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قبل از ورود به بحث اصلی، ضروری است كه ابتدا تعریفی اجمالی و مختصر 
از ركــود تورمــی ارائه شــود. برای ورود به موضوع الزم اســت ابتــدا، هر یك از 
كنيم. یعنی تعریف ركود و تورم را مشــخص ساخته، سپس  مفاهيم را تعریف 
به تعریف ركود تورمی بپردازيم و آنگاه تأثير آن را در پروژه های عمرانی بيان 
كشور   ركود )Stagnation( به شــرایط ويژه ای از اقتصاد یك 

ً
نمائيم. معموال

كاهش معنــا داری در عوامل اقتصادی به ويژه در  كه در آن  اطالق می شــود 
توليد ملی، درآمد ملی، اشــتغال و تجارت داخلی و خارجی به وجود آید یا 
گفته می شــود كه در آن در دو دوره ســه ماهه  بــه بيــان دیگر ركود به حالتی 
كه اين امــر بالطبع باعث  پياپــی رشــد منفی در اقتصاد ایجاد شــده باشــد 
كلی در  كاهــش رشــد توليد ناخالــص داخلی یا )*GDP( می شــود؛ به طــور 

 ناشی از نارسايی در بخش عرضه می باشد.
ً
ايران ركود عمدتا

كنــار آن تــورم )Inflation( بــه معنــی افزایــش بی رویــه ســطح عمومــی  در 
كه در آن پول آفرینی توســط نهادهای پولی افزایش می یابد و  قيمتهاســت 
كاســته  به تبع آن درآمدهای پولی رشــد می یابد و از قدرت خرید پول ملی 
 تحــت تأثيــر ضعــف سياســتگذاری دولت بــه وجود 

ً
می شــود، تــورم عمدتــا

كــه در كشــوری ركود و تورم بــا هم تركيب و تلفيق می شــوند  می آیــد. زمانــی 
گفته   )Stagflation( كه به آن ركود تورمــی شــرایط ويــژه ای را ایجاد می كنند 
كاهش نمی یابد  می شود. در اين شرایط ضمن آنکه سطح عمومی قيمتها 
معامالتــی هــم به طور عمــده صورت نمی پذيــرد و اقتصــاد در یك وضعيت 
كــه در آن حالت، نــه ركود می توانــد در رونــد اقتصادی  ایســتا قــرار می گيــرد 
نقش مسلط پيدا كند و نه تورم می تواند شرایط خویش را بر جامعه تحميل 
نماید و اقتصاد در یك شــرایط بی عملی و گيجی به ســر می برد به طوری كه 
همه در انتظار شــرایط جدید به ســر می برند. فروشنده عالقه ای به فروش 
نــدارد و خریــدار نيز انگيــزه ای برای خرید ندارد. هــر دو بخش عرضه كننده و 
تقاضا كننــده منتظــر شــرایط بهتر بــرای خود هســتند و به همين دليــل بازار 
بی وزنی و بی قاعدگی را سپری می كند. اين وضعيت یعنی ركود تورمی از یك 
طرف به دليل باالبودن قيمتها بر توليد اثر منفی می گذارد و چون توليد برای 
توليدكننده صرفه اقتصادی ندارد، توليدكننده به كاهش توليد روی می آورد 
و ايــن امــر باعــث افزایش بيــکاری می شــود؛ از ســويی دیگر تــورم نيز باعث 
افزایــش ســطح عمومــی قيمتهــا می شــود و افزایــش قيمتها باعــث كاهش 
كاهش  قدرت خرید می شــود و در چنين شــرایطی تقاضای مؤثــر در جامعه 
می یابــد، و بــه دنبال آن توليد كاهش یافته و بيکاری افزایش می یابد. برای 
برون رفت از اين وضعيت و اين روند تعاملی، تزريق منابع مالی و نقدینگی 
كــه می تواند اقتصاد را تا حــدودی از ركود  بــه جامعه یکی از راه هايی اســت 
خارج كند ولی تزريق پول پرفشار و نقدینگی بدون پشتوانه ی توليد، خود 
كلنگی  باعــث می گردد ســطح عمومــی قميتها افزایش یابــد و اين بــازی اال
كوه سرازير  كه از  كرد  ادامه می یابد، می توان ركود تورمی را به بهمنی تشبيه 
می شــود و هر لحظه بزرگتر و ســرعت آن بيشــتر می شــود و در مســير حركت 
ويرانگــر می گــردد. در اقتصــاد كشــور نيــز ركــود تورمــی نقشــی چــون بهمــن 

كوه را بازی می كند. جداشده از 
در تجزیــه و تحليــل عوامل مؤثــر در ركود تورمی بســياری از اقتصاددانان آن 
كه می توان به طور  را ناشــی از ويژگيهای ســاختاری اقتصاد كشور می دانند 
خالصه نظرات اين گروه از اندیشمندان اقتصادی را در علل پيدایش ركود 

كرد: تورمی در موارد زير خالصه 

1. نقش مسلط و مداخله تاریخی دولت در اقتصاد
خ بهره و تأثير منفی آن در ميزان كشش پذيری سرمایه گذاری 2. باال بودن نر

كارايی الزم سياستهای پولی و مالی 3. عدم 
4. عدم ساختارمندی بودجه كل كشور در رعایت نظام مندی آن بر اساس 

كسری بودجه( بودجه ريزی و بودجه بندی )عدم توازن و 
5. باال بودن الگوی مصرف جامعه )مصرف بی رویه و بيمارگونه(

كيفيت ارائه خدمات الزم كميت و  6. ضعف در 
كاهش اشتغال خ باالی بيکاری و  7. نر

8. نارسايی های سياستهای پولی و بانکی )ضعف بانکها در تجهيز منابع و 
عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهيالت اعطايی(

كار )به ويژه اين امر پس  9. وجود فضای غيررقابتی و نامناسب در كسب و 
گذاری ها به وجود آمده است( از وا

كارآمد یارانه 10. نظام نا
11. شرایط نامساعد ارزی

12. مسائل ایجاد شده توسط تحریمها
13. عدم وجود الگوی انگيزشی پس انداز در جامعه

كافی برای سرمایه گذاری 14. فقدان انگيزه 
كارآمدی سياستهای ملی، منطقه ای و بين المللی 15. عوامل سياسی و نا

خ رشــد جمعيت جوان و عدم اشــتغال  16. عوامل اجتماعی:  )باالبودن نر
كافی آنان(

كه متناســب با توسعه  17. عوامل فرهنگی: )بســياری از رفتارهای فرهنگی 
كار در جامعه و پايين بودن بهره وری ملی  نيســتند از جمله عدم فضيلت 

كارگريزی( ناشی از 
18. عوامل روانشناختی: )وجود اين ذهنيت كه روزی مقدر است و تالش و 

كوشش در آن بی اثر می باشد.(
كه تركيــب و تلفيقی از عوامل فوق در پيدایش ركود  بنابرايــن می توان گفت 
تورمی مؤثر می باشند گاهی چند عامل از عوامل فوق و گاهی نيز به تناسب 
اهميــت و اولویــت همــه آنهــا در فرایند پيدایش ركــود تورمی نقــش دارند و 
كــه وزن هر یــك از آنها را در ســاختار ركود تورمی  كار اقتصــاددان ايــن اســت 

كند. مشخص نماید و راه های برون رفت از آن را پيشنهاد و معرفی 
همانطوری كه اشاره شد بسياری را عقيده بر آن است )به ويژه كينزين ها یا 
اقتصاددانانی كه براساس اندیشه های اقتصادی جان مينارد كينز به تبيين 
كه در شــرایط ركــود اقتصادی سياســتهای  و تحليــل اقتصــاد می پردازنــد(، 

كار بست: اقتصادی زير را باید به 
كاربرد سياستهای مالی و پولی انبساطی  .1

2. باالبــردن هزینه هــای پروژه هــای عمرانــی از طريــق توســعه ايــن قبيــل 
فعاليتهای سازندگی

كل 3. باال بردن تقاضای مؤثر در جامعه به منظور افزایش تقاضای 
4. كاهش مالياتها

5. بــاال بــردن هزینه های دولت و تأمين كســری بودجه از طريق اســتقراض 
از بانك مركزی

گردش 6. افزایش حجم پول و نقدینگی در 
خ بهره كاهش نر  .7

8. ایجاد انگيزه برای افزایش سرمایه گذاری

وژه های عمرانی  ركود تورمی و تأثیر آن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر پر

*Gross Domestic Product 
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كافی در جامعه برای افزایش مصرف 9. ایجاد انگيزه 
ح می شود  كه برای برون رفت از ركود توسط اقتصاددانان مطر راهکارهايی 
گونيســتی )تضــاد( قرار  بــا راهــکار آنهــا برای مقابلــه با تــورم در وضعيت آنتا
می گيــرد بــرای روشــن شــدن موضــوع راهکارهــای مقابله بــا تــورم را از دید 

اندیشمندان اقتصادی )كينزين( ارائه می دهيم:
برای مقابله با تورم راهکارهای زير پيشنهاد می شود:

گردش كنترل حجم نقدینگی و پول در   .1
كه در دست مردم قرار  خ بهره به منظور كاهش پول سرگردان  2. افزایش نر

دارد.
3. افزایش مالياتها

كاهش هزینه های دولت كنترل و   .4
كســری  كشــور براســاس عــدم وجــود  كل  5. بودجه ريــزی و بودجه بنــدی 
بودجــه )بــدون تراز منفی( حتی در صورت امکان بودجه دارای مازاد مثبت 

باشد.
6. افزایش بهره وری ملی

7. بهره گيری از مديران خالق و مبتکر
كارآمد در بخش توليد و صنعت كارگيری منابع انسانی  8. به 

9. استفاده از فناوريها در توليد و خدمات
همانطوری كه مالحظه می شود وجود ركود تورمی در كشور وضعيتی ایجاد 
كاربرد سياســتهای برخورد با ركود به طور آشــکار با سياســتهای  كه  می كند 
مقابلــه بــا تورم در تضــاد قرار می گيرد زيرا به طور مثال بــرای برخورد با یکی 
خ بهره را  خ بهره را افزایش داد و برای مقابله با دیگری باید نر از آنها باید نر
كاهش داد ولی در شــرایط  كاهش داد و یا در شــرایط ركودی باید ماليات را 
كــه برای دریافــت بهتر به  تورمــی بایــد در افزایــش آن كوشــيد و ســاير موارد 
صــورت ترتيبی می آوريم؛ ولی در عين حال هنر اقتصاددان باید اين باشــد 
كه در اين شــرایط پارادوكســيکال )paradoxical( بتوانند نســخه سازنده و 
اثربخــش ارائه دهنــد. در اين زمينه می توان برای برون رفت از شــرایط ركود 

تورمی موارد زير را مطمح نظر قرار داد:
1. تعریف قانونی از بخش خصوصی و بررسی خصوصی سازی جدید

مهندســی  شــركتهای  ويــژه  بــه  خصوصــی  بخــش  توانمندســازی   .2
پيمانــکار پروژه های عمرانــی، با تقدم برنامه ريزی برای آنها نســبت به امر 

خصوصی سازی
كشور كل  3. محاسبه دقيق و   انتقال واقعی درآمدها به بودجه 

ݢ4. كاهش هزینه های جاری دولت  و كاهش سطح انتظارات تورمی در جامعه ݢ ݢ ݢ
5. تنظيم بودجه با درآمدها و هزینه های واقعی بدون كسر بودجه )با منابع 

داخلی چون ماليات، صادرات غيرنفتی و...(
گير و  6. اصــالح مباحــث مربــوط بــه قوانيــن و مقــررات دولتــی و نظــارت فرا
یکپارچه بانک مركزی بر تمامی بانک های شبه دولتی  و نيز نهادهای مالی  

شبه بانک
7. عدم تنظيم بودجه با سازوكار انبساطی

كافــی در انضبــاط مالــی دولــت وایجــاد زمينه هــای الزم برای تک  8. دقــت 
كردن ارز نرخی 

9. اصالح ساختار مالياتی به ويژه در اخذ ماليات از نقل و انتقاالت مسکن 
كاال كاال به منظور جلوگيری از انگيزه سفته بازی و داللی در بازار مسکن و  و 

10. ایجاد معافيتهای مناسب مالياتی برای سرمایه گذاری در توليد و به طور 
كلــی ایجــاد انگيزه  و اعتماد عمومی در مردم به سياســت های پولی و ارزی 

برای افزایش سرمایه گذاری در كشور
11. تســهيل فعاليتهــای بخــش خصوصــی بــه ويــژه شــركتهای مهندســی 

پيمانکار پروژه های عمرانی
12. ثبات قوانين و مقررات و دستورالعملهای اقتصادی الاقل برای یك دوره 

ميان مدت 5 ساله
13. برخورد جدی با رشد و توسعه و وجود شبه دولتی ها در اقتصاد

 14. پيشــبرد تنظيــم قيمــت در بازار براســاس قوانين جــاری عرضه و تقاضا 
خ انتظارات تورمی در اقتصاد  خ سود بانکی با نر در بازار و متناسب سازی  نر

كشور 
كــه از پيشــنهادهای فــوق مســتفاد می شــود یکــی از مؤثرتريــن  بــه طــوری 
راههــای برون رفت از ركود تورمی، توانمندســازی بخــش خصوصی، با حق 
تقدم امور آن بر خصوصی ســازی و از طرف دیگر رشــد و توســعه فعاليتهای 
بخش خصوصی از جمله، افزایش و توسعه فعاليتهای مربوط به پروژه های 
كه به عنوان اهرمهای اثربخش می تواند  عمرانی و ســاخت و ساز می باشد 

در خروج از اين دور تسلسل باطل ركود تورمی عمل نماید. 
كاربردی در اين زمينه نشــان می دهد  زيرا بررســی های علمی و پژوهشــی 
كــه بــا توســعه فعاليتهــای صنعــت احــداث حــدود 480 بخــش و زيربخــش 
اقتصــادی نيــز فعال تــر شــده و آنها نيز مبــادرت بــه افزایش توليد و اشــتغال 
كاهش ركود و باالرفتن ضریب رونق اقتصادی  كه بالطبع باعث  می نماینــد 
می گردند. از ســويی با ســاخت و ســازهای پروژه های عمرانی، جابه جايی 
كاال، محصوالت صنعتی و كشاورزی به بازارهای هدف با سرعت و سهولت 
بيشــتری انجــام می پذيرد و اين امر به تعادل بخشــی ميــان عرضه و تقاضا 
كمك می كند و قيمتها را به ســمت قيمت تعادلی پيش می برد. ضمن آنکه 
با رشد فعاليتهای عمرانی به طور مستقيم به ازاء هر 70 متر ساخت و ساز به 
طور ميانگين 2/5 شغل مستمر پيوسته و حدود 0/3 شغل مستمر وابسته 
ایجاد می گردد در مجموع با هر 70 متر ســاخت وســاز در كشــور حدود 2/8 
شــغل به وجود می آید.بنابراين رشد و توسعه پروژه های عمرانی به عنوان 

یکی از عوامل مؤثر در برون رفت از ركود تورمی توصيه می شود.

وژه های عمرانی  ركود تورمی و تأثیر آن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر پر
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شــنبه مصــادف با6 مهــر، مجمــع فوق العاده 
انجمــن شــرکتهای ســاختمانی بــرای ایجــاد 
تغییراتی در اساسنامه برگزار شد. این مجمع 
کالم اهلل مجید، ســرود  بــا قرائت آیاتی چند از 
جمهوری اســالمی ایران و سرود آبادگران آغاز 
شــد و با اســتقرار هیات رئیســه مجمع آقایان 
محمــد  مهنــدس  ملکیانی فــرد،  مهنــدس 
عطاردیان و مهنــدس علی ورزنده در جایگاه 
کار خود ادامه داد.  هیات رئیسه مجمع  به 

شــرکتهای  انجمــن  فوق العــاده  مجمــع 
در  و  اساســنامه  بررســی  بــرای  ســاختمانی 
بازرســان  و  هیات مدیــره  انتخابــات  آســتانه 
انجمــن برگــزار شــد و اهدافــی ماننــد تــالش 
گــذاری  وا ســندیکا،  نــام  کــردن  زنــده  بــرای 
مجمــع،  بــه  عضویــت  حــق  میــزان  تعییــن 
کید روی شــرایط رســمیت یافتن مجامع و  تا
جلسات، مشخص شــدن نحوه دعوت اعضا 
بــرای مجامــع، ایجــاد رســته های مختلــف و 
کــه در  تشــکیل شــورایعالی  را مدنظــر داشــت 
پایان این جلســه تمام تغییرات اساسنامه با 
کثریــت آرا تصویــب شــد و از طــرف مجمع به  ا
که  گردید  هیأت مدیــره فعلی تفویــض اختیار 

هرگونــه تغییــرات الزم در رابطــه بــا نهادهای 
که الزم باشد، از طرف مجمع معمول  ذیربط 
کمیســیون انتشــارات انجمــن نیــز،  نماینــد. 
برای آشــنایی بیشــتر اعضــای محترم انجمن 
ج  گــزارش مجمع را در و خواننــدگان بزرگــوار،  

می نماید.  

رئيــس  ملکيانی فــرد،  منوچهــر  مهنــدس 
هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی 
گفــت: روزگار رو بــه  در ابتــدای ايــن مجمــع 
بهبودی را پیش رو داریم و دولت تدبیر و امید 
تعامل خوبی را با سازندگان بخش خصوصی 
کــه  کــرده اســت. البتــه رفــع مشــکالتی  آغــاز 
مبتالبه شــرکتهای ساختمانی است با چنین 
رویکــرد مثبــت  امــا  نیســت  ســرعتی ممکــن 
دولتمردان نوید حل این مشــکالت را با خود 
کمیسیون عمران مجلس از  دارد. وی افزود: 
ما خواســته اســت، برای بیان مشکالت خود 
در آنجــا حضور یابیم، احتماال جلســه ای هم 
بــا آقــای دکتــر نوبخت داشــته باشــیم تا چند 
فصــل اصلــی را در تعاملــی خــالق بــه توافــق 
که  برســیم از جملــه شــرایط عمومــی پیمــان 

شناخت دقیق مدیران ارشد شرکتها 
اݥݥزݥݥ ناݥݥمزݥݥدݥݥهاݥݥیݥݥ عضوݥݥیتݥݥ  دݥݥرݥݥ هیاݥݥتݥݥ مدݥݥیرݥݥهݥݥ

ورت حضور اعضای هیات مدیره یا  انجمن ضر
مدیرعامل شركت را در انتخابات الزامی می سازد

مجمع فوق العاده 
انجمن شركتهای 
ساختمانی برای 

رسی اساسنامه و  بر
در آستانه انتخابات 

هیات مدیره و 
رسان انجمن برگزار  باز

شد و اهدافی مانند 
تالش برای زنده كردن 
نام سندیکا، واگذاری 

تعیین میزان حق 
عضویت به مجمع، 
وی شرایط  تاكید ر

رسمیت یافتن مجامع 
و جلسات، مشخص 

شدن نحوه دعوت 
اعضا برای مجامع، 

ایجاد رسته های 
مختلف و تشکیل 

شورایعالی  را مدنظر 
داشت

 دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی:
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عادالنه بودن آن نه تنها بسیاری از موانع را از 
سر راه پیمانکاران ما برمی دارد بلکه مجریان 
ح را در درک درســت از شــرایط و همراهی  طــر
بــرای رفــع آن تشــویق می کنــد. روزگاری نــه 
چنــدان دور انجمن از اعضای خود خواســت 
در شــرایط فعلــی بــه فکــر ادامــه حیــات خود 
باشــند تا بهار ســازندگی را ببینند اما امســال 
کــه  بــه عنــوان منتخبیــن شــما خوشــحالیم 

دولتمردان با روی باز ما را می پذیرند. 
انجمــن  دبیــر  عطاردیــان،  محمــد  مهنــدس 
که  شــرکتهای ســاختمانی نیز با اشــاره بــه این 
ما نیازمند ایجاد تغییرات جزئی در اساســنامه 
کمیســیون قوانیــن زحمــات  گفــت:  هســتیم 
زیــادی را در ایــن زمینه کشــیده اســت و عمده 
که مــا تصویــب آن را خواهانیم این  مســئله ای 
کــه مدیــران شــرکتها بــرای رای دادن در  اســت 
انتخابات راســا حاضر شــوند. در مورد مجامع، 
حضــور نماینــده شــرکت ایــرادی نــدارد امــا در 
انتخــاب هیات مدیــره و بازرســان انجمن بهتر 
کــه اعضــای هیات مدیــره شــرکتها و یــا  اســت 
ایــن خواســته  آن حاضــر شــوند.  مدیرعامــل 
انجمن در تبصره ۱ ماده ۲۱ گنجانده شده که در 
صورت تصویب اعضای حاضــر و وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی  اجرایی خواهد شد. 

تائيــد  بــا  ادامــه مهنــدس ملکيانی فــرد  در 
سخنان مهندس عطاردیان افزود: در دوره 
آینــده ترکیــب هیات مدیره مهم اســت چون 
که تشکلها  این دوره مصادف است با دورانی 
قادرند رشــد خوبی داشته باشــند. دو قانون 
کار و قانــون  کســب و  بهبــود مســتمر فضــای 
کثر اســتفاده از تــوان تولیدی و خدماتی  حدا
کشــور و اصــالح ماده ۱04  در تأمیــن نیازهای 
در دولــت  بازرگانــی  اتــاق  تــالش  بــا  ق.م.م، 
که اجرایی شدن آن نیاز  گذشته تصویب شد 
کارشناســی  کار  بــه همکاری تشــکلها و انجام 
قــوی دارد، لــذا انجمــن مــا نیــز به یــک بدنه 
کارشناســی قــوی و مجــرب نیازمنــد اســت تا 
از قطــار توســعه عقــب نمانــد. بنــده معتقدم 
کشــور ما می تواند توسط بخش  ســازندگی در 
خصوصــی رونــق بگیــرد، قانــون موجــود نیــز 
راه های قانونی مناســبی بــرای حضور پررنگ 
گذاشــته اســت امــا بــرای  و موثــر ایــن بخــش 

تحقق این خواسته باید دانش حرفه ای را در 
اولویــت تمــام امــور از جمله انتخــاب اعضای 

هیات مدیره قرار دهیم.  

مســعودی،  ســيامک  مهنــدس  ادامــه  در 
تغييــرات  قوانيــن،  كميســيون  رئيــس 
اساسنامه را به اســتحضار حاضران رساند 

كه شامل موارد زير بود:
- نــام انجمــن از »انجمــن صنفــی شــرکتهای 
ساختمانی« به» انجمن شرکتهای ساختمانی  
ایــران«) ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 

ایرن( تبدیل شد .
- در ماده ۸ که مربوط به شرایط عضویت است 
بند 3 آن بدین صورت تغییر یافته:  میزان حق 
عضویــت ســالیانه اعضــا در انجمــن )ســندیکا( 
براســاس مبالغ تعیین شــده هیأت مدیــره و با 

تصویب مجمع عمومی عادی می باشد.

که درباره تشکیل مجمع عمومی  - در ماده ۱۱ 
عــادی انجمــن اســت در تبصــره بنــد 5 آمــده 
اســت: مجمــع عمومــی عــادی وقتــی رســمی 
که الاقل نمایندگان نصف به عالوه یك  اســت 
اعضاء انجمن )ســندیکا( در آن حاضر باشند. 
گر بار اول این حدنصاب حاصل نشد، جلسه  ا
نوبــت دوم ظــرف پانزده روز بــرای زمان معین 
بــا حضــور هــر تعــداد از  کــه  دعــوت می شــود 

نمایندگان اعضا رسمیت خواهد یافت. 

کید شــده اســت: تصمیمات  - در مــاده ۱۲ تا
بــا  مــوارد  کلیــه  در  عــادی  عمومــی  مجامــع 
کثریــت نصــف بعــالوه یــك آراء نافــذ و معتبــر  ا
اســت مگــر در مــوارد انتخــاب هیأت مدیــره و 
کثریــت نســبی آراء حاضران  کــه بــا ا بازرســان 

نافذ خواهد بود.

عمومــی  مجمــع  شــده:  ذکــر   ۱5 مــاده  در   -
فوق العــاده در مواقــع ضــروری بنابــه دعــوت 
هیأت مدیــره و یــا بنابــه تقاضــای بازرســان و 
یــا بنابــه تقاضــای یــك ســوم اعضــای انجمن 

)سندیکا( تشکیل می شود.

-در بند د همین ماده که درباره عزل انفرادی 
یا جمعی هیأت مدیره یا بازرسان است آمده: 

 مهندس ملکیانی فرد: 
دو قانون بهبود مستمر 

فضای كسب و 
كار و قانون حداكثر 

استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی در 
تأمین نیازهای كشور 

و اصالح ماده 104 
ق.م.م، با تالش اتاق 

رگانی در دولت  باز
گذشته تصویب شد 

كه اجرایی شدن 
آن نیاز به همکاری 
تشکلها و انجام كار 

كارشناسی قوی دارد، 
لذا انجمن ما نیز به 

یک بدنه كارشناسی 
قوی و مجرب نیازمند 

است تا از قطار 
توسعه عقب نماند. 
سازندگی در كشور 
ما می تواند توسط 
بخش خصوصی 

ونق بگیرد، قانون  ر
موجود نیز راه های 

قانونی مناسبی برای 
رنگ و موثر  حضور پر
این بخش گذاشته 

است اما برای تحقق 
این خواسته باید 

دانش حرفه ای را در 
اولویت تمام امور از 

جمله انتخاب اعضای 
هیات مدیره

 قرار دهیم.  
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مجمــع عمومــی فوق العاده با حضــور بیش از 
که حق رأی دارند رســمیت یافته  نصف اعضا 
گــر در اولیــن بــار حدنصاب مذکــور حاصل  و ا
نشــد مجمع بــرای بار دوم دعــوت و با حضور 
گر  بیــش از یك ســوم اعضاء رســمیت یافته و ا
این بار هم حدنصاب الزم حاصل نشــد برای 
بار آخردعوت و با حضور بیش از      )یك سوم( 
اعضــای انجمــن )ســندیکا( رســمیت یافته و 
اتخاذ تصمیم خواهد شد و این بار در صورت 
نرســیدن بــه حدنصــاب الزم موضوع جلســه 

ج می شود. مجمع از دستور خار
بــا  فوق العــاده  عمومــی  مجمــع  تصمیمــات 
معتبــر  حاضــران  آرای  )دوســوم(  کثریــت  ا

خواهد بود. 

كيــد شــده اســت:  مجامــع  - در مــاده 17 تا
عمومــی تحــت ریاســت رئیــس هیأت مدیــره 
نایب رئیــس  ایشــان  غیبــت   صــورت  در  و 
هیأت مدیــره و در صورت غیبت وی، توســط 
کــه در مجمــع  یکــی از اعضــای هیأ ت مدیــره 
حاضر باشــند افتتــاح و اداره می شــود مگر در 
مجامــع مربــوط بــه انتخــاب هیأت مدیــره و 
کاندیدای انتخابات  که افراد مذکور  بازرســان 
باشــند،  در اینصــورت خــود مجمــع رئیــس را 

انتخاب می نماید.

كيــد شــده:  -در مــاده 21 در تبصــره اول تا
اعضــای  انتخــاب  بــه  مربــوط  مجامــع  در 
هیأت مدیــره و بازرســان بایســتی از طــرف هر 
یك از شرکتهای عضو صرفًا مدیرعامل و یا یك 
نفــر از اعضای هیأت مدیره آن شــرکت حضور 
یابنــد و فقــط در ایــن مجامع حضــور وکیل یا 

نماینده قابل قبول نمی باشد.

کــه دربــاره انتخــاب  -در تبصــره ۲ مــاده ۲۸ 
شــده  کیــد  تا اســت،  جدیــد  مدیــره  هیــات 
کثــر 6 مــاه پــس از پایان  اســت: چنانچــه حدا
دوره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشــد، 
بازرســان مکلفنــد موضوع را بــه هیأت مدیره 
قــرار  توجــه  مــورد  تذکــر داده و در صورتیکــه 
کار و رفــاه  نگیــرد مراتــب را بــه وزارت تعــاون، 
اجتماعــی اعــالم و از طریــق تشــکیل مجمــع 
انجمــن  هیأت مدیــره  تکلیــف  عمومــی 

)سندیکا( را روشن نمایند.

تشــکيل  دربــاره  كــه   37 مــاده  -در 
و   ، رســته ها  ایجــاد   جدیــد،  كيســيونهای 

شورایعالی است نيز آمده است:
مقتضیــات،  بنابــه  هیأت مدیــره   )37-۲
در  ذیــل  رســته های  قبیــل  از  رســته هایی 
انجمن )ســندیکا( دایر می نماید؛ انحالل این 
رســته ها صرفــًا به پیشــنهاد هیأت مدیــره و با 
تصویــب مجمــع عمومی عــادی خواهــد بود. 
شــرح وظایــف و اختیــارات رســته ها و ارتبــاط 
سازمانی آنها با ارکان انجمن )سندیکا( توسط 
توســط  بــه همیــن منظــور  کــه  آئین نامــه ای 
مجمــع  تصویــب  بــه  و  تنظیــم  هیأت مدیــره 

عمومی عادی می رسد،  تعیین می گردد.
۱. رسته آب

۲. رسته راه، راه آهن و باند فرودگاه
3. رسته صدور خدمات فنی و مهندسی

4. رسته ابنیه
گاز و پتروشیمی 5. رسته نفت، 

که هیأت مدیره صالح و  6. سایر رســته هایی 
الزم بداند.

3-37( هیأت مدیــره بنــا بــه تشــخیص خود 
جهت همفکری و استفاده از مشورت بزرگان 
صنف، شــورایی به نام "شــورایعالی" تشــکیل 

 
  تبصره اول ماده 21:
 در مجامع مربوط 
به انتخاب اعضای 

هیأت مدیره و 
رسان بایستی  باز
از طرف هر یك از 
شركتهای عضو 

صرفًا مدیرعامل و 
یا یك نفر از اعضای 

هیأت مدیره آن شركت 
حضور یابند و فقط 

در این مجامع حضور 
وكیل یا نماینده قابل 

قبول نمی باشد.

 ماده 37:
 هیأت مدیره 

بنابه مقتضیات، 
رسته هایی از قبیل 
رسته های ذیل در 

انجمن )سندیکا( دایر 
می نماید؛ انحالل این 

رسته ها صرفًا به 
پیشنهاد هیأت مدیره 

و با تصویب مجمع 
عمومی عادی خواهد 
بود. شرح وظایف و 
اختیارات رسته ها و 

ارتباط سازمانی آنها با 
اركان انجمن )سندیکا( 

توسط آئین نامه ای 
كه به همین منظور 
توسط هیأت مدیره 
تنظیم و به تصویب 
مجمع عمومی عادی 

می رسد،  تعیین 
می گردد.
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می دهد. تعداد اعضای شورایعالی و انتخاب 
ارتبــاط  و  ح وظایــف و اختیــارات  آنهــا و شــر
توســط  )ســندیکا(  انجمــن  بــا  آن  ســازمانی 

هیأت مدیره تنظیم می گردد.
تبصــره: در صورتیکــه انجمنهــای تخصصــی 
درمــورد فعالیتهــای رســته های باال تشــکیل 
شــده باشــد، جهت احتراز از اقدامات موازی 
انجمــن  رســته های  متناقــض،  احتمــااًل  و 
انجمنهــای  همــکاری  بــا  را  خــود  اقدامــات 

تخصصی به انجام خواهند رساند.

كميســيونها بــه ترتيــب حــروف  مــاده 38( 
الفبا عبارتند از:

کمیسیون   آمار و اطالعات  .۱
کمیسیون اقتصاد و بانکها  .۲

کمیسیون انتشارات  .3
کمیسیون تحقیق و توسعه  .4

کمیسیون حل اختالف  .5
6. کمیسیون روابط عمومی و امور بین المللی

کمیسیون عضویت و پی گیری  .7
کمیسیون فنی  .۸

کمیسیون قوانین و مقررات  .9
هیأت مدیــره  کــه  کمیســیونهایی  ســایر   .۱0

صالح و الزم بداند.
کــه مربــوط بــه پرداخــت  -در مــاده 43 نیــز 
مــاده  از  قســمتی  در  اســت   عضویــت  حــق 
کــه بــا  کیــد شــده اســت:  در صورتــی  مزبــور تا
کــه هیأت مدیــره می نمایــد عضــو  اقداماتــی 
مزبــور از پرداخــت حــق عضویت خــود امتناع 
نمایــد عضویــت عضو مــورد بحــث در انجمن 
)ســندیکا( بــه تشــخیص هیأت مدیــره معلق 
اولیــن  در  می توانــد  هیأت مدیــره  می گــردد. 
جلســه مجمع عمومی نسبت به اخراج عضو 

معلق تصمیم گیری نماید.

