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	آبشار	چهارده،	بیرجند

بــا آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات مســلمانان ايــران و جهان در 
مــاه مبــارك رمضــان، از خداوند مّنان بــرای همگان توفيــق فراوان 

مسئلت می داريم.
اميــد اســت با توفيق الهــی و خودآگاهــی از ثمرات اين مــاه خيرات 
و مبــرات بهــره كافــی و وافی برده و از ســجايا و مزايای چشــمه پاك 
و تابناك آن جرعه ها نوشــيده باشــيم و از خاك تا به افلاك ذره آســا 

به سماع آمده و در شعاع انوار باريتعالی قرار گيريم و آرام پذيريم.
از خداونــد بــزرگ خواهانيــم كه ثــواب ليالی قدر را كه با نام شــريف 
حضــرت  زميــن  و  آســمان  هفــت  مالــك  فــرش  و  عــرش  صاحــب 
اميرالمؤمنيــن علــی  عليه الســلام عجيــن شــده اســت بــه پيــروان 

حضرتش ارزانی بدارد.

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شكر كه این آمد و صد حیف كه آن رفت
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طــی مراســمی شــکوهمند و فاخــر، تنفيــذ حکــم رياســت جمهــوری دوره 
را، توســط مقــام معظــم رهبــری،  آقــای دكتــر روحانــی  يازدهــم، جنــاب 
اميدواريــم  و  می نماييــم  عــرض  تهنيــت  و  تبريــك  عزيــز  هم ميهنــان  بــه 
كــه بارقه هــای اميــد  ســّنت پســنديده همدلــی، همراهــی و هماهنگــی 
بيشــتر و دلگرمی هــای افزون تــری را در چشــم اندازهای فــراروی جامعــه 
قــرار داده اســت،  در واقعيتهــا و در هســتی اجتماعــی نيــز بــا برنامه هــا و 
سياســتگذاری های حکيمانــه و علمــی رئيــس جمهــور محتــرم و هيــأت 
دولــت منتخب، جامعه عملياتی و اجرايی يابد و زمينه های تحقق هرچه 
بيشــتر بيانيه مأموريت، چشــم اندازها و ارزشــهای مترتب بر آن را در آيينه 

زمان شاهد و ناظر باشيم.

همچنين اميدواريم و آرزو می كنيم مراسم تحليف رياست محترم جمهور، 
كــه بــرای اولين بار بــا ميهمانــان ويــژه ای از دولتمردان كشــورهای جهان 
در مجلــس شــورای اســلامی ايــران برگزار شــد،  طليعه ای بــرای تعاملات و 
تأمــلات هرچه بيشــتر ميان قوای حاكميتــی در فرايند همياری و همکاری 
همــه جانبــه گــردد و در عرصــه بين المللی نيــز روح تازه ای بر مناســبات و 
معــادالت جمهــوری اســلامی ايــران بــا ســاير كشــورها بدمــد تــا بيــش از 
پيــش پايه هــا و مايه هــای همگرايــی بــا روح و وجــدان جمعــی را در روابط 
ميــان قوايــی در داخــل و بــا كنشــگران بين المللــی را در خــارج از مرزهــای 
جغرافيايــی اســتقرار دهد. اين ســنت پرشــکوه تحليــف و نوآوريهای پديد 
آمده در آن را به برگزاركنندگان و گردانندگان آن تبريك می گوييم كه با دقت 
و ظرافت خاصی اين مراسم را طراحی و با موفقيت و مديريت شايسته ای 
آن را اجــرا كردنــد. در اين مراســم ســخنان نغــز و ادبيات پرمغــز ،جلوه های 
ويژه ای را به ســنت فرهيختگی مناسبات پارلمانی ايران  بخشيد و سرآغاز 
فصلــی نــو و رونــدی تــازه را در عرصه های كنشــگران نهادهــای حاكميتی 
نويــد  داد؛ كــه اميــد اســت ايــن همدلی هــا و همزبانی هــا يــا به بيانــی بهتر 
»همدلی از همزبانی خوشــتر اســت« در تمامی حوزه ها و عرصه های امور 
نهادهای نظام اســلامی محقق شــود. در ضمن تلاش چهار روزه فشرده 
صبــح و بعدازظهــر نماينــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســلامی را ارج 
می نهيــم كــه بــا بيان نظــرات و دغدغه های ملــی و بين المللی نقشــه راه 
دولــت جديد را ترســيم و تقويم نمودنــد و مديريت توانمنــد و برنامه ريزی 
دقيــق و علمــی و اثربخــش را بــه منظور مفاهمــه ژرف تر ميــان نمايندگان 
محترم و اعضای هيأت محترم دولت معرفی شــده توسط رياست محترم 
جمهــوری، تحســين می كنيــم كــه نمــودی از رشــد مناســبات ســازنده و 
ارزنــده ميــان قوايــی و ميان گروهی در شــنيدن اقــوال و انتخاب بهترين ها 
از هــر دو ســوی ايــن گفتمــان حســاس بــود. گرچــه در فراينــد كار ســخت و 
دشــوار بررســی صلاحيت ها و نقطه نظرهــا، تمامی اعضــای كابينه موفق 
بــه دريافــت رأی اعتمــاد نشــدند و از اين بابت خوشــحالی ما كامل نشــد 
ولــی كســب رأی اعتماد بيــش از 80درصــدی وزرای منتخب رئيس محترم 
جمهور از مجلس شــورای اســلامی با باالترين ميزان آراء دريافتی نســبت 
بــه كســب آراء اعتماد در طــول دوره های قبلی و در مــورد هيأت دولتهای 
پيشــين، خــود نشــانه حركــت در راســتای همدلــی و همزبانــی بيشــتر و 

همکاری و همياری افزون تر ميان دو قوای مجريه و مقننه است.

بی شــك هيــأت دولــت معرفی شــده توســط رياســت محترم جمهــور و 15 
نفــری كــه موفق بــه كســب رأی اعتمــاد شــدند از قو ی تريــن، توانمندترين 
و مجرب تريــن نيروهــای مديريتــی كشــور هســتند كــه بــا دانــش، تخصص 
وســيع، عميق و دقيق متولی ســازمان تحت مديريت قرار می گيرند؛ برای 

همــه اعضــای محترم هيأت دولت آرزوی موفقيــت و پيروزی می كنيم و به 
اين كابينه تدبير و اميد واقعًا اميد بســته ايم و آمادگی خود را برای پيشــبرد 
اهــداف عاليه وزارتخانه های ذيربط با بيانيه مأموريت انجمن شــركتهای 
ساختمانی اعلام می نماييم و تمام قد در خدمت به منويات آن بزرگواران 
 بــه پاايســتاده ايــم و در ايــن راه تمامــی ظرفيتهــای مهندســی، علمــی،

 فنی و تجربه 65 ساله خود را به كار خواهيم بست.

بــا ايــن مقدمــه ســخنی چنــد بــا رياســت محتــرم جمهــور دوره يازدهــم با 
احســاس وظيفــه ملی به طــور مســئوالنه و صادقانه معــروض می داريم و 
اطمينان داريم كه چون سخن از دل برخاسته است و با منافع ملی رصد 

شده است الجرم بر دل نشيند.

جنــاب آقای دكتر روحانی، هيأت مديره  انجمن شــركتهای ســاختمانی به 
نمايندگــی از طــرف كليه شــركتهای عضــو و به عنوان قديمی ترين تشــکل 
مهندســی پيمانکار پروژه های عمرانی با باالترين رتبه های ارزيابی توسط 
ســازمان مديريــت و برنامه ريزی، انتخــاب به حق و شايســته جنابعالی را 
به رياســت جمهوری دوره يازدهم به حضرتعالــی، به مردم ايران زمين به 
ويــژه جوانان كشــور و رهبــر معظم انقلاب اســلامی ايران تبريــك و تهنيت 
عــرض می نمايــد و همانطــوری كــه در مقاله هــا و مطالــب پيشــين كــه در 
شــماره های متعدد ماهنامه پيام آبادگران ارگان رسمی انجمن شركتهای 
ساختمانی درج شده است، مجدد اعلام می داريم كه تمامی ظرفيتهای 
دانش فنی، علمی،  تجربی و ظرفيتهای فيزيکی خود را به عنوان بخشــی 
از پيشــاهنگان و پيشــگامان توسعه و ســازندگی كشــور، در تحقق اهداف 
دولــت پرتــلاش و خــلاق حضرتعالــی بــه كار خواهيــم بســت و اميــد آن را 
داريــم كــه از تمامی توانمندی های انباشــته شــده در مجموعه شــركتهای 
عضــو ايــن انجمــن كــه در ســطح ملــی، منطقــه ای و بين المللــی بــه كار 
ســازندگی و آبادگری اشــتغال دارند اســتفاده بيش از پيش شــود زيرا امروز 
شــركتهای عضــو اين انجمن بــا دارا بودن كليه امکانات كاری،  متأســفانه 
بــا كمتــر از ســی درصــد ظرفيت خــود كار می كنند بــه طوری كه در بســياری 
موارد دريافتی های آنها از فعاليتهای در اختيار حتی كفاف هزينه های دفتر 
مركزی آنها را نمی دهد. صميمانه و با قاطعيت به استحضار می رساند كه 
هيــچ پــروژه ای در كشــور وجود نــدارد كه شــركتهای عضو انجمــن از انجام 

آن ناتوان باشند. 

جنــاب رياســت محتــرم جمهــوری؛ الزم اســت بــه اســتحضار حضرتعالی 
برسانيم كه رونق بخش صنعت احداث در رسته های راه، سد، پااليشگاه، 
 ابنيه، پل، مسکن، تونل،  ساختمانهای صنعتی و اداری و ساير سازه ها و 
ســامانه های ســاختمانی بيش از 480 بخش و زيربخش را فعال می ســازد 
و بــه ازاء هــر 70 متــر ســاخت و ســاز در كشــور حــدود 2/5 شــغل مســتمر 
پيوســته و 0/3 شــغل مســتمر وابســته جمعــًا 2/8 نفر شــغل پايــدار ايجاد 
مــی شــود بــه بيانــی بهتــر بخــش ســاختمان و صنعــت احــداث بــا 70 متر 
فــرآوری ســاختمان حــدود 2/8 شــغل مســتمر توليد می كنــد همانطوری 
كه مســتحضر می باشــند با وجود نرخ باالی بيکاری در كشــور و با اشــراف 
همــه جانبــه حضرتعالــی بــه آثــار ســوء و منفــی و تبعــات آسيب شــناختی 
بيکاری در رشد پديده های كژرفتاری، بزهکاری و توسعه اعمال مجرمانه 
كــه موجــب اضمحــلال ســرمايه اجتماعــی، اعتمــاد اجتماعــی، وفــاق و 
مشــاركت اجتماعــی می گــردد، رشــد چنيــن پديده هايــی خــود از عوامــل 
 كليــدی و مؤثــر نابــودی توســعه پايــدار در هــر كشــوری محســوب می گردد
 از ســويی رشد پديده های آسيب شناختی ناشی از بيکاری باعث افزايش 

 آغاز به كار دولت دكتر روحانی و انتظارات 
شركتهای مهندسی پیمانكار پروژه های عمرانی
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هزينه هــای اجتماعــی می شــود بــه طوری كــه منابــع مالی و پولی كشــور كه 
می بايســتی صــرف عمــران و آبادانی گــردد، مصــروف نگهــداری مجرمان و 
رســيدگی به جرايم آنها می شــود و نيروی انســانی واجد شــرايط و امکانات 
بــرای امــور كار مولــد و بهــره ور بــه گروه هــای نيازمنــد نظامهــای حمايتــی و 
امــدادی تبديــل می شــوند، لــذا آثار مثبــت رونق بخش ســاختمانی نه تنها 
ســند چشــم اندازهای افق 1404 را قابليت تحقق می دهد بلکه بر بسياری 
از پديده هــای آسيب شــناختی )كه بخــش بزرگی از توان نهادهــای دولتی و 
حاكميتی را در چنبره فعل و يا ترك فعل خود گرفتاری می سازد(، نقطه پايان 
می گذارد و زمينه های توسعه پايدار كشور را بر اساس مناسبات و معادالت 

آمايش سرزمينی ميسور و ميسر می كند.

آقــای رئيــس جمهور؛ انجمن شــركتهای ســاختمانی و نهادهای همبســته 
و پيوســته بــه آن در صنعــت احــداث، امــروز بــه حــد بااليــی از دانــش فنی و 
مهندسی دست يافته اند كه توانايی رقابت با شركتهای خارجی مهندسی 
پروژه هــای عمرانی، در ســطح منطقه ای، بين المللی و جهانــی را دارند به 
طــوری كه شــركتهای عضو اين انجمن در صنعت سدســازی بــه درجه ای از 
مهارتهای تخصصی و فوق تخصصی دســت يافته اند كه اين افتخار نصيب 
ميهن عزيزمان شــده اســت كه جزء سه كشــور دارای ظرفيتهای عالی فنی 
و مهندســی كاربردی با اســتانداردهای جهانی در اين رشته ارزيابی شوند؛ 
آقــای رئيــس جمهور ايــن شايســتگی های افتخارآميز فقط به ســد خلاصه 
نمی شــود؛ بلکــه در مقام مقايســه شــركتهای مهندســی پيمانــکار پروژه ها 
و طرحهای عمرانی كشــور در رشــته های راه،  ابنيه، اتوبان، ســاختمانهای 
صنعتی و اداری، پل  ســازی، تونل، پااليشگاه و ساير سازه ها و سامانه های 
صنعتی به جايگاهی دســت يافته اند كه از شــركتهای مشــابه در كشورهای 
صنعتــی و فراصنعتــی اگــر نگوييم باالتــر قرار گرفته انــد، بايد به ضــرس قاطع 

گفته شود كه كاملًا با آنها برابری می كنند.

آقــای رئيــس جمهــور؛ اين ســرمايه دانــش فنی و مهندســی با فجــر انقلاب 
اســلامی با دشــواری كار در ســرمای زير 30درجه و در گرمای باالی 50درجه 
و در شــرجی 98درصد و در دورافتاده ترين و محروم ترين مناطق جغرافيايی 
كشــور بــه دســت آمده، تشــکيل شــده و گســترش يافته اســت؛ حفــظ اين 

سرمايه ملی از اوجب واجبات است.

آقای رئيس جمهور؛ امروز شركتهای عضو مجموعه صنعت احداث روزهای 
ســخت و دشــواری را می گذراننــد مطالبــات انباشــته شــده آنهــا پرداخــت 
نمی شــود. فهارس بها واقعی نيســتند، ضرايب منطقه ای و باالســری و نرخ 
تسعير ارز در امور پروژه ها دخالت واقعی داده نمی شوند؛ قراردادها يك طرفه 
بر پيمانکاران تحميل می شــود. اســناد مناقصه به درســتی و كامل در اختيار 
پيمانــکار قرار نمی گيرد و موارد متعدد ديگری كه بايد گفت )مثنوی هفتادمن 
كاغذ شود( بخش بزرگی از توان مديران اين قبيل شركتها را در مدار بوروكراسی 
اداری چنداليــه نابــود كــرده و هــدر می دهــد همانطوريکه اشــاره رفــت امروز 
شــركتهای مهندســی پيمانکار پروژه های عمرانی با كمتر از 30درصد ظرفيت 
خويش فعاليت می كنند و حتی توانايی تأمين هزينه های دفتر مركزی خود را 
ندارنــد و ايــن شــرايط در زمانــی اتفاق افتاده اســت كــه در دولت نهــم و دهم 
واگذاری پروژه های اقتصادی به نهادهای نظامی بيش از 7 برابر شده است. 
نهادهايــی كه از مجموعه هايــی از يارانه های پنهان نيز برخوردار هســتند كه 
گرچه در صورت سود و زيان و عملکرد آنها مشاهده نمی شود ولی آثار سوء 
آن در حسابداری ملی و اقتصاد ملی و در شاخصهايی چون توليد ناخالص 

داخلی خود را به طور بارز نشان می دهد.

آقای رئيس جمهور؛  بيم آن می رود كه با روند تضعيف رو به رشد شركتهای 
پروژه محور بخش خصوصی تعطيلی و انحلال آنها با شتاب بيشتری ادامه 
يابد. روند چنين شــرايطی اقتصاد كشــور را از مسير واقعی خارج می سازد. 
شــاخصهای اقتصادی را نامناسب تر و بدتر می كند. ارزش افزوده را كاهش 

می دهد و باعث انحراف در تخصيص منابع می گردد. 

آقای رئيس جمهور؛ بخشــی از شــرايط نامســاعد اقتصادی كنونی ناشی از 

واگــذاری پروژه هــا بــه نهادهای نظامی و انتظامی اســت. بــا نابودی بخش 
خصوصــی كــه رونــد آن آغــاز شــده اســت، عرصه بر تاخــت و تاز شــركتهای 
خارجــی بــاز خواهــد شــد. آنــگاه منافــع ملــی كشــور دســت آويز شــركتهای 
خارجــی می گــردد و بــا جايگزيــن شــدن اين قبيل شــركتهای خارجــی، آنها 
اراده كشــورهای خــود را بــر كشــورمان تحميــل خواهنــد كرد و ضمــن خارج 
ســاختن ارز از كشــور هزينــه اجــرای پروژه ها را به چندين برابــر قيمت واقعی 
آن خواهند رساند. از حضرتعالی كه دولت تدبير و اميد را در قلب و انديشه 
ملــت نهــادی كرده ايــد،  انتظــار داريــم كــه بخــش خصوصــی توســعه بخش 
كشــور را يــاری رســانيد. هدف آن نيســت كه بــرای اين بخــش تقدم فضلی 
در نظــر گرفتــه شــود بلکه انتظار اين اســت كــه موانع پيــش روی اين بخش 
برداشــته شــود؛ در صورت صلاحديد در گام نخست دستور فرمايند كاركرد 
ايــن بخش را در حفظ منافع مّلی كشــور با بخشــهای دولتی و شــبه دولتی 
كــه حــدود 35 ميليارد دالر پروژه ها را در چند ســال اخير در اختيار گرفته اند 
مقايســه نمايند تا مشــخص شــود قيمــت پايه واگــذاری پروژه هــا به بخش 
خصوصــی واقعــی و بخش دولتی و شــبه دولتی با قيمت نهايی تمام شــده 
آنها در زمان تحويل )كامل و دائم( چه روندی را طی كرده است و كيفيتهای 
ســاخت و ســاز چگونــه بوده اســت؟ مــا پيشــاپيش داوری هيــأت منتخب 
جنابعالــی را بــا طيب خاطر قبول و بــر آن مهر تأييد می نهيم و بر ديده مّنت 
می گذاريم و اعلام می كنيم كه محور و اساس اين پذيرش همانا منافع ملی 

كشور است.

آقــای رئيــس جمهور؛علی رغــم ميــل باطنــی مجبــور بــه بيــان ايــن واقعيت 
هســتيم كه ما در روند 35 ســال انقلاب شکوهمند اسلامی نشان داده ايم 
كــه در حــد توان خويش و در راه ميهن و انقلاب اســلامی از هيچ كوشــش و 
تلاشــی دريغ نکرده ايــم و حضور فعال مديران شــركتهای عضو اين انجمن 
در زمان جنگ تحميلی چه در ســاخت راههای دسترســی برای رزمندگان 
عزيزمــان و چــه در اختيــار قــراردادن ماشــين آالت و تجهيــزات بــه جبهه ها 
و چــه بــه صورت حضــور مســتقيم در جبهه ها، ميثاق اســتوار و مســتحکم 
مجموعة ما را با نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران به اثبات می رساند.

آقای رئيس جمهور اين مطلب پايانی را نيز بايد به اســتحضار برســانيم كه 
در قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ايــران در اصــل 44 اقتصاد كشــور در 
ســه بخش دولتی،  تعاونی و خصوصی طبقه بندی شــده اســت كه حدود، 
ثغــور و قلمــرو بخش خصوصی را بايــد قوانين تفصيلی تعريف، مشــخص و 
معيــن كنــد؛ ولــی در طی مدت 35 ســال پــس از انقلاب اســلامی اين اقدام 
بــه صــورت طرح و يا اليحه به مجلس شــورای اســلامی ارائه نشــده اســت 
و مغفول مانده اســت. كما اينکه رياســت محترم مجلس شــورای اســلامی 
در نامــه ای خطــاب بــه رياســت محتــرم جمهــوری ســابق بــه مــواد قانونی 
ســال 1337 مبنی بر منع مداخله كاركنان دولت )در شــركتها و مؤسســاتی 
كه پنج درصد يا بيشــتر ســهام و يا ســرمايه و يا منافع آن متعلق به يك نفر 
از اشــخاص شــامل قانــون مذكــور و يا بيســت درصد و يا بيشــتر ســهام و يا 
سرمايه و يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در اليحه باشد(، 
اشــاره كرده انــد  كــه نشــان دهنده اين اســت كه تعريفــی از بخش خصوصی 
واقعــی در قوانيــن تفصيلی بعد از انقلاب اســلامی به عمل نيامده اســت و 
رئيس محترم مجلس به قانون سال 1337 استناد می نمايد، لذا از رياست 
محترم جمهوری محبوب درخواست می شود امر و مقرر فرمايند نسبت به 
تعريــف و تعييــن جايگاه قانونی و حقوقی بخش خصوصی از طريق مجلس 

شورای اسلامی اقدام عاجل به عمل آيد.

بــا پــوزش از تصديعــی كــه ايجــاد شــد؛ كلام آخــر اينکــه انجمــن شــركتهای 
و  ظرفيتهــا  تمــام  بــا  كــه  می رســاند  اســتحضار  بــه  مجــدد  ســاختمانی 
توانمنديهــای فنــی و مهندســی و مديريتی خويــش در راســتای خدمت به 
اهداف دولت تدبير و اميد اعلام آمادگی كامل می نمايد و گوش به فرمان و 

چشم بر اشارت دولت كريمه تدبير و اميد دارد.

من ا... التوفيق و عليه التکلان
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جناب آقای دكتر اسحاق جهانگيری
معاون اول محترم رياست جمهوری

انتخاب شايسته جنابعالی را توسط رياست محترم جمهور به عنوان 
معــاون اول رياســت جمهــوری تبريــك و تهنيــت عــرض می نماييــم. 
بی شك دانش گسترده و مديريت خلاق حضرتعالی راهگشای نقشه 

راه توسعه پايدار و ملی كشور خواهد بود. 
ضمن آرزوی توفيق دائمی برای آنجناب، انجمن شركتهای ساختمانی 
در تحقــق اهداف و منويــات دولت كريمه برای هرگونه اقدامی با تمام 
توانايی هــای علمــی، فنــی و تجربــه بيــش از 65 ســال اعــلام آمادگــی 

می كند.
انجمن	شركتهای	ساختمانی

جناب آقای مهندس بيژن نامدار زنگنه
وزير محترم نفت

انتخــاب شايســته جنابعالــی را توســط رياســت محتــرم 
جمهــور و دفــاع همه جانبــه از ارزشــهای واال و مديريتــی 
توانای شــما حاكی از توانمنديهای نامدار شماســت كه با 
كســب رأی اعتماد از مجلس شــورای اســلامی )به مثابه 
اعتماد ملت بزرگ و سرفراز ايران در سپردن حساس ترين 
وزارتخانه اقتصادی كشور به حضرتعالی( مهر تأييد مجدد 
و مؤكــد دريافــت كــرد؛ بــه آنجنــاب تبريــك و تهنيت عرض 

می نماييم.
بــا تمامــی دانايی هــا و  انجمــن شــركتهای ســاختمانی 
توانايی های علمی، فنی و مهندســی متبلورشده در 65 

سال تلاش و فعاليت سازندگی و آبادگری خود را در خدمت به اهداف عاليه وزارتخانه تحت مديريت آنمقام وظيفه 
ذاتی خود می داند و در اين زمينه از هيچ كوششی دريغ نخواهد كرد.

انجمن	شركتهای	ساختمانی

جناب آقای دكتر محمدباقر نوبخت
معاون محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست محترم جمهور

انتخــاب شایســته جنابعالــی را توســط ریاســت محتــرم بــه اصلی تریــن نهاد 
برنامه ریزی توسعه ای كشور تبریك و تهنیت عرض می نماییم.

بی شــك دانــش ژرف و گســترده حضرتعالــی در شــناخت دقیــق و عمیــق از 
ســازوكارهای برنامه ریــزی و بودجه ریــزی نویــد چشــم اندازهای روشــنی را 

فراروی جامعه قرار می دهد.
انجمن شركتهای ساختمانی با تمامی ظرفیت های علمی، فنی و مهندسی 
خویــش و بــا بیــش از 65 ســال تجربــه ســازندگی و آبادگــری در خدمــت بــه 
منویات و اهداف توســعه ای جنابعالی با كوشــش و تــلاش همه جانبه اعلام 

آمادگی می نماید.
انجمن	شركتهای	ساختمانی
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جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده
وزير محترم صنعت، معدن و تجارت

انتخــاب شايســته حضرتعالــی را كــه يکــی از پايه گــذاران صنعت كشــور بعد از 
انقلاب اســلامی هســتند توسط رياســت محترم جمهور و كسب رأی اعتماد 
از طــرف نمايندگان مجلس شــورای اســلامی كه به مثابه اعتمــاد ملت بزرگ 
ايران در ســپردن مســئوليت يکی از وزارتخانه های مهم اقتصادی به آنجناب 

است، به آنمقام تبريك و تهنيت عرض می نماييم.
انجمن شركتهای ساختمانی، تمامی ظرفيت های علمی، فنی و مهندسی خويش 
را همراه با بيش از 65 سال تجربه آبادگری و سازندگی، در طبق اخلاص قرار داد و در 

خدمت به منويات آنمقام به كار خواهد بست.

انجمن	شركتهای	ساختمانی

جناب آقای دكتر عباس آخوندی
وزير محترم راه و شهرسازی

انتخاب شايســته جنابعالی را توســط رياســت محترم جمهور به وزارت راه 

و شهرســازی و رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی )به مثابه اعتماد ملت 

بزرگ و ســرافراز ايران در ســپردن مســئوليت خطير زيرساختهای توسعه ای 

كشور به آنمقام را( به حضرتعالی تبريك و تهنيت عرض می نماييم.

انجمــن شــركتهای ســاختمانی تمامــی دانايی هــا و توانايی های علمــی، فنی و 

مهندسی متبلورشده در 65 سال تلاش و فعاليت سازندگی و آبادگری خود را در 

خدمت به اهداف عاليه وزارتخانه تحت مديريت آنمقام به كار خواهد بست و در 

تعاملات و تأملات فی مابين مشاوری امين از اصحاب يمين خواهد بود.

انجمن	شركتهای	ساختمانی
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جناب آقای مهندس حميد چيت چيان

وزير محترم نيرو
انتخاب شايسته حضرتعالی را توسط رياست محترم جمهور به وزارت 

نيــرو و رأی اعتمــاد مجلــس شــورای اســلامی را بــه مثابه اعتمــاد ملت 

بــزرگ ايران در ســپردن مســئوليت خطير يکــی از وزارتخانه های كليدی 

كشور به جنابعالی، تبريك و تهنيت عرض می نماييم. 

بــا تمامــی ظرفيتهــای علمــی، فنــی و  انجمــن شــركتهای ســاختمانی 

مهندســی و تجربه بيش از 65 ســال فعاليت خود را در عرصه سازندگی 

و آبادگــری كشــور در خدمــت بــه اهــداف عاليــه آنجنــاب بــه كار خواهد 

بست.

انجمن	شركتهای	ساختمانی

جناب آقای دكتر محمد نهاونديان
رئيس محترم دفتر رياست جمهوری و سرپرست معزز نهاد رياست جمهوری

انتخــاب شايســته حضرتعالی را توســط رياســت محتــرم جمهور به 
واحد حساس و پرمسئوليت رياست دفتر رياست جمهوری تبريك 

و تهنيت عرض می نماييم.
از خداونــد منــان بــرای آنجنــاب كــه يکــی از مناديــان نقــش تاريخی  
بخش خصوصی كشــور در توسعه كشور بوده ايد و هستيد توفيقات 
روزافــزون مســئلت می نماييــم و تمامــی ظرفيتهــای علمــی، فنی و 
تجربــی خويــش در خدمت به اهــداف ملی و توســعه ای آنجناب به 

كار خواهيم بست.
انجمن	شركتهای	ساختمانی
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جناب	آقای	دكتر	علی	طبیب	نیا

وزیر	محترم	امور	اقتصادی	و	دارایی
انتخاب شايســته جنابعالی را توســط رياســت محتــرم جمهور به 

اصلی تريــن نهــاد اقتصــادی كشــور و كســب رأی اعتمــاد مجلس 

شــورای اســلامی بــه مثابــه اعتمــاد ملت بــزرگ ايران در ســپردن 

مهمترين وزارتخانه اقتصادی كشــور را بــه آنمقام، به حضرتعالی 

تبريك و تهنيت عرض می نماييم.

انجمن شــركتهای ســاختمانی با تمامی ظرفيتهای علمی، فنی و 

مهندسی خويش و با بيش از 65 سال تجربه سازندگی و آبادگری 

در خدمت به منويات آنجناب اعلام آمادگی می نمايد.

انجمن	شركتهای	ساختمانی

جناب	آقای	دكتر	علی	ربیعی

وزیر	محترم	تعاون،	كار	و	امور	اجتماعی
انتخاب شايســته جنابعالی را توسط رياســت محترم جمهور و كسب رأی اعتماد 

مجلــس شــورای اســلامی بــه مثابــه اعتمــاد ملت بــزرگ ايــران در ســپردن يکی از 

حســاس ترين و مهمتريــن وزارتخانه هــای توســعه بخش كشــور را بــه آنجنــاب، به 

حضرتعالی تبريك و تهنيت عرض می نماييم.

انجمن شركتهای ساختمانی، تمامی ظرفيتهای علمی، فنی و مهندسی خويش 

را همــراه بــا بيــش از 65 ســال تجربه در ســازندگی و آبادگری كشــور عزيزمــان را در 

خدمت به اهداف و منويات عاليه آنمقام به كار خواهد بست و با تمامی امکانات 

انجمن	شركتهای	ساختمانیآمادگی خود را در تحقق منافع ملی كشور توسط آنجناب، اعلام می دارد.
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منوچهــر ملکيانــی فــرد، رئيــس هيــات 
مديــره انجمن شــركت های ســاختمانی 
با اشــاره به نظر جامعه فنی و مهندسی 
كشــور در مــورد كابينــه معرفــی شــده از 
سوی دولت به مجلس افزود: همانطور 
برنامــه  رئــوس  در  جمهــوری  رئیــس  كــه 
انتخابــی خــود بر شایســته ســاالری تأكید 
كــرده بودنــد حقیقتًا در انتخــاب و معرفی 
كابینه ای قوی و كارآمد آن را نشان دادند.
وی ادامــه داد: ســازندگان زیربنای كشــور 
و تشــكل های فنی و مهندسی در گذشته 

شــاهد عملكرد شایسته تعدادی از وزرای 
مختلــف  حوزه هــای  در  شــده  معرفــی 
بوده انــد. احاطــه و تســلط وزرای معرفــی 
شــده كه عملكردشان در ارتباط مستقیم 
اســت  بــوده  ســازندگان  و  كارآفرینــان  بــا 
غیرقابــل انكار اســت، بنابرایــن امیدواریم 
امــكان  مجلــس،  قاطــع  اعتمــاد  رأی  بــا 
بهره منــدی نظــام و ملــت بــزرگ ایــران از 

خدمات این افراد فراهم شود.
مهندس ملیكانی فرد در پاســخ به ســؤال 
خبرنــگار فــارس مبنــی بر اینكــه آیــا از وزیر 

شهرســازی  و  راه  وزارت  پیشــنهادی 
بخــش  بــه  وی  آیــا  و  داریــد  شــناختی 
فــرد  كــرد:  تأكیــد  دارد  اعتقــاد  خصوصــی 
معرفی شــده برای وزارت راه و شهرســازی 
جزء چهره های نخبه و فعال در مهندسی 
كشــور هســتند و حتــی قبــل از اینكــه بــه 
عنوان وزیر پیشــنهادی به مجلس معرفی 
شــوند بــه طور مرتــب با بخــش خصوصی 
هیــات  رئیــس  می كردنــد.  برگــزار  جلســه 
مدیــره انجمــن شــركت های ســاختمانی 
گفت: ادغام وزارت راه و شهرسازی از ابتدا 

حمایت	صنعت	احداث	از	كــــــــــــــــــــــــابینه	معرفی	شده
منوچهر	ملکیانی	فرد:	تفکیك	وزارت	راه	و	شهرسازی	ضروری	است

نظرات جامعه فنی و مهندســی و ســازندگی كشــور و تشــكلهای مربوطه در مورد كابینه معرفی شــده توسط آقای دكتر حسن روحانی 
 روز ســه شــنبه 15  مــرداد طــی نشســتی خبــری اعــلام شــد. طــی یــک نشســت خبــری كه با حضــور مهنــدس منوچهــر ملكیانــی فرد

 )رئیــس هیأت مدیــره(،  مهنــدس جــواد خوانســاری )رئیس شــورای هماهنگی تشــكلهای فنی و مهندســی( و مهنــدس احمد تائب 
)دبیر شــورای هماهنگی تشــكلهای مهندسی( برگزار شــد بیانیه چهارم شورای هماهنگی و اعلامیه انجمن شركتهای ساختمانی در 
اختیــار خبرنــگاران رســانه های شــركت كننده در نشســت  قرار گرفت. انجمن شــركت های ســاختمانی ضمن اعلام حمایــت از وزرای 
پیشــنهادی كابینــه یازدهــم، در ایــن بیانیــه از نماینــدگان مجلــس شــورای اســلامی درخواســت كــرده بود  بــا رای قاطع خــود رئیس 

جمهوری را در دستیابی به اهداف دولت تدبیر و امید یاری كنند



11
11  

ن
گرا

اد
م آب

پیا

اشــتباه بــود بنابرایــن مــا بــه عنــوان بخش 
خصوصی معتقد هستیم كه این وزارتخانه 
بایــد تفكیــك شــود. مهنــدس ملكیانی فرد 
بــا بیــان اینكــه مجلــس بایــد نظــارت خود 
بــر عملكــرد  نظــارت  افــزود:  كنــد،  قــوی  را 
دولــت باید حــول محور منافع ملی باشــد، 
بنابرایــن یكپارچــه بــودن و همفكــر بــودن 
چندان مهم نیســت بلكــه این اختلاف نظر 
اســت كه می تواند به پیشــرفت كشــور كمك 
كند. وی به دولتی شــدن امــور انتقاد كرد و 
گفت:  بحث خصوصی ســازی در برنامه اول 
توســعه مطرح شد ولی متأسفانه در همان 
زمان تعداد شركت های دولتی دو برابر شد.

مهنــدس جواد خوانســاری نائــب رئيس 
نيــز در  انجمــن شــركت های ســاختمانی 
اين جلســه گفــت: انتخــاب فرهیختگانی 
شناخته شده در پست های مختلف كه در 
تحقق برنامه ها و توســعه كشــور نقش طراز 
اول دارنــد موجبات دلگرمی هرچه بیشــتر 
كارآفرینان و ســازندگان كشــور را فراهم كرده 

است.

وی ادامه داد: متأســفانه در طی سال های 
گذشــته تعداد شــركت های دولتــی افزایش 
یافتــه اســت و موضوعی كه بســیار بــرای ما 
حائــز اهمیــت بــود ایــن اســت كــه هرچه ما 
تــلاش كردیــم، بدانیــم قیمــت تمــام شــده 
برخــی از پروژهایــی كه  توســط شــركت های 
دولتی انجام شده است چه میزان بوده به 
نتیجه نرسیدیم. وی ادامه داد:  پروژه هایی 
كــه شــركت های دولتی به دســت می گیرند 
نــه زمان آغاز آن مشــخص اســت و نه زمان 
اتمام آن، بنابراین متأســفانه با این شرایط 
شــركت های خصوصــی و صنعــت احــداث 

نمی توانند ادامه حیات دهند.

مهنــدس خوانســاری تصريــح كــرد: ارقام 
بــه شــركت های دولتــی  واگــذاری پروژه هــا 
نشــان می دهد كه حجم ایــن واگذاری بالغ 
بــر 35 میلیــارد دالر اســت. وی ادامــه داد: 
كارآفرینــان  و  نقطه نظــر بخــش خصوصــی 
احــداث،  صنعــت  كــه  اســت  ایــن  كشــور 
لوكوموتیو اشــتغال در كشــور اســت بنابراین 
مــا معتقد هســتیم كــه كابینه معرفی شــده 

بخــش  مشــكلات  می توانــد  مجلــس  بــه 
خصوصی و صنعت احداث را كاهش دهد.

شــورای  دبيــر  تائــب  احمــد  مهنــدس 
هماهنگــی و تشــکل  های مهندســی نيــز  
بــا بيــان اين كــه در حــال تجزيــه و تحليــل 
برنامه هــای ارائــه شــده وزير پيشــنهادی 
نظــر  گفــت:  هســتيم،  شهرســازی  و  راه 
تشــكل های مهندســی حمایــت از دولــت 
از  یكــی  یازدهــم اســت،  صنعــت احــداث 
اشــتغالزایی  ضریــب  بــا  كاری  حوزه هــای 
باالســت بنابرایــن بایــد مقدمات اســتفاده 
بهینــه از پتانســیل های ایــن بخــش فراهم 
آخونــدی  دكتــر  داد:  ادامــه  شــود.وی 
تئوری های مناســبی برای پیشــرفت كشــور 
دارد و بایــد بــا یک تیــم كارآمــد برنامه های 

ارائه شده را اجرا كند.
در ایــن نشســت خبری متن بیانیه شــماره 
4 شــورای هماهنگی تشــكلهای مهندسی 
به ریاســت جمهــور دوره یازدهــم در اختیار 
خبرنــگاران قــرار گرفــت و بــه شــرح زیــر عینا 

قرائت شد.

حمایت	صنعت	احداث	از	كــــــــــــــــــــــــابینه	معرفی	شده
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بيانيه شماره 4 شورای هماهنگی
جناب آقای دكتر حسن روحانی

رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
موضوع: انتخاب و معرفی اعضای كابينه دولت يازدهم

با سلام و احترام؛
انتخــاب شایســته حضرتعالــی بــا آرای قاطع ملت فهیم ایــران را به رهبــر معظم انقلاب، 
جنابعالــی، كارآفرینــان و ســازندگان و آحــاد ملت تبریك عــرض نموده و آغاز بــه كار دولت 

تدبیر و امید را گرامی می داریم.
همانطــوری كــه در رئــوس برنامــه انتخاباتــی خودتان بر شایسته ســاالری تأكیــد فرموده 
بودید، حقًا در انتخاب و معرفی كابینه ای قوی و كارآمد، آن را نشــان دادید. ســازندگان 
زیربناهای كشــور و تشــكلهای فنی و مهندســی در گذشته شاهد عملكرد شایسته وزرای 

محترم مورد نظرتان در حوزه های مختلف بوده اند.
احاطه و تسلط منتخبین شما برای وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و مسكن و شهرسازی، 
صنعت، معدن و تجارت كه عملكردشــان در ارتباط مســتقیم با كارآفرینان و ســازندگان 
بــوده اســت غیرقابــل انكار می باشــد. انتظار اســت با تأییــد نمایندگان محتــرم مجلس، 
امــكان بهره مندی مجدد نظام مقدس و ملت بــزرگ ایران از خدمات این عزیزان فراهم 

گردد.
نهــاد ریاســت  انتخــاب فرهیختگانــی شــناخته شــده در پســت های ریاســت محتــرم 
جمهوری، ریاســت محترم ســازمان مدیریت و برنامه ریزی كشــور و ریاســت محترم بانك 
مركزی كشــور كه در توســعه كشــور نقش طراز اول دارند، موجبات دلگرمی هرچه بیشــتر 

كارآفرینان و سازندگان كشور را فراهم نموده است.
شــورای هماهنگــی تشــكلهای مهندســی،  صنفــی، حرفــه ای كشــور بــه عنــوان نماینده 
صنعــت احــداث وطــن عزیزمــان،  بــا تمامــی تــوان در پیشــبرد اهــداف عالیه آن ریاســت 

محترم جمهوری اعلام آمادگی می نماید.
با تقديم احترامات
جواد خوانساری
رئيس هيأت اجرايی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه ای كشور
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پيــش متــن اعلاميــه انجمــن شــركتهای ســاختمانی بــه عنــوان قديمــی تريــن تشــکل فنــی و 
مهندســی پيمانکاری پروژه ها و طرحهای عمرانی بين خبرنگاران توزيع شــد و به شــرح ذيل 

در نشست خبری قرائت گرديد.

اعلاميه انجمن شركتهای ساختمانی 

انتخــاب شایســته جنــاب آقــای دكتــر روحانــی بــا آرای قاطــع ملت فهیــم ایــران را به رهبــر معظم 
انقــلاب، كارآفرینــان و ســازندگان و آحــاد ملت تبریك عرض نمــوده و آغاز به كار دولــت تدبیر و امید 
را گرامــی می داریــم. جنــاب آقــای دكتر روحانی همانطوری كــه در رئوس برنامــه انتخاباتی خود، بر 
شایسته ساالری تأكید فرموده بودند، حقًا در انتخاب و معرفی كابینه ای قوی و كارآمد آن را نشان 
دادند. سازندگان زیربناهای كشور و تشكلهای فنی و مهندسی در گذشته شاهد عملكرد شایسته 

تعدادی از وزرای محترم معرفی شده در حوزه های مختلف بوده اند.

احاطــه و تســلط وزرای معرفی شــده بــرای وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و مســكن و شهرســازی، 
صنعت،  معدن و تجارت، كه عملكردشان در ارتباط مستقیم با كارآفرینان و سازندگان بوده است، 
غیرقابــل انــكار می باشــد. همچنیــن وزرای محتــرم تعــاون و كار و امــور اجتماعــی، كشــور و آموزش 
و پــرورش و عمــوم وزرای محتــرم پیشــنهادی، كابینــه ای قــوی و بــا توانمنــدی باالیــی را تشــكیل 
می دهند. امیدواریم با رأی اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی، امكان بهره مندی نظام و ملت 

بزرگ ایران از خدمات این عزیزان فراهم گردد.

انتخاب فرهیختگانی شــناخته شــده در پستهای ریاســت محترم نهاد ریاست جمهوری، ریاست 
محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و ریاست محترم بانك مركزی كه در تحقق برنامه ها و 
توســعه كشــور نقش طراز اول دارند، موجبات دلگرمی هرچه بیشتر كارآفرینان و سازندگان كشور را 
فراهم نموده است. انجمن شركتهای ساختمانی به عنوان قدیمی ترین تشكل فنی و مهندسی، 
به نمایندگی از طرف سازندگان وطن، با تمامی توان برای پیشبرد اهداف عالیه دولت تدبیر و امید 

اعلام آمادگی می نماید.

الزم به ذكر اســت شــورای هماهنگی تشــكل های مهندســی، صنفی و حرفه ای كشــور شــامل 16 
تشــكل فنی و مهندسی اســت كه عبارتند از انجمن شركت های ســاختمانی، انجمن شركت های 
صنعت آب و فاضلاب، انجمن شركت های پیمانكار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، جامعه 
مهندســان مشــاور ایــران، انجمــن شــركت های راهســازی ایــران، انجمن مدیــران فنــی و اجرایی، 
ســندیكای صنعت برق ایران، انجمن ســازندگان تجهیزات صنعتی ایــران، انجمن صادركنندگان 
خدمــات فنی و مهندســی، انجمن شــركتهای مهندســی پیمانكار نفــت، گاز و پتروشــیمی، كانون 
سراســری انجمنهــای شــركتهای ســاختمانی، تاسیســاتی و تجهیزاتــی ایــران، انجمن شــركتهای 
بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران، انجمن مهندسان مشاور و معمار، انجمن شركتهای 

مهندسی و ساخت،كانون طراحی صنعتی و طراحی مونتاژ ایران، انجمن انبوه سازان مسكن
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ÖlAcvýò ìBèßþ GB AÎçï ðPBüY Aôèýú Gpouþ ì¿BcHú Gùíñþ

AkÎBøBÿ oDýw Þê GBðà ìpÞrÿ ìHñþ Gp 

ôAokAR ÞBæøBÿ èõÞw ìõÂõÎýPþ ðlAok

ÖlAcvýò ìBèßþ oDýw

uƒPƒBk ìpÞrÿ ìHBoqû GB

ÚB̂BÝ ÞBæ ô Aoq ko KBui

Gƒƒú AkÎƒBÿ oDƒýƒw Þƒê

GƒBðƒà ìpÞrÿ ìHñþ Gp

ìƒ¿ƒƒpÙ Aoq kAoô GƒpAÿ

ôAokAR gƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒõkoô ô

ÞBæøBÿ èõÞw â×Q: ÞíýPú ôütû Aoq uPBk ìõÂõÑ oA Gpouþ ô

ðPýXƒú oA ârAo} Þñl. ìBèßþ O¿püe Þpk: AuBuB« Aoq OõuÈ

GBðßùBÿ ÎBìê ko AgPýBo ¾BcHBó ÞBæ ÚpAo ìýãýpk ðú GBðà ìpÞrÿ.

ôÿ ko AkAìú AÊùBo kAyQ: ÚHê Aq OýpìBû uBë 19 Þú âpôû Gñlÿ

ÞBæøB AðXBï yl, Aoq Gú GBðßùBÿ ÎBìê  Oh¿ýÀ kAkû ìþ|yl 

OB ko AgPýBo ¾BcHBó ÞBæ  ÚpAo âpÖPú ô ôÖÜ ìÛpoAR Îíê Þññl, AìB

Kw Aq âpôû|Gñlÿ ÞBæøB, GBðßùB ¾pÖB«  ìþ|OõAðvPñl Aoq ìpWÐ oA Gú

âpôû|øBÿ 1 ô2 ÞBæøBÿ ôAokAOþ Oh¿ýÀ køñl Þú @ó øî OBGÐ

ypAüÈ gB¾þ AuQ. oDýw uPBk ìpÞrÿ ìHBoqû GB ÚB̂BÝ ÞBæ ô Aoq

â×ƒQ: ôAokAR kAoô Glôó ìXõq ôqAoR GùlAyQ AìßBó Knüp

ðývQ. ìBèßþ GB AyBoû Gú ì¿BcHú oDýw Þê GBðà ìpÞrÿ, 

AÖrôk: GpAGp Gpouþ|øBÿ AðXBï ylû ìdíõèú|øBÿ kAoôøBÿ ìõWõk

ko âípá ÖpôkâBû AìBï gíýñþ(oû) ìÏBkë 033Oò Gú Aoq}

OÛpüHþ 002 ìýéýõó üõoô AuQ Þú GB ìXõq ôqAoR GùlAyQ  ô GpAGp

SHQ u×Bo} GBül Gú @ó Aoq ìHBkèùBÿ Oh¿ýÀ ìþ üBÖQ.ôÿ ko

AkAìú O¿püe Þpk: Gú kèýê ðBøíBøñãþ Gýò ôqAoR GùlAyQ ô GBðà

ìpÞrÿ kAoôøBÿ ôAok ylû Gú ìlR ̂ñl ìBû ko âípá ÖpôkâBû

AìBï gíýñþ(oû) GçOßéýØ ìBðlû Gõk Þú GpAGp @gpüò O¿íýíBR

âpÖPú ylû Aoq ìHBkèùBÿ GpAÿ kAoôøBÿ ôAok ylû Oh¿ýÀ üBÖQ.

ðíBüñlû ôütû oDýw Wíùõoÿ AÖrôk: ko cBë cBÂp OpgýÀ kAoôøB

OõuÈ âípá @ÒBq ô OBGú cBë clôk 051 Oò Aq @ó OpgýÀ ylû, ènA

ìdíõèú|øBÿ kAoôüþ ìõÂõÎýPþ GB AÊùBoAR @ÚBÿ Gùíñþ KýpAìõó

ôoôk ÞBæÿ èõÞw ô gõkoô ðlAok. ìBèßþ â×Q:  uPBk ìpÞrÿ

ìHBoqû GB ÚB̂BÝ ÞBæ ô Aoq Aüò ìõÂõÑ oA GB Ozßýê ÞíýPú ôütû Aÿ Gú

kÚQ OdQ Gpouþ kAok. oDýw uPBk ìpÞrÿ ìHBoqû GB ÚB̂BÝ ÞBæ ô

Aoq gBÆpðzBó Þpk:  ko uBë 1931 GB Gpôq GdpAó Aoqÿ Aüò uPBk GB

Ozßýê ÞíýPú ôütû Aoq ðdõû koüBÖQ ô ôoôk ÞBæ Aq Wíéú gõkoô

OõuÈ OíBï AyhBÁ Þú Aq Aôë kÿ ìBû uBë 09 Gú GÏl GpAÿ SHQ

u×Bo} @ðùB âzBü{ AÎPHBo ylû, Gpouþ Þpkû AuQ. ôÿ AkAìú kAk:

ko Gpouþ AðXBï ylû OõuÈ ÞíýPú ôütû Aoq GpAÿ ôAokÞññlâBó

gõkoô clôk 03 Kpôðlû OhéØ Aoqÿ Ozßýê ô ko AgPýBo ìdBÞî

ÚÃBüþ ÚpAo âpÖPú AuQ Þú OñùB ko üà ìõok üßþ Aq ypÞPùBÿ ôAok

Þññlû gõkoô clôk 002 ìýéýBok OõìBó Wpüíú ylû AuQ, Aüò oôðl

AkAìú kAok ô ðPBüY @ó Gú AÆçÑ Îíõï gõAøl ouýl.

———
|((

| |

(
————

|

cíBüQ ¾ñÏQ AclAV 

Aq ÞBGýñú KýzñùBkÿ oôcBðþ

oDýw AðXíò ypÞPùBÿ uBgPíBðþ GB GýBó Aüñßú ôqoAÿ KýzñùBkÿ,

ÞBGýñú|Aÿ Úõÿ oA Ozßýê ìþ|køñl ô Aìýl AuQ GB oACÿ AÎPíBk ÚBÆÐ

ìXéw, ÞBo gõk oA ko ìõÎl ìÛpo @ÒBq Þññl, â×Q: AkÒBï ôqAoR oAû

ô yùpuBqÿ Aq AGPlA AyPHBû Gõk GñBGpAüò GBül Aüò ôqAoOhBðú Aq øî

O×ßýà yõk.Gú ârAo} AüpAó ðýõq42, ìñõ̂ùp ìéßýBðþ|Öpk GB AyBoû

Gú ðËp WBìÏú Öñþ ô ìùñluþ Þzõo ko ìõok ÞBGýñú ìÏpÖþ ylû 

Aq uõÿ kôèQ Gú ìXéw AÖrôk: øíBðÇõo Þú oDýw Wíùõoÿ 

ko oDõx GpðBìú AðPhBGþ gõk Gp yBüvPú uBæoÿ OBCÞýl Þpkû Gõkðl

cÛýÛPB«  ko AðPhBJ ô ìÏpÖþ ÞBGýñùBÿ Úõÿ ô ÞBo@ìl @ó oA ðzBó

kAkðl.ôÿ AkAìú kAk: uBqðlâBó qüpGñBÿ Þzõo ô OzßéùBÿ Öñþ ô

ìùñluþ ko ânyPú yBøl Îíéßpk yBüvPú OÏlAkÿ Aq ôqoAÿ

ìÏpÖþ ylû ko cõqû|øBÿ ìhPéØ Gõkû|Aðl. ôÿ AkAìú kAk: AcBÆú ô

OvéÈ ôqoAÿ ìÏpÖþ ylû Þú ÎíéßpkyBó ko AoOHBÉ ìvPÛýî GB

ÞBo@ÖpüñBó ô uBqðlâBó Gõkû AuQ ÒýpÚBGê AðßBo AuQ, GñBGpAüò

AìýlôAoüî GB oACÿ AÎPíBk ÚBÆÐ ìXéw, AìßBó Gùpû|ìñlÿ ðËBï ô ìéQ

Groå AüpAó Aq glìBR Aüò AÖpAk ÖpAøî yõk.

+ ôqAoR oAû ô yùpuBqÿ GBül O×ßýà yõk

oDýw AðXíò ypÞPùBÿ uBgPíBðþ â×Q: AkÒBï ôqAoR oAû ô

yùƒpuƒBqÿ Aq AGPƒlA AyPHƒBû Gƒõk GñBGpAüò ìB Gú ÎñõAó Gh{

g¿õ¾þ ìÏPÛl øvPýî Þú Aüò ôqAoOhBðú GBül O×ßýà yõk.

ìéßýBðþ|Öpk GB GýBó Aüñßú ìXéw GBül ðËBoR gõk oA Úõÿ Þñl,

AÖrôk: ðËBoR Îíéßpk kôèQ GBül cõë ìdõo ìñBÖÐ ìéþ GByl,

GñBGpAüò üßLBôú Gõkó ô øí×ßp Gõkó ̂ñlAó ìùî ðývQ Géßú

Aüò AgPçÙ|ðËp AuQ Þú ìþ|OõAðl Gú KýzpÖQ Þzõo Þíà Þñl. 

