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من شرکت های ساختمانی اح امتیاز  ان
اری ول   مهند جواد خوان مدیرم

یر عصرآزاد انی، مهند محمدعلی پورشیرازی، مهند جهان اری، مهند محمد کن یون انتشارات مهند جواد خوان کمی
ا علی زاده مر ر  رابی،  دک تبی   مهند علی ورزنده، مهند م

ا علی زاده مر ر  سردبیر دک
ار  آرزو نوری ینی، امور بازرگانی و اشترا  فریبا پورآقا                     خبرن فحه آرایی داود خانی                  حروف عک و 

(۸۸۸ ۸ ا  پیمان نواندی ) تلفن یتوگرافی و               
 .  ،۸ بای جنوبی(، شماره  فر ) یعصر، خیابان شهید برادران م ین و خیابان و انی، بین میدان فل نشانی تهران، خیابان طا

۸ تلفن  –   فک 
. . رونیکی  ک ت ا

. . رونیکی  ک نشانی ا

فهرست
کشور  ه  اثرات رف تحریم بر پروژه های زیرساختهای توسعه ای  ا  سرم

من   ابات ان گزار انت  
گزارشی درباره پروژه هفت با  عبا آباد   

ری   ر  ر روحانی و آقای دک  متن تبری به آقای دک
 ( کنترل ساختمان )مصو اسفندماه  ام مهندسی و  و طر ا موادی از قانون ن انی با مو ر الری  نامه به آقای دک

۸ کشور    دیدار هیات مدیره با مهند جانباز شرکت مهندسی آ و فا  
و   ا گزارشی درباره پل   

گزارشی درباره تونل امیرکبیر    ۸
صصی عمران   گزار دوره آموزشی ت  

ا در دانشکده فنی تهران   ور ر لیل از پروف گزار ت  
کاری آنها  ه سواب   اسامی معاونان و خ

 ادبیات اقتصادی 
گرد  ـا      

نعت ساختمان    اخبار 
در ا پل           افت

اه راه          نمایش
ته ای         خبر تواف ه

اهها و همایشها   گزار نمایش  
من    مکاتبات ان
کویل   ه فن  ا  م

ه برنامه ای داریم  تل مردم  ت م  برای رف مشک
یون اقتصادی  کمی مین سرمایه از طری بور   ۸ میزگرد روشهای ت

بات ایران در پروژه های نفتی   ا گذاری م ین در مورد سرمایه  کشور  ی به پیامدهای پیشنهاد  اهی اجما 19 ن
57 20-	واقعّیت	ها	و	نیازها	در	نظام	مهندسی	ساختمان		
60 21-	راههای	جذب	اعضای	جدید	برای	كانون	ها	و	انجمن	های	صنفی	

محرم یك فرهنگ است
فرهنگی آموختنی و ستودنی 

 اربعین ساالر و سرور شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین
 بر مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت باد.

مــا جهادی به دگر شــیوه بــه تصویر زدیم
از نغمــه ی تكبیر زدیم صف دشــمن بهم 
تا كــه بر پــای قضا رشــته زنجیــر زدیم
بانــگ پیروزی خــون بر دم شمشــیر زدیم
كنیم نمــودار  اعصــار  در همــه  ثمــرش 
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ثیــر تحریمهــا بــر طرحهــا و پروژه های زیرســاخت  بــرای ورود بــه بحــ ت
اثــرات آن را در دو بعــد داخلــی و خارجــی  ابتــدا الزم اســت  توســعه ای 
ابــل آن را در روند  کنــ مت ه بنــدی نماییــم و ســ آثــار تعاملــی و  طب
زیرســاختهای  طرحهــای  و  پروژه هــا  حــوزه  در  ســ  و  ملــی  اقتصــاد 
ــوال تحریمهــا یکی از  ــر قــرار دهیــم. ا توســعه ای مــورد توجــه و امعان ن
که  کشــورهایی اســت  کشــورهای توســعه یافته برای مهار  ســازوکارهای 
که  ــتند  نعتــی به دنبال اقدامهایی ه ــر  ذیــر  خــار از اراده و 
ــد و ارادایم هــای متعــار آنهــا قــرار نمی گیــرد و نمی گن ــو  ار  در 

( نــام  یهای مهــار )   از تحریمهــا بــه عنــوان اســترات
گیهای خا ابرقدرت اقتصادی بودن  یل وی می برند و کشور آمریکا به د
ید ناخا جهانی مربوط به آمریکاست(  د تو در )به طوریکه  تا 
کشــور  کنون   امی بودن، تا و توانمندیهــای خا تــر یعنی ابرقــدرت ن
جهــان را مــورد تحریــم قــرار داده اســت؛ زیــرا توانمندیهای فــوق به این 
ایی و  کشــورهای ارو ــ از جملــه  کشــورهای ثا کشــور قــدرت نفــو در 
ذا تحریمها  مللی را می دهــد.  ــه ای و بین ا آســیایی و ســازمانهای من
که ابتدا آثار  کشور ایران برجای می گذارد  آثار متنو و متعددی بر اقتصاد 

ه می دهیم. داخلی آن را ارا
که تحریمها فشار شدیدی را بر زندگی عادی  گفت  . در بعد داخلی باید 
کاالی  یل عــدم ورود  مــردم وارد می کنــد. افزایــ بی رویــه قیمتهــا بــه د
ــه آن، روز بــه روز قیمتهــا را بــاال می برد و  کاهــ عر کشــور و  کافــی بــه 
کمیابــی و نایابــی نیازمندیهــای اساســی در  ــیاری مــوارد باعــ  ب در 
گروهی از هرم های ســنی  بــ بر روی  گردد و با ســبد هزینــه خانوار مــی 

یار زیان باری دارد. مندان آثار ب کودکان و سا ه  جمعیتی به وی
ــاری از جمله  کاه شــدید مبادالت ت . تحریم هــا باعــ توقــ و یــا 
ــاز  گفــت بــا آ کــه در ایــن زمینــه بایــد  کشــور را بــه همــراه دارد  ــادرات 
یتهای  کشور فعا ادرکنندگان  د  در ــتر آن حدود  گ تحریمها و 
بازارهــای  متوجــه  آنهــا  از  ــد  در ــه  )گر کرده انــد  متوقــ  را  خــود 
یار شدید تحریم را  ی نمی توان آثار ب ســرمایه گذاری جدید شــده اند( و
کاه  کــه تحرمهــا باع  کــرد به طوری  ــادرات انکار  کاهــ  بــر روی 

ادرات نفت هم شده است. دی در  در
کاهــ شــدید ارز واحــد پول ملی، اثــر تحریمها، بــا برهم خوردن   .
که در  کشــور نشــان می دهد  کل در  ه  کل بــا میزان عر ــای  ا موازنــه ت
کاهــ ارز  ــد  در ــت پــول ملــی بــا حــدود  خوشــبینانه ترین حا

مواجه شده است.
که  . تحریمهــا باعــ افزایــ هزینه های اقتصادی شــده اند بــه طوری 
ه حدود  تا  ی از طری نهادها و عوامل واســ ــال مناب ما ــل و انت ن
کاالهای مورد نیاز  مین  بات و امــکان ت ا مین م ــد هزینه های ت در

ه های متعدد افزای داده است. را از طری واس
ثیر قرار  ه متوســ جامعه را به شــدت تحــت ت من طب . تحریمهــا در 

کرده است. ه وارد  ینی را بر این طب یار سن داده است و زیانهای ب
ی ایران شــده اســت  ــ خصو . تحریمهــا باعــ تضعیــ شــدید ب

تی  ــ دو ــ به نفــ ب گردیــده اســت ایــن ب کــه موجــ  بــه طــوری 
کندی اجرای  گذاشــته شــود و از این طری آثار ســو آن به توق یــا  کنــار 

امیده است. پروژه های عمرانی ان
تم رسمی بانکی  ارت از سی که حرکت ت . تحریمها باع شده است 
ــتم شــبکه های زیرزمینی شــود و خود این عامل باع  رخه سی وارد 
کردن  افزای قیمتها و رانت خواریهای فراوان می شود از سویی محدود 
ــه توســ شــبکه زیرزمینــی موجــ بــاال رفتن بیشــتر قیمتها شــده  عر
کشور بی از پی نمود  گرد اقتصادی  است و این آثار هم افزایی در 

تورمی خود را نشان می دهد.
کل، تحریمهــا باعــ افزایــ تــورم  کــه اشــاره شــد در  ــوری  ۸. همان
ندبرابری  ریان پروژه ها را با افزای  کشــور شــده اســت و م شــدید در 
گــر در این زمینه تمهیداتی  که ا کرده اســت  قیمــت مواد و مصا مواجه 

ته خواهند شد. ر آنها ورشک ک اندیشیده نشود ا
کــه ناشــی از  کاهــ داده اســت  ــ داخلــی را  یــد ناخا . تحریمهــا تو

کارکرد عوامل برشمرده شده در فوق می باشد.
کاهــ  را  ــ داخلــی  ناخا یــد  تو کــه می تواننــد  زمانــی  تحریمهــا   .
کاه می دهند زیرا یکی از عوامل  ید داخلی را نیز  بــ تو می دهنــد با

ید داخلی است. کاه تو ید ناخا داخلی  کاه تو
کشور یکی از سازوکارهای تحریمها،  . محدود شــدن سرمایه گذاری در 
کشــورهای تحریم کننده به عدم سرمایه گذاری  های  وادار ســاختن شرک
کنترل می شــود به طوری  که به شــدت نیز  کشــور تحریم شــده اســت  در 
ازاتهای اقتصــادی شــدیدی را برای آن  کــه عــدم رعایــت آن جرایــم و م
که این ســازوکارهای تنبیهی مانــ هرگونه اقدام  ها به همــراه دارد  شــرک
های ســرمایه گذار خارجــی می شــود و از  بــه ســرمایه گذاری توســ شــرک
میــن مناب برای اجرا  ــیاری از پروژه های بزر با مشــکل ت ایــن بابت ب
های پیمانــکاری داخلی نیز  مواجــه می شــوند و متوق می گردند و شــرک

کاری خود را از دست می دهند. رفیت  به تب آن 
در بعد خارجی

ادرات می شود و  تحریمها باع بلوکه شــدن مناب درآمدی ناشــی از 
ل  از به ن کشــورهای واردکننده محصوالت و انــرژی از ایران م بانکهای 
ذا این امر باع می شود مناب ارزی مورد  تند  ی نی ال مناب ما و انت
که وارداتی  کشــور نشــود و به تب آن ب بزرگی از نیازمندیها  نیاز وارد 
کمبود و یا بحران را در کشــور  ردد و نوعی  ــتند به موق وارد کشــور ن ه

دامن  زند.
شــی از مناب پروژه های زیربنایی از طری فرو ارز ناشــی  من ب در 
مین  میــن می شــد و بلوکه شــدن این مناب امــکان ت ــادرات نفــت ت از 

ی را بر این پروژه ها نیز ممکن می کند. مناب ما
کشــور از  که بــه اجبار توســعه رواب اقتصادی  تحریمهــا باعــ شــده اند 
ه مناســبات جاری  ــیر دهد به وی ییر م نعتی به ســمت شــرق ت ر 
ین به  کشــور  ادرات  که از ســال   ین نشــان می دهد  کشــور  بــا 
ا  که در دهه  سهم ارو کر اســت  برابر شــده اســت. شــایان  ایران 

ــه
ـــــــ

لــــــ
قا

ـــــــ
رم

ـــــــ
ـــــــ

سـ

یـــــــــــــــــــرساختهای توسـعه ای كـــشور وژه های ز یم بر پر    اثرات رفع تحر
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یل تحریمها  د بوده است و این سهم به د در در اقتصاد ایران حدود 
د سهم  در کنون  زین شده است به طوری که هم ا ین جای از طری 
ین اختصــا یافته اســت و در مرحله بعدی  ــارت خارجــی ایــران به  ت
اری ایــران تبدیل شــده اند و  کشــورهای روســیه و هنــد به شــرکای برتــر ت

کرده اند. ال  ا را اش اه ارو جای
ا  اری ناشــی از آن میــان ارو کــه تحریمهــا و کند شــدن رواب ت گفــت  بایــد 
ــوری که در اقتصاد کشــور ایــران آثار  و ایــران اثــار دوســویه ای دارد و همان
ــ منفی آن  ایــی نیــز ن ســویی برجــا می گــذارد در اقتصــاد کشــورهای ارو
کمتر  کشــورها  ثیــر آن در ایــن  مشــاهده می شــود منتهــی شــدت و دامنــه ت

می باشد. 
که روندهــا و فرایندهای تحریم آثار  گرفت  ه  ــه بیان شــد می توان نتی از آن
خود را بر روی بودجه کل کشور باقی می گذارد و از طری آن بودجه عمومی 
ثر می ســازد و در بودجه عمومی کشــور که شامل بودجه جاری  کشــور را مت
ر  گذشــته امکانات بودجه عمرانی  و بودجه عمرانی می باشــد بی از 
بات ب پیمانکاری  ا من اینکه م بودجه جاری کشــور خواهد شــد. 
ی  ــدان منابــ ارزی و ریا یــل ف پروژه هــای زیرســاختهای توســعه ای بــه د
که  کر است  ل خواهد ماند. الزم به  کان پرداخت نشده و معوق و مع کما
ین ترین  کنون زیر شدیدترین و سن ری پیمان هم ا های م یاری از شرک ب
ــتی  گرفته اند و تمامی زندگی و ه یتهــای خــود قرار  بدهی هــای دوران فعا
گروه وامهای اخذ شده از بازارهای رسمی و  خود و خانواده و دوستان را در 
یار گران قرار داده اند و از عهده پرداخت آن به  ورت پول ب یررسمی به 
بات انباشته برنمی آیند و روز به روز  ا یت و عدم دریافت م یل عدم فعا د
های  یر از آنکه شــرک ت آنها افزوده می شــود این امر  ت و معض بر مشــک
یلــی  مهندســی پیمانــکار پروژه هــای زیرســاختهای توســعه ای را بــه تع
ای  ا کشانده و می کشاند. روند رشد بیکاری را در جامعه افزای داده و ت
ید  کاه تو نای را نیز بــا  بــ ســایر  کاهــ داده و با کل را در جامعــه 
ابل افزای بیــ از پی  کنــ مت یره ای این  مواجــه می ســازد و آثــار زن
ــیاری از پروژه ها و طرحها  من آنکه ب بیــکاری را در پی خواهد داشــت. 
یل  شــم انداز برنامــه توســعه  دارد بــه د ثــری در فراینــد  ــ م کــه ن
واهد شــد و  رخه اجرایی ن نبود بودجه ناشــی از تحریم ها متوق و وارد 
ــل باطل ادامه  ل واهــد گردید و این دور ت مین ن آثــار مترتــ بــر آن نیز ت
ه تمهیداتی متناس با شرای و با معیارهای علمی و دقی  ر آن می یابد؛ م
ی ســازی  کشــور ســعی در خن دکردن مناف ملی  گرفته شــود و با ر کار  بــه 
که مصوبه شــورای امنیت  شــی از تحریمها  گردد و الاقل آن ب آثار تحریمها 
ــت برطر شود در این زمینه امید است  گام ن ســازمان ملل را ندارد در 
کــه در داخل  ه  ــی آن یــر برآید و کره کننــده از عهــده ایــن امر خ ت مذا هیــ
ثیر  کار برد که بر پروژه هــای عمرانی نیز ت ــ از تحریمها می تــوان به  کشــور 
ثر خواهد  ت م گذاشــت و به تب آن در برون رفت از مشــک بــت خواهد  م

که  بود این است 
ه در ســه زمینه  کشــور متعادل و متناســ شــود بــه وی . قیمتهــا بایــد در 
سال  که از  انرژی، ارز و قیمت پول یا ســرمایه، بررســیها نشــان می دهد 

ــیاری بر  ــیار نامتناســ بوده اســت و آثار منفی ب کنون قیمتها ب قبل تا
زامات برنامه ریزیها  اقتصاد کشور وارد کرده است تصحی این امر یکی از ا

ذاری های برون رفت از شرای بعد از تحریم است. و سیاست
نعتی سوق  یتهای  تی به سمت فعا کشور را بای ذاری های  . سیاست
نعت احدا  گیــرد و  کشــور شــکل  ــبی در  نای دارای مزیت ن داد تــا 
ثر آن  ــ م کــه با توجــه به ن و ســاخت و ســاز نیــز یکــی از مواردی اســت 
ویــت  نعتــی بایــد در او ــ  ــ و زیرب ۸ ب در فعال ســازی حــدود 

گیرد. برنامه های ملی قرار 
گرفته شــود تا  کار  ــی بایــد به  شــهای علمــی و برنامه ریزیهــای دقی . ت
ایین تــر از این  کشــور فراهم نمــود.  ــدی را برای  بتــوان رشــد الاقــل ۸در

واهد بود. میزان رشد عم اثرب ن
ریان  ه م ی واقعی به وی کافی در اختیار ب خصو . قراردادن مناب 
کشــورهای آســیای جنو شــرقی با این شــیوه  پروژه های عمرانی ،ســایر 

کنند. ته اند به رشد اقتصادی دورقمی دست پیدا  توان
که در توان دارد محی  ایی  ــت تدبیر و امید باید ســعی نمایــد تا آن . دو
اقتصــادی الزم  یتهــای  بــرای فعا بــا قوانیــن شــفا  را  کشــور  اقتصــادی 

مناس سازی نماید.
ام  ــت تدبیــر و امید باید زمینه های الزم را برای اعتماد بیشــتر به ن . دو
ثــر در مشــارکت  ــیار م اقتصــادی کشــور فراهــم نمایــد؛ یکــی از عوامــل ب

کشورها اعتمادسازی است. انی در روند رشد و توسعه  هم
ی اطمینان  کارایی ب خصو ت تدبیر و امید باید به  والن دو . م
ی  و ایمان داشــته باشــند و این ب را به عنوان بازوی اجرایی خود تل
نمایند و از توانمندیها و دانایی های آن، در تصمیم سازیها،  تصمیم گیریها 
ه  کنند. به وی و تصمیم یابیها و اجرای برنامه ها بهره مندی بیشــتری اخذ 
ویت و  های پیمانــکار پروژه های زیرســاختهای توســعه ای بــا او بــه شــرک

اهمیت بیشتری باید توجه شود.
ر جدی به عمل آورد و  دیدن ،  ت ت تدبیر و امید باید در توزی مناب ۸. دو
ریان پیمان  ه م ی واقعی به وی شم انداز ن ب خصو روند آن را با 
طرحها و پروژه های عمرانی و زیرساخت توسعه ای متناس و متعادل سازد. 
این توزی مناب نباید دستوری باشد و به نوعی هم نباشد که زمینه مشارکت 

تی برای دریافت رانت فراهم کند. ات دو س عده ای را با م
ــ قیمتها فراهم  ــت تدبیــر و امیــد باید زمینه هــای الزم را برای ا . دو
کــه قیمتها بــا واقعیتهــای موجــود در زندگی و شــیوه بازار  ســازد بــه طوری 
ررات به طور دقی و همه جانبه  باق داشته باشند و م ا ان ا ه و ت عر

اجرا شود.
+ و با عنایت به  کــرات  یتهای به دســت آمده در مذا امیــد اســت با موف
ی  رفیت ب خصو ر از  ک ــت تدبیــر و امید در بهره گیری حدا اراده دو
های مهندســی پیمانکار پروژه های زیرســاختهای توســعه  ه شــرک بــه وی
شم انداز روشنی  ذاری و برنامه ریزی زمینه ساز  کشور این شیوه سیاست
های ســاختمانی با  من شــرک کشــور باشــد و در این مورد ان برای توســعه 

م آمادگی می کند. رفیت در تح این برنامه ها اع تمام 

یـــــــــــــــــــرساختهای توسـعه ای كـــشور وژه های ز یم بر پر    اثرات رفع تحر
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ی هیات مدیره دوره  هر ملکیانی فرد به عنوان ر مهند منو
کرد: خدمــت مدیران عزیز  م عنوان  ــت و یکــم در ابتــدای م بی
که ســازندگان ایران عزیز هســتند ســام و خیرمقدم  شــرکتهای عضو 
کنند  گــر مدیــران از انجمن حمایــت  کنم. مــا معتقدیــم ا عــرض مــی 
قدرت این انجمن چند برابر خواهد شــد. ســالهای ســختی را پشــت 
گذشــته در دولت تدبیر و امید  سرگذاشــته ایم و امیدواریم مشــکات 
حل شود. صنف پیمانکاران از دولت جدید انتظاری به غیر از حرکت 

در مسیر تدبیر و اعتدال ندارد. 

ام  ار هم کارگزاری بیمه  در ادامه آقای قدیمی مشــاور شرکت 
کرد. وی  حبت  های ساختمانی  ته به شرکت تضمین شرک واب
گذاشــته  گفــت گروهــی متخصــص در بخــش بیمه هــم و غم خود را 
انــد تا امور بیمه ای صنف به بهترین نحو ممکن پیش برود. شــرکت 
کارگزارهای  پــارس همــگام در ســال 72 به وجــود آمد.  و جــزو اولیــن 
کرد. و در سال 76  که پروانه خود را از بیمه مرکزی دریافت  بیمه بود 
به انجمن پیوست. در حال حاضر نیز 64 درصد سهام آن متعلق به 
شــرکت تضمین شرکتهای ساختمانی است. اغلب مدیران و اعضای 
هیات مدیره این شــرکت جزو مدیران انجمن هســتند تا شرکت را در 
کنند. وی در ادامه به بررسی تفاوت  راستای وظایف انجمن هدایت 
کارگــزار بیمــه بــا نماینــده بیمــه پرداخــت و بــا اشــاره به عملکــرد این 
شــرکت بــه افزایــش 18 درصدی درآمد آن طی یک ســال اخیر اشــاره 

کرد. 