نماینــده  فرهادپــور  آقــای  جلســه  ايــن  در 
كــه دربــاره برخــی  كار نيــز حاضــر بــود  وزارت 
و  دادنــد  توضيــح  اساســنامه  تغييــرات  از 
پاســخهای الزم توســط هيات رئيســه داده 
شــد به ویژه آقای مهندس ملکیانی فرد اعالم 
که  کــه انجمــن مــا وقتی تشــکیل شــد  کردنــد 
کار هنوز تاســیس نشــده بود. تغییر نام  وزارت 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی به انجمن 
شــرکتهای ســاختمانی بــدون مشــورت بــا مــا 
که  گرفته اســت، و این در حالی اســت  صورت 
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکایی  قدمــت 
کار اســت. عــالوه بر این  بیشــتر از خــود وزارت 
کار سندیکایی متفاوت  کار انجمنی با  ماهیت 
کند.  کار باید به این نکته توجه  است و وزارت 

مهنــدس ملکيانی فرد درباره پرداخت حق 
كرد: بســیاری عقیده دارند  عضویــت عنوان 
پرداخــت حــق عضویت در شــرایط اقتصادی 
ای  بیهــوده  امــر  و  اســت  دشــوار  نامســاعد 
می نمایــد امــا بنــده قویــا معتقــدم در چنیــن 
شــرایطی پرداخــت حــق عضویــت از اهمیــت 
که بــا پرداخت  بیشــتری برخوردار اســت چرا 
آن تشــکلها قــادر به ادامــه حیــات و پیگیری 
مطالبات اعضای خود می شــوند و می توانند 
و  صنفــی  تالشــهای  بــا  شــرایط  بدتریــن  در 

کنند.  حرفه ای خود به نفع اعضا اقدام 
مســئله  عضویــت،  حــق  بحــث  حاشــیه  در 
که بعد  ح شد  منشور اخالقی مهندسین مطر
از اظهارنظرهای مختلف قرار شــد شــرکتهای 
عضــو انجمــن، نظــر خــود را درباره مفــاد این 
کمیســیون عضویــت  کننــد تــا  منشــور اعــالم 
درباره آن مطالعه و بررســی نموده، و آن را در 

اساسنامه منظور نماید. 

 مهندس ملکیانی فرد: 
 انجمن ما وقتی 
تشکیل شد كه 
وزارت كار هنوز 

تاسیس نشده بود. 
تغییر نام سندیکای 

شركتهای ساختمانی 
به انجمن شركتهای 

ساختمانی بدون 
مشورت با ما صورت 
گرفته است، و این 
در حالی است كه 
قدمت سندیکایی 

شركتهای ساختمانی 
بیشتر از خود وزارت 

كار است. عالوه 
بر این ماهیت 

كار انجمنی با كار 
سندیکایی متفاوت 

است و وزارت كار 
باید به این نکته 

توجه كند. 



روز شنبه بیست و پنجم آبانماه سال جاری از ساعت ۱6 به بعد انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی در 
تاالر همایشهای انجمن شرکتهای ساختمانی )در محل انجمن( برگزار می شود.

کارکردهای انجمن با شــرایط  کــه مدیــران محترم و ارجمند شــرکتهای عضــو انجمن اطالع دارند برای انطباق بیشــتر  همانطــوری 
کارگــروه ویژه ای در  جــاری و روان ســازی افزون تــر امــور آن تغییراتــی در اساســنامه انجمــن ضروری و الزامــی بود. به همیــن منظور 
کمیســیون قوانیــن و مقررات تشــکیل شــد و با توجــه به الزامات مــورد نیاز برای تحقق هر چه بیشــتر اهداف ســازمانی انجمن، در 
خ  که در روز شــنبه مور کنونــی تعامــالت میــان نهــادی تغییراتــی در اساســنامه ایجاد شــد و در مجمــع عمومی فوق العــاده  فراینــد 
گردید. یکی از تغییرات  گردید این تغییرات بند به بند قرائت و به سمع حضار رسید و به اتفاق آراء تصویب و تأیید  9۲/7/6 برگزار 
اساســی در اساســنامه، لزوم شــرکت یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شــرکتهای عضو همراه با نامه رسمی ممهور شده، 

در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان بود )که بالطبع هرسه سال یکبار انجام می گیرد(.
کامــل به توانمندی هــا و فعالیتهــای نامزدهای  کــه اعضــای هیأت مدیــره و مدیرعامل شــرکتهای عضو انجمن اشــراف  از آنجایــی 
کوششــهای آنها دارند، لذا در این تغییر مقرر شــد الاقل هرسه سال  کافی و وافی با ســوابق تالشــها و  احتمالی انتخاباتی و آشــنایی 
یکبــار آن هــم فقــط در انتخــاب هیأت مدیره و بازرســان، اعضای هیأت مدیره شــرکتهای عضو و یا مدیرعامــل آن حضور یافته و در 
گســترده تر و تعامالت بیشــتر بین مدیران ارشــد  رأی گیری شــرکت نمایند. با توجه به شــرایط حســاس موجود و نیاز به تالشــهای 
کارفرمایی انتخــاب اصلح نامزدهــای عضویــت در هیأت مدیره انجمــن از اوجب  انجمــن بــا نهادهــای دولتــی، حکومتی و بخــش 
واجبــات اســت و می توانــد در رونــد بهتــر امور شــرکتهای عضو انجمــن نقش مؤثر و اثربخشــی ایفا نمایــد. به همین دلیــل به همه 
مدیران ارشــد شــرکتهای عضو توصیه می شــود با تمامی ظرفیت و حمیت در این انتخابات حضور یابند و به نامزدهای مورد نظر 
خویــش رأی دهنــد تــا آراء بــاالی انتخاب شــدگان زمینه های پویایی و جدیت هرچه بیشــتر را در پیشــبرد اهــداف انجمن بیش از 

پیش تقویت نماید. 
گسترده شما عزیزان  که در انتخابات پیش روی انجمن، چون انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری شاهد حضور  امید آن است 
در انتخابات باشیم تا با همبستگی، پیوستگی، اتحاد و اتفاق در راه منافع ملی و صنفی انجمن گامهای استوارتر و محکم تری برداریم 

و موانع احتمالی را در تعاملی خالق با نهادهای ذیربط، مرتفع  نماییم  و از پیش پای پیمانکاران پروژه های عمرانی برداریم. 
گســترده شــما را در انتخابات، رمــز و راز موفقیت انجمــن در تعالی جایگاه و پایگاه شــرکتهای مهندســی  مــا انتظــار حضــور فعــال و 

کید می نماییم و مشارکت همگانی را توصیه می کنیم. پیمانکار مجری پیمان ارزیابی، و بر آن تأ
كميسيون انتشارات انجمن      

به طور گسترده و با توانی همگانی

 در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن مشارکت می کنیم

دوره آموزشی مسئول ماشین آالت سنگین برگزار شد
کیمیا فن آور آریا دوره  شــرکت تضمین شــرکتهای ساختمانی با همکاری شــرکت 
آموزشــی مســئول ماشــین آالت ســنگین را در محــل شــرکت تضمین شــرکتهای 

کرد. ساختمانی واقع در انجمن شرکتهای ساختمانی برگزار 
مهندســی  شــرکتهای  ســنگین  ماشــین آالت  مدیــران  آموزشــی  دوره  ایــن  در 
که طول مدت این  پیمانکار پروژه های عمرانی حضور یافتند. شــایان ذکر است 
دوره یك هفته  از شنبه 6 مهرماه سال جاری تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
کالســها از ســاعت ۸:30 و پایــان آن ۱4:30 بــود.  ۱0 مهرمــاه بــود و زمــان شــروع 

که هر یك با بیش از ۲5 ســال ســابقه آموزشــی امور  مدرســان ایــن دوره آقایــان مهندســان )رســتمی، انصاف پــور و ســلیمانی( بودند 
ماشــین آالت ســنگین بودنــد. ایــن دوره تحت نظر ســازمان فنی وحرفه ای وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی قــرار دارد و از طریق آن 
گواهینامه مهارت فنی، حرفه ای به شرکت کنندگان در دوره اعطا می شود.شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی بنابه بیانیه  سازمان 
کاربــردی را طراحی و به مــرور آنها را اجرایــی می نماید به مدیران  مأموریــت خــود دوره هــای مختلــف و متعدد آموزشــهای ترویجی و 

کاربردی معرفی نمایند. محترم شرکتهای عضو انجمن توصیه می شود منابع انسانی خود را به این دوره های آموزشی 

قابل توجه مدیران محترم شركتهای عضو انجمن

12
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دیدار رسته آب با  معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو

رسته آب انجمن شركتهای ساختمانی و تعدادی از فعاالن پروژه های آبی به منظور آشنايی و عرض تبریک به مناسبت انتصاب 
آقای مهندس ميدانی در پســت معاونت جدید امور آب و آبفای وزارت نيرو، به دیدار ایشــان رفتند. در اين دیدار جناب آقای 
كردند و از آمادگی  مهندس نوروزی ریاســت محترم رســته آب انجمن شــركتهای ســاختمانی به نمایندگی از افراد حاضر صحبت 

كشور برای همکاری با اين وزارتخانه خبر دادند. فعاالن بخش خصوصی در حوزه پروژه های آبی 

مهنــدس منوچهــر نــوروزی رئیــس هیات مدیــره شــرکت تابلیه و 
رئیس رســته سدسازی و منابع آب انجمن شرکتهای ساختمانی 
ضمن تبریک به آقای مهندس میدانی، آمادگی رسته آب را برای 
کردند و در رابطه  همــکاری با معاونت جدیــد امور آب و آبفا اعالم 
کوتاهی ارائه نمودند و  گزارش  با تشــکیل فدراســیون صنعت آب 
افزودنــد: شــعار دولت آقای دکتر روحانی شــعار مشــارکت مردمی 
در مســئولیتها و پروژه هــا بــوده اســت. اعضای رســته آب انجمن 
کاری آنها قریب بر ۲5- که متوسط سن  شرکتهای ساختمانی نیز 
30 ســال اســت آمادگی خــود را برای همکاری بــا وزارت نیرو اعالم 

قــرار  بــا  تــا  می نمایــد، 
دادن تجربــه علمــی و 
اختیــار  در  خــود  فنــی 
گام  وزارتخانــه،  ایــن 
راســتای  در  مفیــدی 
کشور  توسعه و آبادانی 
مقابــل  در  بردارنــد. 
وزارت  داریــم  انتظــار 
مشــاوره  از  نیــز  نیــرو 

و همــکاری مــا نهایــت اســتفاده را بــرای بهبــود شــرایط و توســعه 
کــه شــرکتهای عضو  کشــور داشــته باشــد، چــرا  روزافــزون و پایــدار 
رسته آب انجمن شرکتهای ساختمانی در صنعت خود به دانش 
الزم دست یافته اند و به خودکفایی رسیده اند و قادرند همگام با 
بهترین شرکتهای دنیا در حوزه آب و آبفا، توانمندی های خود را 

گیرند. کار  در حوزه ملی و عرصه بین المللی به 
ݢݢݢمهندس ميدانی نيز با بيان اين كه بامسائل حوزه آب آشنايی دارند 
عنوان كردند: بخش آب مشکالت پیچیده ای دارد که این مشکالت 

بــا جامعــه نیز در ارتباط می باشــد. تامین منابع مالی فقط یکــی از این 
مشکالت است و بسیاری از مسائل این حوزه ارتباط مستقیم به تامین 
مالی ندارد و به نظر می رسد به دلیل عدم اقناع جامعه و مردم در مورد 
این مسئله، توسط مسئولین و همچنین  با اعمال برخی اشتباهات و 
ســهل انگاری های خود منابع آبی کشور را دچار شرایط فعلی کرده ایم  
و ترمیم آن مشــکل اســت ولی شــدنی اســت، البته باید بگویم برخی از 
اشــتباهات در حــوزه آب قابل بخشــش یــا جبران نیســت. وی ضمن 
استقبال از همراهی و همکاری با تشکلهای بخش خصوصی از این امر 

استقبال و درباره این همکاری اظهار امیدواری کرد. 
الزم به ذکر اســت پیش 
از ایــن، علیرضــا دایمــی 
معاونــت  سرپرســتی 
وزارت  آبفــای  و  آب 
نیــرو را عهــده دار بــود تا 
اینکــه  با صــدور حکمی 
نیــرو،  وزیــر  ســوی  از 
مهندس رحیم میدانی 
بــه عنــوان معــاون امــور 
آب و آبفــای وزارت نیــرو منصــوب شــد. وی متولــد ســال ۱337 
کارشناســی ارشــد ژئوتکنیــک از  در شــهر میانــه و دارای مــدرک 
کارشناســی راه و ســاختمان از  دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران، 
دانشــکده فنی دانشــگاه تبریز است و پیش از این سرپرست دفتر 
ح های  فنــی فرمانداری هــای میانــه، اهــر و هشــترود، معــاون طر
زودبــازده، معــاون مهندســی و نوســازی و مدیرعامــل و رییــس 
هیــات مدیــره شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان شــرقی و مشــاور 

عالی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بوده است.
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ايــن  شــاخص  مناســب ترين  ويژگــی   •
كــه واقعی باشــد بــه موقــع اعالم  اســت 
شــود تا با دریافت آن پيمانکار تعهدات 
خــود را به هنگام انجام دهد و آثار منفی 

نوسان قيمتها را به موقع جبران نماید

در ماجــرای زلزلــه آذربایجــان انجمــن شــركتهای ســاختمانی و 
شــركتهای مهندســی زيرمجموعــه آن ضمــن اظهــار همــدردی 
گونه  بــا مــردم آســيب دیــده آن منطقــه، آمادگــی خــود برای هــر 
كردنــد و  همــکاری و هميــاری جهــت بازســازی منطقــه اعــالم 
كــه در  اقدامهايــی را نيــز بــه عمــل آوردنــد. یکــی از شــركتهايی 
اين باره مســئوالنه و دلســوزانه وارد صحنه شــد شركت عمران 
كــه همــواره در مواقع همــواره بحرانی ، با بســيج  آذرســتان بــود 
گامهــای موثری در كمک رســانی به مردم  كليــه امکانــات خود، 

كشور برداشته است.  آسيب دیده در مناطق مختلف 
كرمــان، اين شــركت با ارســال  در ســال 85 در واقعــه زلزلــه زرنــد 
كمکهای  كارگاه زرنــد خود،  ماشــين آالت و تجهيزات موجــود در 
شــایانی به روســتائيان منطقه نمــود و در زلزلــه آذربایجان نيز، با 
كارگاه تبريز و نيروهای خود و  استفاده از ماشين آالت موجود در 
كمکهايی از همکاران و دوســتان، قدمهای  همچنين با دریافت 
كاهش آالم و آســيب های وارده به مردم منطقه  مثبتی در جهت 

برداشت. 
كه شــركتهای پيمانکار، با مســاعدت انجمنهای  با اميد به اين 
 صنفــی، تشــکيالت منســجمی در جهــت انجــام اینگونــه امــور
كنند، به همراه ســردبير ماهنامه پيــام آبادگران به دیدار   ایجــاد 
مهندس توحيد زورچنگ، مديرعامل شــركت عمران آذرســتان 
رفتيــم. مهنــدس زورچنگ  حدود 10 ســال در شــركتهای بزرگی 
كار بــوده و طــی 25 ســال اخيــر نيــز  بــه  ماننــد افرنــد مشــغول 
مديرعامل شــركت عمران آذرســتان اســت. ایشــان در آســتانه 
سالگشــت ربــع قــرن ســازندگی و آبادگــری ايــن شــركت ایشــان 
گفتگــو با ماهنامه ما به مشــکالت ريز و درشــت پيمانکاران  در 
پرداخــت و درباره راه حل اين مشــکالت نظــرات خود را اعالم 
كــه خوانندگان محتــرم ماهنامــه را به خواندن مشــروح آن  كــرد 

دعوت می نماييم.  

كــه بــه ماهنامه پيام    آقــای مهنــدس زورچنــگ از فرصتی 
گــر موافق  آبادگــران دادیــد از شــما سپاســگزاری می نمائيــم. ا

كنيم. باشيد سوالها را اعالم 
که برای ارائه مشــکالت صنف    مــن نیــز بــه نوبه خود از امکانــی 
پیمانــکاران پروژه هــای عمرانــی در اختیــار اینجانب قــرار دادید 

تشکر می کنم و آماده پاسخگویی به سوالهای شما هستم. 
كه شــما به عنوان یکی از بزرگان   ســوال اول من اين اســت 
صنــف شــركتهای پــروژ محور ، مســائل و مشــکالت پروژه ها 
و پيمــان را بــرای مــا بر اســاس درجــه اولویــت  توضيح دهيد 

ح دهيــد؟ در واقــع مشــکل  و راههــای بــرون رفــت آن را شــر
ارزیابی و ارجاع پروژه ها چيست؟

که مدیرعامل این شرکت هستم. قبل از آن   من ۲5 سال است 
کارگاه  و مدیر پروژه  شرکتهای  نیز ۱0 ســال در ســمت سرپرســت 
کرده ام. با این مشکالت ما همیشه دست و پنجه نرم  کار  بزرگ 
کار زمانی به شــکل مســابقه مــرگ درآمده بود  کرده ایــم. ارجــاع 
کرده اند اما هنوز  و  اخیرا با بخشــنامه هایی ســعی در اصالح آن 
که پایین ترین قیمت مناســب اســت یا باید با  بحث این اســت 
فرمولی به قیمت مناســب رســید؟ در این مورد توافق و اجماع 

كرد  مديرعامل عمران آذرستان اعالم 

ویژگی مناسب ترین شاخص این است که
 واقعی باشد و به موقع اعالم شود
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وجود ندارد. البته اخالق حرفه ای یک روی دیگر این سکه است 
کار را بگیرند  کــه بتوانند  و متاســفانه برخــی پیمانکاران برای این 
که نــه تنها حیات  قیمتهایــی پایین تــر از پایه پیشــنهاد می دهند 

که بقای همکارانشان را نیز تهدید می کند. خود آنها 
کــه در زمان  بــه نظر من درســت ترین شــاخص، شــاخصی اســت 
کم  خــود اعالم شــود و پیمانکار به موقع دریافتــی خود را بگیرد تا 
کســریها به موقع جبران شــود. از این لحاظ تنها دوران آرامش  و 
که 7 فهرست  نسبی پیمانکاران در دوران دولت آقای خاتمی بود 
که نه در دولتهای قبلی و نه در دولتهای نهم و دهم  منتشــر شــد 
نظیر آن دیده نشــده اســت. در مورد شــاخصهای تعدیل معموال 
ســه ماهه اول و دوم تعدیلها اواســط آذر ماه همان ســال منتشــر 
می شــد و تعدیل ســه ماهه ســوم و چهارم نیز اواسط اردیبهشت 

ماه سال بعد  اعالم می شد. 
آن  در  می زنــم.  مثالــی  دوران  آن  شــرایط  شــدن  روشــن  بــرای 
گــران شــد بخشــنامه ای در خصوص  ســالها وقتــی آهــن بی رویــه 
کید  شده  که تعدیل نمی گیرند صادر شــد و در آن تا قراردادهایی 
که  که مابه التفاوت مصالح به قراردادهایی هم تعلق می گیرد  بود 
کید شــده بــود باید خود پیمانکار  تعدیل نمی گیرند. همچنین تا
پیش بینــی ۱۲ درصد افزایش قیمت را  می-کرد، اما چون قیمتها 
کمک بــه پیمانکار، دولت این  30 درصــد افزایــش یافته بود برای 

کرد.   تعدیل را لحاظ 
که در آن دوران دقت نظر زیادی دیده می شد.  منظورم این است 
گذشــته شــاخصهای تعدیــل بــا یــک ســال تاخیــر  امــا در ۸ ســال 
که شــاخصها اصــال جوابگوی  اعــالم می شــد، و ایــن در حالــی بود 
گرفتاریهای بزرگی  تغییــرات قیمتهــا هــم نبود. در حــال حاضر مــا 
داریــم، مثــال در مــورد یــک پــروژه بــزرگ مــا تعهــد تهیــه و تحویل 
 90 ســال  خــرداد  وقتــی  کــه  داده ایــم  کار  پــای  در  را  اجناســی 

پیشــنهاد قیمــت می دادیم، میلگرد 795 تومان بــود ولی امروز با 
 احتســاب  شــاخصهای اعالم شــده ســال ۱390 و ۱39۱، قیمت ما

 بــه ۱350 تومــان می رســد در حالــی که میلگــرد در بــازار  ۱۸00 تومان 
است.

متاسفانه تعدیل جوابگوی تورم به وجود آمده نیست و سرنوشت 
کار پیمانــکاری  کــه از شــرایط  پیمانــکار در دســت افــرادی اســت 
کــم اطالع هســتند. ادامه ایــن روند باعــث ناامیدی  بــی اطــالع و 
که پیمانکار مجبور است هزینه  کار است چرا  پیمانکاران از ادامه 
کــه پروژه هــای زیادی  زیــادی از جیــب خــود بپــردازد، ضمن این 
بــر روی زمیــن می ماند. به نظر می رســد الزم اســت نماینده های 
کارگروههای تعیین شــاخصهای تعدیل حضور  انجمــن ما نیــز در 
داشــته باشــند و این حضور در حد مشــارکت در تصمیم ســازی و 

تصمیم گیری باشد.
کشــور ما نیازمند افراد عاشــق است چون مشکالت  پیمانکاری در 
و درگیری هــای آن زیــاد اســت.  متاســفانه شــرایط عمومــی پیمان 
بــا تمــام اصالحات آن منصفانه نیســت و باعث شــده این تصور به 
وجود آید که پیمانکاران همیشه در لبه پرتگاه ایستاده اند و ممکن 
گر شــرکتهایی مانند شــرکت ما  اســت در یک لحظه پرتاب شــوند. ا
هنوز به حیات خود ادامه داده اند به دلیل داشــتن تالشــی در حد 
آمادگــی جنگــی بــرای مقابله بــا مشــکالت و زندگی پیمانــکاری در 
که الزمه آن دقت نظــر درباره جزئیات  چنین شــرایطی بوده اســت 
کارفرما تعامــل می کنیم و شــرایط را با  نقشــه پروژه هــا اســت. ما بــا 

حوصله ای توان فرسا به وی توضیح می دهیم و پیش می بریم.

كه  كردن در شــرایط فعلی  كار  كــه فرمودیــد   بــا توجــه به اين 
كار  قيمتها نوســان زیادی داشــته با شــاخصهای ســال 1388  
دشواری است، از طرف دیگر در پاره ای زمينه ها همانطوری كه 
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كردید شــركتها قيمت زير قيمت پایه )مينوس( می دهد  اشــاره 
كه مبادا تعدیلها بيش از حد است.  كارفرما را مردد می كند  كه 

شما در مورد اين نوع قيمتها چه نظری دارید؟
کاری ما فرهنگ ســازی  باید تشــکلهای ما قوی شــود و در روابط 
شــود. تــا پیمانــکاران بداننــد ایــن خودزنی بــه نابودی خــود آنها 
منجر خواهد شــد. خوشبختانه بخشنامه تعیین قیمت مناسب 
که بایــد انجمن  معمــول شــده و بخشــنامه آن صادر شــده اســت 
کنــد و بــا دســتورالعمل مناســبی در راســتای تکمیل  کار  روی آن 
که این بخشنامه  را در  کند. و از مراجع اجرایی بخواهد  آن اقدام 

کنند.  همه مناقصات لحاظ 

 آیــا شــاخص های تعديــل اعــالم شــده واقعــی هســتند؟ در 
كه پاســخ شما منفی است چه راههايی را برای واقعی  صورتی 
شــدن آن پيشــنهاد می نمائيــد؟ و وضعيــت قراردادهــای در 

دست اجرا را چگونه می دانيد؟
که توضیح داده شــد شــاخصهای تعدیل در ســالهای  همانگونــه 
گذشــته، بــه هیچ وجــه مطابقتی بــا هزینه های جاری نداشــته و 
کیــد ویژه دولــت محترم بر  کاهــش مشــکالت موجود، تأ راههــای 
ابالغ شــاخصها در سررسیدهای ســه ماهه و همچنین تخصیص 

گذشته، می باشد. مجدد مابه التفاوت مصالح، مطابق روال 
 

 در حــال حاضر معــادالت معيارهای چند متغيــره مختلفی از 
جملــه معادالت فازی بــرای تعين قيمت مناســب وجود دارد. 
بــه جــز آن می تــوان ميانگين وزنــی قيمتهای پيشــنهادی را به 
گرفــت. در عيــن حــال انجمن  عنــوان قيمــت مناســب در نظــر 
شــركتهای عضــو را ملزم به رعایت اصول مربوط به پيشــنهاد 

قيمت نماید. جنابعالی آینده پروژه ها را چگونه می-بينيد؟
بخشنامه های ابالغی  سازمان مدیریت، شامل بخشنامه تعیین 
کامل و دقیق  دامنه مناسب و  بخشنامه انضباط مالی پروژه ها،  
که از  گردنــد  کارفرمایــان ملزم  که  طراحــی شــده اند، بــه شــرط آن 

کنند. بخشنامه های مذکور ، در تمام مناقصات استفاده 

بــا چــه  پيمانــکاران شــركتهای ســاختمانی  نظــر شــما  بــه   
كالن  مشــکالتی در ســطح خــرد )ســازمانی(، ميانــه )ملــی( و 
)بين المللــی( و در بعد درون ســازمانی چه ضعف ها و قوت ها 
و در بعد برون سازمانی با چه تهدیدها و فرصت هايی مواجه 

هستند و راه حل پيشنهادی شما در اين زمينه ها چيست؟
در پاســخ به پرسش شــما و در قالب تفکیک بندی مورد نظرتان، 
که در ســطح خــرد و ســازمانی،  بطــور مختصــر بعــرض می رســانم 
کارآمــد روبــرو  بــا مشــکل بکارگیــری نیــروی انســانی متخصــص و 
غ التحصیــل مــا، به  هســتیم. غالــب مهندســان جــوان و تــازه فار
دلیــل فاصله زیاد دروس دانشــگاهی با مســائل روزمــره اجرایی و 
کتب دانشــگاهی بــا تکنولوژیها  کارگاهــی و همچنیــن بــروز نبودن 
کار  و روشــهای نویــن ســاختمانی، نیــاز بــه صــرف چندیــن ســال 
کافــی در اجرای  جــدی در پروژه هــای اجرایــی دارند تا بهــره وری 
کارها داشته باشند و این مهم نیز حاصل نمی گردد مگر با تحمل 
پروژه هــای  در  کار  و  خــود  زادگاه  و  خانــه  از  دوری  و  ســختی ها 
کثر جوانان ما بدلیل مشــکالت  کشــوری، اما متأســفانه ا مختلف 
گذشــته،  موجــود اقتصــادی و تغییــر بافــت خانواده ها نســبت به 

کاشــانه خود  کــه از  ترجیــح می دهنــد 
مــرور  بــه  نتیجــه  در  و  نگردنــد  دور 
نیــز  را  خــود  دانشــگاهی  محفوظــات 
فراموش می کنند، از طرفی مهندسان 
قدیمی و با تجربه نیز بدلیل مشکالت 
اقتصادی و نیاز به حق آنها، در تأمین 
شــرایط مناســب زندگی، مطابق شأن 
خــود، توقــع دســتمزدهایی را دارنــد 
کارفرمایان  کــه بــا دریافتــی شــرکتها از 
پروژه هــا، همخوانی ندارد و در نتیجه 
بــا عــدم تأمیــن انتظــارات ایشــان، و 
کاری  کاهــش راندمــان  بــه تبــع آن بــا 

درست ترین 
شاخص، شاخصی 

است كه در زمان 
خود اعالم شود و 
پیمانکار به موقع 

دریافتی خود را بگیرد 
تا كم و كسریها به 
موقع جبران شود.
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در ســطح میانــه و ملی، مشــکالتی در قوانیــن موجود و نحــوه برگزاری 
مناقصــات و انتخــاب پیمانــکاران و پرداخــت مطالبــات شــرکتهای 
کــه در صــورت لــزوم، بــه تشــریح ان خواهــم  ســاختمانی وجــود دارد 
پرداخــت. در ســطح کالن و بین المللــی، بــه دلیل وجــود تحریم های 
اقتصــادی و مشــکالت موجود در انتقال مبالغ دریافتــی پیمانکاران از 
بابــت حق الزحمــه اجــرای پروژه های خارج از کشــور و همچنین چند 
نرخی بودن ارز، ریسک صدور خدمات فنی و مهندسی باال رفته است.

  در صــورت پذيــرش وجود مشــکالتی در قانــون مناقصات و 
 مشــکالت را بر اســاس درجه 

ً
نحــوه برگــزاری آن در ايــران لطفــا

كرده، راههــای برون رفت از آنها  اولویــت و اهميــت طبقه بندی 
را ارائه دهيد؟

در خصــوص قانــون مناقصــات و نحــوه برگــزاری آن، به نظــر بنده، 
کارفرمایان،  اولین مشــکل در عدم وجود رویه واحد در سازمانها و 
کان بســیاری از  کمــا در اجــرای قوانیــن و بخشــنامه ها می باشــد. 
ارگانهــا، علیرغم تدوین و ابالغ قانون نظام فنی و اجرایی در ســال 
۱3۸5، طرحهــا و پروژه هــای خود را به 
دو بخش عمرانی و غیر عمرانی تفکیک 
تســری  عــدم  بــا  نتیجــه  در  و  نمــوده 
و  مدیریــت  ســازمان  ابالغــی  ضوابــط 
کشــور بــه طرحهــای غیــر  برنامه ریــزی 
عمرانــی، باعث ایجــاد دوگانگی و بعضًا 
تضییــع حقوق پیمانکاران و همچنین 
ج  در دلیــل  بــه  ملــی  ســرمایه  اتــالف 
کارشناســی در  مــوارد ســلیقه ای و غیــر 
اســناد مناقصات می گردند. متأسفانه 
دلیــل  بــه  کشــور،  پروژه هــای  کثــر  ا در 
کارهــا، زمان و دقت  تعجیل در شــروع 

کافــی در طراحی اصولی پروژه ها و تدوین روشــهای اجرایی بهینه 
آن و تهیــه بــرآورد ریالی، صــورت نمی گیرد و نقشــه های اجرایی به 
کار تولیــد می گردند و در نتیجه باعث بروز تغییرات  مــوازات اجرای 
بســیار در مبالــغ قــراردادی و حتــی وجــود پــاره ای از معارض ها در 
که عامل اصلی آن  پروژه هــا رکود و توقف پروژه ها، را به همراه دارد 
کارفرمایان،  عدم پیش بینی این تغییرات در برآورد بودجه توسط 

می باشد.

 آقای مهندس، مســائل و مشــکالت ماليات بر ارزش افزوده را 
در شركتهای پيمانکاری تشريح نموده و راههای اجرايی مرضی 
 بخشنامه ای در اين 

ً
الطرفين آن را پيشنهاد نمائيد؟ البته اخيرا

زمينه توســط ریاســت ســازمان مالياتی صادر شــده اســت. نظر 
جنابعالی را در مورد اين بخشنامه خواستاريم.

کار مطالعاتی برای مالیات بر ارزش افزوده و  گفته می شود ۱4 سال 
کنند اما از همان  که آن را پیاده  گرفته  مسائل دیگر مالیاتی صورت 
کار توجیهی درباره آن  که اجرای آن شــروع شــد هیچ  اول مهر ۸۸ 
کارفرمای  کــه  انجــام نشــد. ما در همان ســال چند پروژه داشــتیم 
آنها می گفت ما به شما مالیات بر ارزش افزوده نمی دهیم چون در 
منطقــه آزادیــم و از مالیات معاف هســتیم. شــرکت دیگر می گفت: 
چون در اردیبهشــت ۸7 با شــما قرارداد بســتیم و همه مالیات بر 
که جزو مالیات  عهــده شماســت، این مالیات بر ارزش افزوده هــم 

است بر عهده شما است. 
مشــکالت مطروحــه در زمینه اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
را در شــرکتهای پیمانــکاری می تــوان در دو قســمت طبقه بنــدی 
کرد. مشــکالت موجود با ســازمان امور مالیاتی و مشــکالت موجود 
که مشــکالت موجود با ســازمان مالیاتی خود شامل  کارفرمایان،  با 
کاال است. محاسبه مأخذ مشمول و محاسبه اعتبار مالیاتی خرید 

الف( در محاسبه مأخذ مشمول
الف-1-ممیزیــن محترم مالیاتی علیرغــم تصریح قانون )بند ب از 
ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر محاسبه مالیات بر ارزش 
کــه با  کان درآمــد ابــرازی شــرکت را  کمــا افــزوده صــورت وضعیــت، 
اســتفاده از اســتاندارد شماره 9 حسابداری پیمانکاری و مبتنی بر 
ک تعیین مالیات  کار پروژه محاســبه می گردد مال برآورد پیشــرفت 

قرار می دهند.
رعایت اســتاندارد شــماره 9 صرفــًا ناظر بر درآمد بــرآوردی پیمانکار 
که  در پروژه هــای بلنــد مــدت )بیــش از یکســال( اســت. درآمــدی 
صرفــًا بــرآوردی اســت و هنــوز تبدیــل بــه صــورت وضعیــت قابــل 
کارفرما نشــده اســت و به تبع  رســیدگی دســتگاه نظارت و مشــاور 
کننــده خدمات )کارفرما( نرســیده اســت در  آن بــه تأییــد دریافــت 
کارفرما نرســیده و  که خدمات ارائه شــده بــه تأیید  چنیــن حالتــی 

متاسفانه تعدیل 
جوابگوی تورم به 

وجود آمده نیست و 
سرنوشت پیمانکار در 

دست افرادی است 
كه از شرایط كار 

پیمانکاری بی اطالع و 
كم اطالع هستند
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لذا صورتحساب آن هم صادر نشده است محاسبه مالیات ارزش 
افــزوده بــر ارائــه خدمات بــرآوردی بــا روح قانون مالیــات بر ارزش 
افــزوده منافــات دارد و موجــب فشــار بــر پیمانــکار- اتــالف وقــت 
کنترل مبالغ مالیات  هیأتهای حل اختالف مالیاتی و عدم امکان 

کارفرما می گردد.  با دفاتر 
الــف-2- در ایــن محاســبه نیــز همــواره تعدیــل افزایشــی بــرآورد 
کاهشــی را )کــه ناشــی از  قبلــی را ممیزیــن می پذیرنــد و تعدیــل 
برآورد ناصحیح در ســنوات قبلی و یا تغییر در برآوردها می باشــد( 

نمی پذیرند.