+ ôAânAoÿ 53 ìýéýBok kæo ôAânAoÿ Kpôsû 

Gú ypÞPùBÿ kôèPþ

WõAk gõAðvBoÿ ÎÃõ AðXíò ypÞPùBÿ uBgPíBðþ ðýr ko Aüò

Wévú â×Q: AðPhBJ ÖpøýhPãBðþ yñBgPú ylû ko KvPùBÿ

ìhPéØ Þú OdÛÜ GpðBìú|øB ô OõuÏú Þzõo ðÛ{ ÆpAq Aôë kAoðl

ìõWHBR kèãpìþ øp̂ú GýzPp ÞBo@ÖpüñBó ô uBqðlâBó Þzõo oA

ÖpAøî Þpkû AuQ.ôÿ AkAìú kAk: ìPBCu×Bðú ko Æþ uBèùBÿ

ânyPú OÏlAk ypÞPùBÿ kôèPþ AÖrAü{ üBÖPú AuQ ô ìõÂõÎþ

Þú GvýBo GpAÿ ìB cBDr AøíýQ Gõk Aüò AuQ Þú øp̂ú ìB Oç}

Þpküî, GlAðýî ÚýíQ OíBï ylû Kpôsû|øB OõuÈ ypÞPùBÿ kôèPþ

^ú ìýrAó Gõk Gú ðPýXú ðpuýlüî.ôÿ AkAìú kAk:Kpôsû|øBüþ Þú

ypÞPùBÿ kôèPþ Gú kuQ ìýãýpðl ðú qìBó @ÒBq @ó ìzhÀ

AuƒQ ô ðú qìBó AOíBï @ó, GñBGpAüò ìPBCu×Bðú GB Aüò ypAüÈ

ypÞPùBÿ g¿õ¾þ ô ¾ñÏQ AclAV ðíþ|OõAðñl AkAìú cýBR

køñƒl. gƒõAðvƒBoÿ O¿ƒpüe Þpk: AoÚBï ôAânAoÿ Kpôsû|øB Gú

ypÞPùBÿ kôèPþ ðzBó ìþ|køl Þú cXî Aüò ôAânAoÿ GBèÔ Gp

53 ìýéýBok kæo AuQ. ôÿ AkAìú kAk: ìB ìÏPÛl øvPýî Þú ÞBGýñú

ìÏpÖþ ylû Gú ìXéw ìþ|OõAðl ìzßçR Gh{ g¿õ¾þ ô

¾ñÏQ AclAV oA ÞBø{ køl.

ìýr gHp

Îéþ ÆýI|ðýB, ôqüp KýzñùBkÿ Aìõo AÚP¿Bkÿ ô kAoAüþ

AìB WlAÿ @ð̀ú Þú Aq Aô Gú ÎñõAó ìPh¿À Oõoï üB

Ktôøzãp cõqû ìBèýBR ðBï Gpkû ìþ|yõk, kÒlÒú ÎlAèQ

kAok. Aô ÎƒlAèQ ko cõqû AÚP¿Bkÿ oA Gú uú Gh{

OõqüÏþ, WÓpAÖýBüþ ô Gýò ðvéþ ÆHÛú|Gñlÿ ìþ|Þñl ô

OBÞýl ìþ|Þñl Þú GpAÿ øp ÞlAï Aq @ó|øB GpðBìú ÎíéýBOþ

kAok. â×Pãõÿ AüvñB GB Aô ko Aüò GBoû oA GhõAðýl. ||

l GvýBoÿ Aq ÞBoyñBuBó ô ìpkï ÎçÚú|ìñl øvPñl OB

ðãBû yíB oA ko ìõok ÎlAèQ GlAðñl. ðËp yíB Gú ÎñõAó

ôqüp AÚP¿Bk Gú ÎlAèQ ̂ývQ? ||

ôAÚÏýQ @ó AuQ Þú ÎlAèQ ì×ùõìþ ÖpAOp Aq AÚP¿Bk

AuƒQ. ÎlAèQ ko SpôR ô ko@ìl ko ÞñBo ÎlAèQ ko

GpgõokAoÿ Aq AìßBðBR ô glìBR Îíõìþ ô AWPíBÎþ

ÎlAèQ ko ÚloR ô ÎlAèQ ko ìñrèQ ô ìÏpÖQ OÏpüØ

ìþ|yõk. ÎlAèQ ko ÚloR Gú ìÏñBÿ OõqüÐ ÚloR ko Gýò

yùpôðlAó ô OõAðíñluBqÿ ìpkï ô OÏBìê ÚloR ko ðËBï

yHßú|Aÿ kôèQ, ðùBkøBÿ ìpkìþ ô GBqAo AuQ. üà ôWú

ìƒùî ko OƒdÛÜ oyl ô OõuÏú KBülAo GpgõokAoÿ Aq

cíBüQ ôAÚÏþ AWPíBÎþ AuQ ô Aüò ðýr Gú ylR ìPBSp Aq

koá WBìÏú koGBoû ôWõk ÎlAèQ ko ðËBï AkAoû Þzõo ô

uýBuQ|øBÿ ìPhnû AuQ. Gp gçÙ Gpgþ O¿õoAR,

OXpGú WùBðþ ðzBó ìþ|køl AèrAìB GB oyl GéñlìlR,

ÎlAèQ ìdÛÜ ðíþ|yõk GñBGpAüò ko ðËp âpÖPò ÎlAèQ

ko OíBï ìpAcê oyl ô OõuÏú ìùî AuQ. ||

l Gú ðËp yíB Aq ìñËp AÚP¿Bkÿ, ÎlAèQ ̂ãõðú ìdÛÜ

ìþ|yõk?

Aq ìƒñËp AÚP¿Bkÿ GBül GdU ÎlAèQ oA Gú ̂ñl ì×ùõï

ìƒzƒhƒÀ|Oƒp Oƒ×ƒßƒýƒà Þƒpk. ÎƒlAèƒQ OƒõqüÏþ, ÎlAèQ

WÓpAÖýBüþ, ÎlAèQ Gýò ðvéþ. ìñËõo Aq ÎlAèQ OõqüÏþ,

Oh¿ýÀ uõkøB ô qcíBR| qðlâþ kuPú|WíÏþ Gú AÖpAk

WBìÏú. ÎlAèQ OõqüÏþ ìpGõÉ Gú OõqüÐ Öp¾Q|øB, ìñBGÐ ô

AìßBðBR Gýò AðvBó|øB Gp AuBx yBüvPãþ AuQ. AèHPú cÜ

GpgõokAoÿ GpAGp Aq SpôOùBÿ Îíõìþ ô AìßBðBR Aôèýú Îíõìþ

GpAÿ øp üà Aq AÖpAk WBìÏú ðýr Wrô ÎlAèQ OõqüÏþ AuQ. |

l GpðBìú ÎíéýBOþ yíB GpAÿ ÎlAèQ OõqüÏþ ̂ývQ? ||

ølÖíñluBqÿ ôAÚÏþ üBoAðú|øB Aq GpðBìú|øBüþ AuQ Þú

ìþ|OõAðl ko OdÛÜ ÎlAèQ ðÛ{ qüBkÿ kAyPú GByl.

g¿õ¾þ|uBqÿ ôAÚÏþ ô OõAðíñluBqÿ Gh{ g¿õ¾þ Þú ìñXp Gú GpAGpÿ AyhBÁ cÛýÛþ ô cÛõÚþ

ko kuPpuþ Gú Öp¾Q|øBÿ AÚP¿Bkÿ gõAøl yl ô âvPp} AìßBðBR AWPíBÎþ GpAÿ AÖrAü{ kuPpuþ

øíú AÖpAk WBìÏú, Gú @ìõq}|ô|Kpôo}, GùlAyQ ô koìBó ô AìßBðBOþ Aq Aüò kuQ GB OÓýýp ô Odõë ko ìñBGÐ

ìBèþ Aüò ÖÏBèýPùB, GBÎU OdÛÜ ÎíéýBOþ|Op ÎlAèQ ìþ yõk. 

l ko ìõok ÎlAèQ WÓpAÖýBüþ ̂ú? ||

ðíþ|OõAó üà upÿ ìñBÆÛþ kAyQ Þú ko ìdpôìýQ Gú

up GHpðl ô ìñBÆÛþ øî ôWõk kAyPú GByñl Þú Gh{

ÚBGê OõWùþ Aq upìBüú ânAoÿ|øB ô AìßBðBR Þzõo oA Gú

gõk AgP¿BÁ køñl. ìB cPþ ko yùpøBüíBó ÎlAèQ

ðlAoüî. Aæó GB ôWõk ðBGpAGpÿ|øBÿ âvPpkû Gýò ìñBÆÜ

yùpÿ ô oôuPBüþ ô Gýò ìñBÆÜ ìhPéØ WÓpAÖýBüþ

Þzƒõo Aq èdƒBÍ ypAüÈ AÚP¿Bkÿ ô Öpøñãþ yBøl

ðƒBGvƒBìƒBðƒþ øƒBüþ øvPýî Þú ðPýXú @ó oôðl oô Gú

âvPp} yùpðzýñþ ô âvPp} ÖvBk ô Wpï ô WñBüQ

ko ìñBÆÜ ÞíPp OõuÏú|üBÖPú AuQ. ||

l GpAÿ OdÛÜ ÎlAèQ WÓpAÖýBüþ ̂ú GpðBìú|Aÿ kAoül?

ìHñB ÚpAo âpÖPò GpðBìú @ìBü{ upqìýñþ ko GpðBìú|oürÿ

OõuÏú ìéþ ìùî|Opüò AôèõüQ ìB GpAÿ kuPýBGþ Gú ÎlAèQ

WÓpAÖýBüþ AuQ. ðãBû ìB Aüò AuQ Þú Gú WBÿ ðãBû Kpôsû|Aÿ

ô ÎípAðþ Gú ìñBÆÜ ìdpôï, uBqôÞBoøBÿ oyl koôó|qA oA

ko ìñƒBÆƒÜ ìdƒpôï ÖÏBë Þñýî. OípÞrqkAüþ, AÎÇBÿ

AgPýBoAR ìlüpüPþ ô AìßBðBR upìBüú|ânAoÿ Gú ìñBÆÜ ô

@qAkÿ Îíê @ó|øB, Þéýl A¾éþ oyl koôó qAÿ ìñÇÛú|Aÿ

AuƒQ. Gƒú øíýò kèýê uÏþ GpAüò AuQ GB Oh¿ýÀ

ìñBuI|Op AìßBðBR ô ìñBGÐ kôèPþ ô GBðßþ ô AüXBk ìzõÝ

øBÿ ìBèþ Gú ÞBø{ Gþ|OÏBkèþ|øB Þíà Þpk. ||

l yíB Gú ÎlAèQ Gýò ðvéþ ðýr AyBoû Þpkül. Aâp

AìßBó kAok ìñËõo gõk oA y×BÙ|Op GýBó Þñýl. ||

ÎlAèQ Gýò ðvéþ Glüò ìÏñBuQ Þú ìñBGÐ ô mgBüp ìéþ

ìBðñl ð×Q ô âBq ô ìdýÈ qüvQ GBül Gú âõðú|Aÿ AuP×Bkû

yõðl Þú ðú OñùB ðvê cBÂp Gú cýBOþ oÂBüQ|ìñlAðú

kuQ üBGl Géßú ðvê @üñlû ô ðýBqøBÿ @ó ðvê ðýr ìõok

Ò×éQ ÚpAo ðãýpk. øíú ìñBGÐ, ̂ú OXlülylðþ ô ̂ú

OXlülðBylðþ, GBül ko AgPýBo øíú AÖpAk ô øíú|ðvê|øB

GƒByl ô Gú Æõo gç¾ú, AìßBðBR ìhPéØ ko AgPýBo

ìpkìBó ìhPéØ ÚpAo âýpk; ðú Aüñßú ðvê cBÂp øíú

ìñBGÐ ô mgBüp oA ìõok Gùpû|GpkAoÿ ÚpAo køl ô üB GpAÿ

clAÞTp Þpkó ìñBÖÐ WBoÿ gõk Gú AÚlAìBOþ Þú @SBo

OhƒpüHƒþ Gƒp ìdýÈ qüvƒQ kAoðƒl ìHƒBkoR ôoqðl ô

ðvê|øBÿ @Oþ ørüñú @ó oA GLpkAqðl. ||

l @üB GpAÿ Aüò cõqû ðýr GpðBìú ô üB Kpôsû ìzh¿þ kAoül?

ìùî|Opüò GpðBìú, Gùýñú|uBqÿ AuP×Bkû Aq ìñBGÐ ¾ñlôÝ OõuÏú ìéþ AuQ. ko@ìl ð×Q, ko@ìl Öpô}

upìBüú ìéþ AuQ ô Aüò upìBüú ìéþ GBül Gú upìBüú ìéþ KBülAo küãpÿ OHlüê yõk ðú Aüñßú Gú ÎñõAó

ko@ìl ko GõkWú kôèQ ìõok OõWú ÚpAoâýpk, ko øíýò oAuPB ìþ|OõAó ìñBGÐ Aüò ¾ñlôÝ oA GB oôüßpk

OÏBkë ìñÇÛú|Aÿ ìõok AuP×Bkû ÚpAo kAk.

uú ðõÑ ÆHÛú|Gñlÿ ÎlAèQ AÚP¿Bkÿ Aq külâBû ÆýI|ðýB| ||

ÎlAèQ ì×ùõìþ ÖpAOp Aq AÚP¿Bk AuQ

âpAðþ ô Oõoï oA GB GpðBìú oürÿ ìùBo ìþ Þñî

Îéþ ÆýI ðýB ko â×Pãõ GB gBðú ìéQ GB AyBoû Gú ìùíPpüò AôèõüQ øBÿ gõk ko ¾õoR

Agn oAÿ AÎPíBk Aq ìXéw O¿püe Þpk: AôèõüQ A¾éþ ìB ko ìpcéú Aôë OÛõüQ Oõèýl

kAgéþ ô ko ìpcéú GÏl c×Ì Aoq} Kõèþ ìéþ gõAøl Gõk. ôqüp KýzñùBkÿ ôqAoR

AÚP¿Bkÿ ô Aìõo kAoAüþ Gú GpðBìú øBÿ gõk ko Gh{ ølÖíñlÿ üBoAðú øB ko ÖBq Aôë ô

kôï AyBoû Þpk ô GB GýBó Aüñßú ølÖíñlÿ üBoAðú øB ko ÖBq Aôë Gp AuBx ì¿õGú ìXéw

AkAìú kAok ô ìvéíB KpkAgQ üBoAðú ðÛlÿ ðýr AkAìú ìþ|üBGl AÖrôk: AìB ko oAGÇú GB

^ãõðãþ AWpAÿ ÖBq kôï ølÖíñlÿ üBoAðú øB GÏl Aq Aüñßú üà @oAìzþ ko GBqAo Þzõo

cƒB¾ƒê yƒl Gƒú ¾õoR ìñÇÛþ O¿íýî gõAøýî âpÖQ Þú AèHPú ko Aüò ìpcéú

KpkAgQ|øBÿ ðÛlÿ Gú yßê ÖÏéþ ðhõAøl Gõk ô Ghzþ Aq ìñBGÐ ¾pÙ AüXBk ô OõuÏú

ðËBï OBìýò AWPíBÎþ gõAøl yl.ôÿ OBÞýl Þpk: KpkAgQ üBoAðú ðÛlÿ ko ìpcéú Aôë

Glôó cnÙ Gpgþ køà øB AkAìú kAok.ÆýI ðýB ko Gh{ küãpÿ Aq AÊùBoAO{ GB AyBoû

Gú Aüñßú ko g¿õÁ ìùBo Oõoï ðýr GpðBìú øBÿ ì×¿éþ OñËýî ylû AuQ O¿püe Þpk:

Gú Æõo ìzhÀ AðËHBÉ ìBèþ, GpÚpAoÿ OÏBkë ko GõkWú kôèQ, oÖÐ uéÇú ìBèþ kôèQ

Gp uýBuQ Kõèþ, AuPÛçë GBðà ìpÞrÿ ô ðùBüPB ÞñPpë oyl ðÛlüñãþ Aq Wíéú Aüò

GpðBìú øB gõAøl Gõk.ôÿ GB GýBó Aüñßú GpðBìú øBÿ Wlÿ GpAÿ oÖÐ âpAðþ kAoüî AkAìú

kAk:|ìB Úõë ìþ køýî ko ìvýp ìÛBGéú GB Oõoï Gú yßê Wlÿ Îíê Þñýî. ÆýI|ðýB ko

OõÂýe ìÇéI ÖõÝ AÖrôk: Oõoï Klülû Aÿ ðývQ Þú ko ÞõOBû ìlR ÚBGê koìBó GByl

AèHPú ìpkï ko üà kôoû ÞõOBû ìlR ìíßò AuQ Aüò WùQ âýpÿ oA cw Þññl AìB Aüñßú

Oõoï oA GPõAó ko üà kôoû ÞõOBû ìlR koìBó Þpk Gú ðËp ðíþ oul Þú Îíéþ yõk.
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uhñþ GB ðíBüñlâBó Îrür ô GroâõAo

ìXéw yõoAÿ Auçìþ

ìdvò géýéþ

oDýw øýEQ ìlüpû AðXíò ìlüpAó ¾ñBüÐ AüpAó

uñPþ cvñú ô ouíþ küpüò ko Aüò upqìýò ô AèHPú ôÊý×ú Aÿ

AðƒvƒBðƒþ ô AüƒíBðþ ko øpWB ô ìßBðþ AuQ Þú ko qìBó Æpf

ìõÂõÎBR cvBx ô OBSýpânAo Gp cýBR WBìÏú, øpÞw Gú ìýrAó

yñBgQ ô @âBøþ gõk ô AðlôgPú uõAGÜ ô OXBoJ A}, Gú AGpAq ðËp

ô ÎÛýlû GLpkAqk. Aq Aüò âno, gÇBøB ÞBø{ ô gýp ô ¾çf AÖrôó

ìþ|âpkk. ìò ðýr Gú ÎñõAó üà glìPãrAo Þõ̂à GpAüò AuBx

^ñl ðßPú oA glìQ upôoAó ô ÎrürAó ðíBüñlâBó ìdPpï yõoAÿ

Auçìþ ÎpÅ ìþ ðíBüî OB ̂ú ÚHõë AÖPl ô ̂ú koðËp @ül.

yíB ðíBüñlâBó Îrür, yíB ðíBüñlâBó ìB GB ÎñBüQ Gú Aüñßú Kùñú»

âvPpkû ô ÎËýî ìýùò oA ðíBüñlâþ ìþ Þñýl GùPp Aq OíBìþ ðËBìBR

@ìBoÿ Gú AôÂBÑ Þzõo ôÚõÙ ôAÖp kAoül, ô Gú gõGþ ìþ kAðýl Þú

ìvBDéþ ̂õó Oõoï, AyPÓBë, ìzßçR Oõèýl ìéþ, Odpüî øBÿ kôo

Aq Að¿BÙ WùBðþ ô ... OB ̂ú cl Gp âpkû ìpkï uñãýñþ ìþ Þñl ô Aq

uõüþ üÛýñB«  øýa Opkülÿ GpAÿ yíB ÎrürAó kèvõq ìéQ GBÚþ ðíBðlû

AuQ Þú AyBÎú øp̂ú ôuýÏPp ô ølÖíñl ¾ñÏQ ko Kùñú ÎËýî

Þzõo OB ̂ú cl ìþ OõAðl oAÖÐ ìzßçR Þzõo GByl. ||

ÎrürAó ðíBüñlû oôqÿ Þú ìò Gú ¾ñÏQ KB ðùBkï uùî ¾ñÏQ 

ko Oõèýl ðBgBèÀ ìéþ 8/0ko¾l Gõk ô AÞñõó Aüò oÚî GBèÔ Gp

22ko¾l ylû AuQ. ìò Þú AuHþ Aq AoAGú OõuÏú ¾ñÏPþ Þzõoï

ô GB ¾ñÏQ @yñBüî Gú gõGþ ìþ kAðî Þú oAû Gpôó oÖQ Aq ìzßçR

cBÂp upìBüú ânAoÿ øp̂ú ôuýÏPp ko OõuÏú ¾ñÏPþ Þzõo

AuQ. ¾ñÏQ AuQ Þú ìõOõo ìdpÞú AÚP¿Bk Þzõo Gõkû ô GB

AÖrAü{ ko@ìl ìéþ ô AoOÛBF Oßñõèõsüà Aq ÆpüÜ AüXBk oô}|øB ô

AgPpAÑ AGrAoøBÿ ðõüò, Oõèýl ô Gùpû|ôoÿ oA AÖrAü{ ìþ køl ô GB

Groå yló cXî AÚP¿Bk, OõuÏú GhzùBÿ küãp Aq Wíéú

OXBoR ô glìBR oA Gú AoìÓBó ìþ @ôok. GƒpAüƒò AuBx oAøHpÿ 

ko Aìp ¾ñÏPþ Þpkó ô AyBÎú Öpøñä ¾ñÏPþ Gú ìýrAó GvýBo

ìþ|OõAðl ìB oA Gú AølAÙ ô @oqôøBüíBó ko OõuÏú Þzõo ðBDê uBqk.

Aq uõÿ küãp OXBoJ qðlâþ Gú ìò @ìõgPú AuQ Þú AüpAðþ ko

¾õoOþ Aq oAøHpÿ ìPBGÏQ ìþ Þñl Þú Gú Aô ÎzÜ ô AÎPÛBk ô Aìýl

kAyPú GByl. ìò ¾íýíBðú GB ÎñBüQ Gú y¿Q uBë Oç} ko oAû

¾ñÏPþ Þpkó  Þzõo GB ÎñBüQ Gú uõAGÜ oAøHpÿ WñBJ @ÚBÿ

ìùñlx ðÏíQ qAkû, Gpgõk ìþ OõAðî AkÎB Þñî Þú ìlüpüQ

kAøýBðú ô cvò ðýQ Aüò ìlüp OõAðíñl ô uõAGÜ glìPãrAoÿ

AüzBó ko OÏBìçR ìhPéØ Gú øíú ìB ASHBR ðíõkû Þú AüzBó

ìþ|OõAðñl ÚÇBo ðXBR Gh{ ¾ñÏQ ô OXBoR AüpAó oA ko oAû

KpìvEõèýQ ô ¾ÏI @Oþ  ô ko OHÏýQ Aq uýBuQ|øBÿ Úõû ìXpüú

ô ìÛññú Gú yBüvPú Opüò ¾õoR Gú uõÿ ouPãBoÿ oøñíõó ô

Gú|upìñrë ìÛ¿õk GpuBðñl. ìò koAüQ ô oAøHpÿ ô ÎzÜ ô

cvò ðýQ ìùñlx ðÏíQ qAkû oA ko AkAoû ôqAoR ¾ñBüÐ ô uBüp

ìvEõèýQ øB ðBÊp Gõkû|Aï, ô GpAÿ AcPpAq Aq OÇõüê Þçï ô glAÿ

ðBgõAuPú OíéÜ  ì¿édQ ðíþ kAðî Þú Gú AèÇBÙ GýßpAó AüzBó

ko Ozßê âpAüþ ô ìvBÎlR|øBÿ Gþ|koüÔ AüzBó Gú OzßéùBüþ

Þú üB oAøHpÿ @ó oA Gú Îùlû kAyPú ô üB @ðßú ko @ó Ozßê|øB

AÖPhBo glìQ kAyPú Aï, GýBó kAoï. ìéùî Aq OXBoJ ô AÎPÛBkAR ô

AüíBðî ypAÖíñlAðú AkÎB ìþ ðíBüî Þú oAøHpÿ ôqAoR ¾ñÏQ,

ìÏló ô OXBoR Þzƒõo GƒB OlAGýƒp ìùñƒlx ðÏíQ qAkû ìþ OõAðl

@oqôøƒBÿ Îƒíƒõìƒþ oA ko yƒßõÖBüþ AÚP¿Bk ìéþ ô gpôZ Aq

ìzßçR GÏÃB« cBk ÖÏéþ ìdÛÜ ðíBül. AÎPÛBk oAui kAoï Þú

Aüò ìlüp OõAðíñl Gú ouî ÚBÖéú kAo ¾ñÏQ Þzõo ÚBko gõAøl Gõk

OB O×ßpAR ô külâBøùB ô ìÇBèHBR ÖÏBæó ¾ñÏPþ, ìÏlðþ ô

GBqoâBðþ oA GB yíB ìXévýBó GBkoAüQ ô kèvõq koìýBó GãnAok OB Aq

@ó cB¾éþ GluQ @ül Þú Aìýl ô @oqôøBÿ AÚP¿Bkÿ– ¾ñÏPþ

ìƒB oA Gƒú yBüvPú Opüò ¾õoR ìíßò Gp@ôokû ðíBül. GByl Þú

^ñýò yõk. AðzBF A...

külâBû

ÞpìBðzBû ðýBqìñl ðãBû ôütû oDýw Wíùõo

ìýTî KByBüþ

ÞBoyñBx

AuPBó ÞpìBðzBû GB 95 ko¾l Aq @oAÿ gõk Gú kÞPp cvò oôcBðþ

oDýw Wíùõo üBqkøî øzPíýò AuPBó Þzõo ko uHl @oAÿ kôèQ

OlGýp ô AìýlGõkû ô yBüvPú AuQ kôèQ Wlül, Úlo Aüò ìùî oA kAðvPú

ô AuPBó oA ko OÓýýpAR qôk øñãBìþ Þú  ko ìÏpÖþ ÞBGýñú øõülA yl

ypüà Þpkû OB øp ̂ú qôkOp ypAüÈ GùHõk ìpkìBó Aüò gÇú Kp âùp

Aq Þzõo ÖpAøî yõk.AuPBó ÞpìBðzBû qüp uBüú 8 uBë ìùpôoqÿ

kôèQ øBÿ ðùî ô køî GB yýHþ ìçüî Gú AôZ AuPBðùBÿ GýßBo Þzõo

ðrküà ylû ô AÞñõó Gpðr ̂ùBoìýò AuPBó Þzõo oA ð¿ýI gõk Þpkû

AuQ.Opkül ðývQ üßþ Aq Îéê Aüò ðBÞBìþ Groå Þú qðXýpû ôAo

OHÏBR ìPÏlk AWPíBÎþ ô AÚP¿Bkÿ Gú kðHBë kAok Sípû  ðBOõAðþ Gpgþ

ìlüpüQ øB ô Îlï AuP×Bkû Aq ÊpÖýQ øB ô ìñBGÐ ìõWõk ô Îlï OõWú

Gú WõAðBó Od¿ýéßpkû GB OõWú Gú ypAüÈ cBk AuPBó ô Îlï OõWú ô

øíBøñãþ Gýò Gpgþ ìlüpAó Gú gõAuPú WõAðBó ô ìpkï ìþ|GByl.

AìýlôAoï GBOõWú Gú OBÞýl oDýw Wíùõo ìdPpï Gp AüXBk AyPÓBë ko

Þzõo upAðú GýßBoÿ ko Aüò AuPBó ÞBø{ üBGl ô GBOõWú Gú Aüñßú

kuQ kôèQ GpAÿ upìBüú ânAoÿ ko AüXBk ¾ñBGÐ Groå GBq AuQ ô

ìþ OõAðl ko Gpgþ ìñBÆÜ Þú oüvà Knüpÿ Gh{ g¿õ¾þ ÞíPp

AuQ AÚlAï Gú uBgQ Æpf øBÿ Groå Þñl. AyPÓBèrAüþ  GBül ko

AôèõüQ|øBÿ kôèQ Wlül ÚpAo Gãýpk kAyPò yÓê ô ko@ìl GpAÿ

WõAðBó GBÎU cw oÂBüPíñlÿ Aq qðlâþ ìþ|yõk ìþ|OõAó â×Q

ASp Ghzþ Aq ÎõAìê ìùýB Þññlû yBkÿ oAû ouýló Gú gõAuPú øB ô

@oqôøB GlAðýî. GñBGpAüò WõAó GpAÿ kAyPò yBkÿ cPíB GBül kAoAÿ

yÓê ôko@ìl GByl. GBül ìzßçR WõAðBó Aq qAôüú kül @ðùB Gpouþ

yõk cpÙ ô yÏBo ̂Boû ÞBo @ðùB ðývQ ô kôèQ GBül gõk AÚlAï Gú

upìBüú|ânAoÿ Wlÿ ô AüdBk AyPÓBë ko AuPBó Þñl OB Aüò ìzßê Groå

cê yõk. AuPBó ÞpìBðzBû GB clôk 2 ìýéýõó WíÏýQ ko oOHú Gñlÿ

ðpj GýßBoÿ Þzõo Kýzpô AuQ ô GB OõWú Gú AÚlAìBR AðXBï ylû 

kôèQ GpAÿ AyPÓBèrAüþ ko Îýò cBë GýßBoÿ ô Îlï OõWú ìvEõæó

üßþ AqìzßçR AuBuþ ìpkï Gú ôütû WõAðBó Aüò AuPBó AuQ

GƒBülGpAÿ oÖÐ ìzßçR AyPÓBë WõAðBó Od¿ýéßpkû OlAGýpÿ

Wlÿ AOhBm yõk Aq oDýw ìdPpï Wíùõo AðPËBo kAoüî Þú AÎPHBoAR

GýzPpÿ GpAÿ Æpf|øBÿ AyPÓBèrAÿ Aüò AuPBó AgP¿BÁ køl

kôèQ koAôèýò AÚlAï GpAÿ oÖÐ ìzßçR âBï Groâþ øí̀õó

ìÏpÖþ ÞBGýñú gõk GpkAyPú AuQ Þú GBül OlAôï kAyPú GByl ô

gƒõAøƒBó OƒõWƒú GýzPp Gú ìdpôìBó ô oôuPBüýBó øvPýî  GBül

ÊpÖýQ|øBÿ AyPÓBë AuPBó yñBuBüþ yõk GBül qìýñú AuP×Bkû Aq Aüò

ÊpÖýQ øB ô Öp¾Q øBÿ yÓéþ oA GpAÿ WõAðBó AüXBk Þpk qüpA Aüò

Aìƒp ko oÖƒÐ ìƒÏÃê GýßBoÿ ô AÖrAü{ SpôR ìéþ ìõSp AuQ.

ÞzBôoqAó AuPBó Þú AÞTpA Aq GløßBoAó GBðßþ ìþ|GByñl GB OõWú Gú

ypAüÈ Gl @J ô øõAüþ cPþ ÚBko Gú OBìýò ìBüdPBZ gõk ðývPñl

AìƒýƒlôAoï kôèƒQ Wlül OlGýp ôütû|Aÿ ko Aìp ouýlâþ Gú cê

ìzßçR ÞzBôoqAó AðXBï køl. ìpkï AuPBó ðýBqìñl OlGýp ô Aìýl

oDýw Wíùõo ìdPpï ìþ|GByñl AìýlôAoï ko uBüú OlGýp AüzBó ô

øíßBoÿ øíú WBðHú ô èrôï OõWú ðíBüñlâBó AuPBó  yBøl OÓýýpAR

ìdvõuþ ko qìýñú AyPÓBë ô AÚP¿Bk AuPBó GByýî.
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@gõðlÿ: 

AkÒBï ôqAoR oAû ô ìvßò ìõok GBqðãpÿ ÚpAo gõAøl âpÖQ|

ôqüp KýzñùBkÿ GpAÿ O¿lÿ ôqAoR oAû ô yùpuBqÿ kôèQ üBqkøî â×Q: AkÒBï ôqAoR oAû ô

yùpuBqÿ GB ìÇBèÏú ðíõðú øBÿ ìõÖÜ AkÒBï ko kðýB ìõok GBqðãpÿ ÚpAo gõAøl âpÖQ.  ÎHBx

@gõðlÿ ko â×Pãõ GB gBðú ìéQ, koGBoû AkÒBï ô üB WlA uBqÿ ôqAoR oAû ô ìvßò â×Q: GpAÿ

GBqðãpÿ ko ìõÂõÑ AkÒBï GBül GpðBìú ìÇBèÏBOþ WBìÐ kAyPú GByýî ̂õó ðíõðú øBÿ ìõÖÜ AkÒBï

ylû Aÿ øî ôWõk kAok.ôqüp KýzñùBkÿ oAû ô yùpuBqÿ  â×Q: Kw Aq ìÇBèÏú Aüò ìõÂõÑ ârAoyþ

Oùýú ô Gú ìXéw AoADú gõAøî Þpk OB GpAuBx @ó O¿íýî âpÖPú yõk.@gõðlÿ koGBoû ̂Bè{ 

Ký{ oôÿ Aüò ôqAoOhBðú â×Q: OBìýò ìBèþ GpAÿ OõuÏú qüpGñBøB ô AÖrAü{ Gùpû|ôoÿ cíê ô ðÛê  

AqWíéú ̂BèzùBÿ Ký{ oôÿ Aüò ôqAoOhBðú AuQ. ôqüp KýzñùBkÿ oAû ô yùpuBqÿ koAüò GBoû Þú

@üB uýBuQ ìvßò ìùp oA AkAìú gõAøl kAk üB gýp, â×Q: GpðBìú ìò ìPßþ Gú uBgQ ô uBq OõuÈ

ìpkï ô Oõèýl ìvßò GB OõWú Gú ÚloR gpül yùpôðlAó AuQ. ôÿ AÖrôk: ÚÇÏB uýBuQ ìvßò ìùp

OdQ ÎñõAó OBìýò ìvßò AÚzBo Þî ko@ìl AkAìú ìþ üBGl.@gõðlÿ koGBoû Æpf ìBèýBR GpgBðú øBÿ

gBèþ ô OBSýp @ó Gp ìýrAó Oõèýl ìvßò, â×Q: ðËBï AÆçÎBOþ Gh{ ìvßò ÚBGê kuPpuþ GBül ko

Þzõo ôWõk kAyPú GByl øp̂ñl Þú AÚlAìBR Aôèýú ¾õoR âpÖPú AìB GB Ozßýê uBìBðú ìvßò GBül

ÞBoAüþ A} GýzPp yõk. ôqüp KýzñùBkÿ oAû ô yùpuBqÿ ìÏPÛl AuQ øp ̂ú AÆçÎBR GBqAo ìvßò

âvPp} KýlA Þñl ô ìpkï GlAðñl ̂ú ìvßñþ Oõèýlô GB ̂ú ÚýíPþ ko ìñBÆÜ ìhPéØ ôWõk kAok

ÚÇÏB ko ÞBø{ ÚýíQ ìõSp AuQ.

ko ø×Pú ìñPùþ Gú 11 ìpkAk Aq ìXíõÑ 11 âpôû ÞBæüþ ìõok Gpouþ, ø×Q âpôû GB ÞBø{ ô kô âpôû Glôó

OÓýýp ÚýíQ ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê Gõkû|Aðl.Gú ârAo}  ÖBox, GBðà ìpÞrÿ ìPõuÈ ÚýíQ gpkû

Öpôyþ Gpgþ ìõAk gõoAÞþ oA AÎçï Þpk.Gp AuBx Aüò ârAo} ko âpôû èHñýBR ÚýíQ Kñýp Òýp KBuPõoürû

AÖrAü{ WrDþ üBÖQ ô GùBÿ uBüp AÚçï Aüò âpôû ðvHQ Gú ø×Pú ÚHê Glôó OÓýýp Gõk. ÚýíQ Ohî ìpÕ

ÞBø{ kAyQ ô yBðú|Aÿ 00056 Aèþ 00519 oüBë Öpô} ìþ|oÖQ. ko âpôû GpðY, GùBÿ GpðY kAgéþ koWú üà

AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ GpðY kAgéþ koWú kô AðlÞþ ÞBø{ üBÖQ. ko âpôû cHõJ, GùBÿ èõGýB u×ýl ô èõGýB

Úpìr AðlÞþ AÖrAü{ ÚýíQ øípAû Gõk ôèþ uBüp AÚçï Aüò âpôû ÞBø{ kAyQ. ko ø×Pú ìõok Gpouþ,

ìýBküò qüp ðËp yùpkAoÿ qok@èõ ÎpÂú Þíþ kAyQ ôèþ uBüp AÚçï ìýõû ô uHrÿ OBqû Þú OÏlAkÿ Aq @ðùB

Aq ðËp Þý×þ ko uÇe KBüýñþ ÚpAo kAyPñl, Gú ðpj ì¿õJ uBqìBó ìýBküò ô Opû GBo ÎpÂú yl. 

ìýõû Öpôyþ|øBÿ uÇe yùp AÚçï ìpÒõJ ìýõû ô uHrÿ OBqû oA ÎpÂú Þpkðl Þú ko âpôû|øBÿ ìýõû|øBÿ

OBqû GùBÿ uýI âçJ, qok@èõ, @èõ, âýçx ô Aðãõo AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ uBüp AÚçï Aüò âpôû ÞBø{ üBÖQ.

ko âpôû uHrÿ|øBÿ OBqû GùBÿ KýBq AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ uBüp AÚçï Aüò âpôû ÞBø{ kAyQ.ko Aüò ø×Pú,

GùBÿ âõyQ OBqû âBô ô âõuBèú SBGQ Gõk. ÚýíQ âõyQ âõu×ñl AðlÞþ AÖrAü{ ôèþ GùBÿ ìpÕ ÞBø{

üBÖQ.ko ø×Pú ìõok Gpouþ, ÚýíQ ̂Bÿ gBoWþ ô AðõAÑ oôÒò ðHBOþ Glôó OÓýýp Gõk. GùBÿ Úñl ô yßp

AÖrAü{ WrDþ kAyQ.ko Aüò ø×Pú, ko âpôû èHñýBR ÚýíQ Kñýp KBuPõoürû ìÏBkë 4/0 ko¾l AÖrAü{ üBÖQ

ô GùBÿ uBüp AÚçï Aüò âpôû ðvHQ Gú ø×Pú ÚHê Glôó OÓýýp Gõk. ÚýíQ Ohî ìpÕ ìÏBkë 8/1 ko¾l ÞBø{

kAyQ.ko ø×Pú ìõok Gpouþ, ko âpôû GpðY GùBÿ GpðY kAgéþ koWú üà ìÏBkë üà ko¾l AÖrAü{ üBÖQ

ô èþ ÚýíQ GpðY kAgéþ koWú kô 2/0 ko¾l ÞBø{ üBÖQ.ko ø×Pú ârAo} ylû, ko âpôû ìýõû|øBÿ OBqû

GùBÿ uýI âçJ ìÏBkë 4/0 ko¾l, qok@èõ 5/5 ko¾l, @èõ 4/6 ko¾l, âýçx 2/2 ko¾l ô Aðãõo

7/1ko¾l, AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ uBüp AÚçï Aüò âpôû Gýò üà ko¾l OB 9/6 ko¾l ÞBø{ üBÖQ. ko âpôû

uHrÿ|øBÿ OBqû GùBÿ KýBq ìÏBkë 8/4 ko¾l AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ uBüp AÚçï Aüò âpôû Gýò 3/0 ko¾l OB

4/9 ko¾l ÞBø{ kAyQ.ko Aüò ø×Pú GùBÿ âõyQ OBqû ô âõuBèú SBGQ Gõk. ÚýíQ âõyQ âõu×ñl

ìÏBkë 4/0 ko¾l AÖrAü{ ôèþ GùBÿ âõyQ ìpÕ 3/1 ko¾l ÞBø{ üBÖQ.ko ø×Pú ìõok Gpouþ ÚýíQ

^Bÿ gBoWþ ô AðõAÑ oôÒò ðHBOþ Glôó OÓýýp Gõk. GùBÿ Úñl ìÏBkë 1/0 ko¾l ô yßp 3/0 ko¾l AÖrAü{

kAyQ.ÚýíQ èHñýBR ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê 8/1 ko¾l ô ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú uBë ÚHê

6/12ko¾l AÖrAü{ ðzBó ìþ|køl. ÚýíQ Ohî ìpÕ ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê ìñ×þ 4/5 ko¾l ô

ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú uBë 3/34 ko¾l oyl kAyPú AuQ.ÚýíQ GpðY ko ìÛBüvú GB ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê

1/1 ko¾l ô ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú uBë ÚHê 5/66 ko¾l oyl kAyPú AuQ. ÚýíQ ìýõû|øBÿ OBqû ðvHQ Gú

ø×Pú ìzBGú uBë ÚHê 4/6– ko¾l ô ko ìÛBüvú GB ø×Pú ìzBGú uBë ânyPú 3/34 ko¾l AÖrAü{ kAyPú

AuQ.ÚýíQ cHõJ ko Aüò ø×Pú ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê GB ÞBø{ 6/1– ko¾l ô ko ìÛBüvú GB øíBó

ø×Pú ko uBë ânyPú 3/101 ko¾l AÖrAü{ ðzBó ìþ|køl. ko Gh{ uHrÿ|øBÿ OBqû ÚýíQ Aüò âpôû

ÞBæüþ ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê 5/4 ko¾l ÞBø{ üBÖPú ô ðvHQ Gú ìlR ìzBGú uBë ÚHê

3/47ko¾l oyl kAyPú AuQ.øí̀ñýò âõyQ Úpìr ko Aüò ø×Pú ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê

3/0ko¾l ÞBø{ ô ðvHQ Gú ìlR ìzBGú ø×Pú ÚHê 3/34 ko¾l AÖrAü{ üBÖPú AuQ. âõyQ ìpÕ

ðvHQ Gú ø×Pú ìBû ìzBGú 9/6 ko¾l ÞBø{ ô ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú uBë ânyPú 5/2 ko¾l AÖQ ÚýíQ

oA OXpGú Þpkû AuQ.ÚýíQ Úñl ô yßp ko ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê ô uBë ÚHê Gú OpOýI 4/0 ko¾l ÞBø{ ô

9/93 ko¾l oyl kAyPú AuQ.GB OõWú Gú Aüò AÎlAk ô AoÚBï, Gú ðËp ìþ|oul oôðl AÖrAüzþ AÒéI ÞBæøBÿ

AuBuþ ìPõÚØ ô cPþ ÚýíQ Gpgþ Aq @ðùB GB AÖQ ìõAWú ylû AuQ. Aq ìXíõÑ 11 âpôû ÞBæüþ ìõok

Gpouþ ø×Q âpôû GB ÞBø{ ô kô âpôû Glôó OÓýýp ÚýíQ ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê Gõkû|Aðl. GñBGpAüò

9âpôû ÞBæüþ ko Aüò ìBû oyl ÚýíPþ oA OXpGú ðßpkû|Aðl Þú Aüò gõk ðzBó ìþ|køl GBül ko ìBû|øBÿ @üñlû

ìñPËp ÞBø{ yBgÀ ÚýíQ ô Kw Aq @ó Oõoï GByýî. ìÇíEñB ÞñPpë oyl ðÛlüñãþ ô SHBR ðvHþ ðpj Aoq

ko ̂ñl ìBû Agýp kô ÎBìê A¾éþ ÞBø{ ô SHBR AÒéI ÞBæøBÿ AuBuþ ylû AuQ.

ÞBø{ ÚýíQ OõAìBó 9 âpôû ÞBæüþ

ðõül ÞBø{ ðpj Oõoï ko ìBû|øBÿ @üñlû

oDýw AOdBküú ìpÞrÿ kAìlAoAó â×Q: Aâp ðpj Aoq GpAÿ ôAokAR ðùBkû|øBÿ

Oõèýl OÓýýp Þñl ÚýíQ yýpgBï ðýr ìPñBuI GB @ó OB kô GpAGp AÖrAü{ ìþ|üBGl

ô ðõuBðBR GBqAo ðùBkû|ìþ|OõAðl ÞBø{ ̂zíãýp Oõèýl yýp oA Gú øípAû kAyPú

GByl.| uýpôx oôuPB ko â×Pãõ GB AüvñB AÊùBo Þpk: kAìlAoAó OíBüéþ GpAÿ

AÖrAü{ ÚýíQ yýpgBï ðlAoðl AìB Aâp ðpj Aoq GpAÿ ôAokAR ÎéõÖú OÓýýp Þñl

ô Aoq ìpWÐ Aq Aüò ÞBæøBÿ AuBuþ cnÙ yõk ÚýíQ OíBï ylû GpAÿ Oõèýl

øp Þýéõâpï yýp gBï OB kô GpAGp AÖrAü{ ìþ|üBGl ô Gú øíýò ðvHQ ÚýíQ

gpül Aüò Öp@ôkû KpôOEýñþ ðýr âpAó|Op gõAøl yl. |ôÿ AÖrôk: ko cBë cBÂp

OõqüÐ ðùBkû|øB ko ÚHBë Odõüê yýp gBï AkAìú kAok AìB ÞíHõk Gpgþ 

ðùBkû|øB uHI AüXBk AgPçæOþ GpAÿ Odõüê gõoAá kAï Gú kAìlAoAó ô @y×Pãþ GBqAo ðùBkû|øB ko Þzõo

ylû AuQ. oDýw AOdBküú ìpÞrÿ kAìlAoAó GB AðPÛBk ðvHQ Gú AÖrAü{ ̂zíãýp ÚýíQ ðùBkû|øB ô

ðõuBðBR GBqAo Aüò ÞBæøBÿ AuBuþ ko Þzõo â×Q: ÎéýpÒî Aüñßú kAìlAoAó yýpgBï oA øíõAoû Gú

ÞBogBðú|øBÿ èHñþ Odõüê ìþ|køñl AìB øñõq ðùBkû|øBÿ ìõok ðýBq gõk oA Þú uùî @ó|øB Aq Odõüê yýp

gBï ko uú ìBøú KBüBðþ uBë ânyPú Gõk, Odõüê ðãpÖPú|Aðl ô cPþ Gh{ Aq

Aüò OõèýlÞññlâBó ko uBë WBoÿ øî ìXHõo Gõkðl Þú ðùBkû|øB oA Aq GBqAo @qAk

ô GB ÚýíQ|øBÿ upuBï @ôo Oùýú Þññl. oôuPB O¿püe Þpk: cPþ ko O×Bøî ðBìú

Wlül ìñÏÛl ylû GpAÿ Odõüê yýp gBï Gú ÞBogBðú|øBÿ èHñþ ÚýíQ 

ðùBkû|øBüþ ìBðñl Wõ ô moR ðýr Gú Þýéõüþ 056 ô 008 OõìBó ouýlû AuQ Þú

Aüò AÖrAü{ ÚýíQ|øB ìþ|OõAðl ko âpAðþ yýp gBï ìõSp GByl. ôÿ AkAìú kAk:

ko uBë ânyPú Gú ôütû Kw Aq AðÏÛBk O×Bøî|ðBìú ô uBìBó üBÖPò GBqAo ðùBkû|øB

oôðl Oõèýl yýp øíõAoû AÖrAüzþ Gõk AìB Aq AGPlAÿ AìvBë kAìlAoAó GB küló

^ñýò ypAüÈ Oõèýl ô GBqAo @y×Pú|Aüþ Aðãýrû gõk GpAÿ AkAìú Oõèýl oA Aq

kuQ kAû|Aðl Þú AuPípAo ̂ñýò ìzßçOþ ìþ|OõAðl ÞBø{ ̂zíãýp Oõèýl yýpgBï ko uBë WBoÿ oA

Gú øípAû kAyPú GByl. oDýw AOdBküú ìpÞrÿ kAìlAoAó AÊùBoAìýlôAoÿ Þpk ôqüp KýzñùBkÿ WùBk

ÞzBôoqÿ Âíò Agn oACÿ AÎPíBk GBæ Aq ðíBüñlâBó ìXéw GPõAðl ypAüÈ Oõèýl GpAÿ kAìlAoAó oA GùHõk

køl OB ko AkAìú yBøl cnÙ AWHBoÿ âéú|øBÿ ìõèl ðHByýî.

oDýw AOdBküú kAìlAoAó øzlAo kAk:

AÖrAü{ ÚýíQ yýpgBï ko ¾õoR AÖrAü{ ÚýíQ ÎéõÖú 

نخست برترصفحه مابرندهای با هواآرشيوجستجوپيوندهاتماس و خبرنامهآب

خبر بازدیدکد انتشارتعداد مردادتاری

نخست عمومیصفحه

او صفحه از بازدید

کرد اعالم ساختمانی شرکتهای انجمن رئيس

            

میدهن تشکيل را قوی کابينهای پيشنهادی، وزرای اینکه بيان با ساختمانی شرکتهای انجمن قاطعرئيس اعتماد ی ر با است اميد و د
اشتب ابتدا از شهرسازی و راه وزارت ادغام گفت کنند، آغاز مقرر موعد در را خود کار تفکيکمجلس، هم از وزارتخانه این باید بنابراین بود اه

شود

گزارش موردبه در کشور مهندسی و فنی جامعه نظر به اشاره با فرد ملکيانی منوچهر فارس، از نقل به کابينه،
انت برنامه رئوس در جمهوری رئيس روحانی که همانطور افزود مجلس به دولت سوی از شده شایستهمعرفی بر خود خابی

داد نشان را آن کارآمد و قوی کابينهای معرفی و انتخاب در حقيقتًا بودند کرده تأکيد ندساالری

شایست عملکرد شاهد گذشته در مهندسی و فنی تشکلهای و کشور زیربنای سازندگان داد ادامه وزرایوی از تعدادی ه
بودهاند مختلف حوزههای در شده معرفی

کارآفرینا با مستقيم ارتباط در عملکردشان که شده معرفی وزرای تسلط و احاطه داد ادامه استوی بوده سازندگان و ن
و نظام بهرهمندی امکان مجلس، قاطع اعتماد ی ر با اميدواریم بنابراین است، انکار اینغيرقابل خدمات از ایران بزرگ ملت

شود فراهم افراد

شهرساز و راه وزارت پيشنهادی وزیر از آیا اینکه بر مبنی فارس ا س به پاس در بهمليکانیفرد وی آیا و دارید شناختی ی
ن چهرههای جز شهرسازی و راه وزارت برای شده معرفی فرد کرد تأکيد دارد اعتقاد خصوصی دربخش فعا و خبه
طور به شوند معرفی مجلس به پيشنهادی وزیر عنوان به ازاینکه قبل حتی و هستند کشور بخشمهندسی با مرتب

میکردند برگزار جلسه خصوصی

شود تفکيک باید شهرسازی و راه وزارت

بنابرا بود اشتباه ابتدا از شهرسازی و راه وزارت ادغام گفت ساختمانی شرکتهای انجمن بخشرئيس عنوان به ما ین
شود تفکيک باید وزارتخانه این که هستيم معتقد خصوصی

بای دولت عملکرد نظارت افزود کند، قوی را خود نظارت باید مجلس اینکه بيان با باشد،ملکيانیفرد ملی منافع محور حو د
به میتواند که است اختالفنظر این بلکه نيست مهم چندان بودن همفکر و بودن ارچه یک کمکبنابراین کشور پيشرفت

کند

مت که شد مطرح توسعه او برنامه در خصوصیسازی بح گفت و کرد انتقاد امور شدن دولتی به زمانوی همان در أسفانه
شد برابر دو دولتی شرکتهای تعداد

دولتیواگذاری شرکتهای به ه پرو واگذاری دالر ميليارد

شناخت فرهيختگانی انتخاب گفت جلسه این در نيز ساختمانی شرکتهای انجمن و ع خوانساری درجواد شده ه
بيشت هرچه دلگرمی موجبات دارند او طراز نقش کشور توسعه و برنامهها تحق که مختلف وپستهای کارآفرینان ر

است کرده فراهم را کشور سازندگان

و مو و است یافته افزایش دولتی شرکتهای تعداد گذشته های سا طی در متأسفانه داد ادامه برایوی بسيار که عی
شرک توسط هها پرو شده تمام قيمت بدانيم کردیم، تالش ما هرچه که است این بود اهميت حائز چهما دولتی تهای

نرسيدیم نتيجه به بود ميزان

نه و است مشخ آن آغاز زمان نه میگيرند دست به دولتی شرکتهای که ههایی پرو داد ادامه آن،وی اتمام زمان
دهند حيات ادامه نمیتوانند احداث صنعت و خصوصی شرکتهای شرایط این با متأسفانه بنابراین

واگذ این حجم که میدهد نشان دولتی شرکتهای به هها پرو واگذاری ارقام کرد تصری برخوانساری بال ميليارداری
است دالر

اش لوکوموتيو احداث، صنعت که است این کشور کارآفرینان و خصوصی بخش نقطهنظر داد ادامه استوی کشور در ا ت
اح صنعت و خصوصی بخش مشکالت میتواند مجلس به شده معرفی کابينه که هستيم معتقد ما کاهشبنابراین را داث

دهد

ها ساختمانی،انجمنبرچسب راه،تفکيک،شرکتهای پيشنهادی،مجلس،شهرسازی،وزارت کابينه،وزرای

