���ی ك���ه جنابعال���ی موضوع���ی را س���راغ داريد كه 
ماهنام���ه پی���ام آبادگ���ران از پرداختن ب���ه آن غفلت كرده 

است، عنوان كنید؟ 
 ب���ه نظ���ر م���ن بهت���ر اس���ت ه���ر ب���ار در ماهنامه ه���ا یکی از 
مش���کالت فنی و اجرایی شرکتها در پروژه ها را ارائه نمایند 

و راهکار صحیح ارائه شود. 
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حال که واژه توس���عه با شیفتگی اس���تقبال می گردد باید بدانیم 
که بدون حضور در راه هدف و با تکرار در بیان محقق  نمی گردد 
بلکه با تمرین درگاه عمل و باور به مواهب آن با قبول دش���واری 
های پیش رو میّسر خواهد شد درحالیکه بزرگترین مانع و سد راه 
توسعه اعم از بخشی و ملی نبود مدیریت آگاه به زمان و کاردان و 
کارآمد در اداره امور در راستای تأمین منافع جامعه ای است که 
به نمایندگی از آن ها مسئولیت اداره سازمان یا جامعه را پذیرفته 
است و نه مدیریت خودکامه و منفصل از تدبیر در هدایت و تعالی 
س���ازمان وابس���ته و در انتظار عملکرد قابل قبول. رویکرد تهدید 
بجای فرصت به حضور رقبا و بستن در بر روی نقادان خیراندیش 
بمفهوم تخریب و کاس���تن ظرفیت های توس���عه محسوب گشته 
و هیچ���گاه چنی���ن مدیریت���ی در راه توس���عه گام نخواه���د نه���اد.
وجود  انحصارات فکری،عقیدتی،گروهی و پافشاری بر پندارها و 
نگرش های فردی بزرگترین عامل انحطاط و انهدام بنیان های 
اجتماع���ی، اخالقی و تولیدی خواه���د بود.هنگامیکه مدیریت از 
تعام���ل با رقبا رویگردان باش���د و تمام توان���ش را وجهه همت در 
حذف و طرد آن ها بگمارد.یعنی از دس���ت دادن بخش عظیمی 
از ظرفی���ت ه���ای تولی���دی و گرفت���ار ش���دن در دام انتخاب های 
محدود و بعضًا خطر آفرین خواهد شد و این رفتار با هیچ منطقی 

 پسندیده نمی باشد زیرا همواره وجود رقبا فرصت بوده و موجب 
پویای���ی و توانمن���دی مدیریت می گردد و تلقی دش���منی از رقیب 
بس���یار خطرناک و آسیب رسان می باش���د وجود و حضور سالیق 
و پنداره���ای مختلف از ارکان یک جامعه زنده،پویا و رو به رش���د 
بوده و اس���تقبال از چنین جوامع و ت���وان اداره یک جامعه چند 
وجهی توفیق و غنیمتی اس���ت که تحمل آن توس���عه را نوید می 

دهد بطوریکه بیت زیر شاهدی بر این نگاه و باور است:
جهان چون خط و خال و چشم ابروست  

    که هرچیزش بجای  خویش نیکوست
در یک نگاه کلی می تون با استناد به شاخص بهره وری مدیریت 
را به س���ه دس���ته کام���اًل مجزا تفکیک و بر اس���اس عملک���رد آن ها 

طبقه بندی نمود.
الف: مدیریت توس���عه: که با وسعت نظر از تمامی ظرفیت های 
تولیدی اس���تقبال نموده و با کش���ف و تبدیل ث���رو تهای پنهان  
ب���ه دارایی های مش���هود جامعه را ش���اداب و اش���تغال را رونق 
بخش���یده و راس���تای حرکت آن ها رس���یدن به تعادل و توسعه 
بوده و همواره نسبت ستانده به داده در ارزیابی عملکرد آن ها 
بزرگت���ر از واح���د خواهد بود در این نوع مدیری���ت امید به زندگی 

نیز افزایش می یابد.

تو      س چگونه میسر می شودتو      س���������������������عه
موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث
بازرس هیات امناء- ولی فهیمی



49
49  

ن
گرا

اد
م آب

پیا

چرخ���ه مدیری���ت جهان���ی و گ���ردش کار تولی���د فهرس���ت ش���ده و ب���ا بکارگی���ری تم���ام  چگونه میسر می شود
 ابزاره���ای اقتص���ادی، اجتماع���ی، فرهنگ���ی در تش���ریح و تفهی���م مزاحم���ت س���اختگی

 می کوش���ند و گاه گاه هم خواس���ته و یا ناخواس���ته مدیران کم اندیش یا دیر اندیش به 
این بازی های فرصت گیر دامن زده و نا خود آگاه آنچنان غرق در بازی شده که تکلیف 
خود را برنده ش���دن در این بازی بی س���رانجام می دانند و امور مهم دیگر تحت الشعاع 

هیجانات این بازی فراموش گشته و خسران مستمر ماندگار می گردد.  
زیرا یکی از مواضع انحرافی در تشخیص صالحیت انتخاب مدیران اجتماعی تکیه و تاکید 
بر برنامه اس���ت در حالیک���ه برنامه را می توان کپی کرده قرض گرف���ت، تقلید کرد و یا اینکه 
تخیلی نوش���ت از آنجا که برنامه ٌبعدی از ابعاد فرآیند مدیریت اس���ت بنابراین معیارهای 
کالن و جامع نگری، آینده پردازی، تربیت، ظرفیت، عملکرد و جهان بینی می تواند موید 
صالحیت و لیاقت باش���د چه بسا که در کارنامه و پش���توانه انتخاباتی افرادی برنامه های 
خوب و مترقی وجود داش���ته باش���د ولی عملکردها و خروجیها با مبانی و مقاصد توسعه 
مطابقت نداشته باشد پس برنامه و خرقه صرفًا مالک گزینش نخواهد بود، لیاقت، کفایت 
و قابلیته���ای مدیران در عملکرد آنها نهفته و بهترین معرف محس���وب م���ی گردد. توان و 
ظرفیت مدیریت همچون مشک است که خود می بوید نه آن که کس بگوید قدرت نفوذ، 
رهبری، کاریزما، تدبیر و تقویت امید در آرایش تیم همکاری و هدفهای منتخب و روشهای 
دستیابی به آنها همه و همه حکایت از میزان شایستگی و موفقیت در انجام ماموریت دارد 
ک���ه از داوری و قضاوت زمان و آیندگان دور نخواهد ماند و هرگز توطئه علیه رقبا و توهین 
و تحقیر دیگر اندیش���ان منجر به توفیق و توسعه نخواهد شد زیرا توسعه نیازمند امنیت، 
همدلی، همگامی،همفکری و همراهی صاحبنظران و خرد ورزان اس���ت تا با مش���ارکت و 
آزادسازی توان و ظرفیت همگان بار سنگین توسعه بطور مستمر به منزلگاه هدف رهسپار 
گردد و این رویکرد توسعه محور پیوسته با شاخصهای قابل قبولی سنجش گردیده و با نظم 
و قاعده پذیرفته شده انحرافات احتمالی از گردش کارهای هوشمندانه رصد، اصالح و در 
مس���یر درست قرار می گیرد همواره یادمان باشد که طنز و نقد بمنزله سلسه اعصاب یک 
جامعه زنده، سالم و رو به رشد است که حذف آن جامعه را در برابر درد و مرض بی احساس 

و بشدت آسیب پذیر خواهد نمود. 