ب( در محاســبه اعتبــار مالياتــی 
كاال خرید 

علیرغــم اینکــه فروشــندگان معتبر 
اینترنتــی ســازمان  کاال در ســایت 
هنــگام  لیکــن  می شــوند  معرفــی 
کــه حداقل یکســال بعد  رســیدگی 
می گیــرد  صــورت  خریــد  انجــام  از 
همــان  از  برخــی  کتورهــای  فا
فروشندگان را نامعتبر تلقی نموده 
بابــت ارزش  از  و مبالــغ پرداختــی 
نمی آورنــد.  حســاب  در  را  افــزوده 
خریــد،  زمــان  در  اســت  بدیهــی 
بــا  تنهــا  پیمانــکاری  شــرکتهای 
مراجعــه بــه ســایت و اخــذ مدارک 
امــکان  افــزوده  ارزش  نــام  ثبــت 
را  معتبــر  فروشــندگان  شناســائی 
حــذف  بعــدی  تغییــرات  و  دارنــد 
در  اعــالم  تاریــخ  از  آنــان  اعتبــار 
دارائــی  وزارت  معتبــر  ســایت های 
ایــن  در  می باشــد.  اعمــال  قابــل 
رابطــه طبق قانــون تکلیف مؤدی 
ارائــه تصویرگواهینامــه ثبــت نام و 
کتــور رســمی فروشــنده )مطابق  فا
کــه ســازمان امــور مالیاتی  فرمتــی 

تعیین نموده است( می باشد، لیکن ممیزین محترم اغلب بدون 
گرفته و غیرقابل قبول می دانند. ارائه دلیل آنرا نادیده 

كارفرمایان را نيز می توان تقسيم بندی  2- مشکالت موجود با 
ح ذيل بيان نمود: و بشر

از  پــس  وضعیــت  صــورت  نهائــی  مبلــغ  اینکــه  بــه  نظــر  الــف- 
رســیدگیهای دســتگاه نظارت و دستگاه مشــاور و بعضًا دفتر فنی 
کارفرمــا پــس از حــذف مــوارد تأییــد نشــده تعییــن می گــردد، لــذا 

مرجع تعیین مبلغ صورتحســاب صادره توسط پیمانکار دستگاه 
کارفرماهــا یــا صورتحســاب  کارفرماســت و دســتگاه مالــی اغلــب 
)مطابــق فرمــت ســازمان امــور مالیاتــی( از پیمانــکار درخواســت 
گر درخواســت می کنند تاریخ صورتحساب را مطابق  نمی کنند یا ا

شرایط مورد نظر خود به پیمانکار دیکته می کنند.
ب- چنانچــه دوره عمــل صــورت وضعیت تأیید شــده مربوط به 
خ جدید مالیاتی را در صورتحساب  کارفرما نر سال های قبل باشد 
تنظیمی نمی پذیرد )علیرغم اینکه رسیدگی های فنی و تأیید آن 

در سال جدید بوده باشد(.
کارفرمایــان  برخــی  ج- 
بعنــوان  را  مبالغــی  همــواره 
پردازنــد  مــی  علی الحســاب 
هــم  صورتحســاب  مطالبــه  و 
ندارنــد و بنابراین پیمانکار در 
پایان هــر فصل بطور یکجانبه 
بــا مبالــغ دریافتــی  متناســب 
صورتحســاب فــروش صــادر و 
مالیات متعلقه را در حســابها 
که این عمل  منظور می نماید 
بــا  حداقــل موجــب مغایــرت 
ای  دوره  گزارشــهای  و  دفاتــر 

کارفرما خواهد شد. دستگاه 
از  کارفرمایــان  د-اغلــب 
مالیــات  بموقــع  پرداخــت 
امتنــاع  افــزوده  ارزش  بــر 
دســته  ایــن  و  می نماینــد 
بهتریــن  در  کارفرمایــان  از 
شــرایط حداقــل 3 مــاه تأخیر 
در پرداخــت مالیــات دارنــد و 
که تقســیط  این در حالیســت 
3ماهه 70% از مالیات متعلقه 
امــور  ســازمان  در  پیمانــکار 
مالیاتــی بــا ماهیانــه ۲% ســود 
امکان پذیر اســت، ولی پیمانکار بعضًا ماهها و ســالها با توســل به 
دســتگاه قضایــی و صرف هزینه های دادرســی و حــق الوکاله باید 
اینگونــه مبالــغ )مطالبات دولــت( را پیگیری و وصــول نماید و در 
عین حال و همزمان جریمه هم به سازمان امور مالیاتی بپردازد.

کار با  که در محیط واقعی  در این مورد با بررســیهای انجام شــده 
کارفرمایــان مختلف اعم از دولتــی- عمومی غیر دولتی- تعاونی و 

که : گردیده است ضروریست  خصوصی مطالعه و تدقیق 

در سطح میانه و ملی، مشکالتی در 
قوانین موجود و نحوه برگزاری مناقصات 
و انتخاب پیمانکاران و پرداخت مطالبات 

شركتهای ساختمانی وجود دارد كه 
وم، به تشریح ان خواهم  در صورت لز
پرداخت. در سطح كالن و بین المللی، 
به دلیل وجود تحریم های اقتصادی و 

مشکالت موجود در انتقال مبالغ دریافتی 
پیمانکاران از بابت حق الزحمه اجرای 

وژه های خارج از كشور و همچنین چند  پر
ز، ریسک صدور خدمات فنی  نرخی بودن ار

و مهندسی باال رفته است.
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۱- تاریخ تأیید خدمات ارائه شده و یا تاریخ پرداخت وجه خدمات 
که مقدم باشد مبنای محاسبه مالیات بر ارزش  کدام  ارائه شده هر 

گیرد. افزوده و صدور صورتحساب خدمات پیمانکاری قرار 
۲- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی کارفرما به پیمانکار تابع 
مهلــت معینــی مانند مالیــات تکلیفــی موضوع مــاده ۱04 )ق.م.م( 
گیــرد و در صــورت عــدم پرداخــت بموقع وجــه بــه پیمانکاران  قــرار 
جرایم آن توسط مقامات مالیاتی از آنان )کارفرمایان( مطالبه شود.
اطالعــات  اســاس  بــر  ایشــان  و شناســائی  معتبــر  فروشــندگان   -3
ج در ســایت ارزش افزوده مورد عمل واقع شود.در مجموع ما  مندر
مشــکالت زیادی در زمینه ارزش افزوده داریم. ســندیکا مصوبه ای 
کــه بخشــودگی جرایــم را مد نظر داشــته اســت امــا نمی دانم  گرفتــه 
کارایی آن چقدر اســت. به هر حال ما همواره در شــرکت خود سعی 

داشتیم مسائل بیمه و دارایی و تسویه حسابمان به روز باشد.

دكتــر علــی زاده: البتــه بخشــنامه ۲00/۲0000 مــورخ 9۱/۱0/۱0 رئیــس 
کلیه  که  کرده اســت  کشــور در مــاده 9 اعالم  کل ســازمان امــور مالیاتی 
دســتگاههای اجرایــی موضــوع مــاده ۲ این قانــون که طرف قــرارداد، 
پیمانکاران و مهندســان مشــاور می باشــند مکلفند مالیات و عوارض 
مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت 
پرداخــت نماینــد در غیر اینصورت دســتگاه مذکور مشــمول پرداخت 
اصل و عوارض متعلق و جریمه مربوط به آن می گردد، البته انجمن به 
کرده و جرایم  که این بخشــنامه را عطف به ماســبق  دنبال این اســت 
متعلقــه قبلــی به شــرکتها را نیز منتفی ســازد. در ضمن انجمن ســعی 
کتور  که صورت وضعیتها پیش فا کند  کرده اســت به اولیای امور ثابت 
کتور هستند مشمول مالیات  کتور بنابراین وقتی پیش فا هستند نه فا
که ارزش افزوده مالیات بر مصرف  ارزش افزوده نمی شوند. ضمن این 
کننده نهایی است، مصرف کننده نهایی پروژه هم خود کارفرما است و 
کره ادامه دارد.  همچنین در زمینه حسابداری نقدی و اعتباری نیز مذا
 اقدامــات اخیــر معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت 
جمهــوری در رتبه بنــدی شــرکتها و ســامانه ســاجات و الکترونیکــی 
کاری بســیار پســندیده و قابــل توجــه می باشــد  کــردن پرونده هــا، 
گردیــده اســت،  و باعــث تدقیــق در ارزشــیابی صالحیــت شــرکت ها 
کافی نیســت و نیاز بــه تکمیل و اصــالح دارد. بایســتی مکانیزم  امــا 
گرفتــه شــود و صــرف  ســریعتری در امــر ارزشــیابی پرونده هــا بــکار 
زمانهــای چندیــن ماهــه در بررســی پرونده ها، صحیح نمی باشــد، 
ضمــن آنکــه بــا توجه بــه هزینه هــای روز پروژه هــا و به وجــود آمدن 
شــرکتهای ســاختمانی بــزرگ با تعداد پرســنل و امکانات زیــاد، نیاز 
بــه تغییر در سیســتم رتبه بندی شــرکتها و تغییــر در ظرفیت ریالی و 

تعداد پروژه های قابل ارجاع به شرکت ها، می باشد.

كــردن یارانه هــا را بــر پروژه هــای عمرانی چگونه   تأثيــر هدفمنــد 

ارزیابی می كنيد؟ آثار آن در چه بخشهايی از پروژه های عمرانی و 
رشته های تخصصی آن بيشتر نمودار است؟ و راههای برون رفت 

كارهايی خالصه می كنيد. از آن را در چه ساز و 
افزایــش  و  قیمت هــا  افزایــش  باعــث  یارانه هــا،  کــردن  هدفمنــد 
گردیده، اما در مقابل تعدیل های ابالغی  هزینه های سربار پروژه ها 
گذشــته، هــم از لحــاظ مقدار و هــم از نظر زمــان ابالغ،  در ســالهای 
گردیده اند و امیدواریم در دولت جدید، تغییر  باعث بروز مشــکالت 

جدی در روند تعیین و ابالغ شاخص های تعدیل صورت پذیرد.

خ ارز را در پروژه هــای عمرانی توضيح دهيد   تأثيــر نوســانات نر
و برای رونق پروژه های عمرانی داخلی، منطقه ای و بين المللی 

كه شركتهای عضو مجری آن هستند چه پيشنهادی دارید؟
خ ارز باعث سردرگمی پیمانکاران  گذشته، نوســانات نر در ســالهای 
و ســازندگان و فروشندگان شد و شرکت در مناقصات دارای ریسک 
گردیده، بطوریکه بســیاری از پیمانکاران بزرگ در جهت  بســیار باال 
کشــور چشم پوشــی  حفــظ ســازمان خــود، از حضــور در پروژه هــای 
کــرده و یــا قیمت هــای باالیــی را در مناقصــات پیشــنهاد می کردنــد 
گر شــاخصهای تعدیل  کــه قاعدتــًا برنــده مناقصه نیــز نمی شــدند. ا
که متاثر از باال رفتن  جوابگو نیست به دلیل تغییرات فاحشی است 
کــه درون  قیمــت ارز اســت. شــاید بتــوان قیمــت برخــی از اقالمی را 
کــرد اما تغییــرات ارز در مجموع تاثیر  کنترل  کشــور تولید می شــوند، 
خــود را می گــذارد. بــه نظر من باید شــاخصهای تعدیل اعالم شــده 
کــرد تا ایــن تغییــرات مانع از تکمیــل پروژه هــا و اتمام آنها  را واقعــی 
خ ارز، ریســک  نشــود. امیدواریم در دولت تدبیر و امید، با تثبیت نر
کاهش یافته و هزینه های جاری پروژه تقلیل یابند. پیمانکاران نیز 

 آقای مهندس زورچنگ چه روشهايی را برای پرداخت بهنگام 
مطالبــات پيمانــکاران پروژه هــای عمرانــی مفيــد می دانيــد چــه 
پيشــنهادهايی دارید و برای وصول مطالبات انباشــته شده آنها 
چــه راهکارهايی را توصيــه می كنيد و برای آینده تخصيص بودجه 

گرفته اید؟ پروژه های عمرانی چه راههای برون رفتی را در نظر 
در دوران دولت هــای قبــل از  نهــم و دهــم هم این مطالبــات به موقع 
پرداخت نمی شد. متاسفانه پس از تصویب بودجه و با حجم بیشتر در 
سالهای اخیر  این عدم پرداخت بهنگام مطالبات مشاهده می شود، به 
ویژه دولتها هر کجا بودجه کم می آوردند به سمت بودجه های عمرانی 
خیز برمی داشتند. با توجه به انتخابات اخیر، تغییراتی در شرایط دیده 
شــده است از جمله دستوری مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران 

صادر شده است که همین امر ما را به آینده امیدوار می کند.
پرداخت مطالبات پیمانکاران، از سه راه متصور است :

گــذاری پروژه هــا بــه بانکهــا و یا ترهیــن آنها و اخــذ وام از بانکها  ۱-وا
کارفرمایان و پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط 
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۲-تخصیص اوراق مشارکت
3-دادن مجوز قانونی به پیمانکاران در واردات مصالح و ماشین آالت 
و تجهیــزات ســاختمانی و معــاف نمــودن آنهــا از پرداخــت حقــوق و 

عوارض گمرکی در ازای مطالبات آنها از پروژه های دولتی

 به نظر شما بخش خصوصی چه تعریفی دارد؟ اقتصاد ايران 
تا چه اندازه به ســمت خصوصی ســازی پيش رفته اســت و آیا 

آینده روشنی را می توان برای بخش خصوصی متصور شد؟
در  مؤثــری  گامهــای  اساســی،  قانــون   44 اصــل  اجــرای  بــا 
گرفتــه اســت، اما بــه نظر  کشــور صــورت  خصوصی ســازی صنایــع 
گذاریهای انجام شــده، به شــرکتهای نیمه  می رســد بســیاری از وا
کان  کما گرفته و  کمیتی صــورت  دولتی و وابســته بــه نهادهای حا
کم می باشــد و امیدواریم با  گذار شــده حا رویه دولتی در صنایع وا
اجرای صحیح سیاست مذکور، کشور عزیزمان به سوی پیشرفت، 

کرد.  حرکت پرشتابی را تجربه 

بــا بخــش  اثربخــش ميــان بخــش پيمانــکاری  بــرای تعامــل   
كارفرمايی چه توصيه هايی دارید؟

کارفرمایــان و پیمانــکاران، در وهله  بــرای تعامــل اثربخــش میــان 
اول بایســتی ذهنیــت بســیاری از مدیــران نســبت بــه شــرکتهای 
پیمانــکاری اصالح شــود. متأســفانه برخی از مدیــران، دارای این 
کارهــای عمرانی،  که پیمانــکاران از بابت اجرای  تصــور می باشــند 
ســودهای هنگفتــی را نصیب خــود می نماینــد و در نتیجه دیرکرد 
در پرداخــت مطالبــات آنهــا، بعنوان یــک امر عــادی و معمول، در 
کــه شــرکتهای  ذهنیــت برخــی مدیــران تلقــی می گــردد، در حالــی 
پیمانــکاری بــا احســاس تعهد بســیار و عشــق و تعصب نســبت به 
آبادانــی میهــن عزیزمــان، عمــر و ســرمایه و تمامــی ســعی و تالش 
کــرده و چنانچه این  کشــور  خــود را معطــوف به اجرای پروژه های 
کارهای تجاری بکار می بســتند، ســود بیشــتر و  ســرمایه خود را در 

کمتری نصیب آنها می گردید. سرشارتری با زحمت و استرس 
 حرفه مندان اعم از مهندســان مشاور و پيمانکاران پروژه های 
عمرانی برای حفظ و بقای خود چه اقداماتی را باید انجام دهند؟

شرکتهای مهندسی، بایستی با سرمایه گذاری بیشتر روی آموزش 
نیــروی انســانی و ارتقــاء و بــروزآوری دانــش مهندســان نســبت به 
گامهای مؤثــری در جهت تعالی  تکنولوژیهــای نوین ســاختمانی، 
کشــور بردارنــد. ضمــن آنکــه بســیاری  ســازمانی خــود و پیشــرفت 
کان بــا روشــهای اداری ســنتی  کمــا از شــرکت های مهندســی مــا، 
کــه اجــرای سیســتم های نویــن مدیریتــی و  فعالیــت می نماینــد 
کاهــش هزینه هــا و  کمــک مؤثــری در جهــت  اتوماســیون اداری، 

کارها خواهد بود. تسریع در 

  در جهت هم افزايی توان شركتهای مهندسی پيمانکار پروژه های 
عمرانی چه نوع ساز و كارهای اجرايی را پيشنهاد می نماييد؟

به نظر بنده، شــرکتهای پیمانکاری صرفًا در برخی پروژه های بزرگ 
کنسرســیوم، در جهــت هم افزایی تــوان خود  می تواننــد با تشــکیل 
که شــرکتها  کار، اقتضاء می نماید  قدم بردارند. اصول رقابتی نیز در 
از تجربیــات و امکانــات خــود در جهــت ورود به پروژه هــای جدید و 
گســترش ســازمان خود اســتفاده نمایند. بهترین راه حل در جهت 
ســهیم شــدن تجربیات پیمانکاران، تشــکیل دایره مستندســازی 
کشور  روشهای اجرایی پروژه ها، در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کارفرمایان و مهندسان مشاور به ثبت روشهای استفاده  و تشویق 

شده در پروژه های انجام شده آنها می باشد.

گر توضيح بيشــتری برای بهبود امور شــركتهای ســاختمانی    ا
 ارائه دهيد؟

ً
دارید لطفا

در جهــت بهبــود امــور شــرکت های ســاختمانی و علی الخصــوص 
کشــور، به نظر بنده، مشــابه  شــرکتهای مجــری پروژه هــای عمرانی 
کــرد، یعنــی بایســتی بــه ســمت  کشــورهای پیشــرفته بایــد عمــل 
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کیفیــت پروژه ها پیــش برویم. چنانچه  تقویــت بیمه های تضمین 
کیفیت ســاختمانها  شــرکت های بیمــه بطــور جــدی وارد تضمیــن 
گردد، پیمانکاران  شده و ضوابط و قوانین مناسب برای آن تدوین 
کار  می تواننــد بجــای ارائه تضامین انجام تعهدات و حســن اجرای 
و همچنیــن اجــرای پروژه هــا بصــورت ســه عاملــی و چهــار عاملی و 
کارفرما، مسئولیت  تحت نظارت تیم های مشاور و مدیریت طرح و 
گردند، در این  کیفیت ساختمان را رأسًا عهده دار  اجرای صحیح و 
زمینه شــرکت های بیمه نیز با توجه به ســوابق پیمانکاران، با اخذ 
کاری پیمانکاران در  حــق بیمه های مربوطه و متناســب با ســوابق 
کیفیت پروژه ها اقدام  نمایند.  پروژه های قبلی، نسبت به تضمین 

ایــن امر تأثیر جدی در ســرعت پروژه ها 
کاهــش هزینه هــای مربوطــه و بهبود  و 
کشور خواهد  کیفیت ســاخت و ســاز در 

داشت.

كــه  شــنيده ايم  مهنــدس  آقــای    
كارهــای عمرانی  جنابعالــی عالوه بر 
كمــک رســانی و خيریــه نيــز  در امــور 
زلزلــه  در  ويــژه  بــه  هســتيد،  فعــال 
گــر  ا بوده ایــد.  فعــال  آذربایجــان 
هــم  مــورد  ايــن  در  نــدارد  اشــکالی 
در  بتوانيــم  شــاید  دهيــد؟  توضيــخ 
خدمــات  قبيــل  ايــن  از  مــواردی 

اجتماعــی بــه روش هم افزايی و با محوریت انجمن شــركتهای 
گسترده انجام دهيم. ساختمانی را با اثربخشی بسيار 

کمکهای نوع  ما معتقدیم »همه جای ایران ســرای من اســت« و 
دوســتانه و حضــور در لحظــات بحرانی ناشــی از بالیــای طبیعی و 
خدمــت بــه هموطنــان عزیز را وظیفــه خود دانســته و این حرکت 
کوچکــی در جهــت ادای دیــن نســبت بــه میهــن عزیزمان و  کار  را 

هموطنان خودم می دانیم. 
کلیه امکانات  شــرکت عمران آذرســتان در مواقع بحرانی، با بســیج 
کمــک رســانی بــه مــردم آســیب دیــده  گامهــای موثــری در  خــود، 
کرمان،  برداشــته است. بطور مثال در ســال ۸5 در واقعه زلزله زرند 
کارگاه  ایــن شــرکت بــا ارســال ماشــین آالت و تجهیــزات موجــود در 
کمکهای موثری به روســتائیان منطقه نمــود و در زلزله  زرنــد خود، 
کارگاه تبریز  آذربایجــان نیــز، با اســتفاده از ماشــین آالت موجــود در 
کمکهایــی از همــکاران و  و نیروهــای خــود و همچنیــن بــا دریافــت 
که همیشه به اینجانب لطف داشته اند، قدمهای  دوستان عزیزی 
مثبتی در جهت کاهش آسیب های وارده به مردم منطقه برداشته 
کمــک رســانی  شــد. آنچــه مدنظــر مــا بــود 
که در  بیشتر به روستاهای دورافتاده تر بود 
دسترس نبودند و صدمات بیشتری را زلزله 

کرده بود. به آنها وارد 
شركت ما در بنياد كودک،  كمک به دانش 
آمــوزان مســتعد نيــز فعــال اســت و بــه  18 
دانش آمــوز مســتعد كمک مالــی می دهد 
عمران آذرســتان هميشــه خــود را موظف 
می دانــد در بدترين شــرایط مالی نيز، اين 
كمک ها قطع نشود چون احساس تعهد 
به كشور خود داريم و اين دانش آموزان را 
استعدادهای مملکت و مایه اميد توسعه 

و پيشرفت آن می دانيم. 
کار بزرگــی انجام نداده اســت.  بــا ایــن همه بایــد بگویم شــرکت ما 
که همه درآمد آنها  در بســیاری از نقاط جهان شــرکتهایی هستند 
صرف مســائل عــام المنفعه می شــود. امیدوارم شــرکتهای همکار 
مــا نیز، بــا مســاعدت انجمــن شــرکتهای ســاختمانی، تشــکیالت 
کمــک رســانی و  منســجم تری را در جهــت انجــام اینگونــه امــور 

خدمات اجتماعی تشکیل دهند. 
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كشورها الگوها و راههای مختلف توسعه صنعتی در 
1- انگلستان 

در نیمه قرن بیستم، نظریه دولت رفاه برای تحقق اهداف توسعه 
در انگلســتان اســتقرار یافــت. درایــن مقطــع اقتصــاد انگلســتان 

ترکیبی از اقتصاد خصوصی و تعاونی بود.
منابــع دســتگاههای خصوصــی از راه اخذ مالیات بــر درآمد و ارث 
ســنگین تعدیــل مــی شــد و صــرف زیر ســاخت هــای توســعه می 
گشــت. سوسیالیســم لیبــرال همــراه با آزادی شــخصی و سیاســی 
تحــت قوانیــن حکومتــی و از طریــق انتخابــات آزا د به مســئولیت 

دولت در مقابل ملت ، جامه عمل می پوشاند.

2- آلمان
در آلمــان نقــش دولت در مراحل اولیه توســعه و نوســازی نســبت 
گر چه موسسات غیردولتی و خصوصی،  با انگلســتان بیشتر بود، ا
بیشــتر فعالیت هــای واقعــی و توســعه تجــارت و صنعــت  را انجــام 
می دادنــد، ولــی دولــت صنعــت  را به راه می انداخــت  و پیش می 

برد و بستر سازی الزم را فراهم می ساخت.

3- آمریکا
در آمریکا توســعه بر اساس انگیزه ی سودجویی خصوصی وابتکار 
فردی انجام شــد، ضمن آنکه دولت فدرال در توســعه اقتصادی، 
برنامه ریزی ها و سیاســت گذاری های زیر را برای تســریع و تسهیل 

گرفت. کار  امور توسعه اقتصادی به 
3-۱- توســعه زمینهــای قابــل ســکونت باایجــاد ســاختمان هــا ، 

کانال ها و راه آهن 
که بر طبق آن   )Home Stead Act( گذاری 3-۲- تصویب قانون وا
کسانی قرار می داد  اراضی بایر مناطق غربی را به رایگان در اختیار 

کرده و به زراعت مشغول شوند. که آن اراضی را آباد 
گــذاری زمیــن هــای دولتــی برای تأســیس دانشــگاهها و  3-3- وا
کشاورزی و  کشــاورزی برای آموزش علوم و  فنون  دانشــکده های 

کشاورزان. انتقال آن توسط مروجین به 
گسترش آموزش عمومی و رایگان  -4-3

4- ژاپن
5- توســعه ژاپن با اصالحات دوران میجی )Meiji( درسال ۱۸6۸ 

گیری شد. آغاز شد و با شیوه های زیر پی 
کشور ج از  ۱- اعزام محصلین به خار

کمک های فنی کردن  ۲- وارد 
3- ایجاد نهادها و دستگاههای دولتی  آموزشی

گذاری مستقیم در تأسیسات صنعتی 4- سرمایه 
ح های مهم صنعتی  5- ایفای نقش قابله برای طر

کمــک هــای مالــی و حمایــت هــای فنی بــه صنایع بــه منظور   -6
تسریع و تسهیل امور صنعت

الگوهای بومی سازی استراتژی های توسعه صنعتی در ایران: 

 سازوکارها و راهکارها
قسمت دوم

 متن سخنرانی مهندس محمد عطاردیان
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7- فراهم ساختن امکان توسعه امور مجموعه های بزرگ صنعت 
که به خانواده های قدرتمند تعلق داشت برای ایجاد وسعت نظر 

در آنها در حد و اندازه دولت.
۸- فراهــم ســاختن زمینــه ی فعالیــت دههــا هــزار موسســه ی 
که در تولید و صادرات روز افزون ژاپن ســهم به  کوچک  خصوصی 

سزایی داشتند.
گیریم با این مقدمات و مقارنات بحث توسعه صنعتی را پی می 

گفت مدرن ســازی فرایند تولید  توســعه صنعتی به نوعی می توان 
کار آمد در فرایند مالزمه  که با بکارگیری ابزار نوین و عوامل  اســت 

که توســعه صنعتی  گــر ایــن تعریــف را بپذیریــم باید بگوییم  دارد. ا
گی های شــاید منحصر به فردی اســت  درایــران به نوعی واجد ویژ
گی می بایســتی برنامه ها و استراتژی های  که با شــناخت از این ویژ

کرد. صنعتی ایران را طراحی و مهندسی 

ويژگيهای توسعه صنعتی درايران
گی می باشد توسعه صنعتی درایران واجد سه نوع ویژ

۱- توسعه صنعتی ایران واجد مختصات درون زایی است
گسترده،  ۲- توسعه صنعتی ایران عمدتًا تحت تأثیر بخش دولتی 

قرار دارد.
کلی واجد ساختار – انحصاری و  3- توسعه صنعتی ایران به طور 

یا شبه انحصاری است.
گی های توســعه صنعتی در ایران باید بگویم حدود  در بررســی ویژ
کارگاهــی با بیش از ۱0 نفر   )Added value( ۸0 درصــد ارزش افــزوده
که عمدتًا  کمتر از ده درصد از بنگاه های صنعتی  کار توسط  نیروی 
در  مالکیــت دولت می باشــند ایجاد شــده اســت. بــا وجود چنین 
که مســلط بــودن بنگاه هــای صنعتی دولتــی را در ارزش  شــرایطی 
افزوده ایجاد شــده نشــان می دهند،کارگاه های بخش خصوصی 
کمی  کار متمرکز شده اند و تعداد بسیار  کمتر از ۱50 نفر  در مقیاس 
از آنهــا موفــق به تولید و رشــد شــده اند در ضمن بنــگاه اقتصادی 
کار طلب و ســرمایه طلب  کاربــر و ســرمایه بر یــا  در بیــن دو الگــوی 
Labour (Intensive)( و )Capital intensive(  معمــواًل بــه دنبــال 
نــوع دوم توســعه صنعــت بــوده انــد  یعنــی فعالیت هــای صنعتی 
کار بــرده انــد بالطبــع در چنین  ســرمایه بــر را مرجــع دانســته وبــه 
کمتر اتفاق می افتد و مشــکل بیکاری  کار  شــرایطی جذب نیروی 

کان برجا می ماند،  کما
انحصار نیز در توسعه صنعتی ایران ضمن داشتن فضای امنی برای 
   (T.Q.M ( total quality management کافــی بــرای خــود تــالش  
کافی  کنــد زیرا بــه دلیل شــرایط انحصاری ، مشــتری و بــازار  نمــی 
کیفیتی بازار خود را دارد  لذا بهینه ســازی ابعاد  دارد و تولید با هر 
محتوایی و ســاختاری ســازمان بــه وقوع نمی پیونــدد تنها مزیت 
کرده و بــا مهارت  ایــن امــر میــزان جــذب نیروی انســانی تحصیــل 

بیشتر است.
در بررســی هــای راهکارهای توســعه صنعتی ایران پنــج الگو مورد 

توجه بوده است.
۱- الگوی اصیل توسعه صنعتی

کشورهای منفصل ازنظام جهان  ۲- الگوی صنعتی 
3- الگوی صنعتی جایگزین واردات
4- الگوی صنعتی توسعه صادرات 

5- الگوی توسعه صنعتی در قالب صنعت جهانی
ح هر یک می پردازیم. که به شر  

1- الگوی اصيل توسعه صنعتی:
دراین الگو توســعه صنعتی براساس برنامه های آمایشی سرزمینی 
که منابع و زیرســاخت های اقتصادی،  عمل می کند بدین شــکل 
منابع طبیعی محیط زیست و منابع اجتماعی و انسانی درتعاملی 
گیرند و  خــالق  و تبادلــی فعــال در پیوســتاری مورد توجه قــرار می 

گیرد. توسعه صنعتی از برآیند آنها شکل می 
كشورهای منفصل از نظام جهان 2- الگوی صنعتی 

کشــورهای  کشــورها بــدون الگــو بــرداری از  درایــن الگــو پــاره ای از 
کشــور خویــش الگــوی  صنعتــی باتوجــه بــه شــرایط و مقتضیــات 
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گرفتــه انــد درایــن زمنیــه می تــوان به پــاره ای از  صنعتــی را پیــش 
کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی از جملــه مالــزی دکتــر ماهاتیــر  
کرد در بعد دیگر  محمد ، و الگوی توســعه صنعتی اندونزی اشــاره 
کرد. کوبا را نیز بیان   کره شمالی و  می توان الگوی توسعه صنعتی 
3- الگوی جایگزین وارد ات است . دراین الگوی توسعه صنعتی 
کلیــه ارقــام وارداتــی صنعتــی خــود را  کننــد  کشــورها ســعی مــی 
مشخص و معین  نمایند و با توجه به درجه اولویت  و اهمیت هر 
یــک ، زمینه هــای تولید داخلی آنر ا فراهم نماینــد باتوجه به بازار 
کــه این قبیل تولیــدات صنعتی دارند  کافی و ســهم بازار مناســبی 
که از خروج ارز  از  توسعه آنها ضمن اشتغال زایی موجب می شود 