شما نظر

اخبار هاجدیدترین ترین هاپربيننده ترین هاپربح ترین تازه

قيمت نيست معقو فعال بانکی سود نر آوردن پایين
گيرم م پس شورا از را خودرو گذار

خودرو بازار در قيمت ثبات

طالیکاهش عيارتومانی

ا شيشه تاالر در گر د رکورد ثبت برا تالش

حوزه به شهرسازی و راه جدید وزیر بيشتر توجه لزوم
راه کليدی

شهرسازی و راه جدید وزیر به مسکنی پيشنهادهای

مردم حساب به روحانی دولت یارانه نخستين واریز

ان رم ماه پایان با خودرو بازار مشروط رون

میکنند همکاری چينی گمنام خودروسازان با ایرانیها

جاری سا در خانه پيشفروش افزایش

داشت نگه عقب را هوانوردی صنعت شهرسازی و راه ادغام

از ماندهبيش نيمهتمام نقلی و حمل ه پرو کيلومتر هزار
است

زمينلرزه لرزانددو را بوشهر استان در شنبه ریشتری

لرزاندزلزله را اردبيل ریشتری

میشود توليد جا شور خودروهای ن يفيتتر بی

نفت بشکه هر نزول روند در همچنان نفت جهان بها
دالربرنت

فروش و د خر شدن قانون با همزمان ها قيمت ش افزا
مهر مسکن

صعود افت ش افزا طال جهان پالتينبها بها دالر

خط های تهرانناگفته مترو

و پ خودرو انوا قيمت جدیدترین

شهرسازیتعلي و راه وزارت جدا طرح ماهه

صل لوله خط مبهم سرنوشت عامل کا، امر مها تحر

لرزاند را زرند یزدانشهر زلزله

است ایران بازار به بازگشت خواستار رنو

شد منتشر کشور در مسکن بازار قراردادها کل

افت اهش اپن ني سهام ارزش

نمهر مس قيمت درباره انبوهسازان انون ریيس ع مو

بورس شاخ ييرات ت نمودار

ود ر در همچنان خودرو بازار امروز بازار در خودرو نر آخرین

قبل روز به نسبت ای جاده تردد ترددافزایش پر محور
کشور ای جاده

آمریکا از ایران صادراتواردات برابر

باشد جدید وزیر او اولویت شهرسازی و راه تفکيک

سکه و ارز قيمت جدیدترین

کوچک مترا آپارتمانهای قيمت در ایراد تنها

جدید چک تاایران تومانی بازارهزار در دیگر ماه

دولت سياستهای شدن مشخ انتظار در فروشان آهن
دارد همراه به را تجارت و صنعت رون زاده نعمت

متوال روز سومين برا نفت بها اهش

پایين به طال جهانی کردبهای سقوط دالر

و راه از غفلت و مسکن برای قوت نقطه آخوندی انتخاب
ترابری

شاخ تهران بورس رکورد شدجدیدترین واحدی هزار

یافت کاهش دالر نر

میکند بيداد خودروها امداد در کالهبرداری

مسکن خصوصی بخش با جدید دولت همکاری افزایش

میشود اجباری امال مشاوران فنی مهارت کارت اخذ

نفت خرید بابت بدهکاردهلینو تهران به دالر ميليون
است

وزارت تفکيک معرفیشده کابينه از احداث صنعت حمایت
است روری شهرسازی و راه

میکند پيدا ادامه يير ت بدون نقدی یارانه پرداخت

پرترددترین تهران کر آزادراه یافت افزایش ای جاده تردد
محور
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کاب از را خود حمایت بيانيهای صدور با کشور حرفهای و صنفی مهندسی، تشکلهای هماهنگی يشورای

اسالمی ریيسجمهوری به خطاب که بيانيه این در ایران (ایسنا)، دانشجویان خبرگزاری گزارش مبه ایران

س و کارآفرینان جنابعالی، انقالب، معظم رهبر به را ایران فهيم ملت قاطع آرای با عالی رت آح و ازندگان

میداریم. گرامی را اميد و تدبير

س شایسته بر خودتان انتخاباتی برنامه رئوس در که طور است: همان آمده بيانيه این ادامه تاکيددر االری

گذش در مهندسی و فنی تشکلهای و کشور بناهای زیر سازندگان دادید، نشان را آن کارآمد و شقوی ته

بودهاند. مختلف حوزههای در

شهرس و راه نيرو، نفت، وزارتخانههای برای شما منتخبين تسلط و میافزاید: احاطه بيانيه صنعاین و ازی

نمای تایيد با است است. انتظار انکار قابل غير است بوده سازندگان و کارآفرینان با محترممستقيم ندگان

شود. فراهم عزیزان این خدمات از ایران بزرگ ملت

نهاد محترم ریاست پستهای در شده شناخته فرهيختگانی است: انتخاب آمده بيانيه این ادامه ریاسدر

موجبات دارند، او طراز نقش کشور توسعه در که کشور مرکزی بانک ریاست و کشور ریزی دلگرمبرنامه

است. کرده فراهم

عنو به کشور حرفهای، صنفی، مهندسی، تشکلهای هماهنگی است: شورای آمده بيانيه این پایان در

مینماید. آمادگی اسالمی جمهوری محترم ریاست عاليه اهداف پيشبرد در توان

از نهادهایی شامل کشور حرفهای و صنفی مهندسی، تشکلهای هماهنگی شورای ایسنا، گزارش به

جامعه ایران، صنعتی تجهيزات و تاسيسات پيمانکار شرکتهای انجمن الب، فا و آب صنعت شرکتهای

تجهي سازندگان انجمن ایران، بر صنعت سندیکای اجرایی، و فنی مدیران انجمن ایران، صراهسازی زات

میشود. دیگر کانون و انجمن چندین و مهندسی

پيام انتهای

است: روری مورد چند رعایت مخاطبان نظرات انتشار زمينهی در
کنيد. تای فارسی حروف با را خود نظرات لطفًا
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عمران مطلب انتشارشماره زمان

مشکل بزرگترین اینکه به اشاره با ساختمانی های شرکت انجمن مدیره ت هي رئيس تراز
حدود گذشته سا چند در گفت است امور شدن دولتی خصوصی، های دالرشرکت ميليارد

گرفت قرار خصوصی بخش اختيار در عمرانی ه پرو

گزارش پرسش به به پاس در خبری نشستی در امروز فرد ملکيانی منوچهر مهر، از نقل به

داشت هار ا ساختمان، صنعت حوزه در خصوصی بخش فعاالن مشکالت مهمترین خصو در مهر

تنها گذشته سا چند در بطوریکه است امور شدن دولتی خصوصی های شرکت مشکل بزرگترین

بخشتا اختيار در عمرانی های ه پرو مابقی و است بوده خصوصی بخش اختيار در امور درصد

داشت قرار نظامی و دولتی های

حدود گذشته سا چند در افزود قراروی خصوصی بخش اختيار در عمرانی ه پرو دالر ميليارد

مهمترین بنابراین شد خصوصی بخش های شرکت مالی توان کاهش به منجر رویه این که گرفت

دهد کاهش را امور شدن دولتی که اینست آینده دولت از ما درخواست

اما سازی خصوصی بر تاکيد وجود با اینکه بيان با ساختمانی های شرکت انجمن مدیره ت هي رئيس

سازی خصوصی بر دوم و او برنامه قانون در اینکه باوجود گفت شدند، دولتی بيشتر ها شرکت

رسيد برابر دو به دولتی های شرکت تعداد ها سا همان در اما بود شده تاکيد

ا کنند، می اعالم روحانی دولت از را خود حمایت کارآفرینان اینکه به اشاره با فرد هارملکيانی

سازمان احيای از پس که منتظریم و است مخالف مسکن و راه وزارت ادغام با انجمن داشت
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قدیم طرح سکه

جدید طرح سکه

سکه نيم

سکه ربع

طال اونس

تهران بازار

عيارگرم

نقره اونس

مبادلهای دالر

مبادلهای یورو

امارات درهم

چين یوان

هستيد مدیریت سازمان احيای مواف آیا

بله

موافقم یابد، يير ت آن ساختار که صورتی در

خير
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اصلی سازصفحه و اصنافساخت و ها شهرسازیتشکل و گوراه و مسکنمقاالتگزارشگفت تاری

خبر درکد شده مردادچهارشنبهمنتشر

نخست اصنافصفحه و ها تشکل

بدهد قاطع اعتماد ی ر مجلس

اعتم ی ر با است اميد و میدهند تشکيل را قوی کابينهای جمهور، رئيس سوی از پيشنهادی شورایوزرای مجلس قاطع اد

کنند آغاز را خود کار مقرر موعد در اسالمی،

خبرنگار گزارش ) به شرکتهای     ( انجمن مدیره ت هي رئيس
خ انتخاباتی برنامه رئوس در جمهور رئيس گفت خبرنگاران جمع در مطلب این بيان با شایستهساختمانی بر ود

داد نشان کارآمد و قوی کابينهای معرفی و انتخاب در را امر این و بود کرده تأکيد ساالری
معرفی کابينه مورد در کشور مهندسی و فنی جامعه نظر به اشاره با فرد، ملکيانی منوچهر
شده معرفی وزرای از تعدادی شایسته عملکرد داشت هار ا مجلس به دولت سوی از شده
و کشور زیربناهای سازندگان و مهندسی و فنی جامعه به گذشته در مختلف، حوزههای در

است شده اثبات مربوطه وتشکلهای فنی تشکلهای تمام تایيد مورد کابينه این لذا
است مهندسی

      
احاطه داد ادامه و دانست جمهور رئيس یک موفقيت برای له مس مهمترین را کارآمد کابينه وی
بوده سازندگان و کارآفرینان با مستقيم ارتباط در عملکردشان که شده معرفی وزرای تسلط و

نظا بهرهمندی امکان مجلس، قاطع اعتماد ی ر با اميدواریم بنابراین است، انکار غيرقابل بزرگاست ملت و م
نگيرد قرار نظر مد گروهی منافع صرفا و شود فراهم افراد این خدمات از ایران

معرف فرد گفت شهرسازی و راه وزارت برای روحانی پيشنهادی وزیر آخوندی، درخصو شدهملکيانیفرد ی
باو خصوصی بخش به و است کشور مهندسی در فعا و نخبه چهرههای از شهرسازی و راه وزارت وبرای ر

خصوصی بخش از دعوت با مجلس، به پيشنهادی وزیر عنوان به معرفی از قبل حتی وی دارد وراعتقاد ح برای
میکرد نظر تباد آنها با مرتب طور به ، مشتر جلسات در

     
ا گفت و دانست اشتباه اقدامی را شهرسازی و راه وزارت ادغام ساختمانی شرکتهای انجمن فرادرئيس

ی دو سرپرستی برای همزمان طور به نفر یک از که دارد وجود کافی اندازه به کشور در وزارتخانهفرهيخته سه ا
نکنيم استفاده

بای دولت عملکرد نظارت افزود کند، قوی را خود نظارت باید مجلس اینکه بيان با منافعملکيانیفرد محور حو د
پ در میتواند که است اختالفنظر بلکه نيست مهم چندان همفکری و ارچگی یک بنابراین باشد، يشرفتملی

باشد موثر کشور
عليرغم ندارد همراه به حاصلی هي امور کردن دولتی گفت امور شدن دولتی از انتقاد با شدنوی مطرح
شد برابر دو توسعه دوم و او برنامه طو در دولتی شرکتهای تعداد متاسفانه پایهخصوصیسازی، بنابراین

است گذشته برنامههای از ناشی امروز اشتباهات از بسياری
متاسف اما ندارند مردم صالحدید به نيازی که کنند تصور نباید کابينه و دولت کرد تاکيد مردموی اخير دوره در انه

شد ایجاد دولت و مردم بين فاصلهای و کردند دور برنامهها از را
   

شناخته افراد انتخاب گفت جلسه این در نيز ساختمانی شرکتهای انجمن مدیره ت هي و ع
هرچه دلگرمی موجبات کشور، توسعه و برنامهها تحق برای کابينه برای فرهيخته و شده

است کرده فراهم را کشور سازندگان و کارآفرینان بيشتر
داد ادامه خوانساری برایجواد الزم کارآیی توانست خصوصی بخش اگر گذشته های سا در

زمان در بياورد، دست به را خارجی شرکتهای مشارکت بدون عمرانی بزرگ های ه پرو اجرای
بود کابينه همين از افرادی فعاليت

کرد خاطرنشان محروی احداث، صنعت کشور، کارآفرینان و خصوصی بخش نقطهنظر از
به شده معرفی کابينه از استفاده که معتقدیم ما بنابراین است کشور در زایی ا اشت
خواهد موثر و مفيد بسيار احداث صنعت و بخشخصوصی کاهشمشکالت راستای در مجلس،

بود
مرتبط اخبار

شود کنتر باید مسکن شناور سرمایه تومان ميليارد هزار

است شده انجام نظارت با گودبرداریها درصد

مسکن قيمت بيت ت سا ،

مهر مسکن معامالت آزادسازی با شهرها به مهاجرت افزایش

است کسانی چه زیان به و نفع به مهر مسکن فروش و خرید

ساخت شدروند متوقف تهران در ساختمان

میشود سرشکن خانه قيمت انبوهسازی با فقط

ساختمانی شرکتهای انجمن خوانساری جواد صما مهندسی و فنی فرد ملکيانی منوچهر

سازان انبوه

ها کانون و ها انجمن

مهندسی نظام

سازی صنعتی

معماری

آوری فن و دانستنيها

تاسيسات

تصویری گزارش

عمران

شهرسازی و مسکن

ترابری و راه

شهرداری

حقوقی

کشور ساختمان صنعت فکر اتا

کنندگان توليد

دوشنبه روز مردادام
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ÖlAcvýò ìBèßþ GB AÎçï ðPBüY Aôèýú Gpouþ ì¿BcHú Gùíñþ

AkÎBøBÿ oDýw Þê GBðà ìpÞrÿ ìHñþ Gp 

ôAokAR ÞBæøBÿ èõÞw ìõÂõÎýPþ ðlAok

ÖlAcvýò ìBèßþ oDýw

uƒPƒBk ìpÞrÿ ìHBoqû GB

ÚB̂BÝ ÞBæ ô Aoq ko KBui

Gƒƒú AkÎƒBÿ oDƒýƒw Þƒê

GƒBðƒà ìpÞrÿ ìHñþ Gp

ìƒ¿ƒƒpÙ Aoq kAoô GƒpAÿ

ôAokAR gƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒõkoô ô

ÞBæøBÿ èõÞw â×Q: ÞíýPú ôütû Aoq uPBk ìõÂõÑ oA Gpouþ ô

ðPýXƒú oA ârAo} Þñl. ìBèßþ O¿püe Þpk: AuBuB« Aoq OõuÈ

GBðßùBÿ ÎBìê ko AgPýBo ¾BcHBó ÞBæ ÚpAo ìýãýpk ðú GBðà ìpÞrÿ.

ôÿ ko AkAìú AÊùBo kAyQ: ÚHê Aq OýpìBû uBë 19 Þú âpôû Gñlÿ

ÞBæøB AðXBï yl, Aoq Gú GBðßùBÿ ÎBìê  Oh¿ýÀ kAkû ìþ|yl 

OB ko AgPýBo ¾BcHBó ÞBæ  ÚpAo âpÖPú ô ôÖÜ ìÛpoAR Îíê Þññl, AìB

Kw Aq âpôû|Gñlÿ ÞBæøB, GBðßùB ¾pÖB«  ìþ|OõAðvPñl Aoq ìpWÐ oA Gú

âpôû|øBÿ 1 ô2 ÞBæøBÿ ôAokAOþ Oh¿ýÀ køñl Þú @ó øî OBGÐ

ypAüÈ gB¾þ AuQ. oDýw uPBk ìpÞrÿ ìHBoqû GB ÚB̂BÝ ÞBæ ô Aoq

â×ƒQ: ôAokAR kAoô Glôó ìXõq ôqAoR GùlAyQ AìßBó Knüp

ðývQ. ìBèßþ GB AyBoû Gú ì¿BcHú oDýw Þê GBðà ìpÞrÿ, 

AÖrôk: GpAGp Gpouþ|øBÿ AðXBï ylû ìdíõèú|øBÿ kAoôøBÿ ìõWõk

ko âípá ÖpôkâBû AìBï gíýñþ(oû) ìÏBkë 033Oò Gú Aoq}

OÛpüHþ 002 ìýéýõó üõoô AuQ Þú GB ìXõq ôqAoR GùlAyQ  ô GpAGp

SHQ u×Bo} GBül Gú @ó Aoq ìHBkèùBÿ Oh¿ýÀ ìþ üBÖQ.ôÿ ko

AkAìú O¿püe Þpk: Gú kèýê ðBøíBøñãþ Gýò ôqAoR GùlAyQ ô GBðà

ìpÞrÿ kAoôøBÿ ôAok ylû Gú ìlR ̂ñl ìBû ko âípá ÖpôkâBû

AìBï gíýñþ(oû) GçOßéýØ ìBðlû Gõk Þú GpAGp @gpüò O¿íýíBR

âpÖPú ylû Aoq ìHBkèùBÿ GpAÿ kAoôøBÿ ôAok ylû Oh¿ýÀ üBÖQ.

ðíBüñlû ôütû oDýw Wíùõoÿ AÖrôk: ko cBë cBÂp OpgýÀ kAoôøB

OõuÈ âípá @ÒBq ô OBGú cBë clôk 051 Oò Aq @ó OpgýÀ ylû, ènA

ìdíõèú|øBÿ kAoôüþ ìõÂõÎýPþ GB AÊùBoAR @ÚBÿ Gùíñþ KýpAìõó

ôoôk ÞBæÿ èõÞw ô gõkoô ðlAok. ìBèßþ â×Q:  uPBk ìpÞrÿ

ìHBoqû GB ÚB̂BÝ ÞBæ ô Aoq Aüò ìõÂõÑ oA GB Ozßýê ÞíýPú ôütû Aÿ Gú

kÚQ OdQ Gpouþ kAok. oDýw uPBk ìpÞrÿ ìHBoqû GB ÚB̂BÝ ÞBæ ô

Aoq gBÆpðzBó Þpk:  ko uBë 1931 GB Gpôq GdpAó Aoqÿ Aüò uPBk GB

Ozßýê ÞíýPú ôütû Aoq ðdõû koüBÖQ ô ôoôk ÞBæ Aq Wíéú gõkoô

OõuÈ OíBï AyhBÁ Þú Aq Aôë kÿ ìBû uBë 09 Gú GÏl GpAÿ SHQ

u×Bo} @ðùB âzBü{ AÎPHBo ylû, Gpouþ Þpkû AuQ. ôÿ AkAìú kAk:

ko Gpouþ AðXBï ylû OõuÈ ÞíýPú ôütû Aoq GpAÿ ôAokÞññlâBó

gõkoô clôk 03 Kpôðlû OhéØ Aoqÿ Ozßýê ô ko AgPýBo ìdBÞî

ÚÃBüþ ÚpAo âpÖPú AuQ Þú OñùB ko üà ìõok üßþ Aq ypÞPùBÿ ôAok

Þññlû gõkoô clôk 002 ìýéýBok OõìBó Wpüíú ylû AuQ, Aüò oôðl

AkAìú kAok ô ðPBüY @ó Gú AÆçÑ Îíõï gõAøl ouýl.

———
|((

| |

(
————

|

cíBüQ ¾ñÏQ AclAV 

Aq ÞBGýñú KýzñùBkÿ oôcBðþ

oDýw AðXíò ypÞPùBÿ uBgPíBðþ GB GýBó Aüñßú ôqoAÿ KýzñùBkÿ,

ÞBGýñú|Aÿ Úõÿ oA Ozßýê ìþ|køñl ô Aìýl AuQ GB oACÿ AÎPíBk ÚBÆÐ

ìXéw, ÞBo gõk oA ko ìõÎl ìÛpo @ÒBq Þññl, â×Q: AkÒBï ôqAoR oAû

ô yùpuBqÿ Aq AGPlA AyPHBû Gõk GñBGpAüò GBül Aüò ôqAoOhBðú Aq øî

O×ßýà yõk.Gú ârAo} AüpAó ðýõq42, ìñõ̂ùp ìéßýBðþ|Öpk GB AyBoû

Gú ðËp WBìÏú Öñþ ô ìùñluþ Þzõo ko ìõok ÞBGýñú ìÏpÖþ ylû 

Aq uõÿ kôèQ Gú ìXéw AÖrôk: øíBðÇõo Þú oDýw Wíùõoÿ 

ko oDõx GpðBìú AðPhBGþ gõk Gp yBüvPú uBæoÿ OBCÞýl Þpkû Gõkðl

cÛýÛPB«  ko AðPhBJ ô ìÏpÖþ ÞBGýñùBÿ Úõÿ ô ÞBo@ìl @ó oA ðzBó

kAkðl.ôÿ AkAìú kAk: uBqðlâBó qüpGñBÿ Þzõo ô OzßéùBÿ Öñþ ô

ìùñluþ ko ânyPú yBøl Îíéßpk yBüvPú OÏlAkÿ Aq ôqoAÿ

ìÏpÖþ ylû ko cõqû|øBÿ ìhPéØ Gõkû|Aðl. ôÿ AkAìú kAk: AcBÆú ô

OvéÈ ôqoAÿ ìÏpÖþ ylû Þú ÎíéßpkyBó ko AoOHBÉ ìvPÛýî GB

ÞBo@ÖpüñBó ô uBqðlâBó Gõkû AuQ ÒýpÚBGê AðßBo AuQ, GñBGpAüò

AìýlôAoüî GB oACÿ AÎPíBk ÚBÆÐ ìXéw, AìßBó Gùpû|ìñlÿ ðËBï ô ìéQ

Groå AüpAó Aq glìBR Aüò AÖpAk ÖpAøî yõk.

+ ôqAoR oAû ô yùpuBqÿ GBül O×ßýà yõk

oDýw AðXíò ypÞPùBÿ uBgPíBðþ â×Q: AkÒBï ôqAoR oAû ô

yùƒpuƒBqÿ Aq AGPƒlA AyPHƒBû Gƒõk GñBGpAüò ìB Gú ÎñõAó Gh{

g¿õ¾þ ìÏPÛl øvPýî Þú Aüò ôqAoOhBðú GBül O×ßýà yõk.

ìéßýBðþ|Öpk GB GýBó Aüñßú ìXéw GBül ðËBoR gõk oA Úõÿ Þñl,

AÖrôk: ðËBoR Îíéßpk kôèQ GBül cõë ìdõo ìñBÖÐ ìéþ GByl,

GñBGpAüò üßLBôú Gõkó ô øí×ßp Gõkó ̂ñlAó ìùî ðývQ Géßú

Aüò AgPçÙ|ðËp AuQ Þú ìþ|OõAðl Gú KýzpÖQ Þzõo Þíà Þñl. 

+ ôAânAoÿ 53 ìýéýBok kæo ôAânAoÿ Kpôsû 

Gú ypÞPùBÿ kôèPþ

WõAk gõAðvBoÿ ÎÃõ AðXíò ypÞPùBÿ uBgPíBðþ ðýr ko Aüò

Wévú â×Q: AðPhBJ ÖpøýhPãBðþ yñBgPú ylû ko KvPùBÿ

ìhPéØ Þú OdÛÜ GpðBìú|øB ô OõuÏú Þzõo ðÛ{ ÆpAq Aôë kAoðl

ìõWHBR kèãpìþ øp̂ú GýzPp ÞBo@ÖpüñBó ô uBqðlâBó Þzõo oA

ÖpAøî Þpkû AuQ.ôÿ AkAìú kAk: ìPBCu×Bðú ko Æþ uBèùBÿ

ânyPú OÏlAk ypÞPùBÿ kôèPþ AÖrAü{ üBÖPú AuQ ô ìõÂõÎþ

Þú GvýBo GpAÿ ìB cBDr AøíýQ Gõk Aüò AuQ Þú øp̂ú ìB Oç}

Þpküî, GlAðýî ÚýíQ OíBï ylû Kpôsû|øB OõuÈ ypÞPùBÿ kôèPþ

^ú ìýrAó Gõk Gú ðPýXú ðpuýlüî.ôÿ AkAìú kAk:Kpôsû|øBüþ Þú

ypÞPùBÿ kôèPþ Gú kuQ ìýãýpðl ðú qìBó @ÒBq @ó ìzhÀ

AuƒQ ô ðú qìBó AOíBï @ó, GñBGpAüò ìPBCu×Bðú GB Aüò ypAüÈ

ypÞPùBÿ g¿õ¾þ ô ¾ñÏQ AclAV ðíþ|OõAðñl AkAìú cýBR

køñƒl. gƒõAðvƒBoÿ O¿ƒpüe Þpk: AoÚBï ôAânAoÿ Kpôsû|øB Gú

ypÞPùBÿ kôèPþ ðzBó ìþ|køl Þú cXî Aüò ôAânAoÿ GBèÔ Gp

53 ìýéýBok kæo AuQ. ôÿ AkAìú kAk: ìB ìÏPÛl øvPýî Þú ÞBGýñú

ìÏpÖþ ylû Gú ìXéw ìþ|OõAðl ìzßçR Gh{ g¿õ¾þ ô

¾ñÏQ AclAV oA ÞBø{ køl.

ìýr gHp

Îéþ ÆýI|ðýB, ôqüp KýzñùBkÿ Aìõo AÚP¿Bkÿ ô kAoAüþ

AìB WlAÿ @ð̀ú Þú Aq Aô Gú ÎñõAó ìPh¿À Oõoï üB

Ktôøzãp cõqû ìBèýBR ðBï Gpkû ìþ|yõk, kÒlÒú ÎlAèQ

kAok. Aô ÎƒlAèQ ko cõqû AÚP¿Bkÿ oA Gú uú Gh{

OõqüÏþ, WÓpAÖýBüþ ô Gýò ðvéþ ÆHÛú|Gñlÿ ìþ|Þñl ô

OBÞýl ìþ|Þñl Þú GpAÿ øp ÞlAï Aq @ó|øB GpðBìú ÎíéýBOþ

kAok. â×Pãõÿ AüvñB GB Aô ko Aüò GBoû oA GhõAðýl. ||

l GvýBoÿ Aq ÞBoyñBuBó ô ìpkï ÎçÚú|ìñl øvPñl OB

ðãBû yíB oA ko ìõok ÎlAèQ GlAðñl. ðËp yíB Gú ÎñõAó

ôqüp AÚP¿Bk Gú ÎlAèQ ̂ývQ? ||

ôAÚÏýQ @ó AuQ Þú ÎlAèQ ì×ùõìþ ÖpAOp Aq AÚP¿Bk

AuƒQ. ÎlAèQ ko SpôR ô ko@ìl ko ÞñBo ÎlAèQ ko

GpgõokAoÿ Aq AìßBðBR ô glìBR Îíõìþ ô AWPíBÎþ

ÎlAèQ ko ÚloR ô ÎlAèQ ko ìñrèQ ô ìÏpÖQ OÏpüØ

ìþ|yõk. ÎlAèQ ko ÚloR Gú ìÏñBÿ OõqüÐ ÚloR ko Gýò

yùpôðlAó ô OõAðíñluBqÿ ìpkï ô OÏBìê ÚloR ko ðËBï

yHßú|Aÿ kôèQ, ðùBkøBÿ ìpkìþ ô GBqAo AuQ. üà ôWú

ìƒùî ko OƒdÛÜ oyl ô OõuÏú KBülAo GpgõokAoÿ Aq

cíBüQ ôAÚÏþ AWPíBÎþ AuQ ô Aüò ðýr Gú ylR ìPBSp Aq

koá WBìÏú koGBoû ôWõk ÎlAèQ ko ðËBï AkAoû Þzõo ô

uýBuQ|øBÿ ìPhnû AuQ. Gp gçÙ Gpgþ O¿õoAR,

OXpGú WùBðþ ðzBó ìþ|køl AèrAìB GB oyl GéñlìlR,

ÎlAèQ ìdÛÜ ðíþ|yõk GñBGpAüò ko ðËp âpÖPò ÎlAèQ

ko OíBï ìpAcê oyl ô OõuÏú ìùî AuQ. ||

l Gú ðËp yíB Aq ìñËp AÚP¿Bkÿ, ÎlAèQ ̂ãõðú ìdÛÜ

ìþ|yõk?

Aq ìƒñËp AÚP¿Bkÿ GBül GdU ÎlAèQ oA Gú ̂ñl ì×ùõï

ìƒzƒhƒÀ|Oƒp Oƒ×ƒßƒýƒà Þƒpk. ÎƒlAèƒQ OƒõqüÏþ, ÎlAèQ

WÓpAÖýBüþ, ÎlAèQ Gýò ðvéþ. ìñËõo Aq ÎlAèQ OõqüÏþ,

Oh¿ýÀ uõkøB ô qcíBR| qðlâþ kuPú|WíÏþ Gú AÖpAk

WBìÏú. ÎlAèQ OõqüÏþ ìpGõÉ Gú OõqüÐ Öp¾Q|øB, ìñBGÐ ô

AìßBðBR Gýò AðvBó|øB Gp AuBx yBüvPãþ AuQ. AèHPú cÜ

GpgõokAoÿ GpAGp Aq SpôOùBÿ Îíõìþ ô AìßBðBR Aôèýú Îíõìþ

GpAÿ øp üà Aq AÖpAk WBìÏú ðýr Wrô ÎlAèQ OõqüÏþ AuQ. |

l GpðBìú ÎíéýBOþ yíB GpAÿ ÎlAèQ OõqüÏþ ̂ývQ? ||

ølÖíñluBqÿ ôAÚÏþ üBoAðú|øB Aq GpðBìú|øBüþ AuQ Þú

ìþ|OõAðl ko OdÛÜ ÎlAèQ ðÛ{ qüBkÿ kAyPú GByl.

g¿õ¾þ|uBqÿ ôAÚÏþ ô OõAðíñluBqÿ Gh{ g¿õ¾þ Þú ìñXp Gú GpAGpÿ AyhBÁ cÛýÛþ ô cÛõÚþ

ko kuPpuþ Gú Öp¾Q|øBÿ AÚP¿Bkÿ gõAøl yl ô âvPp} AìßBðBR AWPíBÎþ GpAÿ AÖrAü{ kuPpuþ

øíú AÖpAk WBìÏú, Gú @ìõq}|ô|Kpôo}, GùlAyQ ô koìBó ô AìßBðBOþ Aq Aüò kuQ GB OÓýýp ô Odõë ko ìñBGÐ

ìBèþ Aüò ÖÏBèýPùB, GBÎU OdÛÜ ÎíéýBOþ|Op ÎlAèQ ìþ yõk. 

l ko ìõok ÎlAèQ WÓpAÖýBüþ ̂ú? ||

ðíþ|OõAó üà upÿ ìñBÆÛþ kAyQ Þú ko ìdpôìýQ Gú

up GHpðl ô ìñBÆÛþ øî ôWõk kAyPú GByñl Þú Gh{

ÚBGê OõWùþ Aq upìBüú ânAoÿ|øB ô AìßBðBR Þzõo oA Gú

gõk AgP¿BÁ køñl. ìB cPþ ko yùpøBüíBó ÎlAèQ

ðlAoüî. Aæó GB ôWõk ðBGpAGpÿ|øBÿ âvPpkû Gýò ìñBÆÜ

yùpÿ ô oôuPBüþ ô Gýò ìñBÆÜ ìhPéØ WÓpAÖýBüþ

Þzƒõo Aq èdƒBÍ ypAüÈ AÚP¿Bkÿ ô Öpøñãþ yBøl

ðƒBGvƒBìƒBðƒþ øƒBüþ øvPýî Þú ðPýXú @ó oôðl oô Gú

âvPp} yùpðzýñþ ô âvPp} ÖvBk ô Wpï ô WñBüQ

ko ìñBÆÜ ÞíPp OõuÏú|üBÖPú AuQ. ||

l GpAÿ OdÛÜ ÎlAèQ WÓpAÖýBüþ ̂ú GpðBìú|Aÿ kAoül?

ìHñB ÚpAo âpÖPò GpðBìú @ìBü{ upqìýñþ ko GpðBìú|oürÿ

OõuÏú ìéþ ìùî|Opüò AôèõüQ ìB GpAÿ kuPýBGþ Gú ÎlAèQ

WÓpAÖýBüþ AuQ. ðãBû ìB Aüò AuQ Þú Gú WBÿ ðãBû Kpôsû|Aÿ

ô ÎípAðþ Gú ìñBÆÜ ìdpôï, uBqôÞBoøBÿ oyl koôó|qA oA

ko ìñƒBÆƒÜ ìdƒpôï ÖÏBë Þñýî. OípÞrqkAüþ, AÎÇBÿ

AgPýBoAR ìlüpüPþ ô AìßBðBR upìBüú|ânAoÿ Gú ìñBÆÜ ô

@qAkÿ Îíê @ó|øB, Þéýl A¾éþ oyl koôó qAÿ ìñÇÛú|Aÿ

AuƒQ. Gƒú øíýò kèýê uÏþ GpAüò AuQ GB Oh¿ýÀ

ìñBuI|Op AìßBðBR ô ìñBGÐ kôèPþ ô GBðßþ ô AüXBk ìzõÝ

øBÿ ìBèþ Gú ÞBø{ Gþ|OÏBkèþ|øB Þíà Þpk. ||

l yíB Gú ÎlAèQ Gýò ðvéþ ðýr AyBoû Þpkül. Aâp

AìßBó kAok ìñËõo gõk oA y×BÙ|Op GýBó Þñýl. ||

ÎlAèQ Gýò ðvéþ Glüò ìÏñBuQ Þú ìñBGÐ ô mgBüp ìéþ

ìBðñl ð×Q ô âBq ô ìdýÈ qüvQ GBül Gú âõðú|Aÿ AuP×Bkû

yõðl Þú ðú OñùB ðvê cBÂp Gú cýBOþ oÂBüQ|ìñlAðú

kuQ üBGl Géßú ðvê @üñlû ô ðýBqøBÿ @ó ðvê ðýr ìõok

Ò×éQ ÚpAo ðãýpk. øíú ìñBGÐ, ̂ú OXlülylðþ ô ̂ú

OXlülðBylðþ, GBül ko AgPýBo øíú AÖpAk ô øíú|ðvê|øB

GƒByl ô Gú Æõo gç¾ú, AìßBðBR ìhPéØ ko AgPýBo

ìpkìBó ìhPéØ ÚpAo âýpk; ðú Aüñßú ðvê cBÂp øíú

ìñBGÐ ô mgBüp oA ìõok Gùpû|GpkAoÿ ÚpAo køl ô üB GpAÿ

clAÞTp Þpkó ìñBÖÐ WBoÿ gõk Gú AÚlAìBOþ Þú @SBo

OhƒpüHƒþ Gƒp ìdýÈ qüvƒQ kAoðƒl ìHƒBkoR ôoqðl ô

ðvê|øBÿ @Oþ ørüñú @ó oA GLpkAqðl. ||

l @üB GpAÿ Aüò cõqû ðýr GpðBìú ô üB Kpôsû ìzh¿þ kAoül?

ìùî|Opüò GpðBìú, Gùýñú|uBqÿ AuP×Bkû Aq ìñBGÐ ¾ñlôÝ OõuÏú ìéþ AuQ. ko@ìl ð×Q, ko@ìl Öpô}

upìBüú ìéþ AuQ ô Aüò upìBüú ìéþ GBül Gú upìBüú ìéþ KBülAo küãpÿ OHlüê yõk ðú Aüñßú Gú ÎñõAó

ko@ìl ko GõkWú kôèQ ìõok OõWú ÚpAoâýpk, ko øíýò oAuPB ìþ|OõAó ìñBGÐ Aüò ¾ñlôÝ oA GB oôüßpk

OÏBkë ìñÇÛú|Aÿ ìõok AuP×Bkû ÚpAo kAk.

uú ðõÑ ÆHÛú|Gñlÿ ÎlAèQ AÚP¿Bkÿ Aq külâBû ÆýI|ðýB| ||

ÎlAèQ ì×ùõìþ ÖpAOp Aq AÚP¿Bk AuQ

âpAðþ ô Oõoï oA GB GpðBìú oürÿ ìùBo ìþ Þñî

Îéþ ÆýI ðýB ko â×Pãõ GB gBðú ìéQ GB AyBoû Gú ìùíPpüò AôèõüQ øBÿ gõk ko ¾õoR

Agn oAÿ AÎPíBk Aq ìXéw O¿püe Þpk: AôèõüQ A¾éþ ìB ko ìpcéú Aôë OÛõüQ Oõèýl

kAgéþ ô ko ìpcéú GÏl c×Ì Aoq} Kõèþ ìéþ gõAøl Gõk. ôqüp KýzñùBkÿ ôqAoR

AÚP¿Bkÿ ô Aìõo kAoAüþ Gú GpðBìú øBÿ gõk ko Gh{ ølÖíñlÿ üBoAðú øB ko ÖBq Aôë ô

kôï AyBoû Þpk ô GB GýBó Aüñßú ølÖíñlÿ üBoAðú øB ko ÖBq Aôë Gp AuBx ì¿õGú ìXéw

AkAìú kAok ô ìvéíB KpkAgQ üBoAðú ðÛlÿ ðýr AkAìú ìþ|üBGl AÖrôk: AìB ko oAGÇú GB

^ãõðãþ AWpAÿ ÖBq kôï ølÖíñlÿ üBoAðú øB GÏl Aq Aüñßú üà @oAìzþ ko GBqAo Þzõo

cƒB¾ƒê yƒl Gƒú ¾õoR ìñÇÛþ O¿íýî gõAøýî âpÖQ Þú AèHPú ko Aüò ìpcéú

KpkAgQ|øBÿ ðÛlÿ Gú yßê ÖÏéþ ðhõAøl Gõk ô Ghzþ Aq ìñBGÐ ¾pÙ AüXBk ô OõuÏú

ðËBï OBìýò AWPíBÎþ gõAøl yl.ôÿ OBÞýl Þpk: KpkAgQ üBoAðú ðÛlÿ ko ìpcéú Aôë

Glôó cnÙ Gpgþ køà øB AkAìú kAok.ÆýI ðýB ko Gh{ küãpÿ Aq AÊùBoAO{ GB AyBoû

Gú Aüñßú ko g¿õÁ ìùBo Oõoï ðýr GpðBìú øBÿ ì×¿éþ OñËýî ylû AuQ O¿püe Þpk:

Gú Æõo ìzhÀ AðËHBÉ ìBèþ, GpÚpAoÿ OÏBkë ko GõkWú kôèQ, oÖÐ uéÇú ìBèþ kôèQ

Gp uýBuQ Kõèþ, AuPÛçë GBðà ìpÞrÿ ô ðùBüPB ÞñPpë oyl ðÛlüñãþ Aq Wíéú Aüò

GpðBìú øB gõAøl Gõk.ôÿ GB GýBó Aüñßú GpðBìú øBÿ Wlÿ GpAÿ oÖÐ âpAðþ kAoüî AkAìú

kAk:|ìB Úõë ìþ køýî ko ìvýp ìÛBGéú GB Oõoï Gú yßê Wlÿ Îíê Þñýî. ÆýI|ðýB ko

OõÂýe ìÇéI ÖõÝ AÖrôk: Oõoï Klülû Aÿ ðývQ Þú ko ÞõOBû ìlR ÚBGê koìBó GByl

AèHPú ìpkï ko üà kôoû ÞõOBû ìlR ìíßò AuQ Aüò WùQ âýpÿ oA cw Þññl AìB Aüñßú

Oõoï oA GPõAó ko üà kôoû ÞõOBû ìlR koìBó Þpk Gú ðËp ðíþ oul Þú Îíéþ yõk.
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uhñþ GB ðíBüñlâBó Îrür ô GroâõAo

ìXéw yõoAÿ Auçìþ

ìdvò géýéþ

oDýw øýEQ ìlüpû AðXíò ìlüpAó ¾ñBüÐ AüpAó

uñPþ cvñú ô ouíþ küpüò ko Aüò upqìýò ô AèHPú ôÊý×ú Aÿ

AðƒvƒBðƒþ ô AüƒíBðþ ko øpWB ô ìßBðþ AuQ Þú ko qìBó Æpf

ìõÂõÎBR cvBx ô OBSýpânAo Gp cýBR WBìÏú, øpÞw Gú ìýrAó

yñBgQ ô @âBøþ gõk ô AðlôgPú uõAGÜ ô OXBoJ A}, Gú AGpAq ðËp

ô ÎÛýlû GLpkAqk. Aq Aüò âno, gÇBøB ÞBø{ ô gýp ô ¾çf AÖrôó

ìþ|âpkk. ìò ðýr Gú ÎñõAó üà glìPãrAo Þõ̂à GpAüò AuBx

^ñl ðßPú oA glìQ upôoAó ô ÎrürAó ðíBüñlâBó ìdPpï yõoAÿ

Auçìþ ÎpÅ ìþ ðíBüî OB ̂ú ÚHõë AÖPl ô ̂ú koðËp @ül.

yíB ðíBüñlâBó Îrür, yíB ðíBüñlâBó ìB GB ÎñBüQ Gú Aüñßú Kùñú»

âvPpkû ô ÎËýî ìýùò oA ðíBüñlâþ ìþ Þñýl GùPp Aq OíBìþ ðËBìBR

@ìBoÿ Gú AôÂBÑ Þzõo ôÚõÙ ôAÖp kAoül, ô Gú gõGþ ìþ kAðýl Þú

ìvBDéþ ̂õó Oõoï, AyPÓBë, ìzßçR Oõèýl ìéþ, Odpüî øBÿ kôo

Aq Að¿BÙ WùBðþ ô ... OB ̂ú cl Gp âpkû ìpkï uñãýñþ ìþ Þñl ô Aq

uõüþ üÛýñB«  øýa Opkülÿ GpAÿ yíB ÎrürAó kèvõq ìéQ GBÚþ ðíBðlû

AuQ Þú AyBÎú øp̂ú ôuýÏPp ô ølÖíñl ¾ñÏQ ko Kùñú ÎËýî

Þzõo OB ̂ú cl ìþ OõAðl oAÖÐ ìzßçR Þzõo GByl. ||

ÎrürAó ðíBüñlû oôqÿ Þú ìò Gú ¾ñÏQ KB ðùBkï uùî ¾ñÏQ 

ko Oõèýl ðBgBèÀ ìéþ 8/0ko¾l Gõk ô AÞñõó Aüò oÚî GBèÔ Gp

22ko¾l ylû AuQ. ìò Þú AuHþ Aq AoAGú OõuÏú ¾ñÏPþ Þzõoï

ô GB ¾ñÏQ @yñBüî Gú gõGþ ìþ kAðî Þú oAû Gpôó oÖQ Aq ìzßçR

cBÂp upìBüú ânAoÿ øp̂ú ôuýÏPp ko OõuÏú ¾ñÏPþ Þzõo

AuQ. ¾ñÏQ AuQ Þú ìõOõo ìdpÞú AÚP¿Bk Þzõo Gõkû ô GB

AÖrAü{ ko@ìl ìéþ ô AoOÛBF Oßñõèõsüà Aq ÆpüÜ AüXBk oô}|øB ô

AgPpAÑ AGrAoøBÿ ðõüò, Oõèýl ô Gùpû|ôoÿ oA AÖrAü{ ìþ køl ô GB

Groå yló cXî AÚP¿Bk, OõuÏú GhzùBÿ küãp Aq Wíéú

OXBoR ô glìBR oA Gú AoìÓBó ìþ @ôok. GƒpAüƒò AuBx oAøHpÿ 

ko Aìp ¾ñÏPþ Þpkó ô AyBÎú Öpøñä ¾ñÏPþ Gú ìýrAó GvýBo

ìþ|OõAðl ìB oA Gú AølAÙ ô @oqôøBüíBó ko OõuÏú Þzõo ðBDê uBqk.

Aq uõÿ küãp OXBoJ qðlâþ Gú ìò @ìõgPú AuQ Þú AüpAðþ ko

¾õoOþ Aq oAøHpÿ ìPBGÏQ ìþ Þñl Þú Gú Aô ÎzÜ ô AÎPÛBk ô Aìýl

kAyPú GByl. ìò ¾íýíBðú GB ÎñBüQ Gú y¿Q uBë Oç} ko oAû

¾ñÏPþ Þpkó  Þzõo GB ÎñBüQ Gú uõAGÜ oAøHpÿ WñBJ @ÚBÿ

ìùñlx ðÏíQ qAkû, Gpgõk ìþ OõAðî AkÎB Þñî Þú ìlüpüQ

kAøýBðú ô cvò ðýQ Aüò ìlüp OõAðíñl ô uõAGÜ glìPãrAoÿ

AüzBó ko OÏBìçR ìhPéØ Gú øíú ìB ASHBR ðíõkû Þú AüzBó

ìþ|OõAðñl ÚÇBo ðXBR Gh{ ¾ñÏQ ô OXBoR AüpAó oA ko oAû

KpìvEõèýQ ô ¾ÏI @Oþ  ô ko OHÏýQ Aq uýBuQ|øBÿ Úõû ìXpüú

ô ìÛññú Gú yBüvPú Opüò ¾õoR Gú uõÿ ouPãBoÿ oøñíõó ô

Gú|upìñrë ìÛ¿õk GpuBðñl. ìò koAüQ ô oAøHpÿ ô ÎzÜ ô

cvò ðýQ ìùñlx ðÏíQ qAkû oA ko AkAoû ôqAoR ¾ñBüÐ ô uBüp

ìvEõèýQ øB ðBÊp Gõkû|Aï, ô GpAÿ AcPpAq Aq OÇõüê Þçï ô glAÿ

ðBgõAuPú OíéÜ  ì¿édQ ðíþ kAðî Þú Gú AèÇBÙ GýßpAó AüzBó

ko Ozßê âpAüþ ô ìvBÎlR|øBÿ Gþ|koüÔ AüzBó Gú OzßéùBüþ

Þú üB oAøHpÿ @ó oA Gú Îùlû kAyPú ô üB @ðßú ko @ó Ozßê|øB

AÖPhBo glìQ kAyPú Aï, GýBó kAoï. ìéùî Aq OXBoJ ô AÎPÛBkAR ô

AüíBðî ypAÖíñlAðú AkÎB ìþ ðíBüî Þú oAøHpÿ ôqAoR ¾ñÏQ,

ìÏló ô OXBoR Þzƒõo GƒB OlAGýƒp ìùñƒlx ðÏíQ qAkû ìþ OõAðl

@oqôøƒBÿ Îƒíƒõìƒþ oA ko yƒßõÖBüþ AÚP¿Bk ìéþ ô gpôZ Aq

ìzßçR GÏÃB« cBk ÖÏéþ ìdÛÜ ðíBül. AÎPÛBk oAui kAoï Þú

Aüò ìlüp OõAðíñl Gú ouî ÚBÖéú kAo ¾ñÏQ Þzõo ÚBko gõAøl Gõk

OB O×ßpAR ô külâBøùB ô ìÇBèHBR ÖÏBæó ¾ñÏPþ, ìÏlðþ ô

GBqoâBðþ oA GB yíB ìXévýBó GBkoAüQ ô kèvõq koìýBó GãnAok OB Aq

@ó cB¾éþ GluQ @ül Þú Aìýl ô @oqôøBÿ AÚP¿Bkÿ– ¾ñÏPþ

ìƒB oA Gƒú yBüvPú Opüò ¾õoR ìíßò Gp@ôokû ðíBül. GByl Þú

^ñýò yõk. AðzBF A...

külâBû

ÞpìBðzBû ðýBqìñl ðãBû ôütû oDýw Wíùõo

ìýTî KByBüþ

ÞBoyñBx

AuPBó ÞpìBðzBû GB 95 ko¾l Aq @oAÿ gõk Gú kÞPp cvò oôcBðþ

oDýw Wíùõo üBqkøî øzPíýò AuPBó Þzõo ko uHl @oAÿ kôèQ

OlGýp ô AìýlGõkû ô yBüvPú AuQ kôèQ Wlül, Úlo Aüò ìùî oA kAðvPú

ô AuPBó oA ko OÓýýpAR qôk øñãBìþ Þú  ko ìÏpÖþ ÞBGýñú øõülA yl

ypüà Þpkû OB øp ̂ú qôkOp ypAüÈ GùHõk ìpkìBó Aüò gÇú Kp âùp

Aq Þzõo ÖpAøî yõk.AuPBó ÞpìBðzBû qüp uBüú 8 uBë ìùpôoqÿ

kôèQ øBÿ ðùî ô køî GB yýHþ ìçüî Gú AôZ AuPBðùBÿ GýßBo Þzõo

ðrküà ylû ô AÞñõó Gpðr ̂ùBoìýò AuPBó Þzõo oA ð¿ýI gõk Þpkû

AuQ.Opkül ðývQ üßþ Aq Îéê Aüò ðBÞBìþ Groå Þú qðXýpû ôAo

OHÏBR ìPÏlk AWPíBÎþ ô AÚP¿Bkÿ Gú kðHBë kAok Sípû  ðBOõAðþ Gpgþ

ìlüpüQ øB ô Îlï AuP×Bkû Aq ÊpÖýQ øB ô ìñBGÐ ìõWõk ô Îlï OõWú

Gú WõAðBó Od¿ýéßpkû GB OõWú Gú ypAüÈ cBk AuPBó ô Îlï OõWú ô

øíBøñãþ Gýò Gpgþ ìlüpAó Gú gõAuPú WõAðBó ô ìpkï ìþ|GByl.

AìýlôAoï GBOõWú Gú OBÞýl oDýw Wíùõo ìdPpï Gp AüXBk AyPÓBë ko

Þzõo upAðú GýßBoÿ ko Aüò AuPBó ÞBø{ üBGl ô GBOõWú Gú Aüñßú

kuQ kôèQ GpAÿ upìBüú ânAoÿ ko AüXBk ¾ñBGÐ Groå GBq AuQ ô

ìþ OõAðl ko Gpgþ ìñBÆÜ Þú oüvà Knüpÿ Gh{ g¿õ¾þ ÞíPp

AuQ AÚlAï Gú uBgQ Æpf øBÿ Groå Þñl. AyPÓBèrAüþ  GBül ko

AôèõüQ|øBÿ kôèQ Wlül ÚpAo Gãýpk kAyPò yÓê ô ko@ìl GpAÿ

WõAðBó GBÎU cw oÂBüPíñlÿ Aq qðlâþ ìþ|yõk ìþ|OõAó â×Q

ASp Ghzþ Aq ÎõAìê ìùýB Þññlû yBkÿ oAû ouýló Gú gõAuPú øB ô

@oqôøB GlAðýî. GñBGpAüò WõAó GpAÿ kAyPò yBkÿ cPíB GBül kAoAÿ

yÓê ôko@ìl GByl. GBül ìzßçR WõAðBó Aq qAôüú kül @ðùB Gpouþ

yõk cpÙ ô yÏBo ̂Boû ÞBo @ðùB ðývQ ô kôèQ GBül gõk AÚlAï Gú

upìBüú|ânAoÿ Wlÿ ô AüdBk AyPÓBë ko AuPBó Þñl OB Aüò ìzßê Groå

cê yõk. AuPBó ÞpìBðzBû GB clôk 2 ìýéýõó WíÏýQ ko oOHú Gñlÿ

ðpj GýßBoÿ Þzõo Kýzpô AuQ ô GB OõWú Gú AÚlAìBR AðXBï ylû 

kôèQ GpAÿ AyPÓBèrAüþ ko Îýò cBë GýßBoÿ ô Îlï OõWú ìvEõæó

üßþ AqìzßçR AuBuþ ìpkï Gú ôütû WõAðBó Aüò AuPBó AuQ

GƒBülGpAÿ oÖÐ ìzßçR AyPÓBë WõAðBó Od¿ýéßpkû OlAGýpÿ

Wlÿ AOhBm yõk Aq oDýw ìdPpï Wíùõo AðPËBo kAoüî Þú AÎPHBoAR

GýzPpÿ GpAÿ Æpf|øBÿ AyPÓBèrAÿ Aüò AuPBó AgP¿BÁ køl

kôèQ koAôèýò AÚlAï GpAÿ oÖÐ ìzßçR âBï Groâþ øí̀õó

ìÏpÖþ ÞBGýñú gõk GpkAyPú AuQ Þú GBül OlAôï kAyPú GByl ô

gƒõAøƒBó OƒõWƒú GýzPp Gú ìdpôìBó ô oôuPBüýBó øvPýî  GBül

ÊpÖýQ|øBÿ AyPÓBë AuPBó yñBuBüþ yõk GBül qìýñú AuP×Bkû Aq Aüò

ÊpÖýQ øB ô Öp¾Q øBÿ yÓéþ oA GpAÿ WõAðBó AüXBk Þpk qüpA Aüò

Aìƒp ko oÖƒÐ ìƒÏÃê GýßBoÿ ô AÖrAü{ SpôR ìéþ ìõSp AuQ.