ب: مدیری���ت تثبی���ت: در این ن���وع مدیریت با 
اعم���ال محدودیت های نس���بی در بکارگیری 
ظرفیت ه���ای مش���هود س���عی در حفظ وضع 
موج���ود نموده و حاصل ای���ن کار در این روش 
با س���نجش ش���اخص به���ره وری غالبًا نس���بت 
س���تانده به داده در محدوده واحد اس���ت در 
ای���ن مدیری���ت امید ب���ه تغیی���ر و تح���ول دور از 

انتظار است.
ج: مدیریت تخریب: ای���ن رویکرد که همواره با 
انحصارات ش���دید همراه بوده و ظرفیت های 
هم���کاری ب���ه حداق���ل ممکن کاه���ش یافته و 
تولید و اش���تغال بش���دت محدود گشته و گرد 
و غب���ار تخری���ب فضا و محی���ط اجتماعی را غیر 
ش���فاف نم���وده و ران���ده ش���ده ب���ا ترفندهای 
مختل���ف در کمی���ن ضرب���ه زدن ب���ه س���اختار و 
س���از و کار اداره ام���ور ب���وده و از کار بازمانده ها 
خالقانه به فس���اد،داللی و هرن���وع خالف دیگر 
متوس���ل م���ی ش���وند و کنت���رل چنی���ن جامعه 
ای ش���دیدًا امنیت���ی ش���ده و رون���د تخری���ب با 
محدودیت های روز افزون تشدید می گردد در 
چنین مدیریتی،همیشه و بطور قطع شاخص 
بهره وری یعنی نسبت ستانده به داده کوچکتر 
از واحد بود و آس���یب ه���ای اجتماعی در ابعاد 
گس���ترده ای ش���ایع می گردد و امی���د به زندگی 
در پایین ترین س���طح ممک���ن تنزل می نماید و 
راه های همکاری و مشارکت مردمی را مسدود 
و زمینه های تقابل مدیریت با ذینفعان تحت 
مدیریت  را با ش���گردهای رس���می و غیر رسمی 
فراه���م م���ی نمای���د و مناف���ع مل���ی را در معرض 

مصادره و معامله با غیر قرار می دهد.
و اعتماد متقابل به سوء ظن متقابل جایگزین 
می گردد و هزینه های مدیریت را بسیار سنگین 
و غی���ر به���رور م���ی س���ازد ای���ن ش���یوه مدیریت 
مس���تقیمًا در معرف���ی اعتب���ار و نح���وه تقس���یم 
بندی جوامع نقش داشته و بعلت عدم تعادل 
و توازن در بین طبق���ات اجتماعی و نا برابری 
در تعمیم و تس���ری عدالت در تولید، اشتغال، 
توزی���ع ث���روت و مش���ارکت در اداره امور مرتبط 
با خواس���ت و توقعات اکثریت ب���ا دیگر جوامع 
متعادل و متوازن مقایسه شده و دسته بندی 
م���ی گ���ردد و تا هنگامیک���ه رویکرده���ا و جهان 
بین���ی مدیریت بر این س���بک و س���یاق باش���د 
 این رتبه بندی اصالح نش���ده و از مدار توسعه 
مص���رف  ابع���اد  غلب���ه  بدلی���ل  و  مح���و 
در  مزاح���م  بعن���وان  جوام���ع  ای���ن  در 
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  پاگرد

کوتاه ترین داستان جهان
"For Sale: Baby Shoes. Never Worn"     برای فروش: كفش بچه، هرگز پوشیده نشده

نوش���ته باال فقط یک جمله نیس���ت، بلکه کوتاه ترین داس���تان جهان اس���ت. گفته می ش���ود »ارنس���ت همینگوی« این 
داستان 6 کلمه ای را برای شرکت در یک مسابقه داستان کوتاه نوشته است و برنده مسابقه نیز شده است. همچنین 
گفت���ه می ش���ود ک���ه وی این داس���تان کوتاه را در یک ش���رط بندی با یکی از دوس���تانش ک���ه ادعا کرده بود ک���ه با 6 کلمه 

نمی توان داستان نوشت، نوشته است.

 ماجرای شکم درد و داروی چشم!
گف���ت:  و  رف���ت  ن���زد طبی���ب  ش���خصی 
ش���کم م���ن درد می كند. طبی���ب گفت: 
»ام���روز چه خ���ورده ای؟«. گف���ت: »نان 
س���وخته بس���یار خ���ورده ام«. طبیب به 
پیش���کار خ���ود گفت: »داروی چش���م را 
بی���اور ت���ا در چش���م او بکش���م«. مريض 
گف���ت: »من درد ش���کم دارم، تو داروی 
چش���م برای من تجويز می كنی؟« گفت: 
»اگر چشمت روش���ن بود، نان سوخته 

نمی خوردی.«

غم و غصه منزل شوهر
زن���ی ب���ود كه هر وقت ش���وهرش ب���ه او می گفت »بیا نون بخ���ور« می گفت كه غ���م و غصه خان���ه ات را می خورم، بس 
اس���ت. ي���ک روز، دو روز، ي���ک ماه، دو ماه گذش���ت. ي���ک روز مرد با خود گفت خوب اس���ت امتحان���ی بکنم. يک روز 
ب���ه بهان���ه صحرا از خانه بیرون رفت. اما از پش���ت خانه به باالی بون )بوم( آمد و زن���ش را پايید. زن همین كه خاطر 
جمع ش���د كه ش���وهرش از خانه بیرون رفته اس���ت، پاش���د و چندتا تخم مرغ آورد و خاگینه درست كرد. اما همین كه 
خواست لقمه اول را بردارد، مرد از پشت بام صدا زد: »دست نگه دار امروز می خواهم غم و غصه خانه ام را خودم 

بخورم.« 

شاگرد كار بلد! 
ش���خصی فرزند خود را نزد بزازی فرس���تاد به جهت ش���اگردی. بعد از دو س���ال پرس���ید: چیزی آموخته ای؟ گفت: آری، نصف كار را آموخته ام. 

گفت: آن كدام است؟ گفت: پارچه باز كردن را ياد گرفته ام، پارچه جمع كردن مانده است. )حکمت شريف طرابلسی(
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خواهر خواندگی بین شهر ها و کشور ها یکی از قرارداد هایی است که از مدت ها 
قبل بین کش���ور هایی که با هم مش���ترکات فرهنگی، هنری، تاریخی و... دارند 
باب است. مثال شما در دل آمریکا می توانید خیابانی به اسم تهران و محله ای 
به اس���م پرشیا ببینید که خب در نوع خود بسیار جالب است. گزارشی که قرار 
است بخوانید درباره همین »خواهر  خواندگی« و »برادر خواندگی« بین ایران 

و کشور های مختلف دنیاست.

ته���ران در الجزای���ر -ب���ا ی���ک ن���گاه به نقش���ه ش���هر وی���ال ی���ا در الجزای���ر متوجه 
می ش���وید که منطقه ای به اسم تهران در آن وجود دارد. این شهر که قسمت 
فرانسوی نش���ین الجزای���ر را تش���کیل می ده���د، دارای ح���دود 3 میلی���ون نف���ر 

جمعیت است.

اصفهان در آلمان- هر قدر ش���هر اصفهان خوش آب وهوا اس���ت، خیابانی که 
خارج از مرز های کشور به این نام است در دل صحرا و در آفریقای جنوبی واقع 
شده. البته بنا به موقعیتی که شهر اصفهان دارد این شهر با شهر های زیادی 
خواهر خواندگی دارد، یکی از این شهر ها فرایبورگ آلمان است. در اوایل سال 
1390 نمایندگان فرایبورگ به ش���هر اصفهان س���فر کردند تا در کانون فرهنگی 
ایران شرکت کنند. در این مراسم بود که استارت خواهر خواندگی بین دو شهر 

در آلمان و ایران زده شد.

اصفه���ان در مال���زی- خیابان اصفه���ان در نزدیکی مرکز ش���هر کواالالمپور و در 
فاصله بسیار اندک از میدان تاریخی و معروف مردکا )Merdeka( و المان های 
معروف تاریخی این ش���هر مانند مس���جد جامع قرار دارد. این خیابان کوچک 
 KTM ایس���تگاه بانداریا( و (LRT در محل تالقی دو خط حمل و نقل ش���هری
)ایس���تگاه بانک نگارا( قرار داش���ته و همچنین در مج���اورت مرکز خرید مدرن 
SOGO واقع ش���ده اس���ت. با تصویر نقش���ه گوگل، موقعی���ت خیابان اصفهان 
در کواالالمپ���ور را مش���اهده می کنید اصفهان خواهر خوانده 13 ش���هر گوناگون 
در جهان است که از این میان می توان از بارسلون، اسپانیا، فلورانس ایتالیا، 
س���ن پترزبورگ روس���یه، یادش رومانی، کواالالمپ���ور مالزی، فرایب���ورگ آلمان، 
ای���روان ارمنس���تان، هاوان���ا کوب���ا، کویت، ش���یان چی���ن، کیوتری ژاپ���ن، الهور 
پاکس���تان، داکار س���نگال، بعلبک لبنان، بیروت لبنان و استانبول ترکیه اشاره 

کرد.