کشور جلوگیری به عمل آید.
کنند  کشــورها سعی می  4- الگوی توســعه صادرات دراین شــیوه 
کــه بــا توجه بــه امکانات زیربنائی و زیســت محیطــی واقتصادی و 
کشور خویش دست به تولید محصوالتی صنعتی بزنند  اجتماعی 

کشور های دیگر برای آن تقاضای موثر باالیی وجود  دارد. که در 
5- توســعه صنعتــی در قالــب صنعــت جهانــی درایــن الگــو ســعی  
مــی شــود  در راســتای سیاســت هــای جهانــی صنعتــی شــدن در 
گیرد به ویژه  یکــی از زیــر مجموعه های آن توســعه صنعتی شــکل 
ایــن قبیل توســعه صنعتــی باتوجه به مالحظات زیســت محیطی 
کشــورهای صنعتــی فرا صنعتی  و حرکــت به ســوی صنایع نانو در 
زمینــه الزم را بــرای انتقال پــاره ای از صنعت جهانــی را فراهم می 
کنــد درایــن زمنیه می توان به انتقال صنایع پتروشــیمی و صنایع 

کرد. کشورهای در حال توسعه اشاره  اتومبیل سازی به 

پيشنهادها و نتيجه گيری
کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  اینجانــب بــه عنــوان دبیــرکل 

کانون  که در مورد اســتراتژی صنعتی  کارفرمایــی ایران باید بگویم 
عالــی بررســی های علمــی و فنــی بــه عمــل آورده اســت. براســاس 
کانون عالی، استراتژی صنعتی نیاز به زیرساخت های  رهیافتهای 
زمان بــر نــدارد بلکه باید با شــناخت از وضع موجــود در این زمینه 
کرد. امروز اســتراتژی باید برپایه وضع موجود تنظیم شود و  اقدام 
کار را نیز باید  کار انجام شــود آن  گر قبل از تدوین اســتراتژی باید  ا

گرفت. کار  کرد و به  در چارچوب استراتژی تعریف 
کــه قبــل از تدویــن اســتراتژی بایــد  ایــن جملــه درســت نیســت 
مقدماتــی تــدارك دیــده شــود. هــدف از اســتراتژی صنعتــی بایــد 
افزایش تولید و رشــد اشــتغال باشــد. برای ورود به پیشــنهادها و 

نتیجه گیری  ها باید بگویم به زعم ما دو نوع اشتغال وجود دارد:
۱. اشتغال نرم

۲. اشتغال سخت
کــه وقتــی چیــزی تولیــد  اشــتغال ســخت آن نــوع اشــتغال اســت 
کوتاه به مصرف می رســد و  می شــود بالفاصله و یا در مدت زمانی 
کرد. در اشتغال سخت در ازاء مصرف باید  باید دوباره آن را تولید 
که جنبه مصرفی  کرد بنابراین هر نوع تولیدی  معــادل آن را تولیــد 

صرف داشته باشد اشتغال سخت است.
گر تولید یکبار انجام شــود این تولید می تواند به  در اشــتغال نرم ا
گیرد. مثل نرم افزارها  تکرار و به تعداد بی شماری مورد مصرف قرار 
کــه هر قــدر مصرف شــوند بــاز تمایل بــرای مصــرف آن در جاهای 
کیفیت  که با این  دیگر وجود دارد با این تعریف به هر نوع تولیدی 
و ماهیــت باشــد اشــتغال نــرم می گوئیــم. بــرای اینکــه اســتراتژی 
کنیم باید ببینیم آیا تکیه ما بر اشــتغال ســخت  مملکت را تدوین 
است و یا نوع نرم آن؛ و یا حالت بهینه ای از هر دو را مدنظر داریم. 
در هــر حــال بایــد نســبت بهینــه  آن مشــخص شــود. علــت اینکــه 
حکومت های سوسیالیســتی به خصوص اتحاد جماهیر شــوروی 
کــردن آنها  فــرو ریخــت می تــوان یکــی از عوامل مؤثــر آن را در تکیه 
کید آنها  کرد.کــه تأ بــه اســتراتژی صنعتی اشــتغال ســخت خالصه 
بــه اشــتغال ســخت در صنایع ســنگین و مادر توســط دولت بود. 
که نــدارد بلکه بــار هزینه ای  ایــن نــوع اســتراتژی صنعتی ســودی 
را نیــز بــر دوش دولــت می گــذارد تــا از طریــق این هزینه هــا صنایع 
کشورهای صنعتی نیز  گرچه  پائین دســتی بتوانند بهره مند شوند 
کردند و بــرای بازار فروش  کار اســتفاده  از همیــن روش در ابتــدای 
محصوالت با اشــکال مواجه شــدند ولی به مرور از اشتغال سخت 

گرفتند. در روند و فرایند توسعه صنعتی فاصله 
که  کرده بود  مارکس به عنوان فیلســوف اقتصــادی نیز پیش بینی 
کار فرو خواهد ریخت؛ مگر اینکه برای سرپا نگهداشتن  این شیوه 

کشورها را تحت سلطه قرار داد. آن سایر 
گرایشات اقتصاد  کشــورهای صنعتی با  که اشــاره شد  همانطوری 
بــازار برای خــروج از این وضعیت به جای توســعه صنعت ســخت 
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بــه پارادایــم صنعــت نــرم روی آوردنــد. در صنایع نرم یك بــار تولید 
کشــورهای  کرد بــه همین دلیل  را مــی تــوان بارهــا و بارهــا مصــرف 
پیشــرفته ســرمایه داری صنعتی به مرور از صنایع سنگین، صنایع 
فاصلــه  اتومبیل ســازی  و  پتروشــیمی  صنایــع  و  هواپیماســازی 
کــه هم از  کردند  کشــورها منتقل  گرفتنــد و ایــن صنایــع را به ســایر 
آلودگی هــای زیســت محیطــی آن در امــان باشــند و هــم از نیــروی 
کشورهای در حال توسعه سود بیشتری برای  انســانی ارزان قیمت 

کنند. خود عاید 
کمپانی ها عرضه  امــروز اتومبیلهــای معــروف جهان بــا »برند« ایــن 
کشــور صاحــب برنــد تولیــد نمی شــود. قطعــات  می شــود ولــی در 
کشــور میزبــان )صنعت پذیــر( ســاخته  آن منتقــل می شــود و یــا در 
می شــود. آنهــا در قبــال آن صنایع نرم را رشــد داده انــد روبات ها را 
کرده اند، میکروچیپ ها و ســایر محصوالت نانو وســیلیکونی  تولید 
کــم محصول،  کــه بتواننــد بــا حجــم  را عرصــه می کننــد بــه طــوری 
کشــور خود تأمین نمایند. ضمن آنکه  درآمدهای بســیار باال برای 
که  خــود را از بحــران مــازاد تولیــد نجات داده انــد ولــی همانطوری 
اشــاره رفت دولت شــوروی راه صنایع ســخت را ادامه داد و نتیجه 
که در چارچوب  آن به فروپاشــی انجامید. ســئوال اصلی این است 
نظام ســرمایه داری موجود در جهان باید سمت و سوی استراتژی 
کشور را به سمت صنایع نرم افزاری سوق دهیم به طوری  صنعتی 
که امروز مشــخص شــده اســت صنایع ســنگین ما چون ذوب آهن 
اصفهــان علی رغــم یارانه هــای دریافتــی در مــورد ســاخت و ســایر 
نهاده های الزم،  قیمت تمام شده واحد تولید آن نسبت به موارد 
گرانتــر تولیــد می شــود و تــوان  مشــابه در ســطح جهــان بــه مراتــب 

رقابتی در بازارهای بین المللی را ندارد.
کشــور را می تــوان در عدم  کنونــی صنعتــی  بنابرایــن مشــکل رونــد 
توســعه یافتگــی صنایــع نرم دانســت بــه نظر مــن تا حــد بهینه ای 
که در مورد  گســترش یافته و برقرار شــود  کشــور  باید صنایع نرم در 
اســتراتژی آن صحبت می کنم و فواید اســتراتژی صنایع نرم را ارائه 

می دهم.
۱. صنعت نرم، محیط زیســت را تخریب نمی کند و به توسعه پایدار 

کمك می کند.
در صورتیکــه صنایع ســخت هم محیط زیســت را آلــوده می کند و یا 
گیرد نابودی ســامانه های زیســت محیطی  چنانچــه بی رویه انجام 
کــه در مورد سدســازی در ایــران می بینیم  را در پــی دارد بــه طــوری 
عــدم مطالعــه علمــی و فنــی در توســعه ایــن صنعــت آثــار مخــرب و 
زیانبــاری چون خشــك شــدن تاالبها و دریاچه  ارومیــه را ایجاد نمود 
که ادامــه آن به پایتخت نیز  کشــور  و وجــود ریزگردهــا در نقاط مرزی 
کشور است.  کشیده شده است آثار زیانبار ناشی از صنایع سخت در 
ســیالبهای مخرب به دلیل تخریب بی رویه جنگل ها و نابود شــدن 
که بخشی از آن برای توسعه صنایع  گیاهی سطح جنگل ها  پوشش 

ســخت انجام شده اســت، همه و همه ویرانگر شــده اند و به سرعت 
که عمر بعضی از  رســوب گذاری در پشــت ســدها افزوده اند به طوری 
سدهای کشور به جای صدسال، به بیست و پنج سال کاهش یافته 
که معنای اقتصادی آن  کوتاه مدت از رسوب پر می شوند  است و در 
یعنــی نابودی 75درصد ســرمایه گذاری ملی در ایــن زمینه؛ و از بین 
کشــور از جمله  رفتــن هــزاران هکتار اراضی مزروعی پشــت ســدهای 

عارضه های ناشی از صنایع سخت می باشد.
کشــور  بنابــر آنچــه رفت بایــد در زمینه آثار منفی صنایع ســخت در 
فرهنگ ســازی شــود و زیانهــای جبران ناپذیــر آن در ســطح ملــی 
بــه ســمت  بایــد  گــردد. حرکــت اســتراتژی صنعتــی  اطالع رســانی 
زیرســاختها و زیربناهــای توســعه باشــد چــون صنایــع بــرق، آب و 
ارتباطــات اعــم از زمینی، دریایــی، ریلی و هوایــی یارانه های ایجاد 
شده باید صرف سرمایه گذاری در تولید شود به قول الئوتسه: »به 
جــای دادن ماهــی، به مردم ماهیگیری یــاد دهیم« تا زندگی خود 
کنند و با اشتغال  را بدون روشهای یارانه ای از طریق تولید، تأمین 
گردش  کمك شود و از آثار تورمی نقدینگی در  کشور  مولد به توسعه 
کــه بــدون پشــتوانه افزایــش تولیــد ایــن قبیــل یارانه هــا بــر جامعــه 
گســترش شــوراهای  کنــد ممانعــت به عمــل آیــد و با  تحمیــل مــی 
کت  محلــی زمینــه برنامه ریزی را بــرای خانوارهای زیر خــط فقر فال

کرد. گیرندگان یارانه را مشخص  فراهم نمود و 
توســعه براســاس آمایــش ســرزمینی و متناســب بــا اســتعدادها و 
کشــور  ظرفیت هــای انســانی، اقتصــادی و زیســت محیطی مناطق 

برنامه ریزی و سیاست گذاری شود.
گردد  کشــاورزی و خدمات باید بهینه  رابطــه میان بخش صنعت، 
کوچك،  کشــاورزی، صنایــع  که بــرای حمایــت از بخش  بــه طــوری 
ع و دامداری هــا و باغــات به وجود  کنــار مــزار صنایــع تبدیلــی را در 
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بــه  افــزوده ۱/5 برابــری تبدیــل محصــول خــام  از ارزش  آوریــم و 
فرآورده هــای تبدیلــی اســتفاده نمائیــم ضمــن اینکه اشــتغال را از 
کمتر برخوردار ســوق دهیم و از بار  این طریق به مناطق محروم و 
که آثار زیانباری بر اقتصاد ملی دارد جلوگیری  مهاجرتهای بی رویه 
نمائیــم. صنایــع مصرفی نیز چون تولید لــوازم خانگی در مناطقی 

که منابع انســانی و مواد مــورد نیاز در آن  مســتقر و جایابــی شــوند 
مناطق موجود باشند.

در زمینــه برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری ها از نماینــدگان واقعی 
بخش خصوصی نیز استفاده شود.

از حوصله و شکیبایی شما تشکر و قدردانی می نمایم.
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   تصوير شماره 1: مراسم افتتاحيه، نشست تخصصی تيرماه

تصوير شماره 2: پاسخ به سواالت شركت كنندگان

 در پنل، نشست تخصصی تيرماه

تصوير شماره 3: ارایه آموزش توسط حاميان،

 نشست تخصصی شهريورماه

كانتر حاميان، تصوير شماره 4: ارایه توضيحات در 

 نشست تخصصی شهريورماه

كه ميزان مشــاركت شركت های عضو در  با توجه به تصاوير فوق، مالحظه می شــود 
اين نشست ها، افزایش یافته است. اين موضوع نشان دهنده استقبال مخاطبين 
از ايــن نــوع رویدادهــا اســت. بــا توجــه بــه ايــن اســتقبال و نيــاز موجــود، انجمــن 
شــركت های ســاختمانی و شــركت ره آورد توســعه دانش )مجری( تصميم به برگزاری 
گزارش نشست های آتی سندیکا  گرفته اند. به زودی  اين دوره ها به صورت ماهانه 

منتشر خواهد شد. 

نشست های تخصصیعـــــــــــــــــــــــــــــــمران

 انجمن شرکت های ساختمانی
نشســت های تخصصــی عمــران انجمــن شــركت های ســاختمانی، بــا هــدف آشــنايی شــركت های پيمانــکار 
كار قرار  عضو ســندیکا با آخرين فن آوری ها و دســتاوردهای صنعت احداث، از ابتدای ســال 1392 در دســتور 
كارشناســان به همراه معرفی شــركت های  گرفت. اين نشســت ها در قالب دوره های آموزشــی برای مديران و 

تامين كننده پيش رو، طراحی و توسط شركت ره آورد توسعه دانش به اجرا درآمد.
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گرد   پا
كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و اين پا

كميسيون انتشارات    

 

 حق انتخاب
به خاطر سه چيز هيچگاه كسی را سرزنش نکنيم:

چهره   والدين )پدر و مادر(   و زادگاه
چون هيچ انسانی حق انتخاب آنها را ندارد.

خط تيره
معلــم می دانســت فاصله هــا چه بــه حال 
فاصلــه  خــط  بــه  كــه  می آورنــد  روزمــان  و 

ـ تيره می گفت خطـ 

تولد و زندگی
كبریتی است  تولد انســان مثل روشن شدن 
و مرگش خاموشی آن؛ بنگريم در اين فاصله 

چه كرده ايم.

 
روزگارا

گر سخت به من می گيری؛ با خبر باش كه پژمردن من آسان نيست. روزگارا: تو ا
 

فلسفه زندگی
فلســفه زندگی انســان امروز در اين جمله خالصه می شود: فدا كردن آرامش 

زندگی برای ساختن وسايل آسایش زندگی.

 قرار نبوده چنين آشفته  و سردرگم شويم ...
قرار نبوده تا نم باران زد، دستپاچه شويم و زود چتری از جنس پالستيک روی 

كلوخ آب شويم. كه مبادا مثل  سر  بگيريم 
قــرار نبــوده اين قدر دور شــويم و مصنوعی، ناخن های مصنوعــی، دندان های 
مصنوعی، خنده های مصنوعی، آواز های مصنوعی، دغدغه های مصنوعی ...

هــر چــه فکــر می كنم می بينــم قرار نبــوده مــا اين چنين بــا بغل دســتی هایمان 
كنيم موجود بهتری هســتيم. اين همه  در رقابتهــای تنگانگ باشــيم تا اثبات 

كردن برای چيست؟ ح  مسابقه برای مقام و رتبه و خود را مطر
قــرار نبــوده همــه از دم درس خوانده بشــويم، بعيــد می دانم راه تعالی بشــری 
كند،  كه گوسفندها را هی  فقط از دانشــگاه ها رد بشــود؛ باید كسی هم باشــد 

دراز بکشد نی لبک بزند با سوز هم بزند.
قرار نبوده اين  همه در محاصره سيمان و آهن، طبقه روی طبقه برويم باال.

كرده آدم های ماسيده در هيچ  كامپيوتر و پشت های غوز  بی شک اين همه 
كجای خلقت لحاظ نشده بوده ...

تا به حال بيل زده اید؟
باغچه هرس كرده اید؟

آلبالو و انار چيده اید؟
كار َیدی به رختخواب رفته اید؟ كاًل خسته از یک روز 

كه با هيچ خواب دیگری قابل مقایسه نيست. آخ 
كوير،  بــرای دیــدن رنگ زرد  ايــن چشــم ها بــرای نــور مهتاب یا نــور ســتارگان 
گل آفتابگردان، برای خيره شــدن به جارِی آب شــاید، اما برای ســاعت پشــت 
ساعت، روز پشت روز، شب پشت شب خيره ماندن به نور مهتابی مانيتورها 

آفریده نشده اند.

كار نيایند و ســاعت هــای دیجيتــال به  قــرار نبــوده خــروس هــا دیگــر بــه هيــچ 
 جایشان صبح خوانی كنند.

كــه شــاید الاليــی   ،
ً
آواز جيرجيــرک هــای شــب نشــين حکمتــی داشــته حتمــا

طبيعــت باشــد برای بــه خواب رفتن  ما تا قــرص خواب  الزم نشــويم و اين طور 
شب تا صبح پرپر زدن اپيدمی نشود.

كردن غم نان، بشود همه دار  كردن، جز بر طرف  كار  من فکر می كنم قرار نبوده 
و ندار زندگی مان، همه دغدغه  زنده بودن مان.

كــردن، اين همه قانــون مدنی عجيب و  كنــار هم بــودن و زاد و ولد  قــرار نبــوده 
غریب و دادگاه و مهر و ضعف اعصاب داشته باشد. 

قرار نبوده اين طور از آســمان دور باشــيم و ســی  ســال بگذرد از عمر مان و یک 
شب هم زير طاق ستاره ها نخوابيده باشيم.

گرما و  كــِرم ضــد آفتاب بســازيم تــا بر عليه خورشــيد عالــم تــاب و  قــرار نبــوده 
كنيم. محبتش، زره بگيريم و جنگ 

كنيم اما كف پایمان یک بار هم بی واســطه  قرار نبوده چهل ســال از زندگی رد 
كفــش الســتيکی یا چرمی یک مســافت صد متــری را با زمين معاشــرت نکرده 

باشد.
كردن و  قرار نبوده من از اینجا و شما از آنجا، صورتک زرد به نشانه سفت بغل 

بوسيدن و دوست داشتن برای هم بفرستيم ...
كــه اين  همــه »قرار  چيــز زیــادی از زندگــی نمی دانــم، امــا هميــن قــدر می دانــم 
كرده ! كه برخالفشان اتفاق افتاده، همگی مان را آشفته  و سردرگم  نبوده ای« 

كه فقط می دانيم خوب نيســتيم، از هيچ چيز راضی نيســتيم، اما ســر در  آنقدر 
نمی آوريم چرا ...
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خطايــی  مالنصرالديــن  روزی   
كــم  مرتکــب می شــود و او را نــزد حا

كنــد.  می برنــد تــا مجــازات را تعييــن 

صــادر  مــرگ  حکــم  برایــش  كــم  حا

می كنــد ولی بــا دفاعيــات و التماس 

مقــداری  كــم  مال، حا خواهــش  و 

ج می دهــد و می گوید  رأفــت بــه خــر

گر بتوانی ظرف ســه ســال به خرت  ا

ســواد خواندن و نوشــتن یــاد بدهی 

می كنــم.  نظــر  صــرف  مجازاتــت  از 

و  كــرد  قبــول  هــم  مالنصرالديــن 

عــده ای  كردنــد.  رهایــش  مأمــوران 

بــه مــال می گویند مــرد حســابی آخر 

كجــا می توانــی بــه االغ خوانــدن  تــو 

و نوشــتن بيامــوزی؟ مالنصرالديــن 

كــه در اين ســه  می گویــد؟ اميــدوارم 

كم بميرد و یا خرم. سال یا حا

همــه  عقب مانــده  جوامــع  »در 

فصــل  و  حــل  مــرگ  بــا  مشــکالت 

می شوند.«

كــه بهشــت را بــر روی زميــن  كســی   
نيــز  آســمان  در  را  آن  اســت،  نيافتــه 

نخواهد یافت.
تلــه  مــاه  گرفتــن  بــرای  آســمان   
نمی گذارد اين آزادی ماه است كه او را 

پايبند می كند.
كــه در ســر راهمــان  بــا ســنگهايی   
می گذارنــد هــم می توان چيز قشــنگی 

ساخت.
نگاهمــان  تــا عظمــت در  بکوشــيم 

باشد نه در آنچه به آن می نگريم.
كه هســتی، یا چنان   یا چنان نمای 

باش كه می نمايی.
 انســان هماننــد رود اســت، هر چه 
متواضع تــر  و  آرام تــر  باشــد،  عميق تــر 

است.
نيســت  شــرایط  زاييــده  انســان   

آفرینشگر آنهاست.
تــر از خــود همســر  گــر از طبقــه باال  ا
بگيريــم بــه جــای خویشــاوند اربــاب 

خواهيم داشت.
ݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢ كسی را كه بيشتر دوست می داريم باید 

كمتر مغرورش كنيم.
پيــدا  ارزش  نيك نامــی  بــا  نامــداری 

می كند.
 دیشب كه نمی دانستم به كدام یك 

از دردهايم بگريم، كلی خندیدم.

 نوشــته زيــر نامــه ای اســت از طــرف فــردی بــه نــام ميرزا 
محمد الويری كه در زمان ناصرالدين شــاه رعيتی بوده، 
بــه احمدخــان اميرحســينی ســيف الممالــک فرمانــده 
كــه شــروع تــا خاتمــه نامــه تمــام از  فــوج قاهــر خلــج ، 
حــروف بی نقطــه الفبای فارســی انتخــاب و در نوع خود 
می آیــد. شــمار  بــه  پارســی  زبــان  ادب  شــاهکارهای  از 
كثــرت عائله و  انگيــزه نامــه و موضــوع آن قلــت درآمــد و 

تنگی معيشت بوده است.
»هو عالم«

كردگار احد، امر و عمر ســرمد دهاد.  »سرسلســله امرا را 
كلك و مداد ساحرم و در علم  گو محمد ساوه ای در  دعا
كالمم و معلم مسائل حالل  و ســواد ماهر. ملك الملوك 
كل ممالك محروسه اسم و رسم دارم. در هر  و حرام. در 
علــم معلــم و در هر اصل مؤسســم. در كلك عماد دومم 
كل امم سرسلسله اهل  در عالم، در علم و حکم مسلم 

كرم؟ كو مرد  كامکار و  كو طالع  كمالم اما 
كــوه دردهــا در دل دارم. مدام  كوه  دل مــرده آالم دهــرم، 
در دام وام، و علی الــدوام در ورطــه آالم دهــرم هــر ســحر 
كــرا  گــردم و  كــه  كــه مــداح  و مســاء در واهمــه و وســواس 
كه  مهامم را اصالح دهد  و دو سه ماهم  كار آرم  واسطه 

آسوده دارد.
كردم.  كمال دادم و در هــر مورد مدح معركه ها  مکــرر داد 
همــه گوهــر همه ُدّر، همه الال همــه گل، همه عطار روح 
كور  كــر را ســامعه و  همــه ســرور دل. امــا الل را مکالمــه و 
را مطالعــه آمد. همه را طال ســوده در محــك ادراك آورده 

گــو آمــدم. امــا عالمه  كــردم و المســاس  احســاس مــس 
كالحمــار محمــود و  دهــرم، ملولــم و محســود و عــوام 
گله مســدود   مســرور.... الالــه االاهلل وحده وحده ال در 
كارهــای همــه عکــس مدعــا آمــد  كــه  دار در همــه حــال 
عــالوه ههــم دردهــا و ســرآمد معركــه هــا عــروس مهر در 

آرامگاه حمل در آمد.
كــرام، صالــح و طالــح، صــادر و وارد،  عالــم و عــام الم و 
گدا و مالدار، همه در اصالح اهل و اوالد  كودك و سالدار، 
و هر كس هر هوس در معامله و سودا دارد آماده و اطعمه 
كره و  كاك، ســركه و ساك،  گرد آورده، حلوا و  و هر ســماط 
عسل، سمك و حمل، گرمك و كاهو، دلمه و كوكو، امرود 
كــه در كل  گو  كــدو، همــه در راه، مکر دعا كلم  و آلــو، الــی 

كالمعدوم. محرومم و در حکم 
گردد  گر موهوم و معلول معدل سه صاع و دو درم اراده  ا
كار اعلی كه ســرالولد  در  حامد و مســرورم. مگر كرم ســر 
او طلوع كرده و دادرس آمده، ردها دوا، وامها ادا و كامها 

گردد. روا 
له طول عم كطول المطر

سواء له الدرهم، و له المدر
كردگار كام دل  دهد مرد را 
كامکار همه عمر آسوده و 
كردار او كار و  دل آرا همه 

كار او ملك در سما مادح 
ك اعداَئــه، اعطاء 

َ
ــره حاســَده، هل َطــّول اهلُل عمــرُه و دّمَ

ْسَعد اوالَده مادام السماء«
َ
ه و ا

َ
ماله، اصلح احوال

گروه 99  
كــه بــه یــک كشــور بــزرگ حکومــت می كــرد، بــاز هــم از زندگــی خــود راضــی نبــود اما خــود نيز علــت را  پادشــاهی 
كه از آشپزخانه عبور می كرد، صدای ترانه ای را  كاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی  نمی دانست.روزی پادشاه در 
شنيد. به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد كه روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد. پادشاه 

كرد و از آشپز پرسيد: "چرا اینقدر شاد هستی؟" بسيار تعجب 
كنم. ما خانه ای  آشــپز جواب داد: "قربان، من فقط یک آشــپز هســتم، اما تالش می كنم تا همســر و بچه ام را شاد 
ک داريم. بدين سبب من راضی و خوشحال هستم."پس  ک و پوشا حصيری تهيه كرده  ايم و به اندازه كافی خورا
كرد. نخست وزير به پادشاه گفت: "قربان،  از شــنيدن ســخن آشپز، پادشاه با نخســت وزير در اين مورد صحبت 

كه مرد خوشبينی است." گروه نپيوندد، نشانگر آن است  گر او به اين  گروه 99 نيست!!! ا اين آشپز هنوز عضو 
پادشاه با تعجب پرسيد: "گروه 99 چيست؟؟؟" 

گر می خواهيد بدانيد كه گروه 99 چيست، باید اين  كار را انجام دهيد: یک كيسه با 99  نخست وزير جواب داد: "ا
گروه 99 چيست!!!" كه  سکه طال در مقابل در خانه آشپز بگذارید. به زودی خواهيد فهميد 

پادشاه بر اساس حرفهای نخست وزير فرمان داد یک كيسه با 99 سکه طال را در مقابل در خانه آشپز قرار دهند. 
كرد. با  كيسه را به اتاق برد و باز  كيسه را دید. با تعجب  گشت و در مقابل در  كارها به خانه باز  آشپز پس از انجام 
دیدن ســکه های طاليی ابتدا متعجب شــد و ســپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طاليی را 

گذاشت و آنها را شمرد. 99 سکه؟؟؟ روی ميز 
كه چرا تنها  كرد   99 سکه بود!!! او تعجب 

ً
كرد اشتباهی رخ داده است. بارها طالها را شمرد؛ ولی واقعا آشپز فکر 

99 سکه است و 100 سکه نيست!!!
كرد؛  كرد. اتاق ها و حتی حياط را زير و رو  كجاست و شروع به جستجوی سکه صدم  كه یک سکه دیگر  كرد  فکر 
كار خاتمه داد!!! آشــپز بســيار دل شکســته شد و تصميم گرفت از فردا بسيار  كوفته و نااميد به اين  اما خســته و 
كنــد تــا یک ســکه طاليــی دیگر بدســت آورد و ثروت خــود را هر چه زودتر به یکصد ســکه طال برســاند. تا  تــالش 
كه چرا  كرد  كرد. به همين دليل صبح روز بعد ديرتر از خواب بيدار شــد و از همســر و فرزندش انتقاد  كار  ديروقت 
كار  وی را بيــدار نکــرده اند!!! آشــپز دیگر مانند گذشــته خوشــحال نبود و آواز هــم نمی خواند؛ او فقط تــا حد توان 

می كرد!!!
پادشــاه نمی دانســت كه چرا اين كيســه چنين باليی برســر آشــپز آورده اســت و علت را از نخســت وزير پرســيد. 
گــروه 99 چنين  گروه 99 درآمــد!!! اعضای   به عضویــت 

ً
نخســت وزيــر جــواب داد: "قربان، حاال اين آشــپز رســما

افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما ...راضی نيستند."
خوشــبختی مــا در ســه جمله اســت: تجربــه از ديروز، اســتفاده از امــروز، اميد به فــردا. ولی ما با ســه جمله دیگر 

زندگی مان را تباه می كنيم: حسرت ديروز، اتالف امروز، ترس از فردا.              
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روز بزرگداشت حافظ شاعر بلندآوازه ایران 
فرخنده و خجسته باد

خوش تر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست
گو سبب انتظار چيست كجاست  ساقی 

كه دست دهد مغتنم شمار هر وقت خوش 
كار چيست كه انجام  كس را وقوف نيست 

پيوند عمر بسته به موييست هوش دار
گار چيست غمخوار خویش باش غم روز

معنی آب زندگی و روضه ارم
چو طرف جويبار و می خوشگوار چيست

مستور مست هر دو چو از یك قبيله اند
كه دهيم اختيار چيست ما دل به عشوه ای 

راز درون پرده چه داند فلك خموش
ای مدعی نزاع  تو با پرده دار چيست

گرش اعتبار نيست سهو و خطای بنده 
گار چيست معنی عفو و رحمت آمرز

كوثر و حافظ پياله خواست زاهد شراب 
كردگار چيست تا در ميانه، خواسته ی 

کــه بــا ترنــم غــزل نــاب حافــظ، توشــه ها برگیریم و خوشــه ها  باشــد 
آرامســتان  و  یادمــان  بنــای  بــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای  برچینیــم. 
وســاز  ســاخت  شــیوه  از  اطالعــی  کــه  بــود  ضــروری  لســان الغیب 
آرامــگاه ایــن شــاعر بــزرگ را به نقــل از خبرگزاری ایســنا، به ســاحت 
و  افتخارآفریــن  فرهنگ ســازان  تــا  دهیــم  ارائــه  صاحب نظــران 
تمدن ســازان پیشــاهنگ و صدرنشــین عظمــت ســرمایه های ملی 

خویش را بیش از پیش قدر بدانند و در صدر نشانند.

تاریخچه ای از بنای آرامگاه حافظ 
آرامــگاه حافــظ در بــاغ مصــالی شــیراز، هــر ســاله در روز 20 مهــر و 
همزمــان با بزرگداشــت حافظ، میزبان دوســتداران فرهنگ، هنر و 
که با معماری خاص و زیبای خود، یادگار  شعر ایرانی است. بنایی 
معمــاری درخشــان ایرانــی در دوره ی زندیــه و تلفیقــی از هنرهــای 

بی نظیر تجسمی است.
آرامــگاه حافــظ شــیرازی، غزل ســرای معــروف ایرانــی، بــه عنــوان 
بخشــی از مجموعه ی »حافظیه«، هر ســاله در روز بزرگداشــت این 

شاعر میزبان عالقه مندان این شاعر و هنر ایران زمین است.