ÞzBôoqAó AuPBó Þú AÞTpA Aq GløßBoAó GBðßþ ìþ|GByñl GB OõWú Gú

ypAüÈ Gl @J ô øõAüþ cPþ ÚBko Gú OBìýò ìBüdPBZ gõk ðývPñl

AìƒýƒlôAoï kôèƒQ Wlül OlGýp ôütû|Aÿ ko Aìp ouýlâþ Gú cê

ìzßçR ÞzBôoqAó AðXBï køl. ìpkï AuPBó ðýBqìñl OlGýp ô Aìýl

oDýw Wíùõo ìdPpï ìþ|GByñl AìýlôAoï ko uBüú OlGýp AüzBó ô

øíßBoÿ øíú WBðHú ô èrôï OõWú ðíBüñlâBó AuPBó  yBøl OÓýýpAR

ìdvõuþ ko qìýñú AyPÓBë ô AÚP¿Bk AuPBó GByýî.
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@gõðlÿ: 

AkÒBï ôqAoR oAû ô ìvßò ìõok GBqðãpÿ ÚpAo gõAøl âpÖQ|

ôqüp KýzñùBkÿ GpAÿ O¿lÿ ôqAoR oAû ô yùpuBqÿ kôèQ üBqkøî â×Q: AkÒBï ôqAoR oAû ô

yùpuBqÿ GB ìÇBèÏú ðíõðú øBÿ ìõÖÜ AkÒBï ko kðýB ìõok GBqðãpÿ ÚpAo gõAøl âpÖQ.  ÎHBx

@gõðlÿ ko â×Pãõ GB gBðú ìéQ, koGBoû AkÒBï ô üB WlA uBqÿ ôqAoR oAû ô ìvßò â×Q: GpAÿ

GBqðãpÿ ko ìõÂõÑ AkÒBï GBül GpðBìú ìÇBèÏBOþ WBìÐ kAyPú GByýî ̂õó ðíõðú øBÿ ìõÖÜ AkÒBï

ylû Aÿ øî ôWõk kAok.ôqüp KýzñùBkÿ oAû ô yùpuBqÿ  â×Q: Kw Aq ìÇBèÏú Aüò ìõÂõÑ ârAoyþ

Oùýú ô Gú ìXéw AoADú gõAøî Þpk OB GpAuBx @ó O¿íýî âpÖPú yõk.@gõðlÿ koGBoû ̂Bè{ 

Ký{ oôÿ Aüò ôqAoOhBðú â×Q: OBìýò ìBèþ GpAÿ OõuÏú qüpGñBøB ô AÖrAü{ Gùpû|ôoÿ cíê ô ðÛê  

AqWíéú ̂BèzùBÿ Ký{ oôÿ Aüò ôqAoOhBðú AuQ. ôqüp KýzñùBkÿ oAû ô yùpuBqÿ koAüò GBoû Þú

@üB uýBuQ ìvßò ìùp oA AkAìú gõAøl kAk üB gýp, â×Q: GpðBìú ìò ìPßþ Gú uBgQ ô uBq OõuÈ

ìpkï ô Oõèýl ìvßò GB OõWú Gú ÚloR gpül yùpôðlAó AuQ. ôÿ AÖrôk: ÚÇÏB uýBuQ ìvßò ìùp

OdQ ÎñõAó OBìýò ìvßò AÚzBo Þî ko@ìl AkAìú ìþ üBGl.@gõðlÿ koGBoû Æpf ìBèýBR GpgBðú øBÿ

gBèþ ô OBSýp @ó Gp ìýrAó Oõèýl ìvßò, â×Q: ðËBï AÆçÎBOþ Gh{ ìvßò ÚBGê kuPpuþ GBül ko

Þzõo ôWõk kAyPú GByl øp̂ñl Þú AÚlAìBR Aôèýú ¾õoR âpÖPú AìB GB Ozßýê uBìBðú ìvßò GBül

ÞBoAüþ A} GýzPp yõk. ôqüp KýzñùBkÿ oAû ô yùpuBqÿ ìÏPÛl AuQ øp ̂ú AÆçÎBR GBqAo ìvßò

âvPp} KýlA Þñl ô ìpkï GlAðñl ̂ú ìvßñþ Oõèýlô GB ̂ú ÚýíPþ ko ìñBÆÜ ìhPéØ ôWõk kAok

ÚÇÏB ko ÞBø{ ÚýíQ ìõSp AuQ.

ko ø×Pú ìñPùþ Gú 11 ìpkAk Aq ìXíõÑ 11 âpôû ÞBæüþ ìõok Gpouþ, ø×Q âpôû GB ÞBø{ ô kô âpôû Glôó

OÓýýp ÚýíQ ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê Gõkû|Aðl.Gú ârAo}  ÖBox, GBðà ìpÞrÿ ìPõuÈ ÚýíQ gpkû

Öpôyþ Gpgþ ìõAk gõoAÞþ oA AÎçï Þpk.Gp AuBx Aüò ârAo} ko âpôû èHñýBR ÚýíQ Kñýp Òýp KBuPõoürû

AÖrAü{ WrDþ üBÖQ ô GùBÿ uBüp AÚçï Aüò âpôû ðvHQ Gú ø×Pú ÚHê Glôó OÓýýp Gõk. ÚýíQ Ohî ìpÕ

ÞBø{ kAyQ ô yBðú|Aÿ 00056 Aèþ 00519 oüBë Öpô} ìþ|oÖQ. ko âpôû GpðY, GùBÿ GpðY kAgéþ koWú üà

AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ GpðY kAgéþ koWú kô AðlÞþ ÞBø{ üBÖQ. ko âpôû cHõJ, GùBÿ èõGýB u×ýl ô èõGýB

Úpìr AðlÞþ AÖrAü{ ÚýíQ øípAû Gõk ôèþ uBüp AÚçï Aüò âpôû ÞBø{ kAyQ. ko ø×Pú ìõok Gpouþ,

ìýBküò qüp ðËp yùpkAoÿ qok@èõ ÎpÂú Þíþ kAyQ ôèþ uBüp AÚçï ìýõû ô uHrÿ OBqû Þú OÏlAkÿ Aq @ðùB

Aq ðËp Þý×þ ko uÇe KBüýñþ ÚpAo kAyPñl, Gú ðpj ì¿õJ uBqìBó ìýBküò ô Opû GBo ÎpÂú yl. 

ìýõû Öpôyþ|øBÿ uÇe yùp AÚçï ìpÒõJ ìýõû ô uHrÿ OBqû oA ÎpÂú Þpkðl Þú ko âpôû|øBÿ ìýõû|øBÿ

OBqû GùBÿ uýI âçJ, qok@èõ, @èõ, âýçx ô Aðãõo AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ uBüp AÚçï Aüò âpôû ÞBø{ üBÖQ.

ko âpôû uHrÿ|øBÿ OBqû GùBÿ KýBq AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ uBüp AÚçï Aüò âpôû ÞBø{ kAyQ.ko Aüò ø×Pú,

GùBÿ âõyQ OBqû âBô ô âõuBèú SBGQ Gõk. ÚýíQ âõyQ âõu×ñl AðlÞþ AÖrAü{ ôèþ GùBÿ ìpÕ ÞBø{

üBÖQ.ko ø×Pú ìõok Gpouþ, ÚýíQ ̂Bÿ gBoWþ ô AðõAÑ oôÒò ðHBOþ Glôó OÓýýp Gõk. GùBÿ Úñl ô yßp

AÖrAü{ WrDþ kAyQ.ko Aüò ø×Pú, ko âpôû èHñýBR ÚýíQ Kñýp KBuPõoürû ìÏBkë 4/0 ko¾l AÖrAü{ üBÖQ

ô GùBÿ uBüp AÚçï Aüò âpôû ðvHQ Gú ø×Pú ÚHê Glôó OÓýýp Gõk. ÚýíQ Ohî ìpÕ ìÏBkë 8/1 ko¾l ÞBø{

kAyQ.ko ø×Pú ìõok Gpouþ, ko âpôû GpðY GùBÿ GpðY kAgéþ koWú üà ìÏBkë üà ko¾l AÖrAü{ üBÖQ

ô èþ ÚýíQ GpðY kAgéþ koWú kô 2/0 ko¾l ÞBø{ üBÖQ.ko ø×Pú ârAo} ylû, ko âpôû ìýõû|øBÿ OBqû

GùBÿ uýI âçJ ìÏBkë 4/0 ko¾l, qok@èõ 5/5 ko¾l, @èõ 4/6 ko¾l, âýçx 2/2 ko¾l ô Aðãõo

7/1ko¾l, AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ uBüp AÚçï Aüò âpôû Gýò üà ko¾l OB 9/6 ko¾l ÞBø{ üBÖQ. ko âpôû

uHrÿ|øBÿ OBqû GùBÿ KýBq ìÏBkë 8/4 ko¾l AÖrAü{ ôèþ ÚýíQ uBüp AÚçï Aüò âpôû Gýò 3/0 ko¾l OB

4/9 ko¾l ÞBø{ kAyQ.ko Aüò ø×Pú GùBÿ âõyQ OBqû ô âõuBèú SBGQ Gõk. ÚýíQ âõyQ âõu×ñl

ìÏBkë 4/0 ko¾l AÖrAü{ ôèþ GùBÿ âõyQ ìpÕ 3/1 ko¾l ÞBø{ üBÖQ.ko ø×Pú ìõok Gpouþ ÚýíQ

^Bÿ gBoWþ ô AðõAÑ oôÒò ðHBOþ Glôó OÓýýp Gõk. GùBÿ Úñl ìÏBkë 1/0 ko¾l ô yßp 3/0 ko¾l AÖrAü{

kAyQ.ÚýíQ èHñýBR ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê 8/1 ko¾l ô ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú uBë ÚHê

6/12ko¾l AÖrAü{ ðzBó ìþ|køl. ÚýíQ Ohî ìpÕ ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê ìñ×þ 4/5 ko¾l ô

ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú uBë 3/34 ko¾l oyl kAyPú AuQ.ÚýíQ GpðY ko ìÛBüvú GB ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê

1/1 ko¾l ô ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú uBë ÚHê 5/66 ko¾l oyl kAyPú AuQ. ÚýíQ ìýõû|øBÿ OBqû ðvHQ Gú

ø×Pú ìzBGú uBë ÚHê 4/6– ko¾l ô ko ìÛBüvú GB ø×Pú ìzBGú uBë ânyPú 3/34 ko¾l AÖrAü{ kAyPú

AuQ.ÚýíQ cHõJ ko Aüò ø×Pú ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê GB ÞBø{ 6/1– ko¾l ô ko ìÛBüvú GB øíBó

ø×Pú ko uBë ânyPú 3/101 ko¾l AÖrAü{ ðzBó ìþ|køl. ko Gh{ uHrÿ|øBÿ OBqû ÚýíQ Aüò âpôû

ÞBæüþ ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê 5/4 ko¾l ÞBø{ üBÖPú ô ðvHQ Gú ìlR ìzBGú uBë ÚHê

3/47ko¾l oyl kAyPú AuQ.øí̀ñýò âõyQ Úpìr ko Aüò ø×Pú ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê

3/0ko¾l ÞBø{ ô ðvHQ Gú ìlR ìzBGú ø×Pú ÚHê 3/34 ko¾l AÖrAü{ üBÖPú AuQ. âõyQ ìpÕ

ðvHQ Gú ø×Pú ìBû ìzBGú 9/6 ko¾l ÞBø{ ô ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú uBë ânyPú 5/2 ko¾l AÖQ ÚýíQ

oA OXpGú Þpkû AuQ.ÚýíQ Úñl ô yßp ko ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê ô uBë ÚHê Gú OpOýI 4/0 ko¾l ÞBø{ ô

9/93 ko¾l oyl kAyPú AuQ.GB OõWú Gú Aüò AÎlAk ô AoÚBï, Gú ðËp ìþ|oul oôðl AÖrAüzþ AÒéI ÞBæøBÿ

AuBuþ ìPõÚØ ô cPþ ÚýíQ Gpgþ Aq @ðùB GB AÖQ ìõAWú ylû AuQ. Aq ìXíõÑ 11 âpôû ÞBæüþ ìõok

Gpouþ ø×Q âpôû GB ÞBø{ ô kô âpôû Glôó OÓýýp ÚýíQ ðvHQ Gú ø×Pú ìzBGú ìBû ÚHê Gõkû|Aðl. GñBGpAüò

9âpôû ÞBæüþ ko Aüò ìBû oyl ÚýíPþ oA OXpGú ðßpkû|Aðl Þú Aüò gõk ðzBó ìþ|køl GBül ko ìBû|øBÿ @üñlû

ìñPËp ÞBø{ yBgÀ ÚýíQ ô Kw Aq @ó Oõoï GByýî. ìÇíEñB ÞñPpë oyl ðÛlüñãþ ô SHBR ðvHþ ðpj Aoq

ko ̂ñl ìBû Agýp kô ÎBìê A¾éþ ÞBø{ ô SHBR AÒéI ÞBæøBÿ AuBuþ ylû AuQ.

ÞBø{ ÚýíQ OõAìBó 9 âpôû ÞBæüþ

ðõül ÞBø{ ðpj Oõoï ko ìBû|øBÿ @üñlû

oDýw AOdBküú ìpÞrÿ kAìlAoAó â×Q: Aâp ðpj Aoq GpAÿ ôAokAR ðùBkû|øBÿ

Oõèýl OÓýýp Þñl ÚýíQ yýpgBï ðýr ìPñBuI GB @ó OB kô GpAGp AÖrAü{ ìþ|üBGl

ô ðõuBðBR GBqAo ðùBkû|ìþ|OõAðl ÞBø{ ̂zíãýp Oõèýl yýp oA Gú øípAû kAyPú

GByl.| uýpôx oôuPB ko â×Pãõ GB AüvñB AÊùBo Þpk: kAìlAoAó OíBüéþ GpAÿ

AÖrAü{ ÚýíQ yýpgBï ðlAoðl AìB Aâp ðpj Aoq GpAÿ ôAokAR ÎéõÖú OÓýýp Þñl

ô Aoq ìpWÐ Aq Aüò ÞBæøBÿ AuBuþ cnÙ yõk ÚýíQ OíBï ylû GpAÿ Oõèýl

øp Þýéõâpï yýp gBï OB kô GpAGp AÖrAü{ ìþ|üBGl ô Gú øíýò ðvHQ ÚýíQ

gpül Aüò Öp@ôkû KpôOEýñþ ðýr âpAó|Op gõAøl yl. |ôÿ AÖrôk: ko cBë cBÂp

OõqüÐ ðùBkû|øB ko ÚHBë Odõüê yýp gBï AkAìú kAok AìB ÞíHõk Gpgþ 

ðùBkû|øB uHI AüXBk AgPçæOþ GpAÿ Odõüê gõoAá kAï Gú kAìlAoAó ô @y×Pãþ GBqAo ðùBkû|øB ko Þzõo

ylû AuQ. oDýw AOdBküú ìpÞrÿ kAìlAoAó GB AðPÛBk ðvHQ Gú AÖrAü{ ̂zíãýp ÚýíQ ðùBkû|øB ô

ðõuBðBR GBqAo Aüò ÞBæøBÿ AuBuþ ko Þzõo â×Q: ÎéýpÒî Aüñßú kAìlAoAó yýpgBï oA øíõAoû Gú

ÞBogBðú|øBÿ èHñþ Odõüê ìþ|køñl AìB øñõq ðùBkû|øBÿ ìõok ðýBq gõk oA Þú uùî @ó|øB Aq Odõüê yýp

gBï ko uú ìBøú KBüBðþ uBë ânyPú Gõk, Odõüê ðãpÖPú|Aðl ô cPþ Gh{ Aq

Aüò OõèýlÞññlâBó ko uBë WBoÿ øî ìXHõo Gõkðl Þú ðùBkû|øB oA Aq GBqAo @qAk

ô GB ÚýíQ|øBÿ upuBï @ôo Oùýú Þññl. oôuPB O¿püe Þpk: cPþ ko O×Bøî ðBìú

Wlül ìñÏÛl ylû GpAÿ Odõüê yýp gBï Gú ÞBogBðú|øBÿ èHñþ ÚýíQ 

ðùBkû|øBüþ ìBðñl Wõ ô moR ðýr Gú Þýéõüþ 056 ô 008 OõìBó ouýlû AuQ Þú

Aüò AÖrAü{ ÚýíQ|øB ìþ|OõAðl ko âpAðþ yýp gBï ìõSp GByl. ôÿ AkAìú kAk:

ko uBë ânyPú Gú ôütû Kw Aq AðÏÛBk O×Bøî|ðBìú ô uBìBó üBÖPò GBqAo ðùBkû|øB

oôðl Oõèýl yýp øíõAoû AÖrAüzþ Gõk AìB Aq AGPlAÿ AìvBë kAìlAoAó GB küló

^ñýò ypAüÈ Oõèýl ô GBqAo @y×Pú|Aüþ Aðãýrû gõk GpAÿ AkAìú Oõèýl oA Aq

kuQ kAû|Aðl Þú AuPípAo ̂ñýò ìzßçOþ ìþ|OõAðl ÞBø{ ̂zíãýp Oõèýl yýpgBï ko uBë WBoÿ oA

Gú øípAû kAyPú GByl. oDýw AOdBküú ìpÞrÿ kAìlAoAó AÊùBoAìýlôAoÿ Þpk ôqüp KýzñùBkÿ WùBk

ÞzBôoqÿ Âíò Agn oACÿ AÎPíBk GBæ Aq ðíBüñlâBó ìXéw GPõAðl ypAüÈ Oõèýl GpAÿ kAìlAoAó oA GùHõk

køl OB ko AkAìú yBøl cnÙ AWHBoÿ âéú|øBÿ ìõèl ðHByýî.

oDýw AOdBküú kAìlAoAó øzlAo kAk:

AÖrAü{ ÚýíQ yýpgBï ko ¾õoR AÖrAü{ ÚýíQ ÎéõÖú 
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چاپیمردادیکشنبه، دوستاننسخه به پيشنهاداتارسا و برگزیدهانتقادات های آدرس به افزودن

جستجو

سايت به ورود

          

است دولتی کشور ساختمان بخش

مرداد

است معتقد ساختمانی شرکتهای انجمن درتاریيس ساختمان بخش فعاليتهای از درصد
است دولت به متعل مابقی و است خصوصی بخش عهده بر کشور

حدود گفت شرکت این خبری نشست در خوانساری ههایجواد پرو در دولتی بخش توسط دالر ميليارد

توسط که ههایی پرو ها سا این طو در وی گفته به است شده هزینه اخير دورههای طی مسکن

است نشده مشخ آنها اجرای هزینه و زمان شد انجام دولتی نيروهای

پيشنهادی افراد ور ح به اشاره با ساختمانی شرکتهای مدیره هيات ریيس ملکيانیفر، ادامه کابينهدر در

شود مشخ مسکن بخش فعاليتهای در بخشخصوصی جایگاه اميدواریم گفت یازدهم

نظ به گفت کند، مدیریت را حوزه دو هر باید شهرسازی و راه پيشنهادی وزیر اینکه درباره وزیروی میرسد ر

تفکيک به معتقد خصوصی بخش اما دارد را شده ادغام وزارتخانه دو این مدیریت امکان دوپيشنهادی

است شهرسازی و مسکن راه، وزارتخانه

پایي در تا نمایيد، ارسا خبر همين زیر الکترونيک فرم طری از را باال خبر درباره خود شودنظر منتشر صفحه این ن

کشور ساختمانی سايت ترين پربيينده ايران مسکن و ساختمان اخبار مرکز شاسا

همه برای شاسا سايت در شده منتشر اخبار از استفاده و قول استآزادنقل

. .

کاربران امتياز رایميانگين

کاربران دهيدنظرات دهيدنظر امتياز

است نشده ارسا نظری هي هنوز

فرستنده نام

ایميل

عنوان

ي تو

کنيد وارد بينيد، می زیر شکل در که را کدی لطفا

نيست مهم حروف بودن بزرگ یا کوچک

ارسا

روری

  

مسجدالحرام کامل تخریب با موافقت

ساختمان فروریختن در کشته شش

خوی مهر مسکن تعاونی شرکتهای فعاليت

شده رها نيمهکاره بابل ورزشی سالن

افتتاح آماده حرم تا حرم آزادراه

قطر زیربنایی طرحهای در ترکيه گذاری سرمایه

کویر عطش بر مرهمی خشتی، های یخچا

اعتبار نيازمند مسکن بنياد ههای پرو اتمام

زنجان دانشگاه آموزشی ای ف افزایش

خانه چند با هواپيما مرگبار برخورد

شد دبی به تبدیل آباد مل چگونه

قدس ميدان تجریش ميدان راه پياده اجرای

جدید وزیر به مسکنی پيشنهادهای

مسکن قراردادهای رکورد شکست

ربایجان آ زده زلزله مسکن ساخت اتمام

خوی روستایی مسکن سازی مقاوم

بهرهبرداری آماده خوی مهر مسکن

سيمان و چينی سراميک، توليد افزایش

مجلس کار دستور در شهرسازی و راه جدایی

غيرمجاز سازهای و ساخت در قانون نق

گناوه شهرداری ورزشی سالن تخریب

شهرسازی و راه وزیر برنامه بر نقدی

سونا و زخانه،حمام آش نمایشگاه برگزاری
تهران

میشوند سازی ایمن فرسوده مدارس

همدان روستایی هادی طرح تصویب

مسکونی ساختمان مرگبار سوزی آتش

سازی شهر ادامه برای اسرائيل راهبرد

باختری کرانه در جدید سازی شهر

مازندران مسکن بانک جدید مدیر معارفه

توسعه برای فرصتی فرسوده بافت

  

ساختمان و مسکن اخبار کل

شهرسازی و راه وزارت اخبار

ساختمان و مجلس اخبار

تهران ه وی مسکن اخبار

مسکن بنياد اخبار

مهر مسکن اخبار

امال و زمين مسکن اخبار

معماری اخبار

ساختمانی های ه پرو اخبار

فرسوده بافتهای نوسازی اخبار

ساختمان نوین فناوریهای اخبار

ساختمانی مصال اخبار

سيمان و بتن اخبار

ساختمانی حوادث و ایمنی اخبار

نمایشگاهها و همایشها اخبار

مسکن و ساختمان تحقيقات مرکز

ساختمان کاردانی نظام سازمان

ساختمان المللی بين اخبار

آموزشی سازهای و ساخت اخبار

ساختمان و طبيعی بالیای اخبار

جدید شهرهای اخبار

ساختمان و ی انر اخبار

ساختمان مهندسی نظام اخبار

شهرسازی اخبار

راهسازی اخبار

ساختمان تاسيسات اخبار

ساختمان و شهرداری اخبار

ساختمان و فلسطين اخبار

ساختمان و گاز نفت اخبار

شاسا سایت در ات تبلي

گو و گفت

شاسا سایت با لينک تباد

http://shasa.ir/newsdetail-160334-fa.html
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کاریکاتور و طنز گزارش ساختمانی مصال الملل بين مسکن مسکن تاری عمران ساختمان و مسکن معماری سازان انبوه اصلی صفحه

خبر درکد شده مردادچهارشنبهمنتشر

نخست ساختمانصفحه و مسکن

بدهد قاطع اعتماد ی ر مجلس

اعتم ی ر با است اميد و میدهند تشکيل را قوی کابينهای جمهور، رئيس سوی از پيشنهادی شورایوزرای مجلس قاطع اد

کنند آغاز را خود کار مقرر موعد در اسالمی،

خبرنگار گزارش ) به شرکتهای     ( انجمن مدیره ت هي رئيس
خ انتخاباتی برنامه رئوس در جمهور رئيس گفت خبرنگاران جمع در مطلب این بيان با شایستهساختمانی بر ود

داد نشان کارآمد و قوی کابينهای معرفی و انتخاب در را امر این و بود کرده تأکيد ساالری
معرفی کابينه مورد در کشور مهندسی و فنی جامعه نظر به اشاره با فرد، ملکيانی منوچهر
شده معرفی وزرای از تعدادی شایسته عملکرد داشت هار ا مجلس به دولت سوی از شده
و کشور زیربناهای سازندگان و مهندسی و فنی جامعه به گذشته در مختلف، حوزههای در

است شده اثبات مربوطه وتشکلهای فنی تشکلهای تمام تایيد مورد کابينه این لذا
است مهندسی

      
احاطه داد ادامه و دانست جمهور رئيس یک موفقيت برای له مس مهمترین را کارآمد کابينه وی
بوده سازندگان و کارآفرینان با مستقيم ارتباط در عملکردشان که شده معرفی وزرای تسلط و

نظا بهرهمندی امکان مجلس، قاطع اعتماد ی ر با اميدواریم بنابراین است، انکار غيرقابل بزرگاست ملت و م
نگيرد قرار نظر مد گروهی منافع صرفا و شود فراهم افراد این خدمات از ایران

معرف فرد گفت شهرسازی و راه وزارت برای روحانی پيشنهادی وزیر آخوندی، درخصو شدهملکيانیفرد ی
باو خصوصی بخش به و است کشور مهندسی در فعا و نخبه چهرههای از شهرسازی و راه وزارت وبرای ر

خصوصی بخش از دعوت با مجلس، به پيشنهادی وزیر عنوان به معرفی از قبل حتی وی دارد وراعتقاد ح برای
میکرد نظر تباد آنها با مرتب طور به ، مشتر جلسات در

     
ا گفت و دانست اشتباه اقدامی را شهرسازی و راه وزارت ادغام ساختمانی شرکتهای انجمن فرادرئيس

ی دو سرپرستی برای همزمان طور به نفر یک از که دارد وجود کافی اندازه به کشور در وزارتخانهفرهيخته سه ا
نکنيم استفاده

بای دولت عملکرد نظارت افزود کند، قوی را خود نظارت باید مجلس اینکه بيان با منافعملکيانیفرد محور حو د
پ در میتواند که است اختالفنظر بلکه نيست مهم چندان همفکری و ارچگی یک بنابراین باشد، يشرفتملی

باشد موثر کشور
عليرغم ندارد همراه به حاصلی هي امور کردن دولتی گفت امور شدن دولتی از انتقاد با شدنوی مطرح
شد برابر دو توسعه دوم و او برنامه طو در دولتی شرکتهای تعداد متاسفانه پایهخصوصیسازی، بنابراین

است گذشته برنامههای از ناشی امروز اشتباهات از بسياری
متاسف اما ندارند مردم صالحدید به نيازی که کنند تصور نباید کابينه و دولت کرد تاکيد مردموی اخير دوره در انه

شد ایجاد دولت و مردم بين فاصلهای و کردند دور برنامهها از را
   

شناخته افراد انتخاب گفت جلسه این در نيز ساختمانی شرکتهای انجمن مدیره ت هي و ع
هرچه دلگرمی موجبات کشور، توسعه و برنامهها تحق برای کابينه برای فرهيخته و شده

است کرده فراهم را کشور سازندگان و کارآفرینان بيشتر
داد ادامه خوانساری برایجواد الزم کارآیی توانست خصوصی بخش اگر گذشته های سا در

زمان در بياورد، دست به را خارجی شرکتهای مشارکت بدون عمرانی بزرگ های ه پرو اجرای
بود کابينه همين از افرادی فعاليت

کرد خاطرنشان محروی احداث، صنعت کشور، کارآفرینان و خصوصی بخش نقطهنظر از
به شده معرفی کابينه از استفاده که معتقدیم ما بنابراین است کشور در زایی ا اشت
خواهد موثر و مفيد بسيار احداث صنعت و بخشخصوصی کاهشمشکالت راستای در مجلس،

بود

مرتبط اخبار

شود کنتر باید مسکن شناور سرمایه تومان ميليارد هزار

است شده انجام نظارت با گودبرداریها درصد

مسکن قيمت بيت ت سا ،

کشور مهر مسکن از بهرهبرداری و ساخت عيت و آخرین

پرند مهر خانههای عيت و آخرین

نمیدهد افزایش را خانه قيمت مهر مسکن معامالت آزادسازی

وثيقه قيد با بر اداره مسکن تعاونی پرونده متهم آزادی

ساختمانی شرکتهای انجمن خوانساری جواد صما مهندسی و فنی فرد ملکيانی منوچهر

کاریکاتور و طنز

گزارش

ساختمانی مصال

الملل بين مسکن

مسکن تاری

عمران

ساختمان و مسکن

معماری

سازان انبوه

اصلی صفحه

یکشنبه روز مردادام Rss
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صنعت ساخت و ساز موافق كابينه 
معرفي شده

در ابتدا بايد گفت كه وزراي پيشنهادي دولت يازدهم  
كابين��ه اي قوي را تش��كيل مي دهند كه اميد اس��ت با 
راي اعتم��اد قاط��ع مجلس كار خ��ود را در موعد مقرر 

آغاز كنند . 
جامعه فني و مهندسي كشور در مورد كابينه معرفي 

ش��ده از س��وي دولت به مجلس معتقد است كه روحاني همان گونه كه در 
رئوس برنامه انتخابي خود بر شايسته س��االري تاكيد كرده بود، حقيقتا در 

انتخاب و معرفي كابينه اي قوي و كارآمد آن را نشان داد . 
سازندگان زيربناي كشور و تشكل هاي فني و مهندسي در گذشته شاهد 
عملكرد شايسته تعدادي از وزراي معرفي شده در حوزه هاي مختلف بوده اند  
بدين جهت احاطه و تسلط وزراي معرفي شده كه عملكردشان در ارتباط 
مس��تقيم با كارآفرينان و سازندگان بوده است غيرقابل انكار است بنابراين 
اميدواريم با راي اعتماد قاطع مجلس امكان بهره مندي نظام و ملت ايران 

از خدمات اين افراد فراهم شود . 

اما درخصوص وزير پيشنهادي راه و شهرسازي ، آخوندي جزو چهره هاي 
نخبه و فعال در مهندسي كشور هستند و حتي قبل از اينكه به عنوان وزير 
پيش��نهادي به مجلس معرفي شوند به طور مرتب با بخش خصوصي جلسه 
برگزار مي كردند . از مباحث مهم ديگر ادغام وزارت راه و شهرس��ازي است 
كه از ابتدا اش��تباه بود بنابراين ما به عنوان بخش خصوصي معتقد هستيم 
كه اين وزارتخانه بايد تفكيك ش��ود زيرا افراد فرهيخته در كشور به اندازه 
كافي وجود دارند كه از يك نفر به طور همزمان براي سرپرس��تي دو يا سه 

وزارتخانه استفاده نكنيم . 
* رييس هيات مديره انجمن شركت هاي ساختماني

سال دهم   يکشنبه 20 مرداد 1392    شماره 2577
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زيربنايي

گراني زمين در بسياري از شهرهاي 
دنيا وجود دارد و تنها مختص يك يا 
چند شهر جهان نيست . در گزارشي 
كه »فوربس« به تازگي منتشر كرده 
است به بررسي شهرهايي پرداخته كه 

در آنها زمين قيمت بااليي دارد.
نكته جالب توجه در اين فهرست، 
صدرنشيني كشورهاي آسيايي است ، 
در اي��ن مطلب با ۱۰ ش��هر جهان و 
زمين هاي گران آنها آشنا مي شويد . 

هنگ كنگ � 
هنگ كنگ شهري است جزيره اي 
در چين كه تا سال ۱۹۹۷ مستعمره 
بريتانيا بود . منطقه هنگ كنگ يكي 
از دو منطق��ه تقس��يماتي ويژه در 
جمهوري خلق چين اس��ت . منطقه 
ديگر ماكائو است . ميانگين قيمت در 
هر فوت مربع: هفت هزار و ۲۰۰ پوند 

)حدود ۱۱ هزار دالر(

ميانگين اندازه ملك: پنج هزار و 
۲۰۰ فوت مربع

توكيو � 
دومين شهر آسيايي اين فهرست 
پايتخت ژاپن است . كالنشهر توكيو در 
شرق جزيره »هونشوي« ژاپن واقع شده 
است و يكي از استان هاي ۴۷ گانه كشور 

چشم بادامي ها به شمار مي آيد . 
ميانگين قيمت در هر فوت مربع: 
پنج ه��زار پوند )حدود هف��ت هزار و 

۶۰۰ دالر(
ميانگين اندازه ملك: ۱۶ هزار فوت 

مربع
لندن � 

اولين كشور اروپايي اين فهرست، 

پايتخت انگليس است . اين شهر بزرگ 
ترين ناحيه شهري از نظر مساحت در 
اروپاست . ميانگين قيمت در هر فوت 
مربع: سه هزار و ۵۰۰ پوند )حدود پنج 

هزار و ۳۰۰ دالر(
ميانگين اندازه ملك: هفت هزار و 

۹۰۰ فوت مربع
پاريس � 

پاريس دومين شهر اروپايي است 
كه در رده چهارم فهرست گران ترين 

شهرهاي دنيا قرار گرفته است .  
ميانگين قيمت در هر فوت مربع: 
دو ه��زار و ۹۰۰ پون��د )ح��دود چهار 

هزار دالر(
ميانگين اندازه ملك: ۱۰ هزار و ۸۰۰ 

فوت مربع
مسکو � 

مسكو پايتخت و پرجمعيت ترين 
شهر روسيه است . اين شهر از مهم ترين 
مراكز سياس��ي، اقتص��ادي، مذهبي، 
تاريخ��ي، مال��ي، آموزش��ي و ترابري 
فدراس��يون روس��يه و اروپا محسوب 
مي شود . چهار فرودگاه بين المللي، ۹ 
ايستگاه راه آهن و مترو مسكو كه يكي 

از عميق ترين تونل هاي دنياست در اين 
شهر قرار دارد . 

ميانگين قيمت در هر فوت مربع: 
دو ه��زار و ۸۰۰ پون��د )ح��دود چهار 

هزار دالر(
ميانگين اندازه ملك: چهار هزار و 

۶۰۰ فوت مربع
نيويورك � 

تنها ش��هر آمريكايي اين فهرست 
نيوي��ورك اس��ت . اين ش��هر يكي از 
قطب هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي 
جهان است . شهر نيويورك با داشتن 
بيش از ۵۳ آسمانخراش با ارتفاع بيش از 
۲۰۰ متر، بيشترين تعداد آسمانخراش ها 

را در ميان شهرهاي دنيا داراست . 
ميانگين قيمت در هر فوت مربع: 
دو ه��زار و ۷۰۰ پون��د )ح��دود چهار 

هزار دالر(
ميانگين اندازه ملك: شش هزار و 

۵۰۰ فوت مربع
شانگهاي � 

چين با حضور ش��انگهاي، تعداد 
نماينده هاي خود در اين فهرس��ت را 
به عدد دو رس��انده اس��ت . شانگهاي 

بزرگ ترين شهر كشور چين و هشتمين 
شهر بزرگ جهان است و يكي از مهم 
ترين بنادر چين به حس��اب مي آيد . 
ميانگي��ن قيمت در هر ف��وت مربع: 
يك ه��زار و ۴۰۰ پوند )حدود دو هزار 

و ۱۲۵ دالر(
ميانگين اندازه مل��ك: پنج هزار و 

۴۰۰ فوت مربع
سنگاپور � 

در س��نگاپور چهار زبان انگليسي، 
مااليي، چيني و تاميل به عنوان زبان هاي 
رسمي شناخته مي شوند . از نكات جالب 
توجه درمورد اين كشور اين است كه 
واردات، ف��روش و مص��رف آدامس در 
سنگاپور ممنوع است . همچنين سيگار 
كشيدن در بس��ياري از قسمت هاي 
سنگاپور ممنوع و دايما تعداد مكان هاي 
شامل اين ممنوعيت درحال افزايش 

است . 
ميانگين قيمت در هر فوت مربع: 
يك هزار و ۲۰۰ پوند )حدود يك هزار 

و ۸۲۰ دالر(
ميانگين اندازه ملك: ۱۲ هزار و ۳۰۰ 

فوت مربع

بمبئي � 
بمبئي در زبان هندي به معناي 
»س��احل خوب« اس��ت . اين نام را 
استعمارگران پرتغالي روي اين شهر 
گذاش��تند ام��ا در س��ال ۱۹۹۶ نام 
اين شهر به »مومباي« تغيير يافت . 
»مومباي« نام يك��ي از خدايان زن 
هندي اس��ت  با اين حال در خارج از 
هند اين بندر بزرگ همچنان به بمبئي 

معروف است . 
ميانگين قيمت در هر فوت مربع: 

۶۴۰ پوند )حدود ۹۷۰ دالر(
ميانگين اندازه ملك: شش هزار و 

۸۰۰ فوت مربع
سيدني � 

سيدني بزرگ ترين شهر استراليا 
و پايتخت ايال��ت ويلز جنوبي نيا نيو 
س��اوث ولز است . سيدني نماد كشور 
استرالياست . شهري است با جذابيت هاي 
بي شمار كه ۲۱۸ سال از زمان تاسيس 
آن مي گذرد  اين ش��هر كه در جنوب 
شرقي استراليا واقع شده، اولين مكاني 
است كه بيشترين ميزان جهانگرد در بدو 

ورود به استراليا در آن پا مي گذارند . 
ميانگين قيمت در هر فوت مربع: 

۵۸۰ پوند )۸۸۰ دالر(
ميانگين اندازه ملك: ۱۹ هزار و ۴۰۰ 

فوت مربع

در جهان

گرانی زمين؛ آسيا در جهان صدر نشين است

گروه زيربنايی - پيشنهاد تفكيك وزارت 
راه و شهرسازي در حالي از سوي بسياري از 
مسووالن و كارشناسان مطرح است كه هنوز 
هيچ پاسخ قطعي به اين پيشنهاد داده نشده 
است . البته تمامي مسووالن و كارشناسان در 
اين خصوص به اظهار نظر پرداخته اند و اكثرا به 
تفكيك اين وزارتخانه راي داده اند اما هنوز اين 

بحث همچنان بالتكليف مانده است . 
در حال حاضر وزير پيشنهادي وزارت راه 
و شهرس��ازي كه سعي دارد خود را بي طرف 
نش��ان دهد در آخري��ن اظهارنظرش اعالم 
كرد: ادغام وزارت راه و شهرس��ازي با مطالعه 
نمونه هاي موفق ادغام در دنيا مورد بازنگري 
قرار خواهد گرفت و براي بازنگري در موضوع 
ادغام بايد برنامه مطالعاتي جامع داشته باشيم 
چون نمونه ه��اي موفق ادغام ش��ده اي هم 

وجود دارد . 
آخوندي افزود : پس از مطالعه اين موضوع 
گزارشي تهيه و به مجلس ارايه خواهم كرد تا 

براساس آن تصميم گرفته شود . 
آخوندي هنوز به كميسيون برنامه و  � 

بودجه نيامده است
اين در حالي است كه جعفر قادري، نماينده 
شيراز در مجلس درباره جلسه كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس با وزراي پيش��نهادي دولت 
يازدهم به فارس گفت: در اين جلسه تعدادي 
از وزراي پيش��نهادي به بي��ان نقطه نظرات 

و برنامه ه��اي خود پرداختند و به س��واالت 
نمايندگان پاسخ دادند . 

وي ب��ا بي��ان اينك��ه آخوندي هن��وز به 
كميسيون برنامه و بودجه نيامده است، گفت: 
با توجه كه وي سابقه كاري در حوزه حمل ونقل 
ندارد، باز بيم آن مي رود نظير دولت قبلي در 
وزارت راه و شهرس��ازي به مسكن توجه زياد 
شده و حمل ونقل مورد بي مهري قرار گيرد و 

منزوي شود . 

عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: 
حتما بايد اين دو وزارتخانه از يكديگر تفكيك 
شوند و اين نگراني وجود دارد كه همان آش 
و همان كاسه در بخش مسكن و حمل ونقل 

داشته باشيم . 
نماينده مردم ش��يراز با بيان اينكه انتزاع 
وزارت راه وشهرسازي در دستور كار مجلس 
قرار گرفته، اضافه كرد: عباس آخوندي هنوز 
موض��ع خاصي براي تفكيك يا عدم تفكيك 

وزارت راه و شهرس��ازي ن��دارد ام��ا اين دو 
وزارتخانه بايد از هم تفكيك شوند چون بخش 

حمل ونقل بسيار خاص و ويژه است . 
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به 
اينكه اغلب نمايندگان مجلس از روند ادغام 
وزارت راه و مسكن رضايت ندارند، تاكيد كرد: 
تفكيك وزارت راه وشهرس��ازي ايده درستي 
است زيرا اولين بخش توسعه كشور، آباداني 
راه ها و جاده هاست و براي موفقيت در توسعه 

اقتصادي و توليد ملي نيازمند توسعه راه ها و 
بزرگراه ها هستيم . 

اين نماينده مجلس افزود: در دولت قبلي 
وزارت راه وشهرس��ازي به وزارتخانه  مس��كن 
مهر  تبديل شده و اغلب فعاليت هاي مربوط 
به بخش راه آهن و راهسازي كمتر از مسكن 

مورد توجه قرار گرفته بود . 
وي ب��ا بيان اينكه وزير پيش��نهادي راه و 
شهرسازي تجربه چنداني در بخش حمل ونقل 
ندارد، به دس��تور كار قرار گرفتن انتزاع اين 
وزارتخانه اشاره كرد و گفت: بيم آن است كه 

باز هم حمل ونقل در حاشيه قرار گيرد . 
ق��ادري درباره انتخاب عباس آخوندي به 
عنوان گزينه پيشنهادي حسن روحاني براي 
وزارت راه و شهرس��ازي اظهار داشت: سابقه 
كاري آخوندي كال در بخش مسكن بوده و وي 

در حوزه حمل ونقل سابقه كاري ندارد . 
تفکيك منتفي شد! � 

با وجود چنين اظهاراتي هفته گذش��ته 
سيدمهدي  هاشمي ، رييس كميسيون عمران 
مجلس در پاس��خ به اين پرس��ش كه طرح 
تفكيك وزارت راه و شهرسازي به كجا رسيد، 
گفت كه اين موضوع منتفي شد به اين دليل 
كه اقدامي در رابطه با طرح برخي نمايندگان 
در مجلس انجام نشد  بنابراين مساله تفكيك 
بايد با پيشنهاد دولت در قالب يك اليحه مورد 

بررسي قرار گيرد . 

بی طرفی وزیر پيشنهادی راه و شهر سازی 

ادغام یا انتزاع در دستور كار مجلس

بر
خ

زار
با

افزایش پيش فروش خانه در سال جاري
ايسنا- طي چهار ماه ابتداي امسال بيش 
از ۲۳ هزار قرارداد پيش فروش مسكن منعقد 
شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

حدود ۲۰۰۰ مورد افزايش يافته است . 
درحالي كه مجموع معامالت پيش فروش 
خانه طي چهار ماه ابتداي امسال نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته افزايش داشته 
كه اين معامالت در تيرماه نسبت به سال 
گذشته كاهش ۸۰۰ موردي دارد . براساس 
تعداد معامالت ثبت شده مسكن در چهار 
ماهه امسال از ميان ۲۳ هزار قرارداد منعقدشده پيش فروش ها، بيش از ۱۵ هزار قرارداد 
متعلق به دو ماه ارديبهشت و خرداد بوده است . ارديبهشت  امسال با ثبت بيش از هشت 
هزار قرارداد پيش فروش، ركورددار اين معامالت و پس از آن خرداد با ثبت هفت هزار 
قرارداد در رتبه دوم قرار گرفته است . در تيرماه امسال نيز چهار هزار قرارداد پيش فروش 
مسكن ثبت شده كه نسبت به تير سال گذشته با كاهش ۸۰۰ موردي همراه است . از 
مجموع ۲۳ هزار و ۴۰۹ قرارداد پيش فروش  چهار ماه ابتدايي سال، شش هزار و ۲۴۲ 

مورد سهم استان  تهران بوده است . 

پيش فروش بليت قطار از 21 مرداد
مهر- دبير كميسيون واگذاري و نظارت بر نمايندگي هاي فروش بليت قطار راه آهن با 
اشاره به آغاز پيش فروش بليت قطار از روز دوشنبه ۲۱ مرداد، گفت كه پيش فروش بليت 

قطار حدفاصل ۱۱ شهريور تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۸ صبح دوشنبه آغاز مي شود . 
وي با بيان اينكه پيش فروش بليت قطارهاي بين المللي هم از روز سه ش��نبه ۲۲ 
مردادماه و از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد، افزود: پيش فروش بليت قطارهاي ۱۰ 
شركت حمل ونقل مسافري ريلي در سامانه جامع برنامه ريزي و نظارت بر فروش بليت 

قطار راه آهن انجام مي شود . 
دبير كميسيون واگذاري و نظارت بر نمايندگي هاي فروش بليت قطار راه آهن تصريح 
كرد: مسافران براي اطالع از ظرفيت بليت ها در روزهاي مختلف يا اطالعات ديگر مي توانند 

با سامانه اطالع رساني ۵۱۴۹ تماس بگيرند . 

كاهش تاخير پروازي به 22 دقيقه
ايسنا - معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه 
با اقدامات صورت گرفته به طور متوسط تاخيرات پروازي به ۲۲ دقيقه كاهش يافته گفت 
كه براساس تعريف ايكائو زمان دقيق پرواز هواپيماها ۱۵ دقيقه بعد از ساعتي است كه 

روي بليت قيد شده است . 
محمد خداكرمي اظهار كرد: اكثر مسافران تصورشان براين است كه زمان 
پرواز هواپيما همان س��اعتي اس��ت كه روي بليت نوشته شده در صورتي كه 
براس��اس تعريف ايكائو زماني كه روي بليت نوش��ته مي شود ساعتي است كه 
هواپيما در پاركينگ اولين خيزش خود را به قصد پرواز به س��مت باند شروع 
مي كن��د . وي اف��زود: اين حركت حدود ۱۵ دقيقه به ط��ول مي انجامد و برج 
مراقب��ت ب��ا توجه به پروازه��اي ورودي و خروجي اجازه  پ��رواز را به هواپيما 
مي دهد . خداكرمي با بيان اينكه همه ش��ركت هاي هواپيمايي تالش مي كنند 
ميزان تاخير را كاهش دهند، گفت: شركت هاي هواپيمايي به افزايش كيفيت 
پروازها و نوع خدمات توجه مي كنند و به اين منظور ادغام آنها مي تواند منجر 
به كاهش هزينه  خود شركت ها و افزايش قابليت ها و توانمندي هاي آنها  شود . 

افزایش قيمت مسكن مهر همزمان با قانوني 
شدن خرید و فروش 

باشگاه خبرنگاران- همزمان با قانوني 
ش��دن خريد و فروش مسكن مهر قيمت 
واحدهاي مسكن مهر در پرديس و پرند به 
يك ميليون و ۷۰۰ تا يك ميليون و ۹۰۰ 

هزار تومان در هر مترمربع رسيد . 
براساس گزارش ميداني ، مشاور امالك 
واقع در منطقه پردي��س اعالم كرد : حال 
حاضر هر مترمربع مسكن مهر آماده تحويل 
در پرديس به صورت مبايعه نامه يك ميليون و 

۷۰۰ هزار تومان خريد و فروش مي شود . 
همچنين مشاوران امالك واقع در منطقه پرند نيز با اشاره به اينكه در پرند با اعالم 
قانوني شدن خريد و فروش مسكن مهر قيمت ها چند برابر شد ، افزود: در حال حاضر هر 
مترمربع مسكن مهر در پرند يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است . اين درحالي است كه 
همزمان با افزايش قيمت خريد مسكن مهر ، قيمت اجاره نيز افزايش صددرصدي يافته 
است . براساس اين گزارش در حال حاضر هر امتياز مسكن مهر در پرديس بين ۱۱ تا 

۱۲ ميليون تومان خريد و فروش مي شود . 

منوچهر 
ملكياني فرد* 

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 
شماره مناقصه : 10/ع/92

بانك كشاورزي در نظر دارد نسبت به خريد،حمل، حتويل، نصب،راه اندازى،گارانتى، فعال سازى اليسنس ، پشتيبانى و آموزش راهبرى جتهيزات
Load Balancer  ازطريق مناقصه عمومى ي� مرحله اي توسط شركت هايي كه داراي سوابق كاري درخصوص موضوع مناقصه باشند اقدام منايد . 

١.نام و نشاني مناقصه گزار :
بانك كشاورزي به آدرس: تهران- بزرگراه جالل آل احمد- نبش خيابان پاتريس لومومبا- شماره ٢٤٧-ساختمان مركزي.

٢.نوع و مبلغ تضمني شركت در مناقصه :
يك فقره ضمانتنامه بانكي (به غير از بانك كشاورزي) داراي حداقل ٣ ماه اعتبار و يا چ� بان�ى به ميزان٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال (دويست و پنجاه 

ميليون ريال) به نام  اداره كل تدار�ات بانك كشاورزي .
٣. محل، زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه : 

كل  اداره  پنجم  طبقه  فوق  آدرس   ٩٢/٥/٢٨ مورخ  دوشنبه  روز   ١٦/٠٠ ساعت  لغايت   ٩٢/٥/٢٣ مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   ٨/٠٠ ساعت  از 
http://iets.mporg.ir تدار�ات و يا مراجعه به وب سايت

الزم است در صورت دريافت اسناد مناقصه از طريق وب سايت، حداكثر تا تاريخ  ٩٢/٥/٢٨ فيش واريزي آن به منابر ٨٨٢٣٢٢٠١ ارسال گردد 
. ضمنًا در ذيل فيش واريزي شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام شركت ، آدرس ، تلفن و منابر شركت نوشته شود . 

٤.محل، زمان و مهلت حتويل پيشنهاد ها :
كل  اداره  پنجم-  طبقه  فوق  آدرس  در   ٩٢/٦/٩ مورخ   شنبه   روز   ١٦/٠٠ ساعت  لغايت   ٩٢/٥/٢٩ مورخ  شبه  سه  روز  صبح   ٨/٠٠ ساعت  از   

تدار�ات .
٥.تاريخ و محل برگزاري جلسه بازگشايى پاكت ها :

ساعت ١٠/٠٠ صبح روز سه شنبه مورخ ٩٢/٦/١٢ در آدرس فوق طبقه پنجم بال شرقى .
٦. مدارك الزم جهت دريافت اسناد:

 الف . فيش واريزي به مبلغ ٥٠٫٠٠٠ ريال به حساب شماره ٣٢٥٣٧٦٨٦١ به نام اداره كل تدار�ات بانك كشاورزي قابل پرداخت در كليه شعب 
بانك كشاورزي. 

ب . ارائه معرفي نامه كتبي در سربرگ شركت به همراه كارت شناسايي معتبر . 

1995/م الف                                                                                                                      اداره كل تداركات

نوبت اول

 شر�ت ارتباطات زير ساخت در نظر دارد انواع لوازم و جتهيزات مخابراتى ، ادارى ، قطعات و 
آهن آالت مازاد برنياز وخارج از رده  را از طريق مزايده عام بفروش برساند .

         مدت فروش اسناد : از تاريخ نشر آگهى تا ساعت ١٦ روز چهارشنبه مورخ ٩٢/٥/٢٣ 
          بهاى فروش و نحوه دريافت اسناد : مزايده گران مى توانند با ارائه معرفى نامه (درج شماره 
تلفن ثابت ، منابر و تلفن همراه الزاميست) مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال (پانصد هزار ريال) به حساب 
شماره ٢١٧٤٨٣٩٠٠٤٠٠٠ شر�ت ارتباطات زيرساخت نزد بان� ملى شعبه مخابرات واريز و 

اصل فيش را جهت حتويل اسناد ارائه منايند .
           زمان بازديد : ٤٨ ساعت پس از خريد اسناد مزايده تا روز چهارشنبه مورخ ٩٢/٥/٣٠ 

            م�ان فروش اسناد : خيابان شريعتى – نرسيده به پل سيد خندان – روبروى خيابان شهيد 
قندى - ساختمان مر�زى شر�ت ارتباطات زيرساخت - طبقه نيم �ف غربى - اتاق شماره ٤

              تضمني شر�ت در مزايده : مبلغ ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال (سيصد ميليون ريال) ، �ه مى بايست به 
صورت ضمانتنامه بان�ى قابل متديد به نام شر�ت ارتباطات زير ساخت (با ذ�ر شماره و موضوع مزايده) 

ارائه گردد.
             آخرين مهلت حتويل پا�ات مزايده : تا ساعت ١٦ روز ي�شنبه مورخ ٩٢/٦/١٠ 

محل  در   ٩٢/٦/١٢ مورخ  شنبه  سه  روز  صبح   ٩/٣٠ ساعت   : مزايده  پا�ات           بازگشايى 
�ميسيون معامالت واقع در طبقه ١٥ ساختمان مر�زى شر�ت ارتباطات زير ساخت مى باشد . 
مراجعه    WWW.TIC.IR  ضمنا مزايده گران جهت �سب اطالعات بيشتر مى توانند به سايت

و يا با شماره تلفن هاى ٢١٥٤-٨٨١١٢١٣٤ متاس حاصل منايند .
2013 / م الف                                                          شركت ارتباطات زیر ساخت

وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
شر�ت ارتباطات زيرساخت

آگهى مزایده 92/1 
(فروش انواع تجهيزات مخابراتى ، قطعات و آهن آالت)

 

اخبار تمام در جستجو

   

نيوز تی اخبار نيوزحوادثجستجوگر چهارشنبهفراز خبر دریافت ساعتمردادزمان

نيوز فراز منبع

           :  -      
.         