تبري���ز در اي���االت متح���ده آمري���کا- در ش���هر مش���هور »رال���ی« در كارولین���ای 
ش���مالی اي���االت متح���ده، منطقه ای به ن���ام تبریز وج���ود دارد که ب���ه عنوان 
پایتخت رالی به حس���اب می ای���د. تبریز آمریکا به عنوان پایتختی به حس���اب 
می اید که حاکمان زیادی در آن زندگی کرده اند، تبریز آنجا مثل تبریز خودمان 
یک منطقه باشکوه به حساب می آید.تهران، نیوهمپشایر، چارلستون ایاالت 
متحده آمریکا -یکی از جاده  های فرعی که در آمریکا وجود دارد به اس���م تهران 
نامگذاری ش���ده اس���ت. این جاده زیبا نزدیک شهرس���تان س���الیوان است. در 
سرشماری سال 2010 جمعیت این شهر 5 هزار و 114 نفر اعالم شد. دور تا دور این 
جاده پر از درخت اس���ت و در را پر می کند. در شهرس���تان سالیوان که به موازات 
این جاده اس���ت، روستاییانی زندگی می کنند که هر روز برای رسیدن به شهر از 

خیابان هایی در دنیا كه نام های ایرانی دارند

این جاده عبور می کنند.

دریاچه نراقی در آمریکا - نراق یکی از ش���هر های اس���تان اصفهان 
اس���ت که فامیل تعداد زیادی از مردم ایران ش���هر »نراقی« است. 
جالب است بدانید سال 1980 خانواده ای به نام فامیل نراقی در 
این م���کان زندگی می کردند که در کنار خانه بزرگش���ان دریاچه ای 
ب���ود. این دریاچه ب���ه نام همین خان���واده نامگذاری ش���د. اگر در 
نقش���ه ن���گاه کنی���د، می بینی���د که ی���ک دریاچ���ه کوچک به اس���م 
»دریاچه نراقی« در دل »مودس���تو«ی کالیفرنیا وجود دارد و هنوز 

به همین نام خوانده می شود.
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خیاب���ان ای���ران در آمری���کا -در ش���هر مین���ه س���وتا در آمری���کا خیابان���ی 
وج���ود دارد ب���ه اس���م ای���ران. ای���ن خیاب���ان در 37 کیلومت���ری ش���هر 
مینیاپولی���س در ای���االت مینه س���وتا ق���رار دارد. کس���انی ک���ه اولین بار 
م���کان زندگ���ی کردن���د روس���تاییان، مهاج���ران و کش���اورزان  ای���ن  در 
بودن���د ام���ا رفت���ه رفت���ه س���بک زندگ���ی ش���هری وارد این منطقه ش���د 
و گروه���ی از اس���کاتلند، انگلی���س، ایرلن���د و... وارد این مکان ش���دند. 
 البت���ه ی���ک بزرگ���راه نی���ز در همین ایال���ت وج���ود دارد که به ن���ام ایران 

Iran Path Northfield Minnesota, USA است.

خیابان تهران در کره  جنوبی - یک خیابان در بخش گنگ نام شهر سئول 
کره جنوبی وجود دارد که نامش تهران است. شرکت های »سامسونگ« 
و هینیک���س« دفاتری در این خیابان دارند. یکی از گرانترین س���ازه های 
ک���ره نی���ز در همی���ن خیابان تهران اس���ت. در این قس���مت ش���رکت های 
ال جی و سامس���ونگ مش���غول به کار هس���تند. پیش���ینه نامگذاری این 
خیابان به اسم »تهران« به پیش از انقالب برمی گردد، زمانی که شهردار 
وقت تهران در س���ال 1354 به س���ئول کره س���فر کرد، همان زمان بود که 
دو خیابان بزرگ در پایتخت دو کش���ور به اس���امی »سئول« )در تهران( و 
ته���ران در کره نامگذاری ش���د. نام قبلی خیابان تهران در کره، س���امنین 
گ���ون Samneungno بود که در س���ال 1963 به تهران تغیی���ر نام داد. این 
خیابان یکی از پررفت و آمد ترین خیابان های کشور کره است. همانطور 

که می دانید، خیابان س���ئول در تهران نیز در همان سال نامگذاری شد 
که در شمال شهر تهران و در زندگی منطقه اوین قرار گرفته است. در لوح 
یاد بود نامگذاری این خیابان نوشته اند: »جاویدان باد دوستی بی شائبه 
مردم دو شهر تهران و سئول که به پاس آن در شهر سئول خیابانی به نام 

تهران و در شهر تهران خیابانی به نام سئول نامگذاری گردید.«

خیاب���ان خلیج ف���ارس در الجزایر- در حالی که برخی کش���ور های عربی 
و اروپای���ی دنی���ا به دنبال این هس���تند ک���ه از نامی جعل���ی برای خلیج 
همیشه فارس استفاده کنند اما در دل الجزیره خیابانی به نام »خلیج 

فارس« وجود دارد.

تهران در پاریس -اگر به پاریس سفر کردید می توانید سری به چهار راه 
تهران بزنید. این خیابان یکی از پر رفت وآمد ترین خیابان های پاریس 
است که سال هاست به اسم پایتخت کشورمان نامگذاری شده است.

خیابان س���عدی در آمریکا- در یکی از محله های لوییزیانا که در ش���هر 
هو آمای آمریکا واقع اس���ت، خیابانی وجود دارد به نام س���عدی. این 
ش���اعر با اینکه در کش���ور های غربی ب���ه اندازه ایران ش���هرت ندارد، اما 
خیلی ه���ا هن���ر او در س���رائیدن اش���عار اجتماعی و اخالق���ی را جهانی و 

ستودنی می دانند.

نشست تخصصی عمران برگزار شد

 اولی���ن نشس���ت تخصص���ی عم���ران وی���ژه پیمان���کاران روز دوش���نبه م���ورخ
 17 تیر ماه سال 1392 توسط انجمن شرکتهای ساختمانی  برگزار شد. در این 
نشست مدلسازی تاثیر باد در سازه های بلند در تونل بلند توسط مهندس 
عبدالعلی حقیری از شرکت تجهیز تونل جوان، آشنایی با فن آوری های نوین 
در ماش���ین آالت بچینگ پالنت توس���ط مهندس حس���ن اکب���ری و مهندس 
رض���ا رحمانی از ش���رکت بهنام صنعت پای���ا، کاربرد مواد افزودن���ی در افزایش 
دوام س���ازه های بتنی توس���ط مهندس مهدی خداپرست از شرکت صنایع 
شیمیایی پارس و سازه های پیش تنیده، کاربرد پیش تنیدگی در ساختمان، 
جدا سازی لرزه ای توسط مهندس جواد هاشمی و علی عبداللهی از شرکت 

استرونگ هلد ایران ارائه شد.
شرکت در این دوره برای کارشناسان شرکت های عضو به صورت رایگان بود 
و به ش���رکت کنندگان گواهی نامه ارائه می ش���ود. الزم به ذکر است از این پس 
با هدف ارتقای دانش کارشناسان شرکت های محترم، به صورت پیوسته و 
در بازه های زمانی مشخص سلسله نشست های تخصصی عمران در محل 

انجمن شرکتهای ساختمانی برگزار می شود.