اشاره:
گراميداشت اين روز تاریخی  روز بيســتم مهرماه روز بزرگداشــت غزلســرای بزرگ ايران زمين حافظ شور و شعورآفرين است. ضمن 

كه پيشکش اصحاب سخن می شود. با تفألی بر ديوان آن بزرگوار اين شعر به عنوان شاهد آمد 
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که بــه دلیل معماری  ایــن آرامــگاه یکــی از زیباترین بناهایی اســت 
که از  خــاص خــود، توجه بســیاری را به خــود جلب می کنــد. بنایی 
کــرده تا به  آغــاز تــا امــروز، در دوره هــای مختلــف تغییرات بســیاری 

کنونی درآید. شکل 

تاریخچه ی ساخت
 و مرمت آرامگاه حافظ

گنبدی  که اولین عمارت  65 ســال از درگذشــت حافظ می گذشــت 
کم فــارس، بر فراز  گورکانی، حا شــکل، توســط وزیر میرزا ابوالقاســم 
مقبــره ی حافــظ ســاخته شــد. ایــن عمــارت در طــول ســال ها و بــا 
گرفت.  عوض شــدن حکومت ها، بارها مورد مرمت و بازســازی قرار 
کمانــی  کریم خــان زنــد از حا شــاه عباس صفــوی، نادرشــاه افشــار و 

که مقبره ی حافظ در زمان حکومت شان بازسازی شد. بودند 
که دســتور داد بــر روی قبر حافظ،  کســی بود  کریم خــان زنــد اولین 
سنگی مرمرین قرار دهند. در روی این سنگ، دو بیت از غزل های 
نســتعلیق نویس  توســط حاجی آقاســی بیک افشــار،  خــود حافــظ 

آذربایجانی نوشته شد.
که امروز به عنوان آرامگاه حافظ در شیراز وجود دارد، بنای  آن چه 
ســاخته شــده در ســال 1314 شمســی است. در آن ســال علی اصغر 
حکمت، وزیر فرهنگ وقت با همکاری علی ریاضی، رییس فرهنگ 
اســتان فــارس و بــا نظارت علی ســامی، محقــق، باستان شــناس و 
گــدار، ایران شــناس و معمار  کــه آنــدره  اســتاد دانشــگاه، طرحــی را 
کردند.  کرده بــود، روی آرامــگاه حافظ پیــاده  فرانســوی پیشــنهاد 
گرفته شــده  در ســاخت این آرامگاه از معماری دوره ی زندیه الهام 

است.

حافظیه

کار اتمــام بنــای آرامــگاه در ســال 1317 به پایــان رســید. در این بنا 
کــه از ذوق و هنــر هنرمنــدان ایرانــی بهــره ی بســیار بــرده اســت، از 
گنبد استفاده شده است.  کاشــی کاری های معرق در ســطح زیرین 
گنبد از رنگ های مختلف عرفانی مانند  همچنین در خود ســازه ی 
خ ارغوانــی )نماد شــراب ازلی(،  آبــی فیــروزه ای )نمــاد بهشــت(، ســر
ک(  ســیاه و ســفید )نمــاد شــب و روز( و قهوه ای ســوخته )نمــاد خا

گرفته شده است. بهره 
ســنگ مــزار حافظ تلفیقــی از چند هنر تجســمی اســت. در این بنا 
کــی به طــرز زیبایی در  کاشــی کاری و حکا معمــاری، خوشنویســی، 

گرفته اند. کنار هم قرار 

طراح بنای آرامگاه حافظ کیست؟
گــدار )André Godard(، معمــار فرانســوی و طــراح  آنــدره 
آرامــگاه حافــظ، در ســال 1881 در فرانســه متولــد شــد. او پــس از 
غ الحصیلــی در دانشــکده ی هنرهای زیبای پاریس در رشــته ی  فار
معمــاری و باستان شناســی، به معماری شــرق و به خصوص ایران 

کرد. عالقه مند شد و تحقیقات خود را در این زمینه پیگیری 
گدار ســهم زیــادی در معماری هــای معــروف و زیبــای ایران  آنــدره 
دارد. عــالوه بر طراحی آرامگاه حافظ، طراحی و سرپرســتی موزه ی 
کتابخانه ی ملی  ح ساختمان  ایران باســتان، سعدی در شیراز، طر
ایران و ســاختمان ســه گوش و قدیمی دانشگاه جندی شاپور اهواز 

از مهم ترین طراحی های این معمار در ایران به شمار می روند.

آندره گدار
جنــگ  زمــان  در  باستان شــناس  ایــن 
که فرانسه به اشغال آلمان  جهانی دوم 
نماینــده ی  عنــوان  بــه  بــود،  درآمــده 
کمیته ی ملی فرانســه در ایران برگزیده 
شد. او در سال های حضورش در ایران 
بــه شــدت بــه آثــار تاریخــی و معمــاری 
همــکاری  بــا  و  شــد  عالقه منــد  ایــران 
همســرش، در هشــت جــزوه ایــن آثــار 

را بــه طــور تفصیلــی بــه زبــان فرانســه بــرای اســتفاده ی محققان و 
کرد. پژوهشگران غربی معرفی و تدوین 

عالقــه بــه ایــران و معمــاری شــرق باعــث شــد ایــن باستان شــناس 
در ســال 1928 بــه اســتخدام دولت ایــران دربیاید و در ســاختمان 
موزه ی ایران باستان و موزه ی دانشگاه تهران، مشغول به فعالیت 
کــه مدیریــت اداره ی باستان شناســی ایــران را  شــود. او در دوره ای 
برعهده داشت، موفق شد آثار تاریخی بسیاری را از مناطق مختلف 
کند. ســه  جمع آوری و ترمیم و فهرســتی از آثار ملی ایرانی را تنظیم 
تپه ی تاریخی »سلیمان تپه«، »زیرز« و »مازیر« از نخستین آثار ملی 
که توســط ایــن معمار فرانســوی در فهرســت آثار ملی  ایــران بودند 

ایران به ثبت رسیدند.
در  را  بســیاری  فعالیت هــای  ایــران  در  اقامتــش  طــول  در  او 
زمینــه ی معمــاری و باستان شناســی انجام داد. انتشــار نشــریه ی 
باستان شناسی، ریاست و استادی در دانشکده ی هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران و تعمیر مسجد جامع شیراز، مسجد شاه اصفهان و 

مسجد شیخ لطف اهلل از جمله ی این فعالیت ها هستند.
گدار در سال 1965 در پاریس درگذشت. آندره 
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اشاره:

ج شــده  كه در دوهفته نامه پيام ســاختمان در جنــاب آقــای مهنــدس ظاهــری مديرعامل شــركت لمبه كوب طی نامــه ای 

كه  كارفرمايی و بخش پيمانکاری مطالبی را ارائه نموده اند  اســت نســبت به وضعيت پروژه مســکن مهر و تعهدات بخش 

كه نســبت به افزایش قيمتهای ناشــی از  كرده اند. مطالب ایشــان به دليل نکاتی  طی نامه ای آن را به دبير انجمن ارســال 

ج می شود.  در
ً
تورم در مسکن مهر اثرگذار است، عينا

»به نام خدا«
وشهرســازی  راه  وزیرمحتــرم  آخونــدی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
که »وزارت  درنخستین بازدید از شهر جدید پردیس، فرمودند 
که  راه و شهرسازی قراردادهایی باپیمانکاران و مشاوران دارد 
باید به تعهدات خود پایبند باشــد و از طرف دیگر مشــاوران و 
پیمانــکاران هم باید بر اســاس قرارداد بــه تعهدات خود وفادار 
باشــند و بــرای جلــب اعتمــاد بیــن دو طــرف اجــرای تعهــدات 
که در ایــن مرحله افزایــش قیمت و  کار باشــد  می توانــد اولیــن 
چانه زنــی بــرای این مســاله جایی نــدارد«. )نقــل از هفته نامه 
خ 9۲/6/9( این بیانــات موجب بهت و  پیــام ســاختمان مــور
که هرتعهد، زمانی  گردید چــرا  حیرت پیمانکاران و ســازندگان 
که شــرایط ثابت، یــا دچار تغییراتی اندک شــود  اجرایــی اســت 
که  در حالیکــه بــه دالیــل زیــر تغییــرات فاحــش بوجــود آمــده 
ســازندگان هیــچ نقشــی در آن نداشــته و ندارنــد تــوان اجرایی 

آنها رابه حداقل ممکن رسانده است.
عمــران  شــرکت  و  ســازندگان  بیــن  ســه جانبه  تفاهم نامــه  در 
شــهر جدیــد پردیــس و بانک مســکن قیمــت هر مترمربع ســه 
کــه هــر  گفتــه شــد  گردیــد و  میلیــون و ســیصدهزار ریــال قیــد 
مترمربع چهارصد هزار ریال بر اســاس بند »3« مصوبه شــماره 
خ۸9/07/۱۱ بــه قیمــت فــوق  ۱55۲7۲/ت  45360/ن مــور
افزوده خواهد شد. پس بهای هر مترمربع تفاهم نامه منعقده 

در سال 9۲ مبلغ سه میلیون و هفتصدهزار ریال می باشد.
معاونــت  دفتــر  وســیله  شــده  اعــالم  شــاخصهای  براســاس 
خــود  کــه  جمهــور  ریاســت  راهبــردی  نظــارت  و  برنامه ریــزی 
که  ســازمانی دولتی اســت شــاخص ســه ماهه چهارم ســال 9۱ 

مبنای فهرســت بهای ســال9۲ می باشــد، نســبت به شاخص 
کــه مبنــای فهرســت بهای ســال  ســه ماهــه چهــارم ســال ۸5 
۸6 بوده در رشــته ابنیه ۱76% ودر رشــته برق۲00% و در رشــته 
تاسیســات مکانیکــی ۲۲۲% و در نهایــت بــا تاثیــر ضریــب وزنی 
کل ۱۸۲% افزایش می رســیم در  تقریبــی رشــته ها بــه شــاخص 
که قیمت ســه میلیون ریال برای هر مترمربع در ســال  صورتی 
که ســال شــروع مسکن مهر می باشــد را مبنا قرار دهیم   ۱3۸6
بهــای ســال ۱39۲ بایــد حــدود هشــت میلیــون و چهارصــد و 
کــه قیمــت تفاهمنامه )ســه میلیون  شــصت هــزار ریــال باشــد 
و هفتصدهــزار ریــال( حــدود 44% عــدد فــوق می باشــد. )ریــز 

محاسبات پیوست می باشد(
کــه ســابقه چنــد ســاله در وزارت مســکن و  لــذا از جنــاب وزیــر 
شهرســازی ســابق دارنــد و وزیــر دو وزارتخانه بــزرگ عمرانی در 
هم ادغام شده در دولت تدبیر و امید هستند، انتظار می رفت 
با بخش خصوصی )انجمن شــرکتهای ســاختمانی و یا انجمن 
انبوه ســازان مســکن و یــا...( و یــا حداقــل با همــکاران خود در 
دفتــر معاونت برنامه ریــزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهور 
مشــورت می کردند و بعد در مورد قیمتهــا و تعهدات اظهارنظر 

می فرمودند.
در قسمت دیگری فرمودند که »تمامی تالش هاوزحمات برای 

رفاه شهروندان است« . نقل از "هفته نامه پیام ساختمان"
نیســتند؟  شــهروندان  از  ســازندگان  مگــر  اینســت  پرســش   
قیمــت یــک مترمربــع مســکن مهــر در اولیــن ســال تحویل آن 
بــه شــهروندان در بــازار آزاد چقدر ارزش داشــت و امــروز چقدر 
ک ایــن افزایش را  مــی ارزد؟ می تــوان بــا اســتعالم از دفاتــر امــال
کــرد قطعــًا قابــل توجه اســت. ایــن ارزش افزوده وســیله  پیــدا 
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کســانی بوجود آمده و ســهم ســازندگان چقدر است؟ نادیده  چه 
که با عشق به خدمت  گرفتن این حقیقت جفا به سازندگانیست 
که آقای دکتر آخوندی  بصورت  می خواهند به همان شهروندانی 
تئــوری از آنهــا حمایــت می کننــد، خدمــت نماینــد. آیا بــرای رفاه 

کرد؟  شهروندان باید عده ای دیگر از شهروندان را فدا 
موتورمحرکــه  پیمانــکاران،  کــه  می کنــم  عــرض  وزیــر  جنــاب  بــه 
وزارتخانــه شــما هســتند چــه در راهســازی و چــه در شهرســازی؛ 
کردن آنها نه به نفع وزارتخانه شماست و نه به نفع  اینگونه نابود 

میهن اسالمیمان.
خ 9۲/6/9 قید  گزارشــی از  هفتــه نامــه پیــام ســاختمان مــور در 
گرفتن  کــه یکی از ســایتهای اینترنتــی از اصطالح »گــروگان  گردیــد 
پروژه های مســکن مهر برای افزایش قیمت«  )وســیله سازندگان( 

کرده بود. استفاده 
که دو مؤلفه اصلی احداث  در جواب این دوســتان عرض می کنم 
هرســاختمان مصالح و دســتمزد می باشــد و ســال ۸6 ســال  آغاز 
ســاخت مســکن مهــر، آیتــم تاثیرگــذار در مصالــح، آهــن آالت بــه 

خصوص میلگرد و ســیمان می باشــد متوســط قیمــت میلگرد در 
کیلوئی  کیلوئی 6000 ریال بود، درسال 9۲ حدود  سال ۸6 حدود 
۲0000ریال می باشــد یعنی 3/33 برابر و قیمت ســیمان فله ای از 
حــدود تنی 390,000 ریال به حدود تنی۸۸0,000 ریال یعنی۲/۲6 
برابــر افزایــش یافته وحداقل دســتمزد اعالم شــده وســیله وزارت 
کار و...  درســال ۸6 ماهیانــه مبلــغ ۱,۸30,000ریــال و درســال 9۲ 
ماهیانــه مبلغ4,۸7۱,۲50 ریال یعنی۲/66 برابر می باشــد و عماًل 
کارگر میدانی درســال ۸6 روزانه حدود ۱00,000 ریال  دســتمزد یک 

و در سال 9۲ روزانه حدود 450,000 ریال یعنی 4/5 برابرگردید.
وســیله  مهــر  مســکن  پروژه هــای  کــه  بفرماییــد  قضــاوت  حــال 
گروگان قیمتها و  گرفته شدند یا سازندگان،  گروگان  ســازندگان به 

سیاستهای مسئوالن هستند؟
متاســفانه بــا افزایــش قیمتهــا در اواخــر دولــت دهــم، هــم توقف 
مســکن مهــر و هــم ادامــه آن بــا قیمــت روز درهــر حــال نارضایتی 
شــهروندان را موجــب می شــود؛ و تحمــل آن بــرای همــه مشــکل 

کوتاهتر از دیوار سازندگان. است و در این میان چه دیواری 

300000
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پيوست:

شماره ثبت: 94

»بنام خدا«
جناب آقای مهندس ظاهری

كوب مدير عامل محترم شركت ساختمانی و تأسيساتی لمبه 
خ ساختمانهای مسکن مهر موضوع: نر

پس از سالم
خ  خ 9۲/6/6 در خصوص شــرایط قراردادهای مقطــوع وفاقد تعدیل ، نر بازگشــت بــه نامه شــماره 34/5۸۱۲ مور
مبنــا، تغییــرات در دوران اجــرا و بررســی بعمــل آمده در موار د مطروحه آن شــرکت درکمیســیون  فنــی این انجمن 

گزارش دریافتی موارد زیر را به استحضار می رساند: ونتایج حاصله از 
که برآورد  گردیــد  خ مبنــا در ســال ۱3۸6 جهت ســاختمانهای مســکن مهر به مبلغ ســه میلیون ریــال تعیین  ۱- نــر
خ مبنا، با اعمال شاخص های تعدیل در  ســه میلیون ریال تقریبًا با فهرســت بها ســال ۱3۸6 مطابقت داشــت ،  نر
که جهت ساختمانهای مسکن مهر با مبلغ ۸/5  گردد   ابتدای سال ۱39۲ معادل ۸/5 میلیون ریال محاسبه می 

میلیون ریال قراردادی منعقد نگردیده است.
خ فهرست بهای معاونت  ۲- با بررسی های بعمل آمده در خصوص مشخصات فنی، مقادیر و ... و احتساب با نر
برنامه ریزی و بعد از ســال ۱3۸6، برآورد هرمتر مربع ســاختمانهای مســکن مهر بمراتب بیش از مبلغ ســه میلیون 

ریال بوده است.
کل  ج در جدول ضمیمه،  مقادیر یک بلوک ساختمان 4 طبقه روی پیلوت به مساحت  3- مطابق اطالعات مندر

۸65 متر مربع و با تقریب 95% و با نرخهای سال ۱39۲ حدود 7/۲ میلیون ریال قابل برآورد می باشد.
خ ساختمانهای مسکن مهر در ســال ۱3۸6 مناسب و قابل قبول  گردد نر 4- با مقایســه انجام شــده مشــخص می 
خ  خ تورم در چند ســال اخیر و بروز نشــدن قیمت قراردادها، تناســب نر بوده اســت لیکن به دلیل رشــد بی رویه نر

قرارداد سال ۱3۸6 از بین رفته است.
که مشمول تعدیل آحادبها نمی باشند واحتساب تورم  5- نهایتًا اینکه ، قراردادهای تیپ مقطوع ، سرجمع و... 

ساالنه قابل پیش بینی واعمال نمی باشد، قابل اجرانمی باشند.
گزارش و جدول برآورد  ضمیمه  می باشد. یک نسخه 

با تقديم احترام
محمد عطاردیان
    دبير
محمد عطاردیان
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به نام خداوند  بخشنده و مهربان 

حضار محترم، خانمها، آقایان، 
از اینکــه شــما را مالقــات می کنــم بســیار خوشــحالم و از جناب 
کــه ایــن هماهنگی را  آقــای دکتــر تاری وردیــان و همکارانشــان 
بــه عمل آوردند، سپاســگزارم. خیر مقدم ویــژه به جناب آقای 
که از اســاتید برجســته مدیریت  برایــان تریســی عــرض می کنــم 

کشورمان آمده اند.  هستند و برای دومین بار به 
برگزاری منظم ســمینارهای مدیریتی در این ســطح از الزامات 
کشــور ما این  کنون در  کشــوری اســت ولی تا  توســعه پایدار هر 
فرآینــد بــه صــورت اصولــی شــکل نگرفتــه و امیــدوارم برگــزاری 
اینگونــه ســمینارها تــداوم یافتــه، و بــا اســتقبال پرشــور شــما 

عزیزان به یک فرهنگ تبدیل شود. 
که در  از من خواسته شده بود در رابطه با مدیریت و ابتکاراتی 
که معتقدم  کنم، از آنجا  گرفته ام صحبت  گروه جهانپارس بکار 

منافع مشــروع هر فــردی از درون منافع ملی حاصل می گردد، 
گرفته و  که بحران اقتصادی دنیــا را فرا  و در ایــن برهــه از زمــان 
کردم از  کشور ما هم در شرایط خاصی قرار دارد، فکر  به تبع آن 
کارآفرینی در راســتای  کرده و در رابطه با  ایــن فرصت اســتفاده 

کنم.  افزایش منافع ملی صحبت 
عمومــی  پیمانــکاری  گــروه  یــک  مدیــر  و  موســس  اینجانــب 
در  ســابقه  ســال  پنجــاه  از  بیــش  بــا   )General Contractor)
گاز و  اجــرای پروژه هــای زیربنائــی بخصــوص در صنعت نفــت، 
که به این شغل داشته  پتروشیمی هستم. با توجه به عالقه ای 
کتابهای مدیریتی  کثــر  گفت ا و دارم تقریبــًا به جــرأت می توان 
کــه بــه وســیله مدیران موفق دنیا نوشــته شــده و در دســترس 
کتابها برای همگان  گرچه مطالب این  کرده ام.  بوده را مطالعه 
آموزنــده بــوده و من نیز از آنان اســتفاده نمــوده ام، ولی رویکرد 
کتابها بیشــتر در زمینــه مدیریت تجارت و نحوه  کثر این  متــن ا

اشــاره:همایش بين المللــی مديریــت در روزهــای پنجشــنبه و جمعه 18 و 19 مهرمــاه جاری در محل پژوهشــگاه صنعت نفت 
كارشناسان سازمانهای بخش خصوصی و دولتی  گردید. در اين همایش بيش از هزار نفر از مديران ارشد، مهندسان و  برگزار 

و نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی حضور داشتند.
كاربردی در  كه طــی دو روز مباحــث  كليــدی همایــش آقــای برایــان تریســی از مديــران خالق و موفــق جهانی بودنــد  ســخنران 

كه مطالب ایشان به طور همزمان به زبان فارسی برگردانده می شد. مديریت را ارائه دادند 
كنفرانس بزرگ بين المللی آقای دكتر سلطانی ریاست دانشگاه آزاد ایاالت متحده آمریکا لوح تقدير ومدال شایستگی  در اين 

كارآفرینان موفق دیگر اعطا نمودند. كارآفرين موفق ايران به آقای مهندس نادرعطايی و چند نفر از  به عنوان 
كه مورد توجــه همگان قرار  كردنــد  در ايــن همایــش آقــای مهنــدس نادر عطايی ســخنرانی بســيار اثربخش و ســازنده ای ايراد 
كه در اين ســخنرانی توســط ایشــان   گرفت. با عنایت به مطالب ارزنده و دیدگاه های مديریتی بومی شــده ويژه ايران و ايرانی 

ج می شود.  در
ً
گرامی ماهنامه پيام آبادگران متن سخنرانی ایشان عينا ارائه شد. جهت  اطالع خوانندگان 

وه  جهان پارس یسی  و  با  سخنرانی  مهندس  نادر  عطایی  رئیس  هیأت مدیره  گر با  حضور  برایان  تر

یت  تهران     برگزار   شد همایش    بین المللی   مدیر
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کمترین زمان ممکن بوده اســت. حال  ثروتمند شــدن افراد و در 
آنکــه زمانیکــه در مــورد مدیریــت صحبــت می کنیــم بایســتی بــه 

محیط پیرامونی خود نیز توجه داشته باشیم. 
کــره زمین به  کــه جمعیــت  حضــار محتــرم، حتمــًا عنایــت داریــد 
طــور روزافــزون در حــال افزایش اســت و از ســویی هــر روز بر خیل 
کار  نیازمندان به اشــتغال افزوده می شــود و هر لحظه متقاضیان 
بیشتر می شوند. از اینرو به نظر می رسد حیاتی ترین نیاز امروز بشر 
کارآفرینی است  فراهم نمودن زمینه های مناسب برای اشتغال و 
و این مهم تنها به وسیله دست اندرکاران مدیریت و همه افرادی 

که به نحوی دارای محوریت هستند قابل انجام می باشد. 
که بشــریت با مشــکل  بــه نظــر مــن در ایــن برهه حســاس از زمان 
افزایش جمعیت، فقدان فرصتهای برابر شغلی و بحران اقتصادی 
گریبــان اســت، دســت اندرکاران مدیریــت می توانند با  دســت به 
ترغیــب دولتهــا و ســرمایه داران بــه ســوی توســعه آموزش هــای 
گســترش  کمک شــایانی به ایجاد و  حرفــه ای، ســازندگی و تولیــد 

زمینه اشتغال نمایند. 
که حاصل  اینجانب پس از مطالعات بســیار و بررســیهای میدانی 
کتــاب در رابطه با ســازندگی و تولید به نام  آن نــگارش چهــار جلد 
مدیریــت، نگــرش، باورها و اخالق در حرفه اســت. به این نتیجه 
کشــورها  کلید حل مشــکالت اجتماعی و اقتصادی  که  رســیده ام 

توسعه، آموزش، سازندگی و تولید است. 
و از طرفــی احداث زیرســاختها همیشــه مقدم بر تولید اســت، به 
کارخانه ای احداث نشــود، امــکان تولید فراهم  گــر  عبــارت دیگــر ا
کــه بــه دســت تاجــران محصولــی  نخواهــد شــد و بدیهــی اســت 
نخواهد رســید تا به مبادله آن بپردازند، از همه مهمتر ســازندگی 
و تولیــد اشــتغالزاترین فعالیــت ممکــن در جهــان اســت. بــه طور 

مثــال در احداث یک پاالیشــگاه ۲00 هزار بشــکه ای نفت در دوره 
ساختمان و نصب حدود 5 الی 6 هزار نفر به طور مستقیم مشغول 
کار می شــوند و یــک زنجیــره بزرگ از مشــاغل پیرامونــی مانند  بــه 
کاال و تجهیــزات، تولید انواع مصالح و مــواد اولیه و غیره  ســاخت 
شــکل می گیرد. اما در دوره بهره برداری با توجه به اتوماســیون و 
تکنولوژی مدرن تعداد افراد شاغل در همین پاالیشگاه به حدود 

کاهش می یابد.  ۲00 الی ۲50 نفر 
کارخانجات نظیر فوالد، سیمان،  تجربه اینجانب در احداث سایر 
کارخانجــات الکترونیک و  کاغــذ، نیــروگاه برق و غیره )به اســتثناء 
کــه در آن تجربــه ای نــدارم( نیــز همیــن منــوال را  صنایــع نظامــی 

نشان می دهد.  
گــر بــا نــگاه عمیــق بــه مســیر پیدایــش تمــدن در  عــالوه بــر آن ا
کــه مدیریــت امــروز، مرهون  کنیــم درمی یابیــم  کــره زمیــن توجــه 
کرده اند.  که در عرصه ســازندگی تالش  کســانی اســت  فعالیتهای 
کــه ســازندگی نه تنهــا تولید  کنــم  کیــد  بنابرایــن مایلــم مجــدداً تأ
اشتغال می کند و آبادانی به همراه دارد، بلکه یکی از اساسی ترین 

نیازهای زیربنائی و ضروری جهان ما است.
گــر چــه ممکن اســت باعــث ثروتمند شــدن  در حالیکــه تجــارت ا
گردد ولــی الزامــًا فراهم کننــده آبادانی و رفــاه برای  گروهــی  ســریع 
همــگان نخواهــد بــود. بنابرایــن بــه نظــر می رســد در دنیــا بایــد 
گردد تا دست اندرکاران تجارت  ضوابطی برای تجارت فعلی وضع 

که می خواهند عمل ننمایند. به هر نحو 
کشــورهای در حال  حضــار محتــرم؛  موضوع ســازندگی و تولید در 
توســعه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت زیــرا بــه دلیــل آمــاده 
کــه ناشــی از فقدان ســازندگی و تولید  نبــودن زیرســاختهای الزم 
کار در این جوامع  کافــی اســت، خیل عظیمی از جوانان آمــاده به 
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کاذب  بیکارند و به ناچار برای ادامه زندگی خود به سوی مشاغل 
کــردن اجناس  گاهی مخرب مانند دســت به دســت  و غیرمولــد و 
کــه ایــن موضــوع باعــث تشــدید بحــران  لــی روی می آورنــد  و دال
اقتصادی در این کشورها می شود، حتی پیشرفته ترین کشورهای 
کمبود فرصتهای شــغلی مواجهند؛ چــون مدیران  دنیــا امــروزه با 
کارخانجــات تولیدی  کشورشــان را توســعه داده و  آنــان معتقدند 
کافی احداث نموده اند و دیگر نیازی به ســازندگی و تولید  بــه حد 
 در امــر خرید و فروش 

ً
کثرا ندارنــد و در نتیجــه ســرمایه داران آنان ا

کثر ســرمایه داران  و تجــارت ســرمایه گذاری می نماینــد و یــا اینکه ا
کارگر ارزان به  کارخانجات خــود را برای اســتفاده از  بــزرگ آمریــکا، 
کمبــود اشــتغال و رکــود اقتصــادی  چیــن منتقــل نمــوده و باعــث 
کــه افراد در اندیشــه هر چه  کشورشــان شــده اند!! زیــرا از آن روی 
کاالها را دســت به دست می کنند  زودتر ثروتمند شــدن هســتند، 
کاذب قیمت مایحتاج عمومــی و در نتیجه تورم  و باعــث افزایــش 
کشور  کنون در  که متأسفانه ا گسیخته می شوند. پدیده ای  افسار 

ما شاهد آن هستیم. 
که اخیــرًا به وجــود آمده و  بــرای مثــال ایــن تورمهــای انفجارگونه 
کشــیده، عمومًا به  کشــور را به چالش  اجــرای پروژه های اساســی 
دلیل تحریمها عنوان می گردد، حال اینکه این امر عمدتًا ناشی از 

لی ها می باشد.  دست به دست شدن اجناس و دال
حضــار محتــرم؛  امنیــت از طریــق توســعه و رفــاه نســبی همــگان 
گر افراد بیکار مشــغول  فراهــم خواهد شــد و از همــه مهمتر اینکه ا
گشــته و نظــم عمومی دچار  کار نشــوند، فقر در جامعه پدیدار  بــه 
اختالل خواهد شد و بدون امنیت اجتماعی امکان توسعه و رفاه 

جامعه وجود نخواهد داشت. 
که در دنیا تحت نامهای  گروههای تروریســتی  برای نمونه تمامی 
کمبود فرصتهای مناســب  کثرًا ناشــی از  متفاوت به وجود آمده، ا
شغلی و کسب و کار بوده و گرنه بنیانگذاران سازمانهای تروریستی 
که تعداد زیادی از جمعیت دنیــا را به عنوان عوامل  قــادر نبودنــد 

گیرند.  کار  خود به 
کــه جریــان تولید ثــروت در جامعــه در پرتو  بــه نظــر مــن از آنجائی 
تالش همه انسانها تحقق می یابد و ثروتمندان نیز از رهگذر تالش 
خود و تعامل با آحاد جامعه به ثروت می رسند، لذا شایسته است 
ثــروت خــود را صرف اشــتغال هر چه بیشــتر نیروی انســانی آماده 
کننــد و در زمینه ســازندگی و تولید تــالش نمایند تا هر چه  کار  بــه 
کاسته شود و همگان از نعمت رفاه نسبی  بیشتر از تعداد بیکاران 

گردند.  برخوردار 
کلیــه اســاتید مدیریــت درخواســت نمایــم در  در اینجــا مایلــم از 
ســمینارهای مدیریتــی، امر حیاتی ســازندگی و تولید را بگنجانند 
و در ســخنرانیها و مقــاالت خود بــه آن بپردازند و ســرمایه داران را 
برای ورود هر چه بیشتر به عرصه سازندگی و تولید تشویق نمایند 

تا دنیای بهتری داشته باشیم. زیرا سازندگی و تولید عالوه بر آنکه 
اساسی ترین نیاز بشر است، سود عادالنه و مشروعی نیز به همراه 

دارد. 
بــه نظــر من یکــی از راههای رســیدن بــه این موفقیــت رتبه بندی 
مشــاغل اســت. مثــاًل آمــوزش در چه حــدی از اهمیت قــرار دارد؟ 
ســاخت و ســاز در امــور زیر بنائــی در چه حدی؟ تولیــدات در چه 

لی در چه حدی؟  حدی؟ خرید و فروش در چه حدی؟ و دال
کشــور بــه جــای پرداختــن بــه  کثــر جمعیــت  کنــون ا متأســفانه ا
لی روی آورده اند  آموزش، سازندگی و تولید به خرید و فروش و دال
گشــته و آخر به دســت  و مایحتاج مورد نیاز مردم چندین دســت 

مصرف کننده می رسد. 
کثرًا با دســت به دســت شــدن اجناس به وجــود می آید.  گرانیهــا ا
گــر شــما یــک منزلــی بخریــد و پــس از چنــد ســال  مثــاًل در آمریــکا ا
ک متعارف آن ضرر می کنید  بخواهید آنرا بفروشید معادل استهال
گــر بازار ملــک در اوج خود باشــد می توانید بــه همان قیمت  و یــا ا

اولیه خرید، منزل را بفروشید. 
کــه از  گــر یــک ماشــین مرســدس بنــز  همینطــور در تمــام دنیــا ا
ماشــینهای مرغوب دنیا اســت بخرید و پس از چند ماه بخواهید 

کرد.  آنرا بفروشید قطعًا مبلغ قابل توجهی ضرر خواهید 
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گر نامرغوبترین ماشین دنیا را بخرید  کشــور ما ا ولی متأســفانه در 
و پــس از دو ســال اســتفاده آنــرا بفروشــید، بــاز هم ســود خواهید 
گر یک شرکتی بخواهد یک  کشــورهای پیشــرفته ا نمود!! و باز در 
کمتر از دو  کثر بایستی  ج و یا یک شــهرک بســازد و بفروشــد حدا بر
گر بیش از دو  سال آنرا تکمیل نموده و به معرض فروش بگذارد. ا
کــرد  با وجود  ســال طــول بکشــد قطعًا به جای ســود ضرر خواهد 
که از بانکها می گیرد بســیار اندک اســت. ولی در  اینکــه بهره وامی 
که در حساسترین  ج را می شناسم  همین شهر تهران من چند بر
کاری )ســقف و  کــه در حــد ســفت  نقطــه تهــران ۲0 ســال اســت 
گــر از صاحــب یا  ســتون( انجــام شــده و همینطــور معلــق مانــده ا
کنید چرا عملیات ساختمانی را تمام نمی کنید، در  سازنده سوال 

گرانتر خواهد شد!!!  جواب می گوید هر چه بماند 
با این درآمدهای کالن بدون زحمت و دردسر، چه کسی به طرف 
آمــوزش، ســازندگی و تولید خواهــد رفت . با توجه بــه توضیحات 
فوق و برای رسیدن به یک اقتصاد سالم و اصولی بایستی هر چه 
کشور را چه دولتی و چه خصوصی به سمت  سریعتر سرمایه های 
آمــوزش، ســازندگی و تولیــد ســوق داد و با اعمال ضریــب مالیاتی 
کاذب و اهدای پاداش، ترغیب و تشویق  ســنگین روی شــغلهای 
کشــور را به  کشــور به آمــوزش، نــوآوری، ســازندگی و تولید،  مــردم 

سوی توسعه پایدار هدایت نمود. 
گرانــی ترتیبــی اتخــاذ نمــود تا  از طرفــی بــرای جلوگیــری از تــورم و 
حتی االمکان مایحتاج عمومی از تولید و واردات به دست بنکدار 
و از بنکدار با یک نظم خاصی به دست مصرف کننده برسد تا این 

همه تورم های انفجارگونه نداشته باشیم. 
در خاتمــه، الزم می دانــم مــواردی را بــه مديران جــوان توصيه 
كار خود موفق  گر بخواهيم در كســب و  نمايــم. بطــور خالصه ا

شويم:
کثریت جامعه  که به نفــع ا کار اساســی و زیربنائی  اول: بایــد یــک 
کاری را در جهت منافع  گر شما  کنیم، برای اینکه ا است انتخاب 
کثریت  گــر دولتها حمایــت نکنند ا کنید حتی ا تــوده مردم شــروع 

کرد. مردم از شما حمایت خواهند 
کار  کسب و  دوم: بر اســاس تجربه اینجانب در چهار ســال اول هر 
کمبــود تجربه و امکانات، ممکن اســت نه تنها ســودی  بــه دلیــل 
کارآفریــن امــکان برداشــت حقــوق متعارف  حاصــل نگــردد بلکــه 
خود را نیز نداشــته باشــد. این ایام مرحله اصلی استخوان بندی 
کارآفرین در  کار بوده و با درک این موضوع  کســب و  و شــکل گیری 
مقابل مشکالت بایستی ایستادگی نموده و عرصه را ترک ننماید.