هيأت رئيس ملکيانی مهندس آقایان توسط ساختمانی شرکتهای سندیکای نظر فرازنيوز، گزارش ،به مدیره
دبير تائب احمد مهندس و مهندسی و فنی تشکلهای هماهنگی شورای رئيس خوانساری جواد مهندس

شود می خالصه زیر شرح به که گردید مطرح مهندسی تشکلهای هماهنگی شورای

انقالب معظم رهبر به را ایران فهيم ملت قاطع آرای با روحانی دکتر آقای جناب شایسته وانتخاب کارآفرینان ،
داریم می گرامی را اميد و تدبير دولت کار به آغاز و نموده عرض تبریک ملت آحاد و سازندگان

تأکيد ساالری شایسته بر خود، انتخاباتی برنامه رئوس در که همانطوری روحانی دکتر آقای بودند،جناب فرموده
کش زیربناهای سازندگان دادند نشان را آن کارآمد و قوی ای کابينه معرفی و انتخاب در وحقًا فنی تشکلهای و ور

مختلف های حوزه در شده معرفی محترم وزرای از تعدادی شایسته عملکرد شاهد گذشته در اندمهندسی بوده

صنعت شهرسازی، و مسکن و راه نيرو، نفت، های وزارتخانه برای شده معرفی وزرای تسلط و واحاطه معدن ،
انکار غيرقابل است، بوده سازندگان و کارآفرینان با مستقيم ارتباط در عملکردشان که همچنينتجارت، باشد می

آموز و کشور اجتماعی، امور و کار و تعاون محترم وزرای

(   : )

:    
روحا حسن دکتر کابينه مورد در مربوطه تشکلهای و کشور سازندگی و مهندسی و فنی جامعه نيوزنظرات فراز منبع نی

آور جمع به اقدام انسانی، دخالت بدون و هوشمند بصورت و است خبر تخصصی جستجوگر یک نيوز درتی شده ثبت خبری های پایگاه از منتشرشده اخبار سی
اینترنتی های مينمایدپایگاه منتشر تصرف و دخل بدون و امانتداری حفظ با را اخبار نيوز تی و نماید  -   50002440    می
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بــا دریــغ و تاســف و درد خبــر درگذشــت 
محمدباقــر   ســيد  مهنــدس  مرحــوم 
محمــدی، دبیــر اســبق ســه دوره متوالــی 
انجمن شــركتهای ســاختمانی را دریافت 
كردیــم. مرحــوم مهنــدس محمــدی ݢݢݢݢنمــاد 
كارهــای ســخت در گریــوه هــای سرســخت 
بــود. او یكــی از بنیانگذاران زیرســاختهای 
 توســعه ای كشــور بــا شــاكله و مختصــات 
در  وی  بــود.  معاصــر  دوران  علمــی 
بــا عــدم  و  شــرایط دشــوار آب و هوایــی 
در  رفاهــی  امكانــات  حداقــل  وجــود 
مناطــق محــروم، شــریانهای اقتصــادی 
راههــای كشــور را در كالبــد ایــران زمیــن 
زندگــی بخشــید. او جوانــی و تمــام آرزوهــا 
و آرمانهــای ملــی و علمــی خویــش را در 
خدمــت بــه توســعه و ســربلندی كشــور 
او  فعــل  و  فكــر  تمامــی  و  كــرد  خلاصــه 
تعالــی  و  ســرفرازی  بــه  كمــک  معطــوف 
ایــران  بــه  آنقــدر  او  بــود.  زمیــن  ایــران 
زمیــن و مــردم آن عشــق مــی ورزیــد كــه 
در جنــگ تحمیلــی تمامــی امكانــات و 
راهســازی  و  ســاختمانی  آالت  ماشــین 
خــود را بــرای ســاخت راههــای دسترســی 
مــورد  ســامانه های  و  هــا  ســازه  ســایر  و 
اختیــار  در  مقــدس،  دفــاع  بــرای  نیــاز 
داد.  قــرار  ذیربــط  ارگانهــای  و  نهادهــا 
و  نكــرد  كوتاهــی  زمینــه  ایــن  در  هرگــز 
میهنــی  و  ملــی  وظایــف  بــه  نســبت 
خویــش نــه تنهــا ادعایــی نداشــت حتــی از اظهــار آن نیــز خــودداری مــی كــرد. او بــه راســتی از نســل عاشــقان  توســعه و تعالــی میهــن 
ــود. او  ــه كار و ســازندگی مشــغول ب ــن لحظــه حیــات ب ــا آخری ــه اثبــات رســانید. مرحــوم محمــدی ت ــا كار و عمــل خــود آن را ب ــود و ب ب
آموختــه بــود كــه زندگــی را در كار و تــلاش بــه پایــان بــرد و آنگونــه كــه مــی اندیشــد عمــل كــرد.  يــاد ايــن مديــر مدبــر و دبيــر بــا تدبيــر 
 و مهنــدس اخــلاق و از خودگذشــتگی را گرامــی مــی داريــم و فقــدان ايــن مــرد بــزرگ را بــه جامعــه مهندســی كشــور تســليت 
می گوييــم. بــرای مانــدگاری و پايــداری نــام و يــاد مهنــدس محمــدی در حافظــه تاريخــی مهندســی كشــور گوشــه ای از زندگينامــه 

اجمالــی و فعاليتهــای ايشــان را جهــت اطــلاع همــگان درج مــی نماييــم.

			با	رفتن	تو	بخش	بزرگــــــــــــــــــــــــــــــــی	از	سنت	فرزانگی	داغدار	شد



مرحــوم مهندس ســيد محمد باقــر محمدی در ســال 1303 در كرمان 
متولــد شــدند. پــس از پايان دوران دبيرســتان در كرمــان مدرک فوق 
ليســانس در مهندسی راه و ســاختمان را از دانشکده فنی دانشگاه 

تهران در سال 1326 كسب نمودند.

ايشــان بــه مــدت دو ســال در مركز مهندســی ارتــش با درجه ســروانی 
خدمــت كردنــد. يکــی از وظايــف ايشــان در ايــن دوره انجــام نقشــه 
برداری از منطقه عباس آباد تهران و تهيه نقشــه خيابانها و زمينهای 
اين منطقه بوده است. آقای مهندس محمدی در اين دوره با جديت 
تمــام  به ايجــاد خيابانهای عريض و فضاهای عمومی وســيع اهتمام 
ورزيدنــد. طبــق گفتــه هــای ايشــان مافوقهــای اداره مهندســی در آن 
دوره اعتقــادی به اين قبيل امور نداشــتند و  بــا مافوقهای خود در اين 

زمينه ها دچار اختلاف نظر بودند.

آقای مهندس محمدی پس از خدمت در اداره مهندسی در شركتهای 
پيمانکاری بعنوان مهندس ارشد در كارگاههای مختلف بکار مشغول 
بودنــد. ازجملــه كارهای مختلفــی كه ايشــان در آن دوران سرپرســتی 
كرده اند می توان ســاخت  باندهای پروازی فرودگاه آبادان، راه قزوين 

- رشت و آسفالت بسياری از خيابانهای تهران را نام برد.

در ســال 1340 آقــای مهنــدس محمــدی شــركت بنادر را تاســيس و تا 
زمــان وفــات با عنوان مديــر عامل و ريس هيات مديره بطور مســتمر 
هدايــت ايــن شــركت را بعهده داشــتند. از بدو تاســيس شــركت بنادر 

آقــای مهندس رســتم آباديــان به عنوان همکار و ســپس عضويت در 
هيات  مديره مشغول فعاليت بوده اند.

آقای مهندس محمدی علاقه زيادی به كشور و مردم ايران داشتند. 
همواره به فرزندان و اطرافيان خود در مورد اهميت خدمت به ايران 
گوشــزد می كردنــد. ايشــان در دوران جنــگ تحميلــی كليــه امکانــات 
شــركت خــود را در اســتانهای خوزســتان و كرمانشــاه و كردســتان در 
اختيــار نهادهــای درگيــر جنــگ تحميلــی قــرار داده بــود. تقديــر نامه 
هــای متعــددی در اين زمينه برای شــركت بنادر از نهادهــای گوناگون 

صادر گرديده كه در دفتر كار ايشان مشاهده می شود. 
تاسيس شركت بنادر

شــركت بنادر بر پروژه های راهســازی طی ســالهای 1343 الی 1354 
پــروژه هــای ســاختمانی گوناگونــی را در ســطح كشــور و آبرســانی در 
شــهرهای فيروزكــوه ؛ شــهميرزاد ؛ شــاهرود و تبريــز نيــز اجــرا نمــوده 
اســت. از ســال 1343 ببعد شركت بنادر كليه تجهيزات و متخصصين 
خــود را در رشــته راهســازی و ســاخت ابنيــه مربوطــه متمركــز كــرد. 
در   1353 ســال  در  الــف  گــروه  آســفالت  روكــش  پــروژه  بزرگتريــن 
اســتانهای خوزســتان و مازنــدران توســط شــركت بنــادر بــه اجــرا در 
آمد. بطور متوســط بيش از يک هزار كيلومتر راه آســفالته با عمليات 
خاكی و ابنيه مربوطه از ســال 1343 تا كنون توســط اين شركت انجام 

و تحويل وزارت راه و ترابری گرديده است.

انجمن شركتهای ساختمانی
با توجه بـــه تحوالت ســـال 1358 در جامعه و انجمن 
شـــركتهای ســـاختمانی اعضـــای انجمـــن شـــركتهای 
ســـاختمانی با تشـــکيل مجمـــع عمومـــی و انتخابات 
جديـــد، آقـــای مهنـــدس محمـــدی را برای ســـه دوره 
 متوالـــی به دبيری انجمـــن برگزيدند. تلاش ايشـــان و 
در   موثـــر  عوامـــل  از  انجمـــن  مديـــران  ســـاير 
حيـــات  ادامـــه   و  ســـاختمانی   شـــركتهای  پايـــداری 
ســـازندگی  كارهـــای  اجـــرای  در  خصوصـــی   بخـــش 

در ايران می باشد.

			با	رفتن	تو	بخش	بزرگــــــــــــــــــــــــــــــــی	از	سنت	فرزانگی	داغدار	شد
شرح	مختصری	از	زندگینامه	و	فعالیتهای

	مرحوم	مهندس	سید	محمد	باقر	محمدی



آبادگری سازندگی و  در تداوم  یاد تو را 
 به تكرار    گرامی خواهیم داشت

بــا درود بــه روان پــاك زنده یــاد مرحــوم مهنــدس ادب و بــا گرامیداشــت یــاد 
و نــام آن مدیــر ســختكوش و مهنــدس پرتــلاش و بــا اعــلام تجدیــد عهــد بــا 
آرمانهــای انســانی، اخلاقــی، ملــی و صنفــی آن بزرگــوار، روز 25 مردادمــاه كه 
مصادف با ششــمین سالگشت درگذشــت مرحوم مهندس بهاءالدین ادب 
رئیــس همیشــگی و همــاره هیأت مدیــره انجمــن شــركتهای ســاختمانی را 
پــاس می داریــم و به احترام تلاشــها و كوشــش های بی دریغ، فراگیر گســترده 
مرحــوم ادب درعرصه های فنی، مهندســی،  اجتماعی، فرهنگی و ورزشــی، 
بــه پــا خاســته و با قرائــت فاتحه ای بــرای آمــرزش روح آن انســان پاك نهاد با 
اندیشــه ای وّقــاد و نّقاد بــرای آن مرحــوم غفران الهی مســئلت می نماییم و 
بــه یــاد می آوریــم كه آثــار فعل و فكــرت او كماكان چــراغ راه عمل همــكاران و 
قطب نمای نگاه آیندگان و حرفه مندان ساخت و ساز و آبادانی كشور است.

مهنــدس ادب نویســنده ای بــزرگ و مهندســی بــا دغدغه هــای اجتماعــی 
و فرهنگــی بــود گاهــی ســبقه علایــق اجتماعــی و فرهنگــی او بــر مســتندات 
تحصیــلات فنی و مهندســی پیــش می گرفت و از او مصلحــی اجتماعی برای 
ایــران آبــاد و آزاد در رنگین كمــان قومهــای زبانــی و فرهنگــی می ســاخت. 
او در تمامــی دوران زندگــی شــغلی و اجتماعــی خویــش نمونــه ای كامــل از 
انســان مبــادی آداب بــود با رنــج جانكاه بیماری ســنگین هرگــز لحظه ای از 

مسئولیتهای اجتماعی و حرفه ای خویش كم نگذاشت و از آن نكاست.
در تمامی مراســمها،  همایشــها و میزگردها حضور فعال داشــت و از چهره به 

راستی مردانه او هرگز رنج دردی طاقت سوز را نمی شد دریافت كرد. 
ادب، كوه آهن ، مردی از تبار یاران و عیاران صداقت پیشــه و ژرفا ریشــه ای بود 
كــه پیونــدی همه جانبــه با جــان فرهنگ و هنــر و حافظه تاریخــی ایران زمین 
داشت؛ او نمونه ای از انسانهای بزرگی بود كه دغدغه های بسیاری را بر دوش 
می كشــید. ادب ورزشــكاری نویســنده، نویســنده ای مهنــدس و مهندســی 
جامعه شناس و فرهنگ شناسی سیاستمدار بود كه در تمامی این حوزه های 

متنوع، آثار وجودی او را می توان دید و به تحسین آن زبان گشود.
ادب را بحــق بایــد از ســرمایه های ملــی كشــور تلقــی كــرد كه با دریغ و تأســف 
بایــد گفــت كــه در بهــاران عمــر ثمربخــش ایــن انســان شــریف شــاهد خــزان 

زودهنگامش بودیم.

نام و یاد زنده یاد مهندس بها ءالدین ادب گرامی می داریم و از خداوند بزرگ 
مسئلت می داریم كه روح پاكش را با اولیاء و اوصیاء محشور و مأجور فرماید.

بایـــد كـــه در زمانـــه بســـی روز و شـــب شـــود
قرنی تلاش و كوشش و جوشش سبب شود
بـــار بـــه  آورد  پســـری  وطـــن  مـــادر  تـــا 
شـــود »ادب«  ایـــران  مـــردم  خـــوب  فرزنـــد 



تأثیر	سوء	ادغام	وزارت	راه
	بر	روند	پروژه	های	زیرساخت	توسعه	ای
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انتخابــات  در  مــردم  گســترده  حضــور  بــا 
دوره یازدهم ریاســت جمهوری؛ خواسته 
مــردم مراحل تنفیذ و تحلیف انجام شــد 
و هیأت وزرا جهت بررســی به منظور اخذ 
رأی اعتمــاد بــه مجلس معرفی شــدند؛ و 
از 18 وزیــر معرفــی  خوشــبختانه 15 وزیــر 
شــده موفق به كسب رأی اعتماد شدند. 
ســئوال اصلــی ایــن اســت كــه بعــد از ایــن 
چگونــه فكــر خواهیــم كرد و چــه خواهیم 
كــرد؟ ایــن امــر خــود مقولــه ای اســت كــه 
فراینــد  و  رونــد  درســتی  بــه  كســی  هنــوز 
البتــه دولــت محتــرم در  را نمی دانــد  آن 
ســخنرانیها، گفتگوهای بســیار ارزشــمند 
در نشســت بــا خبرنگاران بحثهــای كامل 
ضمــن  كــه  داده انــد  انجــام  مفصلــی  و 

ارج نهــادن بــه بیانــات بســیار مســتدل و 
منطقــی ریاســت محترم جمهــور و وزرای 
معرفی شــده بایــد بی مداهنه گفته شــود 
كــه گویــش شــرط الزم اســت ولــی كافــی 
نیســت تفكــر معطوف به اجــرا را باید دید 
و اظهارنظــر كــرد چــون مــا بارهــا وبارهــا و 
ســالها وسالها شنیده و دیده ایم كه بقول 
ادبیات فولكوریک ما »دو صد گفته چون 
نیــم كــردار نیســت«. البتــه بشــر بــه امیــد 
زنــده اســت اگر امید از جامعه گرفته شــود 
آن مجموعه فعــال تبدیل به بیكار بظاهر 
مشــغول كار خواهــد شــد. شــخصیتی در 
84/1/24 فرمودنــد كــه تــا دوســال دیگر 
همه مردم صاحب مســكن خواهند شــد 
خــوب چه شــد یا تا دوســال دیگــر اتوبان 

تهران - شــمال كه شــاهرگ حركت اســت 
ســاخته خواهد شــد. می بینیم چند برابر 
بــرآورد، هزینــه شــده ولــی بیــش از چنــد 
درصــد آن به طــور واقعی انجــام نگرفت؟ 
گفتیــم خطــوط ریــل را گســترش خواهیم 
راههــای  كردیــم  چــه  عمــل  در  امــا  داد؛ 
مختلف را كه تمامَا الزام آور بود با آن همه 
درآمــد نفتــی تا چنــد درصــد برنامه پیش 
بردیم. بیائیم با توجه به آمارها، وضعیت 
نظــر و عمــل را در مملكــت خودمــان، بــا 
كشــورهای شــبیه مقایســه كنیم و مدنظر 
قــرار دهیم مثــلَا تركیــه، مالــزی و... واقعَا 
بــا  فــوق  اســت كشــورهای  تعجــب  مایــه 
آن درآمدهایــی كــه بــا دشــواری و ســعی 
و كوشــش میهن پرســتانه ایجــاد نمودنــد 



چه كردند وضعیت شهرهای تركیه در 20 
ســال پیــش و امــروز را مد نظر قــرار دهیم 
بــه وضعیت 25 ســال پیــش مالزی توجه 
درآمدهــای  داشــتن  بــدون  آنهــا  كنیــم. 
خــدادادی و منابــع نفتــی فقــط بــا توجه 
بــه برنامه ریزی دقیــق و مدیریت صحیح 
منابــع مالــی و درآمدهــای مــردم، بــدون 
ذره ای درنــگ و خاصه خرجــی چگونه به 
ســازندگی بهــا دادنــد و توســعه شــهرها و 
مبلمان شــهری آنهــا را می تــوان در مقام 
مقایســه با شــرایط واقعًا موجود در كشور 
خودمان مثال بزنیم و به آسیب شناســی 
عوامــل موجبه و موجده این نارســایی ها 
ایــن  تكــرار  و  تسلســل  دور  از  و  بپردازیــم 

دایره معیوب كشور را خارج سازیم.
اصلَا كدام صنعت بــه مثابه موتور محركه 
ســازندگی  در  تحــول  و  توســعه  موجــب 
زیربناهای كشور می شود منكر آمار جهان 
و كشــورها كه نمی توان شــد بــه آمارهای 
خاص خودمان كار نداشته باشیم. روزی 
درفرانســه مدیــران ارشــد نظام احســاس 
كردنــد برای رفاه مــردم و نیــاز روزمره آنها 
الزم اســت مواد خوراكــی گیاهی تازه لكن 
ارگانیــک و بــدون آلودگــی بــه مــواد زائد و 
زیــان آور را بــا ســرعت در دســترس مــردم 
قرار دهند به ویژه این اقدام در شــهرهای 
مختلــف و بــه خصــوص شــهرهای اصلی 
مد نظر قرار گرفت.این گروه از مدیران پس 
از مطالعــه فراوان تنهــا راه مؤثر را احداث 
راه هــای اصلــی و اتوبانهــای سریع الســیر 
اعــلام كردند چنانكه شــما سالهاســت كه 
تازه ترین میوه ها، و محصوالت كشاورزی 
ایتالیــا  كــه صبــح زود چیــده شــده در  را 
و...، مشــاهده می كنید كــه در اول صبح 
در شــهرهای مختلف فرانســه به وســیله 
بازارهایی به نام Marche )مارشــه( عرضه 
می شــود. ایــن روش چــون بــا ارتباطــات 
زمینــی انجام می  شــود توســعه صنعتی و 
كشــاورزی را بــه دنبال دارد كــه ما علارغم 
ایــن واقعیتهــای ملمــوس عكــس عمــل 

كردیم. توسعه شهرهای كوچک با وجود 
ارتباطات زمینی میسور می باشد وانتقال 
فرهنــگ بــا راهســازی اســت حتــی توزیع 
اقتصاد و صنعت از طریق شبكه ارتباطی 
عنــوان  بــه  اســت.  تحقــق  قابــل  راه هــا 
نمونــه من پیمانكار ســازنده در مســیری 
مشــغول كار میباشــم صبح صورت كاركرد 
مــن را كه پرداخــت كردنــد )بگذریم كه در 
شــرایط فعلی اكثــر پیمانكاران از دوســال 
پیــش مطالبــات معوقــه خــود را دریافــت 
پیــش  را  آن  وجــه  ظهــر  مــن  نكرده انــد( 
بقــال، نانوا، كارگــر و... در دورترین دهات 
تقســیم مــی كنــم، كــدام حرفه تــوان این 
ســرعت انتقــال را دارد. وقتی راه ســاخته 
شــده آنهم بســرعت و بــا كیفیــت، انتقال 
فرهنــگ زندگــی نیز انجام می   شــود حتی 
ایــن تعامل فرهنگی توســط افــراد انتقال 

یافته از شــهرهای بزرگ جهت سرپرستی 
كارگاه بــرای اجرای پروژه شــكل می گیرد. 
بزرگانــی كه به این موضوعات توجه دارند 
مســتحضرند موقعــی كــه راه اصفهــان – 
شــیراز توســعه یافــت و تبدیــل بــه اتوبان 
یــا دوخطــه شــد اكثــر دهــات بیــن راه  و 
و...  خرمــی   - دهبیــد  مهرآبــاد-  مثــل 
كــه دهاتــی بســیار خــرد و كوچــک بودنــد 
پــس از اتمــام پــروژه تبدیــل به شــهرهای 
كاملــی بــا فرهنــگ توســعه یافته شــدند، 
تــردد  امــكان  وقتــی مســیری  همینطــور 
پرســنل و یا انتقال ســریع و ارزان تولید را 
دارد صاحبان فكر و صنعت در آن محلها 
هــم  و  ارزانتــر ســاخته می شــود  هــم  كــه 
عوامــل اجرائی را راحتــر و ارزانتر می تواند 
تأمین گردد شــروع به احــداث می نمایند 
چنانكه شــهرهای صنعتی مختلف نقاط  
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كشــور شــاهد ایــن مثــال می توانــد تلقــی 
شــود. اما ناگهان با تفكر خاص آزمونهای 
پــاره ای از كشــورها را  شكســت خورده در 
سرلوحه كار خود قرار داده و الگو گرفتیم.  
وقتــی  هــر  و  زمانــی  هــر  در  گذشــته  در 
گــوش  گاه  گــه  را  فــوق  بیگانــه  رادیوهــای 
میكردیــم از اول تــا آخر یک شــعار و گویش 
بــود كه در فلان جا چقدر خانه ســاختیم، 
امــر  واقعیــت  ولــی  كردیــم  پخــش  چقــدر 
آنگونــه ای نبــود كــه مطرح می شــد بعدها 
دیدیــم و شــنیدیم كه فقــط گویش خوب 
بــود. بزرگی گفت : بعضی ها خوب ســخن 
میگوینــد، بعضی ســخن خــوب میگویند 
كــه اولــی اجرائــی نیســت دومــی اجرایــی 

است.  
نمیدانم بزرگان اجرائی فرصت نموده اند 
بصــورت نامحســوس )به قول مســئولین 

انتظامــی(  نیــروی  محتــرم و زحمتكــش 
دیــداری  یــک  منحلــه  راه  وزارت  از 
بفرماینــد و ببیننــد چــه مشــكلاتی ایجاد 
شــده اســت دوســتان مهمترین موضوع 
اســت  اشــتغال  ایجــاد  راهســازی  درامــر 
كــه آن هــم در مســیر اجــرا پخش میشــود 
اشــتغال متمركز نیســت راهسازی به درد 
بــی درمــان مبتلا شــده اســت مســئولین 
اســتانها چــه می كنند بــه كارهــای خرد و 
جزیــی روی آورده انــد و گاهــی بــه امــوری 
چون بررســی پشــت بام مردم می پردازند 
كــه چه نــوع ایزوالســیونی می خواهد این 
رســیدگی  فرصــت  دیگــر  مدیــران  قبیــل 
بــه پــروژه هــای كلان را ندارنــد. موضــوع 
ســاخت ارتباطات زمینــی )راه و راه آهن( 
نیــاز بــه تفكــر عمیــق و كلان دارد چــون 
پــروژه كلان می باشــد لكــن مســكن و نیاز 

آنــرا نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت توجــه 
بــه فرداســت لــذا مدیریــت ایــن دو با هم 
فرسنگها فاصله دارد. مضافَا در این چند 
ســال برخلاف جهان اصرار مدیران ارشد 
بــه خانــه دار شــدن مــردم بــود در حالــی 
كــه درجهان ســعی میشــود بــرای هركس 
طبق شــئونات او مأوای اطمینان بخش 
آمــاده باشــد چگونگــی آن )مالكیتــی یــا 

استیجاری فرقی نمی كند(.  
درگذشــته مدبرترین مدیران، مســئول امر 
ارتبــاط زمینــی بودنــد. تشــكیلات وزارت 
راه ادغــام شــده از یــک ســازمان 80 ســاله 
جلســه  یــک  در  بیائیــد  بــود.  برخــوردار 
وضعیــت آن را بررســی كنیم. تــا دریابیم كه 
درجهت این ســازمان چقدر مطالعه شده 
بود تا به اجرا رســیده بود بعد یک روز روی 
تفكر خــاص؟! آنرا منحــل نمودیم و چقدر 
هم برای آن تبلیغات كردیم. به قول یكی از 
بزرگان فعلی وزارت راه كه بسیار شخصیت 
محترمی است می فرمود: من شنیده بودم 
كــه وزارت راه بهترین متخصصان با تجربه 
طراحــی و اجرائی و مصوباتــی را دارد وقتی 
آمدم چیــزی ندیدم به حضورشــان عرض 
كــردم قربــان با ایــن انحــلال تمــام را فراری 
دادید و خانه نشین نمودید. با این مقدمه 
بسیار كوتاه با داشتن بالغ بر 50 سال سابقه 
در ســازندگی از ســر دلســوزی چند سطری 
بــه صــورت پراكنــده بیــان نمــودم.  آنهــم 
امیدوارم دولت تدبیر و امید كه واقعَا روحیه 
تــازه ای در جامعــه ایجاد نموده اســت و به 
خصــوص از جناب آقای دكتــر آخوندی كه 
خود اســوه سازندگی چه در امر مسكن چه 
راه ســازی و ارتباط زمینی می باشند انتظار 
مــی رود بــا توجــه بــه رأی اعتمــاد مجلــس 
شــورای اســلامی به ایشــان كمک خواهند 
نمود هرچه سریعتر آب رفته )گل آلود شده( 
به جوی خود بازگردد تا سریع تر آب آن زالل 
شــده و وزارت راه منحلــه درجایــگاه واقعی 

خود قرار گیرد.ان شاءا...  
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تاريخ:92/5/26
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پيوست:

شماره ثبت: 94

اشاره:

مکاتبه فنی و تخصصی انجمن در امور مربوطه به فهارس بها، زمينه ساز روندهای بسيار مطلوبی را در چشم انداز امور پيمانکاری نويد می دهد و 

اميد است كه با نکات ارزنده و سازنده ای كه به نهادهای ذيربط ارائه می شود، مشکلات فراروی شركتهای عضو مرتفع گردد. در اين مورد نامه 

انجمن به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری عينًا جهت اطلاع خوانندگان گرامی ماهنامه پيام آبادگران درج می شود.
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انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

تاريخ:92/5/26

شماره:92-47375

پيوست:

شماره ثبت: 94

���ن  ۰۰۰/۱۷۵� �دود  ۱۳۹۲� ����ت �ھای سال  �ن   ۱۰ن ���ر�ی � ����ت �دود حا�بات ��ا� سا��ی کا��و� 
ریال ���ور ��دیده ا�ت � حا�ی�ه ��ا� سا��ی ا

 .ریال ا�ت  ۰۰۰/۳۰۰

���ت �ی  ، ��ا� سا��ی ما��ن آالت و د����د� را �ر�ی و � آن �عاونت  اعالم �ی �ند، ��و�ط ��� ر�ی و �ظارت را��ردی ���� آمار ا�ان � �فارش �عاونت 

 .���ور ��وده ا�ت ۱۳۹۲�دود دو �ا� �با��ی ا�ت � آن �عاونت � ��وان ��ا� سا��ی ما��ن آالت � ����ت �ی پا� سال  ۱۳۹۱���� آمار � ن��ه دوم سال 

 �خ �صا�ح -۳

دی از رد��ھا ا�تالف ���ت �ی ��ل �و��ی و�ود دارد � � �رح ا�تالف   .ز� اعالم �ی ��دد���ت � ��ش �صا�ح ���ر  از دو �ورد �وق �وده و با و�ود ا�ن � �عدا

���ت � ����ت �ھای سال  وا�د �رح  رد�ف

۱۳۹۲ 

���ن � � ماه �ھارم 
��ت ا�ذ �د �و�ط ا�ن ا

 ۱۳۹۱سال 

 ریال   ۲۰۵۰۰۰ ریال     ۱۷۵۰۰۰ م��ب��ر  ما� ش��ه ۱

 ریال  ۲۴۰۰ ریال           ۱۴۱۰ ��ب آ�� ��ا�ی ۲

 ریال   ۱۶۰۰۰۰ ریال    ۱۰۳۰۰۰ ��ر ���ع ا�واع کا�ی د�واری  ۳

 ریال ۱۹۰۰۰۰ ریال  ۱۱۴۰۰۰ ��ر م��ب ا�واع �صا�ح اساس ۴

کار، ���ت �وازئیک ��ن�ی از ���ت �وزائیک ا�ا�ی ���ر �ج ��دیده � ا�ن ا�تالف ���ت � رد��ھای ��ل   .ا�ت  دا��ه��ز ���مم  ۲۱��ناً � ����ت �صا�ح پا�

 �ی�ه �ی �مل-۴

بار�� �ی    با���ی با ���ت �ی روز �مل �صا�ح و �اسا س �ی �ھا ��ت رد��ھای ا�ن ��ل ���ت � ،����ت �ھای ابن�ه ، با �و� � �دم و�ود ����  ۲۸� ��وص ��ل 

 .را دارد ۲۸��بت � ���ت �ی ��ل % ۱۰۰صا�ه �قا��ه ��دد � نتا�ج �ر�ی �ی ا�جام �ده بیان�� ا��ا�ش �دود 

دی از رد��ھای ����ت  �ھای سال  ���نبا ���ت �ی ���� �ھای ا�ن  ۱۳۹۲� ��ت �دوال �قا��ه �عدا
 � از � ��ور�ن �قد�م �ی ��دد و �مان�و� �گ ،  ۲۹��عاً �  ا

ول و آ���ر� گاه �با�غ �دا ���ص ا�ت ��ن ا�تالف � ���وط � د����د ��روی ا�سا�ی و �ی�ه د��
 .ا�ت سا�ت ما��ن  آالت  - 

 �ریب باال�ری -۵

��ت  ۳۰/۱ ( �ماید کا�ش �ریب باال�ری �ارجاع کار � �ورت �ک ��ر�فات �نا��ه ا�ت ج�ب �و� �ی  ۱۳۹۲از �واردی � � ����ت �ھای سال � دی�� 

ر �ی �ود و  ر �ی �و�د ۲۰/۱کار�ئی � � �ورت �نا��ه وا�ذا باال�ری  � ا���ضار �ی رسا�دبا �و� � ای��ه �ی�ه) ��ت کار�ئی � � �ورت �ک ��ر�فات �نا��ه وا�ذا

���و� از �ی�ه �ی با
ری کار � روش �ک ��ر�فات �نا�� ال رد و از ���ی � وا�ذا ری �دا ه � �ری ��و�ی و باال�ری کار �ی با�د،�ذا ��زان آ�ھا ارتبا�ی با��وه وا�ذا

رد  .�حاظ مال��ه �ر� و صالح کار��ما، �ب�غ ��اردادبا کار�نا�ی ��ی�ن �ی ��دد و �فاو�ی � �ریب باال�ری � ارجاع کار و�ود �دا

 �ریب ار�فاع-۶
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انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

تاريخ:92/5/26

شماره:92-47375

پيوست:

شماره ثبت: 94

م � ����ت �ھای سال  �ه ا�ت  ۱۳۹۲�ریب ار�فاع � ��ت �ی �� ��ف ن��دیده و �ورد � ��ار ن�� �ه �ار�فاع دارای ،   � �ی ا�ت کار�ی ا�جام  یا د

ا� ��دد ھای ����ت �ھا ا قات � ��ش �� ت مانند �ریب  ا�ی �ی با�د و الز�  .وبت ، و �ی�ه ا

 ه ای �ریب �� -۷

��ف �و ه ای ��ز � ����ت �ھا � ت �ریب �� ��ان  �ی ��دد، الز� ھای ا�جام کار �   .دبا �و� � ای��ه �خ ����ت �ھا �اساس �

یات ����ت �ھا  ۴-۱۹بند -۸ �ه( ک وع �ور�ج  )�ارتباط با �و

عار �ی دارد  ۴-۱۹�فاد بند  ی با�د«ا �ه �جاز � ل از  وابال �ور�ج کار از بابت کار ا�جام �ده � �ما ت �  دا �ه و ، »و�  وال�ی  ی �  با �و� � رو�د  ر�ید

کار �ی ��دد و با �و� � �فاد ماده  �ما دون ��ور  ت �ی�ه ا�جام کار�  �ر � �یا اور و کار��ما با�  �ر �ظارت و � �مان ، الزم ا�ت  ۳۷ی م ط ��و�ی  ھا  �را � ت

ل زمان �ا  ی � �دا ا��ت ر�ید ھای �ظارت و � گا ی ا�سا ا�جام �ود  و کار��ما ���ور ��دد روی   د�� ور ع ت �  دا �ه   �ه � ابال �ور�ج  .، ب

ماره   نا�  فاده از �� ف ( ۲۱/۸/۹۱�ورخ  ۶۸۱۱۸/۱۰۰با�و� � �وارد �وق ، ا ا�ی� ط � ده �صد ا ی ، ) ھاد  ی ،  � حا ی  � ����ت �ھای �� ھای وا با�

رد  ی �وان و�ود�دا ت و � ل ���ت �نا�ب« ��ل ا��ا  د�ت آورد» �دا  .را 

 

مل آور�د،  مات � �رح ز� � دا �ور ��مایند ا ا دارد  د ا�ت ، �قا فاف سازی �وارد �  � ���ور 

 .�ج �ود �عاونت ��� ر�ی و �ظارت را��ردی، � سایت ) د����د ، ��ا� سا��ی ما��ن آالت، �صا�ح(�با�ی آ���ز� و ��ی�ن ���ت � -۱

ر ����ت �ی سال -۲ ھ ۱۳۹۲با �و� � ا ���ن �ر�
ھای راه سازی ا�ان، ا ���ن �ر�

ھای سا��ما�ی، ا ���ن �ر�
سا�ی و ���اه با �با�ی آ�ھا � �و�ط ا ای 

�ه ��دیده ا�ت،  �ره  �زا�ی � با �رف زمان و ��ور کار�ناسان  �صد � پاره ای از �وارد از ����ت  ۵۰���ت �ی ����ت �ھای ابن�ه �دود (�

�ه � �و�ط آن �عاونت ��رم � ا�ت ر یا ���ن.)ا
�ور ��مایند کار�ناسان ��رم آن �عاونت با�فاق کار�ناسان ا و � �رح �ی �وق   د �وارد �

��م � ی ��رم ارا �مایند آن  �وق را �ر�ی و ��ارش جا�ع ��ت ا�ذ  ی   .�ورای عا

� را دارد �ورات �سا�دی � صا� �ی ��مایند �ھایت � ی و د نا�عا ن �نایت  کار ی و   .از �
 

�رام  با �قد�م ا
 

اردیان مد  � 
�ر               د
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انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

تاريخ:92/4/25

شماره:92-47262

پيوست:

شماره ثبت: 94

اشــاره: بســياری از شــركتهای عضــو انجمــن و ســاير شــركتهای اســتانی كــه مســائل و مشــکلات خــود را از طريق ايــن انجمن 
پی گيــری و نســبت بــه آن رهنمــود می خواهنــد همــواره مشــکلات افزايــش قيمــت ارز را در كاركردهــای پروژه هــای عمرانــی و 
آثــار ســنگين افزايــش قيمــت برابــری ارز را در بــاال رفتــن هزينه هــای اجرايــی پروژه ها بــه عنوان يکــی از معضــلات كاری مطرح 
می كردند. در اين زمينه مکاتبات فراوانی با نهادهای ذيربط انجام گرفت كه منجر به صدور بخشــنامه شــماره )100/80766) 
مورخ 91/10/6 توســط معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور گرديد. با توجه به موارد متعدد مکاتبات شــركت 
بــا انجمــن در ايــن زمينــه ضوابط بنــد 2 روش »ب« در نامه معاونــت برنامه ريزی و نظــارت راهبردی رئيس جمهور به شــماره 
392040 مورخ 92/5/6 در پاســخ به نامه شــماره 47262-92 مورخ 92/4/25 انجمن شــركتهای ســاختمانی جهت اطلاع 

همگان درج می گردد.
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آدرس: تهران، خيابان طالقانی، خيابان شهيد برادران مظفر)صبای جنوبی( شماره 86 - 88 كد پستی 14169
www.acco.ir   info@acco.ir    6646084 :ݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢتلفن: 66469105- 66402037- 66464231-66480795 - 66414539  فاكس

انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

تاريخ:92/5/26

شماره:92-47375

پيوست:

شماره ثبت: 94

قابل	توجه	شركتهای	عضو	انجمن
مشاور مالی و حسابداری انجمن توسط آقای امیری به صورت 

مراجعه حضوری و یك روز در هفته در روزهای چهارشنبه از 
ساعت 13:00 الی 16:00 در محل انجمن به صورت رایگان انجام 

می شود.
موضوع مشاوره:

- ارائه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی به اعضای انجمن 
شركتهای ساختمانی به صورت مراجعه حضوری 

- ارائه خدمات حسابداری، اصلاح حساب، طراح سیستم، 
حسابرسی مالی، حسابرسی مالیاتی، قبولی بازرس قانونی، 

تنظیم اظهارنامه عملكرد و ارزش افزوده،  تحریر دفاتر قانونی،  تهیه و تنظیم صورتهای مالی، تنظیم الیحه دفاعیه مالیاتی و پیگیری آن، 
شركت در كمیسیونهای مختلف مالیاتی و انجام تمامی امور مرتبط با حسابداری، حسابرسی، مالیات و غیره به اعضای انجمن با تعیین 

حق الزحمه طبق تعرفه یا توافق و انعقاد قرارداد در 3 نسخه و ارسال یك نسخه از آن به انجمن شركتهای ساختمانی

برای	اطلاع	بیشتر	با	تلفن	66464261	داخلی	108	تماس	حاصل	نمایید.
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  پاگرد

  در عصــر يخبنــدان بســياری از حيوانــات يــخ زدند و مردند. خارپشــتها وخامــت اوضاع رادريافتند. تصميــم گرفتند دورهم جمع شــوند و بدين ترتيب 
همديگــررا حفــظ كننــد. وقتی نزديکتر بودند گرمتر می شــدند ولی خارهايشــان يکديگررا زخمی می كــرد به همين خاطر تصميم گرفتند ازهم دور شــوند 

ولی به همين دليل از سرما يخ زده می مردند. از اين رو مجبور بودند برگزينند يا خارها ی دوستان را تحمل كنند، يا نسلشان از روی زمين بركنده شود.
دريافتند كه باز گردند و گردهم آيند. آموختند كه، با زخم های كوچکی كه همزيستی با كسی بسيار نزديک بوجود می آورد، زندگی كنند چون گرمای وجود 

ديگری مهمتراست؛ و اين چنين توانستند زنده بمانند....
* درس اخلاقــی : بهتريــن رابطــه ايــن نيســت كه اشــخاص بی عيب و نقــص را گردهم می آورد بلکه آن اســت هر فرد بيامــوزد با معايب ديگــران كنار آيد و 
محاســن آنان را تحســين نمايد. وقتی تنهاييم دنبال دوســت می گرديم؛ پيدايش كه كرديم دنبال عيب هايش می گرديم. وقتی كه از دســتش داديم در 

تنهائی دنبال خاطراتش می گرديم. *)ژان پل سارتر(*

-  قــدرِت كلماتمــان را بــاال ببريــم نــه صدايمان 
را! اين باران اســت كه باعث رشد گلها می شود 

نه رعد و برق!!
-  ايــن روزهــا دلگرمــی می خواهيــم وگرنه چيزی 

كه زياد است سرگرمی...
- برای كشــتيهای بی حركت.... موجها تصميم 

می گيرند.
- بايد دنبال شاديها گشت، غمها خودشان ما 

را پيدا می كنند.
كســی  نبــودن  خاطــر  بــه  دلتنگــی  هميشــه   -
نيســت؛ گاهــی بخاطــر بــودن كســی اســت كــه 

حواسش به ما نيست....
- سقوط تاوان پريدن با بعضی هاست.

- از عصبانيــت آدمهايــی كــه هميشــه مهربانند 
بايــد ترســيد، چون وقتــی عصبانی شــوند ديگر 

نمی توانند لبخند بزنند.
- موفقيــت بــرای اشــخاص كم ظرفيــت، مقدمــه 

گستاخی است.
- زمان، آدم ها را دگرگون می كند. اما تصويری را 
كــه از آنها داريم ثابت نگه مــی دارد. هيچ چيزی 
دردناک تــر از ايــن تضاد ميــان دگرگونــی آدم ها و 

ثبات خاطره نيست!
- خودمــان را بــا جمله "تا قســمت چه باشــد" 

گول نزنيم... قسمت، اراده من و توست...
- خيالــی بيــش نيســت اگــر فکــر كنيــم آدم هــا، 

هنگام شوخی كردن، دلشان نمی شکند!!
- هميشــه حرف از رفتن هاســت. كاش كســی با 

آمدنش غافلگيرمان كند!!!
- زمانــی كه خاطره هايمان از اميدهايمان قويتر 

شدند، پير شدنمان شروع می شود...
- روزی كســی را پيدا خواهيم كرد كه گذشته مان 
برايش اهميتی ندارد چون می خواهد آينده مان 

باشد...
هميــن  زندگــی  كــه  می فهميــم  ديــر  چقــدر  و   -

روزهايی است كه منتظر گذشتنش هستيم... 

جشن َامردادگان
تاريخ ايران باستان، هميشــه پر بوده از جشــن و شــادی و پايکوبی. در طول تاريخ، بيگانگان 
بارهــا و بارهــا به اين كشــور حمله كردند، كشــتند و بردند و ويران كردند و شــادی اين مردم را 
بــه عــزا تبديــل نمودند. ولی اين روحيه شــاد و قوی ايرانيان بوده كه توانســتند اين زخمهای 
وارد شــده را تحمــل كننــد، تــاب بياورند و پابرجــا بمانند. روز هفتــم امرداد در گاهشــمار ايران 

باستان و سوم مرداد در تقويم ايران كنونی، روز جشن امردادگان است.
دليل اين اختلاف زمان و برگزاری ديروز با امروز، تغيير ســال شــمار نياكانمان در امروز اســت. 
زيرا در دوره باســتان ســال به دوازده ماه و هر ماه به ســی روز تقســيم می شد. اما امروز شش 
ماه اول ســال به ســی و يك روز و پنج ماه بعدی به ســی روز و ماه آخر ســال به بيست و نه روز 
و اگر سال كبيسه باشد به سی روز تقسيم می گردد. به همين دليل جشن امردادگان، نسبت 
به سال شــمار كهن، چهار روز جلوتر، يعنی ســوم امردادماه برگزار می شــود كه اين روز منطبق 

با روز هفتم امردادماه، در دوران نياكانمان است.
امــرداد در فارســی،  در َاِوســتا، آمره تــات و در پهلوی آمردات، به معنــای جاودانگی و بی مرگی 
اســت. امــرداد در باورهــای ايرانــی، نگهبان و سرپرســت گياهان و رســتنی ها در جهان خاكی 
بــه شــمار مــی رود. ايــن نام در اوســتا به ويــژه در گات ها، صفتی اســت كــه بــرای زوال ناپذيری 
و پايندگــی خداوند به كار می رود. اين جشــن ســزاوار شــادمانی و نشــاط و بی مرگــی، امروز به 
غلط تحت نام مردادگان، در بين مردم رايج اســت. زيرا مرداد به معنی نيســتی و مرگ اســت 
اما وقتی كه حرف الف در اول آن قرار می گيرد آن را نفی می كند و به بی مرگی و جاودانگی، تغيير 

معنی می دهد.
از جلوه هــای ايــن ماه، طبيعــت ســبز، بی مرگی طبيعــت، وفور نعمت، وفــور ميــوه، فراوانی آب 
رودها، آبشارها و رودخانه ها، گلهای بسيار زيبا با رنگهای شاد و فرحبخش و آسمانی صاف 

و پر از ستاره می باشد.
اين جشــن متعلق به امشاســپند امرداد كه مظهر جاودانگی و تندرســتی و ديرزيستن است، 

می باشد و فرشته امشاسپندان، نماينده آبادی زمين و پاكی و نظافت است.

راز زندگی:
قبل از خواب ديگران را ببخش.و من قبل از اينکه بيدار شويد شما را بخشيده ام.

امضاء »خدا«      

Mystery of Life
Forgive others before you go to bed”
“And I will have forgiven you before you wake up
                                                                         “Signed by “GOD
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پرت و پلا گفتن

به يکی گفتند كمتر پرت و پلا بگو و در عوض قدری ما را نصيحت كن. او قبول كرد و گفت: شخص بزرگی 
برای من نقل می كرد كه دو چيز مايه رستگاری و خوشبختی است. اطرافيان گفتند: آفرين! از اين حرفها 
بــزن. خــوب حاال بگو آن دو چيز چيســت؟  گفت: يکی از آنها را خود همان شــخص بــزرگ فراموش كرده 

بود. اطرافيان گفتند: خوب، دومی را بگو! گفت: دومی را نيز من فراموش كرده ام و به خاطر ندارم!

خيلی لذت بخشه وقتی....
- از غريبه ای در خيابان چيزی می پرســی و او با 

لبخند و حوصله جوابت را می دهد.
- وقتــی مهمانهايــت دســتور غذايــی را كــه ميل 

كرده اند از شما می پرسند.
- وقتــی هديه ات را باز می كند و چشــمهايش از 

خوشحالی برق می زند.
- از خيابــان كــه رد می شــوی، راننــده ای كه حق 
تقدم با اوســت برايت می ايستد و با خوشرويی 

اشاره می كند كه رد شويد.
- وقتی ســر قرار دير می رسيد و می گويد خودش 

هم االن رسيده است.
- وقتی كسی را می خندانی.

- وقــت حــرف زدن كلمــه ای را گــم می كنــی و او 
زود حدســش می زنــد و می گويد تــا جمله ات را 

كامل كنی.
- عجلــه داری كــه از چهــارراه رد شــوی و چــراغ 

سبز می ماند.

- مسيرت با مسير بعدی تاكسی يکی است.
- وقتی تو را با اتومبيل خود به منزل می رساند و 

تا داخل منزل نشده ايد راه نمی افتد.
- نسيم خنك در تابستان.

- لحظه بيدارشدن از خوابی بد.
- پيچ آخر جاده و سوسوی چراغهای شهر.

- وقتی اخم كرده اما نمی تواند جلوی خنده اش 
را بگيرد.

- وقتی به جای خداحالظی می گويد: می بينمت.
- وقتی كسی يادش می ماند كه از چه چيزهايی 

خوششان می آيد.
- هوای توی گل فروشی.

- بوی عر گل نرگس.
امــا  اســت  ديگــری  آغــوش  در  كــه  كودكــی   -

دستانش را دراز می كند تا شما بغلش كنيد.
- وقتی در ســر جلســه امتحان يکهو جواب يك 

سئوال يادمان می آيد.
- آخــر شــب كــه همــه خوابنــد...... آرامــش و 

سکوت...................

پادشاه و نابينا 
مردی نابينا زير درختی نشسته بود! پادشاهی نزد او آمد، ادای احترام كرد و گفت: قربان، از چه راهی می توان به پايتخت رفت؟« پس از او نخست وزير 
همين پادشاه نزد مرد نابينا آمد و بدون ادای احترام گفت: آقا، راهی كه به پايتخت می رود كدام است؟  سپس مردی عادی نزد نابينا آمد، ضربه ای 

به سر او زد و پرسيد:   احمق، راهی كه به پايتخت می رود كدامست؟
هنگامی كه همه آنها مرد نابينا را ترک كردند، او شروع به خنديدن كرد. مرد ديگری كه كنار نابينا نشسته بود، از او پرسيد:  برای چه می خندی؟ نابينا 
پاسخ داد:اولين مردی كه از من سووال كرد، پادشاه بود. مرد دوم نخست وزير او بود و مرد سوم فقط يک نگهبان ساده بود. مرد با تعجب از نابينا 
پرسيد:چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابينا نيستی؟ نابينا پاسخ داد: » رفتار آنها. پادشاه از بزرگی خود اطمينان داشت و به همين دليل ادای احترام 

كرد ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد كه حتی مرا كتک زد. او بايد با سختی و مشکلات فراوان زندگی كرده باشد.«

نقل قول...
بــه قــوِل بابــام ديکتاتور اون بّچه ی دو ســاله ســت كه بيســت نفــر مجبورند بــه خاطر اون 

كارتون نگاه كنند. 
به قوِل المارتين شاعر فرانسوی ، تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم.محبتی كه 

علت داشته باشد يا احترام است يا ريا . . . 
بــه قـــــوِل مارتيــن لوتــر كينــگ، گرفتــن آزادی از مردمی كــه نميخواهند برده بمانند,ســخت 

است اما دادن آزادی به مردمی كه ميخواهند برده بمانند سخت تر است...! 
بــه قـــــوِل زنده يــاد حســين پناهــی: تــازه ميفهمم بازی هــای كودكــی حکمت داشــت ....

زوووووووو.......... تمرين روزهای نفس گيرزندگی بود. 
به قـــــوِل چارلی چاپلين آموخته ام كه خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد؛ پس چه چيز 

باعث شد كه من بينديشم می توانم همه چيز را در يک روز به دست بياورم. 
به قـــــوِل چارلی چاپلين شــايد بتوانی كســی را كه خواب است بيدار كنی اما كسی كه خود 

را به خواب زده هرگز...! 
به قـــــوِل حســين پناهی قطعــا روزی صدايم را خواهی شــنيد... روزی كــه نه صدا اهميت 

دارد نه روز......
به قـــــوِل والت ويتمن زندگی به من آموخت؛ بودن با كســانی كه دوستشــان دارم، از همه 

چيز با ارزش تر است. 

در باب سخن گفتن
ديل كارنگی: »ســخن و سخن راندن نوعی 
ســفر اســت كــه بايــد بــه مقصــد برســد، به 
هميــن دليــل پيــش از ســفر، بايــد انســان 
نقشــه ای داشته باشد. مسافر بی نقشه و 
بی هدف در پايان سفر به جايی نمی رسد.«

سعدی:
سخن آن َگه كند حکيم آغاز 

    يا سرانگشت سوی لقمه دراز
كه ز ناگفتنش خلل زايد               

يا زناخوردنش به جان آيد
ال َجَرم حکمتش ُبَود گفتار  

  خوردنش تندرستی آرد بار                                                                     
انوشــيروان: »يــک بــار پشــيمان نشــدم 
برای چيزی كه به زبان نياوردم، ولی بارها 

ندامت بردم بر آنچه گفتم.«

كــرد:  قربانــی  را  چيــز  ســه  نبايــد  هرگــز   
خانواده، احساس و وقار را.