گفت به نظر  یت نیــز  ی مدیرعامل شــرکت پر رمعد مهنــد نا
گروهی طلیعه هر پیروزی اســت. و ایــن انتخابات از آن روی  کار  مــن 
گرد هم می آورد. چنانچه می  که ســازندگان مملکت را  اهمیت دارد 
کجای جهان نشــانی از آبادانی و توســعه باشــد، حضور  دانیــد در هــر 
که توسط دولتها  کارهایی  بخش خصوصی نیز مشهود است. و اغلب 

کند. در این مورد  گیرد. هزینه و زمان زیادی را صرف می  صورت می 
که بعد از 14 ســال فقط  کرد  مــی تــوان به بزرگراه تهران شــمال اشــاره 
کار داشــته است. خوشــبختانه دولت فعلی رای  15 درصد پیشــرفت 
خــود را بــا تکیــه بر حمایــت بخش خصوصی به دســت آورده اســت و 
شــما مدیران شــرکتهای شــاغل در صنعت احداث از پیشگامان این 
که الزم اســت حضور خود را در تک تک تصمیمات و  حرکت هســتید 

حرکتهای هیات مدیره نشان دهید. 

م از نامزدهای هیات مدیره  ی م ی ر س آقای مهند معد
ه به معرفی خود  و بازرســان درخواســت کردند که در حدود دو دقی
کاندیدها برای معرفی خود  پشت تریبون آمدند.  کدام از  ردازند.  هر  ب
و ضمــن معرفــی خود بر لزوم اتحــاد و همدلی در بیــن اعضای انجمن و 
کردند و اعام نمودند مســیر منافع صنفی از مسیر  کید  گرایی تا تشــکل 
گذرد. از جمله مهندس محمد عطاردیان دبیر دوره  منافع جمعی می 
بیست و یکم هیات مدیره از افراد حاضر در مجمع خواست بعد از پایان 
انتخابات رابطه پویای خود را با انجمن حفظ کنند و با سایر انجمنهای 
کننــد بخــش خصوصی را  صنعــت احــداث دســت اتفــاق داده و ســعی 
کنند.مجمــع عمومــی  مخصوصــا در حــوزه صنعــت احــداث ســرآمد 
کــه با حضور  عــادی بطــور فوق العاده انجمن شــرکتهای ســاختمانی 

های ســاختمانی  من شــرک عاده ان مــ عادی به طور فوق ا م
ا اعضای  من با دستور انت ر در محل ان در روز یکشــنبه  آ
جدیــد هیــات مدیــره و هیــات بازرســان جدیــد برگزار شــد.  
یــد و ســرود ملــی و ســرود  م ا م ک نــد از  وت آیاتــی  از تــ
یت و عضو  ی مدیرعامل شرکت پر رمعد آبادگران، مهند نا
ان  ه، مهند اح ی جل من به عنوان ر ی ان شــورای عا
نین، مدیرعامل شرکت  مدیرعامل شــرکت وزوا و مهند مح

ر شدند  و با حضور آقای  ــت اه م ه در جای ــعودی به عنوان منشــی جل ــه و مهند ســاعد م ران جل هود به عنوان نا
من برگزار شد. ابات ان ر اتاق ایران انت کار و آقای رفعتی نا ر وزارت  فرهادپور نا

 
در انتخابات انجمن شرکتهای ساختمانی تاکید شد:

گرݥوݥهیݥ طلیعهݥ هرݥ پیرݥوݥزݥیݥ کاݥرݥ    

گذرد یر مناف جمعی می  نفی از م یر مناف  م
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گسترده اعضا برگزار شده  کشاورزی ایران و استقبال  کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و  نمایندگان محترم وزارت تعاون، 

گردید: ح زیر اعام  که نتایج آراء مأخوذه بشر گیری ادامه یافت  بود با رای 

د   
ا د ا    دا                                       دا                              ا

  شركت شعله سوز بهايي مجيد شي. 1  شركت ايران بورگه  فرد منوچهر ملكياني.1

  شركت آندا يحيي خاوران. 14  شركت هريسون جواد خوانساري.2

ي. 15  شركت پورنام بهمن دادمان.   شركت استراتوس اير گالبتون

يني.4   شركت ديداس محمد اميرزاده. 1  شركت رامكله عبدالمجيد سجادي نا

  شركت فرعي راه علي آزاد. 1  شركت طوفان محمد عطارديان.5

ر علياري.   گيالنشركت گوهررود  عباس دهنبي. 1  شركت اويول سا

اد عبدا فتحي. 19  شركت سازور تهران سيامك مسعودي.   شركت مانت ن

م سما.   شركت پانير جعفر سبوخي. 20  شركت پاست مستر كا

طفي.9 اني. 21  شركت ناوديس راه زاده محمود م   شركت هرمزتارا محمد كن

ين.10 يم گل مياشكان . 22  شركت سيول دز عبدالع   شركت دي نا

  شركت ايستافر عليرضا طباطبايي.2  شركت پارس يكم فر جمالي.11

ر علي ورزنده.12 ن خطيبي. 24  شركت شن   مهندسي نسيم شمال شركت بي

 
ا   با

ا د ا   دا                                    ا
  شركت چالدران محمدعلي پورشيرازي.1
  شركت اتوماسكوپ مجتبي ضرابي.2
  شركت تيران ستون علي تاهباز صالحي.
رآزاد.4 ير ع   شركت ايران پ جهان
م عار.5 ر كا   شركت سيس وي آ

 
كر است كه اطالعات تكميلي متعاقبا به اطالع اعضا محترم خواهد رسيد  .شايان 

د   
ا د ا    دا                                       دا                              ا

  شركت شعله سوز بهايي مجيد شي. 1  شركت ايران بورگه  فرد منوچهر ملكياني.1

  شركت آندا يحيي خاوران. 14  شركت هريسون جواد خوانساري.2

ي. 15  شركت پورنام بهمن دادمان.   شركت استراتوس اير گالبتون

يني.4   شركت ديداس محمد اميرزاده. 1  شركت رامكله عبدالمجيد سجادي نا

  شركت فرعي راه علي آزاد. 1  شركت طوفان محمد عطارديان.5

ر علياري.   گيالنشركت گوهررود  عباس دهنبي. 1  شركت اويول سا

اد عبدا فتحي. 19  شركت سازور تهران سيامك مسعودي.   شركت مانت ن

م سما.   شركت پانير جعفر سبوخي. 20  شركت پاست مستر كا

طفي.9 اني. 21  شركت ناوديس راه زاده محمود م   شركت هرمزتارا محمد كن

ين.10 يم گل مياشكان . 22  شركت سيول دز عبدالع   شركت دي نا

  شركت ايستافر عليرضا طباطبايي.2  شركت پارس يكم فر جمالي.11

ر علي ورزنده.12 ن خطيبي. 24  شركت شن   مهندسي نسيم شمال شركت بي

 
ا   با

ا د ا   دا                                    ا
  شركت چالدران محمدعلي پورشيرازي.1
  شركت اتوماسكوپ مجتبي ضرابي.2
  شركت تيران ستون علي تاهباز صالحي.
رآزاد.4 ير ع   شركت ايران پ جهان
م عار.5 ر كا   شركت سيس وي آ

 
كر است كه اطالعات تكميلي متعاقبا به اطالع اعضا محترم خواهد رسيد  .شايان 

ی هیات مدیره مهندس منوچهر ملکیانی فرد  ر
ی هیات مدیره مهندس جوادخوانساری نای ر

دبیر مهندس بهمن دادمان
خزانه دار مهندس ساالر علیاری

اعضای هیات مدیره
مهندس محمد عطاردیان

مهندس عبدالمجید سجادی نائینی 
مهندس سیامك مسعودی

کاظم سماك مهندس 
مهندس محمود مصطفی زاده

گلچین مهندس عبدالعظیم 
خ جمالی مهندس فر

  مهندس علی ورزنده)منشی هیات مدیره(
مهندس  مجید شیخ بهایی

مهندس  یحیی خاوران
گابتونچی ج  دکتر  ایر

مهندس  محمد امیرزاده

مهندس  محمدعلی پورشیرازی
مهندس  مجتبی ضرابی

مهندس علی تاهباز صالحی

ــت و دوم    ابات  دوره بی مــن تبری به برگزیــدگان انت

من شرکت های  اسامی  اعضای هیات مدیره و بازرسان ان

ساختمانی در این دوره  به شر زیر است

بازرسان
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کــه در منطقه 7  َعباس آبــاد یکــی از محله های شــهر تهران اســت 
کتابخانه ملی  شــهرداری تهران واقع شده است. ساختمان های 
ایران، موزه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و 
ترابری، استانداری تهران، مجموعه فرهنگستانها و مصلی تهران 
که در این منطقه ســاخته شــده اند.  مهم ترین بناهایی هســتند 
اراضی عباس آباد 590 هکتار مساحت دارد و این اراضی از جنوب 
به مصلی و بزرگراه رســالت، از شــمال به اتوبان حقانی، از غرب به 

خیابان آفریقا منتهی می شود.
بــاد از حالــت پهنــه ای بایــر و 

ّ
طــی 7 ســال اخیــر اراضــی عبــاس آ

گردشــگری و  باتکلیــف بــا ســاخت زیــر ســاخت های فرهنگــی، 
گردشــگری  تفریحــی در حــال تبدیــل شــدن بــه قطــب فرهنگی و 
که ایــن امر بی شــک مدیــون رهنمود هــای مقام  پایتخــت اســت 

ح جامع این اراضی است.  معظم رهبری در تهیه و اجرای طر
کــه برخــی از پــروژه هــای مربــوط بــه ایــن اراضــی بــه  از آنجایــی 
گذار شده است،  شرکتهای عضو انجمن شــرکتهای ساختمانی وا
کیســون  از جملــه شــرکت تابلیــه در اجرای پروژه باغ هنر، شــرکت 
کتــاب و شــرکت پارتانا در انجام پــروژه موزه  در ســاخت پــروژه باغ 
جواهــرات و خزائــن بانــک مرکــزی مشــارکت دارنــد. بــرای اطــاع 
ایــن  از  گزارشــی  آبادگــران  پیــام  ماهنامــه،  گرامــی   خواننــدگان 
که توسط شرکتهای مهندسی پیمانک کرده است   پروژه ها تهیه 
ار پروژه های عمرانی عضو انجمن شــرکتهای ســاختمانی در حال 

گردد. ج می  که عینا در انجام است 
در زمــان پهلــوی اول قرار بوده مقــر حکومت در اراضی عباس آباد 
که با انقاب شکوهمند اسامی و بنابر سیاست های  شکل بگیرد 
نــگاه  و  امــام )ره(  حضــرت  فرمایشــات  نیــز  و  اســامی  جمهــوری 
که ایــن اراضــی مورد  خــاص مقام معظــم رهبــری قــرار بــر آن شــد 
گیرد و بــه فضاهای فرهنگــی و فضای  اســتفاده عمــوم مردم قــرار 
کند. در ســال های پس از انقاب بر اســاس  ســبز اختصــاص پیــدا 
سیاســت ها و برنامه هــای هــر شــهردار و دولتی، نــگاه متفاوتی به 
که متأســفانه صدمات و زیان های قابل توجهی  این اراضی شــده 
گــذاری ایــن اراضــی بــه 35 ارگان و دســتگاه  بــه آن زده اســت؛ وا
دولتــی و حکومتــی، تصرف هــای غیر قانونی برخــی نهاد ها و افراد 
گرفتــه در این اراضــی از مصادیق  و نیــز ساخت و ســاز های صورت 
ایــن نــگاه اســت. این مســائل ادامه داشــت تــا اینکه در ســال84 
کاربری هــا و فضاهای  کــه  ایــن اراضــی صاحب طرحی جامع شــد 
مختلفــی بــا اولویــت بخشــی بــه فضاهــای فرهنگی و فضای ســبز 
که به  ح جامــع اراضــی عباس آبــاد  در آن دیــده شــد. در واقــع طــر

راه  نقشــه  رســید  شهرســازی  و  معمــاری  شــورای عالی  تصویــب 
کرده اســت. شــرکت نوسازی عباس  مدیریت شــهری را مشــخص 
آبــاد متولی ســاختن این اراضی اســت و  حجت الــه ماصالحی به 

عنوان مدیرعامل جدید این شرکت فعال است. 

بوستانها
کو  محوطــه بوســتان نــوروز و پــارک ا کو ــار ا بوســتان نــوروز و 
گل  کو اســت حد فاصل بــازار  کشــورهای عضو ا کــه برگرفتــه از نــام 
جانبــازان  و  مســتضعفان  بنیــاد  اراضــی  و  شــمال  در  عباس آبــاد 
در جنــوب قــرار دارد. مســاحت ایــن دو مجموعــه حــدود 100هزار 
ح  کاربــری طــر کــه بــه اصلی تریــن و عمومی تریــن  مترمربــع اســت 

فضای سبز تفرجگاهی ویژه تبدیل خواهد شد
کو در شــمال بوســتان یک نماد همدلــی و اتحاد بین  (طاق ا ا

پروژه های در دست اجرای شرکتهای عضو انجمن شرکتهای ساختمانی در اراضی عباس آباد
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کتیبه ها و  که ســردر،  کشور هاســت و نیــز در میدان مشــاهیر  ایــن 
ســطح میــدان بر اســاس معمــاری غنی ایرانی و اســامی ســاخته 
شــده قرار اســت 60 تندیس از مفاخر حوزه تمدنی ایران اســامی 
نصب و مراســم و بزرگداشــت های مفاخر و فعالیت های مشابه در 

آن برگزار شود.
که در  حدود 4200 متر مربع مســاحت دارد  (میدان مشــاهیر 
آن دروازه عظیــم ورودی، ســنگ فــرش منحصر به فــرد با طراحی 
نقوش موجود در فرش های ایرانی، سکوهای جایگاه تندیس ها 

کتیبه ای منقش طراحی و اجرا شده است. و 
ــه در ایــن بــاغ بزرگ دریاچه ای به وســعت تقریبی  sw(دریا

که نقطه مرکزی این باغ محسوب می شود. 2/1هکتار قراردارد 
کشــور بــه منظور افزایــش جاذبه های  گیــم  بعدی  د( ســینما 
گردشــگری این پهنه تفریحی و فرهنگی در بوستان نوروز احداث 

و به بهره برداری رسیده است.

گل با مســاحتی بیش از هشــت  گل باغ  گل یا شــهر  پــروژه بــا 
کــه ضمن عرضه  گل تشــکیل شــده  هزار مترمربع از 2ســالن بزرگ 
کلینیکــی و درمان  گل  هــای شــاخه  ای، بــه ارائــه خدمــات  انــواع 

گیاهان آپارتمانی و خانگی اختصاص می یابد.
به عنــوان  عباس آبــاد  اراضــی  پــارک  اســکیت  ــار  اســکیت 
بزرگ تریــن اســکیت پارک خاورمیانه در جنــب تقاطع اتوبان های 
شــهید همت و شــهید مدرس در حال احداث است.ساخت این 
از  محوطــه مخصــوص اسکیت ســواری به دلیــل تخصصی بــودن 

کشور آلمان بهره برده است. دانش و تجربه متخصصانی از 
گلســتان بنادر با سطحی حدود 24هزار  ــتان بنادر-محوطه  گل
مترمربع در ضلع شــرقی ســاختمان بنــادر و دریانوردی جمهوری 
کاروانسرا  که از ضلع شــمالی به حیاط یا میدان  اســامی قرار دارد 
و از ضلــع جنــوب به دامنــه روبه بزرگــراه همت محدود می شــود.

کشــتی،  کالبد و فضای  در این بوســتان لکه های موضوعی اعم از 
کالبد و فضای فانوس دریایی و ایســتگاه  کالبــد و فضــای لنگرگاه، 

گرفته شده است. درشکه جهت استفاده بازدیدکنندگان درنظر 
د یکــی دیگــر از پروژه های تکمیل شــده  بــا مــوزه دفــاع م
کــه عملیــات اجرایی آن  در مجموعــه تپه هــای عباس آبــاد اســت 
همزمــان بــا آغــاز بــه کار محمدباقــر قالیبــاف در شــهرداری تهــران 
که در مســاحتی بــه میــزان 25هکتار  کلیــد خــورد. ایــن مجموعه 
ایجاد شــده اســت شــامل ســاختمانی بــه متــراژ 40هــزار مترمربع 
اســت. مجموعــه باغ مــوزه دفاع مقــدس تلفیقــی از تکنولــوژی و 
که با بهره گرفتن از آخرین  تصویرهایی از دوران دفاع مقدس است 
فناوری های روز دنیا منطبق با معماری ایرانی و اســامی احداث 
شــده اســت. پروژه ســاخت مــوزه دفاع مقــدس در ســال1384 به 
گذاشته شد و مهندسان ایرانی برنده این مسابقه شدند  مسابقه 

و باغ موزه در فضایی به مساحت 20هکتار بنا شد.
گلســتان حضــرت ابراهیــم(-  بــا مســاحتی  بوســتان آب و آتــش ) 
حــدود 24هــزار مترمربــع در شــمال مجموعــه تفرجگاهــی اراضی 
عباس آبــاد و در تقاطــع خیابــان دیــدار و بزرگــراه آفریقــا قــرار دارد.

ج آتــش در محــدوده ای از آب نماهــای متنــوع، در عیــن  چهــار بــر
ایجــاد محیطی ســرزنده و جذاب در ســاعات مختلف شــبانه روز، 
نشــانه هایی شــاخص در بخــش ورودی اصلــی مجموعــه اراضــی 

عباس آباد را سامان داده اند.
کتــاب تهران در تپــه های عباس آبــاد واقع  ــا پــروژه باغ  ک بــا 
که از سمت شمال به فرهنگستان زبان فارسی و موزه خزائن  شده 
کتابخانه ملی،  بانک مرکزی )در حال ســاخت(، از ســمت شــرق به 
از ســمت غــرب به مــوزه دفاع مقدس و از ســمت جنوب بــه بزرگراه 

پروژه های در دست اجرای شرکتهای عضو انجمن شرکتهای ساختمانی در اراضی عباس آباد
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که قرار اســت  گردد. ســاخت این بنای فرهنگی  همت محدود می 
کتاب تبدیل شــود به شــرکت  بــه نمایشــگاه دائمــی و بیــن المللی 
گذار شده است.  کیسون از اعضای انجمن شرکتهای ساختمانی وا
کرده و در ساخت  کیسون این پروژه را به صورت EPC اجرا  شرکت 

آن از پیمانکاران متعدد داخلی و خارجی استفاده می نماید. 

کــه در شــرق اراضــی عباس آبــاد  بــا هنــر )فردوســی( ایــن بــاغ 
کاربری فرهنگی و هنری اســت. باغ  جانمایی شــده اســت دارای 
هنر )فردوســی( با مســاحتی بالغ بر 47هــزار مترمربع در مجموعه 
باغســتان های شــمالی اراضی عباس آباد قرار دارد. این مجموعه 
همچنین برگرفته از الگوی باغ ایرانی و به صورت باغ در باغ ایجاد 
می شــود تا تجربه حضوری مفاهیم فرهنگ ایران از طریق تجربه 
گفتنی است از هفت شاخه )رسمی(  مســتقیم فضا، فراهم شود. 
کــه در باغ نمایــش ســکنی می گزینند،  هنــر جــز نمایــش و ســینما 
دیگر هنرها در باغ هنر صاحب خانه هستند. پیمانکار این پروژه 

شرکت تابلیه از اعضای انجمن شرکتهای ساختمانی است.

مترمربــع  11هــزار  گلســتان  ایــن  ــی  شم ومــه  من ــتان  گل
کالبد و فضای  گلســتان منظومه شمســی دارای  مســاحت دارد. 

کــره فضایــی بــا قطــر 30متر  کــه از معمــاری یــک  آسمان نماســت 
کهکشــان ها  کــره فضایــی ســفر بــه  برخــوردار اســت. در محوطــه 
کره نیز در حاشــیه بزرگراه  نمایــش داده می شــود و قرارگیری ایــن 
همت بهترین منظر شــهری را بــرای رویت این مجموعه از بزرگراه 
همــت، مــدرس و حقانی ایجــاد می کند. پانتاریوم یا آســمان نما 
کــه در آن نمایــی از ســتارگان، ســیاره ها و دیگر  نیــز تــاالری اســت 
پدیده هــای آســمانی بــرای اهــداف آموزشــی یــا ســرگرمی نمایش 

داده می شود. 

بــا مــوزه جواهــرات  مــوزه خزائــن و جواهرات -مــوزه خزائن و 
جواهرات بانك مرکزی با ســاخت، موزه های ویژه و ضد موشك به 
اراضی عباس آباد منتقل می شود. زیربنای موزه جواهرات و موزه 
گونه ای  خزائن 250 هزار مترمربع اســت اســتحکام این موزه ها به 
کروز نیز خراب نخواهد شــد. سازه بتنی  که حتی باموشــك  اســت 
این بنا توســط شــرکت پارتانا از شــرکتهای عضو انجمن شرکتهای 
گرفته و  ســاختمانی و بــا 250 هــزار متر مکعــب بتن ریزی صــورت 
کار رفته اســت. قرار  حــدود 60 هــزار تــن میلگــرد در این ســازه بــه 
کارهای  گروه و  کاری آن توسط شرکت تهران  کارهای نازک  اســت 

گیرد. تاسیساتی آن توسط شرکت ژالکه صورت 
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پلها 
پــل   7 احــداث  آبــاد  عبــاس  اراضــی  جامــع  ح  طــر اســاس  بــر 
 جهــت ســهولت دسترســی شــهروندان بــه اراضــی عبــاس آبــاد و
کــه  شــده  بینــی  پیــش  آن  تفریحــی  و  فرهنگــی  کاربری هــای   
فعالیت های عمرانی مربوط به این ســازه ها با پیشــرفت مناسبي 
در حال اجرا است. این پل ها با نام های ابریشم 2، 1و3، آسمان، 
حقانی، آب و آتش و طبیعت در مجموع بیش از 18 هزار متر مربع 
وسعت دارند و بر روی بزرگراه های شهید مدرس، شهید حقانی، 
رســالت و فضــای داخلــی اراضی عباس آباد در حــال احداث بوده 
که عملیات اجرایی مجموعه پل های ابریشــم به اتمام رســیده و 
پــل طبیعت نیز تا پایان ســال بــه بهره برداري خواهد رســید. پل 
که شــامل 14هزار قطعه فوالدی  طبیعــت بــا وزنی حدود 2000 تن 
ســرهم شده اســت در ارتفاع 40 متری از اتوبان مدرس قرار دارد و 
روزهــای پایانــی تکمیل شــدنش را می گذارند و قرار اســت تا پایان 

سال جاری برای استفاده شهروندان آماده شود.