که با رشــته تحصیلی شــما مرتبط باشــد و عاشق آن  کاری  ســوم: 
که نقاشان، یکی  کنید برای نمونه شما می دانید  هستید را شروع 
طبیعــت، یکــی مناظر ســاختمانها و دیگــری انســانها را به تصویر 
کسی بوده و بخواهد تصویر  می کشند. چنانچه هنرمندی عاشق 
کار هنری او خواهد بود. بنابراین  او را بکشــد قطعًا آن اثر بهترین 

گر عاشق شغلی باشد در آن شغل موفق خواهد شد.  انسان ا
کار خود امانتدار باشید و  کسب و  چهارم: متعهد بودن؛ یعنی در 
به تعهدات اخالقی بیشــتر از قراردادهای مکتوب اهمیت بدهید 
به طوریکه مردم شــما را به عنوان یک انسان امانتدار بشناسند. 
چــون در حــال حاضر در دنیــا تمام ســرمایه داران به دنبــال افراد 

امانتدار و متعهد می باشند. 
پنجم: ما بایســتی به توان خود اعتقاد داشــته و پشــتکار الزم را برای 
رسیدن به اهداف خود داشته باشیم. عالوه بر آن در دنیا ثابت شده 

که تمام مدیران موفق دنیا به مراتب بیشتر از دیگران کار می کنند. 
با سپاس از شما سروران عزيز
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گزارش هيأت مديره را آقای مهندس محمد عطاردیان دبيركل 
ح زير برشمرد:  كرد. و آن را به شر كعاصکا قرائت 

کار بــا همــکاری تشــکلهای  ۱- تهیــه و بررســی اصالحــات قانــون 
کارگــری: یکــی از فعالیت هــای مهم و مســتمر نمایندگان شــما در 
هیــأت مدیــره طی فاصلــه دو مجمع اخیر پیگیــری اصالح قانون 
کند تالش های  کار بوده اســت. هیأت مدیره مفتخر اســت اعــالم 
کل قانون  چند ســاله ی اخیر برای تهیــه ی پیش نویس اصالحیه 
کار جمهوری اسالمی طی نشست های دوجانبه مستمر با حضور 
کارگــری بــه نتیجه رســیده و متن نهایی  نماینــدگان تشــکل های 
تقدیم مراجع مســؤل شــد ه اســت. اینکه مراجــع تصمیم گیری تا 
کرده اند، بخشی از ادامه ی  کنون با این پیش نویس اصالحی چه 
گــزارش را به خــود اختصاص خواهــد داد، و اینکه ســرانجام  ایــن 

کار و به چه نحوی اصالح بشوند یا نشوند،  کدام یك از مواد قانون 
تــا حــدودی به تالش هــای اعضــای هیــأت مدیره بعــدی موکول 

کنیم. گزارش آن را در مجامع آتی استماع  می شود و باید 
۲-  بررســی قانــون تامیــن اجتماعــی و تهیــه اصالحیــه ســاختار 
ســازمان و ارائــه بــه مجلــس شــورای اســالمی جهت طــی مراحل 

تصویب 
3- تشــکیل جلسه تشــکلها و انجمنهای مدنی با حضور نماینده  
کــه بــه امضــای  کاندیداهــای ریاســت جمهــوری و صــدور بیانیــه 
را اجــرای آن  تعهــد  ایشــان  و  از نماینــدگان مزبــور رســید  تــن   5 

 مشــروط بــر عــدم مغایــرت بــا قانــون اساســی جمهوری اســالمی 
ایران پذیرفتند

که بــا حضور نمایندگان  کار  کنفرانس بین المللی  گــزارش  4- ارائــه 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

 کانون عالی برگزار شد

كارفرمائی ايران  كانــون عالی انجمن هــای صنفــی  مجمــع عمومــی عــادی به طور فوق العــاده و مجمع عمومــی فوق العاده 
)كعاصکا( شامگاه روز دوشنبه 25 شهريور ماه 1392 از ساعت 16 در محل انجمن شركتهای ساختمانی برگزار شد. 

پــس از تــالوت آیاتــی چنــد از كالم اهلل مجيــد و پخش ســرود ملی، آقای حســين احمــدی زاده به عنوان رئيــس، حميدرضا 
ســيفی و ســيد محمد موســوی طباطبايی به عنوان ناظر و اصغر آهنی ها به عنوان منشــی جلســه انتخاب شــدند. مجمع 
گــزارش هيات  گزارش تــراز مالی،  گــزارش هيات مديــره،  كعاصــکا بــه صــورت فوق العــاده برگزار شــد، و پــس از قرائت  عــادی 
كانون عالی تجدید شــد.  كانون عالی مشــخص و انتخابات بازرســان  بازرســان، و بررســی بودجــه 92، سياســتهای آینــده 
مجمع فوق العاده اين تشــکل نيز برای تصویب اصالح اساســنامه تشکيل شد و اصالحات پيشنهادی برای اساسنامه به 
كه پيش بينی شده است به عضویت  كانون های استانی و سراسری نيز می توانند با شرایطی  تصویب رسيد و به اين ترتيب 

كعاصکا درآیند.
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کارگران ایران در خرداد ماه گذشته تشکیل شد کارفرمایان و  دولت، 
که در بانکوک تشــکیل  کار  کســب و  گــزارش نقش زنان در  5- ارائــه 

شده بود.

کانون عالی  در ادامــه مهنــدس مرتضی اخــوان هزاوه، خزانــه دار 
گذشــته را بــه  گــزارش عملکــرد مالــی و ترازنامــه ســال  کارفرمایــی 
اســتحضار حاضران رســاند و پیش بینی بودجه سال مالی ۱39۲ را 
کل مبلغ بودجه تغییر نکند بسته  ارائه داد و مقررشد در صورتیکه 

به شرایط جابجایی اقالم بودجه تا 30 درصد جایز باشد.

  در ادامــه آقــای محمــود نجفــی ســهی بــه نمایندگــی از هیــات 
گــزارش عملکــرد هیــات مدیــره و تــراز مالی ســال ۱39۱ را  بازرســان 

که مجمع نیز آن را تصویب  کرد  تائید 
نمــود. مجمــع مبلــغ ورودیــه جهــت 
عضویــت  در ســال ۱39۲ را ۱0میلیون 
ریــال و حــق عضویــت را 7 میلیــون و 

کرد. دویست هزار ریال تصویب 

در ادامــه مهنــدس عطاردیــان  بــه 
بررســی سیاســتها و خــط مشــیهای 
کــه  پرداخــت  عالــی  کانــون  آینــده 
کارفرمایان،  شــامل انســجام در بیــن 
کارگــری  انســجام در بیــن تشــکلهای 
جهــت  در  تــالش  آنهــا،  بــا  تعامــل  و 
بیــن  در  گرایــی  جانبــه  ســه  تقویــت 
دولــت، و  کارفرمایــان   کارگــران، 
کار شایســته و پیاده سازی  و پیگیری 
کار  کســب و  آن جهــت رونــق محیــط 

بود. 
تجدیــد انتخاب هیــات بازرســان نیز 
کار مجمــع عــادی به طور  در دســتور 
که در  کانون قرار داشــت  فــوق العاده 
آن تجدیــد انتخــاب اعضــای هیــات 

که این مسئله توسط  بازرســان توسط هیات رئیسه پیشــنهاد شد 
مجمع تصویب شــد و مقرر شــد انتخاب هیات بازرسان همزمان با 
گیرد.  انتخــاب اعضــای هیــات مدیره و تــا پایان ســال ۱39۲ انجام 
لذا اعضای هیات بازرســان را آقای محمود نجفی ســهی از صنعت 
، وهــاب پوربابایــی از خدمــات، و آقــای مهــران نجاتــی از خدمات 
تشــکیل می دهند. آقای عزیز میرزائیــان نیز عضو علی البدل هیات 

بازرسان هستند.
گــزارش هیــات بازرســان  گــزارش هیــات مدیــره،  کــه  پــس از ایــن 
گــزارش مالــی بــه تصویــب مجمــع عادی رســید، مجمــع عمومی  و 
کارفرمائــی ایــران با  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  فوق العــاده 

موضوع اساســنامه تشــکیل شد . مهندس عطاردیان پس از اینکه 
کانــون عالــی را توضیــح داد، اقدامــات هیــات  تاریخچــه تاســیس 
گفــت: منتخابان  مدیــره را جهت اصــالح اساســنامه توضیح داد و 
کارفرمایی  کانــون عالی انجمن های صنفــی  شــما در هیــأت مدیره 
ایران )کعاصکا( در فاصله ی مجمع قبلی تا مجمع امروز )دوشــنبه 
که مجمع محترم  ۲5 شــهریور ماه ۱39۲( و در چارچوب اختیاراتی 
کوشــیده اســت تا به عنــوان صدای  در اختیــارش قــرار داده اســت 
کارفرمایــان در  کارفرمایــی از حقــوق و منافــع  متحــد تشــکل های 
که در ادامه  کنــد. آنچه  عرصه هــا و محافــل داخلی و خارجی دفاع 
گــزارش مختصری اســت از عمده ترین و مهم ترین  تقدیم می شــود 
که  کارفرمایان  فعالیت هــای هیــأت مدیره در جهت دفــاع از منافع 
کار و  کســب و  چیــزی نیســت جــز تالش برای رشــد و ارتقــاء فضای 
توسعه ی اقتصادی و ایجاد شغل 
و بهبــود رفــاه ملــی. بــا ایــن امیــد 
کــه ایــن فعالیت ها رضایــت خاطر 
اعضاء محترم را فراهم آورد و مورد 

تأیید قرار بگیرد

1- اصالح اساسنامه
کــه مجمع قبلی با  بــه خاطر دارید 
تصویــب اصالحــات پیشــنهادی، 
که از ســوی مســؤالن وقــت وزارت 
کار و رفــاه اجتماعــی و در  تعــاون، 
کعاصکا  جهت انطباق اساســنامه 
بــا مصوبــه هیــأت محتــرم وزیــران 
کرد  توصیــه شــده بــود، مخالفــت 
و بــا توجه بــه مغایرت های جدی 
مصوبــه  بــا  کعاصــکا  اساســنامه 
کعاصکا در  هیأت محتــرم وزیران، 
کوتاه خود بار دیگر با  طول حیات 
یك بن بســت بســیار جدی مواجه 
که می توانست به بحران های  شد 
منجــر  عرصــه  ایــن  در  جدیــدی 
شــود. خوشــبختانه تالش هــای نمایندگان شــما در هیــأت مدیره 
کار  بــا تدبیر و حســن اســتقبال مســؤالن مربوطــه در وزارت تعاون، 
و تعــاون اجتماعی مواجه شــد و نتایج تالش ها بــه ارایه اصالحاتی 
کــه در صورت تصویــب در مجمع  در اساســنامه منجر شــده اســت 
کعاصــکا ایــن بحــران را نیــز  کــه  گفــت  فوق العــاده امــروز، می تــوان 

گذاشت. مدبرانه پشت سرخواهد 
که می دانیــد طبــق مقاوله نامه هــای بین المللی متعدد  همانطــور 
کــه دولــت جمهوری اســالمی ملزم بــه رعایت آن هاســت، دولت ها 
حــق مداخلــه در امــور داخلــی تشــکل ها و ســازمان های صنفــی 
کارگــری را ندارنــد. در عیــن حــال، ایــن تشــکل ها بــه  کارفرمایــی و 

بازرســان  هيــات  انتخــاب  تجدیــد 
كار مجمــع عــادی بــه  نيــز در دســتور 
كانون قرار داشــت  طــور فوق العــاده 
انتخــاب اعضــای  كــه در آن تجدیــد 
هيات بازرسان توسط هيات رئيسه 
كه اين مسئله توسط  پيشنهاد شد 
شــد  مقــرر  و  شــد  تصویــب  مجمــع 
انتخاب هيــات بازرســان همزمان با 
انتخــاب اعضــای هيــات مديــره و تــا 

گيرد. پایان سال 1392 انجام 
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عنوان شــخصیت های حقوقی، چه به ثبت برسند یا نرسند، ملزم 
کنند. اما آن دسته  هســتند در چارچوب آئین نامه های خود عمل 
که مایلند دســت به فعالیت هایی بزنند  از شــخصیت های حقوقی 
گزیراند شــرایط  کــه طبــق قوانین ملــی باید به ثبــت هم برســند، نا
که  پیش بینــی شــده در قوانیــن ملی را بپذیرند و از همین جاســت 

خ می نمایند. برخی از مشکالت ر
کشــورهای توســعه یافته در ایــن زمینــه نشــان  مطالعــه تجربــه ی 

بــرای  دولت هــا  کــه  می دهــد 
ثبــت شــخصیت های حقوقــی 
اطالعاتــی  از  دســته  آن  فقــط 
بــرای  کــه  را مطالبــه می کننــد 
پیگیــری  و  ثبــت  و  شناســایی 
یــك  فعالیت هــای  حقوقــی 
کفایــت  حقوقــی  شــخصیت 
می کند و این اطالعات معمواًل 
در ســندی بــا عنــوان »منشــور 
ثبتــی« در اختیــار ادارات ثبت 
می شــود.  گذاشــته  شــرکت ها 
که برای ثبت  درست همانطور 
مالکیــت بر اموال، به اطالعات 
ثبتــی نیــاز اســت، بــرای ثبــت 
نیــز  حقوقــی  شــخصیت های 

کفایت می کند و رســیدگی به مشــکالت  چنــد قلــم اطالعات ثبتــی 
حقــوق ناشــی از فعالیت هــای شــخصیت های حقوقــی عمدتــًا بــر 
عهده ی دادگاه ها و قوه ی قضائیه است و دولت ها در این زمینه ها 
مســؤلیتی قبول نمی کنند. امــا، و به عنوان نمونه، مرور »آئین نامه 
چگونگــی تشــکیل، حــدود وظایــف و اختیــارات و نحــوه عملکــرد 
که  کانون های مربوط« )آئین نامه چگونگی(  انجمن هــای صنفی و 
روز 3 آبــان ۱3۸9 و در ۲5 مــاده در »کمیســیون موضــوع ماده ۱3۸ 
کم و بیش  قانون اساسی« هیأت وزیران به تصویب رسیده است،  
کارگری را  کارفرمایی و  تمــام اختیارات مجامع انجمن هــای صنفی 
کرده اســت. در این مصوبه، حتــی تعداد اعضای  مشــروط و مقیــد 
اصلــی و علی البــدل هیأت مدیــره ی این انجمن ها را نیز مشــخص 
کرده اســت. بدون شك چنین مداخالتی در امور داخلی انجمن ها 
که دولت جمهوری اســالمی  خالف تصریح مقاوله نامه های اســت 
گر خوشــبینانه به  ایران نســبت به رعایت  آن ها متعهد اســت. اما ا
گســترش زندگی شــهری  که با  صحنه نگاه شــود، می توان دریافت 

و پیچیده تــر شــدن روابــط اجتماعــی، نیــاز بــه قوانیــن و مقــرارت 
پیچیــده نیــز افزایــش می یابــد. و در حالیکــه تعــداد انجمن هــای 
کشــور به بیش از هزار و پانصد انجمن رسیده  کارفرمایی در سراســر 
اســت، ســازماندهی و نظم بخشــی بــه آن ها نیــز مســتلزم قوانین و 

مقرارت دقیق تر و پیچیده تر است.
کــه مبنــای اقدام  بــا ایــن همــه، مصوبــه ی هیــأت محترم وزیــران 
کار و رفــاه اجتماعی بــرای اعمال  مســؤالن وقــت در وزارت تعــاون، 
کعاصکا جهت اصالح اساســنامه بوده اســت، از یك سو با  فشــار به 
کارفرمایی  واقعیت های جاری در جامعه ی تشکیالتی انجمن های 
کعاصکا متناسب  انطباق ندارد و از سوی دیگر با واقعیت وجودی 
نبود و همین ناهماهنگی سبب مخالفت مجمع قبلی با اصالحات 
پیشنهادی شد. در این زمینه ارایه توضیح مختصری برای روشن 

شدن مطلب ضروری است.

ساختار فعلی كعاصکا
که  تصــور این نکته دشــوار نیســت 
»کانــون عالــی« یــا »کنفدراســیون« 
محصــول رشــد تدریجــی و تکاملی 
کارفرمایــی  صنفــی  فعالیت هــای 
جامعــه ی  یــك  در  کارگــری  و 
کــه  معنــا  ایــن  بــه  اســت.  عــادی 
انجمن هــای  اول،  مرحلــه ی  در 
نقــاط  و  بخش هــا  در  پایــه  ســطح 
ایــن  و  می گیرنــد  شــکل  مختلــف 
و  هم افزایــی  بــرای  انجمن هــا، 
ارتقاء توانمندی ها خود نســبت به 
کنوانســیون ها )یــا مجمع  تشــکیل 
نمایندگان( اقدام می کنند. به این 
کارفرمایی، به  کارگری یــا  ترتیــب، مجموعه ی انجمن هــای صنفی 
تدریــج و طــی یــك رونــد تاریخی در یك ســاختار خوشــه ای به خود 
ســازمان می دهند و تمــام آن ها با هم یك »کنفدراســیون ملی« )یا 
که تصمیم در مورد  کانــون عالی( به وجود می آورند. طبیعی اســت 
کثر تعداد  اینکــه این ســاختار چه خصوصیاتی داشــته باشــد، حدا
اعضــاء هــر انجمــن پایــه چنــد نفــر باشــد، و نماینــدگان انجمن هــا 
کانون هــا حضــور یابنــد و تصمیم هــا در ســطح  چگونــه در مجمــع 
کثریت،  کنفدراســیون بــا چــه ســازوکارهایی اتخاذ شــود تا حقــوق ا
اقلیــت، غائبــان، اعضــای منفــرد و همه ی این ها با هم و به شــکل 
متــوازن رعایت شــود، فقــط و فقط به خــود اعضاء ارتبــاط می یابد 
گفتگو های مداوم و اصالح های پی در پی آئین نامه ها  کــه از طریق 
که می بینیــم فعالیت های  تأمیــن می شــود. به همین دلیل اســت 
که در این زمینه سابقه طوالنی  کشورهای صنعتی  ســندیکایی در 
گســترده دارنــد تا چه انــدازه توســعه یافته و پیچیده  و تجربه هــای 
کعاصــکا در ایــران نیــز نــوع دیگری از رشــد  اســت. امــا شــکل گیری 

مهندس عطاردیان:
می توان دریافت كه با گسترش زندگی 

وابط  شهری و پیچیده تر شدن ر
اجتماعی، نیاز به قوانین و مقرارت پیچیده 

نیز افزایش می یابد. و در حالیکه تعداد 
انجمن های كارفرمایی در سراسر كشور 
به بیش از هزار و پانصد انجمن رسیده 

است، سازماندهی و نظم بخشی به آن ها 
نیز مستلزم قوانین و مقرارت دقیق تر و 

پیچیده تر است.
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گذار را نشان می دهد. کشور در حال  نامتوازن در یك 

بــه  کــه  بــود  کشــورهایی  ایــران یکــی از نخســتین  کــه  در حالــی 
کار ملحق شد، اما با پیروزی انقالب اسالمی  ســازمان بین المللی 
کنفرانس  کارفرمایان به اجالس های ســاالنه  نماینــدگان اعزامــی 
کــه طبــق  کار تعییــن می شــد، چــرا  کار از ســوی وزیــر  بین المللــی 
کارفرمایی منوط  کانون عالــی  مصوبــه ی هیأت وزیران، تشــکیل 
که هنوز تأسیس نشده  کانون های استانی شــده بود  به تشــکیل 
گردهــم  کارفرمایــی  بودنــد. بــه همیــن دلیــل حــدود 30 انجمــن 
کارفرمایی ایران« را در  آمدنــد و »کانون عالی انجمن هــای صنفی 
کم و بیش تــا همین  ســال ۱37۸ تشــکیل دادنــد و ایــن ســاختار 

امروز نیز حفظ شده است.
گذشــته تعداد انجمن های  گفته شــد طی ۲4 ســال  که  همانطور 
کشــور تأســیس شــده به بیــش از هزار و  کــه در سراســر  کارفرمایــی 
پانصد رسیده است. بسیاری از این انجمن ها در سطوح مختلف 
کرده انــد و همــه ی  کانون هــای خــود اقــدام  نســبت بــه تشــکیل 
کانون عالــی انجمن های صنفی  ایــن انجمن ها حــق دارند عضــو 
کنند. اما ســاختار  کارفرمایی ایران شــوند و در مجامع آن شــرکت 
فعلی کانون عالی نمی توانست به این درخواست به حق همکاران 
کــه از یــك ســو، برگــزاری مجامعی با  پاســخ شایســته بدهــد. چــرا 
چنــد هــزار عضــو بســیار مشــکل اســت و از ســوی دیگــر، بــدون 
کانون های  کانون های استانی و تعیین تکلیف  ســازمان دهی به 
کانون ها،  سراســری، و حضور هیأت های نمایندگی از طریق این 
کارفرمایی موجود  دعوت از نماینــدگان تمام انجمن های صنفی 
و عالقمنــد نیــز غیــر ممکــن خواهــد بــود. به همیــن دالیــل، این 
که در مواجهه با این مشکل پیش  کانون عالی بود  وظیفه اعضاء 
دســتانه عمــل می کردنــد و با اصالح اساســنامه، ســاختار تشــکل 

نیازهــای  بــا  متناســب  را  خــود 
زمانــه از نــو می ســاختند. ظاهــرًا 
هیــأت  متعــدد  گرفتاری هــای 
مدیــره در مواجهــه بــا مشــکالت 
غیرقانونــی  انحــالل  از  ناشــی 
کعاصــکا چــه بســا یکــی از دالیل 
بی توجهی به این مســأله حیاتی 

بوده باشد.
عــالوه بر این، تمــام انجمن های 
کعاصــکا، از سراســر  فعلــی عضــو 
کشــور و به عنوان یك شــخصیت 
صــورت  بــه  و  مســتقل  حقوقــی 
کانون  مســتقیم به عضویت این 

عالــی در آمده اند. در نتیجــه، تصویب هر تصمیمی مبنی بر تغییر 
کعاصکا، انحصاراً از طریق  که اعضای  کعاصکا به نحوی  ســاختار 
کانون های استانی در مجمع حضور یابند، معنایی جز سلب حق 
کانون عالی نــدارد. توقع اینکه مجمع  عضویــت اعضــاء فعلی این 

کنــد نــه فقــط توقعی غیر  کعاصــکا چنیــن پیشــنهادی را تصویــب 
که  منطقــی اســت، بلکــه خــالف اصــول آزادی انجمن نیز هســت 
که خواســت می تواند عضو هر  طبــق آن هــر انجمن به هر نحــوی 

که خواست بشود یا نشود. تشکلی 

اصالحیه های راهگشا
گفته شــد،  در پی مخالفت مجمــع فوق العاده قبلی  کــه  همانطــور 
کعاصــکا بــا اصالحیه هــای پیشــنهادی اساســنامه، هیــأت مدیره 
کــرد نظرات و پیشــنهادهای  کمیتــه ای تالش  کعاصــکا با تشــکیل  
مختلف را برای برون رفت از این بن بســت مورد بررســی قرار دهد.

بر اســاس آخرین بند صورتجلسه سی و دومین نشست چهارمین 
کــه روز دوشــنبه ۱3 شــهریور ۱39۱،  کعاصــکا  دوره هیــأت مدیــره 
یعنــی ۱۲ روز بعــد از مجمــع فوق العاه روز اول شــهریور همان ســال 
گردید در مورد تغییر اساســنامه در رابطه با ورود  برگزار شــد، »مقرر 
کارگــروه تشــکیل شــود تا  کانــون عالــی یــك  کانون هــای اســتانی در 
مسائل با توجه به موارد مطروحه در مجمع فوق العاده به صورت 
کارشناســی بررســی و جهــت تأیید به هیــأت مدیره ارایه شــود و در 
نهایت در مجامع آتی مطرح گردد«. در بند آخر صورتجلسه نشست 
بعدی هیــأت مدیره نیز خاطر 
کــه آقایان  نشــان شــده اســت 
 ، ن یــا د ر ، عطا ه د ا ی ز حمد ا
بــه  آهنگریــان  و  محتاج الــه 
کارگروه برای  عنوان اعضاء این 
انتخــاب  اساســنامه  بررســی 

شدند.
ســی  صورتجلســه  یــك  بنــد 
هیــأت  نشســت  پنجمیــن  و 
 ۱39۱ مهــر   ۲4 خ  مــور مدیــره 
که آقای  خاطر نشــان می کند 
اداره  مســؤالن  بــا  عطاردیــان 
و  کارگــری  ســازمان های  کل 
کراتی انجام داده اســت  کارفرمایی در مورد اصالح اساســنامه مذا
گردد  ح  کمیسیون 4 نفر مطر و قرار شده است موضوع مجدداً در 
گیری به جلسه  کمیسیون برای بررسی و تصمیم  و پیشنهاد این 
هیــأت مدیــره آورده شــود و پــس از تصویب هیأت مدیــره با اداره 

  بسیاری از این انجمن ها در سطوح 

مختلف نسبت به تشکیل كانون های خود 

اقدام كرده اند و همه ی این انجمن ها حق 

دارند عضو كانون عالی انجمن های صنفی 

كارفرمایی ایران شوند و در مجامع آن 

شركت كنند. اما ساختار فعلی كانون عالی 

نمی توانست به این درخواست به حق 

همکاران پاسخ شایسته بدهد. 
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کافرمایی بر اســاس این مصوبه بحث  کارگری و  کل ســازمان های 
گردد. و تبادل نظر 

خ ۱۱  در بند 3 صورتجلسه سی و نهمین نشست هیأت مدیره مور
کارگروه بررسی کننده آئین نامه  دی ۱39۱ آمده است که: »مصوبه 
کانون ها در ترکیب اعضاء  مربــوط به چگونگی حضــور انجمن ها و 
کانــون عالــی و نحــوه پرداخت حــق عضویت و تعــداد و نحوه رأی 
کارگروه مورد تصویب  گرفت و عین مصوبــه  آن هــا مــورد بحث قرار 
کانــون عالی و اعضاء حاضر در جلســه به اتفاق آراء  هیــأت مدیره 
کرده  کارگروه چه راه حلی برای مشــکل پیشنهاد  گرفت«. اما  قرار 
کرد: ح زیر خالصه  کارگروه را می توان به شر است؟ مضمون پاسخ 
که تــا تاریخ تصویــب اصالح اساســنامه در  کارفرمایــی   انجمن هــای 
کانون عالی شــده باشــند آزاد  مجمــع عمومی فوق العــاده عضو این 
کانون عالی  که عضــو  کانون هایی  که مســتیقمًا یا از طریق  هســتند 
کانــون عالــی رأی بدهنــد. ولــی پس از  هســتند در مجامــع عمومــی 
تصویــب اصــالح اساســنامه در مجمــع عمومــی فوق العــاده، بــه جز 
انجمن هــای سراســری، بقیــه انجمن هــا فقــط می تواننــد از طریق 
که عضو آن هســتند به  کانون های سراســری  کانون های اســتانی یا 
کانون عالی درآیند و از همان طریق باید رأی خود را اعمال  عضویت 
کنند.این پیشنهاد کارگروه، همانطور که گفته شد، مورد تأیید هیأت 
مدیره قرار گرفت و تصویب کرد که کارگروه بر مبنای همین راه حل به 

کرات خود ادامه دهد و مشکل را حل کند. فعالیت ها و مذا

معما چو حل گشت
کــه بدیهی به نظر می رســد از چنــد قاعده مورد  راه حــل مشــکل، 
توافق اســتنتاج شــده است: قاعده اول اینکه هر انجمن به مثابه 
کانون  کــه عضو یــك  یــك شــخصیت حقوقــی مســتقل، آزاد اســت 
بشــود یــا نشــود. هیچکــس نمی توانــد ایــن شــخصیت حقوقی را 
کنــد یا مانع از عضویتش شــود  کانون  مجبــور بــه عضویت در یــك 
کامل  )البتــه مشــروط بــه اینکــه اصــل آزادی انجمــن بــه صــورت 
رعایت شود(. قاعده ی دوم این است که - در حال حاضر- اعضاء 
کعاصــکا را فقــط و انحصــاراً انجمن هــا بــه مثابــه شــخصیت های 
کانون های اســتانی یا سراســری.  حقوقــی تشــکیل می دهند و نه 
که هــر انجمــن، صــرف نظــر از تعداد  قاعــده ســوم نیــز ایــن اســت 
اعضــاء آن، دارای یــك رأی اســت و رأی انجمن هــا وزن مســاوی 
دارد. و قاعده چهارم اینکه یك عضو مشــورتی می توند وکالتان به 
نمایندگــی از آنجمن هــای دیگر نیز رأی بدهــد. در نتیجه، اعضاء 
کعاصکا، در صــورت ارایه  حاضــر در مجامــع عادی یــا فوق العــاده 
کتبی می توانــد به نمایندگی از ســوی انجمن های  وکالت نامــه ی 
دیگــر نیــز رأی بدهند.به این ترتیب، و با توجــه به چهار قاعده ی 
کارفرمایی، در کل ساختار انجمنی کشور،  مورد توافق، هر انجمن 
و به مثابه یك شخصیت حقوقی مستقل و آزاد، یك نماینده دارد 
و می تواند رأی خود را از طریق نمایند ه ی خود در مجامع عادی 

کعاصکا  کند. به این ترتیب، مجامع  کعاصکا اعمال  و فوق العــاده 
کــه رأی بعضــی از آن ها یــك واحد  مرکــب از اعضائــی خواهــد بــود 
که از سوی انجمن های دیگر نمایندگی  است، اما رأی برخی دیگر 
که به اعتار  دارند، چند واحد خواهد بود.با توجه به این قواعد - 
توافــق اعضــا روی آن هــا قابــل قبــول هســتند - می توان مشــکل 
کرد و  کعاصــکا را بــه صــورت توافقی مدیریــت  گــذار ســاختاری در 
که بر اساس همین قواعد سایر مشکالت نیز  می توان امیدوار بود 
گردنه بحرانی نیز  بــه تدریــج و با تدبیر حل و فصل شــوند و از این 

گذشت. به سالمت 

كــه در حــل ايــن مســأله  كعاصــکا ادعــا نــدارد  هيــأت مديــره 
كرده اســت. امــا با توجه به مصوبــات هيأت محترم  شــق الفمر 
كانون عالی انجمن های صنفی  گر اعتبار بين المللی  وزيــران، ا
گر صبوری  گر منطق و تدبيــر هيأت مديره، ا كارفرمايــی ايران،  ا
گر  گــر تصريح مقاوله نامه هــای بين المللی، ا و پيگيــری آنان، ا
قاطعيت مجمع فوق العاده قبلی در پافشاری بر استقالل كانون 
كارگری  كل ســازمان های   عالی،  با حســن نيت مســؤالن اداره 
مشــکالت  هميــن  بســا  چــه  نمی شــد،  همــراه  كارفرمايــی  و 
از  گردابــی  در  را  كعاصــکا  می توانســت  نيــز  كوچــك  ظاهــر  بــه 

كند. دردسرهای ناخواسته غوطه ور 

یوسف آبادخیابان نهم، تقاطع فراهانی پور

پالک 21، طبقه 2 واحد 5

تلفن: 88107635 - 88480809
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مهنــدس حميــد تازیکــه، عضــو هيــات مديــره انجمــن صنفی 
كارفرمايــی شــركتهای بازرســی فنــی و آزمایشــهای غير مخرب 
معتقــد اســت: بخــش خصوصــی توســط ســرمایه و مدیریــت غیر 
دولتــی )بــه صــورت خصوصــی ( اداره می شــود. و اقتصــاد ایــران 
کمی به ســمت خصوصی ســازی رفته اســت و با  بــه مقدار بســیار 
این روال آینده روشــنی را نمی توان برای این بخش متصور شــد. 
در چنیــن شــرایطی انجمنهــا و تشــکلها بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر 
کــه در  و بهبــود وضــع بخــش خصوصــی چــاره ای ندارنــد جزایــن 

تصمیم سازیها حضور فعال تری داشته باشند. 
که دولت چگونه می تواند به توانمند  مهندس تازیکه در این باره 
که باید توجه  کند نیز عنوان می کند  شدن بخش خصوصی کمک 

گــذاری پروژه های  دولــت بــه بخــش خصوصــی زیــاد شــود. و از وا
کند  کالن به شــرکتهای وابســته به دولت و شبه دولتی خودداری 
که شــرکتهای خصوصی نشــان داده اند اهلیــت و توان انجام  چرا 
ایــن پروژه هــا را دارند. وی دریافــت مطالبات با تاخیرات ســاالنه 
و چنــد ســاله، فهرســت بهــای نامناســب، عــدم دریافــت تعدیل 
خ مالیات بر ارزش افزوده  مناســب با شــرایط فعلی، و باال بودن نر
که به مــرور زمان باعث تعطیلی بســیاری از  را از عواملــی می دانــد 

واحدهای بخش خصوصی خواهند شد.