اصلــی  قانــون  يــك  رابطه هــا  همــه   
دارند: هيچــگاه باعــث نشــويم كســی كــه 
كنــد  تنهايــی  احســاس  دارد  دوســتمان 

بخصوص وقتی كنارش هستيم.
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و  فنــی  شــورایعالی  محتــرم  مســئولین 
و  مدیریــت  ســازمان  محتــرم  معاونــت 
بهــای  فهرســت  انتشــار  از  برنامه ریــزی 
هــای  شــاخص  و  شــده  بــروز  و  شــفاف 
همــكاران  حقــوق  كــه  واقعــی  تعدیــل 
آبادگرشــان را پاســخگو باشــد، خودداری 
می كننــد  و به زعــم كلیــه همكاریهائــی كه 
در ایــن خصــوص از ســوی انجمــن هــای 
ذیربط با آنها معمول میگردد ، متأسفانه 
شــاهدیم كــه امــور در مســیر واقعــی قــرار 
بــه  اهمیتــی  كوچكتریــن  و  نمی گیــرد 
خواســته های بحق این صنــف پرتلاش و 

سازنده نمی دهند.
در این خصوص باید یادآور شویم بسیاری 
از فصــول فهرســت بهــای ســال 1392 و 
هزینه هــای مربوط به حمــل، بارگیری و 
تخلیــه مصالح و هم چنین كرایه ســاعتی 
ماشــین آالت و دســتمزد ســاعتی كارگران 
و بــه طور مثال دســتمزد اجــرای كارهای 
ابنیــه  بهــاء  فهرســت  هیجدهــم  فصــل 
ســال 1392 بــه هیــچ وجــه بــا قیمتهــای 
انطبــاق  موجــود  شــرایط  در  كار  انجــام 
نــدارد و آنچه كــه در عمل بــه پیمانكاران 
از  می نماینــد  پرداخــت  پروژه هــا  در 
واقعیتهای موجود دور است، با توجه به 

بــاال رفتن و گرانی سرســام آور قیمت مواد 
و مصالــح و دســتمزد نیــروی انســانی، نه 
تنهــا هیچگونــه حركــت مثبــت و منطقی 
و  بیطرفانــه  مدیریــت  اعمــال  جهــت  در 

پاســخگو برای جبران هزینه های اضافی 
تحمیــل شــده به پیمانــكاران پــروژه ها از 
ســوی مدیرانی كه متولی امور پیمانكاری 
 ، اســت  نگرفتــه  صــورت  هســتند  كشــور 

در ابتــدا بايــد عــرض كنم كــه اختيار جامعه مهندســی و پيمانکاران و مشــاوران كشــور در دســت 
خودشان نيست بلکه افرادی كم تجربه و بدور از ذهنيات واقعی امور اجرائی و فنی و تخصصی را 
در اين زمينه، برای همکاران، مهندسان، آبادگران و سازندگان و طراحان در كشور تعيين تکليف 

می كنند و تصميم می گيرند.
بــه هميــن دليــل اســت كــه روز بــه روز در تمــام زمينــه هــای كارهــای اجرائــی بــا مشــکل برخــورد 
می نمائيم و پروژه ها مواجه با تأخير، توقف، عدم هماهنگی الزم مجريان با پيمانکاران می شود 
به طوری كه مبالغ قرارداد با شرايط روز و تورم حاصل شده و گرانی های موجود هم خوانی ندارد 

و تکافوی هزينه های پروژه را نمی كند.

نگاهی	اجمالی	بر	مشکلات	اجرایی	آبادگران
	و	پیمانکاران	پروژه	های	عمرانی

مهندس فرخ جمالی / مديرعامل شركت پارس يکم
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بلكه شــركتها به طرق مختلف در معرض 
نابودی و ورشكستگی قرار گرفته اند.

بــاال  شــده  ذكــر  مــوارد  از  نظــر  صــرف 
میبایســت بــه عــدم تــوان اجرائــی و فنی 
كافــی پاره ای از مدیران و مجریان طرحها 
در  آنهــا  گیــری صحیــح  عــدم تصمیــم  و 
مواجهه با مســائل و مشكلات پروژه های 
عمرانــی كشــور توجــه نمــود، ضمــن آنكه 
حتــی در خصــوص درجه بندی شــركتها 
بــرای  مدیریــت  ســازمان  ســوی  از  نیــز 
شــركتهای خصوصــی و دولتــی و غیــره، 
شــرایط متفــاوت برقرار بــوده و به صورت 
یكســان عمل نمی شــود و اصواًل ســوابق 
كاری شــركتها آنچنــان كــه بایــد، در ایــن 
خصــوص مــورد توجه قــرار نمی گیــرد و با 
آئین نامه های غیراصولی و دســت و پاگیر 
سعی شــده اســت، مانع ارائه رتبه بندی 
به شــركتهای پیمانكاری و مشــاور شــوند 
و اصــواًل فكــر نمی كننــد كــه اگر بــا ضوابط 
كلیــه  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 

پتانســیلهای فنــی – اجرائــی – مدیریتی 
و ماشــین آالتی موجود شــركتهای بخش 
اجرائــی  و  كاری  گردونــۀ  از  خصوصــی 
خــارج شــوند چــه خلأیــی در جامعه فنی 
و اجرایــی كشــور ایجاد خواهد شــد ، پس 
بایــد ســعی كنیــم شــركتهای فنــی و زبده 
و افــراد متخصــص را در مســیر ســازندگی 

نگهداریم.
كــه  بوده ایــم  ایــن شــاهد آن  بــر  مضــاف 
پیش نویــس دســتورالعمل رســیدگی بــه 
تخلفــات پیمانــكاران از ســوی معاونــت 
ســازمان  راهبــردی  نظــارت  محتــرم 
هــا  انجمــن  نظــر  اعــلام  بــرای  مدیریــت 
كــه  اســت،  گردیــده  ارســال  تشــكلها  و 
و  بی انصافــی  فقــط  گفــت  می بایســت 
پیمانــكاران  بــه  مســتقیم  ادب  اســائه 
پــروژه هــا می باشــد و جای بحث اســت، 
پیمانــكاران  فقــط  زمینــه  ایــن  در  آیــا 
پروژه هــا هســتند كه تخلــف می كنند و آیا  
تخلفــی  هیچگونــه  پروژه هــا  كارفرمایــان 

نداشــته و از همه مســائل مبّرا هســتند؟ 
یــا اینكه اگــر آئین نامه ای بــرای تخلفات 
پیمانــكاران وضــع می گــردد، می بایســت 
هماننــد آن نیــز بــرای كارفرمایــان و ســایر 
دســت اندركاران پروژه نیز تهیه شــود، در 
غیــر اینصــورت هیــچ گونه ویژگــی خاصی 
نخواهــد  وجــود  آن  ابــلاغ  و  تهیــه  بــرای 
در  مؤثــر  عوامــل  مهمتریــن  از  داشــت. 
بهبــود در زمینــه روابــط كاری ، لزوم نگاه 
مثبت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی به 
پیمانــكاران و فن ســاالران می باشــد این 
گــروه جــزء افــراد شــاخص و تحصیلكرده 
كشــور هستند، كه باید به آنها توجه كافی 

و الزم مبذول گردد.
و  حرفــه ای  اخــلاق  می بایســتی  ضمنــًا 
صداقــت در همــه زمینه هــا مــورد توجــه 
قــرار گیــرد و كلیــه دســت اندركاران بــدان 
تدویــن  و  تنظیــم  بــا  و  باشــند  پایبنــد 
از  در  ســعی  غیرواقعــی  بخشــنامه های 
بیــن بردن منافع افراد فن ســاالر و كارآمد 
بیشــترین  پیمانــكاران  كــه  زیــرا  نكننــد 
پایبنــدی را به اصــول و موازیــن قانونی و 
حرفــه ای خــود دارنــد و بایــد پرســید این 
همه فشار بر روی پیمانكاران و مشاوران 

برای چیست؟ 
از مدیران و كارشناســان محترم ســازمان 
كــه  اینســت  توقــع  حداقــل  مدیریــت 
پیمانكاران و مشاوران را دوست و همكار 
خویــش بداننــد و بــه آنهــا بچشــم افراد و 
عناصــر غریبــه و دور از وطن نگاه ننمایند  
بلكــه بــا واقعیــت ســنجی به این مســئله 
توجه داشــته باشــند كــه پیمانــكاران نیز 
در ایــن مملكــت و برای آبادانی و توســعه 
این كشــور زحمت می كشــند و دلســوزانه 
و  می كوشــند  وطــن  اعتــلای  جهــت  در 
ســرمایه هــای كارآفرین بخــش خصوصی 
كــه  نیســت  بهتــر  آیــا  مملكــت هســتند، 
از  و  نمــود  حمایــت  و  همراهــی  را  آنهــا 
 ســوق دادنشــان بســوی داللی و كارهای

 غیر معقول و بی نتیجه پرهیز شود.



 دبير انجمن شركت های ساختمانی و تأسيساتی استان اردبيل :

اولویت	دهی	در	واگذاری	پروژه	ها
	به	پیمانکاران	بومی	در	شرایط	برابر

                  گره گشايی از مطالبات معوقه  پيمانکاران ساختمانی با هدايت بخشی از  منابع بانکی به سمت پروژه های عمرانی

شــركتهای  مديــران  شــما  نظــر  بــه   
در  ســاختمانی  پيمانــکار  مهندســی 
اســتان شــما با چه مشــکلاتی مواجه 
هســتند و راه حل پيشنهادی شما در 

اين زمينه ها چيست؟ 
بــر  عــلاوه  اردبیــل  اســتان  پیمانــكاران 
مشــكلات مشــترک بــا ســایر اســتانها از 
جملــه ناكافــی بــودن اعتبــارات عمرانی 
و عــدم تخصیــص بــه موقــع آنهــا و ابلاغ 
تعدیــل،  ی  شــاخص ها  غیرواقعــی 
مشــكلات خــاص خودشــان را دارند كه 

عبارتند از:
پتانســیل  از  اســتفاده  عــدم   -
و  نامه هــا  آئیــن  ظرفیت هــای  و 

بخشــنامه های ابلاغــی معاونت نظارت 
توســط  جمهــوری  ریاســت  راهبــردی 

كارفرمایان 
- عــدم پایبنــدی كارفرمایــان بــه مفــاد 

قراردادهای منعقده فیمابین
افزایــش  ناگهانــی قیمت هــا،  - جهــش 
نــرخ تــورم و در كنــار اینها تغییــرات مكرر 
عــدم  پیمــان،  بــه  منضــم  نقشــه های 
تحویــل بــه موقــع زمیــن و تغییــر محــل 
اجرای پروژه، عدم تأمین اعتبارات مورد 
نیاز در پیمان های فاقد تعدیل و اعمال 
مــاده 46 بــدون لحــاظ نمــودن مــوارد 

فوق الذكر در این شرایط سخت حاكم.
و  انجمــن  بــه  عملــی  اعتقــاد  عــدم   -

تشكل های صنفی نزد مدیران استانی
مشــاوره  امــورات  واگــذاری  عــدم   -
و  فیزیكــی  پرونده هــای  تشــكیل  و 
پیمانــكاران  بنــدی  رتبــه  الكترونیكــی 
استان به انجمن همانند سایر استانها.

- ســخت گیری هــای مضاعــف نســبت 
بــه ســایر اســتانها در تعییــن صلاحیــت 

پیمانكاران
- ســخت گیری و لحاظ نمودن شــرایط 
ویــژه در واگــذاری كارهــا بــه پیمانــكاران 

بومی
- عـــدم رعایـــت دامنـــه مناســـب قیمت 
كارفرمایـــان  توســـط  پیشـــنهادی 
 بطوریكـــه پایین تریـــن قیمـــت را قیمت

انجمن شــركت های ســاختمانی و تأسیســاتی اســتان اردبیل در ســال 1379 با تلاش و كوشــش پیشكســوتان این صنعت تأســیس 
گردیده اســت و تا به امروز 947 شــركت و پیمانكار حقیقی به عضویت این انجمن درآمده اند. در حال حاضر حدود 200 شــركت عضو 
فعال این انجمن هستند. مهندس كرامت مهربان جعفرلو عضو هیات مدیره و دبیر این انجمن متولد 1351 شهرستان پارس آباد 
مغان اردبیل و فارغ التحصیل رشــته مهندســی مكانیک حرارت و ســیاالت از دانشــگاه تبریز اســت. وی كه از ســال 1377 مدیرعامل 
شــركت مهندســین بهینه ســاز آونداب نیز می باشــد، ایشــان در گفتگو با خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران به معرفی این انجمن و ارائه 
نقطه نظرها و پیشــنهادهای خود پرداخت كه جهت گســترش تعامل، همبســتگی و آشنایی بیشــتر اعضای انجمن با مدیران ارشد و 

متخصصان برجسته كشور عینا درج می شود.
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 مناسب اعمال می نمایند.
- عدم دریافت لیست بیمه شركت های 
تأمیــن  ســازمان  طــرف  از  پیمانــكاری 
اجتماعی اســتان بدلیل عــدم واریز حق 
كــه  كارفرمایــان  توســط  پروژه هــا  بیمــه 
علــت آن نیــز عــدم تأمیــن و تخصیــص 

اعتبارات عمرانی است
- و موارد دیگر.

علیرغــم اینكــه تــا به امــروز حــدود بیش 
و  اردبیــل  اســتان  در  شــركت   1000 از 
بــه  ســاختمانی  پیمانــكاری  امــور  در 
ثبــت رســیده و رتبه بندی شــده اســت 
متاســفانه در ســایه نگرش هــای تنــگ 
نظرانــه عمــده شــركت ها در حــد پایــه 5 
 باقــی مانــده اند و اكثــر مناقصات در حد
  پایــه 5  و یــا پایــه 1 برگــزار مــی شــود و

و  رشــد  جهــت  روشــنی  انــداز  چشــم   
شــكوفایی پیمانــكاران بومی در ســطوح 
بــاال وجود نــدارد. بنظر می آیــد چاره ای 
را  دیدگاه هایمــان  اینكــه  جــز  نداریــم 
نســبت بــه جامعــه پیمانــكاری و نقــش 
تشــكل های  و  انجمن هــا  جایــگاه  و 
صنفــی تغییــر دهیــم و از فاز شــعارگرایی 
بــه عمل گرایی برســیم و همگام با ســایر 
اســتانها از بدنه كارشناسی و تجربیات و 
پیشــنهادات آبادگران كشــور در پیشــبرد 
امورات به نحو احسن استفاده نمائیم.

مباحــث  اتفــاق  بــه  قريــب  البتــه    
در  كمــاكان  جنابعالــی  شــده  مطــرح 
نيــز  تهــران  حتــی  و  اســتانها  ســاير 
وجــود دارد. شــايد اقدامهــای جزيــره 
گــردش  عــدم  و  زمينه هــا  ايــن  در  ای 

اطلاعــات باعث شــده اســت كــه اين 
احســاس ايجــاد شــود. اميدواريــم بــا 
ايــن گفتگوهــای فراگيــر ماهنامــه پيــام 
آبادگــران بازتاب مشــکلات اين صنف 

باشد. 
آيا در قانون مناقصات و نحوه برگزاری 
آن نارسايی هايی مشاهده می شود؟ 
چــه پيشــنهادی بــرای برطــرف كــردن 

اين ايرادها داريد؟ 
نحــوه  و  مناقصــات  برگــزاری  قانــون 
برگــزاری آن ایــرادات اساســی دارد. یكی 
اعمــال  عــدم  آن  عمــده  مشــكلات  از 
پیشــنهادی  قیمــت  مناســب  دامنــه 
 توســط كارفرمایــان مــی باشــد بطوریكه 
پایین ترین قیمت را قیمت مناسب لحاظ 
 می نمایند. و همچنین در اسناد ارزیابی 
كیفــی و فنــی و جــداول مربوطه وحدت 
رویــه وجــود نــدارد، ایــن امــر موجبــات 
اعمــال ســلیقه و ســردرگمی پیمانكاران 

را فراهــم مــی نماید. برگــزاری مناقصات 
اتــلاف وقــت  ایــن شــیوه موجبــات  بــه 
بــه  مضاعــف  هزینه هــای  تحمیــل  و 
جامعه پیمانكاری و پروژه های عمرانی می 
گــردد.  بهتر اســت كه در زمان تشــخیص 
صلاحیت پیمانكاران تمامی شاخص های 
فنــی  و  كیفــی  ارزیابــی  در  تأثیرگــذار 
براســاس  و  شــود  ارزیابــی  پیمانــكاران 
همان معیارها پیمانــكاران امتیازبندی 
شوند و كارفرمایان امتیازهای قید شده 

را ملاک ارزیابی قرار دهند.
 ظاهــرا پيمانــکاران بــا مشــکلاتی در 
سيســتم رتبه بندی مواجه بــوده اند. 
آيــا پيمانکاران اســتان شــما نيــز درگير 

چنين مشکلاتی هستند؟
یكــی از مشــكلات سیســتم رتبــه بنــدی 
جدید، زمان طوالنی در دریافت گذرواژه 
 و ابطــال رتبــه بنــدی موجــود از همــان
سیســتم  بــه  ورود  بــه  اقــدام  بــدو   
پیمانــكاران  می باشــد.  ســاجات 
تشــخیص  گواهــی  اقــدام  از  بعــد 
صلاحیتشــان باطــل می گــردد و بدلیل 
 تغییــرات شــرایط و ســخت گیری هــای 
را  طوالنــی  زمــان  مــدت   موجــود 
وجــود  عــدم  و  شـــــــــــــــوند.  مــی  درگیــر 
كـــــــافی انســــــــــــــــــــانی   نـــــــــیـــــــروی 
نظــارت  معاونــت  و  اســتانداری ها  در   
راهبــردی پروســه تشــخیص صلاحیت، 

مهندس كرامت مهربان جعفرلو:
 بنظــر می آيد چــاره ای نداريم جز اينکه ديدگاه هايمان 
بــه جامعــه پيمانــکاری و نقــش و جايــگاه  را نســبت 
انجمن هــا و تشــکل های صنفــی تغييــر دهيــم و از فــاز 
شــعارگرايی بــه عمــل گرايــی برســيم و همــگام بــا ســاير 
اســتانها از بدنه كارشناســی و تجربيات و پيشــنهادات 
آبادگــران كشــور در پيشــبرد امــورات بــه نحــو احســن 

استفاده نمائيم.
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صــدور و ثبت در ســامانه ســاجات طوالنی 
شده و موجبات تضییع حقوق پیمانكاران 
می شود. جهت تسریع در امور و ممانعت از 
اتلاف زمــان و تحمیل هزینه های مضاعف 
به جامعه پیمانكاران ساختمانی پیشنهاد 
می شــود اســتانداری ها مشــاوره و تشكیل 
بــه  را  الكترونیكــی  و  فیزیكــی  پرونده هــای 

انجمن ها واگذار نمایند.
 درباره نحوه پرداخت مطالبات انباشته 
شــده پيمانکاران پروژه هــای عمرانی چه 
نظری داريد و چگونه می توان از انباشته 

شدن اين مطالبات جلوگيری كرد؟ 
جهت پرداخت بهنگام مطالبات پیمانكاران 
مطالبــات  وصــول  و  عمرانــی  پروژه هــای 
انباشته شــده، برداشــت از صندوق توسعه 
مرحلــه  در  مشــاركت  اوراق  فــروش  و  ملــی 
اول راه حــل قضیــه اســت و در مرحلــه بعــد 
درصورت تصویب پیش نیازهای الزم سوق 
دادن منابــع بانكــی بــه ســمت پروژه هــای 
عمرانــی می تواند گره چندین ســاله جامعه 

پیمانكاری را حل نماید.
 آيــا شــاخص های تعديــل اعــلام شــده 
واقعی هستند؟ در صورتی كه پاسخ شما 
منفی اســت چــه راههايی را بــرای واقعی 

شدن آن پيشنهاد می نمائيد؟
شاخص ها ی تعدیل ابلاغی به هیچ عنوان 
هزینه هــای تحمیــل شــده بــه پروژه هــای 
عمرانی را پوشــش نمی دهد.  شاید یكی از 
راهكارهای مناســب تمكین دســتگاه های 
ذیربــط بــه شــرایط و واقعیت هــای موجود 
مــی باشــد انتظار داریــم با احیای ســازمان 
آینــده  در  ریــزی،  برنامــه  و  مدیریــت 
شــاخص ها ی  ابــلاغ  و  تصحیــح  شــاهد 
تعدیــل واقعــی باشــیم و در ضمــن تمامــی 
كانــون  طریــق  از  اســتانها  انجمن هــای 
سراســری شــركت های عمرانی ایران اسناد 
و مســتندات غیرواقعی بودن شاخص ها  را 
جمع بندی و به دســتگاه های ذیربط ارائه 
داده و بــا پیگیری هــای مربوطــه به ســمت 

ابلاغ شاخص ها ی واقعی برویم.  
بخــش خصوصــی چــه  نظــر شــما  بــه   

تعريفی دارد؟ 
از نظــر مــن هر بنــگاه اقتصادی كــه از محل 

و  باشــد  نداشــته  دریافتــی  دولــت  خزانــه 
جوابگــوی درآمــد و هزینه های خود باشــد 
بنــگاه اقتصادی خصوصی تلقــی می گردد 
و مجموعه بنگاه های اقتصادی خصوصی 

همان بخش خصوصی می باشد.
 اقتصــاد ايــران تــا چــه انــدازه به ســمت 
خصوصی ســازی پيش رفتــه اســت و آيــا 
بخــش  بــرای  می تــوان  را  روشــنی  آينــده 

خصوصی متصور شد؟ 
خوشــبختانه در طــول ســالیان گذشــته به 
ویــژه در ســالهای اخیــر تمامــی بخش های 
نتیجــه  ایــن  بــه  صــدا  یــک   حاكمیتــی 
رســیده انــد كــه راه بــرون رفــت از وضعیــت 
موجــود و داشــتن اقتصــاد پویــا، واگــذرای 
امور به بخش خصوصی و تقویت و توســعه 
جایــگاه بخــش خصوصــی می باشــد ولــی 
متأسفانه شیوه و نحوه عمل كاملٌا برعكس 
شــده اســت. و تــا زماینكــه اعتقــاد راســخ 
نداشــته باشــیم و شــیوه هایمان را اصــلاح 
ننمائیــم و بــا واگذاری های صــوری و تغییر 
و ایجــاد بنگاه هــای شــبه دولتــی وقتمــان 
را تلــف نمائیــم آینده روشــنی بــرای بخش 

خصوصی متصور نخواهد بود.
 در مورد مشکلات و مسائل پيش آمده 
كــه فــراروی بخــش خصوصی قــرار گرفته، 
خــود اين بخــش تا چــه انــدازه ای اثرگذار 
بوده و راه حل مناســب بــرای تاثيرگذاری 
مثبت بخش خصوصی در بهبود شــرايط 

موجود چيست؟ 
تا زمانیكه پیش نیازهای الزم فراهم نشــود 
ســمت  بــه  كلان  گذاری هــای  سیاســت  و 
جایــگاه  توســعه  و  تقویــت  و  امــور  اصــلاح 
هیــچ  نشــود،  متمركــز  خصوصــی  بخــش 
اتفــاق خاصــی نخواهد افتــاد. البته بخش 
خصوصــی نیز باید از هر روشــی بــرای برنده 
شــدن در مناقصه اســتفاده نكند. و با ارائه 
قیمتهــای حتی زیر مینــوس باعث نابودی 
خــود و دیگران نشــود. در این زمینه بخش 
خصوصی باید با حفظ منافع ملی و صنفی 

عمل كند. 
 آيــا انجمنهــا و تشــکلها در رســيدن بــه 
مطالبــات قانونــی اعضــای خــود موفــق 
راهکارهايــی می تــوان  بــا چــه  بوده انــد؟ 

تاثيرگــذاری تــلاش ايــن گروههــا را افزايش 
داد؟

انجمن ها و تشــكلها ســعی و تــلاش خود را 
بــكار گرفته انــد تا مطالبــات قانونــی اعضاء 
خــود را پــی گیــری نمایند و موفقیت شــان 
هم نســبی است تا زمانیكه ارتباط و تعامل 
سازنده استانداری ها با انجمن و تشكل ها 
برقرار نشــود و امور مرتبط بــا پیمانكاری به 
تشــكل ها و انجمن ها واگذار نشود، امیدی 
به موفقیت انجمن ها نخواهد بود. درسایه 
اعتمــاد و اعتقــاد بــه انجمن دســتگاه های 
ذیربــط بــه ویــژه اســتانداری ها مــی تواننــد 
سیاســت گــذاری نماینــد و از ظرفیت های 
اعمــال  جهــت  در  تشــكل ها  و  انجمن هــا 
سیاست های خود و پیاده نمودن برنامه ها 
نهایت اســتفاده را بنماینــد و زمینه را برای 
بودجــه طرح هــا،  رفتــن  هــدر  از  ممانعــت 
ارتقــای كمی و كیفی پروژه ها و ایجاد رقابت 
سالم برای شــركت های صاحب صلاحیت 

فراهم نمایند.
 در جهــت هــم افزايــی تــوان شــركتهای 
مهندســی پيمانــکار پروژه هــای عمرانــی 
را  اجرايــی  كارهــای  و  ســاز  نــوع  چــه 

پيشنهاد می نماييد؟ 
در شــرایط موجــود بدلیــل ناكافــی بــودن 
بــه  تخصیــص  عــدم  و  عمرانــی  اعتبــارات 
موقــع آنها، بخش بزرگی از مســئولیت ها و 
تحمل شــرایط بوجود آمده با شركت های 
ارائه كننــدگان  و  می باشــد  پیمانــكاری 
مهندســین،  و  كارگــران  از  اعــم  خدمــات 
پیمانــكاران جزء، تأمین كننــدگان مصالح 
و ماشین آالت شــركتهای پیمانكاری را در 
این شــرایط ســخت همراهی نمی نمایند. 
در ایــن شــرایط ســخت چــاره ای جــز ایــن 
نداریــم تا به ســمت راه انــدازی صندوق و 
بانک های تخصصــی جامعه پیمانكاری و 
بنگاه های تأمین كننده مصالح و ماشــین 
آالت مــورد نیاز پروژه هــای عمرانی برویم و 
با تقویت جایگاه بنگاه های ارائه كنندگان 
پیمانكاری چتــر  جامعــه  بــه  خدمــات 
حمایتی برای همكاران مان ایجاد نمائیم 
و توان و تداركات و پشتیبانی همكارانمان 

را تقویت نمائیم. 
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  در اســـتان فارس، پيمانکاران شركتهای 
بـــا چـــه مشـــکلاتی مواجـــه  ســـاختمانی 
هســـتند و راه حـــل پيشـــنهادی شـــما در 

چيســـت؟ زمينه ها  ايـــن 
مشـــكلات موجود را می توان تحت عناوین 

برشمرد: زیر 
1- عـــدم اختصـــاص اعتبـــار بـــه پروژه هـــای 
عمرانـــی و یـــا اختصـــاص اعتبارات بـــا تأخیر 

در هر ســـال 
2- عدم رعایت مفاد بخشـــنامه و پیوســـت 
بخشنامه ســـر جمع، در مورد تأمین اعتبار؛ 
تهیه نقشه و مشخصات و بلامعارض بودن 

محل اجـــرای پروژه ها توســـط كارفرمایان 
3- عدم پرداخت مطالبات پیمانكاران 

شـــاخص های  و  بهـــاء  فهـــارس  اعـــلام   -4
دیرهنـــگام  و  واقعـــی  غیـــر  تعدیـــل 

5- وجود پیمانكاران غیربومی در استان 
كلان  پروژه هـــای  شـــدن  انحصـــاری   -6
اســـتانی در حیطه شـــركتهای دولتی و شبه 

لتی  و د
در  معقـــول  غیـــر  پیشـــنهادات  ارائـــه   -7

همـــكاران  توســـط  مناقصـــات 
مطالبـــات  ریالـــی  ارزش  كاهـــش   -8

پرداخـــت  زمـــان  در  پیمانـــكاران 

بخشـــنامه های  مفـــاد  رعایـــت  عـــدم   -9
ماننـــد  كارفرمایـــان  توســـط  حمایتـــی 
مـــورد  در  ارز  و  ســـوخت  بخشـــنامه های 
اســـت  الزم  برشـــمردم  كـــه  مشـــكلاتی 
كـــردن  محـــدود  در  دولتـــی  مســـئولین 
واگـــذاری پروژه هـــا بـــه شـــركتهای دولتـــی و 
شـــبه دولتـــی متقاعـــد شـــوند چرا كـــه تراكم 
كار در دســـت شـــركتهای مذكـــور نتیجـــه ای 
جـــز به هـــدر رفتن ســـرمایه های ملـــی ندارد 
و ایـــن در حالـــی اســـت كـــه ظرفیـــت كاری 
شـــركتهای بخـــش خصوصـــی كـــه امكانات 
فنـــی و اجرائـــی مناســـبی را مهیـــا كـــرده اند 

. اســـت  بلااســـتفاده مانـــده 
مجلـــس  نماینـــدگان  بـــا  رایزنـــی  طرفـــی  از 
دربـــاره محـــدود كـــردن اختیـــارات دولت در 
برداشـــت از بودجه هـــای عمرانـــی در قانون 
بودجه الزم اســـت. بایـــد به پیمانـــكاران در 
زمانـــی كـــه كارفرمایـــان الزامـــات بخشـــنامه 
-پیوســـت بخشـــنامه ســـر جمـــع- را قبل از 
عقـــد قـــرارداد رعایـــت نمـــی كنند خســـارت 
تعلـــق گیرد و نـــه اینكـــه فقط در بخشـــنامه 
قیـــد شـــود كه عـــدم تأمیـــن اعتبـــار و تهیه و 
نقشه  و مشـــخصات و......تخلف دستگاه 
اجرائـــی شـــمرده میشـــود و محـــدود كـــردن 

فعالیـــت پیمانكاران رتبـــه 3 و 4 و 5 در ارائه 
قیمـــت در مناقصـــات به همان اســـتانی كه 
پروانـــه صلاحیـــت آنها صادر شـــده اســـت از 

راهكارهـــای قابـــل توجه اســـت.
تهیه فهـــارس بهاء پایـــه واقعی در هر ســـال 
و ارائـــه آن بـــه معاونـــت نظـــارت راهبـــردی؛ 
ماننـــد آنچـــه انجمن شـــركتهای راهســـازی 
انجام میدهد؛ تا مســـئولین تفاوت فهارس 
واقعـــی و آنچـــه منتشـــر مـــی شـــود را ببینند 
ردیفهـــای  قیمـــت  كشـــیدن  بـــه چالـــش  و 
مختلف فهرســـت بهاء در نشـــریه انجمن ها 
جهت اســـتحضار مسئولین محترم و  تلاش 
بیشـــتر در متقاعـــد كـــردن همـــكاران جوان 
در احتـــراز از ارائـــه قیمتهـــای نـــا معقـــول بـــا 
برگزاری كلاســـهای توجیهـــی در انجمنها نیز 

جـــزو اقدامات موثر اســـت 

  بـــه نظر شـــما آيـــا در قانـــون مناقصات و 
نحـــوه برگـــزاری آن ايراد يا مشـــکلی وجود 
پاســـخ   بـــودن  مثبـــت  صـــورت  در  دارد؟ 
بـــرای حل ايـــن مشـــکلات چـــه اقداماتی 

اســـت؟  ضروری 
در قانـــون برگـــزاری مناقصـــات آمـــده اســـت 
بازگشـــائی  از  قبـــل  توانـــد  مـــی  مناقصه گـــر 

انجمن شــركت های ســاختمانی و تأسيســاتی اســتان فارس در ســال 1358 تحت 
عنــوان ســنديکای پيمانــکاران فارس تأســيس و در ســال 1375 بــه انجمن صنفی 
شــركتهای راه و ســاختمان اســتان فــارس و ســپس در ســال 91 بــه انجمــن صنفی 
پيمانــکاران عمرانی اســتان فارس تغيير نــام داد و در حال حاضــر دارای 125 عضو 
می باشــد. مهندس حبيب دانشــجو- دبير اين انجمن و متولد 1332 شهرســتان 
شــيراز و فارغ التحصيل رشــته ليســانس مهندســی راه و ســاختمان است. وی كه 
36 سال مديريت شركت های ساختمانی را برعهده داشته و در حال حاضر رئيس 
هيأت مديره شركت سنگاور است، از بدو تأسيس انجمن شركت های ساختمانی 
اســتان فــارس عضــو هيــأت مديــره بــوده و در ســمت های بــازرس، منشــی هيئت 
مديــره، خزانــه دار و  دبيــر  انجام وظيفه نموده اســت. مهندس دانشــجو در گفتگو 
بــا خبرنگار ماهنامه پيام آبادگران نقطه نظرها و پيشــنهادهای خــود را ارائه داد كه 

جهت آشنايی بيشتر اعضای انجمن با انجمنهای مختلف استانی و مديران ارشد و متخصصان برجسته آنها عينا درج می شود.

دبير انجمن شركتهای عمرانی استان فارس:

	بهبود	شرایط	با	ورود	تشکل	های	مردم	نهاد	
در	مراجع	تصمیم	گیری
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اشـــكاالتی  وجـــود  صـــورت  در  و  پـــاكات 
جلســـه  تقاضـــای  مناقصـــات  اســـناد  در 
توجیهـــی كنـــد كـــه بـــا توجـــه بـــه مهلـــت 
محـــدود تعیین شـــده در مناقصـــات این 

مـــاده عملیاتـــی نیســـت. 
انتخـــاب كمتریـــن قیمـــت و یـــا محدوده 
آن موجـــب تطویـــل مدت پیمـــان و بعضًا 

ناتمـــام مانـــدن پروژه ها می شـــود .
رســـاندن  حداقـــل  بـــه  دیگـــر  مســـائل  از 
تأثیر بـــرآورد كارفرمایـــان در تعیین قیمت 
مناســـب زیرا برآوردهـــای مذكـــور  بندرت 
در  تعلـــل  هســـتند.  واقعـــی  و  صحیـــح 
تشـــكیل هیئـــت رســـیدگی بـــه شـــكایات 
قانـــون مناقصات توســـط اســـتانداری ها 
برگـــزاری مناقصـــات  قانـــون  كـــه مكمـــل 

اســـت نیـــز مزیـــد بـــر علت شـــده اســـت. 

  در مـــورد مشـــکلات بـــه وجـــود آمـــده 
نظـــری  چـــه  بنـــدی  رتبـــه  سيســـتم  در 
آن،چـــه   بهينه ســـازی  بـــرای  ؟و  داريـــد 

؟ داريـــد  توصيه هايـــی 

متاســـفانه ســـامانه در زمـــان ثبـــت اســـم 
ثبـــت  قســـمت  در  اجرائـــی  دســـتگاه 
اســـت  مواجـــه  اشـــكاالتی  بـــا  قراردادهـــا 
و  كارشناســـی  مـــدرك  تمایـــز  و  تفكیـــك  و 
كاردانـــی در ســـایت پیـــش بینـــی نشـــده 
اســـت. جهـــت صفـــر كـــردن و یـــا ویرایش 
اظهـــار نامه مالیاتی ســـامانه قطع و وصل 
مـــی شـــود و تعرفه خدمـــات كارشناســـی 
قبل از انجام كارشناســـی انجام می شـــود 
كه پرداخـــت وجه مذكـــور در صورت عدم 
تعلق رتبه به شـــركت با مشـــكلاتی مواجه 

است. 
به نظر مـــن متمایز كردن بخشـــنامه های 
از  بنـــدی  رتبـــه  بـــه  مربـــوط  جدیـــد 
جملـــه راهنمـــای تشـــخیص صلاحیـــت؛ 
بخشـــنامه وحدت رویه و اصلاحات آیین 
نامه هـــای مختلف در ســـایت ســـاجات از 
بخشـــنامه های قدیمـــی گـــره گشـــای این 

است. مشـــكلات 

مطالبـــات  بهنـــگام  پرداخـــت  بـــرای    

چـــه  عمرانـــی  پروژه هـــای  پيمانـــکاران 
پيشـــنهادهايی داريـــد و بـــرای وصـــول 
چـــه  آنهـــا  شـــده  انباشـــته  مطالبـــات 

كنيـــد؟  مـــی  توصيـــه  را  راهکارهايـــی 
ارائـــه  بـــه  بایـــد  بانكهـــا  مـــن  نظـــر  بـــه 
صـــورت  قبـــال  در  ریالـــی  تســـهیلات 
وضعیت هـــای تأیید شـــده بجـــای وثیقه 
پروژه هـــای  مشـــاركت  بپردازنـــد.اوراق 
عمرانی توســـط بانكهای عامـــل فروخته 
شـــود و منابـــع مالـــی آن بـــه پیمانـــكاران 
مبادلـــه  در  تســـهیل  یابـــد.  اختصـــاص 
موافقـــت نامه ها جهـــت جابجائی اعتبار 
پروژه هـــا توســـط كارفرمایـــان و ترخیـــص 
قبـــال  در  انجـــام  حســـن  ســـپرده های 
صـــورت وضعیت پیمانـــكاران نیـــز مفید 

بود.   خواهـــد 

  آيا شـــاخص های تعديل اعلام شـــده 
واقعـــی هســـتند؟ در صورتـــی كه پاســـخ 
شـــما منفی اســـت چه راههايـــی را برای 
واقعی شـــدن آن پيشـــنهاد می نمائيد ؟
بـــا  بایســـت  مـــی  مهندســـی  تشـــكیلات 
شفاف ســـازی مبانی تجزبه بهاء از جمله 
دســـتمزد؛ قیمت مصالح و .... نسبت به  
تهیه فهرســـت بها اقدام كنـــد و هم اینكه 
شـــاخص های واقعی هر دوره را تهیه و به 
معاونت نظـــارت راهبردی ارائـــه دهند تا 
مسئولین شـــاخص های واقعی را با آنچه 
توســـط كارشناســـان مربوطه تهیه شـــده 

 مهندس حبيب دانشجو:
 تا زمانی كه دولت 80% اقتصاد كشور را تصديگری كند و اصل 
44 قانون اساسی سليقه ای و به نفع رانت خواران اجرا شود 
و شــركتهای دولتــی و شــبه دولتــی اكثر فعاليتهــای اقتصادی 
كشــور را قبضه كنند چشــم انداز روشــنی از خصوصی ســازی 

متصور نيست. 



مقایســـه كننـــد شـــاید ایـــن روش بتوانـــد 
منشـــاء تاثیـــر در تهیـــه فهرســـت بهـــای 

واقعی باشـــد. 

  بـــه نظـــر شـــما بخـــش خصوصـــی چه 
تعريفـــی دارد ؟

فعالیـــت اقتصـــادی هر شـــخص حقیقی 
یا شـــخصیت حقوقی در تولیـــد؛ صنعت؛ 
كشـــاورزی؛ خدمـــات؛ بـــدون اســـتفاده از 
منابـــع مالی و انســـانی دولتـــی در تعریف 

بخـــش خصوصـــی مـــی گنجد . 

  اقتصـــاد ايران تا چه اندازه به ســـمت 
خصوصـــی ســـازی پيـــش رفته اســـت و 
آيا آينده روشـــنی را ميتـــوان برای بخش 

خصوصی متصور شـــد ؟
رتبـــه پائیـــن فضـــای كســـب و كار؛ رشـــد 
اقتصـــادی ناچیـــز؛ نـــرخ بـــاالی بیـــكاری 
و تـــورم 36 درصـــدی ســـالیانه در دوران 
نشـــانه  نفتـــی  درآمـــد  بیشـــترین  كســـب 
اقتصـــاد بیمار و تســـلط دولت بـــر اقتصاد 
كشـــور اســـت و تـــا زمانی كـــه دولـــت %80 
اقتصـــاد كشـــور را تصدیگـــری كنـــد و اصل 
44 قانـــون اساســـی ســـلیقه ای و به نفع 
رانـــت خـــواران اجـــرا شـــود و شـــركتهای 
دولتـــی و شـــبه دولتـــی اكثـــر فعالیتهـــای 
اقتصـــادی كشـــور را قبضـــه كننـــد چشـــم 
انداز روشـــنی از خصوصی ســـازی متصور 

 . نیست
 در مـــورد مشـــکلات و مســـائل پيـــش 

كـــه فـــرا روی بخـــش خصوصـــی  آمـــده 
 قـــرار گرفتـــه؛ خـــود ايـــن بخـــش تـــا چه 
حـــل  راه  و  بـــوده  اثرگـــذار  انـــدازه ای 
مناســـب برای تأثير گذاری مثبت بخش 
خصوصـــی در بهبـــود شـــرايط موجـــود 

؟ چيســـت
بخـــش خصوصـــی محكـــوم بـــه پذیـــرش 
قوانیـــن و ضوابطـــی اســـت كـــه از طـــرف 
حاكمیـــت بـــه ایـــن بخـــش تحمیـــل می 
ضوابـــط  دولـــت  كـــه  زمانـــی  تـــا  و  شـــود 
بـــدون جلـــب نظـــر  و قوانیـــن صنفـــی را 
تدویـــن  خصوصـــی  بخـــش  كارشناســـان 
نمایـــد و نقـــش نظارتـــی خـــود را بصورت 
تصـــدی گـــری اعمـــال نمایـــد صحبـــت از 
تأثیرگـــذاری بخـــش خصوصـــی در بهبود 
نیســـت  بیـــش  خیالـــی  كشـــور  شـــرایط  
ولـــی بـــا ورود تشـــكل های مردم نهـــاد در 
مراجـــع تصمیم گیـــری و اســـتفاده از نظر 
كارشناســـان بخش خصوصـــی در تدوین 
قوانیـــن و ضوابـــط صنفـــی مـــی تـــوان به 

بهبـــود شـــرایط امیـــدوار بود. 

بـــه  خدماتـــی  چـــه  شـــما  انجمـــن    
اعضـــای عضـــو ارائـــه داده اســـت؟ آيـــا 
بـــه  رســـيدن  در  تشـــکلها  و  انجمنهـــا 
مطالبـــات قانونی اعضای خـــود موفق 

بوده انـــد؟ 
پیمـــان شـــورای  مـــا در كمیتـــه  انجمـــن 
فنی عضویت دارد و جلســـات كمیسیون 
تخصصـــی پیمـــان و هـــم چنین شـــورای 

ســـازش اداره تعـــاون كار و رفـــاه اجتماعی 
اختلافـــات  بـــه  رســـیدگی  خصـــوص  در 
تشـــكیل انجمـــن  در  اعضـــاء   كارگـــری 

 می شـــود انجمن با شـــركت های بیمه گر  
 قـــرارداد بیمـــه تكمیلـــی درمـــان منعقـــد

مـــورد  فـــوق  اقدامـــات  كـــه  نمایـــد  مـــی   
اســـت. گرفتـــه  قـــرار  اعضـــاء  اســـتقبال 

متاسفانه انجمنها و تشـــكلها در رسیدن 
خـــود  اعضـــای  قانونـــی  مطالبـــات  بـــه 
موفق نبوده انـــد. نفوذ و تأثیـــر انجمن ها 
گـــرو  در  اعضـــاء  مطالبـــات  پیگیـــری  در 
ارشـــد  مدیـــران  ســـلیقه ای  تصمیمـــات 
دولتـــی می باشـــد و تـــا زمانی كـــه حقوق 
تشـــكل ها قانونـــًا بـــه رســـمیت شـــناخته 
نشـــود تغییری در رفتار مدیران مشـــاهده 
قانونـــی  بـــا  بی شـــك  و  شـــد  نخواهـــد 
 شـــدن نظـــام پیمانـــكاری شـــرایط بهبود

 خواهد یافت. 

در جهـــت هـــم افزايـــی توان شـــركتهای 
مهندســـی پيمانکار پروژه هـــای عمرانی 
را  اجرايـــی  كارهـــای  و  ســـاز  نـــوع  چـــه 

پيشـــنهاد مـــی نماييـــد ؟
باید هر ســـال فهرســـت بهـــاء واقعی تهیه 
ارائـــه  بـــه معاونـــت نظـــارت راهبـــردی  و 
حداقـــل  اســـتانی  انجمن هـــای  و  شـــود 
قیمت پیشـــنهادی پایه بـــرای پروژه های 
بنائی؛ فلزی؛ آجری در هر ســـال را تعیین 
و بـــه اعضـــاء ابـــلاغ نماینـــد و همـــكاران 
فصل الخطـــاب  را  انجمـــن  قیمتهـــای 
قیمت های پیشـــنهادی دانســـته و از آن 

نكنند.  عـــدول 
عـــلاوه بـــر ایـــن الزم اســـت همـــكاران در هـــر 
اســـتان متحـــد و بـــر اســـاس سیاســـتهای 
انجمـــن اســـتانی خود حركـــت و از تـــك روی 
پرهیز نماینـــد. محدود كـــردن كارفرمایان در 
اعمـــال مـــاده 46 با توجه به شـــرایط تورمی 
اقتصـــاد در 2 ســـال گذشـــته و پیگیـــری در 
مـــورد اختصاص رشـــته وكیل مهنـــدس در 
دانشگاهها از طریق وزارت علوم و تحقیقات 
و فن آوری الزم اســـت تا همكاران در مراجع 
از ضوابـــط  اطـــلاع  بـــی  وكلای  بـــا  قضائـــی 

نباشـــند.  پیمانكاری مواجه 
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  جنــاب آقــای مهنــدس فهيمــی، به نظر 
شما بخش خصوصی چه تعريفی دارد؟ 

-مشــكل ایــن اســت كــه بخــش خصوصــی 
تعریــف و تعییــن تكلیــف نشــده اســت و بــه 
جای اینكه ســكان  تولید ملی در حوزه های 
اقتصادی در دســت این بخش باشــد سعی 
بر اســتفاده ابزاری از آنها شــده اســت. البته 
بخش خصوصی هم برای اثبات شایستگی 
شــوق  لبــاس  و  نكوشــیده  انتظــار  حــد  در 

نپوشیده است.

  اقتصــاد ايــران تــا چــه انــدازه به ســمت 

آيــا  و  اســت  پيش رفتــه  خصوصی ســازی 
بخــش  بــرای  می تــوان  را  روشــنی  آينــده 

خصوصی متصور شد؟ 
ــ برای پاســخگویی به این ســئوال ابتدا باید 
بخــش خصوصــی را تعریــف كــرد تــا دولت با 
نظــارت برعملكــرد و نه دخالــت در مدیریت 
را پشــتیبانی  تولیــد  اجرایــی كشــور مراحــل 
و امنیــت ســرمایه گذاری را تامیــن نمایــد بــا 
ایــن توصیــف می تــوان گفت در حــال حاضر 
اقتصاد ایران محــدود به فروش دارائی های 
ملی و در اختیار دولت بوده و منافع حاصل 
از ایــن خام خــواری بصورت غیــر مولد توزیع 

می گردد.

  آيــا انجمنهــا و تشــکلها در رســيدن بــه 
موفــق  خــود  اعضــای  قانونــی  مطالبــات 
می تــوان  راهکارهايــی  چــه  بــا  بوده انــد؟ 
تاثيرگــذاری ايــن قبيــل تلاش هــا را در ايــن 

گروهها افزايش داد؟
ــــ اگــر موفــق بودنــد كــه نیــازی بــه برگــزاری 
ایــن جلســه نبــود. انفعــال و دوری جســتن 
از  برخــی  عافیت طلبــی  و  سیاســت  از 
انجمنهــا  زمینه این نارســایی شــده اســت. 
بــا وجــود ظرفیتهــا و اســتعدادهای فــراوان 

عضو هيأت مديره مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث اعلام كرد 

بخش خصوصی باید سكان دار  تولید و 
پرچمدار توسعه ملی باشد

مهندس ولی فهيمی بازرس هيأت  امنای مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث است. خبرنگار 
ماهنامه پيام آبادگران گفتگويی كه در انجمن شــركتهای ســاختمانی برگزار  شــد از ايشــان خواســت 
نظرات خود را درباره رابطه بخش خصوصی با دولت در ايران مطرح نمايد كه ايشــان  پاســخگوی 

سواالت خبرنگار ماهنامه پيام آبادگران شد.
از آنجايــی كــه كميســيون انتشــارات انجمــن تــلاش بــرای جمــع آوری نظــرات حرفه منــدان صنعــت 
احــداث دربــاره بخــش خصوصــی و تعامــل آن بــا دولــت را به مثابــه آراء خبــرگان برای دســتيابی به 
راههــای برون رفــت تلقــی می كند و اين قبيل بارش هــای مغزی را در راس امور خود قرار داده اســت، 

نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به خواندن اين گفتگوی كوتاه جلب می نمايد.



40
40

ن
گرا

اد
م آب

پیا

در انجمن هــای صنفــی، شــرایطی پیــش 
آمــده اســت كــه مدیران بخــش خصوصی 
پشــت درنشــین مدیران دولتی  شده اند و 
هیچگاه از خود این سئوال را نكرده اند كه 
بــر در اربــاب بی مروت دنیا چند نشــنی كه 
خواجــه كــی بدرآید؟ ولذا جهت اســتقلال 
حرفــه و اقتــدار بخــش خصوصــی همــت 

كافی بعمل نیامده است.

  آيــا گفتگــوی دولت و بخش خصوصی 
رســيد؟  خواهــد  مطلوبــی  نتيجــه  بــه 
در  را  حرفه منــد  تشــکلهای  جايــگاه 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 

چگونه می بينيد؟ 
ــــ گفتگــو خــوب اســت ولــی كافی نیســت؛ 
الزم اســت با حضور مؤثر در تصمیم گیری، 
سیاســت گذاری و هم اندیشــی و مشاركت 
تصمیم ســازی ها  و  تصمیم گیری هــا  در 
كشــور  اجرایــی  امــور  مدیریــت  بــرای 
نقش آفرین باشــند و با قــدرت تولید نفوذ 
خود را در تدبیر امور و ترســیم آینده كشــور 

آشكار نماید.

  بــه نظر شــما بــا در نظر داشــتن درجه 
اهميــت فعاليتهــای اجرايــی شــركتهای 

پيمانــکاری طرحهــای عمرانی در ســال 
1391، تهديدهای پيش روی شــركتهای 
چــه  اولويــت  ترتيــب  بــه  ســاختمانی، 

مواردی بوده اند؟ 
1-عــدم اتحــاد و یكپارچگــی در طراحــی و 
تدویــن منشــور توســعه ملــی در صنعــت 

احداث
2- دلبستگی و وابستگی به منافع فردی 
و تــك روی در حفــظ مواضــع گذشــته بــه 
وضــع  از  عبــور  بــرای  خیزبــرداری  جــای 

موجود و رفتن به سوی آینده ای روشن
3- وجود انحصارات دولتی و شبه دولتی 
در برگــزاری مناقصــات و واگذاری خدمات 

به خودیها و غیر حرفه ای ها
4- دولت زدگــی و كوچك پــروری با تســلیم 
انتظــار  و  ناكارآمــد  مدیریتهــای  برابــر  در 
از طبلهــای تــو خالــی و فاقــد ظرفیتهــای 

هدایت امور در سطوح كلان 

  آيــا ماهنامــه مــا را مطالعــه می كنيــد؟ 
را  كــه جنابعالــی موضوعــی  در صورتــی 
ســراغ داريــد كه ماهنامــه پيــام آبادگران 
از پرداختــن بــه آن غفلــت كــرده اســت، 

عنوان كنيد؟ 
بیــان  در  مدبرانــه  ســرفصلی  1-بازكــردن 

و  طنــز  قالــب  در  اجتماعــی  تلــخ  حقــاق 
كاریكاتــور و نقــد عالمانــه و عاقلانه بعنوان 
حلقــه باز خورد عملكــرد دولت در انطباق 
بــا انتظارات ملت ضرورت دارد زیرا در یک 
جامعــه زنده و ســالم نقد و نقــاد به منزله 
سلســه اعصاب و سنســور هشــدار دهنده 

است.
2-عبور از انحصارات مهندسی و استقبال 
از مشــاركت دیگــر گرایشــهای اقتصــادی، 
بــرای  فرهنگــی  و  سیاســی  اجتماعــی، 
جامعیــت بخشــیدن بــه تــوان و ظرفیــت 
بــه  پرداختــن  كــه مســتلزم  توســعه ملــی 

مشاركت همگانی در نجات كشور است.
و  محتاطانــه  ســاختار  3-اصــلاح 
و  متهورانــه  ســاختار  بــه  محافظه كارانــه 
ریســك پذیر در اداره جامعه مولد همسو با 
نیازهای ملی و مبتنی برشاخصهای بهره 

وری عوامل تولید.

4- ارتباط معنی دار و اثر بخش با ایرانیان 
تدبیــر،  صاحبــان  بویــژه  كشــور  از  خــارج 
دانش، ســرمایه و عشــق به ایــران بمنظور 
ایجــاد شــوق در بازگشــت و هــم افزائــی در 
تــوان توســعه و اعتلای میهن اســلامی در 

محیطی پر از تفاهم و تعامل



 زمينه های اصلی فعاليت انجمن شما 
چيســت؟ آيا اين انجمن تجربه ويژه ای 
دارد كــه به عنوان الگــوی موفق به بقيه 

انجمنها ارائه شود.
و  اســتان  فنــی  شــورای  در  مــا  -انجمــن 
كمیتــه هــای پیمــان شــورای فنــی حاضر 
اســت و طــی دو ســال گذشــته توانســت 
در اكثــر مــوارد اعمال مــاده 46 را بــا ادله و 
براهیــن قانونــی به مــاده 48 تغییــر دهد. 
یــک ســال و نیم پیش نیز بحث فهرســت 
بهای كف مطرح شــد. چون فهرســت بها 
منتشــر نشــد و كارفرماها با پیمانكاران به 
دلیل معلوم نبودن مبنای قیمتها مشكل 
داشــتند. البته كارفرما معتقد بــود در این 
مورد  ســازمان بازرسی دست آنها را بسته 
اســت و قادر به باال بردن نرخها نیســتند. 
انجمن ما با اشراف به این نكته كه شركتها 
غیربومــی هســتند و بــه مســائل منطقــه 
آشنایی ندارند در این مورد فرهنگ سازی 

كــرد و بــا یاری مهندس اشــرف كــه 5 دوره 
دبیــر انجمــن بودنــد روی فهرســت بهای 
كــف كار كــرد. معاونــت فنــی اســتان نیــز از 
این فهرســت بها اســتقبال كرد و طی یک 
نظرسنجی از دستگاههای اجرایی درصد 
خطای آن را نسبت به قیمتهای روز فقط 
5 درصــد تخمین زد. این فهرســت بها هر 
ســه ماه یكبار بــه روز می شــود و تا همین 
یک ســال اخیر كارایی خوبی داشت تا این 
كــه شــرایط اقتصــادی و  صعــود ناگهانــی 

قیمتها آن را بی اثر كرد.