مجموعه ها
مان اســ ســواری در این مجموعه مانژ اســب ســواری نیز دیده 
که فرصت خوبی برای عاقه مندان به سوارکاری خواهد بود. شده 

م برج پرچم با ارتفاع 150 متر در اراضی عباس آباد در محدوده  بر پر
بین  بزرگراه های شهید همت، حقانی و مدرس قرار گرفته است.

رخــه مســیر دوچرخــه و پیــاده در اراضــی  محــور پیــاده و دو
کیلومتر در راســتای مجموعه  عباس آبــاد نیــز با طول حــدود 5/3 

تفرجگاهی حوزه غرب اراضی عباس آباد پیش بینی شده است.

کــه جذابیت مجموعــه تپه های  ح هایی  کابیــن - یکــی از طر تلــه 
کامل می کند، ســاخت تله کابین در آن است. تعجب  عباس آباد را 
کن فرهنگی  کدام از اما نکنید، وســعت این مجموعه و فاصلــه هر 
کــه بــرای رفت وآمــد در بخش های  تفریحــی آن، بــه حــدی اســت 
مختلــف قــرار اســت تله کابیــن ســاخته شــود؛ تله کابینــی در قلــب 
که مساحت هر  پایتخت.این تله کابین 12 ایســتگاه خواهد داشت 
ایســتگاه آن بین 500 تا 800مترمربع بوده و در آن امکانات رفاهی 

و رستوران ساخته خواهد شد.

گذر فرهن  با اتصال 8 مجموعه فرهنگی واقع در پهنه شــرقی 
اراضــی عبــاس آبــاد و به عنــوان بزرگتریــن پیــاده راه فرهنگی قلب 

پایتخت آماده بهره برداری است
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در ابتدای این دیدار مهند جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی 
کــه  کــرد: بســیار خوشــحالم از ایــن  کشــور عنــوان  ــ  آ و فا
فرصتی ایجاد شــد تا در خدمت دوســتان خود در انجمن شرکتهای 
ســاختمانی باشــم. از حــدود دو مــاه پیش جلســاتی از این نــوع را با 
انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی برگزار کرده ایم. بنده معتقدم 
گر قرار باشد اقدام خوبی در زمینه رفع مشکات مردم صورت بگیرد  ا
باید زمینه ســاز حضور موثر بخش خصوصی باشــیم. بنده مدتی در 
بخش خصوصی بودم و با چالشهای بخش خصوصی، نیازهای آن، 
که الزم اســت دولت از این بخش  نگاه به این بخش، و حمایتهایی 
کشور  گر قرار باشــد اتفاقی در  که ا گاهم و بر این باورم  داشــته باشــد آ
بیافتــد از طریق تعامل مســتمر با بخــش خصوصی اســت، از این رو 

دستور کار ما ارتباط مستمر با انجمنها است.
همــکاران  و  اعضــا  نظــر  از  برخاســته  نهادهایــی  انجمنهــا  چــون 
شماســت الزم بــود بــه عنوان مرجعی مهم جلســه ای برگزار شــود 
تا نقطه نظرات شــما را بشــنویم تا زمینه ســاز همکاری مســتمرتر 
گذشــته صنعت آب و فاضــاب حضور موثری  باشــد. در ســالهای 
در قراردادهــای مشــارکت بــه روش B.O.T  و جدیــدا بــه شــیوه 
بیــع متقابل )BUY BACK (داشــته اســت. در حــال حاضر بیش 
از ســه برابــر بودجــه عمرانــی، در بخش عمران شــهری و آبرســانی 
که ســرمایه-گذاری آن توســط  قراردادهایــی منعقــد شــده اســت 

گذشته و سالهای قبل  گرفته است.  سال  بخش خصوصی انجام 
ســال ســختی برای بخش خصوصی بــود و بنده بعید مــی دانم تا 
کمیسیون عمران  پایان ســال نیز اتفاق خاصی بیافتد. طرحی در 
ح شــد و مکانیزمهایی بــرای پرداخت مطالبــات پیمانکاران  مطــر
که ظرف  رصد می شــود. فرصتی در مورد اوراق مشــارکت هســت 
یــک مــاه آینده به عنوان بخشــی از بدهی پیمانــکاران مدنظر قرار 
کرد و  گیــرد. در هــر حال، باید این شــرایط ســخت را مدیریت  مــی 
کشــور  گذرانــد. امیــدوارم با تغییر در سیاســتها مضایق موجود در 
کاهش یابد و بتوانیــم از ظرفیت هــای موجود بخش  بــه حداقــل 
خصوصی استفاده و از پتانسیل آن بهره واقعی را به دست آوریم.

های  من شــرک اردیــان، دبیر ان در ادامــه مهنــد محمــد ع
گذشــته،  کرد تاشــهای ما در چند ســال  ســاختمانی نیز عنوان 
فقط باعث شــده وعده های مختلفی بشنویم بدون اینکه راهکار 
کنیــم. بارهــا عنوان  عملــی بــرای بــرون رفــت از ایــن وضــع را پیدا 
کشــور جلوگیری شــود به  گر از هدر رفتن منابع مالی  که ا کرده ایم 
کرد. متاســفانه  راحتی می توان بدهی همه پیمانکاران را تســویه 
عــزم الزم بــرای جلوگیــری از هــدر رفتن ســرمایه ها وجــود ندارد از 
که مبلغی  که به افراد داده می شــود  جملــه در مــورد یارانه هایــی 
که مجموع بدهی  معادل 40 هزار میلیارد در سال است، در حالی 
دولــت بــه بخش خصوصی 50 درصد این مبلغ اســت و  به راحتی 

مــن به دیدار رییــ هیات مدیــره و مدیرعامل  ــه رســته آ این ان ی های ســاختمانی و هیات ر مــن شــرک روز  آبــان اعضــای هیــات مدیــره ان
ر قان معاون برنامه  ا جانباز رفتند. در این دیدار مهند علی ا کشــور،  جنا آقای مهند حمیدر شــرکت ســهامی مهندســی آ و فا 
شــای  کل دفتر مدیر عامل، مهند مرتضی ب تهدی مشــاور و مدیر  کشــور، مهند مرتضی م ریزی و توســعه شــرکت مهندســی آ و فا 
من  ی هیات مدیره ان اری نا ر های ســاختمانی، مهند جواد خوان من شــرک اردیان دبیر ان مشــاور جوان مدیرعامل، مهند محمد ع
من و مدیرعامل شــرکت  من، مهند ســاالر علیاری عضو هیــات مدیره ان های ســاختمانی، مهنــد بهمــن دادمان عضو هیــات مدیره ان شــرک
من و مدیر  ام دبیر ان م م من و مدیرعامل رامکله، مهند فریدون خزاعی قا ینی  عضو هیات مدیره ان ادی نا ید س م اویول، مهند عبدا
ی هیات  من و ر هام، مهند دهنبی عضو رسته آ ان کو ی هیات مدیره شرکت  من و ر من، مهند عمرانی عضو رسته آ ان رسته آ ان

یت حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود پرداختند. گوهر رود، مهند الجوردی نماینده شرکت پر مدیره شرکت 

ح شد: در دیدار با مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضالب كشور مطر

شرکتهای پیمانکار باید

 پــــــروژه مـــــــحور شوند
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کارهای زیربنایی اســتفاده  می توانســتیم از این پول برای انجام 
گذاری شود.  کنیم. چون در اصل درآمد نفت باید صرف سرمایه 
کــه پرداخــت یارانه واقعا الزم اســت می تــوان برای  و در مــواردی 
شــناخت ایــن افراد از شــورای معتمــدان در مناطــق و محله ها و 
که البتــه پرداخت نباید  گرفــت.  بــا ضوابط و شــرایط خاص یاری 
کنــد. مــا بارهــا ایــن نکته را  نقــدی باشــد چــون تــورم ایجــاد مــی 

کرده ایم بدون اینکه عکس العمل مناسبی ببینیم.  یادآوری 
وی در ادامــه افــزود: به عنوان یک ایرانی که در کشــور مانده و قصد 
خدمت دارد معتقدم ما به وام یا سرمایه گذاری خارجی نیاز نداریم. 
که بااســتفاده مانده اند  کشــور ما منابع مالی زیادی وجود دارد  در 
که باید با ایجاد جذابیت الزم مردم را جهت سرمایه گذاری آن سوق 
گــذاری در داخل ضروری  داد. در ایــن مــورد ایجــاد امنیت ســرمایه 
که بدون داشتن  عزم ملی ممکن نیست. انجمن شرکتهای  است 
کند.  ساختمانی در رایزنی های مربوط به این امر اعام آمادگی می 
که توسعه نباید  گیرد این است  که باید مورد توجه قرار  مسئله دیگر 
شــتابان و بــی ضابطــه باشــد چون آثار زیســت محیطــی نامطلوبی 
کشــید تا جلوی فاجعه  دارد. برای توســعه هم باید خط بهینه ای 
گرفته شــود. به هر حال، انجمن ما  های زیســت محیطی در ایران 
آماده است تجربیات خود را که شامل تجربیات سه نسل از مدیران 

است به طور رایگان در اختیار دولت قرار دهد.

من  یــ هیات مدیــره ان ــاری نا ر مهنــد جــواد خوان
ی تشــکلهای  یــ شــورای هماهن های ســاختمانی و ر شــرک
ت تدبیر  نفی و حرفه ای کشور نیز با بیان اینکه دو مهندسی، 
ل سازنده ما است، عنوان کرد انجمنهای  و امید، امیدب ن
که  شاغل در صنعت احداث شورای هماهنگی را تشکیل داده اند 
انجمن آب و فاضاب هم عضو این شورا است. بسیاری از همکاران 
گذاری پروژه ها همکاری دارند و اغلب پروژه های آب  ما در سرمایه 

گیرد. و فاضاب توسط آنها صورت می 
در این چند سال گذشته فشار زیادی به بخش خصوصی وارد شد و 
طرحهای عمرانی فدای بسیاری از مسائل دیگر شد. ما در خدمت 
کنیم و  شما هستیم تا با همفکری و همراهی هم مشکات را حل 
سازندگی را رونق دهیم. یکی از طرحهای مهم کشور تاسیسات آب 
که از لحاظ بهداشت و محیط زیست دارای  کشور است  و فاضاب 
اهمیت است و متاسفانه در گذشته نسبت به آن بی تفاوتی هایی 

که روی  شــده اســت.  انجمن  ما و شــرکتهای عضو آن با شــناختی 
ایــن پروژه ها دارند آمــاده اند در مورد چگونگی فاینانس این پروژه 
کنند تــا راههای منطقــی و اجرایی مخصوصا  هــا با شــما همفکری 
که متاســفانه بســیاری از  در مــورد تصفیــه خانه ها و آب و فاضاب 

شهرهای ما در این زمینه مشکل دارند، پیدا شود.

های  من شــرک مهنــد بهمــن دادمــان عضو هیــات مدیره ان
ســاختمانی نیز گفت رسته آب انجمن شرکتهای ساختمانی جزو 
رســته هــای فعــال در عرصه تعامل بــا وزارت نیرو و دســتگاه اجرایی 
بوده و هست. این رسته با محوریت در موضوع تشکیل فدراسیون 
کشــور نقش پررنگی داشته و توانســته این فدراسیون را به ثبت  آب 
که ان شــاء اهلل به زودی شــاهد فعالیت جاری آن خواهیم  برســاند 
بود. برای این که در تشکلها انشعاب ایجاد نشود پیشنهاد تشکیل 
فدراسیون صنعت آب داده شد که با حضور چهار انجمن تاسیسات 
و تجهیزات، جامعه مهندسان مشاور، انجمن شرکتهای ساختمانی 
و انجمن آب و فاضاب که هیات موسس آن بودند شروع به کار کرد، 
و در حال حاضر سایر انجمنها متقاضی پیوستن به این فدراسیون 
هســتند. ما با تمرکز و انســجام با وزارت نیرو در مجموعه صنعت آب 
تعامــل خواهیــم داشــت.وی افزود: مشــکل اصلی مــا تامین مالی 
کــه اراده و انســجام  بــرای پــروژه هــای در دســت احــداث اســت 
که در مســئله تامیــن مالی باید  ملــی اصلی ترین موضوعی اســت 
گیرد. البتــه قوانین و ضوابط زیــادی وجود دارد  مــورد توجه قــرار 
ح  کــه در مرحلــه عمــل چیــزی از دل آن در نمی آید. بر اســاس طر
هدفمنــدی بایــد 20 درصــد یارانــه هــا بــرای پــروژه هــای عمرانی 
ح در عمل اجرا نشــد. از طرفی در  کــه این طــر برگردانــده می شــد 
گر تضمینــی از جنس تضمین واقعی ارائه شــود  مــورد تضامیــن، ا
کافی امکان تجهیز منابــع مالی را دارد.  کشــور به قــدر  قدر مســلم 
البته باید به تفاوت فاینانس داخلی و خارجی بیشتر توجه شود. 
بــرای فاینانــس خارجــی تائیــد نهادهــای مختلف الزم اســت، در 
گذار  مــورد فاینانــس داخلی هم طبق مــاده 56 هر وقت ســرمایه 

گیرد. که این امر صورت نمی  بخواهد باید وثیقه ارائه شود 

یت گفت در مورد  در ادامه مهند الجوردی نماینده شرکت پر
تامین مالی پروژه ها، اول باید پروژه به درستی تعریف شود و مشخص 
شود که قابل اجرا هست و بازدهی الزم را دارد یا نه. باید محیط رقابتی 
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سالم نیز ایجاد شود تا بخش خصوصی که 
کشــور را بر عهده داشته با  سالها سازندگی 
نهاد دولتی رقابت برابری داشــته باشد که 
امیدواریــم بــا تدابیر مســئوالن جدید این 
مسئله به نحو شایسته حل شود. در مورد 
یارانه ها هم باید حساب و کتاب دقیقی به 

کار برده شود.

بعــد از اینکه مهند فریــدون خزاعی 
کارگروه مشترکی تشکیل شود و مسائل مربوط را  من شرکتهای ساختمانی پیشنهاد داد  مدیر رسته آ ان

گزارش خود را به طور مستمر  ارائه دهد،   پیگیری نموده و 

من و مدیرعامل شرکت اویول نیز عنوان کرد با تبریک به  مهند ساالر علیاری عضو هیات مدیره ان
شما که در این شرایط سخت چنین مسئولیتی را پذیرفتید باید بگویم شرایط سخت مردان بزرگ می طلبد. 
کار فقط منابع مالی نیســت. در این مورد  کید روی منابع مالی درســت اســت اما منابع انجام  وی افزود: تا
گرفت. یعنی عاوه بر  کاری را به صورت برد- برد- برد در نظر  بــرای یــک قــرارداد یا تعامل موفق باید ســاز و 
که دو طرف قرارداد برنده هستند، مردم نیز ذی نفع باشند. برای این نتیجه باید قراردادها و رفتارها  این 
که  درست انجام شوند و طرفین قرار همدیگر را مساوی بدانند و طرف دوم به صورت شهروند درجه دوم 
گانه بیاندیشــد  و وقت و هزینه  کرد نگاه نشــود. عاوه بر این طرفین به برد ســه  می توان حق آن را پایمال 
گفتار و رفتــار خود به  هــای طــرف مقابــل صرف ســپر دفاعی نگردد. بــه نظر من، همه مــا  بایــد در ادبیات 

کنیم.  مسئله سه برد توجه 

کار راهگشای خوبی درباره توانمند  کسب و  مهند علیاری در ادامه افزود: امروزه قانون بهبود فضای 
کاری شــما اســت. در این  که یک ســری از مواد آن مربوط به حوزه  کردن بخش خصوصی ارائه داده اســت 
گر شما اجازه دهید بندهای  که ا کرد  کمک  کردن آن به بهبود وضعیت  مورد می توان با مطالعه و اجرایی 

مربوط به سازمان شما را تهیه و در اختیارتان قرار خواهیم داد. 

ی هیات مدیره شــرکت گوهررود نیز گفت  من و ر ــه رســته آ ان ی مهند دهنبی عضو هیات ر
که در زمینه آب و فاضاب فعالیتهای زیادی داشــته ایم، برای ایجاد شــرایط الزم و تامین  به عنوان شــرکتی 
کار و مطالعه بنیادین الزم اســت. شــما به عنون یکی از دولتمردان و بازوی رئیس جمهوری  مالی پروژه ها 
گذشــته پیمانکاران ضعیف شده  کاری مملکت تاش داشــته باشــید. در چند ســال  باید در حفظ ظرفیت 
کار دیگری مشغول شده اند. انتظار داریم شما و مسئوالن رده  گاهی حرفه خود را رها و به  که  اند تا جایی 
کار خود قرار دهیــد. درباره بحث تضمینهــای بانکی، مشــکات زیادی وجود  باالتــر ایــن مهــم را در دســتور 
کارفرما برخــورده ایم. از طرفی رفع  کار به موانعی از  طرف  دارد مثــا مــا در اســتان ســمنان در مراحل اجرای 
کار الزم  گــذاری قراردادهــا بیــن بخش خصوصی و دولتی و ایجاد بســتر مناســب برای اجــرای  تبعیــض در وا
اســت. قراردادهای ما به طور نرمال یک طرفه اســت و نه تنها به ضرر پیمانکار اســت بلکه دســت پیمانکار 
کــه تامین مالی آن بــا بانک جهانی بوده دیده شــده  را در اجــرای پــروژه هــا مــی بنــدد. در برخــی از پروژه ها 
قراردادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان شرایط بهتری نسبت به شرایط عمومی پیمان ما دارد و بهتر 

کشور ما هم ساری و جاری باشد.  است همان موارد نیز در 
گفت بخش خصوصی می تواند بازوی اجرایی و فکری شــما  ینــی نیز  ادی نا ید ســ م مهنــد عبدا
گر نمایندگان شــما در جلســات آنان  کارشناســان قوی تشــکیل شــده اســت. ا باشــد. رســته آب انجمن با 
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کنند و با مشکاتشان آشنا شوند اتفاق مثبتی خواهد بود. شرکت 

کرد  هام نیــز عنوان  کو ی هیات مدیره شــرکت  ــه رســته آ و ر ی مهنــد عمرانی عضو هیات ر
که  کننــد چرا  امیدواریــم مســئوالن مــا پایبنــد بــه قانونمندی باشــند و بــرای حفظ منافع ملی بیشــتر فکر 
کمک به قشــر محروم نیســتیم اما این امر تنبلی  حفظ این منابع برای نســل آینده الزم اســت. ما مخالف 
گذاری  گیرد. از ایــن یارانه ها می توان برای ســرمایه  کارکنــان می  کاری را از  را بــه وجــود مــی آورد و اخــاق 
که پول ما در آن بلوکه  کشورهایی  کرد تا دیگر به فکر فاینانس خارجی نباشیم. متاسفانه یکی از  استفاده 
کردیم خواستار  کار اعام آمادگی  کرد و وقتی ما برای اجرای  شده، برای برگرداندن آن صحبت از فاینانس 
کشــورهای خلیج فارس از  کشــور نیمه خشکی است. در تمام  کشــور ما  50 درصد تخفیف شــد.وی افزود: 
که مردم صرفه جویی نیستیم  فاضاب برای ایجاد فضای سبز استفاده شد. اما متاسفانه ما به دلیل این 

که برای این امر باید تدبیری اندیشیده شود. آب را به هدر می دهیم 

من  ه رسته آ این ان ی های ساختمانی و هیات ر من شرک  از اینکه اعضای هیات مدیره ان
کشــور  بــه بیــان دیدگاههای خود پرداختند، مهندس جانباز مدیر عامل شــرکت مهندســی آب و فاضاب 
گر شما به شرایط عمومی پیمان  کارهای بزرگی انجام داد. ا گفت: به نظر من با شرایط متعارف نمی توان 
که نظام فنــی و اجرایی ما  گیریــد البتــه ایرادهای زیادی به آن وارد اســت اما واقعیت این اســت  ایــراد مــی 
کــن ها بود از  که مربوط به آب شــیرین  قدیمــی اســت و بایــد بازنگری شــود. مــا در قراردادهای جدیدمان 
که اشــکال  کردیم و از نســخه جدیدی برای قرارداد بهره بردیم  گذاری بخش خصوصی اســتفاده  ســرمایه 
آن نداشتن تعدیل بود. با چند بار ویرایش این قرارداد قابل استفاده شده است. علیرغم همه ایرادهای 
کرده و این فرصت خوبی برای ما و شما است چون شما  وارد به تضامین، بخش خصوصی از آن استقبال 
گــذار هســتید، ناظر نیز خودتان هســتید و حــق بهره برداری چند ســاله از پــروژه را دارید. این امر  ســرمایه 
کارفرما-پیمانکاری تغییر شــکل دهد. در مجموع به  باعث می شــود معادالت قبلی جابجا شــود و رابطه 

کنند. نظر من شرکتهای پیمانکار باید به سمت شرکتهای پروژه محور بروند و پوست اندازی 
که چون ما تامین آب شــرب  وی در ادامه افزود: درباره پروژه های مربوط به ما، ذکر این نکته الزم اســت 
گذاشت.  شهرها را بر عهده داریم پروژه های ما نمی تواند معطل بماند چون مردم را نمی توان بدون آب 
کار دارد  از این رو جنس مسائل ما با بقیه پروژه های عمرانی فرق دارد و چون با مایحتاج اولیه مردم سر و 
کمیته ویرایش  کنیم و امیدواریم در  پروژه های ما به روز هستند. ما سعی داریم از پتانسیل شما استفاده 
که  کارگروه مشترک، پیشنهاد خوبی است  قرارداد از نقطه نظرات شما بهره مند شویم. پیشنهاد تشکیل 
کابینه منتقل شــود. مهندس قانع متولی این امر خواهد بود تا با دســتور جلســه  باید نتایج آن به اعضای 

مشخص به بررسی مسائل روز بپردازیم.