انتخاب "مهندس ناظر" به سازمان 
نظام مهندسی واگذار شد

معاون خدمات مهندس���ی سازمان نظام مهندسی استان 
ته���ران گفت: به دلیل ایجاد مش���کالت مال���ی بین مالکان و 
مهندس���ان ناظر، انتخاب مهندس ناظر به س���ازمان نظام 
مهندس���ی اس���تان ته���ران واگذار ش���د. رض���ا حیدری���ون در 
گفتگو با باش���گاه خبرنگاران، با بیان اینک���ه تمامی ناظران 
ساختمان در استان تهران توسط سازمان نظام مهندسی 
اس���تان تهران انتخاب می ش���وند افزود: قطع ارتباط مالی 
بین مهندسان ناظر و مالکان ساختمان ها از جمله دالیل 
اصلی برای انتخاب مهندس���ان ناظر توس���ط سازمان نظام 
مهندس���ی ساختمان اس���تان تهران اس���ت.وی ادامه داد: 
طب���ق قانون اساس���ی م���اده 33 ب���ه دلیل ایجاد مش���کالت 
ناش���ی از انتخ���اب مهن���دس ناظ���ر توس���ط مال���ک انتخاب 
مهندس ناظر به این س���ازمان واگذار ش���د.معاون خدمات 
فنی و مهندس���ی سازمان نظام مهندس���ی استان تهران در 
ادام���ه تصری���ح ک���رد: انتخاب مهن���دس ناظر زمین���ه را برای 
افزایش کیفیت س���اخت و س���از فراهم می کند.وی در ادامه  
اظهار داشت: نظارت به گودبرداری و  اسکلت ساختمان از 
سوی مهندس���ان ناظر در تمام وقت از اقدامات اصلی این 
س���ازمان به ش���مار می رود.حیدریون در ادام���ه تصریح کرد: 
ورود دالالن در زمینه مهندس���ی س���اخت و ساز و به عنوان 
ناظر چرخه س���اخت و ساز را مش���کل و خسارات میلیاردی 

را در بر داشته است.
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 در ارزش کسب شده )Earned Value( پروژه ها

مقدمه:
یک���ی از دغدغه های اصلی مدیران و ذینفعان پروژه اطالع دقیق 
از پیش���رفت و مقایس���ه میزان کار انجام ش���ده با میزان کار پیش 
بینی شده و محاسبه مغایرت های هزینه ای و زمانی با عملکرد 
واقع���ی م���ی باش���د. همیش���ه در ارزیابی دقی���ق مق���دار کار انجام 
ش���ده پروژه محدودیت هایی وج���ود دارد، اما بدون اندازه گیری 
و س���نجش پیشرفت آنچه انجام شده اس���ت، نمی توان پروژه را 
کنترل نمود. تجزیه و تحلیل انحراف از برنامه زمانبندی به مدیر 
پ���روژه ام���کان می دهد تا مش���کالت و موانع پروژه را شناس���ایی و 

اقدامات الزم را جهت رفع موانع به عمل آورد. 
تحلی���ل ارزش کس���ب ش���ده رایج تری���ن و پذیرفته ش���ده ترین راه 
ارزیاب���ی پروژه ها )نه فقط ارزیابی عملکرد هزینه ای( اس���ت. این 
روش، با یکپارچه سازی سه بعد مديريت زمان، مديريت هزينه 
و مديريت مح���دوده پروژه، امکان اندازه گی���ری دقیق وضعیت 
پیش���رفت پ���روژه، مقایس���ه رون���د پیش���رفت و اتخ���اذ تصمیمات 

به موقع را برای اجرای اقدامات اصالحی فراهم می آورد. 
در برخی مقاالت این متد را با عدم قطعیت )ریس���ک( نیز تلفیق 
نموده و در نتیجه شاخص های متنوعی در خصوص پیش بینی 
وضعی���ت پروژه ها ارائه ش���ده اس���ت. همچنین اب���زاری با عنوان 
روش زمان کس���ب شده )Earned Schedule( نیز با الگوبرداری از 
تحلیل ارزش کس���ب شده و در راستای توسعه و رفع کمبودهای 
ای���ن روش در س���ال 2003 ارائ���ه ش���ده اس���ت. در ه���ر ح���ال، این 

متد به عنوان روش���ی پذیرفته ش���ده در جهان در حال استفاده 
می باش���د و تنها روشی است که محدوده، هزینه و زمان را با هم 

و در کنار هم می سنجد.
از آن ج���ا که درپروژه های عمرانی وراهس���ازی، ماش���ین آالت به 
عنوان یکی ازمنابع اجرای پروژه ها، بویژه پروژه های  ماشین بر 
مانند پروژه های سد سازی، یا راهسازی بوده، در مدیریت زمان 
و مدیریت هزینه پروژه می باش���ند،     می خواهیم نش���ان دهیم 
 Costک���ه در هنگام برنامه ری���زی، زمان بندی و کنت���رل هزینه ها
Control   با انتخاب درست )درهنگام تخصیص منابع ( و زمان 
بندی حضور ماش���ین های مشخص ش���ده در پروژه، که با توجه 
ب���ه مرحله ه���ای گوناگون کاری که هنگام س���اختار شکس���ت کار 
BWS به صورت دقیق مش���خص می ش���ود و بهره برداری بهینه 
ماشین آالت براساس برآوردهای حجمی کار )خاکبرداری، بتون 
ریزی و.....(، نیز نگهداری و تعمیرات Maintenance مهندس���ی ؛ 
بر ش���اخص های ارزش کسب ش���ده به گونه ای بسیار جدی اثر 

گذاشت.
در بخش اول این مقاله درگام نخس���ت، مفاهیم و اندیشه های 
بنیادین���ی که م���ی تواند رهنمود ما در درک تحلیل ارزش کس���ب 
ش���ده باش���د را مورد بحث ق���رار داده ایم. دربخش دوم بررس���ی 
انطباق���ی ای���ن موضوع با مدیریت  ماش���ین آالت در پ���روژه مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول

مهندس حسین انصافپور- مهندس سیامک ابوطالب
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در وضعیت کنونی، اکثر واحدهای مدیریتی مستقر در پروژه ها با 
یکدیگر هماهنگ نبوده، چون به منظور رفع نیازهای ویژه پدید 
آمده ان���د مس���تقل از یکدیگ���ر کار می کنند. برای مث���ال اقدامات 
مدیری���ت مالی در قبال هزینه ها، و یا مدیریت ماش���ین آالت چه 
در حوزه بهره برداری و چه درحوزه نگهداری مس���تقل از برنامه 
زمانبندی پروژه و واحد مربوط به آن صورت می گیرد. از این رو، 
به دلیل استفاده از مبنای اندازه گیری )یا به اصطالح خط کش( 
متفاوت، گزارش های تهیه ش���ده توس���ط هر واحد در بس���یاری 
موارد با یکدیگر همخوانی نداشته، حتی در تناقض خواهند بود.
ه���ر دس���تاوردی در اجرای پ���روژه هزین���ه ای برنامه ریزی ش���ده  
دارد که به آن » ارزش« گویند. هنگامی که آن دس���تاورد تکمیل 
ش���ده، ب���ه وق���وع پیون���دد، ارزش آن در پروژه »محق���ق« خواهد 
ش���د ک���ه دراصطالح ب���ه آن »ارزش کس���ب ش���ده« گوین���د. بدین 
س���ان، »میزان پیش���رفت پ���روژه« ، »درص���د تکمیل کار پ���روژه« ، 
»پیش���رفت فیزیکی پروژه« ، »ارزش واقعی کار« و »ارزش حاصله« 
همگی تعابیر مختلفی از یک مفهوم یعنی »ارزش کس���ب شده« 

می باشند. 
مدیر پروژه برای اقتصادی نگه داشتن پروژه و استفاده کارآمد از 
بودجه تخصیص یافته باید هزینه های واقعی فعالیت ها را مرتبًا 
تحت نظارت داش���ته باش���د و علل انحراف از مقادیر پیش بینی 
ش���ده را شناس���ایی کن���د. ای���ن روش نش���ان می ده���د بودج���ه 
پیش بینی ش���ده برای اتمام پروژه کافی است و یا نه. او حتی در 
ه���ر زمان می تواند محاس���به کند که چه مقدار پ���ول برای اتمام 

پروژه مورد نیاز است و پروژه چه زمانی به پایان خواهد رسید.
پن���ج مرحله اولیه )در ف���از برنامه ريزی( جهت محاس���به ارزش 

كسب شده مورد نیاز می باشد كه عبارتند از: 
1-  ش���ناخت کام���ل مح���دوده Scopeپ���روژه )از روش س���اختار 

(W.B.S شکست کار
2- شناخت فعالیت های پروژه )با حفظ محدوده و یکپارچگی 

پروژه(
3- زمان گذاری فعالیت ها و تنظیم پیش نیاز ها

4- تخصیص منابع و هزینه به فعالیت ها
5- تجزی���ه و تحلیل کلیه داده ها و تنظیم برنامه زمانبندی کل 

پروژه
تکنیک ارزش کس���ب ش���ده ش���امل چه���ار بخش اصلی ش���امل 
داده های پایه، انحرافات، شاخص ها و پیش بینی ها می باشد. 