 بــه نظــر شــما پيمانــکاران شــركتهای 
ســاختمانی)مخصوصا در استان شما( 
بــا چــه مشــکلاتی مواجه هســتند و راه 
حــل پيشــنهادی شــما در ايــن زمينه ها 

چيست؟
-مشــكل عمــده همــه پیمانــكاران عــدم 
تزریــق بــه موقــع اعتبــارات اســت. وقتــی 
پروژه اعتبار ندارد مناقصه برگزار می شود. 
و پیمانــكار بــا ورود در ایــن مناقصــه درگیر 

شــود. در مــورد پیمانــكاران اســتان  مــی 
مــا به علــت بــدی آب و هوا شــرایط كار در 
آن ســخت اســت، و پیمانــكار مــا عــلاوه بر 
شــرایط نابرابر  عمومی در شرایط نابرابری 
بــا طبیعت هــم قــرار دارد. بحــث رطوبت 
هم مطرح اســت كه در پروژه های عمرانی 
كــه عمومــا خــارج از شــهر هســتند نمــود 
ســازه  خوردگــی  بحــث  و  دارد.  بیشــتری 
هــای فلــزی و ماشــین آالت را پیــش مــی 
آورد كه استهلاک آن 2/5 تا 3 برابر مناطق 
دیگــر اســت تــا جایــی كــه هیــچ ماشــین 
داری حاضــر نیســت ماشــین خــود را در 
منطقــه بــه كار گیــرد. شــرایط آب و هوایی 
 نامناسب روی بازده نیروی انسانی نیز تاثیر

 مــی گذارد و نیروی انســانی با مطــرح كردن 
شــرایط كار در شــرایط ســخت مزد بیشتری 
می گیرند ضمن اینكه شرایط بد آب و هوایی 
بهره وری آنها را پایین می آورد. از مشــكلات 
دیگــر مــی تــوان بــه دشــواری های تامیــن 
مصالح به دلیــل دوری از مركز و عدم حضور 
نیروهــای متخصــص در اســتان اشــاره كرد 

انجمن شــركتهای ساختمانی، تاسيســاتی و راهسازی هرمزگان جزو اولين انجمن های استانی 
و فعالتريــن انجمــن هاســت كه در حــال حاضر 600 عضــو دارد. رئيس هيات مديــره آن مهندس 

موسوی، نائب رئيس آن مهندس گلپور و دبير آن مهندس مهران نجاتی است.
 دبير انجمن شــركتهای ساختمانی، تاسيساتی و راهســازی هرمزگان، متولد 1352 بندرعباس و

 فارغ التحصيل رشته مهندس صنايع از دانشگاه  هرمزگان است كه در كنار فعاليت خود در انجمن 
 ،MBI شــركتهای ســاختمانی، تاسيســاتی و راهســازی هرمزگان، دانشــجوی كارشناســی ارشد 
بــازرس كانــون عالــی كارفرمايــی ايران و عضو شــورای شــهر بندرعبــاس اســت. وی روز 24 تير در 
محل انجمن شــركتهای ســاختمانی مهمان دفتر نشريه بود و در جلسه ای كه با حضور سردبير 
ماهنامه پيام آبادگران برگزار شــد پاســخگوی ســواالت ما شــد تا  به بررســی مســائل پيمانکاران 
استان هرمزگان بپردازيم و از نقطه نظرات ايشان بهره مند شويم كه جهت استحضار خوانندگان 

محترم ماهنامه مشروح اين مصاحبه درج می شود. 

41
41  

ن
گرا

اد
م آب

پیا
دبير انجمن دبير  انجمن شركتهای ساختمانی، تاسيساتی و راهسازی هرمزگان مطرح كرد: 

رویارویی پیمانکاران هرمزگان 
با شرایط نابرابر طبیعی
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كه مزید بر علت شــده اســت. نیــروی بومی 
جوابگوی این حجم از پروژه ها نیست. 

مطالبــات  بهنــگام  پرداخــت  بــرای   
چــه  عمرانــی  هــای  پــروژه  پيمانــکاران 
وصــول  بــرای  و  داريــد  پيشــنهادهايی 
چــه  آنهــا  شــده  انباشــته  مطالبــات 
كنيــد؟  مــی  توصيــه  را   راهکارهايــی 
بودجــه  تخصيــص  آينــده  مــورد  در 
راههــای  چــه  عمرانــی   پروژه هــای 

برون رفتی می توان در نظر گرفت؟
اعتبــار  گشــایش  حــل،  راه  -بهتریــن 
اســنادی اســت كــه متاســفانه كارفرمــا به 
آن تن نمی دهد و بانكها هم در این مورد 
به توافق نمی رســند. البتــه بانكهایی هم 
كــه این مســئله را می پذیرند بهــره زیادی 
مــی خواهند كــه طوالنی شــدن پرداخت 
صــورت وضعیتهــا باعــث مــی شــود همه 
آن تبدیــل به بهره بانكی شــود كــه در این 
مــورد بایــد بحــث پرداخــت ســود و زیــان 

توسط كارفرما مطرح شود. 
قبــال در  امــلاک  واگــذاری   دربــاره 
شــهرداری  در  تهاتــر،  روش  بدهی هــا،   
اســتان مــا پیــاده شــده و پیمانــكاران بــه 
جــای بدهــی پروانــه، تراكــم و ســاختمان 
مــی گیرنــد امــا به نظــر می رســد ایــن نوع 
شــركتهای  دربــاره  مطالبــات  پرداخــت 
بــزرگ كاربــرد دارد كه در محدوده شــهری 
مشــغول به كار هســتند و بنیــه مالی قوی 

برای بهسازی ملک دارند. 

در صــورت پذيرش وجود مشــکلاتی در 
قانــون مناقصات و نحوه برگــزاری آن در 
ايران لطفا مشــکلات را بر اساس درجه 
كــرده،  طبقه بنــدی  اهميــت  و  اولويــت 
راههای برون رفت از آنها را ارائه دهيد؟
-كارفرمــا خــود را راحت كــرده و كوتاه ترین 
مسیر با پایین ترین قیمت را انتخاب كرده 
اســت كه همیشــه بهترین مســیر نیست. 
حتــی كمیتــه فنــی و بازرگانــی آنهــا بــرای 
شناخت پیمانكار و بررسی سابقه آن وقت 
نمی گذارد. بهتر اســت كارفرما روی بومی 
سازی قیمتها توســط ضرایب منطقه ای 

و انتخاب مناسب ترین قیمت تاكید كند. 
البتــه از طرفی، یک ســری شــرایط خاص 
اقتصادی باعث شده حساب پیمانكاران 
منفی شود و آنها سعی كنند با اخذ پیمان 
در هــر شــرایطی از طریــق دریافــت پیــش 
پرداخت كار جدید، مشــكلات پروژه قبلی 
را حــل كننــد و نیــروی انســانی و ماشــین 

خود را حفظ نمایند. 

 در مــورد مشــکلات به وجــود آمده در 
سيســتم رتبه بندی چه نظری داريد؟ و 
برای بهينه سازی آن چه پيشنهادات و 

توصيه هايی داريد؟
ایــراد  بنــدی دارای  - قوانیــن كلــی رتبــه 
اســت، ضمــن اینكــه جامعــه پیمانــكاری 
مــا در مواردی ضعیف عمل كرده اســت و 
برای تعداد شــركتهای پیمانكار مهندسی 
ســقفی تعیین نكرده اســت. متاسفانه در 
بخش خصوصی در به روی همه كسانی كه 
نام پیمانكار دارند باز اســت و دانشــگاهها 
نیــز بــدون حســاب و كتاب و بــی توجه به 
وضعیــت بــازار فــارغ التحصیل مهندســی 
دارنــد كه تعــدادی از آنها بــرای رتبه گیری 
مناقصه هــا  در  كاری  رزومــه  ایجــاد  و 
دهنــد.  مــی  مینــوس  زیــر   قیمتهایــی 

 بــه نظــر شــما بخــش خصوصــی چــه 
ايــن  بــه  دولــت  نــگاه  دارد؟و  تعريفــی 
بخــش چگونــه اســت؟ )دكتــر عليــزاده: 
چنانچه مستحضريد در قانون اساسی، 
اقتصــاد كشــور بــه ســه بخــش تقســيم 
شــده و بر اســاس قاعده فقهــی االقرب 
باالقــرب يعنــی بــه ترتيــب اولويــت ذكــر 
شــده اســت. با توجه به مغفول ماندن 
تعريــف حــدود و ثغــور بخــش خصوصی 
در قوانيــن تفصيلــی كــه علارغــم تاكيــد 
قانون اساسی اتفاق افتاده است، لزوم 
تعريفــی قانونی از اين بخــش ضروری به 

نظر می رسد(
نگاهــی  اصــلا  دولتــی  بخــش  واقــع  -در 
نــدارد در حالیكــه  بــه بخــش خصوصــی 
تقویــت این بخش بــه نفع دولت اســت و 
با مشــاركت ایــن بخش ســازندگی محقق 
مــی شــود. چون اقتصــاد ما دولتی اســت 
و نــگاه آن به نفت اســت. اگــر پایه اقتصاد 
خصوصــی  بخــش  بــود  مالیــات  هــم  مــا 
جایــگاه مناســب خود را می یافت. شــاید 
بخــش خصوصــی آنقــدر قــوی نبود كــه از 
جلــب اعتمــاد دولت كارهای بــزرگ به آن 
واگذار شــود لذا تا زمانی كــه واگذاری كارها 
 بــه ایــن بخــش انجــام نشــود ایــن بخــش
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 نمــی توانــد توانایــی هــای خود را شــكوفا 
شــیوه  بــه  پیمانــكاری  روش  و  راه  كنــد. 
دنبــال  بــه  و  شــده  منســوخ  آن  معمــول 
یافتن راههای جدید و بستر مناسب برای 
فعالیــت هســتیم. راههایــی ماننــد ایجاد 
كنسرســیوم بیــن شــركهای خصوصــی تــا 
توان مالی را باال ببرند و با شــركتهای شبه 

دولتی رقابت كنند. 

پيــش  در مــورد مشــکلات و مســائل   
آمــده كه فــراروی بخــش خصوصــی قرار 
گرفتــه، خــود اين بخش تا چــه اندازه ای 
اثرگــذار بــوده و راه حــل مناســب بــرای 
تاثيرگــذاری مثبــت بخــش خصوصی در 

بهبود شرايط موجود چيست؟ 
در مــورد برخــی از پــروژه هــای اســتانی مــا 
صحبت هایی با مسئوالن استانی داشته 
ایــم كه در نهایت به نتیجه نرســیده چون 
نداشــته  قــوی وجــود  بخــش خصوصــی 
اســت. از طرفــی بخــش خصوصــی نگران 
اســت كه جلو برود و كار كند چون شــرایط 
ایــن مشــاركت بــا دولــت شــفاف نیســت. 
البتــه بخــش خصوصــی نیــز در مــورد یک 
ســری پــروژه ها كه برگشــت ســرمایه ندارد 
وارد نشــده كــه ایــن عــدم ورود بــا تعریــف 

ایــن بخــش ارتبــاط دارد. )دكتــر علیــزاده: 
شــركتهای پیمانــكار عمدتــا دانــش محور 
حــد  در  و  محــور  ســرمایه  نــه  هســتند 
گــذاری  ســرمایه  تــوان  بــزرگ  پروژه هــای 
ندارنــد كــه در ایــن مــورد بایــد از بانكهــا یــا 
فاینانــس خارجی بهــره بــرد. در واقع باید 
تمهیدانی اندیشــیده شــود كه ســرمایه ها 
از  نوعــی  بــه  ســرگردان  نقدینگی هــای  و 
قســمتهای مختلف به ســمت پروژه های 

عمرانی هدایت شود.(

 آيا انجمنها و تشــکلهای شهرســتانها 
در رســيدن به مطالبات قانونی اعضای 
خود موفق بوده اند؟ با چه راهکارهايی 
می توان تاثيرگذاری تلاش اين گروهها را 

افزايش داد؟
فعالیت انجمنهای شهرستان را نمی توان 
بــا تهــران مقایســه كــرد. امــا ایــن انجمنها 
نیــز بــه فراخور حال خــود از كوشــش دریغ 
نمی كننــد. اگرچه این كوشــش هــا ارتباط 
مســتقیمی بــا مانــدگاری شــركتها دارد كه 
متاســفانه در بندرعبــاس شــركتها ماندگار 
پرداخــت  عــدم  ایــن  بــر  عــلاوه  نیســتند. 
مســتمر حــق عضویت هــم انگیــزه و توان 
حركــت را از انجمنهــا می گیــرد، مخصوصا 

ایــن كه الزامی بــرای عضویــت در انجمنها 
وجــود نــدارد. متاســفانه برخــی شــركتها 
به تشــكل هــای حرفــه ای اعتقــاد ندارند 
و از هــم افزایــی تــوان شــركتها در انجمنهــا 
غافل اند. در حالی كه اعتقاد به هم افزایی 
و تقویــت آن مــا را برای گفتگــوی منتج به 
نتیجه یــاری می دهــد. باید خاطرنشــان 
كنــم یكی از انگیزه های اصلــی من از ورود 
 بــه شــورای شــهر بندرعبــاس بــاال بــردن

بــا  موثــر   گفتگــوی  بــرای  انجمــن  وزن   
مسئوالن دولتی بود. 

 در واقــع نوعــی تمركزگرايــی در توســعه 
وجــود دارد. بــه ويــژه در مــورد تهــران، 
هــای  ســازه  ســازندگان  كــه  حالــی  در 
مهندســی در همــه جــای كشــور حضور 
دارند. به نظر شــما بــرای تغيير اين روند 

چه بايد كرد؟ 
-تقویت انجمنهای اســتان باعث تقویت 
انجمنهــای مــادر خواهــد بــود. از طرفــی 
بایــد انجمنهایــی كــه در تهــران نمایندگی 
انجمنهای سراســر كشــور را بر عهده دارند 

باید حافظ منافع ما باشند.

 آقــای مهنــدس نجاتــی ضمــن تشــکر 
مــا  ماهنامــه  اختيــار  در  كــه  فرصتــی   از 
قرار داديد، سخن پايانی شما با خوانندگان 

ماهنامه پيام آبادگران چيست؟
در پایان ضمن تشــكر از دســت انــدركاران 
الزم  آبادگــران،  پیــام  وزیــن   ماهنامــه 
اســبق،  ارشــد  مدیــران  كلیــه  از  می دانــم 
سابق والحق انجمن كه منشا آثار فراوانی 
بــوده انــد تشــكر كنم. تجربــه ســالها كار در 
ایــن حرفــه بــه مــن نشــان داده اســت كه 
مســتلزم  كشــور  در  ســازندگی  و  توســعه 
ظرفیــت ســنجی و هــم افزایی تــوان تمام 
تشــكلهای اقتصــادی اســت كــه ایــن امــر 
فقــط بــا همدلــی اعضــای ایــن انجمنهــا 
ممكــن مــی شــود. بایــد از همــه راههــای 
ممكــن بــرای گفتگو و تعامل با مســئولین 
 اســتفاده شــود و هــر كــدام از اعضا خــود را 

در پیشبرد این گفتگو موثر بدانند.
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Economy تعريف اقتصاد
شــاید بــه دلیل وضوح بیش از حــد برای بســیاری از افراد، تعریف 
اقتصــاد متبــادر بــه ذهــن نشــود. ولــی الزم اســت در ایــن مقالــه 
 بــه تعاریــف كلاســیك از اقتصــاد و مفاهیــم مترتــب بــر ایــن علــم

 اشاره ای شود.
ــــ پــاره ای از اندیشــمندان اقتصــادی در تعریف اقتصــاد آن را علم 
انتخــاب و یــا آن را علمی می دانند كــه موضوع آن در زمینه تولید، 

توزیع و مصرف است.
ــــ عــده ای دیگــر علــم اقتصــاد را علــم رابطــه بیــن اهــداف و منابع 

كمیاب تعریف كرده اند.
ــــ برخــی از اندیشــمندان اقتصــاد را علــم تولیــد و توزیــع كاال بــرای 
رفع نیازهای انسانی با استفاده از منابع محدود تعریف كرده اند.

Trade تجارت
در تعریــف تجــارت می تــوان گفت كــه مبادله كاال به طور مســتقیم 
و پایاپــای )Barter or Truck( و یــا بــه طــور غیرمســتقیم با وســیله 

عامل واسطه ای به نام پول، تجارت نامیده می شود.

Banking  بانکداری
بانكــداری را بهتــر اســت از طریــق وظایــف آن تعریف كــرد. معمواًل 
برای بانكداری سه وظیفه مشخص، تعیین و تعریف شده است:

1ـ قبول پول یا سپرده ها
2ـ دادن وام

3ـ ایجاد و اعطای اعتبار برای مشتریان 
بــا ایــن وظایــف می تــوان گفــت بانكــداری نهادی اســت كــه با آن 
عرضه پول در اقتصاد ایجاد و تنظیم می شــود به طوری كه وقتی 
بانكــی حســاب اضافــه برداشــت بــرای یكی از مشــتریان خــود باز 
می كند وام اعطایی در حكم ایجاد ســپرده برای مشــتری اســت و 
از ایــن طریــق بانــك عرضــه پــول را در اقتصــاد ایجــاد، افزایش و به 

نوعی تنظیم می كند.

Price قيمت
قیمــت، ارزش مــادی كاال و یــا خدمــات اســت كــه بــر مبنــای پول 
 سنجیده می شود. قیمت، انواع مختلفی دارد كه به طور مختصر 

به آن اشاره می كنیم.
- قيمــت بــازار Market Price: قیمــت بــازار همــان نــرخ روز یــا 
بهای خرید و فروش روز تحت شرایط رقابتی است و زمانی تحقق 
بــا تعــداد تقاضاكننــدگان در  كــه تعــداد عرضه كننــدگان  می یابــد 

شرایط برابر و مساوی قرار می گیرند.
گاهــی قیمــت دارای انعطــاف اســت در ایــن صــورت آن را قیمــت 

انعطاف پذیر می گویند.
كــه  اســت  قیمتــی   :Flexible Price انعطاف پذيــر  قيمــت   -
كشــش و انعطــاف هــم در جریــان افزایشــی و هم در روند كاهشــی 
از خود نشــان می دهد و عكس آن نیز صادق است. وقتی قیمتی 
انعطاف پذیــری كاهشــی و یــا افزایشــی از خــود نشــان ندهــد آن را 

قیمت انعطاف ناپذیر یا Nonflexible Price می گویند.
- قيمــت تضمينــی )Guaranteed Price(: گاهــی برای تشــویق 
تولیدكننــده و یاواردكننــده برای كاالیی قیمــت خرید تضمینی در 
نظــر گرفتــه می شــود؛ به ویــژه ایــن امر در مــورد كاالهای اساســی و 
كشــاورزی بیشــتر مصــداق دارد به طوری كــه امروز در ایــران برای 
پــاره ای از محصــوالت كشــاورزی از جملــه گنــدم قیمــت تضمینی 
وجود دارد و این قیمت تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار نمی گیرد 
و تولیدكننــده و یــا در مــواردی واردكننده ایــن اطمینان را دارد كه 
محصول و یا كاالی تولیدی و یا وارداتی در هر حال توســط دولت 
و یــا نهادهــای ذیربط آن بــه قیمت تضمینی خریداری می شــود. 
البته در بســیاری موارد اگر تولیدكننده بتواند با قیمت باالتر برای 
محصــول خــود بــازار هــدف شناســایی كنــد منعــی در فــروش آن 
نیســت ولــی اگــر بازاری بــرای آن محصــول و یا كاال وجود نداشــت 
بــا نــرخ تضمینــی اعــلام شــده، خریــداری  معمــواًل دولتهــا آن را 

می كنند.
 

:Current Price قيمت جاری
گرچــه ایــن قیمــت، شــباهت زیــادی بــه قیمــت بــازار دارد ولی به 
نوعــی بــا آن متفــاوت اســت معمواًل قیمــت جاری را بــرای قیمت 
روز كاالهــا و خدمــات در حســابداری ملــی به كار می بریــم؛ الزم به 
توضیــح اســت كــه در حســابداری ملــی از دو نوع قیمت اســتفاده 

می شود: 1ـ قیمت جاری، 2ـ قیمت ثابت

دكتر غلامرضا علی زاده

نگرشی	اجمالی	بر

	ادبیات	مالی	و	اقتصادی
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1ـ قيمــت جــاری: همانطــوری كــه اشــاره 
شــد در قیمت جاری نوسانهای افزایشی 
یــا كاهشــی قیمــت در طــول زمــان و یــك 
دوره مشــخص )ســال مالی( در محاسبه 

حسابداری ملی لحاظ می شود.
2ـ قيمــت ثابــت )Const Price): در این 
قیمــت در حســابداری  شــیوه محاســبه 
ملی ســعی می شود نوســانهای )افزایشی 
و یاكاهشــی( قیمتهــا در طــول یــك زمــان 
بــرای احتســاب  و  معیــن حــذف شــوند 
قیمــت ثابــت آن را نســبت بــه یــك ســاله 
قــرار  اندازه گیــری  و  مــورد ســنجش  پایــه 
بــرای  دولتهــا  نیــز  گاهــی  می دهنــد. 
دهكهــای  ویــژه  بــه  مــردم  از  حمایــت 
كاالهــا  برخــی  می كننــد  ســعی  كم درآمــد 
اساســی  كاالهــای  از  تعــدادی  ویــژه  بــه 
مربوط به ســبد هزینه خانــوار را با قیمت 
ثابــت عرضــه كننــد تــا تبعــات ســویی در 
آســیب پذیر  الیه هــای  و  قشــرها  زندگــی 
دولتهــا البتــه  د.  نشــو  ایجــاد   جامعــه 
نگهداشــتن  ثابــت  بــرای  ســازوكارهای   
قیمــت ایــن قبیــل كاالهــا بــه كار می برند 
تــا تولیدكننــده و یا عرضه كننــده آن دچار 

زیان نشود.

:Goods   كاال
تعريــف كاال: در تعریــف كاال بایــد گفــت هــر 
چیــزی كــه قابلیــت تأمیــن یك خواســته و 
یا برآورده ســاختن نیاز را داشــته باشــد كاال 
نامیده می شود. كاال می تواند چیزی برای 
جلــب نظــر باشــد )مثــل زینــت آالت( و یــا 
قابلیــت كمك و اســتفاده و مصرف داشــته 

باشد و قابل عرضه به بازار نیز باشد.
بــه طور كلــی كاال را می تــوان در چهارگروه 

طبقه بندی كرد:
- كاالهای مصرفی

- كاالهای واسطه ای
Intermediate Goods -

- كاالهای سرمایه ای 
- كاالی نهایی

كه برای جلوگیری از اطاله كلام به همین 
میزان بسنده می كنیم.

البتــه در پــاره ای از تقســیم بندیها  كاالهــا را 
بــه گروه كاالهای بــادوام و كاالهای بی دوام 
از  پــاره ای  گاهــی  و  می شــود  تقســیم  نیــز 
 كاالهــا را كــه بــا افزایــش درآمد تقاضــا برای

پســت  كاالهــای  می یابــد  كاهــش  آنهــا   
 (Inferior Goods( یــا   )Cheapen Goods)
می نامند گاهی كاالهایــی برخورد می كنیم 
كه با كاهش درآمد تقاضا برای آن نیز كاهش 
 می یابد به این نوع كاالهــا، كاالهای عادی

 (Normal Goods( گفته می شود.
كاالیــی كــه مصــرف آن همــراه بــا مصــرف 
بــه آن كاالی مكمــل  كاالی دیگــر باشــد 
گفتــه   )Complementary goods)
براســاس  را  كاالهــا  گاهــی  می شــود. 
كاالهــای  بــه  رقابت پذیــری  شــاخص 
رقابتــی )Competitive Goods( و كاالهای 
 (Uncompetitive Goods( غیررقابتــی 

طبقه بندی می كنند.

اوست پايدار
بــا دريــغ و تأســف خبــر درگذشــت شــادروان مهنــدس ســيدمحمدباقر محمــدی مديرعامــل محتــرم و رئيــس 
هيأت مديــره شــركت بنــادر را دريافــت كرديم. اين مصيبت بــزرگ را به خاندان بزرگ محمدی بــه ويژه فرزندان 

آن مرحوم آقايان دكتر مهندس بهروز محمدی و دكتر مهندس بهزارد محمدی تسليت عرض می نماييم. 
برای آن مرحوم غفران الهی و برای خانواده محترم صبر و شکيبايی مسئلت داريم.

هیأݤݤݤتݤݤ مدݤݤیرݤݤهݤݤ،ݤݤ باݤݤزݤݤرݤݤساݤݤنݤݤ وݤݤ كاݤݤرݤݤكناݤݤنݤݤ اݤݤنجمنݤݤ شرݤݤكتهاݤݤیݤݤ ساݤݤختماݤݤنیݤݤ
رسته آب انجمن شركتهای ساختمانی
هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شركت تضمین شركتهای ساختمانی

ستاره ای ديگر از آسمان مهندسی كشور فرو چکيد و به شهاب ابديت پيوست.

با دريغ و تأســف درگذشــت دوســت و همکار عزيزمان مرحوم مهندس حسين غفوری مديرعامل شركت 

مهندسی پيمانکار پروژه های عمرانی فومن را دريافت كرديم. 
اين مصيبت بزرگ را به خانواده محترم آن مرحوم تسليت عرض می نماييم. از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکيبايی مسئلت داريم.
هيأت مديره و بازرسان انجمن شركتهای ساختمانی
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شــاید ســازمانها را به ایــن دلیــل )organization( نام گذاشــته اند 
كــه چــون موجــود زنــده ای دوره عمــر دارنــد در بررســی هایی كــه 
ایســاك آدیزس انجام داده اســت مراحل یا چرخه عمر سازمان را 
به ترتیب، دوره جنینی )courtship(، دوره نوزادی )Infant( دوره 
تكامــل  دوره   )Adolescent( بلــوغ  دوره   )Go-Go( ســریع  رشــد 
 (Aristocracy( و دوره اشرافیت )Stability( دوره ثبات ،)Prime)

دوره بوروكراسی اولیه
(Early Bureaucracy(، بوروكراسی )Bureaucracy( و دوره مرگ 
(Death( ارائــه می دهــد كــه بــر روی منحنی گوس )نرمال( رســم 
می شــود. هــر یــك از دوره هــا و چرخــه عمــر ســازمان ویژگی هایی 
دارد و ســازمان ها در هــر دوره ممكــن اســت بــا نارســایی مواجه 

شــوند كــه از آن بــه عنوان ســندرم بالینی )نشانه شناســی( برای 
بررســی وضعیت سازمان اســتفاده می گردد. در این نوع نگاه به 
ســازمان مشــخص می شــود كــه ســازمان ها نیــز در طــول چرخه 
زندگــی دچــار بیماری هایی می شــوند، هــر یك از بیمار هــای آنها 
دارای علائــم بالینــی خاصــی اســت بــه طــوری كــه بــرای درمان 
بیماری هــا مدیــران ســازمان بایــد بــا شــناخت از نــوع بیمــاری 
نكتــه ضــرورت دارد  ایــن  ذكــر  گیرنــد  كار  بــه  را  تجویزهــای الزم 
كــه بهتریــن دوره یــا چرخه زندگی ســازمان دوره Prime اســت و 
مدیــران می تواننــد با روش هایی، دوره و چرخه زندگی ســازمان 
را در این مرحله تثبیت كنند. منحنی چرخه زندگی ســازمان به 

شرح زیر ارائه می شود.

كميسيون انتشارات

اشــاره: مقالــه ای از دوســت گرامــی و نويســنده توانــا جنــاب آقــای مهنــدس طبيــب زاده بــه دفتــر انتشــارات ماهنامــه پيــام آبادگران رســيد. در ايــن مقاله 
وزين نويســنده محترم ســعی كرده اســت نشــانه شناســی يکی از عوامل مؤثر در نارســايی های ســازمانی را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و نقش آن را در 
ماندگاری شــركتهای پيمانکاری و مشــاوره ای تبيين نمايد. از آنجايی كه در طول عمر ســازمانی، تله بنيانگذار يکی از ســندرم های چرخه زندگی ســازمان 
را تشکيل می دهد برای دريافت بيشتر اين احساس تقويت شد كه بحثی اجمالی در زمينه چرخه زندگی سازمان ارائه شود و آنگاه مطلب آقای مهندس 
طبيب زاده به عنوان گســترش بحث در مورد يکی از عوامل تأثيرگذار در عدم ماندگاری شــركتها متعاقب آن آورده شــود. لذا ضمن تشــکر از همکار گرامی 

در استمرار همکاری با ماهنامه، ابتدا توضيح تکميلی را به عنوان مقدمه ورود به بحث اصلی درج می كنيم.
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2.  مقدمه 
"مؤسســه تحقیق و توســعه صنعت احداث" در ســه سال گذشته 
و بر اســاس مشــی و سیاســت مصوبه مســئوالن محترم آن اقدام 
بــه برگــزاری ســه كنفرانــس با محوریت ســه هــدف بــزرگ و كلان، 
ظرفیت ســازی ، ایجاد توانمندی ، مهم تر ماندگاری شركت های 
وابســته به پیمانكاری و صنعت احداث )پیمانكاران /مشاوران( 
نمــوده اســت این جانــب بــه علاقه و بــاور كامل به رفتن به مســیر 
مانــدگاری بنگاه هــا و شــركت های پیمانــكاری در صنعت احداث 
بــه صــورت فعــال در كنفرانــس های فــوق الذكر شــركت نمــودم و 
بــا ارائــه مقاله ای بــا عنــوان "مانــدگاری شــركت های پیمانكاری" 

در كنفرانــس اول فعاالنــه حاضــر شــدم و در پــی آن و بــه منظــور 
پیگیــری ایــن دیــدگاه مجددًا در پاییز ســال 91 با ارائــه مقاله ای با 
عنوان "آسیب شناســی ماندگاری شــركتهای مهندســان مشاور و 
پیمانــكاری" در مجله مشــاور مجددا به این حوزه وارد شــدم. در 
مقالــه فــوق بــا بیان پرســش كلیدی در مــورد  علل عــدم توفیق و 
پاشــیده شدن شــركت های پیمانكاری و مهندس مشاور قدیمی 
در 50 ســال گذشــته بحث را مفتــوح نمودم و درخواســت نمودم 
كــه كارشناســان و علاقه منــدان بــه حرفــه پیمانــكاری و صنعــت 
احــداث به ایــن بحث مهم وارد شــوند. در ســواالت فوق الذكر به 

دو محور اساسی ذیل توجه شد.

ماندگاری	شركت	های	پیمانکاری	و	مشاوره	ای	
"	تله	بنیان	گزار			و	مرگ	سازماِن	"

مهندس رضا طبيب زاده
مدير فنی شركت ساختمانی تهران جنوب

 1. پيشگفتار 
بحث ماندگاری ســازمانها یكی  از دغدغه ها و چالش های اصلی شــركت ها و بنگاه های خصوصی قدیمی در كشــور است. در حداقل 
70 ســال گذشــته و در ســابقه، عملكرد و سرنوشت شركت های پیمانكاری و مهندسین مشاور در كشور، نمونة شاخص و قابل اشاره 
بــه جهــت قبــول یک ســاختار عملیاتــی بلند مدت برای بقــا و ماندگاری آنهــا در بین صاحبان و بنیــان گزار ان آن كمتر دیده شــده و 

شاید از نگاه فوق تعداد سازمانهای ماندگار كمتر از عدد انگشتان یك دست باشد. 
مقالــه تقدیمــی حاضــر تلاش بــرای ورود به بحث اصلی یعنی نگاه بــه چالش ها و دالیل ناكامی ها در این نوع ســازمان ها، باز نمودن 
بحث مهم و اساســی ماندگاری شــركت های پیمانكاری و مهندســی مشــاور در كشــور می باشــد.گرچه تاكنون نوشــته ها و كتاب های 
ارزنــده در ایــران بــا اســتفاده از منابــع خارجی در اختیــار علاقه مندان قرار گرفته اســت ولی شــعاع عمل این نوشــته ها تنها در فضای 

آكادمیك و دانشگاهی بوده و كمتر به فضای اجرایی و عملیاتی در سطح شركت، سازمان ها رسیده است.
 امید اســت تقدیم این نوشــتار كمكی ولو اندک به انداختن قطار ماندگاری شــركت های پیمانكاری و صنعت احداث به ریل محكم 
و مداوم آنها باشــد و پاســخی برای این ســؤال مهم كه " عمر ســازمان ها در كشــورهای پیشرفته باالی صد ســال و كمتر و بیشتر است 
و عمــر ســازمان ها در كشــور مــا همچــون كارهــای ســاخت و ســاز ســاختمانهایمان دارای عمــر كوتــاه 30 - 20 ســال می باشــد. چرا؟" 
سرمایه های ملی ما در این موارد به چه صورت حیف و میل می شود و طبقه مهندسان، دانش پژوهان مسائل اجتماعی، سیاسی 

/مهندسی در پاسخ گویی به این سؤال مهم چیست؟
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چالش هــای نــگاه اول : چالش هــا و مواردی كه بــه عنوان عوامل 
برون ســاختاری پیمانكاران و مشاوران تا كنون در ارتباط با عدم 

توفیق شركت ها عمل نموده است. 
چالش هایــی نــگاه دوم : چالش ها و مواردی اســت كــه به عنوان 
عوامــل درون ســاختاری پیمانــكاران و مشــاوران بــه جهت عدم 

توفیق شركت ها عمل نموده است. 
در كلیــت موضــوع و به بــاور نگارنــده چالش هایی نــگاه به عوامل 
درون ســاختاری با در صد بســیار زیــادی از كل چالش های پیش 
روی صنــف پیمانــكاری و صنعــت احــداث در عــدم مانــدگاری 
آن ها نقش داشــته است و به واقع این بنیان گذاران شركت های 
گذشــته بوده انــد كــه نتوانســته اند به درســتی و بــا درك صحیح از 
توانمندی هــای خــود و یــا درك صحیــح از قبــول تغییــر در طــول 
عمــر ســازمان خــود )بــه صــورت ناخواســته و غیرآگاهانــه( عمــل 
نماینــد و مااًل موجب فروپاشــی بنگاه های خــود گردند. در ادامه 
مقالــه تقدیمی به فرازهای از دیدگاه های بنیان گزاران شــركتهای 
پیمانكاری/مشــاوره ای كــه به نحــوی در قالب "تلــه بنیان گزار" از 
آن یاد می شــود اشــاره می شــود و در یك تحلیل اجمالی صادقانه 
و بی نظرانــه دیده می شــود كه این بنیان گــزاران بنگاه ها  بوده اند 
كــه خــود موجــب درهــم گســیختگی ســازمان خــود ناخواســته 

گردیده اند.
 بایســتی در فضــای كســب و كار پیمانــكاری و صنعــت احــداث 
در داخــل كشــور بــه ایــن ســوال كلیــدی پاســخ روشــن داد كــه به 
در  پیمانــكاری  شــركت های  و  بنگاه هــا  عمــر  از   " علــت  كدامیــن 
كشــورهای پیشــرفته صنعتــی بیــش از 100 ســال گذشــته اســت و 
اداره امــور ایــن ســازمانها بدون حضــور بنیان گزاران یا وابســتگان 
ســببی و نصبی آنها به كار خود ســالیان متمادی بعد ادامه داده 
اســت". ولی چنین اتفاقی در كشــور ما نمی افتد؟ به باور نگارنده 
در كشــور مــا فضای تلــه ناخواســته بنیان گزار ســازمان را می توان 

حداقل در عوامل كلیدی ذیل جستجو نمود.
الــف : بنیان گــزار بدون نگاه به آینده و بــدون برنامه ریزی و ایجاد 
بســتر الزم بــرای آینــده، ســازمان خود را كشــان كشــان و یا افت و 

خیزهایی به پیش برده است.
ب: عمومــا بنیان گــزار  بــا اتكا به قدرت فردی در ســازمان خود به 
صورت یك فعال مایشاء "One-man-show" عمل نموده است.
پ: نا خواســته زیرســاختهای الزم برای احداث ریل برای حركت 

قطار سازمان خود را به وجود نیاورده است.
ت: بنیان گــزار ســازمان در طــول دوران مدیریــت خــود و به علت 
حضــور مشــكلات در دوره رشــد و بلــوغ و تــا لحظــه ثبــات )اوج 
منحنــی عمــر ســازمان( و بعضــًا به علــت عوامل بروز ســاختاری و 
نگاه هــای یک ســویه خود یا توان الزم بــرای برنامه ریزی طوالنی 
مدت را نداشــته و یا دانش الزم برای ایجاد زیرســاختارهای الزم 

برای ماندگاری سازمان خود را در اختیار نداشته است. 
در كتاب هــای منتشــر شــده در ســطح جهانی تا كنون به مســئله 
پیدایش و مرگ ومیر سازمان ها به كّرات پرداخته شده كه پاره ای 

از آن هــا در داخــل كشــور قابــل دســترس اســت و علاقه منــدان 
می تواننــد بــه ایــن به ایــن كتب ارزنــده مراجعــه نماینــد در مقاله 
تقدیمــی فضــا بــرای ورود بــه كل بحــث، چالش هــا ، تجربیــات 
بین المللی، راه كارهای مشابه در مدیریت همه كشورهای جهان 
نیســت ولــی علیرغــم تفاوت های اقلیمــی، فرهنگــی، اجتماعی، 
قومی، مذهبی یك اصل اولیه و مهم در همه ســازمان ها از زمان 
ایجاد تا مرگ سازمان جاریست آنهم در همه سازمانها یك شروع 

یك اوج و یك ختم به خوبی رویت می شود. 
آنچــه مســلم اســت همیشــه موجــودات زنــده از جملــه نبــات، 
حیوان و انسان هم چنین پدیده ها رفتارها، خلقیات، انسان ها 
در جوامــع بشــری از یــک منحنــی بــه نــام "منحنــی دوره عمــر" 
پیــروی می نمایــد. عملكرد ســازمان ها نیز عینــًا مانند موجودات 
زنده دارای "منحنی ســیكل حیات" یــا "منحنی دوره عمر مفید" 
می باشــند منحنــی دوره ای امور ســازمان عمومــًا از منحنی زنگ 
"Clutch/Bell Curve" تبعیــت می كنــد. هر منحنــی از یک نقطه 
شروع، یک اوج و نهایتًا به یك نقطه حضیض )مرگ( می انجامد. 
عمومــًا فاصله زمانی بین نقطه شــروع تا فاصلــه زمانی نقطه اوج 
و از نقطــه اوج تــا حضیــض یكســان نمی باشــد و عمومــًا از یــک 
تقارن تبعیت نمی نمایند. مراحل مختلف منحنی شروع تا مرگ 

سازمان از منحنی كلاسیک ذیل تبعیت می كند.
 

دوعامــل مهــم "قابلیــت انعطــاف" و نیــاز بــه "كنترل پذیــری" در 
ســازمان در دو دوره رشــد و پیری ســازمان از منحنی ذیل تبعیت 

می كند. 

 ایــن دو منحنــی نشــان دهنده اصول اساســی ذیــل در دوره عمر 
سازمان می باشد.

در دوران رشــد و شــكوفایی قابلیــت انعطــاف در ســازمان 
كامــلًا نمایــان اســت در ایــن فاصله رشــد ســازمان از نقطــه ایجاد 
)شــروع(، بــه گذار از مرحلــه طفولیت، مرحله رشــد، مرحلة بلوغ، 
مرحلــة تكامــل، باالخره ثبــات )اوج منحنی عمر ســازمان( منجر 

می شود. 



49
49  

ن
گرا

اد
م آب

پیا

در دوران پیری مراحل خودكامگی، كاغذبازی بوروكراســی و 
باالخره مرگ سازمان را احاطه می كند. 

در ســازمان های ناموفــق و در دوران رشــد ممكــن اســت 
تلــة   ، بنیان گــزار  تلــه  مــرگ، در طفولیــت ســازمان،  پدیده هــای 
كارآفرینــی، شــكل بازاریابــی، موجــب پیــر شــدن ســازمان و پایین 
آمدن دوره رشــد ســازمان و كوتاه شــدن دوره پیری سازمان گردد 
لــذا بــرای جلوگیری از پیر شــدن ســریع ســازمان تغییر در ســاختار 

سازمان ها الزامی است.

3. عوامل و چالش های عدم توفيق سازمان ها 
3-1- عوامل برون ساختاری:

 در كشــور مــا عوامــل بــرون ســاختگی كــه بــه نحــوی در پاشــیدن 
ســازمان ها و شــركتهای پیمانــكاری اثرگذار هســتند را می توان به 

صورت ذیل دسته بندی نمود:
عــدم نــگاه برابــر و عادالنــه بخش دولــت بــا كارگــزاران و كارآفرینان 
بخــش خصوصی. ایــن امر در حوزه مســائل اجتماعــی، تربیتی ما 

ریشه عمیق دارد و به آن بایستی نگاه جدی نمود.
عدم وجود یک بستر قانونی كافی و الزم از نظر قوانین و مقررات 

حاكم بین روابط كارفرمایی با پیمانكاران بخش خصوصی.
عدم درک صحیح نظامات مالی، بانكی و بیمه ای در كشــور 
بــرای پشــتیبانی و حمایت از بخش خصوصی بــا توجه به نرم ها و 

استانداردهای بین المللی و متداول جهانی.
عــدم ارتبــاط و نبــود فرهنــگ تعامــل صحیــح و عملــی بیــن 
سیســتم های تحقیقاتی و مطالعاتی همچنان دانشــگاه ها و مراكز 

تحقیقاتی در كشور با فعالیت های بخش خصوصی. 
عــدم قبولــی پیاده ســازی و اجــرای واقعــی اصــل 44 قانــون 

اساســی و ســند چشــم انداز در امــر خصوصی ســازی كامــل دولــت 
تــا افــق ســال 1404 توســط اجــرا كننــدگان قانــون. در ایــن مــورد 
چشــم انداز  ســند  در  منــدرج  روشــن  نگاه هــای  و  رهنمودهــا 
تأییدشــده مقام معظم رهبری تا كنون به درستی مورد توجه قرار 

نگرفته است.
عــدم توافــق كامــل و همه جانبــه  قــوای تصمیم گیر در كشــور

 ) قــوه مقننــه، قــوه مجریــه( در قبــول این امــر مهم كه پیشــرفت و 
ترقــی در همــه كشــورهای پیشــرفته صنعتی من جمله كشــورهای 
بــا شــرایط كنونــی كشــورمان  تــازه صنعتــی شــده بســیار مشــابه 
)همچــون تركیــه، كــره جنوبــی، مالزی، كشــورهای جنوب شــرقی 
آســیا، برخــی كشــورهای آمریــكای التیــن( قطعــًا از مســیر بخــش 

خصوصی بوده است.
 بــه واقــع تاكنــون بحــث اعتمادســازی بیــن دولــت و بخــش 
خصوصــی بــه درســتی صــورت نگرفتــه و هر یــک دیگــری را مقصر 

وجود این ناكامی می داند .
نبود اســتراتژی مشــخص برای پشتیبانی از بخش خصوصی 
در  حضــور  بــرای  مالی/عملیاتی/حقوقی/قــراردادی(  نظــر  )از 
پروژه هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــه منظــور صــدور خدمات 
و  گذشــته  دهــه  دو  در  عیــان  بــه  كمبــود  ایــن  فنی/مهندســی. 
علی رغم تمام تلاش های بخش خصوصی )با مقایسه فی المثل با 
كشــور همســایه تركیه( به وضوح دیده می شــود. تركیه در سالهای 
اخیر در صدور خدمات فنی و مهندســی در كشــور و در بیش از 50 
كشور جهان بیش از 150 میلیارد دالر در سالهای اخیر برآورد شده 
اســت این در حالتی اســت كــه این مبلغ برای ایــران یک عدد یک 

رقمی شاید رقمی از حدود 3 میلیارد دالر تخمین زده شود.
نبود یک سیستم تعلیم و تربیت و آموزش روشن در نظام های 
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در ارتباطی به منظور هم افزایی نیروها و پناسیلها از مرحله خانواده، 
مراحل دبســتان، دبیرســتان، دانشگاه و بعد بازار كار به مهندسان و 
كارشناســان صنف پیمانكاری و صنعت احداث. شــروع این آموزش 
خصوصــًا از مرحلــه خانــواده، بعد مرحله دانشــگاه و پــس از آن در 

بازار كار از اولویت مهم برخوردار است. 

3-2- عوامل درون ساختاری
 عوامل درون ســاختاری كه به نحوی در گســیختگی ســازمان ها و 
شــركت های پیمانكاری و صنعت احداث اثرگذار اســت را می توان  
عملكــردی  خصوصیــات  و  روحیــات  و  سیســتمی  بخــش  دو  در 

بنیان گذاران سازمان جستجو نمود.
3-2-1-  چالش سيستمی 

عــدم وجــود یــک ســاختار سیســتمی و چــارت تشــكیلاتی 
منســجم، عملــی و قابــل قبــول در توزیــع ریســك و مســئولیت در 

سازمانها و شركتهای پیمانكاری.
عــدم وجــود یا عدم آشــنایی الیه های هــرم مدیریتی، عوامل 
اجرایی و تشكیلاتی با وظایف سازمانی حوزه عمومًا در سازمان ها 
هر كسی مدیر و رئیس خود می باشد و بیشتر تمایل به ایجاد باند 
و دســتة بــرای بقــای خــود هســتند و كمتــر آمادگــی بــرای ورود به 

كارهای دسته جمعی نشان می دهند.
عدم نظم پذیری پرسنل در سازمان ها. عمدتًا به علت عدم 
قبولــی مســائل اجتماعی، تربیتــی در قبول كار جمعی و مشــترک. 
این امر نیاز به آموزش جدی هم در محیط های خارج از ســازمان 

و هم در محیط سازمان دارد. 
نبود سیســتم های نرم افزاری و ســخت افزاری برای انطباق با 
شــرایط تأمین نیازهای پروژه ها، از یک طرف و مهم تر به روزرســانی 
شرایط سازمان برای حضور و تثبیت  خود در شرایط رقابتی بازار كار 

3-2-2- نگاه های بنيان گزار سازمان 
ایــن نگاه هــا كــه بــه صــورت بعضــا ناخواســته و نــا آگاهانــه توســط 
عملكرد بنیان گزار ســازمان به ســازمان تحمیل می شــود می تواند 

همان عوامل " تلة بنیان گزار " تلقی شود. محورهای تله بنیان گزار 
)نه محدود به آنها( به شرح ذیل است:

و  تمركــز  آمــده  پاییــن  بنیان گــزار ســازمان،  كهولــت ســنی 
حوصله او در اداره امور جاری ســازمان و اتخاذ تصمیمات ســریع، 
خلع الساعه و بدون كارشناسی بدون كارشناسی صورت می گیرد.

بــاال رفتــن تــرس بنیان گزار از پاشــیدگی ســازمان خود به علت 
بــاال بــودن ســن او و در پــی آن ایجــاد یــک تضــاد جــدی و عملی در 
درون خود بین مســئله رهاكردن ســازمان به حال خود از یك طرف 
و در مقابل كنترل آن به عنوان مالک آن از طرف دیگر. این دو نگاه 

همواره در سنین كهولت با بنیانگزاران سازمانها همراه است.
باال رفتن روحیه كامل پدرساالری و قیم بودن بر سازمان. در 
ایــن ارتبــاط و به علت ترس خودآگاه یــا ناخودآگاه بنیان گزار        ان 
ســازمان از عملكرد پرســنل به جهت ضربه زدن به منافع سازمان 

خود، پررنگ شدن قیومیت بر پرسنل را شاهد خواهیم بود.
روحیــه قبولــی و پذیــرش تنها افراد مطیع و تســلیم بلاشــرط 
آن هــا از نظــرات بنیان گــزار. ایــن افــراد عمدتــا بــا تعریــف، تاییــد و 
تمجیــد بنیانگزار ســازمان باعث به خطا رفتن ایشــان می شــوند. 
ایــن طبیعــت افــراد اســت كــه در وهلــه اول بــه حفــظ و بقــا خــود 
می اندیشــد و منافــع فــردی را بــه منابــع ســازمانی و جمــع ارجــح 
می دهد. بدون شک در این فضا استثنا نبایستی ملاک باشد و در 
این ارتباط پرسنل برای حفاظت خود در سازمان و برای حفاظت 

از خود به زیر چتر بنیان گزار می روند. 
روحیــه دریافــت تمجیــد و تأییــدات عملكردی خود توســط 
ژســت  درآوردن  بــا  بنیان گــزاران  از  پــاره ای  ســازمان.  اعضــای 
دموكراســی در تصمیم گیری هــای خــود عمومــًا به دنبــال دریافت 

تأیید از زیرمجموعه خود هستند.
روحیــه برتری جوئــی، متكلــم وحــده بــودن و عــدم آمادگــی 
شــنیدن نظرات افراد مقابل و احتماال انتقاد آنها در مورد عملكرد 
شــخصی بنیان گزار و یا عملكرد در سیاست گزاری در سازمان. این 
مطلب باز به كهولت و پایین آمدن ســطح توان شخصی بنیان گزار  

و عدم انتقادپذیری ایشان مرتبط است. 
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روحیه انداختن خطا ها و كمبودها به گردن زیرمجموعه برای 

گذار از مشكلات روزمره و موجه جلوه دادن مدیریت شخصی.
عدم قبول منحنی تغییرات سنی سازمان توسط بنیان گزار 
ســازمان. در ایــن مــورد دو عامــل مهــم ایشــان را وادار به تســلیم 

خواهد نمود.
الــف: وجــود قوانیــن و ضوابــط كــه بــه نحــوی در تصمیم ســازی 

بنیان گزار و تقسیم مسئولیتها به زیر مجموعه مؤثر واقع شود .
بــاال رفتــن شــرایط رقابتــی در فضــای كســب و كار و شــاهد  ب: 

خاموش شدن شمع عمر سازمان توسط بنیان گزار سازمان.
حضــور و نقــش افراد ســودجو و غیر صــادق در كنار بنیان گزار 
و سوءاســتفاده از روحیــه تک محــوری پدرســاالری او و بــا ایجــاد 
یــک فضــای تعریــف و تمجید از مدیریت ایشــان و تأیید بلاشــرط 
عملكرد پدرســاالری او به منظور دریافت موقعیت بهتر از افتهای 
جــدی ســازمان اســت. ایــن افــراد منافــع شــخصی را بــه منافــع 
ســازمانی ارجــح دانســته و ترجیــح می دهنــد برای حفــظ خود و 

موقعیت بهتر چنین عمل نمایند.