کشور  ر قان معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آ و فا  در ادامه مهند علی ا
کنم ما ضرورت  کرده اند و تشــریف آورده اند باید عنوان  که قبول زحمت  کرد: با تشــکر از دوســتان  عنوان 
تعامــل بــا انجمن را می دانیم. برای پرداختن به بحث مدیریت توســعه بررســی ابعــاد مختلف آن ضروری 
کلیات  اســت از جمله توجه به مردم. ما در تدوین قوانین و مقررات به نظر دوســتان نیاز داریم. از طرفی 

کــه نماینــدگان بــرای مطالبــات  طرحــی 
پیمانــکاران داده بودنــد تصویــب شــده 
مــی  را  زیــادی  بحــث  آن  ولــی جزئیــات 
در  شــما  مشــارکت  بــه  نیــاز  کــه  طلبــد 
تدوین قوانین و بازنگری آن وجود دارد. 
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والن استان مازندران به زمین زده  ۸  طی مراسمی با حضور م ، در شهریور ماه   و ا کلن احدا دومین پل فلزی 
کندی در ساخت این  کنون به اتمام نرسیده، و  م شد. اما این پروژه تا  شد و در این مراسم مدت ساخت این پل  ۸  ماه اع

کارشناسان را به همراه داشته است. یاری از  پل اعترا ب

 پل جدید چالوس در چه حالی است؟
پــل قدیمــی چالوس- تنکابــن در غرب مازندران حدود  70  ســال پیش در مدت زمان 
 11  مــاه ســاخته شــده  بــود. صف هــای ایجــاد شــده در دو طــرف پــل قدیمــی چالوس 
که  کافه می کند  گردشــگران به این منطقه رانندگان و اهالی را  بخصوص در ایام ســفر 
بــرای جلوگیــری از اتاف وقت، آلودگی های هوا و صوتــی، عارضه های روحی و روانی و 
کلنگ  بروز معضات اجتماعی تســریع در ســاخت پل جدید را ضروری می ســاخت.   
احــداث دومیــن پــل فلــزی چالــوس، در شــهریور مــاه  1382  طــی مراســمی بــا حضور 
مســئوالن اســتان مازندران به زمین زده شــد و در این مراســم مدت ســاخت این پل 
 18  مــاه اعــام شــد. طول این پــل  110  متر، عــرض آن  10  متر و دهانه آن  72  متر اســت. 
گفتــه مــی شــود قدرت اســتحکام پل جدیــد   20  برابر پل قدیمی اســت و  قرار اســت با 
ســاخت پل جدید، حدود  40  درصد ترافیك موجود این شــهر حل  شــود. ســاخت پل 
که باعث  کمربندی چالوس  که روز 6 دی 91 پل اصلی  کندی پیش می رفت  جدید با 
ارتباط این شــهر با شــهرهای مجاور می شــود فرو ریخت محمدحســن دیلم صالحی، 
رییس شــورای اســامی شــهر چالوس، عدم پرداخت به موقع اعتبار را از عوامل تاخیر 
کارشناســان معتقدند بــا مدیریت  کــرد. برخــی  در ســاخت پــل جدیــد چالــوس اعام 
صحیــح و اخــذ اعتبارات بیشــتر و اســتفاده بهتر از اعتبــارات موجود می تــوان این پل 
کبر طاهایی، اســتاندار مازندران  را زودتر به اتمام رســاند. مهرماه ســال 91 ســید علی ا
کــه بــا حضــور وزیــر اقتصــاد و دارایــی برگزار شــد، اختصاص  درشــورای اداری چالــوس 

3میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پل چالوس  خبر داده بود.
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ری طر های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان اینکه اقدامات   مرداد  مهدی پورهاشمی جانشین م
گفت : طی برنامه ریزی های انجام شــده جت  کبیر از مدتی قبل آغاز شــده اســت  الزم برای تامین و نصب تاسیســات مورد نیاز تونل امیر 

کارگاه پروژه خواهند شد.  فن های تهویه هوای تونل در نیمه نخست شهریور ماه وارد 
گفت: پارکینگ طبقاتــی موجود در بخش حدفاصــل خیابان 17  وی در خصــوص عملیــات ســازه ای پارکینــگ طبقاتــی تونل امیرکبیر نیــز 

شهریور تا خیابان شکوفه و همچنین احداث رمپ های ورودی و خروجی آن نیز رو به اتمام است. 
ه عملیات اجرایی در ســازه های  ح ــینی معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران از پیشــرفت قابل م مهــر  نیــز مازیــار ح
موردنیــاز بــرای بهره بــرداری از تونــل امیرکبیر خبر داد.  ســاختمان های مورد نیاز برای بهره برداری از تونل امیرکبیر شــامل 3پســت برق، 
که البتــه تمام آنهــا در زیر زمین احداث نشــده و اتفاقــا برخی از این  کنتــرل ترافیــک و ایســتگاه پمپاژ آتش نشــانی اســت؛ ســازه هایی  مرکــز 

کرده است. که تونل از زیر آنها عبور  ساختمان ها در معابری ساخته شده اند 
کامل به اتمام رســیده  گوته قرار دارد، به طور  که در خیابان  گفت: عملیات ســازه ای پســت برق شــماره یک تونل امیرکبیر  وی در این باره 
کابل و سیســتم تهویه مطبوع نیز پایان یافته اســت. ســایر  و عاوه بر آن، اقدامات مربوط به نصب تابلوهای فشــار متوســط برق، ســینی 
گوته در جریان اســت تا به موازات تاش برای نصب جت فن ها و دیگر تاسیســات  اقدامات تاسیســاتی طبق برنامه در پســت برق خیابان 

الکتریکال، زیرساخت های مربوط به تامین انرژی نیز تکمیل شوند.
کنتــرل ترافیــک تونل امیرکبیر را مرکزی برای نظارت هوشــمند بر جریان ترافیک و پشــتیبانی های فنی مــورد نیاز در زمان  وی ســاختمان 
کاذب این بخش از پروژه طبق  کابل و سقف های  بهره برداری از این سازه زیرزمینی دانست و از اجرای عملیات تکمیل نما، نصب سینی 
گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، عملیات احداث ساختمان ژنراتور و ایستگاه پمپاژ آتش نشانی  برنامه زمانبندی خبر داد. به 

گذاشته و آماده اجرای فونداسیون شده است. تونل امیرکبیر، مرحله حفاری و تحکیم دیواره ها را پشت سر 
ار ماهنامه پیام  . شــرکت ارســا ســاختمان در مصاحبه بــا خبرنــ . کارشــنا ب  ازوکی  ــان  ۸ آبــان   مهنــد اح
که پیمانکار تامین جت فن پروژه  است تحویل داده شود  کرد قرار است در تاریخ 30 آبان ماه، پروژه به شرکت ایرانشهر  آبادگران عنوان 
کاری این تونل نیز مربوط به خود شهرداری است  کار را به شهرداری تحویل دهد. البته آسفالت  و این شرکت موظف است تا 30 آذر ماه 

گیرد.  که چندان زمانبر نیست. در نهایت بهره برداری آزمایشی از ضلع شمالی تونل امیرکبیر 22 بهمن ماه صورت می 
کانتری امتداد  می یابد تا پس  از آن به صورت  الزم به ذکر است  این زیرگذر بعد  از عبور از زیر خیابان 17 شهریور و خیابان شکوفه تا میدان 
یــک  تونــل تــک در امتــداد خیابــان درودیان به مســیر خــود ادامه  دهد. تونــل امیرکبیــر در تقاطع خیابــان درودیان با خیابــان نیکنام به 
که یکی از زیر خیابان نیکنام به مســیر جنوب و به شمال بزرگراه امام علی)ع( متصل شده و دیگری  دوشــاخه تونل مجزا تقســیم می شــود 

در امتداد خیابان درودیان به مسیر شمال به جنوب این بزرگراه دسترسی پیدا  می کند. 

کــه بــا همــکاری شــرکت )ارســا ســاختمان و  پــروژه ســاخت تونــل امیرکبیــر 
خ( از شــرکت مهندســی پیمانکار پروژه های عمرانی ســاخته شــد یکی  نیمر
کار شهرداری  که از ســال ۸۸ در دستور  که از ســال ۸۸های مهم شــهر تهران اســت  ۸۸های مهم شــهر تهران اســت  از پروژه
گرفت. این پروژه ســه راه امیــن حضور را به بزرگراه امام علی )ع(  تهــران قرار 
کند؛ پــروژه فوق راه خــود را از زیر پرترددترین معابر شــرق تهران  متصــل مــی 
کیفیت زندگی در شرق تهران و محدوده  کیفیت زندگی در شرق تهران و محدوده بازمیکند و  تاثیر به سزایی بر بهبود  کیفیت زندگی در شرق تهران و محدوده بازمیکند و  تاثیر به سزایی بر بهبود  کند و  تاثیر به سزایی بر بهبود 
گزارشــها از پیشــرفت عملیــات اجرایی ایــن تونل  گــذارد. آخریــن  بــازار مــی 
که ســازه هــای الزم برای بهره بــرداری از این تونل مراحل  کی از آن اســت  حا
کنند، و بهره برداری نهایــی از تونل منوط به  نهایــی آماده ســازی را طــی می 

اتمام ساخت این سازه ها است.

مشاݥرکت خالق دو شرکت مهندسی پیمانکار پروژه شهری عضو انجمن شرکتهای ساختمانی 

در ساخت تونل امیرکبیر
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روز چهارشــنبه 15 آبــان ســومین دوره آموزشــی تخصصــی عمــران انجمن شــرکتهای ســاختمانی  در محــل انجمن 
برگــزار شــد. پــس از پذیرایــی و افتتاحیه، آقای مهندس رفیعی از شــرکت ســیمان تهران درباره ســیمانهای آمیخته 
کم به ســخنرانی پرداختند. قســمت دوم برنامه  و مهندس ســعید ذوالقدری از شــرکت پریفاب درباره بتن خود ترا
گود و چالشــهای پیش رو در پروژه های شهری، همچنین مطالعه موردی  مربوط به معرفی روشــهای پایدارســازی 

گود به روشهای مختلف بود. پروژه های پایدارسازی 
گفت الزم اســت تغییر رویکــردی در فرهنگ  مهنــد محمــود رفیعی، ســیمان را محصولی اســتراتژیک دانســت و 
که این تغییر فرهنگ به دالیل مختلفــی از جمله صرفه جویی در انرژی،  تولیــد و مصرف ســیمان بــه وجود آید چرا 
گفت: با  مقاومت سازه-ها، و جلوگیری از آلودگی ضروری است. وی در ادامه به معرفی سیمان آمیخته پرداخت و 
کستر بادی، سنگ آهک یا ترکیبی از آنها به سیمان معمولی  کردن اجزاء افزودنی مانند پزوالن، سرباره، خا اضافه 
یا تیپ، سیمان آمیخته به وجود می آید. 6 نوع سیمان تیپ و 8 نوع سیمان آمیخته در استانداردهای ملی ایران 
که به علت عدم استقبال مشتریان از 8 نوع سیمان آمیخته فقط 3 نوع آن تولید می شود.  به ثبت رسیده است 

گفت:  کرد و  کم صحبت  کاربرد بتن خود ترا دری نیز درباره روشــهای ســاخت و اجرا و دامنه  وا مهند ســعید 
کم از لحاظ علمی به اســتانداردهای موجود در عرصه بین المللی نزدیک  خوشــبختانه ایران در زمینه بتن خودترا
کشــورها در زمینه تکنولوژی ســاخت اســت. وی بــا معرفی مزایــا، معایب و  شــده اســت و عمــده فاصلــه مــا از دیگــر 

کرد. کلی ساخت آن نیز اشاره  خصوصیات این نوع بتن، به ترکیب و سه روش 
کرد، قســمت دوم برنامه با  یمی از شــرکت پریفا آن را اداره   ا م که مهند ر پس از جلســه پرســش و پاســخ 
گود و چالشــهای پیش رو در پروژه های شــهری توســط مهندس روزبه صالح آبادی  معرفی روشــهای پایدارســازی 

کرد.  مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بسپارپی ایرانیان ادامه پیدا 
تلــ توســ مهندســان )مهرداد  گــود بــه روشــهای م ایدارســازی  عــه مــوردی پــروژه هــای  ا در نهایــت م

ه شد.  ا( ارا ، ایمان عبا زاده، مهران قناد و ایمان ر ا میراسماعیلی، علی یزدان س

سومین دوره آموزشی تخصصی عمران
  برگزار شد
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هوشــمندی  در  کســی  رود  نمــی  گمــان 
شرقیان و ایرانیان تردید داشته باشد، اما 
آئین خردگرایی به وجه عملی آن در شرق 
به خصوص در این دو سه قرن کمتر مورد 
توجه بوده است )از جمات پروفسور رضا(
اســتاد فضل اهلل رضا، دانشــمند بلندآوازه 
 1317 ســال  دانش آموختــه  و  ایرانــی 
دانشکده فنی دانشگاه تهران، با استقبال 
مسووالن دانشکده فنی به محل تحصیل 
کار خود  و تدریس خود بازگشت و در دفتر 

در دانشکده مستقر شد. 
  دکتــر رضــا، اســتاد و دانشــمند برجســته 
ایرانی مقیم کانادا که ریاست دانشگاه های 
نمایندگــی  و  شــریف  صنعتــی  و  تهــران 

کارنامه خود دارد، وارد تهران شــد و در مراسم  ایران در یونســکو را در 
نکوداشتی که در آستانه یکصد سالگی وی، عصر چهارشنبه 29 آبان 
ماه با حضور و سخنرانی شخصیت های ممتاز علمی و فرهنگی کشور 
کانون  در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران برگزار شــد، حضور یافــت. 
غ التحصیل دانشــکده فنی دانشــگاه تهران اســتاد را  مهندســان فار
در این ســفر میزبانی کرد، و طی مراســمی در دانشکده از مقام علمی 
و فرهنگــی ایــن دانش آموخته نام آور دوره اول دانشــکده فنی تقدیر 
کرد. فضل اهلل رضا که در ســال 1293 شمســی در رشت به دنیا آمده، 
تحصیــات ابتدایــی را در زادگاهــش به پایان برد و دیپلــم را در تهران 

و لیسانس خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه تهران گرفت. 
کلمبیــا آمریکا و  در ســال 1324 مــدرک فــوق لیســانس را از دانشــگاه 
دکتری خود را در رشته مهندسی برق از مؤسسه تکنولوژی نیویورک 
کــرد. وی طی ســال های 1329  )دانشــگاه نیویــورک فعلــی( دریافت 

گــروه مهندســی بــرق  تــا 1334 اســتاد 
دانشکده مهندسی دانشگاه کاتولیک 
آمریــکا و ســپس دانشــگاه ام آی تی در 
بوســتون آمریکا بــود و بین ســال های 
گروه  1333 تــا 1347 در هیــات علمــی 
در  کیوز  ســیرا دانشــگاه  مهندســی 
ایالــت نیویورک عضویت داشــت.  رضا 
اســتاد  تــا 1353  ســال های 1340  در 
مرکــزی  دانشــگاه های  در  مهمــان 
ک دانمــارک، پاریس  کپنها ســوییس، 
کلــرادو آمریــکا بوده اســت.   و دانشــگاه 
کنکوردیا در مونترال در  دانشــگاه های 
کانادا و دانشگاه مک گیل از دیگر  کبک 
کــه ایــن اســتاد  دانشــگاه هایی اســت 

برجسته ایرانی در آنها تدریس کرده است. 
پروفسور رضا یکی از پایه گذاران نظریه اطاعات و مخابرات در جهان 
گســترده ای در زمینــه ظرفیــت شــنون و ارســال  اســت و تحقیقــات 
کانال هــای مخابراتی نویــزدار، نظریه اطاعات  کثــر اطاعات در  حدا
و فرایندهــای تصادفــی، سیســتم های خطــی آنالیز عمومــی، نظریه 
کنتــرل سیســتم های پویــا، فضاهــای  سیســتم ها و مدارهــا، نظریــه 
خطــی، انتقال و تلفات انرژی در شــبکه های n دهانه یی انجام داده 
کانــادا اقامت دارد  کنون در  که هم ا اســت.  این دانشــمند برجســته 
کنکوردیا در مونترال در  کنون اســتاد دانشــگاه های  از ســال 1357 تا
گیل مونترال بوده اســت.  پروفسور رضا  کانادا و دانشــگاه مک  کبک 
طی اقامت چند هفته یی خود در ایران به شهرهایی همچون رشت، 
کرد و در زمان حضور در تهران در دفتر  مشهد و اصفهان سفر خواهد 

خود در دانشکده فنی دانشگاه تهران حضور خواهد داشت. 

ی  اه تهران در آستانه  سا ا در دانشکده فنی  دانش ور ر ام علمی پروف لیل از م ت

تقدیر از دانشمندان ایرانی،  راهی برای ارتقاء 
و دانش افزایی و علم گرایی در کشور
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 جنــاب آقــای مهنــدس رحمتــی عضــو هیئــت مدیره شــركت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور

کارشناســی  مهندس رحمتی متولد ســال 1337 در یزد اســت و 
کابینه  ارشــد مهندســی عمــران از دانشــگاه تهــران دارد. وی در 
دوم ســیدمحمد خاتمی پس از اســتیضاح مهندس احمد خرم 
به عنوان وزیر راه و ترابری معرفی و پس از آن درســال 1384، در 
کابینه اول محمود احمدی نــژاد نیز عهده دار این  دولــت نهــم و 

پست شد.

زاد معــاون وزیــر و مدیــر عامــل   جنــاب آقــای دكتــر علــی نــور
شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور 

دکتر نورزاد پیش از این رییس دانشکده  مهندسی  آب و محیط 
زیســت دانشــگاه شــهید بهشــتی بــود. وی همچنیــن مدیریــت 
گاز  و  نفــت  شــرکت  در  جنوبــی  پــارس   21 و   20 فازهــای  پــروژه 
پارس را نیز بر عهده داشــته اســت. دکتر نورزاد همچنین معاون 
برنامه ریــزی شــرکت مدیریت منابــع آب ایران و نیــز عضو هیئت 

مدیره در همان شرکت بوده است.

 جنــاب آقــای دكتــر محســن پورســید آقایــی معــاون وزیــر و 

مدیرعامل شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
پــور ســید آقایــی مــدرک تحصیلــی دکتــرا دارد و مــدرس  دکتــر 
دانشــکده مهندســی راه آهــن دانشــگا ه علم و صنعت اســت. در 
کاری وی عناوینــی چــون عضــو هیــات مدیــره راه آهن،  کارنامــه 
معــاون نــاوگان شــرکت راه آهــن و مدیرعامــل شــرکت قطار هــای 
مســافری رجــاء در ســال های 1378 تا 1385 ثبت شــده اســت.
وی پیــش از ایــن، مدیرعامــل بخــش حمــل و نقل ریلی شــرکت 

مپنا بوده است. 

زیان معاون وزیر و رئیس   جناب آقای مهندس داوود كشــاور
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

کشــاورزیان در فاصلــه ســال های 80 تــا 84 در شــرکت  مهنــدس 
هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران  بــود. وی دارای مــدرک 
فــوق لیســانس مهندســی مکانیــک اســت و  پیــش  تحصیلــی 
از ایــن معــاون معدنــی شــرکت ملــی فــوالد، مدیرعامــل شــرکت 
عمران شهرهای جدید در وزارت مسکن و شهرسازی و دو دوره 

استاندار مازندران بوده است.

و  یــر  وز معــاون  یمــان  نر محســن  مهنــدس  آقــای  جنــاب   

وزارت راه و شهرسازی

تخاهن اه ن وزار
معاݥوان

انتخاب و انتصاب  معاونان وزرا:
اشاره 

و  ــو  هم معاونــان  ــا  انت بــه  محتــرم  وزرای 
من  هم جهت با برنامه های خود اقدام نمودند. 
یــه داران تدبیــر و امیــد  تبریــ بــه ت تــ ایــن ط
در پیشــبرد اهــدا برنامــه هــای ریاســت محتــرم 
هــی در این  ان آرزوی توفیــ ا جمهــور بــرای همــ
گریوه های دشوار اجتماعی و  یر در  یت خ و ــ م
لت  ــ اقتصــادی بر جا مانــده،  از خداوند منان م
گرامــی  خواننــدگان  ع  اطــ بــرای  و  می نماییــم 
شــر  و  معاونــان  نــام   آبادگــران  پیــام  ماهنامــه 

ه می گردد. یت هایشان ارا تصری از فعا م
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ییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــركت مادرتخصصــی  ر

عمران شــهرهای جدید 
کارنامه مســئولیتی خود ســمت هایی چون  مهنــدس نریمان در 
استاندار خراسان شمالی، 4 دوره نماینده مردم بابل در مجلس 
شــورای اســامی، مدیر عامل شرکت آبفای اســتان تهران، رئیس 
هیات مدیره توســعه مســکن ایران و مشــاور وزیر نیرو را عهده دار 

بوده است.

و  وزیــر  پژمــان معــاون  آقــای مهنــدس ســید محمــد   جنــاب 
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن 

مهنــدس  پژمــان از اردیبهشــت 1386 تــا شــهریور 1392 شــهردار 
کارشناســی ارشــد خود را در رشته مدیریت دولتی  مشــهد بود. او 
کرده اســت. او پیش تر  را از مرکــز آموزشــی مدیریت دولتی دریافت 
کل مســکن و شهرســازی اســتان خراســان،  در ســمت های مدیر 
شهردار منطقه ثامن و معاونت فنی و عمران استانداری خراسان 
رضــوی فعالیــت داشته اســت.او در دوران شــهرداریش ، رئیــس 
هیــأت مدیــره شــرکت قطــار شــهری مشــهد و شــرکت نمایشــگاه 

بین المللی مشهد نیز بودند.

وز حناچی معاون شهرسازی و معماری   جناب آقای دكتر پیر
دکتــر حناچــی در دوران وزارت عبدالعلــی زاده در ســمت معــاون 
شهرسازی و معماری مسکن بوده است. وی پیش از این رئیس 
موسســه پژوهشــی فرهنــگ و هنر دانشــگاه تهــران، اولین رئیس 
مرکــز مطالعاتــی و تحقیقاتی شهرســازی و معماری ایــران، رئیس 
مرکــز آمــوزش عالــی میــراث فرهنگــی و معــاون نظــام مهندســی و 
اجــرای ســاختمان وزارت مســکن و شهرســازی بــوده اســت. وی 
عضو هیئت علمی و دانشــیار دانشــکده معماری دانشــگاه تهران 

است.