داده های پايه
: )BCWS يا PV( ارزش برنامه ای

بودج���ه  هزین���ه   را   )Planned Value-PV) برنام���ه ای  ارزش 
 Budgeted Cost of Work) ش���ده ب���رای کار زمان بن���دی ش���ده
Scheduled( تعریف می نمایند و آن، بخشی از هزینه ی برآوردی 
برنامه ریزی ش���ده  مصوبی اس���ت که در طول یک دوره ی معین 
از فعالیت خرج می شود. در واقع ارزش  برنامه ای همان بودجه  
تخصیصی در هر دوره  زمانی از مدت زمان فعالیت ها می باش���د 
ک���ه در ش���روع پ���روژه ب���رآورد می گ���ردد. از ترس���یم PV ب���رای کل 
پروژه، منحنی S یا مبنای اندازه گیری عملکرد به دس���ت می آید 
 Budget  At( بودجه کل پ���روژه ، PV و مجم���وع ارقام بودجه ای

Completion( یا BAC را نشان می دهد.

: )BCWP يا EV( ارزش كسب شده
ارزش کس���ب ش���ده )Earned Value( را هزینه بودجه شده برای 
کار اج���را ش���ده (Budgeted Cost of Work Performed( تعری���ف 
می کنن���د و آن، ارزش کار تکمی���ل ش���ده اس���ت ک���ه در تاریخ���ی 
مش���خص پس از ش���روع پ���روژه، بر مبن���ای قیمت ه���ای واحد و 

مفروضات بودجه ای اولیه محاسبه می شود.  

: )ACWP يا AC(هزينه ی واقعی
هزینه ی واقعی )Actual Cost( عبارت اس���ت از کلیه  هزینه های 
واقع���ی )پرداخت ش���ده( که در ط���ول مدت زم���ان در نظر گرفته 
 Actual Cost of( .ش���ده ب���رای انجام ی���ک کار محق���ق می گ���ردد
Work Performed) هزین���ه واقع���ی نش���انگر میزان پیش���رفت کار 
نیس���ت، بلکه فقط نشان دهنده میزان هزینه صرف شده است 

که به شرح زیرجمع بندی می گردد:
الزم ب���ه توضی���ح اس���ت ک���ه در خص���وص اطالع���ات مرب���وط ب���ه 
هزینه های واقعی، سیس���تم ثبت اس���ناد مالی پ���روژه ) ویا حتی 
مدیریت مالی دفتر مرکزی ش���رکت( باید قادر به ثبت هزینه های 
هر یك از فعالیت ها به صورت جداگانه باشد و امکان آن را فراهم 
آورد تا در مقاطعی که به هنگام س���ازی برنامه زمان بندی پروژه 

پیش بینی شده است هزینه های واقعی فعالیت ها را ارائه نماید.
چنان که مش���اهده می ش���ود، هزین���ه های واقعی ماش���ین آالت و 
تجهیزات که دردس���ته بندی و جمع هزینه های واقعی به صورت 
جداگانه آورده ش���ده اس���ت به روش���نی نش���ان می دهد که هزینه های 
ماشین آالت نقش مهمی در شاخص های ارزش کسب شده، ایفا می 

نماید. 
هزینه های ماشین آالت و تجهیزت گستره وسیعی را دربر می گیرد، 
ک���ه هزینه ه���ای مربوط به خرید، س���وخت، الس���تیک، ملزومات 

AC  = Actual Labor )HR( Cost هزينه واقعی نیروی انسانی+)Actual Non Labor )Machinery & Equipment( Cost
+ هزينه های واقعی مواد و مصالح Actual Materials Cost + هزينه های ماشین آالت و تجهیزات
 Actual Expense Cost ساير هزينه های واقعی 
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سرویس، لوازم یدکی، نگهداری و تعمیرات، هزینه های پشتیبان 
نگه���داری مانن���د آزمایش روغ���ن، ابزارهای عموم���ی، مخصوص 
و دقی���ق، هزینه های ناش���ی از جایگزینی ماش���ین آالت اجاره ای 
بجای ماش���ین آالت خوابیده، هزینه خواب سرمایه ماشین آالت 
ک���ه به دلیل نب���ود جبهه ه���ای کاری به دلی���ل برنامه ریزی غلط،  
ماش���ین های مازاد در پروژه، یا خواب تعمیراتی ماش���ین ها که در 
پروژه ه���ای ماش���ین بر رقم های س���نگینی را به خ���ود  اختصاص 
می دهد و اغلب نادیده می ماند به گونه ای که گاه می توان آن را 
به مثابه بخش پنهان کوه یخ    هزینه ها بر ش���مرد. در بخش دوم 

این مقاله بیشتر بدین موضوع خواهیم پرداخت.

 انحرافات
Schedule Variance )SV( انحراف زمان بندی 

 ب���ا کمیت پولی بیان می ش���ود و از تفاضل »مق���دار کاری که باید 
در دوره زمانی داده شده، تکمیل شود«  »کاری که واقعًا باهمان 

بودجه تعیین شده به انجام رسیده«، حاصل می گردد. 
SV=EV-PV : (تفاضل ارزش برنامه ای از ارزش کسب شده) 

اگ���ر انحراف SV مثبت باش���د به معن���ای زودتر تمام ش���دن پروژه 
از زمان بندی اولیه بود،  اگر منفی باش���د  به معنای آن اس���ت که 
پروژه از برنامه زمان بندی عقب اس���ت و  با تاخیر تمام می ش���ود. 
 انح���راف صفر نش���ان  می دهد ک���ه پ���روژه مطابق ب���ا برنامه پیش 

می رود.

 COST VARiANCE )CV(:انحراف هزينه
با کمیت پولی بیان می شود و از تفاضل »هزینه واقعی ناشی از 

انج���ام کار« از »هزین���ه برنامه ریزی ش���ده برای کار انجام ش���ده« 
حاصل می گردد. )تفاضل هزینه ی واقعی از ارزش کس���ب شده(:   

    CV= EV – AC
 اگ���ر انح���راف مالی CV مثبت باش���د به معنای ارزان تمام ش���دن 
پروژه نس���بت به بر آورد اولیه اس���ت و اگر منفی باش���د، بدین معنا 

است که پروژه از برآورد اولیه گران تر تمام خواهد شد. انحراف صفر 
نشان دهنده  آن است که پروژه مطابق با برنامه پیش می رود.

شاخص ها
 Cost Performance index )CPi( :شاخص عملکرد هزينه

این ش���اخص ب���دون بعد بوده ، به گون���ه ای دقیق بین ارزش کار 
فیزیکی انجام شده  و هزینه های واقعی که به طور مستقیم برای 
انج���ام آن کار خ���رج می ش���ود، ارتب���اط برقرار می نمای���د و اگر پول 
 CPI ،خرج ش���ده خیلی بیش���تر از کار فیزیکی انجام ش���ده باش���د
نتایج عملکردی آن را به صورت تخطی از بودجه نش���ان خواهد 
داد. ش���اخص عملکرد هزینه )CPI( از تقس���یم ارزش کسب شده  
تجمع���ی ب���ر هزینه ی واقع���ی تجمعی ی���ک پروژه ت���ا تاریخ جاری 

  CPI = EV / AC  :محاسبه می شود
این چنانچه این ش���اخص بزرگتر از یك باشد نشانگر آن است که 
پروژه ارزان تر از برآورد اولیه اجرا ش���ده اس���ت و اگر کوچکتر از یك 
باشد نشان می دهد که کار انجام شده گران تر از برآورد اولیه اجرا 
ش���ده اس���ت. در صورتی که CPI برابر با یک باش���د پروژه مطابق 

برآورد اولیه هزینه کرده است.
الزم به تذکر اس���ت که این ش���اخص از آن رو که بدون بعد اس���ت 
می تواند برای مقایس���ه بین دو پروژه متفاوت و یا دو گروه کاری 

مختلف به کار رود.