4.  نتيجه گيری و پيشنهادات: 
بــه بــاور و اعتقــاد نگارنــده و پــس از نگاه هــای میدانــی در طــول 
سال های متمادی گذشته علل عدم ماندگاری شركت پیمانكاری 
و مهندســان مشــاور را  از منظــر عوامــل درون ســاختاری و بــرون 

ساختاری می توان در حداقل عوامل كلیدی ذیل جستجو نمود.
به ضرس قاطع در شرایط كنونی ساختار مدیریت شركتهای 
پیمانكاری و مهندس مشاور كه توسط بنیان گزار، اداره می شود. 
با توجه به نیازهای روز جامعه مهندسی كشور بایستی بازخوانی 
و اصلاح شــود. ســاختار مدیریت آنها نیاز به بازخوانی و اصلاح با 

توجه به نیازهای روز جامعه مهندسی كشور دارد. 
بنیان گزاران شــركت پیمانكاری و مهندســان مشاور بایستی 

بپذیرند كه سازمان خود را از حالت تک صدای 
" One-man-show" خارج نمایند و عقاید جمع را با سعه صدر بپذیرند. 
قبــول جایگزینــی "ســاختار مدیریتــی " بــه عــوض "ســاختار 

مالكیتی" برای اداره شــركت توســط بنیان گزار. ایــن امر با دادن و 
توزیــع اختیارات و مســئولیتها از جنبه اجرایــی و همچنین دادن 

سهم مالكیت به افراد به خوبی میسر است.
نبــود بســترهای قانونــی الزم و ســاختار حاكمیتی به منظور 
نــگاه صحیح و قابل قبول به حرفــه پیمانكاری و صنعت احداث 

در بخش خصوصی كه به فروپاشی سازمانها كمك نموده است.
نبــود تعریــف و تعییــن تكلیــف مــرز بیــن بخــش خصوصی و 
بخــش دولتی بــرای حضور در پروژه های عمرانی كشــور این امر به 
شــدت به توانمندی پیمانكاران/مشاوران در بخش خصوصی و 

شرایط حال، اثرگذار بوده است.
نگاه صحیح به اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز نظام 

تا افق سال 1404به جهت حضور كامل و شفاف بخش خصوصی 
اصــلاح نــگاه بنیان گــزاران ســازمان ها بــرای اداره امور آنها با 

قبول خرد جمعی.
اصــلاح حضــور شــفاف انجمن هــای صنفــی در حفظ منافع 
صنــف و نبــود تعریــف جایــگاه قانونــی بــرای انجمن هــای صنفی  
پیمانــكاری یــا مشــاوره ای در كنــار قــوای موثر  مقننــه و مجریه در 

تصمیم گیری های كلیدی در پروژه های عمرانی در كشور.
عــدم نــگاه صحیــح بنیان گــزاران شــركت های پیمانــكاری و 
مهندســان مشــاور در اداره امور شــركت ها ، تفویــض اختیار بازی 
بــه زیــر مجموعه هــا در قالب یــک ســاختار تعریف شــده به جهت 

جلوگیری از ایجاد پدیده "تله بنیان گزار "
عــدم نــگاه صحیــح بخــش مالــی دولتی )بانک هــا و بیمه ها 
و مؤسســات مالــی( و همچنیــن نبــود كارایــی و تــوان مؤسســات 

بخش خصوصی در كنار صنف پیمانكاری و صنعت احداث.
در خاتمــه یادآوری می نماید این بحث بســیار گســترده اســت. از 
همــه صاحبنظــران محتــرم خصوصا كارشناســان محتــرم حیطه 
مســائل اجتماعی و  تربیتی  درخواســت و اســتدعا دارم به بحث 
علــل عــدم قبولــی كار جمعــی توســط ما ایرانیــان منجملــه اهالی 

خانواده مهندسی كشور نیز وارد شوند.
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در حــال حاضــر 142 ســد بــزرگ ملــی در حــال بهره بــرداری در كشــور 
وجــود دارد كــه از ایــن تعــداد 54 ســد بــا حجم مخــزن 15 میلیــارد و 
658 میلیــون متــر مكعب در دولت های نهــم و دهم به بهره برداری 
توزیــع  كــه  اســت  آب  كــم  و  خشــك  كشــوری  اســت.ایران  رســیده 
بارش ها درآن از نظر زمانی و مكانی متناســب و متعادل نیســت و در 
ســال های اخیر تغییرات اقلیمی نیز به مشكلات مدیریت منابع آب 
اضافه شــده است.از سوی دیگر توسعه شهرنشینی، افزایش سطح 
رفــاه و بهداشــت عمومــی باعث تمركــز جمعیت در مناطق شــهری، 
رشــد مصــرف آب آشــامیدنی و در نتیجــه روی آوردن بــه ابزارهــای 
ذخیره ســازی منابــع آب و هدایــت آن بــه ایــن مراكز جمعیتی شــده 
اســت.در ســال های پس از پیروزی انقلاب اســلامی، ســرمایه گذاری 
قابــل توجهــی در صنعــت سدســازی كشــور و دســتیابی بــه آخریــن 
فنــاوری این صنعت صورت گرفته اســت، تا جایی كــه امروز بزرگترین 

ســدها با پیچیده ترین ســازه ها و همراه با چالش های مهندســی در 
كشــورمان ســاخته می شود.تعداد ســدهای در دســت بهره برداری 
كشــور 339 ســد اســت كــه از این تعــداد 142 ســد از جمله ســدهای 
ملــی و 197 ســد بــه صورت اســتانی و زودبازده اســت.حجم مخازن 
ســدهای بــزرگ ملــی كه تاكنون بــه بهره بــرداری رســیده 47میلیارد 
و 336 میلیــون متــر مكعــب اســت كه قابلیــت تنظیم آب بــه میزان 
33میلیارد و 194 میلیون متر مكعب در سال را دارد.ظرفیت اسمی 
نیروگاه هــای برقابــی نصــب شــده در طرح هــای مذكور به بیــش از 10 
هزار مگاوات رســیده اســت، هر چند این رقم در مقایســه با مجموع 
ظرفیت نصب شــده نیروگاهی كشــور كــه در مرز 70 هزار مــگاوات قرار 
دارد، چنــدان بزرگ نیســت، اما این واحدها نقش مهمی در تنظیم 
شــبكه برق كشور بویژه در ایام اوج مصرف ایفا می كنند. این واحدها 
در مقایسه با واحدهای حرارتی در زمان بسیار كوتاه تری وارد شبكه 

 بهره برداری از 54 سد در دولت های نهم و دهم
اشاره: بسياری را عقيده بر اين است كه جنگهای آينده درخاورميانه احتمااًل مربوط به منابع آبی و شيوه های بهره برداری 
از آن توســط كشــورهای ذينفع خواهد بود. لذا سدســازی و ذخيره آب از نيازهای اساســی هر كشوری می باشد. در اين زمينه 
نظر خوانندگان گرامی ماهنامه پيام آبادگران را به گزارشــی به نقل از روزنامه شــهروند مورخ بيســت و پنجم تيرماه سال جاری 

جلب می نماييم.

یم دها
ان خو شما

ای رب
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شــبكه بــرق كشــور خواهــد داد.همچنیــن 173 طــرح سدســازی 
اســتانی بــا حجــم مخــزن 2 میلیــارد و 207 میلیون متــر مكعب در 
دســت مطالعه اســت. بر این اســاس مجموع طرح های سدسازی 
در حــال بهره بــرداری، در دســت ســاخت و در حــال مطالعــه 794 
طرح با حجم مخزن 115 میلیارد و 976 میلیون متر مكعب اســت 
كــه در صــورت تكمیــل شــدن ایــن واحدهــا ظرفیــت نصــب شــده 

نیروگاه های برقابی به 31 هزار و 706 مگاوات خواهد رسید.
در هر دولت از چه تعداد سد بهره برداری شد؟

از مجموع 142 طرح ســد بزرگ ملی كشــور كه در دست بهره برداری 
است، 19 سد با حجم مخزن 13 میلیارد و 404 میلیون متر مكعب 

مربوط به دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است.
ایــن درحالی اســت كــه از ابتــدای پیروزی انقلاب اســلامی تــا پایان 
ســال 1367 تعداد7ســد با ظرفیــت 2 میلیــارد و 275 میلیون متر 

مكعب به بهره برداری رسید.پس از پایان جنگ تحمیلی در فاصله 
ســال های 1368 تا پایان ســال 1375 تعداد 15 ســد با ظرفیت یك 
میلیــارد و 617 میلیــون متــر مكعب بــه بهره برداری رســید، ضمن 
اینكــه ظرفیت اســمی نیروگاه های برقابی كشــور از ابتــدای پیروزی 
انقــلاب اســلامی تــا پایــان ســال 1375 كمــی بیــش از 164 مگاوات 
بوده است.از سال 1376 تا سال 1384 تعداد 47 سد بزرگ ملی با 
حجــم مخزن 14 میلیارد و 382میلیون متر مكعب به بهره برداری 
رســید و ظرفیــت نصــب شــده نیروگاه های برقابــی كه در ایــن دوره 
وارد مدار شــد 3هزار و 75 مگاوات بوده اســت.از سال 1384)روی 
كار آمــدن دولــت نهــم ( تا امروز 54 ســد بزرگ ملی بــا حجم مخزن 
15 میلیارد و 658 میلیون متر مكعب به بهره برداری رسیده است.

ظرفیــت نصــب شــده نیروگاه های برقابــی كه در دولت هــای نهم و 
دهم وارد مدار شد 4962 مگاوات بوده است.

می شــوند و از طــرف دیگــر در مقایســه بــا واحدهــای حرارتــی اثرات 
زیست محیطی بسیار كمتری دارند.

سدهای در دست ساخت
تعــداد ســدهای ملــی در دســت ســاخت كشــور 107 ســد بــا حجــم 
مخزن 21میلیارد و 397 میلیون متر مكعب اســت و با تكمیل این 
واحدها مجموع حجم مخزن سدهای كشور به 68 میلیارد و 733 
میلیــون متر مكعــب خواهد رســید.با احــداث این ســدها ظرفیت 

نیروگاه هــای برقابی كشــور هــم 6000 مگاوات افزایــش می یابد و كل 
ظرفیت نیروگاه های برقابی كشور به 16 هزار مگاوات می رسد.

ایــن در حالــی اســت كه در زمــان كنونی 20 ســد با حجــم مخزن 70 
میلیــون متــر مكعــب و قابلیــت تنظیــم 90 میلیــون متــر مكعب در 
دســت ســاخت است.براســاس گزارش شــركت مدیریــت منابع آب 
ایــران 328طرح سدســازی در كشــور در دســت مطالعه اســت كه از 
این تعداد 155 سد ملی با حجم مخزن 44 میلیارد و 442 میلیون 
یممتــر مكعــب، ظرفیــت نیروگاهــی 15 هــزار و 700 مــگاوات را تحویــل  دها

ان خو شما
ای رب
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بــا وجود اینكــه اقتصاد ایــران در وضعیت 
ركود تورمی قرار دارد به طوری كه همزمان 
نرخ رشــد تولید پایین و نرخ تورم باالســت 
امــا بودجــه كل كشــور در ســال 1392 بــه 
جــای اینكــه مســیر را همــوار كنــد، ركــود 

تورمی سال های اخیر را تشدید می كند. 
عدم تعادل درآمدهــا با هزینه ها، افزایش 
را  تــراز عملیاتــی  كــه  اعتبــارات هزینــه ای 
منفی تر می كند و افزایش تــراز دارایی های 
بیانگــر كســری واقعــی بودجــه  كــه  مالــی 
امســال اســت، آثار منفی اقتصــادی به بار 

می آورد. 
همین موضوع سبب شد تا احمد توكلی، 
نماینده مردم تهران در مجلس خواســتار 

اصلاحیه بودجه از دولت جدید شود. 
توكلــی به راه حل های تعــادل بین بودجه 
92 و شرایط اقتصادی كشور اشاره و اظهار 

كــرد: بــه دلیــل عــدم تعادل هــای شــدید 
تشــدید  در  آن  منفــی  آثــار  و   92 بودجــه 
ركــود تورمی موجود باید نخســتین اقدام 
دولــت جدید تقدیم اصلاحیــه بودجه به 
مجلس باشــد و در این اصلاحیه باید نرخ 
ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی 
تعیین شــود همچنین هزینه های جاری 
در فصولی كه مقدور اســت، فشــرده شده 
و تمــام طرح هــای جدیــد متوقــف و تمام 

احكام غیر بودجه ای حذف شود. 
وی به نمونه هایــی از نقض اصول علمی، 
تجربی و حقوقی در بودجه سال 91 اشاره 
كــرد و گفــت: در بودجــه 91 قوانیــن زیادی 
سیاســت های  اجــرای  قانــون  جملــه  از 
كلــی اصــل »44«، قانــون هدفمنــد كردن 
یارانه هــا، قوانیــن نظــام بانكــی، قوانیــن 
بیمه ای، احكام قانونی روش های اجرای 

طرح هــای عمرانــی و ...  اصلاحیــه خــورد 
و همیــن اصلاحیه هــا باعث شــد تا قانون 
بودجه ای شــفاف و جامع نداشته باشیم 
و قانــون بودجــه در دســتیابی بــه اهداف 

خود انحراف های زیادی داشته باشد. 
بــه  مجلــس  در  تهــران  مــردم  نماینــده 
قانون گــذاری ضمــن بودجــه اشــاره كرد و 
 گفــت: قانون گــذاری ضمــن بودجه باعث 
نقــض قانــون آیین نامه داخلــی مجلس و 
نقض اصل شصت و پنجم قانون اساسی، 
اتــلاف منابع و فســاد، كاهش مشــروعیت 
و نارضایتــی و همچنیــن عــدم رســیدگی 
مناســب و بــه موقــع بــه بودجه می شــود 
زیــرا بودجــه در واقع ارقام و ردیف هاســت 
و مجلــس به جــای رســیدگی به ارقــام به 
احــكام مشــغول می شــود بنابرایــن توجه 
به این نكته مهم اســت كه الیحه و قانون 
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اشاره:
پــس از انقــلاب اســلامی همــواره از بودجه های عمرانی برای رفع تنگناها و كمبودهای بودجه جاری اســتفاده شــده اســت به طوری كــه در خوش بينانه ترين 
حالت كمتر از 50درصد بودجه های عمرانی در زمينه های مورد نظر مورد بهره گيری قرار گرفته اســت. اين امر آســيبهای جدی به پروژه های عمرانی وارد كرده 
اســت و آثار و تبعات توليدی و اشــتغال زايی پس از انجام آن را نيز نابود ســاخته اســت به طوری كه پروژه های نيمه كاره و نيمه تمام در معرض انواع خوردگی ها 
و تخريبهــای ناشــی از عوامــل زيســت محيطی قــرار گرفتــه و بخــش بزرگــی از ســرمايه گذاريهای ملــی كشــور از اين طريق از دســت رفته اســت و نتايــج مترتب بر 
برنامه های توســعه پنج ســاله كشــور نيز از برنامه ای به برنامه ای ديگر منتقل شــده اســت و به صورت بدهيهای معوقه و انباشته بخش كارفرمايی و مطالبات 
معوقه پيمانکاران از بخش كارفرمايی درآمده اســت. لذا با توجه به وجود بيش از 30هزار پروژه نيمه تمام در كشــور، ضروری اســت كه دولت جديد با تمامی 
ظرفيــت بــه امــور پروژه های نيمه تمــام همت گمارد و از وارد كردن طرحهــا و پروژه های جديد در مدار فعاليتهای عمرانی بــدون تأمين و تخصيص منابع مالی 
جــدًا پرهيــز نمايــد. در ايــن زمينه نظر خواننــدگان گرامی ماهنامه پيام آبادگران را به مطالبی به نقل از روزنامه جهان صنعت مورخ بيســت و نهم تيرماه ســال 

جاری جلب می نماييم.

دولت روحانی اصلاحیه بودجه ارایه دهد: 

توكلی:	طرحهای	جدید	متوقف	شود
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بودجه جای قانون گذاری جدید نیست. 
توكلی در ادامه ســخنان خــود مبلغ 68 هزار 
میلیــارد تومــان را كه بــرای فروش ســهام در 
بنــد »24« و مجــوز انتشــار اوراق مشــاركت 
كــه در بنــد »33« قانــون بودجه آمده اســت 
را نمونه هایــی دیگــر از نقــض اصــول علمــی، 

تجربی و حقوقی بودجه 91 ذكر كرد. 
وی تصریــح كــرد: هیــچ هزینــه یا درآمــدی را 
نبایــد ضمــن بندهــای بودجــه مطــرح كــرد 
چراكــه  گنجاندن هزینه ها در البــه الی ماده 
دیــوان  می شــود  موجــب  بودجــه  واحــده 
قانــون   »55« اصــل  اجــرای  از  محاســبات 
اساســی كــه در زمینــه كنتــرل حســاب های 
مالی دولت است، بازبماند و همچنین اصل 
شــفافیت و انضباط مالــی را كاهش می دهد 
و در مجمــوع قــدرت نظــارت نماینــدگان و 

دیوان محاسبات را كاهش می دهد. 
عضــو كمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
همچنیــن بــه بودجــه نفتــی و تفــاوت آن با 
بودجه مالیاتی اشــاره كرد و بیماری هلندی 
را یكــی از عــوارض بودجــه نفتــی دانســت كه 

ركود تورمی از نتایج آن است. 
و  طرح هــا  اتمــام  در  تاخیــر  بــه  توكلــی 
پروژه هــای عمرانــی اشــاره كــرد و افــزود: طی 
اتمــام  در  تاخیــر   1391 تــا   1381 ســال های 
طرح هــای عمرانــی حداقــل حــدود 60 هــزار 
میلیــارد تومــان مازاد بــر پیش بینــی قوانین 
بودجــه هزینه تراشــیده كه باعــث زیان های 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زیادی برای 

كشور شده است. 

مقايسه شاخص های مالی بودجه 
نظــارت  و  برنامه ریــزی  معاونــت  مشــاور 
راهبــردی رییــس جمهور با اشــاره به كاهش 
بودجــه  عملیاتــی  تــراز  درصــدی   7/7
بــا  كــرد:  تاكیــد  قبــل  ســال  بــه  نســبت   92
منفــی شــدن تــراز دارایی هــای مالــی میــزان 
بازپرداخت بدهی های دولت بیشتر از ایجاد 

بدهی های جدید شد. 
شــاخص های  تشــریح  در  كردبچــه  محمــد 
مالــی بودجه 92 اظهار كرد: در الیحه بودجه 
ســال 92، تراز عملیاتی بودجه حدود منفی 
29/5 هــزار میلیــارد تومان برآورد شــده بود 

كــه بیانگــر 7/7 درصــد كاهــش نســبت بــه 
عملكرد سال 91 است. 

وی افــزود: دارایی های ســرمایه ای در بودجه 
از تراز مثبت 30/1 هزارمیلیارد تومان برخوردار 
بــود به عبــارت دیگــر تــراز مثبــت دارایی های 
عملیاتــی  منفــی  تــراز  از  بیشــتر  ســرمایه ای 
بودجــه شــد كــه در نتیجه بــرای اولین بــار در 
چند ســال اخیــر تــراز دارایی مالی منفــی و به 
میــزان حدود 0/6 هزار میلیارد تومان رســید 
كه این تراز منفی به این معنی است كه میزان 
بازپرداخت بدهی های دولت بیشــتر از ایجاد 

بدهی های جدید است. 

تراز عملیاتی منفی تر شد
كردبچــه بــا بیان اینكــه در مجلــس درآمدها 
هــزار  بــه 90/6  تومــان  میلیــارد  هــزار  از 92 
میلیــارد تومــان كاهش پیــدا كرد كــه حاصل 
كاهــش شــش هــزار میلیــارد تومانــی درآمــد 
حاصــل از اجرای قانون هدفمندی  یارانه ها 
و 4/6 هــزار میلیــارد تومانــی افزایــش ســایر 
درآمدهاســت، گفت: از سوی دیگر اعتبارات 
هزینــه ای 6/5 هــزار میلیارد تومــان افزایش 
عملیاتــی  منفــی  تــراز  نتیجــه  در  كــه  یافــت 
بودجــه 7/9 هزار میلیارد تومان رشــد كرد و 
از منفــی 29/5 هزار میلیارد تومان به منفی 

37/4 هزار میلیارد تومان رسید. 

واگذاری دارايی های سرمايه ای
نظــارت  و  برنامه ریــزی  معاونــت  مشــاور 
راهبردی رییس جمهور با اشاره به افزایش 
حدود ســه هــزار میلیــارد تومانــی واگذاری 
بــه   67/3 از  كــه  ســرمایه ای  دارایی هــای 
70/3 هــزار میلیــارد تومــان رســید، بیــان 
كــرد: ایــن تغییــر حاصــل 2/1 هــزار میلیارد 
تومــان كاهــش منابــع حاصــل از صــادرات 
نفــت )منظــور كــردن بازپرداخت اســتفاده 
پرداخــت  بابــت  ملــی  توســعه  صنــدوق  از 
 5/1 افزایــش  و  ارزی(  بــه صــورت  عیدانــه 
هــزار میلیارد تومــان از محل افزایش ســایر 
عمــده  طــور  )بــه  ســرمایه ای  دارایی هــای 
تومــان  میلیــارد  هــزار  پنــج  كــردن  منظــور 
دارایی هــای  تملــك  طرح هــای  واگــذاری 

سرمایه ای( است. 

رشد تملك دارايی های سرمايه ای
وی اضافــه كرد: در مقابــل واگذاری ها، تملك 
دارایی هــای ســرمایه ای نیز بالغ بــر 19/2 هزار 
میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه كــه 17 هــزار 
میلیــارد تومــان آن مربــوط بــه منظــور كردن 
مصــارف متعلق بــه فــروش اوراق مشــاركت، 
دارایی هــای  تملــك  طرح هــای  واگــذاری  
سرمایه ای )هر یك پنج هزار میلیارد تومان( و 
واگذاری ســهام شركت ها )هفت هزار میلیارد 
تومان( می شــود كه در نهایت تراز دارایی های 
ســرمایه ای 16/2 هزار میلیــارد تومان كاهش 
و از حــدود 30 هــزار میلیــارد تومــان بــه 13/8 
هــزار میلیــارد تومان رســیده اســت. كردبچه 
همچنین با بیان اینكه واگــذاری دارایی های 
تومــان  میلیــارد  هــزار   7/5 حــدود  از  مالــی 
پیش بینــی شــده در الیحــه بــه 49/5 هــزار 
میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت، افزود: 
ایــن افزایــش ناشــی از منظــور كردن پنــج هزار 
میلیارد تومان از بابت فروش اوراق مشــاركت 
و 37 هــزار میلیــارد تومــان از بابــت واگــذاری 
ســهام شــركت های دولتــی اســت. وی ادامه 
داد: تملــك دارایی هــای مالــی نیــز از 8/1 هزار 
میلیــارد تومان به 25/9 هــزار میلیارد تومان 
افزایش یافته است كه حاصل 20 هزار میلیارد 
تومــان از محــل مصــارف مربوط بــه واگذاری 
ســهام شــركت های دولتــی و حــذف حــدود 
دو هــزار میلیــارد تومان بازپرداخت اســتفاده 
از صنــدوق توســعه ملــی موضــوع پرداخــت 
عیدانه اســت كه پرداخت ها به صــورت ارزی 
از محــل منابع حاصل از صادرات نفت انجام 

می شود. 

كسری بودجه 92 
نظــارت  و  برنامه ریــزی  معاونــت  مشــاور 
راهبــردی رییس جمهــور بــا اشــاره بــه اینكه 
اكنــون تــراز دارایی هــای مالــی از منفــی 0/6 
هــزار میلیــارد تومان بــه 23/6 هــزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت كه بیانگر كســری 
واقعــی بودجــه ســال 92 اســت عنــوان كــرد: 
از ایــن رو بــرای جبــران 37/4 هــزار میلیــارد 
تومــان كســری تــراز عملیاتی بودجــه، 13/8 
هــزار میلیارد تومان از محل تــراز دارایی های 
ســرمایه ای و 23/6 هــزار میلیــارد تومــان از 
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محــل خصوصی ســازی )واگــذاری ســهام 
شــركت های دولتی( استفاده شده است. 
وی تاكیــد كــرد: از 37 هزار میلیــارد تومان 
منابــع پیش بینی شــده از محــل واگذاری 
سهام شــركت های دولتی 20 هزار میلیارد 
دارایی هــای  تملــك  اعتبــارات  در  تومــان 
ســرمایه ای منظــور شــده كه بــا توزیعی كه 
در جــدول 9 پیشــنهاد كمیســیون تلفیــق 
آمــده به مصــارف خــاص اختصــاص یافته 
اســت همچنین هفت هزار میلیــارد تومان 
نیز در سه ردیف در اعتبارات متفرقه عمرانی 
منعكس شده و بقیه بین ردیف های متعدد 

هزینه ای و سرمایه ای پخش شده است. 

نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه ای
بــه  درآمدهــا  نســبت  ادامــه  در  كردبچــه 
اعتبــارات هزینــه ای در الیحــه بودجــه را 
معادل 75/8 درصد عنوان كرد و توضیح 
داد: این بدان معناست كه قرار بود حدود 
76 درصــد از اعتبــارات هزینــه ای از محل 
درآمدهای واقعی تامین شــود كه نســبت 
به عملكرد ســال 91 حدود 10 واحد درصد 
افزایش را نشــان می دهــد و با تغییرات به 
عمل آمده در مجلس نســبت یاد شده به 

70/8 درصد كاهش یافته است. 

درآمدهای هدفمندی بودجه
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینكــه بــرای 
درآمدهــای الیحــه بودجــه مبلــغ 15 هــزار 
هدفمندكــردن  محــل  از  تومــان  میلیــارد 
در  كــه  شــد  پیش بینــی  انــرژی  یارانه هــا 
قالــب 120 هــزار میلیــارد تومــان منابــع كل 
هدفمنــدی  قابــل تحقق بود خاطرنشــان 
كــرد: رقم مزبور در مصوبه مجلس به 9 هزار 
میلیــارد تومــان كاهــش یافتــه اســت كه با 
توجــه به كل منابع، تحقق 50 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده از محل هدفمندی  
یارانه ها با تردید بسیاری همراه است از این 
رو بــدون در نظر گرفتن مبلغ مزبور نســبت 
درآمدهــا به اعتبارات هزینــه ای حدود 63 
درصــد خواهد بود كه ضمن كاهش حدود 
12 واحد درصد نسبت به الیحه نسبت به 
عملكرد ســال 91 نیــز 64/5 درصد كاهش 

نشان می دهد. 

عقب ماندگی 80 درصدی هدفمندی
در همیــن حــال رحیــم ممبینــی، معــاون 
نظــارت  و  برنامه ریــزی  معاونــت  بودجــه 
بــه  اشــاره  بــا  رییس جمهــور  راهبــردی 
مخالفــت مجلــس بــرای اجــرای فــاز دوم 
هدفمنــدی یارانه هــا، آنچه كــه در بودجه 
92 تصویــب شــد را ادامــه اجــرای فــاز اول 
عنــوان كــرد و گفــت: عــدم اجرای فــاز دوم 
آثار مثبت اجرای فاز اول را بی اثر می كند. 

وی در مــورد تاثیــر تغییرات ایجاد شــده از 
ســوی مجلس در الیحــه بودجه بر اجرای 
هدفمنــدی یارانه ها اظهار كــرد: دولت در 
الیحــه تقدیمی بــر مبنای اصــول و مبانی 
مشــخص،  120 هــزار میلیــارد تومــان برای 
اجرای هدفمندی  یارانه ها پیش بینی كرد 
و هــم مصــارف و هم منابع بــه طور دقیق 
معلــوم بود همچنین دولت قصد داشــت 
فــاز دوم قانون هدفمندی  یارانه ها را اجرا 
كنــد كــه برایــن اســاس، رقــم پرداختــی به 

اقشــار حدود دو برابر افزایــش پیدا می كرد 
از سویی دیگر مبلغ 15 هزار میلیارد تومان 
تومــان  میلیــارد  هــزار   15 و  تولیــد  بــرای 
نیــز بــرای هزینه هــای دولــت كــه متاثــر از 
افزایش حامل هــای انرژی بود را در الیحه 

پیش بینی كرد. 
و  مشــخص  برنامــه  اینكــه  بیــان  بــا  وی 
مدونــی بــرای اجرای فــاز دوم هدفمندی 
موضــوع  ایــن  كــه  بــود  شــده  پیش بینــی 
و  دولــت  از  ذیربــط  مســووالن  حضــور  بــا 
ارایــه مســتندات الزم در كمیســیون های 
كمیســیون  خــاص  طــور  بــه  و  مجلــس 
تلفیــق ارایــه شــد افــزود: امــا مجلــس بــا 
توجــه بــه شــرایط موجــود، بــا اجــرای فاز 
دوم هدفمنــدی  یارانه هــا موافقــت نكــرد 
و آنچــه در بودجه ســال 92 تصویب شــد، 
ادامــه اجــرای فــاز اول قانــون هدفمندی  

یارانه هاست. 

كاهش سهم اقشار نسبت به مبلغ واقعی
و  برنامه ریــزی  معاونــت  بودجــه  معــاون 
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نظــارت راهبــردی رییس جمهور ادامــه داد: 
بنابراین نه تنهــا هیچ گونه تغییری در جهت 
اجــرای فــاز یــك هدفمنــدی  یارانه هــا ایجاد 
نشــد بلكه عملا حدود 5500 میلیارد تومان 
از بودجــه ای كــه همانند ســال 91 باید برای 
اقشار پیش بینی می شد كاهش پیدا كرد. به 
بیان دیگر، حداقل چهار هزار میلیارد تومان 
كاســته و حــدود 1500 میلیــارد  از درآمدهــا 
تومــان نیــز از ســهم اقشــار نســبت بــه مبلغ 

واقعی كم شد. 
وی افزود: سهم اقشار در سال 92 حدود 42 
هــزار و 500 میلیارد تومان اســت در حالی كه 
در قانــون بودجه مصوب مجلــس، این رقم 
بــه 41 هــزار میلیارد تومان كاهــش یافت. به 
عبارتــی عملكــرد پرداختی ســال گذشــته در 
ایــن زمینه بیــش از 42 هــزار میلیــارد تومان 
تومــان  میلیــارد  هــزار   41 امســال  كــه  بــود 
تصویب شــد این در حالی اســت كه با توجه 
به رشد جمعیت، ساالنه حدود 300 میلیارد 
تومــان افزایش داریم كه این موضوع در نامه 
ابلاغ بودجه از سوی رییس جمهور به عنوان 

یكی از اشكاالت اساسی بودجه مطرح شده 
است. 

كاهش منابع هدفمندی در بودجه 
ممبینی همچنین با اشاره به اینكه مجلس 
در مقابــل 120 هــزار میلیــارد تومــان الیحــه 
فــاز دوم  اجــرای  بــرای  پیشــنهادی دولــت 
قانــون هدفمنــدی  یارانه هــا مبلــغ 50 هــزار 
میلیــارد تومــان پیش بینــی كــرد كــه از ایــن 
مبلــغ 41 هــزار میلیارد تومــان برای اقشــار و 
9 هــزار میلیــارد تومان هم صرفــا برای كمك 
به بودجه دولت كه در مقابل 9 هزار میلیارد 
بــرای  عنــوان مصــارف قطعــی  بــه  تومــان، 
دســتگاه های اجرایــی تعریــف كــرد، گفت: با 
توجــه بــه عدم وصول این مبلــغ، عملا برای 
دســتگاه های اجرایــی ذی نفــع و نیــز بــرای 
مشــكلات  دولــت  توســط  بودجــه  اجــرای 

جدی پیش خواهد آمد. 
وی اضافه كرد: رقم پیش بینی شــده توســط 
مجلــس بــه این علــت قابــل تحقق نیســت 
كــه بــرای تامین 9 هزار میلیــارد تومان فوق، 
قیمــت حامل هــای انــرژی بایــد حــدود 40 

درصــد قیمت افزایش پیــدا كند بدون اینكه 
هیچ گونــه كمكــی بــه اقشــار و تولیــد شــود. 
بنابرایــن بــه طور قطــع نهاد قــوه مجریه این 
اقــدام را بــه مصلحــت نمی بینــد كــه بــدون 
كمــك بــه اقشــار و تولیــد، قیمــت حامل هــا 
یابــد. طــرح عمرانــی جدیــدی در  افزایــش 

بودجه 92 نداریم.
ممبینــی در ادامه با اشــاره به تغییرات قابل 
توجهــی كــه در الیحــه بودجــه پیشــنهادی 
دولــت در زمینــه طرح هــای عمرانــی ایجــاد 
شــد، گفــت: در الیحــه دولــت بــرای اجــرای 
درآمــدی  منبــع  دو  عمرانــی  طرح هــای 
پیش بینــی شــد یكــی از ایــن منابــع، منابــع 
عمومی به مبلغ 37 هزار میلیارد تومان بود 
كه در جداول مصارف همین مبلغ درج شد 
كه از این مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از محل 
افزایش قیمت حامل های انرژی در راستای 
اجــرای فاز دوم قانون هدفمندی  یارانه ها و 
بقیه همانند بودجه های ســنوات گذشته از 
محــل فروش نفت و ســایر درآمدهــای قابل 

تحقق پیش بینی شده بود. 
وی بــا اشــاره بــه اینكه منبــع دوم درآمدی 
در قالــب كســب اجــازه از مجلس در ســقف 
حدود 25 هزار میلیــارد تومان برای فروش 
ســهام  و  امــوال  فــروش  مشــاركت،  اوراق 
شــركت های دولتی پیش بینی شــد، اضافه 
كرد: براســاس فرآیندی كــه دولت در الیحه 
پیش بینــی كــرد، ایــن مبالــغ تــا حــد زیادی 
قابــل تحقق بــود و در جــداول مصرف درج 
شــد اما فراینــد آن از طریق گــردش خزانه یا 
اعمــال حســاب در خزانــه پیش بینی شــده 
بــود. با وجود ایــن آنچه در مجلس تصویب 
اما ابلاغ نشــد مبلغ حدود 56 هزار میلیارد 
و  عمرانــی  طــرح  بــرای  كــه  اســت  تومــان 
دســتگاه  اجرایی تعریف شده است. این در 
حالــی اســت كه از این مبلغ حــدود 26 هزار 
میلیارد تومان به صورت درآمد- هزینه و از 
مابقی نیز حدود شــش هــزار میلیارد تومان 
از محل درآمدهای ناشــی از افزایش قیمت 
كــه  شــده  پیش بینــی  انــرژی  حامل هــای 
تحقــق آن بنــا به دالیلی كه ذكر شــد بســیار 

ضعیف است.
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تا 108 ســال قبل تهران پایتختی بود كه خیابان هایش آســفالت نداشــت. 
ســاختمان های آجــری اش یک در میان با معمــاری نیمه فرنگی قاجاری 
جایگزین شده بود و كوچه هایش با عبور درشكه و گاری، غبارآلود و كثیف 
می شد. تا 108سال قبل، تهران پایتختی بود كه بلدیه نداشت اما قانونی 
كــه 12 خردادمــاه 1286در مجلــس بــه تصویــب رســید، تهــران را صاحــب 

اولین شهرداری كشور كرد.
اولین شهرداری تهران در روزهای پر تنش مشروطه تأسیس شد تا »اداره 
احتســابیه« و »محتسب« هایش جایشــان را به »بلدیه« و »بلدیه چی« ها 
بدهنــد. تا آن زمان، محتســب ها وظیفه رســیدگی به تخلفات شــهر را به 
عهــده داشــتند و عــده ای از آنها كه در شــعبه نظافــت اداره احتســابیه كار 
می كردند، شهر را آب پاشی كرده و با صد رأس االغ و قاطر زباله ها را جمع 
می كردند. بلدیه اگرچه در زبان دهخدا، مؤسســه ای تعریف شــده كه »به 
كار نظافــت و خوبــی آب و نــان و چــراغ و ســوخت و خواربــار و صحــت نظر 
دارد« امــا در قانونــی كــه 12 خردادمــاه 1326 بــه تصویــب مجلس رســید، 
موسســه ای بــود كــه هــدف اصلــی اش كمــک بــه دولــت و مراقبت از شــهر 
معرفــی می شــد. در این قانــون، هــدف از راه اندازی بلدیــه »حفظ منافع 
شــهرها و ایفــای حوائــج اهالــی شهرنشــین« یــا »مســاعدت بــه دولــت در 
ســاختن بازار هــا و نمایشــگاه های تجــاری و كلیــه مراقبــت، رواج حرفت و 
تجارت شــهر و دایر نمودن محل تشــخیص اسعار و معاملات عمومی« در 

نظر گرفته شده بود.

مردها انتخاب كنند
در سلســله مراتــب بلدیــه تهــران قدیم، بعــد از شــهردار كلانتر قرار داشــت 
كــه معاون اول شــهردار به حســاب می آمد و در واقع رئیــس انجمن بلدیه 
بــود. انجمنــی كــه اعضــای آن بــا انتخــاب مــردم ســر كار می آمدنــد و لقب 
بلدیه چــی می گرفتنــد. در اولیــن قانون تشــكیل انجمن بلدیــه، آمده بود 
كه اعضای انجمن بلدیه باید منتخب مردم باشــند. به عبارت درســت تر، 
منتخــب مردهــا. چــرا كه در ایــن قانون زنان حــق رای نداشــتند. پیروزی 
مشــروطیت و درگیری هایی كه با دولت داشــت، شــكل گیری اولین بلدیه 
را ســه ســال بــه تعویــق انداخت تــا در نهایت در ســال 1289 بلدیــه تهران 
در بــازار تهران، رو به روی ســبزه میــدان و در محلی كه به آن خیام خانه یا 
 چادرخانه می گفتند، شروع به كار كرد. متولی این بلدیه »دكتر خلیل خان

 اعلــم  الدولــه« )ثقفــی( بــود و معاونش یكی از چشــم پزشــكان سرشــناس 
تهــران بــه نام »علیرضاخــان بهرامی« معــروف به مهذب الســلطنه بود كه 

دستی هم در روانشناسی و فلسفه داشت.

آب پاشی خیابان ها با مشک
رفتگران بلدیه تهران، خیابان ها را با مشــک آب پاشــی می كردند تا گرد و غبار 
خیابان ها مردم را آزار ندهد. مدتی بعد، در زمان »عضدالملك« چند خیابان 
سنگفرش شد تا هم چهره امروزی تری به شهر داده شود و هم نظافت شهر 
بهتر حفظ شــود. در آن زمان بلدیه تنها از وســایل باركشی مثل اسب، قاطر، 
شــتر و گاری كــه وارد تهران می شــدند عوارض می گرفــت و مواجب رفتگران از 
همین راه تامین می شد. بعد از آن اگر چیزی باقی می ماند، صرف امور عمرانی 

و روشنایی و رسیدگی به سر و صورت شهر می شد.

خیابانی به اسم شهردار
در زمــان رضاشــاه، نظــام بلدیــه تغییــر و تحوالتــی پیــدا كــرد كــه آن را بــه 
شــكل امــروزی اش نزدیک تر می كــرد. سرلشــكر كریم آقــا بوذرجمهری كه 
شــدیدا مــورد اعتمــاد رضاشــاه بود، بعد از پشــت ســر گذاشــتن مشــاغل 
نظامــی به عنوان شــهردار انتخاب شــد. بوذرجمهری عــوارض جدیدی 
را وضــع كــرد و در عــوض، مالیــات خودروهــا و كالســكه ها لغــو كــرد، اداره 
خیریــه و مریضخانــه بلدیــه و دارالمجانیــن و آتش نشــانی را تأســیس كرد 
و شــروع بــه خیابان ســازی، ساختمان ســازی و مدرنیــزه كــردن تهــران 
كــرد. حــاال ســاختمان های پســت، بلدیه، مخابــرات، شــهربانی و خیلی 
از ســاختمان های قدیمــی تهران امروز یادگارهای كریــم آقا بوذرجمهری 
هســتند. او میــدان توپخانــه را بــا تاثیر از میدان ســن پترزبورگ ســاخت، 
خیابــان ولیعصــر را تــا تجریــش ادامه داد و دســتور داد در كنــاره آن چنار 
بكارنــد. بوذرجمهــری بعد از 10ســال از شــهرداری اســتعفا داد و به پاس 
خدماتــی كــه انجــام داده بــود، نامــش را روی یكــی از خیابان هــای مهم 
تهــران گذاشــتند؛ خیابانــی كه امروز بــه نام 15خرداد می شناســیم. تا در 
اواسط دهه 40 كه غلامرضا نیك پی از اصفهان به تهران آمد و شهرداری 
تهران را به دســت گرفت، تقریبا هیچ شــهرداری نتوانست به اندازه كریم 
آقــا بوذرجمهــری تاثیــر گذار باشــد. نیــک پی اما با ســاخت بــرج آزادی و 
اســتادیوم و دریاچــه آزادی و دهكــده المپیــک، بعــد از مدت هــا دوبــاره 

شــهرداری را رونق داد. )به نقل از مجله مهر(

چهݥݥݥݥݥݥ كسیݥݥݥݥݥݥ 
چناݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥهاݥݥݥݥݥݥیݥݥݥݥݥݥ 

خیاݥݥݥݥݥݥباݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥ 
وݥݥݥݥݥݥلیعصر  ݥݥݥݥݥݥ رݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥ 

كاݥݥݥݥݥݥشتݥݥݥݥݥݥ؟
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 E591426 جغرافیایــی  موقعیــت  در  بیرجنــد  چــارده  آبشــار های 
N324834 در استان خراسان جنوبی واقع است.

باقــران در جنــوب  قلــه  آبشــارهای چهــارده در مســیر كوهنــوردی 
شهرســتان بیرجنــد واقــع شــده و از حــدود هشــتاد آبشــار كوچک و 
بزرگ متفاوت تشــكیل شــده است كه مسیری مناسب جهت آبشار 
نوردی و سنگنوردی به حساب می آید. وجود این همه آب در كنار 

كویر گوارایی و خنكی آن، نظر هر بیننده ای را جلب می كند.
الزم بــه ذكــر اســت كــه در نزدیكــی روســتای چــارده پایین نیز آبشــار 
كوچكی در كنار یک امامزاده قدیمی به نام ســلطان شــیخ حســین 
واقــع گشــته كه محــل تجمــع و اســتراحت خانواده ها اســت و برای 
دسترســی به آبشــارهای اصلی چارده نیاز به دو ســاعت كوهنوردی 

و گذشتن از موانع سخت است.
پنــج كیلومتــری جنــوب شــهر  كــه در  نــام روســتایی اســت  چــارده 
بیرجنــد واقــع شــده و از انتهــای خیابــان غفــاری و پــس از گذشــتن 
از یــک مجتمــع دانشــگاهی، قابــل دسترســی اســت. این روســتای 
كوچک محل عبور كوهنوردان و عاشــقان طبیعت جهت دسترسی 
ارتفاعــات باقــران اســت. باقــران، نــام قلــه و رشــته كوهــی اســت كه 
از غــرب بــه شــرق كشــیده شــده و همچــون دیــواره ای مســتحكم 
شهرســتان بیرجنــد را احاطه كرده اســت. این رشــته كوه از چشــمه 
ســارها و قلعه هــای زیــادی تشــكیل شــده و تاریخی كهــن دارد. نام 

دیگر این قله، النگ آتش است.

آبشار چهارده، بیرجند 

خدمات	صنعتی
فروش4	عدد	

سیلوݥݥیݥݥ	فلزی		سیماݥݥن
	به	ظرفیت		1000	تن	

به	همراه	سیستم		لوله	كشی	و	

تجهیزات		-	كمپرسور		و

	انتقال	سیمان	

تلفن:	88794922 
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pathological phenomena (which has involved a great part 
of governmental institutions in its trap of doing an action 
or abandoning an action). It will also pave grounds for 
sustainable development based on relations and equations 
of land use.
Mr. President , Association of Construction Companies 
and its affiliated  units has achieved to a high level of 
technical and engineering  knowledge such that they are 
able to compete with the foreign engineering companies 
of developmental projects at regional , international and 
global levels.
It is to the extent that the member companies of this 
Association have found a professional and sub-professional 
position in dam construction industry that Iran is among 
the three countries in the world with applied  technical and 
engineering capacities with in global standards in this area.
Mr. President, these qualifications are not limited to dam 
construction ,but also , the engineering companies of 
projects and developmental plans contractors have found 
a position in the areas of road, monuments , freeways , 
industrial and administrative buildings, bridge construction 
, tunnel , refinery and other industrial structures such that 
if (not to say) higher but definitely fully equal to similar 
companies in industrial and ultra-industry countries.
Mr. President, This technical and engineering knowledge 
has been obtained, established and developed with the 
emergence of Islamic revolution dawn through hard work 
in cold air below 30 degrees and heating over 50 degrees 
and humid weather of 98 percent in most distant and 
underprivileged geographical areas, so maintaining this 
national capital is a great obligation.
Mr. President, today, the member companies of the 
construction industry spend difficult days and their 
accumulated claims are not met. 
The price lists are not real. The regional, overhead and 
foreign exchange conversion rate are not included in the 
projects affairs. The contracts are imposed on contractors 
unilaterally. The tender documents are not presented to the 
contractors fully and properly and in many cases and there 
are many other cases (it’s a long list) which have devastated 
a great part of the power of managers in these kinds of 
companies through multilayer administrative bureaucracy 
and wastes their energies.
As it was mentioned, today the developmental projects 
contractor engineering companies are working with less 
than their 30 percent of capacity and they are unable to 
finance even their head offices and amid these conditions 
have taken place when in the 9th and 19th cabinet , the 
shift of economic projects to military institutions have 
increased by 7 times. The institutions who enjoy some 
hidden subsidies , though this is not observed in their gain 
and loss list and performance but its  negative effects show 
itself in national accounting and economy through indexes 
such as gross domestic income clearly.
Mr. President, there is a fear that with the increasing 
weakness, the project-oriented companies of the private 
sector becomes closed and their dissolution finds a further 
acceleration. The trend of such a condition will move out 
the national economy from its real path. It worsens the 
economic indexes, reduces the added value and causes a 
deviation in allocation of resources.
Mr. President, a part of the present unfavorable economic 
conditions is resulting from the shifting of projects to 
military and enforcement institutions. With the demolition 
of the private sector whose trend has begun, the area will 
be paved for the presence of foreign companies.

Then, national interest will be subject to foreign companies 
and with the replacement of these companies with foreign 
companies; they will impose the will of their companies 
on our country. While sending out the foreign exchange 
currencies from the countries, they will increase the cost 
of implementation of projects by many times of the real 
price. You are in the government of proficiency and hope is 
expected to assist the development-making private sector. 
The purpose is not to give a priority to this sector, but it 
is expected to remove the obstacles which exist in the 
path of this sector. As a first stage, it is advisable if you 
issue an order to compare the performance of this sector 
in maintaining the national interest in comparison with 
governmental and pseudo-governmental sectors, those 
who have had about 35 billion dollars of projects in recent 
years . This comparison will show which routes have been 
passed in  respect of the base price  for shifting project 
to the real private sector and those of governmental or 
pseudo-governmental sectors with the final cost at the time 
of delivery (fully and constantly) and will also present the 
quality of construction. We accept the judgment of your 
selected team in advance and confirm it and receive it 
sincerely and announce that the pivot of such an acceptance 
is the very national interest.
Mr. President, despite our inner desire , we have to 
express this reality that in 35 years after the victory of 
glorious Islamic revolution, we have shown that we will 
make our best efforts in the path of our Islamic country 
. The active presence of managers of member companies 
of this Association at the time of imposed war, either in 
construction access roads for the combatants or offering 
machineries and equipments to war fronts or direct 
presence in war fronts, all prove our strong faithfulness and 
promises towards the Islamic Republic of Iran government.
Mr. President, we would like to state this last issue that 
in the Islamic Constitution, in Principle 44, the national 
economy has been divided into  three sections of 
governmental, cooperative and private. The limits and 
realm of the private sector should be defined and specified 
by detailed regulations, but during the last 35 years, after 
the victory of Islamic revolution, this action has not been 
met by submitting a bill or act to the Islamic Consultative 
Assembly (Majlis) and it has been ignored.  The
parliament speaker, in a letter to the former president have 
referred to some cases in respect of legal articles of the 
year 1958on prohibition of government staff (in companies 
or institutions where five percent or more stocks or capital 
or interest belongs to one person out of the people subject 
to the mentioned law or twenty percent or more stock or 
capital and its interest belonging to some people out of the 
mentioned people in the bill). This shows that in the detailed 
regulations after the Islamic Revolution, no definition of 
the real private sector has been made and the respectful 
parliament speaker refers to the law of the year 1958. So, 
the favorite president is requested to issue an order to make 
a definition and to determine the real and legal position 
of the private sector by the Islamic Consultative Assembly 
(Majlis) as soon as possible.
Expressing our apology for a long discussion, as the 
last word, we would like to state that the Association of 
Construction Companies expresses its full readiness to 
serve in line with the objectives of the government of 
expedience and hope and will listen and keep an eye to the 
commands and hints of the cabinet.
May God Grant You Success
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During a glorious and splendid ceremony, Dr. Rouhani 
took the oath of office before Iran’s Supreme Leader. On 
this occasion, we would like to congratulate to our nation 
and it is hoped that the favorable tradition of sympathy, 
cooperation and coordination which has presented further 
optimism to people could be implemented through 
scientific and well-organized programs of the president 
and the elected cabinet. 
Furthermore, it is hoped that the related vision and 
mission and associated values could be also materialized 
in the course of time.
We also hope and desire that the sworn in ceremony of 
the president which was held in the presence of special 
guests from among different statesmen of the world 
at the venue of Islamic Consultative Assembly could 
serve as a platform for further interaction among various 
branches through multilateral cooperation. Moreover, it 
is hoped that this can inspire a new spirit to the Islamic 
Republic of Iran’s relations with other countries and 
strengthen the collective spirit among internal forces 
and international activists beyond geographical borders.  
It is our pleasure to congratulate the authorities and 
organizers for the professional management of this 
glorious tradition along with its innovative events 
which was performed successfully. In this ceremony, 
the lofty words and literature in use gave a new face to 
this tradition of Iranian parliament and gave news of the 
beginning of new chapter in governmental institutions. 
It is hoped that these sympathy and compassions which 
is more pleasant than just having a common language 
could be practiced in all areas of Islamic institutions. By 
the way, the four-day compact effort during morning and 
afternoon by the respectful delegates of the parliament is 
highly appreciated. Expressing national and international 
concerns, the delegates drew the roadmap for the new 
cabinet. We would like also to thank the effective and 
scientific management which was prevailing among the 
delegates and candidates of the cabinet introduced by the 
president.
It was a manifestation of constructive intra-group relation 
and a way to  listen to the best words and select the best 
figures out of these critical  discussions.  Though in the 
difficult selection process, all members of the cabinet were 
not successful to win Iran Majlis (parliament) confidence 
vote, and our happiness was not fully materialized, but 
gaining more than 80 percent of confidence vote by the 
respectable nominated ministers in Majlis with the highest 
rate of votes as compared with the previous terms and 
cabinets, is a sign of moving in the path of empathy , 
and further cooperation among legislative and executive 
branches.
There is no doubt that the cabinet introduced by the 
respectable president and 15 members who won the 
confidence vote are the strongest, the most capable and 
skilled managerial forces. They will form a body of 
knowledge with vast , deep and precise expertise under 
a united management . We would like to wish the success 
of the cabinet and we are optimistic about this cabinet 
of Government of Proficiency and Hope and voice our 
readiness to help with the improvement of the lofty 
objectives of the related ministries in line with the mission 

statement of the Association of Construction Companies. 
We are fully at the service of their programs and will 
offer our complete engineering , scientific and technical 
capacities plus 65 years of experience in this way.
Given this introductory views , we would like to talk with 
the respectful president of the 11th term sincerely as  we 
are feeling a national duty and we are assured that these 
words which are in line with national interests will have 
good impression as well.
H.E. , Dr. Rouhani The Board of Directors of Association 
of Construction Companies representing all member 
companies and serving as the oldest developmental 
projects contractor engineering organization with the 
highest ranks of evaluation by Management and Planning 
Organization , would like to congratulate your election 
as the president of the 11th term to you , to the people 
of Iran and in particular the youth and the Supreme 
Leader of Islamic Revolution . As it has been mentioned 
in previous articles and statements in various issues of 
Mahnamy-e Payam-e Abadgaran ( Payam-e Abadgran 
Monthly Review), the official organ of the Association of 
Construction Companies , once again, we would like to 
announce that we will employ all our technical , scientific 
, experimental and physical capacities as a part of pioneers 
of development and construction to meet the objectives of 
your hardworking cabinet.  It is hoped that all accumulated 
capabilities of the member companies which are active at 
national , regional and international levels in constructive 
affairs could be utilized much more efficiently than any 
times in the past. Sorrowfully, the member companies of 
this Association , with all work potentials, are working 
with a less than thirty percent of their capacities . It is such 
that in many cases, their income does not cover event the 
costs of their head offices. We would like to announce 
sincerely and strongly that the member companies of the 
Association are able to do any project nationwide.
Mr. President, It is worth mentioning that the thriving 
state of  construction industry in the areas of road, dam, 
refinery, monuments,  bridge, housing, tunnel, industrial 
and administrative buildings and other structures and 
construction units is able to activate more than 480 sectors 
and sub-sectors.  In lieu of per 70 meters of construction 
in the country , about 2.5  constant jobs and 0.3 dependent 
jobs , i.e. totally 2.8 people- stable jobs  are created . In 
other words, the construction  and industry sector with 
70 meters of building process creates about 2.8  constant 
jobs. As you are aware, the high rate of unemployment 
and the negative consequences of unemployment in the 
growth of violation and spread of criminal actions  brings 
about the degradation of social capital, social trust and 
social consensus and contribution. The growths of such 
phenomena are key and effective factors in the destruction 
of stainable development in any country. On the other 
hand, the financial and monetary funds which should 
be spent for the development, will be spent to keep the 
culprits and to deal with their crimes. Then the qualified 
human force and facilities for the productive work will be 
changed into groups in need of supportive systems. So , 
the positive thriving outcome of construction sector not 
only help with the materialization of Mission Document 
in the Horizon of 2025, but also will put an end to many 
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