 جناب آقای دكتر محمد ســعید نژاد معــاون وزیر و مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی

غ التحصیــل رشــته مهندســی  مهنــدس محمــد ســعید نــژاد فــار
کارشناســی ارشــد  صنایــع از دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا درجــه 
اســت. وی رئیــس انجمــن صنفی شــرکتهای حمل و نقــل ریلی و 
خدمات وابسته است. و نماینده وزارت بازرگانی در شورای عالی 
کشــور و عضو هیات  کشــور، شــورای عالی بیمه  هماهنگی ترابری 

نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بوده است. 

 جنــاب آقــای دكتــر علیرضا جهانگیریــان معاون وزیــر ورئیس 
سازمان هواپیمائی كشور

تخصصــی  دکتــرای  و  تهــران    1342 متولــد  جهانگیریــان  دکتــر 
مهندسی مکانیک )آترودینامیک( دانشگاه یومیست، منچستر، 
انگلســتان  اســت. وی ســوابق پژوهشــی و اجرایی زیــادی دارد و 
مدتی مشاور مدیرعامل  و رئیس مرکز تحقیقات و امور بین الملل 

راه آهن ایران بوده است.

 جناب آقای دكتر داود پرهیزكار معاون وزیر و رئیس ســازمان 
هواشناسی كشور 

کارنامه  دکتــر داود پرهیــزکار دارای دکتری هواشناســی بــوده و در 
فعالیــت های خود مدیــرکل پیش بینی،  معاونــت فنی و فعالیت 
هــای پژوهشــی در پژوهشــکده هواشناســی و علــوم جو ســازمان 

کشور را دارند.  هواشناسی 

 جنــاب آقــای دكتر محمد ســعید ایزدی معاون وزیــر و رییس 
هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــركت مادرتخصصــی عمــران و 

بهسازی شهری ایران 
گرایــش مرمــت  دکتــر ایــزدی دارای مــدرک دکتــرای معمــاری بــا 
کاربردی  که پیــش از این مدیــرکل دفتر مطالعــات  شــهری اســت 
وامور ترویجی در شــرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 

ایران در سال 86 بوده است.

 جناب آقای دكتر علی محمد نوریان  قائم مقام محترم وزیر در امور 
هوانوردی وهواشناسی  وزارت راه و شهرسازی

دکتــر علــی محمــد نوریان،  با قریب به 30 ســال ریاســت ســازمان 
هواشناسی کشور در دولت های مختلف، از با ثبات ترین مدیران 
کنگره هواشناســی  کشــور به شــمار می آید. نوریان در پانزدهمین 
که با حضور رؤســای ســازمان های هواشناسی188کشــور  جهانی 
کل آرا بــه عنوان  ســال 1386 در ژنــو ســوئیس برگــزار شــد بــا اخــذ 

معاون اول سازمان هواشناسی جهانی انتخاب شد.  

 جنــاب آقــای  مهنــدس محمــود ســالمی سرپرســت معاونــت 
برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 

آقــای محمود ســالمی مجری تدوین برنامه هــای چهارم و پنجم 
شــورایعالی  دبیرخانــه  کل  مدیــر  کشــور،  نقــل  و  حمــل  توســعه 
کشــور، مشــاور معاونت برنامه ریــزی وا قتصاد  هماهنگــی ترابری 
ح هدفمندســازی یارانــه هــا در بخش  حمــل و نقــل، مجــری طــر
کل دفتــر ایمنــی حمــل و نقــل و دبیرخانــه  حمــل و نقــل، مدیــر 
کمیسیون ایمنی راهها بوده  شــورایعالی ترابری شــورایعالی فنی و 

است.

 جناب آقای دكتر  مرتضی باقری مشاور و دستیار
ویژه وزیر راه و شهرسازی

آقــای مرتضــی باقــری  اســتادیار دانشــگاه علــم و صنعــت، دارای 
دکتــرای مهندســی حمــل و نقل از دانشــکده مهندســی عمران و 
کانادا و سابقه تدریس در دانشکده  محیط زیست دانشگاه واترلو 
مدیریت آن دانشــگاه، در ســال 89نیز به میهن اســامی مراجعه 
و بافاصله در دانشــگاه علم و صنعت مشــغول آموزش و پژوهش 

شده است.

تخاهن اه ن وزار
معاݥوان
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 جناب آقای مهندس  احمد دوســت حســینی قائم مقام محترم 
وزیر صنعت، معدن و تجارت

مهندس احمد دوست حسینی بیش از 20 سال سابقه معاونت وزیر 
صنایع داشته است. وی پیش از این دبیر کل اتاق بازرگانی تهران بوده 

است

 جناب آقای دكتر  جعفر سرقینی معاون محترم امور معادن و 
صنایع معدنی 

کل معــادن ایــران،  دکتــر ســرقینی مدیرعاملــی شــرکت ســهامی 
کاوه پارس و مدیرکلی  مدیرعاملی شرکت گسترش صنایع معدنی 
کاری خود دارد.  کارنامــه  معــادن و فلزات آذربایجان شــرقی را در 
وی دارای دکتــرای مهندســی در رشــته فــرآوری مــواد معدنــی از 

استرالیا و استادیار دانشگاه آزاد اسامی است.

 جنــاب آقــای  دكتــر ســیدمحمدعلی سیدابریشــمی معــاون 
محتــرم  وزیر و مدیرعامل ســازمان صنایع كوچك و شــهركهای 

صنعتی ایران
دکتــر سیدابریشــمی از ســال های 80 تــا 83 عضــو شــورای عالــی 
اتــاق بازرگانی و از ســال 78 تا 83 نیز عضــو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران بــوده اســت و 8 ســال ســابقه 

کارنامه دارد.  کمیسیون شورای عالی اقتصاد را در  عضویت در 

 جنــاب آقــای  مهنــدس حســن یونس ســینكی معــاون محترم 
رگانی داخلی  توسعه باز

مهنــدس حســن یونس ســینکی معــاون وزیــر بازرگانــی در دولت 
اصاحات و استاندار سابق بوشهر بودند

 جناب آقای مهندس  مســعود موحــدی قائم مقام محترم وزیر 
در امور كسب و كار 

مهندس موحدی ســابقه چندســاله حضور در اتاق بازرگانی را دارد و 
کنــون نیز به عنــوان قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و تجــارت در  هم ا
حــوزه کســب و کار در ترکیب هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران و 

ایران حضور دارد.

 جنــاب آقــای مهندس  علــی یزدانی معاون توســعه مدیریت و 
منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت

اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  ســازمان  عامــل  مدیــر  یزدانــی  آقــای 
پتروشیمی بوده و در مقطعی نیز به عنوان نماینده وزارت صنایع 
و معــادن در هیــات حمایت از صنایع- قانــون حمایت صنعتی و 

کشور بوده است.  کارخانه های  جلوگیری از تعطیل 

 جناب آقای دكتر  محمدصادق مفتح معاون محترم توســعه 
یر صنعت،  ونیكی قائم مقام وز فناوری اطالعات وتجارت الكتر

معدن و تجارت
دکتــر مفتــح  دانــش آموختــه دکتــری رشــته شــبکه  هــای توزیــع 
که مدتی معاونت برنامه ریزی  دانشــگاه ماستریخت هلند  اســت 
و امــور اقتصــادی وزارت بازرگانی و نائب رئیــس اول اتاق بازرگانی 

وصنایع ومعادن تهران بوده است.

یر   جنــاب آقــای دكتــر ولــی اهلل افخمــی راد معــاون محتــرم وز
وابــط اقتصــادی و رئیــس كل ســازمان توســعه  در توســعه ر

تجارت
گذشــته معاون نعمت زاده در وزارت صنایع بوده  دکتر افخمی در 
و چندی پیش نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران منصوب شد. 

 جناب آقای مهندس غالمرضا شــافعی معاون محترم  وزیر و 
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی 

مهندس غامرضا شــافعی  در ســال های 62 و 63 معاونت وزیر 
معــادن و فلــزات وقــت را بــر عهده داشــت و از ســال 63 بعنوان 
 71 تــا ســال  و  آن  از  پــس  کار شــد. وی  وزیــر صنایــع مشــغول 
معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه و ســپس تا ســال 76 در راس 
وزارتخانــه تعــاون مشــغول خدمــت بــود. وی باردیگر بــه عرصه 
تولیــد بازگشــت و تــا ســال 79 بعنوان وزیــر صنایع مشــغول بکار 
و  منصــوب  جمهــوری  مشاورریاســت  بعنــوان  آن  از  پــس  بــود. 
ســپس بعنوان ســفیر جمهوری اســامی ایران به مدت 4 ســال 

کرد. در مسکو خدمت 

 جنــاب آقــای دكتــر  مهــدی كرباســیان معــاون محتــرم وزیــر و 
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
 MBA مدیریــت  رشــته  تحصیل کــرده  کرباســیان،  مهــدی  دکتــر 
گذشــته معــاون وزیــر  از دانشــگاه آلبرتــا اســت. وی در ســال های 
کل  گمرک جمهوری اســامی ایــران، معاون  کل  اقتصــاد و رئیس 
وزارت امــور اقتصــاد و دارایی و عضو هیات رئیســه صندوق اوپک 

)وین ـ اتریش( بوده است.

تخاهن اه ن وزار
معاݥوان
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 جنــاب آقــای علــی ماجــدی  معــاون محتــرم امــور بیــن الملل و 
بازرگانی  

علــی ماجــدی  دارای مــدرک فــوق لیســانس اقتصــاد از دانشــگاه 
شهید بهشتی است و از سال  60 تا به امروز در سمت های مختلفی 
خدمت نموده اســت. وی مدتی ســفیر ایران در ژاپن بوده، معاون 
اقتصــادی وزیــر امور خارجه، مشــاور عالی شــرکت های اقتصادی و 

معاون بازرگانی و امور بین الملل وزیر نفت نیز بوده است.

 جناب آقای دكتر  منصور معظمی  معاون محترم برنامه ریزی 
وكربوری  و نظارت بر منابع هیدر

دکتــر منصــور معظمی دارای دکترای مدیریت اســتراتژیک و اســتاد 
کنــون عضــو هیئــت علمــی مؤسســه  ا هــم  اســت، وی  دانشــگاه 
مطالعــات بین المللی انرژی ایران اســت و پیشــتر نیــز معاون منابع 
کشــورمان در برزیل بود. دکتر معظمی  انســانی وزارت نفت و ســفیر 
بیــش از دو دهــه در صنعــت نفــت ایــران مســئولیت های مختلــف 

داشته است.
 

 جناب آقای دكتر  عماد حسینی معاون امور مهندسی 
غ التحصیــل رشــته مهندســی  مهنــدس ســید عمــاد حســینی  فــار
پتروشــیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است. مهندس سید 
عماد حســینی پــس از راهیابی به مجلس به عنوان عضو کمیســون 
تخصصی انرژی مشغول به فعالیت شد و پس از مدتی به عنوان مخبر 
و عضــو هیئــت رئیســه این کمیســیون انتخاب شــد. وی همچنین 
رییس مجمع نمایندگان استان کردستان و عضو هیئت رئیسه گروه 
کره جنوبی و ایران - ســنگاپور و نمایندگی مجلس  دوســتی ایران - 

کارنامه خود دارد. ایران در اجاس اوپک )OPEC( را در 

 جنــاب آقای مهنــدس  اصغر ابراهیمی اصل معاونت نظارت بر 
طرح ها و ساخت داخل وزیر نفت 

غ التحصیل مهندسی متالوژی دانشگاه  مهندس ابراهیمی اصل فار
گاز از دانشکده نفت  صنعتی شریف، مهندسی شیمی و مهندسی 
آبادان )AIT(، فوق لیســانس مدیریت سیســتم ها و فوق لیسانس 
کالیفرنیای جنوبی )USC( است.وی در  مهندسی نفت از دانشگاه 
گازی  ســال های 81 تا 84 مدیر پروژه فازهای 4 و 5 و فاز 12 میدان 
پــارس جنوبــی بــود و بعــد از آن در شــرکت پتروپارس مدیــر پروژه ی 
توســعه میدان نفتی آیا کوچای ونزوئا شــد و پس از آن به مدت نه 
ماه از دی ماه 84 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. 

 جنــاب آقــای مهندس  ركــن الدین جوادی معــاون وزیر در امور 
نفت و مدیر عامل شركت ملی نفت ایران 

مهنــدس رکــن الدین جــوادی پیشــتر در دولت اصاحــات و دوران  
وزارت مهنــدس زنگنــه مســئولیت مدیریــت عاملــی شــرکت ملــی 
که به نمایندگی از وزارت نفت،  گاز ایران را بر عهده داشت  صادرات 

کرده بود. کرسنت را امضا  گازی  قرارداد 

  جنــاب آقــای مهنــدس  عبــاس شــعری مقــدم معــاون وزیــر و 
وشیمی  مدیرعامل شركت ملی صنایع پتر

مهندس عباس شــعری مقــدم در فاصله زمانی ســالهای 62 تا 73 
عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر فنی و مدیر 
عملیات این شــرکت بود، ســپس ســال 73 به مجتمع پتروشــیمی 
بندرامــام رفــت و تا ســال 85 به عنوان رییس هیــات مدیره و مدیر 

عامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به فعالیت پرداخت.

تخاهن اه ن وزار
معاݥوان
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 جناب آقای مهندس ستار محمودی  قائم مقام محترم  وزیر نیرو
ارشــد   کارشناســی  دانش آموختــه  محمــودی  ســتار  مهنــدس 
مهندســی صنایــع  مشــاور وزیــر نیــرو و مدیر عامل ســابق شــرکت 
مدیریت منابع آب ایران و معاون بهره برداری شــرکت مهندســی 

کشور بوده  است آب و فاضاب 
جناب آقای مهندس حمیدرضا جانباز  مدیرعامل محترم شركت 

و مهندسی آب و فاضالب  وزارت نیر
کارشناســی ارشــد مدیریت شهری از  مهندس   جانباز  دارای مدرک 
کارشــناس ارشــد مدیریت اجرایی  ســازمان مدیریت صنعتی ایران، 
و  نیــرو  وزارت  مدیریــت  تحقیقــات  و  آمــوزش  موسســه  از   )MBA)
کارشناسی آبشناسی )Geo Hydrology( از دانشگاه شیراز است. وی 
معاونت هماهنگی و پشــتیبانی و همچنین معاونــت برنامه ریزی و 

توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور را در کارنامه خود دارد.
 

در  محتــرم  معــاون  دائمــی  علیرضــا  مهنــدس  آقــای  جنــاب   
و برنامه ریزی و امور اقتصادی  وزارت  نیر

مهنــدس علیرضــا دائمی  فوق لیســانس مهندســی هیدرولیک از 
موسسه بین المللی دلفت هلند و دانشجوی دکترای هیدرولیک 
کان فرانسه )در مرحله نهایی تدوین پایان نامه(  دانشگاه دولتی 
اســت. از جملــه ســوابق اجرایی معاون جدید برنامــه ریزی و امور 
ح و برنامه و معاون  اقتصادی وزارت نیرو می توان به  مدیرکل طر
برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان مدیریت و منابع آب ایران، 
کان آب و آبفــا و سرپرســت معاونت آب و  مدیــرکل برنامــه ریــزی 

کرد.  آبفای وزارت نیرو اشاره 

 جناب آقای مهندس هوشنگ فالحتیان معاون محترم  وزیر در 
و ژی وزارت نیر امور برق و انر

ارشــد  کارشناســی  مهنــدس هوشــنگ فاحتیــان دارای مــدرک 
کســب رتبــه نخســت از موسســه تحقیقات و  مدیریــت اجرایــی با 
کسب رتبه نخست از  کارشناســی مهندسی مکانیک با  مدیریت و 

دانشگاه صنعتی اصفهان است.

 جناب آقای مهندس  رضا انجم شــعاع معاون حقوقی ،    امور 
مجلس و پشتیبانی

مهندس انجم شعاع پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت مسکن و شهرسازی بود.وی مدتی نیز مدیرکل مالی وزارت 

گلستان بود. کشور و مدتی معاون عمرانی استاندار 

 جناب آقای مهندس  رحیم میدانی معاونت آب و آبفا ی وزارت نیرو
مهندیــس رحیــم میدانی متولد ســال 1337 در شــهر میانه اســتان 
آذربایجان شــرقی اســت. وی پیش از این، علیرضا دائمی" به مدت 
بیش از یک سال سرپرستی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو را عهده 
کار خود  دار بــود و ایــن معاونت مهــم وزارت نیرو بــدون "معاون" بــه 

ادامه می داد.
 

 جناب آقای  مهندس كیومرث حیدری نماینده تام االختیار وزیر نیرو
  در اجرای سیاست های اصل 44 در صنعت آب و برق 

 آقای حیدر ی مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و امور جامع 
وزارت نیرو بود

 جنــاب آقای مهندس علی اكبر مهاجری معــاون محترم وزیر در 
و امور تحقیقات و منابع انسانی  وزارت نیر

کارشناســی ارشــد مهندســی  کبــر مهاجــری دارای   مهنــدس علــی ا
صنایــع مدیریــت سیســتم و بهــره وری از دانشــگاه صنعتــی شــریف 
بوده و عضویت در هیئت علمی مجتمع آموزشــی و پژوهشی شهید 
عباســپور )دانشــگاه صنعــت آب و بــرق(،  معاونــت وزیر نیــرو در امور 
سیستم ها و روش ها، مشاور وزیر نیرو و ریاست موسسه تحقیقات و 
آموزش مدیریت، معاونت وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی 
و مجــری طرح تدوین چشــم انــداز و برنامه بلندمــدت وزارت نیرو از 

سوابق اجرایی وی محسوب می شود.

تخاهن اه ن وزار
معاݥوان

 جناب آقای مهندس اكبر تركان مسئول دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران
کبــر تــرکان، سیاســتمدار ایرانی، از اعضای مؤســس حزب اعتدال و توســعه، مشــاور ارشــد رئیس جمهور ایران، دبیر شــورای  مهنــدس ا
ج از کشور و با  هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سرپرست سازمان فضایی ایران و شورای عالی امور ایرانیان خار
حکم حمید میرزاده، عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسامی است. او وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی های 

کبر هاشمی رفسنجانی و وزیر راه و ترابری در دولت دوم وی بود. مسلح در دولت اول ا

 جناب آقای مهندس  محمد سعیدی كیا قائم مقام و معاون  هماهنگی امور مناطق 
کرد. محمود احمدی  کبیر تهران دریافت  کارشناسی ارشد خود را در رشته راه و ساختمان از دانشگاه امیر  کیا مدرک  مهندس سعیدی 
کرد و پس از تایید مجلس این وزارت را  نژاد در تاریخ 23 مرداد 1384 وی را برای تصدی  وزارت مسکن و شهرسازی به مجلس معرفی 
گرفت.وی پیش از این  وزیر راه و ترابری )دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی( از سال 1364 تا 1372 بوده است.  در اختیار 

عـــــــــــالوه    بر   این
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وزآبــادی قائم مقام   جنــاب آقای دكتر  سیدابوالحســن فیر

یر تعاون، كار و رفاه اجتماعی وز
 دکتــر فیروز آبادی از مدیران ارشــد شســتا بــوده و پیش از این 
گزینه مورد نظر برای مدیرعامل شرکت سرمایه  در دولت دهم 

گذاری سازمان تامین اجتماعی بوده است.

ینی  جناب آقای دكتر حسن طایی معاون توسعه كارآفر
 و اشتغال

کشــور  نــام دکتــر طایی جــزء 100 اســتاد اقتصاد دانشــگاه های 
که طی بیانیه ای از ســوء استفاده دولت نهم از  دیده می شــود 

کردند.   آمارهای اقتصادی انتقاد 

 جناب آقای  مهندس سید حسن هفده تن معاون روابط كار 
از  صنایــع  مهندســی  غ التحصیــل  فار هفده تــن  مهنــدس    
ایران)ســال 1355(اســت و ســابقه  دانشــگاه علــم و صنعــت 
کار در ایتالیــا، نماینــده ایــران در  خدمــت بــه عنــوان وابســته 
کار،  کار، مدیــرکل روابط بین الملل وزارت  ســازمان بین المللی 
کار،  مدیرکل  کارآفرینی و اشــتغال وزارت  مدیرکل دفتر توســعه 
کار  کار، معاون مؤسسه  دفتر منابع انســانی و بهره وری نیروی 

و تأمین اجتماعی را در سوابق خود دارد.

 جناب آقای عبدالرحمان تاج الدین معاون حقوقی
    و امور مجلس تأمین اجتماعی   

آقــای تاج الدیــن ســابقه دو دوره نمایندگــی مجلــس شــورای 
اســامی، عضویت در شــورای عالــی تأمین اجتماعی، وابســته 
کشــور امــارات متحد  کار ســفارت جمهــوری اســامی ایران در 
کار و رفــاه اجتماعی را  کارشــناس ارشــد وزارت تعاون،  عربــی و 

کارنامه خود دارد در 

یر   جنــاب آقــای دكتــر  احمــد میــدری  قائم مقام محتــرم وز
تعاون، كار و رفاه اجتماعی  اجتماعی

دکتــر میدری اقتصاددان ایرانی و معاون رفاه اجتماعی وزارت 
اقتصاددان، عضــو  وی  اســت.  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید چمــران و نماینــده آبــادان در 
مجلــس ششــم بود. انتشــار مقاالت علمی و پژوهشــی بیشــتر 

کرده است چهره یک شخصیت علمی از دکتر میدری تداعی 

یر   جناب آقای دكتر  محمد ستاری فر مشاور وز
 دکتر ســتاری فر معاون ســازمان برنامه و بودجه از سال 1364 
تــا 1368 و رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ســال 1376 تا 
1380بــود. همچنیــن معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی از ســال 1380 تــا ســال  1383 و عضــو 

هیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی بود.