 شاخص عملکرد زمان بندی
 :)SPi( Schedule Performance index

این شاخص بدون بعد بوده، برای پیش بینی نتایج زمان بندی 
پروژه مورد اس���تفاده قرار می گیرد. این ش���اخص کار انجام ش���ده 
را براس���اس برنامه مبنای پروژه، اندازه گیری می نماید. شاخص 
عملکرد زمان بندی )SPI( از تقس���یم ارزش کس���ب شده  تجمعی 
بر هزینه  برنامه ای تجمعی یک پروژه یا یک بس���ته کاری تا تاریخ 

SPI=EV/PV    :جاری محاسبه می شود
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چنانچه این ش���اخص بزرگ تر از یك باش���د نش���انگر آن اس���ت که 
پروژه زودتر از زمان بندی اولیه اجرا ش���ده اس���ت و اگر کوچکتر از 
یك باش���د نشان می دهد که کار انجام شده دیرتر از برآورد اولیه 
اجرا شده است. در صورتی که SPI برابر با یک باشد پروژه مطابق 

زمان بندی اولیه اجرا شده است.

بحران���ی نس���بت  ش���اخص  ف���وق،  ش���اخص های  اس���اس   ب���ر 
 (Critical Ratio( نیز قابل محاسبه می باشد.

CR = SPI × CPI= (EV / PV) ×( EV / AC) 
دارد،  خوب���ی  وضعی���ت  پ���روژه   ،  0/9<  CR  <1/2  :  اگ���ر 
اگ���ر CR < 0/9 >0/8  و  ی���ا اگ���ر : CR < 1.3 > 1/2 باش���د بای���د 
 بررس���ی ه���ای الزم را ب���ه عم���ل آوری���م: ه���رگاه CR > 1/3 و ی���ا 

 CR < 0/8 باشد پروژه در مرحله خطر می باشد.

پیش بینی ها
 تخمین هزينه اتمام پروژه

)EAC( Estimate At Completion 
 (EAC( با پیش���رفت پروژه، تیم پروژه می تواند هزینه اتمام پروژه
را ب���ر اس���اس عملکرد گذش���ته ب���رآورد نماید. به ط���ور معمول در 
 CPI و SPI از ش���اخص های عملک���رد پ���روژه یعن���ی EAC ب���رآورد
اس���تفاده می ش���ود. روش های متفاوت���ی برای ب���رآورد EAC در 
ش���رایط گوناگ���ون وج���ود دارد. هزینه اتم���ام پروژه به ه���ر یک از 
 (BAC( روش ها که محاسبه شود، در نهایت با بودجه کل پروژه
مقایس���ه می شود. س���پس با توجه به ش���رایط پیش بینی شده، 

اقدامات اصالحی و پیش���گیرانه مناس���ب جهت بهبود آتی پروژه 
اجرا می گردد.

      EAC=AC+  (BAC-EV)                
PF 

در ای���ن رابطه PF ضری���ب عملکرد پ���روژه (Project Factor) اس���ت 
ک���ه می تواند مقادیر ی���ک، SPI، CPI، SPI×CPI و یا مقادیر دیگر را 
اختیار کند. PF ضریبی اس���ت که بر اس���اس عملک���رد پروژه مقدار 

بودجه مورد نیاز برای کارهای باقیمانده را اصالح می کند.

بر اساس این تخمین، دو پارامتر زیر محاسبه می شوند:
ETC (Estimate To Completed) =
EAC – AC   & VAC (Variance At Completed) = BAC - EAC

باتوجه به این اطالعات امکان ترس���یم منحنی های مختلف با 
استفاده از تکنیك ارزش کسب شده فراهم می گردد: 

  بدین س���ان س���ه عامل مهم که نتایج نهایی محاس���بات ارزش 
کسب شده پروژه را تعیین خواهند کرد به شرح ذیل می باشند:

1- کیفیت برنامه مبنای پروژه 
2-  عملکرد واقعی در مقایسه با برنامه مبنای پروژه

3- تصمیم مدیریت برای تاثیرگذاری در نتایج نهایی
در بررس���ی تعریف ها و مفهوم های پایه ای این بحث مشاهده 
شد کهAC  یا هزینه واقعی نقش مهمی را در فرمول های تحلیل 
ارزش کسب شده ایفا می نماید. بدین سان با افزایش هزینه های 
 ،CV واقع���ی ماش���ین آالت و تجهی���زات،  روی انح���راف هزینه ها
ش���اخص عملکرد هزینه ها CPI، ش���اخص بحران���ی CR، وحتی 
پی���ش بینی هزین���ه اتمام پروژه EAC به گون���ه ای جدی اثر گذار 

باشد.
بجز AC که دراجزای خود به گونه ای روشن هزینه های واقعی 
ماش���ین آالت و تجهی���زات را بی���ان می کن���د، PV و  EVکه هردو 
مفاهی���م بودجه ای دارند؛ دردل خ���ود مقادیر اختصاص یافته 
برنام���ه ای و یا واقع���ی بودجه مربوط به ماش���ین آالت را نهفته 
دارند. این بدان معنا است که تخمین درست بودجه اختصاص 
 یافت���ه به ماش���ین آالت و تجهیزات می  تواند ب���ر انحراف زمانی

 SV اثر گذار باش���د. به ای���ن ترتیب ضریب SPI نیز تحت تاثیر قرار 
می گیرد.

ب���ا ای���ن تفاصیل بودج���ه اختص���اص یافته ب���ه ماش���ین االت و  
تجهیزات و همچنین هزینه های برنامه ای یا واقعی مترتب برآن 

جایگاه خود را در تحلیل ارزش کسب شده خواهد یافت.

 دربخ���ش دوم اي���ن مقال���ه ب���ا موض���وع را با جزيیات بیش���تری 
مورد بحث قرار خواهیم داد.
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ب���ا ای���ن رویکرد، ش���رح خدمات ش���رکت کیمیا ف���ن آور آریا به ش���رح زیر 
معرفی می گردد: 

 

۱ : ارائه خدمات آموزشی
نب���ود مرجعی که بتوان���د مهارت های اپراتوری، س���رویس و نگهداری، 
تعمیراتی، سرپرس���تی و مدیریتی کارکنان راهبرد ماشین آالت عمرانی، 
راهس���ازی و معدن���ی را تایی���د کن���د، خالی���ی ج���دی را در معیاره���ای 

پذیرش آنان پدید آورده است.
ش���رکت های کاربر این گونه ماش���ین آالت در بس���یاری مواقع به دلیل 
عدم شناخت س���طح مهارت تایید شده درخواست کنندگان مشاغل 
راهب���ری ماش���ین آالت متحم���ل هزین���ه های خس���ارتی س���نگین می 

گردند.
ش���رکت کیمی���ا ف���ن آور آری���ا ک���ه از بدو تاس���یس خ���ود تاکن���ون آموزش 
ماش���ین آالت عمرانی، راهسازی و معدنی را در تمامی سطوح کاربران 
ش���امل آموزش های اپراتوری، س���رویس و نگه���داری، تعمیرات، دوره 
ه���ای عمومی مانن���د موتور و هیدرولی���ک، ایمنی ماش���ین آالت، امور 
مهندسی نگهداری و س���مینارهای مختلف مدیریت نت در  این گونه 

ماش���ین آالت در گس���تره وس���یعی از ش���رکت های خصوص���ی، نهادی 
ودولت���ی در س���طح کش���ور،  و در قال���ب ده ها دوره تخصص���ی به انجام 
رس���انیده اس���ت. این���ک درکارنامه این ش���رکت  230  دوره آموزش���ی و 

حدود  130000 نفر ساعت آموزشی ثبت است. 
ب���ا تکی���ه برای���ن س���ابقه، ش���رکت کیمی���ا ف���ن آورآریا توانس���ته اس���ت با 
کس���ب مجوز از س���ازمان فنی و حرف���ه ای که خود عضوی از س���ازمان 
بین المللی کار ILOاس���ت اقدام به تاس���یس مجتمع آموزش���گاه فنی 
و حرف���ه ای کیمی���ا آم���وز نموده ک���ه براس���اس اس���تانداردهای تدوین 
ش���ده س���ازمان فنی و حرفه ای در سه رشته اتومکانیک، حمل و نقل 
و مدیری���ت صنایع به ارائه گواهینامه های این س���ازمان دس���ت یابد. 
بدین س���ان، ام���کان برگزاری دوره های آموزش���ی و یا برگ���زاری آزمون 
های رشته های تخصصی ماشین آالت فراهم آمده است. و درهمین 
مدت توانس���ته اس���ت 5 دوره آزمون در زمینه مدیریت ماش���ین آالت 