كريــم ميرعابدینــی مديرعامــل شــركت بين المللــی  مهنــدس 
کار  کســب و  از  را نوعــی  نیــز بخــش خصوصــی  خلخــال دشــت 

كميســيون انتشــارات انجمــن شــركتهای ســاختمانی، از ابتدای ســال 1392 اقــدام به جمــع آوری نظرات حرفه منــدان صنعت 
كه بتواند راهگشــای  احداث درباره بخش خصوصی و تعامل آن با دولت نمود و برای رســيدن به نتيجه مناســب دراين مورد، 
گفتگو  كــه تجربه اجرايــی در بخش خصوصی داشــتند بــه  كارشناســان زیادی  بخــش خصوصــی بــرای اقدام مناســب باشــد با 
كلی اين حرفه مندان را درباره بخش خصوصی، تشکلهای  كوتاه هســتند اما می توانند دیدگاه  گفتگوها  گرچه اين  نشســت. ا
گفتگوی  كنند. مطلب حاضر نيز مجموع چند  بخش خصوصی و مشکالت موجود در مسير توانمندسازی اين بخش مشخص 
كوتــاه بــا مهنــدس محمــود مصطفــی زاده رئيس هيات مديره شــركت ناودیس راه، مهنــدس حميد تازیکه عضــو هيات مديره 
كريــم ميرعابدینی مديرعامل شــركت  كارفرمايــی شــركتهای بازرســی فنی و آزمایشــهای غير مخــرب، مهندس  انجمــن صنفــی 
كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به  بين المللی خلخال دشــت و مهندس رضا ســفيدی مدير پروژه شــركت دیداس است 

خواندن آن جلب می نماييم.

توانمندسازی تشکلها منوط به شرکت

 در تصمیم سازی ها است
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شــرکتهای بازرســی فنی و آزمایشــهای غیر مخرب اعالم کرد 
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که با حداقل تماس-آنهم در مواقع ضروری- با سیستم  می داند 
کارهــای ضــروری جامعــه اعــم از  حکومتــی و دولــت، بخشــی از 
عمرانــی، تولیدی یا خدماتی را انجام می دهد. وی معتقد اســت 
اقتصاد ایران بیشــتر به ســمت دولتی و شــبه دولتی شــدن پیش 
رفتــه اســت با این همه بخش خصوصی بــا افزودن بر توانایی ها و 
قدرت چانه زنی خود آینده روشنی را پیش رو دارد. وی می افزاید: 
که  کرده اند  البتــه تشــکلها و انجمنهــا در ایــن باره تــالش فراوانــی 
جای ســپاس دارد اما از ســوی طــرف مقابــل عکس العمل الزم را 
بــه همراه نداشــته اســت. و باید در این زمینه بــه دنبال ابتکارات 

گفتگو و رسیدن به تعامل مناسب بود. جدید برای 

مهندس رضا ســفيدی مديــر پروژه 
کنون  شركت دیداس معتقد است تا
نتوانســته ایــم تعریــف عملــی قانونی 
ومناســبی از بخش خصوصی داشته 
که تعریف درستی  باشــیم. و تا زمانی 
از ایــن بخش وجود نداشــته باشــد و 
به آن اعتماد نشــود آینده روشــنی در 
انتظــار بخــش خصوصــی نیســت. در 
این باره تشکلها و انجمنها با همدلی 
می-تواننــد  صمیمانــه  همــکاری  و 
ضمن ارائــه تعریفی قابل قبول از این 
گفتگوی منطقی با  بخش، راه را برای 

کنند. دولت باز 
کــردن بخــش خصوصــی بایــد  وی معتقــد اســت بــرای توانمنــد 
کــه ایــن موانــع  موانــع موجــود را از ســر راه ایــن بخــش برداشــت 
کــه  عبارتنــد از:تعریــف قانونــی ،جامــع وکامــل ازبخــش خصــوص 
کاری آینده، به  درحــال حاضربــه دلیل عدم اطمینــان به برنامــه 
کار،تقریبــا دربالتکلیفــی هســتند. عدم اســتفاده  دلیــل نداشــتن 
کارها به  گــذاری  از ظرفیــت واقعــی بخــش خصوصــی بــه دلیــل وا
کــه امــکان رقابت درایــن زمینه  شــرکتهای دولتــی و شــبه دولتــی 
کارآمد و  تقریبــا غیرممکن اســت و اهمیت ندادن به تجربــه افراد 
کشــور صرف  که ســالها عمر خود را در پروژه ها و ســازندگی  مجرب 
کاربه نیروهای جوان و  کردند و می توانند تجربیات خودرادرحین 

کارانتقال دهند. تازه 

مهنــدس محمــود مصطفــی زاده رئيــس هيــات مديــره شــركت 
که در قانون  اساســی،  ناودیس راه  نيز معتقد اســت همانطوری 
کشــور به ســه بخش دولتــی، تعاونی و خصوصی تقســیم  اقتصــاد 
شــده اســت در عالــم واقــع نیــز اقتصــاد ایــران از ســه بخــش فوق 

تشــکیل شــده اســت. بخش خصوصی به شرکت، ســازمان یا فرد 
که بــا توانایی های مــادی و معنوی خود  گفتــه می شــود  حقیقــی 
در بخشــهای تولیــدی   خدماتــی فعالیت می کند و ســود توانایی 
و ضــرر ناتوانــی خــود را به شــخصه دریافت می کند. بــه نظر من با 
که از بخش خصوصی در دولت به عمل  توجه به تعریف اشتباهی 
آمــده، و بخــش عمومــی را جایگزین بخــش خصوصــی نموده اند 
عمال اقتصاد بیشــتر به ســمت عمومی و دولتی شــدن پیش رفته 
و در شــرایط فعلی با توجه به رانت موجود در بخشــهای دولتی و 
عمومــی، آینده روشــنی برای بخش خصوصی متصور نیســت و تا 
کــه جایگاه بخش خصوصــی به طور قانونــی تعریف نگردد  زمانــی 
کشــور معلوم نشود  به طور مشــخص در 

نمی توان به آن امیدی داشت. 
وی افزود: با توجه به اینکه از نظر قانونی 
مشــخص  تشــکلها  و  انجمنهــا  جایــگاه 
نیســت و برخــورد مقامــات بــا انجمنهــا 
بیشتر بستگی به برداشت شخصی دارد 
بعیــد می دانــم انجمنهــا بتواننــد موفــق 
گــر بخش خصوصــی بعنوان  باشــند اما ا
یکــی از بخش هــای اصلی اقتصــاد ایران 
کارفرمایی  پذیرفته شود طبیعتا انجمن 
کارگــری جایگاهــی واقعی خــود را پیدا  و 
باشــند.  موفــق  می تواننــد  و  می-کنــد 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی  درباره 
کــه دولت به ســامان دادن  نیــز تا زمانی 
امور حرف از طریق خود حرفه مندان اعتقاد نداشــته باشد تالش 
گفتگو یک تالش یکطرفه اســت. متاسفانه دولت در شرایط  برای 
فعلــی بخــش خصوصــی و تشــکلهای حرفه منــد را بــه رســمیت 

نمی شناسد.
بخــش  توانمنــد شــدن  راه  بــر ســر  را  وی عمده تریــن مشــکالت 

خصوصی چنین برشمرد: 
کــه عمــال شــرکتها را  ۱- عــدم شــفافیت در بودجه هــای عمرانــی 
گونــه ســازماندهی و برنامه ریــزی دور می ســازد و بــه ابهام و  از هــر 

سردرگمی مدیران بخش خصوصی در فرایند امور می افزاید. 
کارها ۲- وجود رقبای دولتی، عمومی و نظامی و تقسیم ناعادالنه 

کمبــود بودجه عمرانی و افزایــش روز به روز هزینه های جاری   -3
دولت و برداشت از بودجه های عمرانی برای تامین هزینه جاری

کــه می تواند در روند  کمبــود ســرمایه گذاری خارجی و داخلی   -4
رشد شرکتها تاثیرگذار باشد

5- افزایش بی رویه قیمتها و عدم جبران آن از طریق شاخصهای 
ابالغی

مهندس رضا سفیدی:
 تاكنون نتوانسته ایم تعریف 

عملی قانونی ومناسبی 
از بخش خصوصی داشته باشیم. 

و تا زمانی كه تعریف درستی
 از این بخش وجود نداشته باشد 

و به آن اعتماد نشود آینده 
وشنی در انتظار  ر

بخش خصوصی نیست
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کــرد ایــران پرداخت اقســاط معوقــه وام های  بانــک جهانــی اعــالم 
قدیمی خود به این بانک را از سرگرفت.

گــزارش خبرگزاری عصر ایران به نقل از رویتــرز، بانک جهانی در  بــه 
که هیچ  کرد ایران بیش از یک ســال اســت  گذشــته اعــالم  جــوالی 
مبلغــی بابــت اقســاط وام خــود بــه بانک جهانــی پرداخــت نکرده 
که  اســت. رویترز نوشــت: در آن مقطع این نشــانه فشــارهایی بود 
در اثــر تحریــم ها بــه اقتصاد ایــران وارد شــده  بود.ایــران در همان 
زمان عدم پرداخت اقســاط عقب افتاده وام های خود را به بانک 
کرده بود: به دلیل تحریم های آمریکا نتوانسته  جهانی، رد و اعالم 

کند. است پول اقساط وام بانک جهانی را به موقع پرداخت 
اقساط معوقه ایران به بانک جهانی حدود 6۱6 میلیون دالر برآورد 
کــه مانع از پرداخت  می شــود.ایران همچنیــن از تحریم های غربی 
کرد.بانــک جهانی  اقســاط وام بــه بانــک جهانی شــده نیــز انتقــاد 
گیری پرداخت اقســاط وام پرداخت شــده بــه ایران را  دلیل از ســر 

کرد: دلیل توقف پرداخت اقساط  اعالم نکرد. بانک جهانی اضافه 
وام ایران و ازسرگیری آن را از سوی ایران فعال اعالم نمی کند اما در 
آینده جزئیاتی در این زمینه از سوی سخنگوی بانک جهانی بیان 
خواهد شــد.این بانک افــزود: به تحریم های ســازمان ملل متحد 

اعمال شده علیه ایران پایبند است. 
ازســرگیری پرداخــت بدهی هــای ایران بــه بانک جهانــی در حالی 
گذشــته تماس تلفنی تاریخی  که جمعه شــب  گرفته اســت  صورت 
ک اوباما و حســن روحانی روســای جمهور آمریکا و ایران  میان بارا

گرفت. صورت 
مقامــات آمریکایــی همچنیــن وعــده داده انــد به صورت مشــروط 
کــرد:   اضافــه  دهند.رویتــرز  کاهــش  را  ضدایرانــی  هــای  تحریــم 
ازســرگیری پرداخــت اقســاط وام ایــران بــه بانــک جهانی بــی تاثیر 
کــرات اخیــر ایــران و غــرب نیســت.بانک جهانــی از ارگانهای  از مذا

وابسته به سازمان ملل است.

موسسه علمی تامســون رویترز در آستانه اعالم 
برنــدگان جایزه نوبل در رشــته های مختلف، بر 
اســاس میــزان ارجاع به مقاالت منتشــر شــده، 
را   ۲0۱3 ســال  احتمالــی  برنــدگان  از  فهرســتی 
که در میان آنها نام اســتاد محمد  کرده  منتشــر 
هاشم پسران برای نوبل اقتصاد دیده می شود.
کادمی نوبل سوئد  گزارش خبرگزاری ایسنا، آ به 
کــه در چنــد  کســانی را  از پانزدهــم مهرمــاه نــام 

گذشــته باالترین دســتاوردهای علمی را رشته های فیزیک،  دهه 
شــیمی، فیزیولوژی و پزشــکی، اقتصاد، ادبیات و صلح داشته اند 
کرد.موسســه تامســون  بــه عنــوان برندگان امســال اعــالم خواهد 
رویتــرز از ســال ۲00۲ برنــدگان احتمالــی را پیــش بینــی می کنــد و 
کرده اســت،  کنــون نام ۲7 برنده نوبل را به درســتی پیش بینی  تا
که در رشته های اقتصاد،  که شامل ۱5 جایزه از 44 جایزه ای بوده 
فیزیــک، شــیمی، فیزیولــوژی و پزشــکی در دهــه اخیر اعطا شــده 
است.اســتاد پســران به همراه ســر دیوید هندری و پیتر فیلیپس 
بــه دلیــل تحقیقاتشــان در زمینــه معیارهــای اقتصادســنجی در 
ســری زمانــی در فهرســت برنــدگان احتمالــی جایزه نوبــل اقتصاد 

گرفته  براســاس پیش بینی تامســون رویتــرز قرار 
که در این فهرست نام سم پلتزمن و ریچارد  اند 
پازنــر بــه دلیــل تحقیقاتشــان در زمینــه تئــوری 
کارد  تنظیم اقتصاد و جاشــوا آنگریســت، دیوید 
کروگــر بــه دلیــل تحقیقاتشــان در زمینــه  و آلــن 
می شــود.  دیــده  نیــز  تجربــی  کونومــی  میکروا
پروفســور محمدهاشم پســران، متولد فروردین 
متوســطه  دیپلــم  وی  اســت.  شــیراز  در   ۱3۲5
گرفت و در نوامبر ۱964 با بورس  خود را از مدرســه نمازی )شــیراز( 
تحصیلــی بانک مرکزی ایــران برای تحصیالت عالی به انگلســتان 
کارشناسی خود را در اقتصاد، ریاضیات و آمار - با رتبه  رفت. مدرک 
ممتاز - از دانشگاه سالفورد گرفت و در سال ۱35۱ موفق به دریافت 
کمبریج شــد. بعد از آن پرفســور پســران  دکتری اقتصاد از دانشــگاه 
چند سال در مقام مشاور بانک مرکزی و رئیس مرکز تحقیقات این 
کمبریج بازگشــت و تا زمان   بانک فعالیت داشــت. وی پس از آن به 
بازنشســتگی اش سالها استاد اقتصاد این دانشگاه بریتانیایی بود.

وی صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای 
کمبریج است. کالج ترینیتی  جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته 

یک ایرانی در میان نامزدهای احتمالی نوبل اقتصاد

تسویه اقساط معوقه وام ایران از بانک جهانی

یم دها
ان خو شما

ای رب
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کیفیت ســازه های بتنی مورد اســتفاده در مســکن مهر، از ســوی 
رییس انجمن بتن ایران مورد انتقاد قرار گرفت.به گزارش دنیای 
اقتصاد، رییس انجمن بتن ایران می گوید: در شرایطی که بخش 
قابــل توجهی از این ساخت وســازها با اســتفاده از اســکلت بتنی 
یــا هر ســازه دیگر وابســته بــه بتن احداث شــده اســت، از ابتدای 
کیفی سازی  طرح مســکن مهر هیچ گونه نظرخواهی در ارتباط با 
بتــن در ایــن ساخت وســازها از انجمن هــای تخصصــی مربوطــه 
ماننــد انجمــن بتن ایران صورت نگرفته اســت. بنا بر اظهار هرمز 
فامیلــی در ایــن زمینــه، چون دولــت از انجمــن بتن در ایــن باره 
نظرخواهــی نکرده در بازدید از چند پروژه مســکن مهر مشــاهده 
کیفیــت بتن ســازی و بتــن ریــزی در آنها در  کــه متاســفانه  شــده 
حــد مطلوبــی نبوده اســت.وی با اشــاره به تغییــر دولــت، از وزیر 
جدیــد درخواســت کرد بــا حضور در جمع اهالی بتــن ضمن ارائه 
آخریــن تصمیم گیری ها درباره نحوه ساخت و ســازهای جدید، از 
پیشنهادهای متخصصان حوزه بتن هم مطلع شود. فامیلی در 
ادامه بر نیاز به بازنگری آیین نامه ها و دســتورالعمل های موجود 

کــرد و دســتورالعمل های موجــود را اغلــب  کیــد  در حــوزه بتــن تا
مربوط به 30 تا 40 ســال قبل دانســت که دیگر در ساخت و سازها 
کارآیی ندارد. رییس انجمن بتن ایران در پاسخ به سوال »دنیای 
کیفیت ســازه های بتنی در مســکن  اقتصــاد« در خصوص میزان 
کل پروژه هــای مســکن را  گفــت: هــر چنــد فرصــت بازدیــد  مهــر 
نداشته ام، اما در چند پروژه ای که از آنها بازدید کرده ام متاسفانه 
کیفیت بتن ها و سازه های بتنی مورد استفاده در سطح مطلوبی 
نبوده است. فامیلی ادامه داد: البته این امر به مسائل مختلفی از 
کار و همچنین کاهش عمدی هزینه های ساخت  جمله سرعت 
هــم مربوط می شــود هــر چند دولــت هــم از ابتــدا از متخصصان 
انجمن بتن درخواست مشاوره و راهنمایی نکرد.وی با اشاره به 
برگزاری یازدهمین همایش روز بتن و پنجمین کنفرانس ملی بتن 
کرد: از وزیر راه و شهرســازی تقاضا  در نیمه مهرماه، خاطرنشــان 
داریــم با حضــور در این گردهمایی های تخصصی ضمن اطالع از 
کیفی  پیشــنهادهای متخصصان بتن، برنامه های آتی خود را بر 

سازی ساخت و سازها ارائه کند.

رییس انجمن بتن:

كیفیت مسکن مهر مورد قبول ما نیست

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران بــا اعــالم جزئیات 
کمیســیون ماده پنج در خصوص ضوابط تشــویقی احداث  مصوبه 
مجتمع های پارکینگ طبقاتی گفت: مالکان زمین های با مساحت 
کــه حاضــر باشــند بــه  جای  بیــش از یــك هــزار مترمربــع، در صورتــی 
ح تفصیلی، زمین را به ســاخت  کاربری قید شــده در طر اســتفاده از 
یکســری مجوز هــای  از  اختصــاص دهنــد  پارکینگ هــای طبقاتــی 
بــا  گفت وگــو  بهره منــد خواهنــد شــد.علیرضا جاویــد در  تشــویقی 
کــرد: برای ســاخت مجتمع های  دنیای اقتصــاد در ایــن بــاره اعالم 
پارکینــگ طبقاتــی، تــا 9طبقــه مجــوز و برحســب موقعیــت زمیــن، 
کــه  تعــدادی طبقــات منفــی )زیرزمیــن( داده می شــود بــه طــوری 
۸0درصد ســطح اشغال برای طبقات همکف و اول را مجوز تجاری 
می دهیــم و از طبقــات ۲ تــا 7 مجــوز ســاخت پارکینــگ و در طبقــه 

گفت:  هشــتم تــا 60درصــد سطح اشــغال، مجوز رســتوران و تــاالر داده خواهد شــد. معاون شهرســازی و معماری شــهرداری تهــران 
کــی بــا وســعت یک هزار مترمربع و بیشــتر می توانند در صورت اقدام به ســاخت پارکینگ از تســهیالت آن برای ســاخت  مالــکان امال
ح تفصیلــی جدید به موضــوع پارکینگ طبقاتی توجه ویژه ای شــده و  تــا ســه طبقــه تجاری بهــره ببرند.خوشــبختانه در ضوابط طر
کی با وســعت یک هزار مترمربع و بیشــتر می تواننــد در صورت اقدام  کمیســیون ماده 5 مالکان امال براســاس بنــد یــک مصوبه 436 
که  ک ریزدانه ای  به ســاخت پارکینگ طبقاتی از تســهیالت این مصوبه برای ســاخت تا ســه طبقه تجاری هم بهره مند شــوند. امال
امکان تامین پارکینگ مورد نظر را در زمان ســاخت ندارند، می توانند در طول زمان ســاخت، پارکینگ مورد نظر را در پارکینگ های 

کنند محله ای و شهری در شعاع ۲50 متری ملک تامین 

ابالغ مصوبه كمیسیون ماده پنج در خصوص پاركینگ های  طبقاتی

ختمان
تسا
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که از مجموعه ای از چراغهای ال ای دی فناوری پیشرفته و دوربین برای ساخت  ج »ابدیت« یک سازه شیشه ای 450 متری بوده  بر
کرد. کردن آن استفاده خواهد  یک پوسته بازتابی در بخش خارجی ساختمان جهت نامرئی 

کرد اما بتازگی چراغ ســبز را برای  کره جنوبی در ســال ۲004 آغاز  ج را در حومه ســئول در  شــرکت معماران GDS ابتدا ســاخت این بر
ج در اصل برای اهداف تفریحی طراحی شــده و از دومین عرشــه مشــاهده مرتفع  کرده اســت.این بر آغاز ســاخت این ســازه دریافت 
کانتون در  ج  که در ارتفاع 39۲ متری زمین قرار خواهد داشــت.مرتفعترین عرشــه مشــاهده جهان در اختیار بر جهان برخوردار بوده 
ج ابدیت همچنین از یک ترن هوایی، پارک آبی، رستوران،  که در ارتفاع 4۸۸ متری زمین قرار دارد. بر گوانگ دونگ چین قرار داشته 
ج نامرئی جهــان، همچنین در  ج عالوه بر داشــتن عنــوان اولین بر ســالنهای عروســی و باغهــای تزئینــی برخــوردار خواهد بود.این بر
ج ابدیت در مرکــز ناحیه تجاری  ج پنج برابر مجســمه آزادی خواهــد بود.بر میــان ۱0 ســاختمان بلنــد جهــان قــرار دارد. ارتفاع ایــن بر
کنند.  بین المللی یونگســان ســاخته خواهد شد و مسافران از فرودگاه می توانند آن را به شکل یک آسمان خراش برجسته مشاهده 
ج می توانند مناظری از جهان را توسط تصاویری از بلندترین ساختمانهای جهان مشاهده  افراد با استفاده از آسانسورهای این بر
که در مارس ۲00۸ برگزار شده بود، در میان ۱46 ورودی از 46  کره  کنند.شرکت GDS در اولین مرحله از رقابت طراحی سازمان زمین 
کره جنوبی و آمریکا دفاتری دارد، پیش از این پارک هوایی میرام در بوسان و آسمان خراش که در  کشور جهان برنده شد.این شرکت 

کرده بود. کره جنوبی قرار داشته، طراحی  که هر دو در  Tripolis Kolon در بوندانگ 

یک شرکت معماری قصد دارد نخستین
 برج نامرئی جهان را در کره جنوبی بسازد 

ختمان
یسا
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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 :كس ݢتلفن: 66469105- 66402037- 66464231-66480795 - 66414539  فا ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

انجمن شركت های ساختمانی
)سندیکای شركت های ساختمانی(

تاريخ:1392/07/06

شماره:47528 - 92

پيوست:

شماره ثبت: 94

اشاره:
کمیســیون قوانیــن و مقررات انجمن با همکاری مؤسســه تحقیق و توســعه صنعــت احداث، طی نشســتهای  قانون بهبود  اعضــای 
کارشناســی انجمن را طــی نامه ای به دبیــرکل اتاق ایران ارائه نموده اســت. با  کار را بررســی و نقطه نظــرات  کســب و  مســتمر محیــط 
گرفت، بدینوســیله دیدگاه های  که الزم بود در آئین نامه اجرایی آن لحاظ شــود جمع بندیهای متناســب انجام  عنایــت بــه مواردی 

ج می شود. گرامی ماهنامه پیام آبادگران منضم به آئین نامه اجرایی پیشنهادی عینًا در انجمن جهت اطالع خوانندگان 

»بسمه تعالی«
كشاورزی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 

جناب آقای دكتر نقره كار شيرازی  دبيركل محترم
كار مصوب 1390/07/16 كسب و  موضوع: اقدامات انجام شده در مورد قانون بهبود مستمر محيط 

خ 9۲/4/۱7 به  که متحمل هســتند، بازگشت به نامه شماره ۱0/3/343۸ مور با ســالم و احترام و تشــکر از زحماتی 
استحضار می رساند:

کمیســیون قوانین و مقررات این ســندیکا و با حضور متخصصانی از مؤسســه تحقیق و توســعه  قانون مذکور توســط 
که آن دبیرکل  که به ضمیمه بررسی اولیه تقدیم می گردد. در صورتی  گرفته  کشــور، مورد بررســی قرار  صنعت احداث 
کل احداث  که دربرگیرنده تشکلهای شاغل در  محترم و معزز تأیید فرمایند مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث 
کامل برای تهیــه آئین نامه های  مملکــت می باشــد و این ســندیکا در زمــره بنیانگذاران اصلی آن بوده اســت آمادگی 
کشــور و تقویت  کثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای  ح حدا اجرائــی قانــون مذکــور و قانون "طر
آنهــا در امــر صــادرات و اصــالح مــاده ۱04 قانــون مالیاتهای مســتقیم" مصوب جلســه ۱390/0۲/3۱ مجلس شــورای 

اسالمی را دارد.
که عمالً  مکمل یکدیگرنــد با ابتکار و همت آن اتاق محترم تنظیم و به تصویب رســیده،  کــه دو قانــون مذکــور  از آنجــا 
گردد.  گردد تا اهداف مورد نظر در قانون محقق  مسلمًا الزم است آئین نامه های اجرائی مربوطه نیز توسط اتاق تهیه 
که حســب دســتور آن جناب و مدیران  این ســندیکا با همکاری مؤسســه تحقیق و توســعه صنعت احداث حاضرند 
محتــرم اتــاق ایــن آئین نامه هــای اجرائــی را تهیه و ارائــه نمایند. در صــورت نیاز به توضیح بیشــتر دســتور فرمایند تا 

گیرد. موضوع در یك جلسه مورد بررسی قرار 
که می فرمایند نهایت تشکر را دارد.  قباًل از بذل توجهی 

                                  با تقديم احترامات
                                       منوچهر ملکيانی فرد
رئيس هيأت مديره انجمن شركتهای ساختمانی
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ویکرد صنعت احداث با ر
انجمن شرکتهای ساختمانی-کمیسیون قوانین و مقررات
۱39۲/06/۲7

مقدمه :
کســب وکار در تاریخ ۱6 بهمن ماه ۱390 در مجلس شــورای اســالمی تصویب و در سوم اسفند ماه همین  قانون بهبود مســتمر فضای 
سال به تائید شورای نگهبان رسید، سپس در تاریخ ۱3 اسفند ماه سال ۱390 به رئیس جمهور وقت  ابالغ و متاسفانه توسط ایشان 
به وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی ابالغ نگردید و لذا به دســتور ریاســت محترم مجلس شورای اسالمی در شماره ۱95۲9 روزنامه 
رسمی به تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱390 منتشر شد. عدم ابالغ این قانون از سوی رئیس جمهور و عدم توجه دولت به این قانون، 

کم رنگ و در بسیاری از موارد غیرقابل مطالبه و پیگیری نمود.                                                                                           اهمیت این قانون را 
که 7 ماده آن به طور مســتقیم به تشــکلها اشــاره می کند و ۱4 ماده و  کســب وکار با ۲9 ماده و ۱9 تبصره  قانون بهبود مســتمر محیط 
که در آن حضور دولــت و بخش خصوصی بــه تفکیک آمده و  تبصــره هــم وظایــف اتاقهــا را مدنظــر قرار می دهــد  از نادر قوانینی اســت 

وظایف هریک بیان شده است.
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در  که دولت "تدبیر و امید" در اولین ماه فعالیت خود اقدام به تشکیل اولین جلسه شورای  از آنجا 
که رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در  گرفته و با عنایت به این موضوع  خ 9۲/6/۱9 نموده، می توان این موضوع را به فال نیک  مور
اولین جلســه این شــورا بخش خصوصی و تعاونی را یاوران جدی خود و قابل اتکا در مقابله با چالشــها  و مشــکالت دانسته، شایسته 
کار توسط ریاست محترم جمهوری را هر چه سریعتر مورد مطالبه و پیگیری قرار داده  کسب و  است ابالغ قانون بهبود مستمر فضای 
و متعاقب آن با توجه به اعتقاد دولت تدبیر و امید به همکاری با فعاالن اقتصادی، درصورت ابالغ قانون یاد شده، با پیگیری و تالش 

مجدانه از ظرفیتهای بالقوه این قانون درجهت بهبود شرایط صنعت احداث بهره برد. 

قانون بهبود مستمر فضای كسب وكار
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گــزارش حاضــر حاصــل بررســی قانــون بهبــود مســتمر فضــای    
کســب وکار بــا رویکــرد صنعــت احــداث  و بــه منظــور بهره گیــری از 
پتانسیلهای موجود در این قانون در جهت بهبود شرایط فعاالن 

گردیده است. صنعت احداث تهیه 
گــزارش اهمیــت هـــریک از مــواد ایــن قانون از دیـــدگاه   در ایــن 
صنعت احـــداث مورد بررسی قرارگرفته و به رتبه های خیلی زیاد، 

کم  طبقه بندی شده است. کم و خیلی  زیاد، 
کــه هدف، اجرایــی نمودن مواد این قانون می باشــد لذا   از آنجــا 
گرفته و فعالیتهایی  ترتیب اهمیت پیگیری مواد مورد بررســی قرار 
که در هر مورد می بایست انجام شود به سه اولویت اول، دوم و سوم 
که فعالیت و یا پیگیری  طبقه بندی شده همچنین در برخی مواد 

مورد لزوم نمی باشد، فاقد الویت تشخیص داده شده است.
گرفتــه و ارتبــاط هریــک با   مــواد ایــن قانــون مــورد بررســی قــرار 
صنعت احداث به ســه رسته مســتقیم، غیرمستقیم و غیرمرتبط 

دسته بندی شده است.
 بــه منظــور تســهیل رونــد پیگیــری، اقدام کننــده در خصــوص 

گردیده است. هریک از مواد مشخص 
 طبق نص صریح قانون حاضر، پنج ماده از مواد نیازمند تدوین 
که بر اســاس مضمون مــواد، تنهــا در دو ماده  آئین نامــه می باشــد 
)ماده 9 با اولویت اقدام دوم و ماده ۲9 با اولویت اقدام سوم ( ورود 

اتاق ایران و تشکلها در تدوین آیین نامه الزامی می باشد.
 برای۱۱ ماده از مواد قانون حاضر )مواد شماره، ۲،3،4،۱۱،۱۲،۱7 
گردد.  ،۱۸ ، ۲۲ ،۲3 ،۲7 و ۲۸( الزم است شیوه نامه هایی تدوین 
کــردن و یکسان ســازی فعالیتها به  کانالیزه  منظــور از شــیوه نامه، 

وسیله تدوین و تنظیم فرآیندهای اجرایی می باشد.

کــه نیازمنــد تدویــن و تنظیــم آئین نامــه و یــا   عــالوه بــر مــوادی 
شــیوه نامه می باشد در این قانون ظرفیتهای بالقوه ای نیز وجود 
کــه بــه واســطه  آنهــا می تــوان بســیاری از مطالبــات صنعت  دارد 

ح ذیل را مورد پیگیری قرار داد. احداث از جمله موارد به شر
  بــه اســتناد بنــد چ مــاده ۱۱، مــاده ۱۲ و مــاده ۲۲ ایــن قانــون، 
نســبت بــه محدودســازی فعالیت شــرکتهای دولتــی و نظامی در 

صنعت احداث اقدام نمود.
  به اســتناد ماده ۲، ماده 3 و ماده ۱۲ قانون حاضر، الزم اســت 
معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیس جمهــور، وزارت 
نیرو و وزات راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های اجرایی را مجـاب 
نمود نظر تشـکلهای ذی ربط و اتاقها را عالوه بر درخواست، مورد 
توجه قرار دهند تا بخشنامه های خود را یکطرفه صادر ننمایند.