 جناب آقای مهندس  احمد فیاض بخش مدیر عامل شستا
کارنامــه مدیریتــی خــود معاونــت   آقــای  فیــاض بخــش   در 
صنایع خودکفایی وزارت ســپاه در دهه شــصت، رئیس هیأت 
کوثر در بنیاد شــهید،  مدیــره و مدیرعامــل ســازمان اقتصادی 
معــاون نیروگاهــی ســازمان انرژی اتمــی، رئیس هیــأت مدیره 
و مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد و توســعه انــرژی 
اتمی، عضویت در هیأت مدیره شرکت های بورسی و عضویت 
کار،  در هیــأت امنــای دانشــکده بهداشــت و حفاظــت محیط 

کوثر دارد. هیأت امنا شرکت شاهد و سازمان اقتصادی 

 جناب آقای دكتر  تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی
ݢآقــای نوربخــش عضو هیئــت مدیره و قائم مقــاِم مدیرعامل  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
ســازمان تامیــن اجتماعی بین ســالهای 1376 تــا 1380، قائم 
کل ســازمان نظــام پزشــکی بین ســالهای 1382  مقــام رئیــس 
تــا 1384، رئیــس انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران و رئیــس 

سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم است.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تخاهن اه ن وزار

معاݥوان

همچنین  وزیر جهادسازندگی دولت خاتمی از سال 1376 تا 1379 بوده است.

ور رییس هیأت مدیره  و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی  جناب آقای مهندس  رضا مسر
گرایش سیستم  هاست. و پیش از این، سمت هایی همچون ریاست هیأت  آقای مسرور دارای مدرک  دارای فوق لیسانس مدیریت با 
کیش،  عضو هیأت مدیره شرکت  گذاری سازمان منطقه آزاد  کیش، معاون اقتصادی و سرمایه  گذاری و توسعه  مدیره شرکت سرمایه 
کارگروه رفع موانع صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون  کیش، ریاست  کیش، عضو هیأت مدیره مرکز توسعه تجارت  آب و برق 
کارنامه فعالیت  های خود بر عهده داشته است.  کو را در  گذاری و سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد ما اقتصادی و سرمایه 

 جناب آقای میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس جدید سازمان خصوصی سازی 
آقای  پوری حسینی نماینده آذربایجان در دوره های سوم و ششم مجلس بود که در خردادماه سال 83 جایگزین احمد میرمطهری به عنوان 

رئیس سازمان خصوصی سازی شده بود.
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نمایشگاه راه و شهرسازی برگزار شد
چهارمیــن نمایشــگاه بــزرگ »راه و شهرســازی و صنایــع وابســته« بــا تکیــه 
بــر حمــل ونقل، مســکن وشهرســازی، حــول محــور توانمندیهــا و فناوری 
های مدرن مرتبط، دســتاوردها، خاقیتهــا و نوآوریها درحوزه حمل ونقل 
وشهرســازی برگــزار  شــد. ایــن نمایشــگاه بــا شــعارعملکرد، توانمندی ها و 
ظرفیــت ســازی ها  از 9 تــا 12 آذر در محــل مصــای بزرگ امــام خمینی )ره( 

برگزار شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی در امور دولت، هماهنگی استان ها و مدیریت 
گفــت: هــدف از برپایــی چهارمین نمایشــگاه راه و شهرســازی ارائه  بحــران 
عملکــرد و فعالیت هــای انجــام شــده، ارائــه ظرفیــت هــای هــای بخــش 
کــه  اســت  بخــش  ایــن  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  معرفــی  و  خصوصــی 
امیدواریــم در بخــش قوانیــن و مقــررات در زمینــه جذب بخــش خصوصی 

مشکات برطرف شود.
گشایش چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی  که در حاشیه  احمد مجیدی 
کرد: در هــر یك از غرفه های این نمایشــگاه اعم از  ســخن می گفــت، تصریح 
دولتــی و خصوصــی فرصت هــای ســرمایه گذاری معرفــی شــده اســت. هــم 
که  کردند  کنــون 300 شــرکت دولتی و خصوصی در این نمایشــگاه شــرکت  ا
که عملکــرد این بخش هــا را ارایه دهنــد. مجیدی با  هدفشــان این اســت 
بیــان اینکــه هــدف نمایشــگاه برقــراری ارتباط و بیــان مشــکات و موانع و 
کیفیت نسبت  گفت: هر ســال با برگزاری نمایشگاه  بررســی راهکارها اســت 
به ســال قبل افزایش یافته اســت و تجربیات هر ســال برای ســال آینده به 

کار می رود.
گفت:  معــاون وزیــر در امــور دولت، هماهنگی اســتان ها و مدیریــت بحران 
مجموعه های ریلی و آزادراهی ظرفیت  خوبی برای حضور بخش خصوصی 
کمیــت دولتــی و امــور بهره بــرداری و بخــش  اســت. بخــش ریلــی نیــز در حا
مســافری و بــاری در اختیار بخش خصوصی اســت. در بخش شــرکت های 
کــه قــرار اســت بــه بخش  هواپیمایــی نیــز فقــط یــك شــرکت دولتــی داریــم 

گذار شود. خصوصی وا
کامل برای خصوصی سازی  کید بر آمادگی  معاون وزیر راه و شهرسازی با تا
گفــت: 99 درصــد حمــل و نقــل جــاده ای در اختیــار بخــش  حمــل و نقــل 
بخــش  اختیــار  در  آن هــا  نگهــداری  کان  بخــش  در  و  اســت  خصوصــی 

کمیتی قرار دارد. حا
گفت: در حمل و نقل دریایی مدیریت  وی با اشاره به حمل و نقل دریایی 
گری  گذاری تمام فعالیت های تصدی  بنادر با دولت اســت و ما آمادگی وا
را در این بخش به بخش خصوصی داریم. چهارمین نمایشــگاه بزرگ راه و 
شهرســازی و صنایع وابســته با شــعار فرصت ها، عملکردها، توانمندی ها 
و ظرفیــت هــا از 9 تــا 12 آذر ماه در مصلی بزرگ امام خمینــی )ره( برگزار می 
شــود و عاقه منــدان مــی توانند از ســاعت 9 تــا 17 از این نمایشــگاه بازدید 

کنند.
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تصــر و مفید به  که به طــور م ــه ســعی می کنیــم  ا در ایــن م
ردازیــم.  لــی و اساســی بــور و بــازار بــور ب مفاهیــم ا
لی ابتدا بــه تعری یا به بیان بهتر به  بــرای ورود بــه بح ا

ه بور می پردازیم. تاری

بورس چیست؟
در تعریف بورس همانطوری که اشاره شد می بایستی با استفاده 
از تاریخچــه آن بــه تعریــف آن برســیم. در 500ســال قبل در شــهر 
کشــور بلژیك صرافان در مقابل منزل فردی به نام )واندر  آنورس 
بورس( جمع می شدند و اوراق بهادار را معامله می کردند؛ از این 
تاریخ به بعد هر مکانی که در آن اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار 

می گرفت، به نام این شخص »بورس« نامیده شد.
کشــورهای جهان تشــکیات بورس  در حــال حاضــر در تمامــی 
که توسط فدراسیون بورسهای جهان سامان دهی  وجود دارد 
می شــوند،  ایــن ســازمان هماهنگ کننــده نهادهای بــورس در 
ســطح بین المللــی اســت و وظیفــه اصلــی آن رشــد همــکاری، 
مشــارکت میــان تاالرهــای بــورس و حفاظت از منافــع و حقوق 

صاحبان سهام و توسعه بازار بورس است.

بورس در ایران
ســابقه بــورس در ایــران به ســال 1315 برمی گردد و در این ســال 
کشور  کارشناس هلندی و بلژیکی برای ایجاد بازار بورس وارد  دو 
شدند ولی به دلیل آغاز جنگ جهانی فعالیت آنها متوقف شد. 
گروهــی از اعضای اتاق  در ســال 1333 مأموریــت تشــکیل آن به 
بازرگانی و صنایع و معادن، بانك مرکزی و وزارت بازرگانی محول 
گــروه پس از 12 ســال بحــث و بررســی در ســال 1345  شــد. ایــن 
کرد و الیحه  قانون و مقررات تشــکیل بورس اوراق بهادار را تهیه 
که این الیحه در اردیبهشــت ماه  آن را به مجلس ارســال نمود. 
سال 1345 تصویب شد و بورس تهران عمًا از سال 1346 با ورود 
کرد. کار  سهام بانك صنعت و معدن و شرکت نفت پارس آغاز به 

ویژگی ها، امتیازها  و مزایای سرمایه گذاری  در بورس:
1-  امکان سرمایه گذاری با هر میزان سرمایه

که هر فردی با هر میزان پس انداز  بورس این امکان را می دهد 
بتواند تعدادی از ســهام عرضه شــده در بازار بورس را خریداری 
که در شــرایط عــادی )به جز از طریق بورس(  نماید. در صورتی 

کرد. نمی توان از پس اندازهای اندك بهره برداری اقتصادی 
دشوندگی اوراق سهام   باال بودن سرعت و قابلیت ن

ورود و خــروج در بــازار بــورس در شــرایط عــادی ظــرف چند روز 
گســترش بازار الکترونیکی EM*  بورس  صورت می گیرد البته با 
کمتر از چند ســاعت تقلیل  زمان این داد و ســتدها می تواند به 

کار فراهم شــده اســت و در شــرف  یابــد. البتــه زمینه هــای این 
انجام می باشد.

3-  باال بودن بازده سرمایه گذاری در بور
فعالیتهــا  ســایر  بــه  نســبت  بــورس  در  ســرمایه گذاری  بــازده 
کافی  گاهی  باالتــر اســت البتــه بــرای ورود در این بــازار یا بایــد آ
از روشــهای محاســبه ســود هــر ســهم )**EPS(داشــت و یــا بــا 
کــرد. در چنین شــرایطی خرید  کارگــزاران خبره بورس مشــورت 
ســهام از بازار بورس ســودهای متنوعی ایجــاد می کند از جمله 
به ســود ناشــی از افزایش ســرمایه شــرکت، مابه التفاوت قیمت 
کرد. خرید با قیمت روز سهام، سود نقدی و.... می توان اشاره 

وه نهان و با رفیتهای   بهره گیری از 
کان  کما که در ایــن بازار وجــود دارد  علی رغــم تمام رشــدهایی 
ظرفیتهای دست نخورده ای هم دارد که می تواند تقویت کننده 
افزایــش بازده ســرمایه گذاری در بازار بورس شــود؛ از جمله آنها 

کرد. می توان به سیاستهای خصوصی سازی اشاره 

مزیتها و مزایای ورود به بازار بورس برای شركتها
یاتی شرکتهایی که در بورس پذیرفته می شوند    معافیتهای ما
تا زمانی که از ســازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشــوند، می توانند 
نسبت به نرخ مقطوع مالیات، حداقل از 10درصد معافیت مالیاتی 

استفاده کنند.
  امکان افزای ســرمایه ســری و بدون بوروکراســی بورس 
این امکان را فراهم می سازد که تأمین سرمایه به سرعت و سهولت 
انجــام شــود زیــرا در تأمیــن آن از طریــق غیر بــازار بــورس، مدیران 
شرکتها باید به دنبال شرکای جدید باشند که با توجه به عایق و 
سایق متفاوت می توانند در روند امور شرکت تأثیر منفی بگذارند 
و هزینه هــای توســعه شــرکت را افزایش دهند ولی بــا بهره گیری از 

سازوکارهای بورس این موارد تهدیدکننده وجود ندارد.
ــه براســاس قانــون تجــارت بــه شــرکتهای    انتشــار اوراق قر
سهامی عام اجازه داده شده است که اوراق قرضه منتشر و در بورس 

عرضه نمایند و از این طریق سرمایه مورد نیاز خود را تأمین نمایند.
  بــه روزرســانی ارز واقعــی شــرکت که این امــر از طریق 

بررسیهای صرف سهام انجام می شود.

طبقه بندی انواع بازارهای بورس:
کاال و خدمــات ایــن بــازار بــا حذف واســطه های  (  بــازار  ــ ا
کاال توســط ســازوکار عرضــه  غیرضــرور باعــث می شــود، ارزش 
کاهش تــورم و هم  که این امر هــم باعث  و تقاضــا تعییــن شــود 

موجب رشد تولید و اشتغال می گردد.

نگرشی اجمالی بر ادبیات اقتصادی و مالی
دکتر غالمرضا علی زاده

* Electronic Market   
**Earning Per Share  * Electronic Market   

*
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( بازار سرمایه به دلیل مشکاتی که بازار پول به ویژه پول آفرینی 
کوتاه مدت بود.  بانکها در ایجاد و رشــد تورم داشت و اعتبارات آنها 
بــازار ســرمایه بــرای برون رفــت از ایــن مشــکات و ایجاد تســهیات 
بلندمــدت وارد عمــل شــد و روز بــه روز توســعه یافت. بــورس اوراق 
بهــادار نمــود واقعــی از بازار ســرمایه می باشــد، بــازار ســرمایه باعث 
کاال به شــرکتها ســرازیر  که نقدینگی به جای ورود به بازار  می شــود 
شــود و تأمیــن مالــی برای آنها ایجــاد نماید این شــیوه اقدام، نقش 
کشــورها دو  که در  ضدتورمی نیز با خود دارد. الزم به توضیح اســت 

نوع بازار مالی وجود دارد:
  بازار پولی که در آن داد و ستدها با سررسید یکساله انجام می گردد.

که در آن داد و ســتدها با سررسید بیش از یك    بازار ســرمایه 
سال و یا بدون سررسید انجام می شود مانند اوراق سهام.

  تعریــ بــازار بــور اوراق بهــادار بــورس اوراق بهــادار بــازار 
کــه در آن ســهام شــرکتها و اوراق  متشــکل و رســمی ســرمایه اســت 
مشارکت،  تحت ضوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می گیرد.
  تعریــ ســهم ســرمایه هــر شــرکت ســهامی عام به قســمتهای 
گفته می شود.  که به هر یك از آنها ســهم  مســاوی تقســیم می شــود 
معمواًل قیمت رســمی سهام در ایران 1000)هزار( ریال است. هر فرد 
پــس از خریــد ســهام مالــك جزیــی از دارایی شــرکت می شــود. البته 
در شــرکتهای دیگر از جمله ســهامی خاص و تعاونی نیز این شــیوه 

تقسیم سرمایه وجود دارد.
که شرکتها عرضه می کنند و سود    ســهام عادی ســهامی است 

ساالنه ای به آن تعلق می گیرد و معمواًل غیردائمی است.
۸  سهام ممتاز این سهام نسبتًا دائمی است و در پرداخت سود 

نسبت به سهام عادی اولویت دارد.

انواع بورس
کرد: انواع بورس را در ایران می توان در موارد زیر طبقه بندی 

کشــاورزی  بــورس اوراق  کاال  بــورس فلــزات بــورس   بــورس 
بهادار  بورس اسناد خزانه 

کارگزاران خود به داد  در انواع بورسها افراد حقیقی و حقوقی توسط 
و ستد می پردازند.
ی مین ما تعری ت

تأمین مالی یا فاینانس )Finance( تهیه منابع مالی و نقدینگی الزم 
برای ادامه فعالیتهای شرکت و ایجاد و راه اندازی طرحهای توسعه 
را تأمیــن مالــی یا فاینانــس می گویند. تأمین مالی معمــواًل از طریق 

انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار انجام می گردد.
انواع ابزارهای تأمین مالی

  سهام عادی   سهام ممتاز   اوراق قرضه 
  اوراق مشارکت   اوراق بهادار قابل تبدیل

ه تعری اوراق مشارکت یا اوراق قر
ایــن اوراق دارای ســود معینــی اســت و صادرکننــده اوراق قرضــه متعهــد 
می شــود اصــل پول و ســود آن را در تاریخ معین پرداخت کند. ایــن اوراق 
چند کوپن سود دارند که مثًا هر سه ماه یکبار باید به بانك عامل مراجعه 

کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت نمود. در بازار بورس ایران، اوراق 
مشارکت نیز مورد داد و ستد قرار می گیرد.در این اوراق ضمن اینکه به پول 
سرمایه گذار سود تعلق می گیرد، تسهیاتی نیز در خرید کاال و یا خدمات 
برای سرمایه گذاری لحاظ می گردد. اولین اوراق مشارکت در ایران توسط 

شرکت ایران خودرو طرح پژوپارس با سود 19درصد بود.

تعریف سرمایه گذاری:
ســرمایه  گذاری عبــارت اســت از صرف هزینه ای شــخصی بــه همراه 
پذیرفتــن ریســك )احتمــال خطــر مشــخص و یــا نامشــخص( بــرای 
کاهش )هزینه  کسب سود در آینده. مهمترین هدف سرمایه گذاری 

فرصت( می باشد.

انواع بازار سرمایه
یه: در این بــازار اوراق بهادار شــرکت، برای اولین بار  ــ  بــازار او ا
صــادر می شــود و در معرض مبادلــه قرار می گیرد. الزم به ذکر اســت 
که شرکتها به بازار ثانویه عرضه می کنند، بازار  که به ســهام جدیدی 
گفته نمی شــود. در این بازار عرضه کننده سهام را مستقیمًا به  اولی 

سرمایه گذار می فروشد.
که قبًا  گفته می شــود  (  بــازار ثانویــه بــه ســهام و اوراق قرضه ای 

کرده اند. انتشار یافته و خریداران و فروشندگان آن را معامله 

زشهای سهام انواع ار
که بر روی ترازنامه ثبت می شود )در مورد  1-  ارز دفتری ارزشی 
کاالها و اجناس( خواه این قیمت مربوط به ســال جاری باشــد و یا 
چند سال گذشته؛ این شیوه ثبت قیمت را ارزش دفتری می گویند.

خ بازار ســرمایه گذاری،  اتی ارزش هر ســهم بر حســب نر  ارز 
کســب شــود  مشــخص می شــود و هــر قدر از ســهم، بازده بیشــتری 

ارزش ذاتی آن بیشتر خواهد بود.
که آن را قانون تعیین می کند و برای    ارز اسمی: ارزشی است 

هر برگ سهم 1000 ریال است.
 ارز بازار قیمت فروش سهام در بازار است. این ارزش متغیر 

است و مبلغ آن را عرضه و تقاضا مشخص می کند.

مزیتها و امتیازهای اقتصادی بازار سرمایه و 
بورس اوراق بهادار

کــه میــان اشــخاص حقوقــی و  کارکردهــای بــورس ایــن اســت  یکــی از 
واحدهای اقتصادی )که برای توسعه فعالیت خود نیاز به منابع مالی 
دارند( با پس اندازکنندگان )که می خواهند منابع مالی خود را با هدف 
کسب سود و بازده معقول در فرایندی سالم سازی شده و شفاف به کار 

گیرند( پیوند و همبستگی ایجاد می کند.
مزایای ورود به بازار سرمایه

کسب سود و بازده مناسب از سرمایه گذاری، با خرید سهام  -1
2- سرعت نقدشوندگی اوراق بهادار

3- حفــظ ارزش و قدرت خرید منابع مالی ســرمایه گذاری شــده در 
مقابل تورم

4 -اعتمــاد و اطمینــان از ســرمایه گذاری به دلیل شــفافیت و دقت 
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5- حضور در مجامع عمومی اعمال حق رأی و به نوعی مشارکت در 
اداره امور شرکتی که سهام آن توسط سهامدار خریداری شده است.

کشــور از طریق مشارکت در  6- احســاس حضور در فرایند توســعه 
تولید و تجارت

اصطالحات رایج در بورس
EPS )درآمد نقدی هر سهم( خاصه اصطاح )Earning Per Share( یا 

سود هر سهم است و از رابطه زیر به دست می آید.

EPS =  
کسر مالیات(   )سود پس از 
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                                        )تعداد سهام(

EPS انواع
EPS -2 تحقق یافته EPS -1 پیش بینی شده 

DPS-3 یا سود نقدی هر سهم
گاهی از مفهوم EPS پیش بینی شده استفاده می شود و آن عبارت 
که در پیش است  که شرکت برای سال مالی  اســت از ســود هر سهم 
گاهی هم از مفهوم EPS تحقق یافته صحبت  پیش بینی می کند و 
که در دوره مالی  می شود و آن عبارت است از سود هر سهمی است 

گرفته است. سال قبل به هر سهم تعلق 
DPS )سود نقدی بر سهم( خاصه اصطاح )Dividend per Share( به 
که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی  مقدار ســودی می گویند 

به دست سهامدار می رسد. DPS از رابطه زیر به دست می آید:
DPS= EPS - )اندوخته قانونی  اندوخته طر و توسعه  سود انباشته(

برای ارزیابی شــرکتها از رابطه ای به نام نســبت ســود تقســیمی هر 
سهم استفاده می کنیم: 

یمی هر سهم بت سود ت DPS        ن
  >  

            
______ 

                                         EPS                                         
کمتر از واحد می باشد و هرچه به یک  که این نسبت معمواًل 

نزدیکتر باشد انگیزه برای سرمایه گذاری را بیشتر می کند.

افزایش سرمایه
افزایش ســرمایه در واحدهای اقتصادی و شــرکتها معمواًل به ســه 

طریق انجام می شود:
1- افزایش سرمایه با روش جایزه

2- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی 
3- افزایش سرمایه به روش صرف سهام

وش جایزه 1-  افزایش سرمایه به ر
شرکتها بخشی از سود سالیانه را در حساب اندوخته ذخیره می کنند 
و در مقاطعی از زمان، موجودی این حســاب را به حســاب ســرمایه 
منتقل می ســازند و اوراق سهام جدید را به نسبت سهام قبلی بین 
سهامداران توزیع می نمایند و به این طریق سرمایه شرکت را افزایش 
می دهند؛ در این حالت ســهامداران پولی بابت اوراق ســهام جدید 

نمی دهنــد؛ لذا اصطاحًا به آن افزایش ســرمایه بــه روش جایزه می 
کاهش قیمت ســهم، از نسبت افزایش  گویند. در این روش نســبت 
گر کاهش قیمت سهام  سرمایه، مقداری کمتر است به عنوان مثال ا

250درصد باشد افزایش سرمایه حدود 270 درصد خواهد بود.