را با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای در سطح کشور برگزار نماید.
مباح���ث آموزش در ش���رکت کیمیا ف���ن آور آریا  به س���ه صورت عمومی 

انجام می گیرد:
1- آموزش ماشین آالت راهسازی ومعدنی که به طور عمده در ترکیب 

معرفی شركت كیمیا فن آور آریا
هدف از تش���کیل ش���رکت کیمیا ف���ن آورآریا این بوده اس���ت که 
ب���ا نوآوری های���ی در ام���ور خدمات  فن���ی مهندس���ی بتواند به 
تحقق این اندیش���ه یاری رس���اند تا امر نگهداری ماشین آالت 
س���نگین عمران���ی، راهس���ازی و معدنی در ش���رکت ه���ای کاربر 
ای���ن گونه ماش���ین آالت ب���ه عن���وان یك اس���تراتژی ب���ا رویکرد 
فنی - مهندس���ی تلق���ی گردد. این موض���وع از آن جهت دارای 
اهمیتی قابل توجه اس���ت که ماشین آالت عمرانی؛ راهسازی 
و معدنی نه تنها بخش مهمی از س���رمایه شرکت های صنعت 
احداث و معدن را تشکیل می دهند، بلکه از آن رو که این گونه 
ماشین ها به عنوان یك ثروت ملی با توان ایجاد ارزش افزوده 
باال نقش بس���یار مهمی را در س���اخت و س���از پ���روژه های بزرگ 
 و کوچك کش���ور اعم از ایجاد پاالیش���گاه ها؛ س���دها؛ راه ها و ...

 ایفا می نمایند.
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تئوری و عملی در سایت مشتری انجام می شود .
2- تولی���د مت���ن ها و نرم افزارهای آموزش���ی درارتباط با ماش���ین آالت 

راهسازی و معدنی 
3- برگزاری س���مینارهای آموزش���ی در سطح مدیران ش���رکت های کار 

بر ماشین آالت

2 : طراحی ،تولید و  استقرار سیستم های 
نرم افزاری ماشین آالت

ش���رکت کیمیا ف���ن آور آریا که نخس���تین پدید آورنده نرم اف���زار عمومی 
مدیریت نگهداری و بهره برداری ماش���ین آالت در کش���ور اس���ت که در 
س���ازمان انفورماتیک ایران به ثبت رسیده است.این شرکت، بواسطه 

دانش و تجربه ای که در مدت 12 سال با نصب نسخه اول این 
ن���رم افزار در بیش از 150 ش���رکت مختلف عمرانی؛ راهس���ازی و معدنی 
خصوصی؛ دولتی و نهادی اندوخته اس���ت نسخه دوم نرم افزار تحت 
وب مدیریت اطالعات نگهداری و بهره برداری ماش���ین آالت عمرانی، 
راهس���ازی و معدن���ی ب���ا ن���امCMMS PRO   را پدید آورد. ه���دف ما  از 
طراح���ی و پدیدآوری این نرم افزارها آن بوده اس���ت که بتوانیم با وارد 
ک���ردن فن آوری اطالعات در عرصه  ماش���ین آالت ام���کان  به کارگیری 
 (CMMS روش های نوی���ن مدیریت نگهداری مبتنی بر کامپیوتر یعنی
)را ب���ه عن���وان یکی از پیش���رفته تری���ن روش های مهندس���ی نگهداری 
درکش���ورفراهم آوریم. از این روکوش���یده ایم که به عنوان مستقر کننده 

این سیستم براساس درخواست شرکت های کاربر عمل نماییم .

3ݤ :ݤ مشاݤوݤرݤهݤ اݤجرݤاݤییݤ فنیݤ –ݤ مهندݤسیݤ
مش���اوره اجرایی بدین معنا اس���ت که کارشناس���ان این ش���رکت تحقق 

اس���تراتژی نگه���داری ب���ا رویک���رد فن���ی- مهندس���ی در ام���ور نگهداری 
ب���ا نش���ان  ن���ه فق���ط  ماش���ین آالت س���نگین راهس���ازی و معدن���ی را 
 دادن راه کاره���ا بلک���ه ب���ا ی���اری رس���اندن به نح���وه پیاده س���ازی این 
راهکاره���ا ب���ا در نظ���ر گرفتن  ش���رایط مدیریت���ی و اجرایی ش���رکت های 
گوناگون کاربر با تکیه بر اس���تاندارد مدیریتی ISO9000 و چرخه دمینگ 

Deming Cycle به انجام می رساند.

۴ : تالیف و ترجمه كتاب ها 
 و درس نامه های آموزشی و فنی

از فعالی���ت های مهم ش���رکت کیمیا فن آور آریا ترجم���ه و تدوین کتاب 
ه���ای س���رویس –نگهداری و تعمیرات ماش���ین آالت س���نگین و نیمه 

سنگین عمرانی، راهسازی و معدنی است .
ما اعتقاد عمیق داریم که استفاده از کتاب های راهبری ماشین آالت 
بویژه ف���ن آوری پیچیده آنها موجب می گردد که کاربران این ماش���ین 
ها با آگاهی از مشخصات فنی و اصول ایمنی کاربرد آنها از آسیب های 
احتمال���ی ب���ه خود و دس���تگاه پیش���گیری نمایند. این ش���رکت تاکنون 
ترجمه بیش از 95 جلد کتاب اپراتوری و سرویس نگهداری و تعمیرات 
و ایمنی ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین را به سفارش شرکت های 
سازنده و یا نمایندگی خدمات پس از فروش آن ها به انجام رسانیده 
اس���ت. همچنین ده ها جلد متن های مختلف آموزش���ی را در سطوح 

مختلف آموزشی کاربران ماشین آالت تالیف و تدوین کرده است. 
برای اطالع از جزییات فعالیت های آموزش���ی شرکت کیمیا فن آور آریا، 
همچنین برای دس���ت یاب���ی به این اطالع���ات و مقاله ه���ای گوناگون 
مربوط به ماشین آالت عمرانی، راه سازی و معدنی می توانید به سایت 

 www.kfamachine.com : این شرکت نیز مراجعه فرمایید
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be at the final stage to be completed. Also the surface 
and seasonal waters to be controlled through creation 
of irrigation networks in order to fulfill the visions and 
missions of the Fifth National Development Plans and to 
protect the national investment ,and to use the privileges 
of these projects after completion and launching    
4. Multilateral support should be extended to the export 
of technical and engineering services to the targeted 
counties and markets . This not only bring about 
foreign exchange currencies but also will present the 
construction developing companies as the technical and 
engineering ambassadors of I.R. of Iran . They can play 
a role in reinforcement and solidification of economic 
and technical cooperation and relations among countries 
noticeably and crate a sound position and base in other 
scenes for the country and guarantee the constant 
influence in these kinds of markets. 
5. It is necessary to prepare facilities to make a real 
performance of the Principle 44 of the Constitution with 
the creation of credit line through National Development 
Fund and banks in line with the implementation of 
developmental projects in form of Build Operate and 
Transfer(B.O.T) , Build , Operate and Shifting , and 
Build, Operate and Ownership (B.O.O.). 
6. Creating and developing the combinational cycle 
plants by using the rich gas reservoirs in order to export 
gas to neighboring countries and supply a part of the 
needs of the country to foreign exchange currencies 
7. Making a legal and precise definition of the private 
sector , so that the arrival of governmental institutions 
into this scene could be prevented from.  This sector has 
been included in the Constitution in a general form , but 
its regulations, realms and conditions which should be 
defined in detailed rules have been ignored. 
8. A group of skilled experts could be commissioned to 
study and report the cost price of the shifted projects to 
the governmental institutions , so that it is possible to 
specify a base price of cost and interests of such kind 
of shifting within the framework of national interest 
and then based on its outcomes, measures to be taken in 
shifting projects to private sectors. 