  به استناد بند الف و بند چ ماده ۱۱ و ماده ۱۲ این قانون موارد حقه 
که بیش از دوسال  صنعت احداث، از جمله شرایط عمومی پیمان 

کار، بحث و تبادل نظر بر روی آن صورت گرفته را پیگیری نمود.
  بــه اســتناد مــاده ۱0 قانون حاضر تســهیل امور مربــوط به تردد 
و  ایــران  از  مهندســی  خدمــات  و  کاال  صادرکننــدگان  اقامــت  و 

گیرد.  سرمایه گذاران خارجی در ایران مورد مطالبه قرار 
  بــه اســتناد مــاده ۱9ایــن قانــون  و به منظــور ایجاد شــفافیت و 
امــکان رقابت همه ذینفعان، تشــکیل پایگاه اطالع رســانی جامع 
معامــالت  اطالعــات  کلیــه  انتشــار  و  عمومــی  بخــش  معامــالت 
متوسط و بزرگ بخش عمومی را از معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور مطالبه نمود.
که ترک تشــریفات     بــه اســتناد مــاده ۲۱ این قانــون در مواردی 
مناقصــه صــورت می گیــرد، انتشــار مصوبــه جلســه و دالیــل تــرک 
تشریفات مناقصه و نیز هویت طرف قرارداد در پایگاه اطالع رسانی 

بخش عمومی مورد مطالبه قرارگیرد. 

خالصه گزارش :



58
5۸

ن
گرا

اد
م آب

پیا

 بررسي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

 جهت تهيه آيين نامه، شيوه نامه و اولويت بندي مواد آن با رويكرد صنعت احداث
 
 
 
 

شماره 
 مواد

 اهميت
اولويت 
  اقدام 

 شرح محتواي بند

نياز به آئين 
 نامه

نياز به 
 دستگاه اجرايي مربوطه شيوه نامه

اقدام 
 كننده

 وضعيت ارتباط
 توضيحات

 مستقيم ندارد دارد ندارد دارد
غير 

 مستقيم
غير 

 مرتبط

 تشكل ها –اتاق بازرگاني  *  *  تعريف اصطالحات - - 1ماده 
 

 *  
در تعريف اتاق بازرگاني احداثتعريف ساختمان 

 نيامده است

 2ماده 
خيلي 

 زياد
 اول

بررسي نظر كتبي اتاق ها مكلف نمودن دولت به درخواست و 
و تشكل هاي ذي ربط و دعوت از آنها براي جلسات تصميم 

وم  گيري مربو به محيط كسب و كار در صورت ل
 دولت  * * 

و  اتاق ايران
   * تشكل ها

نياز است شيوه نامه اي تدوين و طي آن رو اخذ 
وم دعوت به جلسات و همچنين نحوه  نظرات، موارد ل

نمايندگان جهت شركت در جلسات تعيين انتخا 
 شود

 3ماده 
خيلي 

 زياد
 اول

مكلف نمودن دستگاههاي اجرايي به استعالم نظر تشكلها در 
 تدوين بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي

 دستگاههاي اجرايي  * * 
و  اتاق ايران
   * تشكل ها

نياز است شيوه نامه اي تدوين و طي آن رو 
مورد "استعالم نظر تشكل هاي اقتصادي، شرح عبارت 

ام به حضور  "توجه قرار دهند و حتي المقدور ال
نمايندگان تشكل ها در جلسات تدوين و اصالحات 

 تعيين شود

 دوم زياد 4ماده 
موظف نمودن اتاق ها به تدوين،  سنجش و اعالم شاخص 

 هاي ملي محيط كسب و كار در ايران به طور ساالنه و فصلي 
 اتاق ايران  * * 

و  اتاق ايران
   * تشكل ها

نياز است شيوه نامه اي تدوين و طي آن شاخص هاي 
ر در زمينه كاري  مشخص و نحوه  صنعت احداثمو

 .دصحي محاسبه آنها تعيين شو

 سوم كم ماده 
تهيه فهرست ملي تشكلها توسط اتاق ها و موظف بودن به 

بت تشكل هاي اقتصادي فعال  ساماندهي و ايجاد و
 اتاق ايران *  * 

و  اتاق ايران
 تشكل ها

 *   

 دوم كم ماده 

موظف نمودن مرك آمار ايران به تهيه برنامه ملي آماري 
آماري مورد نياز  كشور به نحوي كه بر اسا آن اطالعات

فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران به شكل مستمر و روزآمد 
 .ارائه گردد

   * تشكل ها مرك آمار و اتاق ايران *  * 
نياز است اقالم و اطالعات آماري مورد نياز دست 

 و دستگاه هاي ذي ربطاندركاران صنعت احداث 
 شوراي گفت و گو ارائه شود دبيرخانه تعيين و به

 ماده 
خيلي 

 كم
 

كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي  "تشكيل
توسط دولت جهت كاهش  "اجرايي به واحد هاي توليدي 

 مراجعات نمايندگان دولت به واحد هاي توليدي
*   * 

معاونت توسعه مديريت و 
سرمايه انساني رئيس 

 جمهور و اتاق ايران

معاونت توسعه 
مديريت و 

سرمايه انساني 
 رئيس جمهور

  * 

 
 
 
 

 بررسي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

 جهت تهيه آيين نامه، شيوه نامه و اولويت بندي مواد آن با رويكرد صنعت احداث
 
 
 
 

شماره 
 مواد

 اهميت
اولويت 
 اقدام  

 شرح محتواي بند

نياز به آئين 
 نامه

نياز به 
 دستگاه اجرايي مربوطه شيوه نامه

اقدام 
 كننده

 وضعيت ارتباط
 توضيحات

 مستقيم ندارد دارد ندارد دارد
غير 

 مستقيم
غير 

 مرتبط

  كم 8ماده 
موظف نمودن وزارت صنعت، معدن و تجارت به استقرار 

سيستم الكترونيكي فرآيند تجارت خارجي با همكاري ساير 
 وزارتخانه ها، اتاق ها و دستگاه هاي ذي ربط

 

*  * 
معدن ، وزارت صنعت

تجارت  با همكاري وزارت 
و  دارائي ي واقتصادامور 

 جهاد كشاورزي و اتاق ايران

وزارت صنعت، 
   *  معدن تجارت

 دوم زياد 9ماده 

وزارت امور خارجه موظف است ظرفيت هاي روابط خارجي و 
نمايندگي هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت 

توليدكنندگان، سرمايه گذاران و صادر كنندگان كاال و 
 . خدمات قرار دهد

*   * 

وزارت امور خارجه با 
همكاري وزارتخانه هاي 
امور اقتصادي و دارايي و 
صنعت، معدن و تجارت و 

 ايران اتاق

اتاق ايران و 
   * تشكل ها

الزم است كارگروهي از سوي تشكل هاي صنعت 
احداث تشكيل تا با هماهنگي اتاق ايران در تدوين 

 .حضور داشته باشدآئين نامه 

 سوم زياد 10ماده 
موظف نمودن وزارت امور خارجه به تسهيل و تسريع امور 

كاالها از ترددو اقامت صادر كنندگان خدمات فني مهندسي و 
 اوطلبان سرمايه گذاري خارجي در ايرانايران و اقامت د

 

 وزارت امور خارجه *  *
اتاق ايران و 

   * تشكل ها
مي توان با هماهنگي تشكل ها و اتاق ليست 

كشورهايي كه نيازمند تسهيل در امور رواديد مي 
 باشند را به وزارت امور خارجه اعالم نمود

 11ماده 
خيلي 

 زياد
 ابقاي شوراي گفت و گو و شرح وظايف و اختيارات اين شورا اول

 

* *  
شوراي گفت و گو و اتاق 

 ايران
اتاق ايران و 

   * تشكل ها

نياز است شيوه نامه اي تدوين و طي آن روند و مسئولين پيگيري 
مطالبات و نقطه نظرات تشكل ها و اتاق ها مشخص گردد و 

يسيون عمران مجلس همچنين وزير راه و شهرسازي و رئيس كم
و نحوه تعيين  شوراي اسالمي عضو شوراي گفت و گو قرار گيرد

 نمايندگان بخش خصوصي مشخص گردد

 12ماده 
خيلي 

 زياد
 اول

هاي خود در  درخواست مي توانند تشكل هاي اقتصادي
اصالح قوانين، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها  خصوص

را به شوراي گفت و گو ل كسب و كار خو رويه هاي اجرايي م
 اعالم و به صورت كتبي پاسخ بگيرند

 

* *  
و شوراي گفت و تشكل ها 

 گو
   * تشكل ها

نياز است شيوه نامه اي تدوين و طي آن روند و 
 مسئولين پيگيري درخواست ها مشخص گردد

 13ماده 
خيلي 

 كم
- 

موظف نمودن استانداران به تشكيل شوراي گفت و گوي 
خصوصي در استان ها و سازماندهي امور در دولت و بخش 

 جهت بهبود محيط كسب و كار در استان مطبوع

 

*  * 
استانداران و شوراي گفت 

 و گو و اتاق ايران

و  استانداران
شوراي گفت 

 و گو
 *   

 14ماده
خيلي 

 كم
 

موظف نمودن وزرا و روساي دستگاه هاي اجرايي و قضايي 
معرفي مسوول بهبود محيط مرتبط با محيط كسب و كار به 

 .كسب و كار

 

*  * 
وزرا و روساي دستگاه هاي 

 اجرايي و قضايي

وزرا و روساي 
دستگاه هاي 

 اجرايي و قضايي
 *   
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پیا
 بررسي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

 جهت تهيه آيين نامه، شيوه نامه و اولويت بندي مواد آن با رويكرد صنعت احداث
 
 
 
 

شماره 
 مواد

 اهميت
اولويت 
 اقدام  

 شرح محتواي بند

نياز به آئين 
 نامه

نياز به 
 دستگاه اجرايي مربوطه شيوه نامه

اقدام 
 كننده

 وضعيت ارتباط
 توضيحات

 مستقيم ندارد دارد ندارد دارد
غير 

 مستقيم
غير 

 مرتبط

 1ماده 
خيلي 

 كم
 

كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط موظف نمودن 
به پاسخگويي و بررسي مطالبات و شكايات كسب و كار 

 نمايندگان تشكل ها و فعاالن اقتصادي

 

*  * 
دستگاههاي اجرايي 

كسب و  مرتبط با محيط
 كار

-  *   

 1ماده 
خيلي 

 كم
- 

موظف نمودن شهرداري ها به اجاره دادن مكان هاي مناسب 
ه كاالهاي توليد داخل بر مبناي قيمت تمام شده  * براي عر

 

 * 

شهرداري ها، وزارتخانه 
هاي راه و شهرسازي، 

صنعت، معدن و تجارت و 
 وزارت كشور

-   *  

 سوم كم 1ماده
وم تشكيل  سازمان نظام مشاوره مديريت به منظور ل

توانمندسازي، ارزيابي و ارتقا شايستگي مديريت بخش ها و 
 بنگاه هاي اقتصادي كشور

 

* *  
ايران با همكاري اتاق 

 تشكل هاي اقتصادي
اتاق ايران و 

 تشكل ها
 *  

نياز است به منظور ارتقا سط مديريت در صنعت 
نويس  احداث، هياتي تشكيل تا در تهيه پيش

اساسنامه سازمان، شركت و نقطه نظرات دست 
 .اندركاران صنعت احداث را منعكس نمايند

 دوم زياد 18ماده 
مكلف نمودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به فراهم 
الن در  نمودن زمينه شكل گيري تشكل هاي صنفي شا

 بخش ساختمان 

 

* *  
وزارت تعاون  كار ورفاه 

 ايراناجتماعي و اتاق 
اتاق ايران و 

   * تشكل ها

گونگي تعيين  نياز است شيوه نامه اي تدوين تا 
، طبقه بندي مهارتي، كاريابي، معرفي هويت، آموز

كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران 
به مراك فني و حرفه اي و پيگيري امور بيمه درمان و 

الن در  بخش ساختمان بازنشستگي و امور رفاهي شا
 .مشخص گردد

 اول زياد 19ماده
ي و نظارت راهبردي رئيس  موظف نمودن معاونت برنامه ري

جمهور به توسعه و ارتقا دادن پايگاه ملي اطالع رساني 
 مناقصات به پايگاه اطالع رساني جامع معامالت بخش عمومي

 

*  * 
ي و  معاونت برنامه ري
نظارت راهبردي رئيس 

 جمهور

ايران و اتاق 
 مورد مطالبه قرار گيرد   * تشكل ها

 سوم زياد 20ماده
موظف نمودن كليه دستگاه هاي اجرايي تحت مديريت 
اري مناقصات يا  دستگاه هاي دولتي به رعايت قانون برگ

 آيين نامه هاي معامالت قانوني و اختصاصي خود

 

*  * 
دستگاههاي اجرايي تحت 

مديريت دستگاه هاي 
 دولتي

ايران و اتاق 
 مورد مطالبه قرار گيرد   * تشكل ها

 بررسي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

 جهت تهيه آيين نامه، شيوه نامه و اولويت بندي مواد آن با رويكرد صنعت احداث
 
 
 
 

شماره 
 مواد

 اهميت
اولويت 
 اقدام  

 شرح محتواي بند

نياز به آئين 
 نامه

نياز به 
 دستگاه اجرايي مربوطه شيوه نامه

اقدام 
 كننده

 وضعيت ارتباط
 توضيحات

 مستقيم ندارد دارد ندارد دارد
غير 

 مستقيم
غير 

 مرتبط

 اول زياد 21ماده

موظف نمودن كليه دستگاه هاي اجرايي مناقصه گذار به 
ارسال مصوبه جلسه، داليل تر تشريفات و هويت طر 
قرارداد در هر مناقصه تر تشريفات شده به پايگاه اطالع 

ر سه روزرساني   معامالت بخش عمومي تا حداك

 

*  * 
دستگاههاي اجرايي 

 مناقصه گذار
اتاق ايران و 

 مورد مطالبه قرار گيرد   * تشكل ها

 22ماده
خيلي 

 زياد
 اول

مكلف نمودن دستگاه هاي اجرايي به در اولويت قرار دادن 
اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي 

ير نسبت به اشخاص حقوقي  بخش عمومي اعم از دولتي و 
دولتي در انتخا طر قرارداد در صورتيكه در شرايط يكسان 

 باشند

 

* *  
دستگاههاي اجرايي 

 مناقصه گذار و اتاق ايران
اتاق ايران و 

   * تشكل ها

نياز است شيوه نامه اي تدوين و راهكاري ارائه گردد 
تا بدينوسيله در صورت حضور اشخاص تعاوني و 

و  خصوصي واجد شرايط، از ورود اشخاص عمومي
 جلوگيري شود نظامي در مناقصات

 دوم زياد 23ماده

مكلف نمودن كليه دستگاه هاي اجرايي به استفاده از فرم 
هاي يكنواخت در انعقاد قرارداد خريد كاال يا خدمات با 

شركت هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارسال ي نسخه از 
 كدام از اتاق هااين فرم ها براي هر 

 

* *  
دستگاه هاي اجرايي، اتاق 

ي و  ايران و بان مرك
ي   معاونت برنامه ري

اتاق ايران و 
   * تشكل ها

نياز است متناسب با قراردادهاي صنعت احداث، پيش نويس 
فرم هاي قراردادي، نحوه اعطا تسهيالت و شيوه هاي اخذ 

هاد و تا اخذ مانتنامه تهيه و به دستگاه هاي اجرايي پيشن
 تائيديه هاي الزم پيگيري شود

 سوم زياد 24ماده

مكلف نمودن دولت و دستگاه هاي اجرايي به اطالع رساني 
يير سياست ها، مقررات و رويه هاي  عمومي هرگونه ت

اقتصادي در زمان مقتضي قبل از اجرا از طري رسانه هاي 
 گروهي

 

*  * 
دولت و دستگاههاي 

 اجرايي
 اتاق ايران و
 مورد مطالبه قرار گيرد   * تشكل ها

 2ماده
خيلي 

 كم
- 

ه كننده برق، گاز و خدمات  مكلف نمودن شركت هاي عر
مخابرات به در اولويت قرار ندادن قطع برق، گاز و خدمات 
مخابرات واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي در زمان 

 كمبود و جبران خسارت در صورت رخداد

* 

 

 * 

صنعت ، وزارتخانه هاي 
معدن تجارت، جهاد 

كشاورزي، نفت، نيرو و 
 وفناوري اطالعات رتباطاتا

-   *  

 2ماده
خيلي 

 كم
- 

ير  سلب اختيار دولت در اعالم تعطيلي روزهاي كاري سال ب
ير مترقبه يا بروز خطري كه جان  از شرايط وقوع حوادث 

 شهروندان را به خطر اندازد 

 

  *   - دولت *  *
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 بررسي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

 جهت تهيه آيين نامه، شيوه نامه و اولويت بندي مواد آن با رويكرد صنعت احداث
 
 
 
 

 

شماره 
 مواد

 اهميت
اولويت 
 اقدام  

 شرح محتواي بند

نياز به آئين 
 نامه

نياز به 
 شيوه نامه

 دستگاه اجرايي مربوطه
اقدام 
 كننده

 وضعيت ارتباط

 توضيحات
 مستقيم ندارد دارد ندارد دارد

غير 
 مستقيم

غير 
 مرتبط

 سوم كم 2ماده

محروم نمودن اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه هاي 
ير مستقيم در آنها سهام مديريتي  اجرايي، مستقيم و يا 
دارند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش هاي 

 وني و خصوصي تعا

 

* *  
دولت، اتاق ايران و وزارت 

 امور اقتصادي و دارايي
اتاق ايران و 

 تشكل ها
 *  

نياز است شيوه نامه اي تدوين و طي آن مصادي 
ر تعيين و جهت تصويب  امتيازات و منافع ماده حا

 .ارائه گردد

 دوم زياد 28ماده
به عمل آوردن اقدامات قانوني الزم از سوي دولت براي تعيين 
نحوه رسيدگي به اعترا موديان مالياتي و نحوه رسيدگي به 

 اعترا پرداخت كنندگان ح بيمه تامين اجتماعي

 

 اتاق ايران ودولت   * *
اتاق ايران و 

   * تشكل ها

نياز است شيوه نامه اي تدوين تا طي آن نحوه 
رسيدگي به اعترا موديان مالياتي و نحوه رسيدگي 

به اعترا پرداخت كنندگان ح بيمه تامين 
 اجتماعي مشخص گردد 

 29ماده
خيلي 

 كم
 سوم

به عمل آوردن اقدامات قانوني الزم از سوي قوه قضائيه و 
دادگاه هاي دولت براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل 

 تجاري
* 

 
 قوه قضائيه ودولت  * 

 
 *  

نياز است شيوه نامه اي تدوين تا دادگاه هاي 
 تشكيل گرددتخصصي در زمينه صنعت احداث 

0  

2  

4  

6  

8  

1 0  

اهميت خيلي  
 زياد

 فاقد اهميت اهميت خيلي كم اهميت كم اهميت زياد

5  

1 0  

5  

8  

1  

دا نعت ا رد  ي اهميت با روي  مواد قانو به ت

اي كس و كار بود مستمر   نگاه آماري به مواد قانو ب

0  

2  

4  

6  

8  

1 0  

 فاقد اولويت اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول

7  
6  6  

1 0  

ي اولويت اقدام  مواد قانو به ت

0  

2  

4  

6  

8  

1 0  

1 2  

 نيازمند شيوه نامه نيازمند آئين نامه

5  

1 1  

 مواد نيازمند آئين نامه و يا شيوه نامه

0  
2  
4  
6  
8  

1 0  
1 2  
1 4  
1 6  

ارتبا مستقيم با صنعت  
 احداث

يرمستقيم با   ارتبا 
 صنعت احداث

 يرمرتبط با صنعت احداث

1 6  

9  

4  

دا نعت ا ي ارتباط با   مواد قانو به ت
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some of the factors out of the above factors and some-
times , with regard to the significance and priority, all 
of them play a role in the process of formation of stag-
flation . The function of the economist is to specify the 
weight of each of them in the structure of stagflation and 
suggest the ways to move out of it. 

As it was mentioned , many believe ( in particular 
Keynesians or economists who explain and analysis the 
economy based on the economic  views of John Maynard 
Keynes) that in the condition of economic stagnation , 
the following economic policies should be adopted: 

1. Application of expanding monetary and 
financial policies 
2. Escalation of the costs of developmental 
projects through developing these types of construction 
activities 
3. Escalating the effective demands in the society 
in order to increase the total demand 
4. Tax reduction
5. Enhancing the costs of the government and 
supplying the budget deficiency through borrowing 
from the Central Bank 
6. Increasing the volume of money and liquidity 
in circulation 
7. Reduction of interest rate 
8. Creating motivation for the investment 
increase 
9. Creating sufficient motivation in the society to 
increase consumption 

The approaches which are put to move out the stagna-
tion by the economists are in antagonistic situation vis-
à-vis their approaches to combat the inflation . In order 
to clarify the issue, the approaches to combat inflation 
in the views of Keynesian economic thinkers are pre-
sented. 

In order to combat the inflation , the following mecha-
nisms are proposed: 
1. Control of the liquidity volume and money in 

circulation 
2. Increasing the interest rate in order to reduce the 

money wandering about in the peoples’ hands 
3. Increasing the taxes 
4. Controlling and reducing government expenditures 
5. Budgeting and budget making for the whole 

country based on the lack of presence of budget 
shortage ( without negative balance) even in case 
that the budget has a positive surplus) 

6. Increasing the national productivity 
7. Using the creative and innovative managers 
8. Using efficient human resources in the sector of 

production and industry 
9. Using technologies in production and services 

As it is observed , the presence of stagflation in the 
country creates a situation in which the application of 
policies to combat against stagnation is apparently in 
conflict with the policies of combating inflation , be-
cause , for example , in order to face with one of them , 
it is necessary to increase the interest rate and in order to 

combat the other , it is necessary to reduce the interest 
rate, or in the stagnation condition, it is necessary to re-
duce tax but in the inflation condition , it is necessary to 
increase it . The other cases are presented in an ordinal 
form. At the same time, the art of economist should be 
such that in this paradoxical situation , could present a 
constructive and effective prescription . In order to exit 
the stagflation condition , the following issues can be 
taken into consideration: 
1. 
1. Presenting a legal definition of the private sector 

and reviewing the new privatization 
2. Empowerment of the private sector in particular the 

engineering companies which are the contractors of 
the developmental projects with the priority given 
to them with regard to privatization 

3. Calculating the real transfer of incomes to the 
national total budget 

4. Reducing the current expenditure of the government 
5. Adjusting the budget with real incomes and costs 

without budget shortage ( with local sources such 
as tax , non-oil exports , etc) 

6. Correcting the topics related to governmental rules 
and regulations 

7. Lack of adjustment of budget with the expanding 
mechanism 

8. Paying sufficient attention to the financial discipline 
of the government 

9. Correcting the tax structure in particular in 
collecting tax from the housing and goods transfers 
in order to prevent from speculation and dealership 
in the market of housing and commodities 

10. Establishing suitable tax exemptions for investment 
in production and in general creating motivation to 
increase investment in the country 

11. Facilitating the activities of the private sector 
in particular engineering companies which are 
contractor of developmental projects 

12. Having the stability of economic rules , regulations 
and instructions at least for a mid-term period of 
five years 

13. Making a serious treatment with the growth , 
development and presence of pseudo-governmental 
bodies in the economy

14. Improving the adjustment of price in the market 
based on the current rules of supply and demand 
in the market 

As it is learned from the above proposals , one of the 
most effective ways to move out the stagflation is to 
empower the private sector , to give priority to it in pri-
vatization and on the other side the growth and devel-
opment of the activities of the private sector including 
increase and development of the activities related to the 
developmental and construction projects. As effective 
leverages , they can act in moving out from the futile 
unending chain of stagflation , so that growth and de-
velopment of developmental projects is recommended 
as one of the factors effective in moving out from the 
stagflation. 
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Before entering the main discussion, it is necessary first-
ly to present a precise definition of stagflation.  In order 
to enter the subject, first each of the concepts are defined. 
That is to day , the definitions of stagnation and inflation 
are specified and then the stagflation is defied . After than 
, the impact of it on developmental projects is stated.  
Usually stagnation is applied to the specific conditions of 
a country in which a significant reduction in the econom-
ic factors in particular in national production , national 
income , employment and local and foreign business are 
made or in other words , the stagnation is called that state 
in which in two subsequent three-months periods of neg-
ative growth are crated in the economy and this issue 
naturally causes the reduction of Gross Domestic Pro-
duct(GDP). In general in Iran , the stagnation is mainly 
resulting from deficiency in the supply sector. 

Besides that , inflation means the irregular level of gen-
eral prices in which money creating is increased by the 
monetary institutions and following that the monetary 
incomes are grown and the purchase power of nation-
al money is reduced. Inflation is mainly created under 
the weakness of government policymaking . When in 
a country stagnation and inflation are combined , they 
create specific conditions which is called stagflation. In 
such a condition , when the general level of prices is not 
reduced, no transaction is mainly made and the economy 
remains in a static situation in which neither the stagna-
tion finds a dominating role in economic trend and nei-
ther the inflation can impose its conditions on the society 
and the economy is in a state of lack of operation and diz-
zy state . It is such that everybody is looking for the new 
condition. The seller has no interest to sell and the buyer 
has no motivation to buy . Both sectors of supplier and 
clients are waiting for a better condition for themselves 
and for this reason , the market has a weightless and in 
lack of rule state . This situation, i.e. the stagflation , due 
to high prices has a negative impact on production , since 
production is not profitable for the producer . so the pro-
ducers tends to reduce the production and this increases 
unemployment . On the other side , inflation causes the 
increase of the general level of prices and the increase of 
prices causes the reduction of purchase power . In such a 
condition , the effective demands in the society reduces 
and following that production reduces and unemploy-
ment increases . In order to move out of this situation in 
an interactive way , the injection of financial funds and 
liquidity to the society is one way which can move out 
the economy from the state of stagnation to some extent. 
However , the injection of highly pressured money and 
liquidity without production back up cases the general 
level of prices increase and this see-saw game continues 
. The stagflation can be compared to an avalanche   fall-

ing from a mountain and each moment it becomes larger 
and faster and in the route of movement , it becomes 
destructive. In the national economy , the stagflation acts 
like an avalanche separated from mountain.
In analyzing the factors effective in stagflation , many 
economists consider it as something resulting form the 
structural characteristics of national economy . In sum-
mary , the views of these groups of economists on the 
causes of formation of stagflation can be presented brief-
ly as follows: 

1. The dominant role and historical intervention of the 
government in the economy 

2. High interest rate and its negative impact on the rate 
of elasticity of investment 

3. Lack of necessary efficiency of monetary and 
financial policies 

4. Lack of structure framework of total budget in 
observing its discipline based on budgeting and 
budget building ( lack of balance and budget 
deficiency) 

5. High rate of society consumption model 
 ( irregular and disease like consumption) 

6. Weakness in the quantity and quality of presenting 
necessary services 

7. High rate of unemployment and reduction of 
employment 

8. Deficiencies of monetary and banking policies ( 
weakness of banks in equipping resources and lack 
of return of a large part of granted facilities) 

9. Presence of non-competitive and unsuitable 
atmosphere in business ( in particular after certain 
sectors have been shifted )

10. Inefficient subsidiary system 
11. Unfavorable foreign exchange conditions 
12. Problems created by sanctions 
13. Lack of presence of motivational model of saving 

in the society 
14. Lack of sufficient motivation for investment 
15. Political factors and inefficiency of national 

,regional and international policies 
16. Social factors ( High growth rate of the young 

population and lack of their sufficient employment ) 
17. Cultural factors ( many cultural factors are not 

proportional with development such as the lack 
of virtue of work in the society and low national 
productivity resulting from work escaping ) 

18. Psychological factors ( the presence of this mentality 
that livelihood will be provided and making efforts 
has no role in it) 

So, it can be said that a combination of the above factors 
are effective in the formation of stagflation . Sometimes 

 Editorial
Stagflation and its Impact on 
 Developmental Projects 
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جناب آقای مهندس محمدرضا افقهی
كاليس بتون مديرعامل محترم شركت 

كرديم. اين سوك بزرگ  گرامی جنابعالی را دریافت  با دريغ و تأســف بســيار خبر درگذشــت مرحومه بانو شکرایه مادر 
را به خاندان محترم افقهی و شکرایه تسليت عرض می نماييم.

برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکيبايی مسئلت می داريم.

هيأݥݥتݥݥ مدݥݥيرݥݥهݥݥ وݥݥ باݥݥزݥݥرݥݥساݥݥنݥݥ اݥݥنجمنݥݥ شرݥݥكتهاݥݥیݥݥ ساݥݥختماݥݥنیݥݥ
      رسته آب انجمن شركتهای ساختمانی
 هيأت مديره، بازرسان و مديرعامل شركت تضمين

كرد كار مرا مشکل  كه خود آسان بشد و  قره العين من آن ميوه دل یادش باد           

جناݤبݤ آݤقاݤیݤ مهندݤسݤ ناݤصرݤ باݤباݤزݤاݤدݤهݤ
عضو محترم هيأت مديره انجمن شركتهای راهسازی ايران

و ریاست هيأت مديره شركت تعاونی انجمن شركتهای ساختمانی
كرديــم. ايــن مصيبت بــزرگ را بــه جنابعالی و  ناباورانــه خبــر درگذشــت فرزنــد برومنــد و جــوان جنابعالــی را دریافــت 
گرچه تحمل چنين دردی جانکاه از توان انســان جوان ازدســت  خانواده محترم تســليت و تعزیت عرض می نماييم. 

كه صبر و شکيبايی را برای شما و خانواده محترم ارزانی بدارد.  داده بيرون است ولی از خداوند بزرگ خواهانيم 
صميمانه ما را در غم بزرگ خویش شریك و سهيم بدانيد. خداوند روان آن شادروان را با اولياء و اوصياء محشور بدارد.

هيأݥݥتݥݥ مدݥݥيرݥݥهݥݥ وݥݥ باݥݥزݥݥرݥݥساݥݥنݥݥ اݥݥنجمنݥݥ شرݥݥكتهاݥݥیݥݥ ساݥݥختماݥݥنیݥݥ
      رسته آب انجمن شركتهای ساختمانی
 هيأت مديره، بازرسان و مديرعامل شركت تضمين

كه اوست مانا، همانا 
رفتــی و بــا رفتــن خویش بخشــی از فرهنگ خوب بودن و زيبازیســتن و زيبــا دیدن را به همراه بــردی؛ ای مهربان كی 
می روی ز  یاد، عزت تو را زیاد. بی شــك مرحوم نصرت اهلل تركمنچی از تبار انســانهای پرتالش، خالق و در هر جمع و 
كار و فعاليت  كه  محفلی چراغ راه عمل همدلی و همزبانی و فروغ شادمانی و شادكامی بود. او متعلق به نسلی بود 
كه  كوشــا بودند او از تبار سخت كوشــانی بود  را ســرمایه وجودی انســان می دانســته و در افزایش لحظه به لحظه آن 
كار درســت را درســت انجام دادن را هنر برتر انســانهای راســتين تلقی می كرد و در خود نيز آن را از نگرش به  همواره 
كرامت باالی انسانی خاطره هايی  كرده بود؛ او با عزت زیست و با  بينش و پس آنگاه به رفتاری نهادی شده تبديل 

گذاشت. خوب و یادگارهايی ماندگار و مطلوب از خویش بر جای 
كار و با پشــتکار را در خویش با تصويری زيبا واقعيت بخشيده بود. مرحوم  او براســتی تاريخ شــفاهی انســانهای فدا
گشت او،  كه در فراقش و در هجرت بی باز نصرت اله تركمنچی در طول مدت نزدیك به یك قرن زندگی آنگونه زیست 
كه  كارآمد، درستکار، درست پندار و درست كردار بود  گریست. او از تبار مردان با اراده و  دوست و آشنا بر اين هجران 

او را از انسانهای عادی و معمولی به تنها متمايز بلکه ممتاز می كرد.
از دست دادن عزيزان سخت است و زمانی اين دشواری افزون می شود كه انسانی از دست برود كه در حافظه تاریخی 
آشنایان و دوستان جایگاه ويژه ای از یادمانها و یادبودهای شاد و زيبا به خود اختصاص داده است. انجمن شركتهای 
ســاختمانی ضایعه درگذشــت اين انســان فرهيخته و مدير عالی مقام بازنشســته وزارت امور اقتصادی و دارايی را به 
دبير با تدبير انجمن و دبيركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمايی ايران، خانواده محترم آن مرحوم تسليت عرض 

می نماید، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان از خداوند منان صبر و شکيبايی مسئلت می دارد.