2-افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی
که شــرکت اندوخته ای برای  از ایــن روش زمانی اســتفاده می شــود 
افزایش ســرمایه نداشــته باشد. در این روش شرکت به هر سهامدار 
به نسبت سهام قبلی امتیازی جهت خرید سهام جدید می دهد که 
اصطاحًا به آن حق تقدم هم می گویند و برگه آن را برای سهامداران 
ارسال می کنند و سهامداران در صورت تمایل در زمان مقرر با اعام 

پذیرش خود وجه آنرا به حساب تعیین شده واریز می کنند.
کلــی محاســبه حداقل قیمت هر ســهم پــس از افزایش به  فرمــول 

صورت زیر است:

 

سيمي هر سهم استفاده مي براي ارزيابي شركتها از رابطه   كنيم اي به نام نسبت سود ت
سيمي هر سهم   > 1  نسبت سود ت

 
يزه براي سرمايه باشد معمو كمتر از واحد مي كه اين نسبت  .كند گذاري را بيشتر مي و هرچه نزديكتر باشد ان

 
ه ا ا   ا

ادي و شركتها معمو به سه طري انجام ميافزاي سرمايه در   شود واحدهاي اقت
 افزاي سرمايه با رو جايزه.1

دي افزاي سرمايه از مح آورده.2  هاي ن

 افزاي سرمايه به رو صر سهام.

 
ا ه به   ا ا    ا

خيره مي شي از سود ساليانه را در حساب اندوخته  اطعي از شركتها ب  بزمان، موجودي اين حساب را به حسا كنند و در م
نمايند و به اين طري سرمايه  سرمايه منت مي كنند و اورا سهام جديد را به نسبت سهام قبلي بين سهامداران توزيع مي

دهند؛ لذا اصطالحا به آن افزاي  بابت اورا سهام جديد نميدهند؛ در اين حالت سهامداران پولي  شركت را افزاي مي
داري كمتر است به  ،افزاي سرمايه نسبت در اين رو نسبت كاه قيمت سهم، از. ايه به رو جايزه مي گويندسرم م

ال اگر كاه قيمت سهام  2درصد باشد افزاي سرمايه حدود 250عنوان م  .درصد خواهد بود 0
 

ه ا   ا ا  د  ا  ا ن
در اين رو شركت به هر . اي براي افزاي سرمايه نداشته باشد شود كه شركت اندوخته از اين رو زماني استفاده مي

دم هم مي سهامدار به نسبت سهام قبلي امتيازي جهت خريد سهام جديد مي گويند و برگه آن  دهد كه اصطالحا به آن ح ت
رر  كنند و سهامداران را براي سهامداران ارسال مي وجه آنرا به حساب تعيين با اعالم پذير خود در صورت تماي در زمان م

 .كنند شده واريز مي
 هر سهم پس از افزاي به صورت زير استفرمول كلي محاسبه حداق قيمت 

 
ه به يك سهم دم متعل +مبلغ اسمي به نسبت ح ت قيمت سهم قب از افزاي

گيرد مي دمي كه به هر سهم تعل  𝟏𝟏+تعداد ح ت
ا  دا        ا ا

 
ام ه به    ا ا    ا

ي بي از قيمت اسمي و از طري پذيره رساند و تفاوت حاص از  نويسي به فرو مي در اين رو شركت سهام خود را به مبل
اين . دهد در ازاي آن سهام جديد به سهامداران قبلي ميقيمت فرو و قيمت اسمي سهام را به حساب اندوخته منت و يا 

 .رو نسبت به رو قبلي از سرعت عم بيشتري برخوردار است
 

 خالصه محاسبه انواع روشهاي افزاي سرمايه
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گرد   پا
له ها  ان  از فشار ناشی از باال رفتن از  کوتاه برای ان تی  له ها، زمینه ساز فرا گرد در راه  ا

له...... گرد در م ا است و این 

یون انتشارات     کمی

ــری  احــ فرزنــد  ــ از  ســال زوجــی 
رشــان را  شــدند. آن دو عاشــ هــم بودنــد و 
ــیار دوســت داشــتند. فرزندشــان حــدودا دو  ب
ری باز ی دارو را وس  ه بود که روزی مرد ب سا
ون برای رسیدن به  زخانه مشــاهده کرد و  آشــ
ر گفت که  محل کار دیر شده بود، به هم
ه قرار دهد. مادر  ری را ببندد و آن را در قف در ب

و را به کل فرامو کرد. له مو پرمش
ری را دید و رن آن توجه  ه کو ب رب
را جل کرد، به سمت رفت و هم آن را خورد. 
ــمومیت شدید شــد و به زمین افتاد.  ار م او د
ــی  مــادر ســری او را بــه بیمارســتان رســاند و
ــمومیت بــه حدی بــود کــه آن کود  شــدت م
یار از این که با  رد. مادر بهت زده شد و ب جان س

شوهر مواجه شود وحشت داشت.
وقتی شــوهر پریشــان حال بــه بیمارســتان آمد و 
ر کرد و  دید که فرزند از دنیا رفته، رو به هم

ف سه کلمه به زبان آورد.
ه بودند فکر می کنید آن سه کلمه 

عزیزم دوستت دارم شوهر ف گفت 
ر شــوهر یــ رفتار  یرمنت عمــل کام  عک ا
کنشی بود. کود مرده بود و برگشتن به زندگی  فرا
ــتن مادر  کار دان ا ه ای برای خ محال. هی نک

گر او وقت می گذاشت و  وه، ا وجود نداشت. به ع
ری را ســر جای قرار می داد، شاید آن  خود ب
تن  صر دان یلی برای م اتفاق نمی افتاد. هی د
وجود نداشــت. مادر نیز تنها فرزند را از دســت 
ه نیاز داشت،  ح یزی که در آن  داده بود و تنها 
ــداری و همــدردی از طر شــوهر بــود. و آن    د
یزی بود که شــوهر بــه وی داد. گاهی  همان 
ول ی  صر و م اوقات ما وقتمان را برای یافتن م
ه محل کار   ، ه در رواب ر می کنیم،  رخداد 
یــا افرادی که می شناســیم؛ و فرامو می کنیم که 
یمت و تعادل بــرای حمایت از  می توانیــم کمی م
ــانی داشته باشیم. در   نهایت، آیا نباید  رواب ان
ــی که دوســت داریم آسان ترین  شــیدن ک ب
کار ممکــن در دنیا باشــد داشــته هایتان را گرامی 
شیدن  م ها، درد ها و رن هایتان را با نب بدارید. 

ندان نکنید. دو
ــت بــا این نو طــرز فکر به  ــی می توان گر هرک ا
ــیار کمتــری در دنیا  ت ب رد، مشــک زندگــی بن

وجود می داشت.
بــرای  بی میلی هــا  و  رشــ ها  ــادت ها،  ح
نین خودخواهی و تر  ران، و هم شیدن دی ب
ت  را از خــود دور کنیــد و خواهیــد دید که مشــک

تند. ندارید حاد نی نان هم که شما می  آن 

گر بتوانی ی ش  گفتند م ا عاده سرد می شد. دوستان م  که شبها باد می آمد و فوق ا دین، مکان مرتفعی بود  نصرا در نزدیکی ده م
گرنه تو باید ی مهمانی مفصل به همه ما بدهی. ه بمانی، ما ی سور به تو می دهیم و  کنی در آن ت ب بدون آنکه از آتشی استفاده  تا 

گفت من برنده شدم و باید به من سور دهید.  که آمد  ب  کرد و  ید و سرما را تحمل  ب به خود پی ا رفت وتا  کرد. ش به آن م قبول 
ا  ره روشــن بود و معلوم بود شــمعی در آن ن گفتنــد مــ از هیــ آتشــی اســتفاده نکردی م گفت نــه، ف در یکی از دهات اطرا ی 
ن روز  کــرد و گفت ف کرده و بنابراین شــرط را باختی و بایــد مهمانی بدهی.م قبول  گرم  گفتنــد همــان آت تورا  روشــن اســت. دوســتان 
ی هنوز  را و گفت  ت. م  کار نی ار نهاری در  ، ان گفتند م ناهار به منزل ما بیایید. دوستان یکی یکی آمدند، اما نشانی از ناهار نبود 
که برن را درون بریزم. دوســتان  ر نبود. م گفت آ هنوز جو نیامده  ه هم گذشــت باز ناهار حا آماده نشــده، دو ســه ســاعت دی
کو  ایین تر ی شم  کرده دو متر  ونه آ به جو نمی آید. دیدند م ی دی بزر به طاق آویزان  زخانه رفتند ببیننند  به آش
ند  له  ور از فا گفت  کند. م  گرم  له دو متری دی به این بزرگی را  کو نمی تواند از فا زیر دی نهاده.گفتند م این شــم 

ذا آماده شود. شما بنشینید تا آ جو بیاید و  کند گرم  ه  ت مرا روی ت کیلومتری می توان

 چیرگی نور بر تیرگی
نوید روشن فردا

آئین سور و سرور
جشن بشكوه یلدا
هم نوازی نار و نور

بر مردم ایران زمین
در گستره دنیا

و تو نازنین
فرخنده و خجسته بادا
شاد زی، دیر زی و آزادا

یلدایتان پیروزی فردایتان بادا
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داستان من و دل کندن
 از کفشهای قدیمی ام

کــه  کفشــهایی  کفشــهایم بــودم.     دلبســته   ی 
یادگار سالهای نو جوانی ام بودند

دلم نمی آمد دورشــان بیندازم .هنــوز همانها را 
می پوشیدم

کفشها تنگ بودند و پایم را می زدند اما 
گر بر می داشــتم زخمی تازه نصیبم  قدم از قدم ا

می شد
کــه رفتــن  بــروم زیــرا  کمتــر راه  ســعی می کــردم 

ک بود دردنا
می نشستم و زانوهایم را بغل می گرفتم

ک است و می گفتم: چقدر همه چیز دردنا
کوچک است و شهرم و دنیایم چرا خانه ام 

بــوی مالــت  زندگیــم  می نشســتم و می گفتــم: 
می دهد و تکرار.

می نشســتم و می گفتــم: خوشــبختی تنهــا یــک 
دروغ قدیمی است

کفشــهایم جایی  می نشســتم و بــه خاطــر تنگی 
نمی رفتم

قدم از قدم بر نمی داشتم... می گفتم و می گفتم
کنارم رد شد ......... پارسایی از 

کفشی بر پا نداشت عجب ! پارسا پا برهنه بود و 
گفــت: خوشــبختی  کــه دیــد لبخنــدی زد و  مــرا 

دروغ نیست
اما شــاید تو خوشبخت نشــوی زیرا خوشبختی 

کردن است خطر 
و زیباترین خطر..... از دست دادن

کفشــهای تنگ آویخته ای... برایت  تا تو به این 
کوچک است و زندگی مال آور. دنیا 

کن. شــجاع باش و  کفش تازه به پا  کن و  جرأت 
که بزرگتر شده ای کن  باور 

گر  گفتم: ا کــردم، پوزخنــدی زدم و  رو بــه پارســا 
کفش تازه به پا  راست می گویی پس خودت چرا 

نمی کنی تا پا برهنه نباشی؟
پارســا فروتنانه خندید و پاسخ داد: من مسافرم 
که از سفر  که هر بار  کفشی بود  و تاوان هر سفرم 

برگشتم تنگ شده بود و
که قدری بزرگتر شده ام. پس هر بار دانستم 

هزاران جــاده را پیمودم و هزارها پای افزار را دور 
انداختــم تــا فهمیــدم بــزرگ شــدن بهایــی دارد 
کفشــی  کــه بایــد آن را پرداخت؛ حاال دیگر هیچ 

اندازه من نیست.

ریشه "گرگ باران دیده" از کجا آب می خورد؟ 
کنایــه از افراد  ــل درآمــده  م ــر ا ــورت  کنــون به  کــه ا فــی  ایــن ترکیــ و
شــیده، نشــی و فراز زندگی را  گار را  گرم و ســرد روز که  ر و آزموده اســت  م

تیها و دشواریها آبدیده شده باشند.  درنوردیده، در بوته س
ه از  گر ب که  د اســت  ل معت ر و مص ل ســا دا در مورد این م مه ده ع
گرســنه  ند  باران می ترســد و در وقت باران از ســورا خود بیرون نمی آید هر
گرگی بیرون خانه خود باشــد و از اتفاقات، او را باران  ون  و تشــنه باشــد، اما 
یر می شــود و از باران  ــر د ــرری نمــی رســد بار دی درگیــرد و ببینــد از او آفتــی و 

گردد. خا نمی 
ه باران دیده نه  گــر ب وییم  کنیم باید ب ــنده  یل و علت ب گــر به همین د ا
گرگهای بزر است  ر بر  فی نا گر در این ترکی و گر باران دیده، زیرا واژه 
ر  گر  کنند. ا حــاری و بیابانهــا به دنبال طعمه ت و دوندگــی می  کــه در 
کار می بردند. ل باال به  گر در م ه را به جای  گر ب ه بود  گر ب صود  و م
ل از  یر خود بــه ن ــر محمــد معیــن هــم در فرهنــ جام و بــی ن شــادروان دک
ــد  ل می نوی م ــر ا گــر راجــ به ریشــه این  یــل واژه  هــا  ســایر فرهن
گــر از بــاران مــی ترســد و در بــاران از ســورا خــود بیرون نمــی آید اما  گوینــد 

ر ترس می ریزد. ورد دی حرا باشد و باران ب که در  همین 
ا معنی  کــه در این گر باالن دیده  میباشــد  ــی از همــه ی اینهــا محتمل تر   و
کــه یکبار در تلــه افتاده  گرگی  بــاالن بــه معنــای دام و تله اســت. یعنــی  ــوی 
ی  و گرانبها دارد و ب ربه ای  ی رســته باشــد ت کمین شــکار باشــد و یا از دام و 

اران جوان  اه خبرن واهد شد. منب  باش گرفتار ن ر  دی

درس بدهید؛ به پسرم 
کــه به ازای هر  ــرم بیاموزید  ــتند، اما به  ادق نی او بایــد بدانــد کــه همه مردم عادل و 
ویید، به ازای هر سیاستمدار خودخواه، رهبر  ی هم وجود دارد. به او ب دی ان  شیاد، ان

ت. جوانمردی هم یافت می شود. به او بیاموزید که در ازای هر دشمن، دوستی هم ه
کند، بهتر  ــ  ک کار و زحمت، ی دالر  گر با  می دانــم وقــت می گیرد، اما به او بیاموزید ا
یرد؛  ند ب کــه از باختن  ن دالر بیابد. به او بیاموزید  کــه جایی روی زمیــن  از آن اســت 

ذت ببرد. از پیروز شدن 
گر  ثیر مهم خندیدن را یادآور شوید. ا ه خوردن بر حذر دارید. به او ن و ت ب او را از 
کند، به  ویید تعم  ا در زندگی را آموز دهیــد. به او ب ک ــ موثر  می توانیــد بــه او ن
که  ه و زنبورها  گل های درون با پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقی شود. به 

کند. اه  در هوا پرواز می کنند، با دقت ن
ی  ل به قبو که مردود شــود، اما با ت که در مدرســه بهتر این اســت  ــرم بیاموزید  به 
ک باشد. به او  گردن  ک ها،  گردن  یم و با  یم ها، م رم یاد بدهید با م نرسد. به 

گر همه بر خ او حر بزنند. اید ایمان داشته باشد، حتی ا ویید به ع ب
ر درست می رسد  که به ن نی را  که همه حر ها را بشنود و س رم یاد بدهید  به 

کند. ا  انت
که در او  رم یاد بدهید  گر می توانید به  رم آموز دهید. ا ارز های زندگی را به 

ت نکشد. ا تن خ که از اش ری کند. به او بیاموزید  م  اندوه تب
گذاری برای  کند، اما قیمت  ی تعیین  که می تواند برای فکر و شعور مبل به او بیاموزید 
ای  گر خود را بر ح می داند  لیم هیاهو نشود و ا که ت ویید  دل بی معناست. به او ب

د. ن تد و با تمام قوا ب ن بای س
ــازید.  یمــت بــه خــر دهیــد، امــا از او یــ نازپــرورده ن ــرم م ام تدریــ بــا  هنــ
اد داشــته باشد. توق زیادی  که به مردم اعت اع باشــد. به او بیاموزید  که شــ ذارید  ب

یار خوبی است. کم سال ب کود  رم  ه می توانید بکنید،  که  است، اما ببینید 
دیدار شد. ین بار در دگر  ر او ینکلن به معلم  نوشته نامه آبراهام 
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که حــد فاصل  پروژه هــای مدیریــت شــهری تهران محســوب می شــود 
تقاطــع بزرگراه هــای شــهید صــدر و شــهید مــدرس در غــرب تــا تقاطــع 
بزرگراه هــای امــام علــی)ع( و شــهید بابایــی در شــرق قــرار دارد و باعث 
کشور به  خواهد شــد تا شــهروندان به راحتی از بزرگترین پروژه شــهری 

کنند. صورت همزمان استفاده 
پروژه هــای ســاخت تونــل نیایــش و بزرگــراه طبقاتــی صــدر در امتــداد 
یکدیگــر به اجــرا درآمــد تا ضمــن تکمیل حلقــه ارتباطی غرب به شــرق 
در پهنه شــمالی پایتخت، به میزان قابل توجهی در تســهیل ترافیک و 
افزایش ظرفیت بزرگراه های پایتخت موثر  باشــد. ساخت دومین تونل 
کشور در تهران آن هم  شهری بزرگ جهان و اولین پل تک پایه تقاطعی 
که  با بهره مندی از توان مهندسان جوان و متخصص ایرانی نشان داد 

روند توسعه فن آوری های عظیم همچنان ادامه دارد.

کشــور،  پــروژه طبقاتــی صــدر به عنوان نخســتین پــل تک پایه طبقاتی 
شــامل ســاخت یــک پل اصلــی بــه عــرض 22.70 متــر و طــول تقریبــی 
کیلومتـــر  که بــا احتســاب رمپ های دستـــرسی به 11  کیلومتــر اســت   6
که در  می رســـد. این پـل بـه صورت دو بـانـد رفت و برگشت ساخته شده 
هــر باند، عــرض الزم برای دو خط عبوری و یک خط توقف اضطـــراری 
تامین شده است. در  واقع عرض بزرگراه طبقاتی از عرض پوسته بزرگراه 
کمتر اســت و به دلیــل قرارگرفتــن تــک پایه هــا در رفیــوژ میانــی  موجــود 

کاسته نمی شود.  بزرگراه، از سطح سرویس دهی موجود در تراز صفر 
در مراســم افتتــاح پــل طبقاتی صــدر، علــی الریجانی، رییــس مجلس 
شــورای اســامی با بیان اینکه زمان طوالنی اجرای پروژه ها به یکی از 
کشــور تبدیل شده است، افزود:  آفت های اصلی پروژه های عمرانی در 
کلنگ زنی شــده اما به  کنون پروژه های عمرانی زیادی  کشــور هم ا »در 
که به  علــت نبــود اعتبــارات اجــرای ایــن پروژه ها با وقفــه روبه رو شــده 
گرفته  گاهی تکمیل یک بیمارستان حدود 17 سال زمان  عنوان مثال 
که افزایش زمان در اجرای پروژه های عمرانی زمینه افزایش هزینه ها و 

فرسودگی پروژه مورد نظر را به دنبال داشته است«. 
الریجانــی بــا اعام اینکه »حدود 400 هزار میلیــارد تومان پروژه عمرانی 
کنونی بــرای اجرای  کلیــد خورده اســت«، افزود: »در شــرایط  کشــور  در 
گــر این  کــه ا ایــن پروژه هــا حــدود 20 هــزار میلیــارد تومــان وجــود دارد 
خ تورم محاســبه شــود، اجــرای پروژه ها حدود 50 ســال  موضــوع بــا نــر
گفــت: با بیــان اینکــه قطعا پــروژه صدر با  طــول می کشــد.«. الریجانــی 

تدبیر اجرا و طراحی مهندسان ایرانی به اتمام رسید.