B. Social Domain
1.   Social  mass housing projects to be made in 40 to 50 
meter areas in form of purchasing or leasing housing units 
proportional with the effective demands in the society . 
It should be such that a young couple could stay there at 
least for five years and grounds to be paved for shifting 
these kinds of rented houses in case of demand for the 
next periods. As for the purchasing housing units , 40 to 
50 year long-term loans with a low interest and coverage 
of loans up to 90 percent of the current price of housing  
should be provided , so that the young couple could buy 
them. By the way, industrial projects , small , converting 
and average industries should be made near such kind of 
housing areas , so that the problem of transportation of 
these kinds of settlements could be minimized. 
2. Determining the  rate of workers’ wages proportional 
with the costs of a five-people household basket such 
that it could supply the relative welfare of the workers 
households based on localized standards. In this case , 
in order to promote the level of productivity , efficiency 
and effectiveness of the work , it is suggested that a  think 
tank to be formed comprised of experts of Ministry of 
Cooperatives, Labor and Social Welfare in association 

with employers and workers section .  In such a venue, 
grounds to be paved for shifting the day-based wage 
to labor-based wage  and of course gradually and in 
different stages, to be converted to labor wage such that 
in the first stage, equal to 60 percent of the average of 
labor force productivity in countries such as Turkey , 
Japan, Indonesia , and Malaysia  to be considered as a 
standard for national labor force. 
3. Ranking the profession must be made based on degree of 
importance and priority of each job in supplying national 
interest. In this case , it is necessary to specify the effective 
variables and determining indictors by tripartite experts 
from workers, employers and government sectors. Then 
, their components should be finalized , so that it could 
prevent from the exit of part of experts due to high level of 
income and welfare in the neighboring countries. 
4. Using the rule of large figures in paying cash subsidies 
, such that these kinds of financial resources could be 
shifted towards investment in generative sectors. Thus , 
its added value in rural regions could be given to rural 
people through small, conversing and average industries, 
thereby absorb a part of released human resources 
from the agricultural sector and reduce migration into 
cities. In urban sectors, these financial resources could 
be employed in financial markets and its interests to be 
allocated to urban low income deciles. 
5. It is necessary to expand social security in a pervasive 
way for all walks of life and pay special attention to the 
single legal article of Social Security Organization in 
which Social Security Organization has been defined as 
public and non-governmental institutions. So , this legal 
position can be used to prevent from any unjust dealing 
with works and employers institutions and any irregular 
use of these resources which are examples of peoples’ 
rights and intra-generation wealth .  In fact 91 percent of 
its assets and resources belong to works and employers 
sector and the state , in lieu of its 9 percent share in social 
security is one of the greatest debtors to Social Security , 
while it has also spread its control over all processes and 
procedures of social security. 

C. Political domain     
1. Holding broad relation and normalizing relations with 
world industrial developed countries in order to have 
access to progressive technologies and its application for 
the national development 
2. Extending the grounds for decision making and 
decision taking  from governmental domains to national 
pervasive domains and giving further and effective roles 
to the private sector in these kinds of national procedures 
3. Expansion of so called , meritology in delivering 
responsibilities to individuals by considering the specialized 
relations, necessary capacities and necessary abilities 

Association of Construction Companies voices its 
readiness to offer its specialized working groups in 
these fields to the Presidential Office . Upon request , 
it can also offer expert advice on the related specialized 
subject by forming specialized committees and think 
tank , and present the result of the brain storming of the 
competent groups to the planners and policymakers of 
the Presidential Office. 
We take this opportunity to congratulate the  election 
of H.E. Dr. Rouhani as the new president of Islamic 
Republic of Iran to our countrymen and countrywomen  
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Fortunately the presidential election of the 11th term was 
held in an environment full of sincerity and joy. Each 
of the candidates of this term put forth their own plans, 
policies and strategies in different economic, social, 
political, cultural and international domains.  On the other 
hand, the candidates were evaluated by people and in 
this way, people could have a precise assessment of the 
processes and procedures of candidates’ programs (in case 
of being elected) .Then acquiring necessary awareness, 
in the Election Day, the best option was elected. 
Considering its guild and professional nature in laying 
down the infrastructures of development, and despite its 
lack of interest in arriving at political debates which is 
the result of the nature of the Association Construction,  
the Association of Construction Companies took part in 
presidential election with a full capacity and in an active 
way .  It also invited the respectable candidates to put their 
programs , strategies and presented the legal requests and 
anticipations of the private sector . The representatives of 
the 6 the presidential candidates attended at the venue of 
the Association and presented their views . they listened to 
the problems of the private sector and accepted the legal 
expectations included in the statement of the private sector 
and confirmed its contents with their signatures. 

The senior managers of the Association of Construction 
Companies ( whose member companies enjoy more than 
65 year of technical and engineering experience as the 
builders of development infrastructure with specialized 
and sub-specialized forces and highest scientific and 
engineering capacities and perhaps such an accumulation 
of technical and engineering knowledge on construction 
can find only in a few organization)  in this meeting in 
the presence of candidates’ representatives announced 
that they will be at the service of the future president 
and will  generously present their potentials and will help 
with the expansion of construction spaces like Arash , 
the mythical personality.  In its review and analysis of 
presidential candidates, the Association of Construction 
Company found Dr. Rouhani’s programs and strategies 
more suitable in presenting a clear image of the real 
role of the private sector. It estimated him more suitable 
in fulfilling the necessary missions to achieve national 
interest , dignity , synergy and innovative connection , so 
it employed all its existing capacities and tried to make 
efforts at this end and adopted operational measures. 

The Association believed that the so called the  state 
of wisdom and hope has certain plans in which it was 
possible to see the interest of the system and I.R. of Iran’s 
government in using the existing potentials and abilities 
in achieving development visions more fully. It was 
such that his programs could provide necessary grounds 
for the national growth and international innovative 
communications to maintain and expand national 
interest more efficiently.  Interestingly, the mentioned 
programs could use the capacities of the private sector 

to monitor it . In other words , in the book of the state of 
wisdom and hope , all trends of development in national 
and international dimensions were included briefly and 
with a constructive contents. 

Having such an assumption and interpretation , and as 
the oldest guild and engineering association , it tried  
to put the issue of support to Dr. Rouhani’s plans in its 
blueprint and its guild activities amid guild members 
, beneficiaries and supply chains.  This statements 
does not mean that we demand a quota as equal as the 
efforts made by our member companies in line with the 
expansion of presidential programs of the 11th term.  But 
as it was mentioned in June and previous issues of the 
Mahnameye Payame Abadgaran (Developers’ Message: 
Monthly Review) , the main concern of the members of 
the association is the national interest of the country .  
In particular , in performing the national projects and 
developmental infrastructures , the member companies 
of the association have achieved to a such of technical 
and engineering knowledge and position of localized 
experiences which have made the country independent 
of foreign experts.  There is a concern that if the 
existing capacities could not be used, then the concerned 
companies will be closed down and facing bankruptcy 
one after the other . Then the contractor companies of 
foreign developmental projects will be able to impose 
the illegitimate desires of their governments on Iranian 
authorities and our beloved country . After that , a great 
part of foreign exchange assets will be plundered and if 
we do not act in accordance with their will , then they will 
employ the Damocles sword of threat to exit from the 
developmental projects . Naturally , with the formation 
of these conditions , the national will be overshadowed 
by the need to foreign companies. It is hoped that such 
a scenario could not take place . So what is expected 
within the framework of national interest and current 
rules by this Association from the respectful president 
of the 11th term is as following phrases and it is hoped 
that they could be taken into consideration in programs .  
To ease the understanding of the mentioned issues, these 
expectation are classified in three economic , social and 
political domains for your consideration :

A. Economic domain 
1. Investments ( including investment of the governmental 
sector , private sector and foreign investments ) to be 
directed in the sector of production and construction 
in particular in developmental infrastructures ( such 
as development of structure construction and systems 
related to road, rail , sea and air projects) 
2. The development of extraction from oil and gas fields 
with the priority of common fields with the countries of 
the edge of Persian Gulf to be made with an assumption 
to produce hundreds of petrochemicals in order to 
enhance the added value. 
3. The dams and semi-complete projects or those to 
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