 پل صدر به عنوان تنها پل تقاطعی تک پایه ای کشور با حضور 
رئیــس، نمایندگان مجلس شــورای اســامی، اعضای شــورای 
شهر، شهردار تهران، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، معاونان 
شهردار، مدیران شهری و بسیاری از شخصیتهای کشوری و با 

حضور پایتخت نشینان به بهره برداری رسمی رسید. 
پــروژه پــل طبقاتی شــهید صدر به عنــوان یکــی از عظیم ترین 

پـــل  طبــقاتی        صـــــــــــــــــدر
 افتتاح شد
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شــهردار تهران نیز در حاشــیه مراسم بهره برداری از پل طبقاتی صدر از 
گفت: »فعا  کــردن بزرگراه بعثــت در آینده نزدیک خبــر داد و  دو طبقــه 
کردن آن در دست مطالعه است.« محمدباقر  بزرگراه همت و دو طبقه 
کیفیت و طراحی قابل عرضه در  قالیبــاف افــزود: »پروژه صدر در بخش 
مقیــاس بین المللــی اســت. از ایــن رو به همه مردم تهران و مســووالن 
که تحمل رنج و زحمت  این پروژه تبریک می گویم.« وی از مردم تهران 
گفت: »به عنوان شــهردار  کرد و  را در پروژه صدر داشــتند، عذرخواهی 
که پروژه افتتاح شده است، عمر مفید پل صدر یکصد سال  خوشحالم 
پیــش بینی و در نظرگرفته شــده اســت و در صورت نگهداری مناســب 

طول عمر پل صدر بیش از این خواهد بود
که تونل نیایش و پل  معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان این 
کرد : شهروندان  صدر هرکدام به تنهایی قابل استفاده هستند تصریح 
باید برای استفاده از این بزرگراه انتخاب صحیح داشته باشند ، ما نیز 
ایــن پــروژه را صرفا برای اتصال دو نقطه بــه یکدیگر احداث نکردیم وبا 
کردستان و نیایش غرب در  وجود بزرگراه امام علی)ع( در شرق و بزرگراه 

کاملی برقرار است.  مجموعه صدر اتصاالت 
 دکتر مازیار حسینی در مراسم افتتاح بزرگراه طبقاتی صدر ضمن بیان 
کشــور ثبت خواهد شــد،  کــه امروز ایــن پروژه در تاریخ مهندســی  ایــن 
گردد آنهم  گفت : احداث بزرگراه طبقاتی صدر به دو سال پیش باز می 
گرفتیم بعد از احداث تونل نیایش با افزایش ظرفیت  که تصمیم  زمانی 

اتوبان صدر ، ظرفیت رینگ بزرگراهی شمال تهران را افزایش دهیم . 
حسینی با اشاره به اجرای فاز یک مطالعاتی پروژه صدر در اواخر سال 
کرد: تونل  89 و طراحــی و اجــرای پــروژه به طــور همزمان خاطر نشــان 
کابلهای فشــار قوی به طول شش هزار و 210 متر در  تاسیســاتی انتقال 
کیلو  که بــرای اولین بار خطوط 220  ابتــدای این پروژه به انجام رســید 
ولت به روی زمین قرار داده شــد، با اجرای این تونل برای اجرای فیبر 
کانال  نــوری شــهرداری و همچنیــن مخابــرات دیگــر نیازی به ســاخت 

زمینی نیست . 
معاون شهردار تهران افزود: احداث بزرگراه طبقاتی صدر با حضور شش 
کاری جهادی بود و میانگین ســنی مهندســان  هــزار نیــرو در 26 مــاه، 
این پروژه 28 ســال و میانگین ســنی مدیران آن 35 ســال اســت. وی 
که  افزود : 3372 قطعه بتنی )ســگمنت( برای این پروژه ســاخته شــد 
هیچکدامشان شبیه یکدیگر نبوده و تنها یک قطعه دچار مشکل شد 

که 48 ساعت بعد نمونه آن مجددًا ساخته شد. 
کرد: ســاخت  معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران در ادامه اظهار 
کیلوگــرم بر ســانتیمتر مربع، اجرای  کم با مقاومــت 500  بتــن خــود مترا
کشــور و مصرف  تســتهای دوام و مانــدگاری میلگــرد بــرای اولین بار در 
کابل به اندازه هفت برابر مســیر تهران - مشــهد از دیگر اقدامات انجام 
شــده در این پروژه اســت. معاون شهردار تهران، تونل نیایش و بزرگراه 
کشــور خواند و افــزود: 100 دوربین  صــدر را از هوشــمندترین ســازه های 
گــی های متفاوت در این پروژه نصب شــده و نیازی به حضور در  بــا ویژ

کنترل نداریم. به ازای هر 10 نفر نیروی  میــدان و محل بــرای 
کــه زحمات  کار یــک نیــروی HSE در ایــن پــروژه مســتقر بود 
کــه در پروژه هــای  کشــیدند، ایــن در حالــی اســت  بســیاری 

عمرانی به ازای هر 25 نفر یک نیروی HSE وجود دارد. 
حجت االســام  صــدر،  پــل  افتتــاح  مراســم  حاشــیه  در 
کمیســیون فرهنگی شــورای شهر  عبدالمقیم ناصحی رئیس 
تهران اظهارکرد: انصافا باید بگویم پل صدر یکی از بزرگترین 
ابتــکارات و افتخارات در طور تاریخ بلدیه شــهر تهران اســت 
و یکــی از دالیل این افتخار ســاختن این پل توســط جوانان 
گرفتن از  کمــک  کــه بدون  متعهــد و متخصــص ایرانی اســت 
نیروی فنی خارجی موفق به ساخت این افتخارملی شدند. 
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ایــران و 1+5 بــه توافــق رســیدند، ایــن موفقیــت را به مقــام معظم 
رهبری، ریاست محترم جمهور و هیات دولت تدبیر و امید و مردم 

گوییم. شریف ایران تبریک و تهنیت می 
کرات دیپلماتیک    گیرترین مذا سرانجام بعد از سخت ترین و نفس 
ایران و 1+5 در ژنو به توافق رسیدند .بدین ترتیب بن بست ایجاد 
شده در پرونده هسته ای کشورمان ، گشوده شد و راه برای کاهش 
کره کننده   تحریم ها هموار گردید. این اقدام ستودنی را به گروه مذا
هســته ای ایــران تبریــک و تهنیت عرض می نماییم، بی شــک به 
کنونی آثار مثبت روانی  دلیل حساســیت اقتصاد ایران در شــرایط 
که  کشــور مشــاهده می شــود به طوری  این توافق در روند اقتصاد 
کاهــش حبــاب قیمــت ارز و ســکه پس از توافــق به روشــنی در بازار 
که بســیاری از روند قیمتها تحت  ایران مشــهود اســت و از آنجایی 
گیرد ولذا در هفته آینده  تاثیر قیمت ارز و ســکه در ایران شکل می 
کنیم.  امید است تاثیر آن را بر روی سبد هزینه خانوار هم مشاهده 
کره هســته ای با هر تعبیر و تفســیری  که مذا گفت  با قاطعیت باید 
که از آن می شود یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم می 
که این موفقیت را به ریاســت محترم جمهور و هیات دولت  باشــد 

تدبیر و امید تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
کــه توســط  بررســی مفــاد توافقنامــه 
منابع غربی منتشــر شــده نشــان می 
کــه توافــق ژنــو در دو بخــش و  دهــد 
ح زیر  هــر بخش در چند ســطر به شــر

خاصه می شود.
ا تعهدات ایران

1 - توقف غنی سازی 20 درصد و خنثی 
کــردن خطــر ذخایــر اورانیــوم 20درصــد 
 غنی شده پیشین، ضمن داشتن اجازه

 غنی سازی 5درصدی
کار تأسیســات هســته ای  2 - ادامــه 
که ایران توســعه  در ایــران بــدون آن 

کند جدیدی در آنها ایجاد 
3 - پذیرش بازرســی های بیشــتر آژانس بین المللی انرژی اتمی بر 

تأسیسات هسته ای ایران
+  تعهدات 

1 - عدم اعمال تحریم جدید
گرانبهــا،  فلــزات  و  طــا  زمینــه :  در  تحریم هــا  برخــی  تعلیــق   -  2

خودروسازی ایران ، صادرات پتروشمی ایران
3 - صــدور مجــوز بازرســی ها و تعمیــرات خطوط هوایــی ایرانی به 

منظور ارتقای سطح ایمنی پروازها
کنونی 4 - محدود نکردن سطح فروش نفت ایران از وضعیت 

5 - چهــار میلیــارد و 200 میلیــون دالر از پــول های مســدود شــده 
کشور به ایران مسترد می شود و  15 میلیارد دالر از  ج  ایران در خار
درآمدهایش در طول این مدت به حساب های مسدود شده اش 

کشور ریخته خواهد شد. ج از  در خار
کمک های تحصیلی دولتی  6 - چهارصــد میلیون دالر به صــورت 
از صندوق های ایرانی مســدودی مستقیما به موسسات آموزشی 
کشــورهای ثالث انتقــال می یابد تــا هزینه های  شــناخته شــده در 

تحصیلی دانشجویان ایرانی تسویه شود.
بــا  دوســتانه  انســان   تعامــات   -  7
تعامــات  شــود.  مــی  تســهیل  ایــران 
بــه  مربــوط  تعامــات  انسان دوســتانه، 
کشــاورزی، دارو، درمــان  کاالهــای  غــذا، 

اســت. پزشــکی  ابــزارآالت  و 
 آینده

بنا شــده اســت ایــن توافقنامه به مدت 
کرات  6 مــاه اجرا شــود و بعــد از آن ، مذا
جامــع بــرای ادامــه مســیر و لغــو بقیــه 

تحریم ها ادامه یابد.
کمیته مشــترکی از ایــران و 1+5 بر حســن 

اجرای توافق نظارت می کند. 

ایران و 1+5 به توافق رسیدند
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اشاره
رخه های  یتهای پیمانکاری وارد  کمیتی، شــرای فعا تی و حا ــتهای پیوســته با نهادهای دو با پی گیریها و نش
ییــر قیمــت ارز در پیمانهای فاقد  که در مــورد نحوه جبــران آثار ت ق و اثرب شــده اســت بــه طوری  ت خــ تعامــ
گرامی ماهنامــه پیام آبادگران و مدیران ارشــد عضو  ــر خوانندگان  که ن ادر شــد  زین  شــنامه ای جای تعدیــل، ب

من را به مفاد آن جل می نماییم. ان

من شرکت های ساختمانی ان
)سندیکای شرکت های ساختمانی(

تاری 

شماره

پیوست

شماره ثبت    
  »�ام  �دا «

  
  ��ور � ا�ی �ام  آ�ی ��ادس ��مد�ھدی ر���ی

  �عمو�� ���ر  �ظمرت را��ردی 
 �عمو�� ��  ر�ی و �ظمرت را��ردی ر��س ���ور

  د��ورا�عم  یی ��وه ��را  آ�ر اصالح ���ت حم�  یی ا�ژی و ����ر ���ت ارز�و�وع : 
   ١١/١٠/٩١�ورخ  ٨٠٧٧۶/١٠٠و  ١/۵/١٣٩١�ورخ  ٣۴۶۴٣/١٠٠(���ام  یی �ممره  

  
  پس از سال 

کالت ��ی از ��� � ا���ضمر �ی رسم�د ، ا�ضمی ا�ن ا���ن �ی ��وا��ھمی �دیده اعال  �ی  �مم�اد،  ود �قد���ی و رو�دا��ا�ش �ی رو� ���ت �صم�ح سم��مم�ی، �دممت و د����دیی ��ی از ����م و�وسم�ت بمزار ارز ا����ار دا��ه و ��
کمرا  را �أ�� ��وده ا�ت  کمری ابالغ شم�� یی �عد�  و ����ر ��ود  ���ام  یی ز�:و از �م�ه ا�داممت الز  � �را�ط ��و�ی ��ت ر�د  رپدا�ت ��و�ع �طم�امت و ،،،، �داو  �عم��ت ��مم� کالت ��مم�   �ع  ��ی ��

 د��ورا�عم  ��وه ��را  آ�ر اصالح ���ت حم�  یی ا�ژی بم اعمم  ��و  �د��اد � د  یمرا� ی � ��مم  یی ��د �عد�  ؛- ١
 ؛ عد� د��ور ا�عم  ��وه ��را  آ�ر ����ر ���ت ارز � ��مم  یی ��د � -٢

  �و�ط آ  �عمو�� ���ر  �ی بم�د، ١٣٩٢د رسم  
� ��وص ابالغ ����ر ��و�ی �ا���ورد � عم  آید، �قمضم دارد ���ر ��مم�اد بم�ر�ی � عم  آ�ده و ��� � ا���ه ، �را�ط ا��ا��ی ���ت �صم�ح و �دممت و د����د � حم  حم�ر رو�دا��ا��ی دارد و الز��ت ا�داممت 

  د��ورا�عم  یی �و  ا�ذ�  �سم  جمری ھم ا�دا  عم�  � عم  آور�د،�ود  
  �اًال از �ذ  �و� ود��ورات ��م�دی � صم� �ی ��مم�اد �ھم�� ���  را دارد،

  بم �قد�م ا��را                                     
 
                           ��مد�طمردیم                                     

                                          د��ر

ر ر ر  م�م�م�م�م ب

ط�ط��ط�ط��ط�طط�طط�طط�ط�ططمطمططمطمططمرردردرددیدیدییمیمییمیمیم  دمدممدمدمدمدممدمدمدد�د�د ����������م�م��م�م��م�م�
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ی مدیرعامل شری و پرت شرکت  ا ج ر ســف خبر درگذشــت نابهنگام آقای مهند عبدا با دری و ت
کشور  کردیم. این مصیبت بزرگ را به خانواده آن مرحوم و جامعه مهندســی  ســاختمانی ترن باالســت را دریافت 
تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. برای آن مرحوم علّو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره، بازرسان و کارکنان انجمن شرکتهای ساختمانی

نجمن ت ا
تبا مکا
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وكش دار در  كاربرد و موارد استفاده از فین های ر
فن كویل ها 

فیــن هــای روکــش دار در دو نــوع blue و مســی بــرای جلوگیری از 
خوردگــی فیــن ها در مناطــق دارای رطوبت بســیار زیــاد همراه با 
آالینــده هــای نمکــی و اســیدی در هــوا ، ماننــد مناطــق صنعتی 
که بــه دلیل  گردنــد، الزم بــه ذکر اســت  کشــور تولیــد مــی  جنــوب 
گرمایی و افت انتقال حــرارت روکش ها و مصرف  کاهــش هدایــت 
کویــل و متعاقبــًا ســایر تجهیــزات مــدار تهویه،  بیشــتر انــرژی فــن 
کویل با فین روکــش دار در مناطق بدون آالینده  اســتفاده از فــن 

های اسیدی، نمکی و مرطوب توجیهی ندارد.
کویلهای  که معمواًل ســازندگان معتبر، فین فن  الزم به ذکر اســت 
بــدون روکش خــود را جهت نصب در مناطق بــدون آالینده های 
گارانتی می نمایند. اسیدی و نمکی و مرطوب  به مدت 30 سال 
ــم مــدارك تســت خوردگــی فیــن هــا بــر اســاس اســتاندارد  ما

 JIS صنعتی ژاپن

(Hermetic(  آیا موتورهای هرمتیك
در فن كویل ها  كاربرد دارد؟

کامًا آب  کــه  موتورهــای هرمتیــك بــه موتورهایی اطاق می گردد 
گرد و غبــار به داخل ســیم پیچ موتور  بنــد بــوده و هــوا ، رطوبت،  
کمپرســورها و دســتگاه  گونــه موتورها در  نفــوذ نمــی نمایــد، ایــن 
 ( مبــرد  مایــع  خــود  توســط  و  می گردنــد  اســتفاده  تبریــد  هــای 
کاری می شوند.  کاری و روان   Refrigerant( و یا ماده جاذب خنك 

(Self lubricated)
گــرد و غبار بــرای موتور ها از شــاخص   در مــورد نفــوذ رطوبــت و یــا 
کــه  دو رقمــی IP یعنــی Isolation Protection اســتفاده می گــردد، 
کثر6( و رقم دوم  گرد و غبــار )حدا رقــم اول مربوط بــه درجه نفوذ 
کثــر 6( می باشــد،که IP موتورهای  معیــار نفــوذ آب بــه موتور)حدا
کــه در فن  هرمتیــك بــا تعریــف فــوق 66 اســت، الزم به ذکر اســت 
کویل قرار می گیــرد و به هیچ وجه  کویلهــای ســقفی موتور قبــل از 
کاری موتــور با مایع مبــرد و یا  امــکان نفــوذ آب بــه موتــور و خنــك 
جــاذب وجود ندارد و در هیچ مرجعی اســتفاده از موتور هرمتیك 

گردد. کویل ها توصیه نمی  برای فن 

آیــا امــكان ســوختن ســیم پیــچ یكــی از ســرعتها 
ســایر  بــا  موتــور  كــردن  كار  و   )Hi,Med,Low)

سرعت  ها وجود دارد؟
کــه باعث چرخیــدن موتور می  جهــت ایجاد میدان مغناطیســی 
که نول و فاز به ســیم پیچ موتور متصل باشند در  گردد الزم اســت 
گشتاور  صورت قطع اتصال مربوطه برق به ســیم پیچ نمی رســد، 
کار نخواهد نمــود، حتی در صورت  مربوطــه ایجاد نشــده و موتور 
که امکان برق رسانی به  ســوختن قسمتی از ســیم پیچ به نحوی 
بقیه قســمتها میســر باشــد امکان چرخش موتور وجــود نخواهد 
کارکردن فن  داشــت بنابراین ادعای برخی از ســازندگان مبنــی بر 
کویــل بــا دورهایی متفاوت در صورت ســوختن قســمتی از ســیم 

پیچ صحیح نمی باشد.

تفاوت طول سینی فن كویل ها
 به چه دلیلی است؟

کویل  کویل وظیفــه جمع آوری آبهای تقطیر شــده بر  ســینی فن 
کننــده طــول ایــده آل مــورد نیاز  را بــه عهــده دارد، عامــل تعییــن 
که از  ســینی بــرای هر پروژه شــیر برقــی می باشــد، در پروژه هایــی 
کنترل جریان آب ورودی و متناسبًا دمای اتاق،  شیر برقی جهت 
استفاده می گردد از سینی بلند جهت قرارگیری شیر برقی بر روی 

گردد. آن استفاده می 

ی کویل ابارا با سینی معمو نمایی از فن 

کیمیا شمشکی
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کویل کویل ابارا  با سینی بلند جهت نص شیربرقی کنار فن  نمایی از فن 

استفاده از سینی بلند برای قرار گرفتن شلنگهای 
اتصال و جمع آوری كندانس شلنگ ها

کویل  کویل، عمومًا نصب مســتقیم لوله ها و  در هنگام نصب فن 
هــا از طریــق شــلنگ بــر روی ســینی امــکان پذیــر نمی باشــد و در 
کاربردی ندارد، ضمن اینکه شلنگهای  کار  عمل ســینی برای این 
کندانس بر روی آنها امکان  کامًا عایق می باشــند و ایجاد  اتصال 

پذیر نمی باشد.
کویل سینی بلند مشکات استفاده از فن 

الــف( افزایــش طــول دریچــه دسترســی و نامتناســب بــودن آن بــا 
دریچه دهش دستگاه 

ب(آسیب به زیبایی و معماری داخلی 
ج(عدم امکان نصب دستگاهها در سقف هایی با محدودیت فضا 

کا با سینی بلند و نامتناس بودن  اجرای س 
اه  ه های دسترسی و ده دست  دری

                       

ان شدن طول  کا با محدودیت فضا و یک کویل در س   نص فن 

ه های ده و مک دری

ومینیومی   ستیکی و آ تفاوت فن های 

کمی دارند برای  که در برابر حرارت مقاومت  فن های پاســتیکی 
کــه در آنهــا دمــای آب ورودی  گرمســیر  کشــورهای  اســتفاده در 
کثــر 65 درجــه ســانتیگراد می باشــد  کویلهــا در زمســتان حدا بــه 
طراحی و ســاخته می شــوند، در صورت اســتفاده از این نوع فن 
که دمــای ورودی آب  کشــورهای سردســیر  ماننــد ایــران،  هــا در 
کویــل هــا در زمســتان هــا 80 درجه ســانتیگراد می باشــد، پس از 
کویل دســتگاه،  کوتاه به دلیل مجاورت فن پاســتیکی  و  مدتــی 
کار افتــادن  فــن تغییــر شــکل مــی دهــد و ســبب ایجــاد صــدا و از 

گردد. دستگاه می 

که  کشــورهای سردســیر  توضیــح آنکه فــن های آلومینیومی برای 
کویلها در زمســتانها 80درجه سانتیگراد تنظیم  دمای آب ورودی 

گردند طراحی و ساخته می شوند.  می 

 توجــه بــه میــزان صــدای فــن كویــل چــه اهمیتــی 
خواهد داشت؟ 

کویل ها می بایســت میزان صدای  مهمترین اولویت انتخاب فن 
که صــدای بیش از  کارکــرد آنهــا در ســرعتهای مختلــف  باشــد، زیرا 
حد امکان آســایش و آرامش را از اســتفاده کنندگان دستگاه سلب 

می نماید. 
کاتالوگ ها توســط  با توجه به اینکه میزان صدای دســتگاه ها در 
ســازندگان، بــر اســاس معیارهای مختلفی همچون ســطح فشــار 
صــدا)Pressure level( ، ســطح قــدرت صــدا) Power Level( ، در 
گیــری و بیان  می شــود،  توصیه می گردد  فواصــل متفــاوت اندازه 
کــه میــزان صدای هر دســتگاه  به طور عملــی از روی نمونه ی فن 

گردد. کننده  ارزیابی  کویل شرکتهای عرضه 
کویل ها،  کارفرمایــان بــه علت صدای زیــاد برخی از فــن  برخــی از 
بــا پرداخــت هزینه بیشــتر و اســیب رســاندن بــه معمــاری داخلی 
ظرفیــت مورد نیاز در یك فضا را تقســیم مــی نمایند، توضیح آنکه 
کم در  کویل های ابارا- ســینکو به واســطه صدای بسیار  برای فن 
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کمتر و افزایش تعداد  کار، نیازی به اســتفاده از ظرفیتهــای  هنــگام 
کاهش صدا نمی باشد. کویلها برای  فن 

نقش و اهمیت فیلتر و تفاوت های آنها 
در فن كویل ها چیست؟

کویــل را تصفیه می نماید و مانع ورود  فیلتــر، هوای ورودی به فن 
کویــل می گردد ، فیلتر نقش  گــرد و غبار به داخل فن  خــاك و ذرات 
بســزایی در ممانعــت از ورود اجســام خارجــی بــه فن هــا و افزایش 
گیهای فیلتر مرغوب می توان  طول عمر مفید دســتگاه دارد. از ویژ
بــه جنــس و تعــداد الیه هــای آن، قابلیت دسترســی و شستشــوی 

کرد.  سریع و آسان اشاره 

هار الیه ابارا سینکو  ومینیومی    فیلتر آ

حداقل ارتفاع مناسب فن كویلهای سقفی توكار 
کویلهای سقفی توکار در ارتفاع های مختلف طراحی و ساخته  فن 
کمتر باشــد ارتفاع  کلی  هــر چه ارتفــاع آنهــا  کــه به طــور  مــی شــوند 
کاهش می یابد و هرچه ارتفاع دســتگاه  کاذب نیز متناســبًا  ســقف 
کارکرد و مصرف برق بیشــتر  کمتر شــود، موتور با دور باالتر با صدای 
بــرای تامین ظرفیت مشــابه مورد نیاز می باشــد  بــا توجه به اینکه 
کویل هــا دارای اهمیت ویژه ای می باشــد می  کارکــرد فن  صــدای 
کویل جهت استفاده از موتورهای  توان حداقل ارتفاع ایده آل فن 
کــه صــدای آنهــا محســوس نباشــد را 25  کارکــرد پاییــن تــر  بــا دور 

سانتیمتر عنوان نمود.

منابع
- JIS (Japanese Industrial Standard( استاندارد صنعتی ژاپن 

بــرای   Intelligent Building Dictionary نامــه صنعتــی  لغــت     -
 Hermetic تعریف

کمپانی  ابـارا- سینکو ژاپن    -

کویل در  متر مرب فضا  اه فن  استفاده از  دست
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کشــورهای جهــان ســوم برای حل مشــکل اصلــی موجود  کثــر  در ا
مشکات دیگری ایجاد می شود به عبارتی رفع یك مشکل با ایجاد 
مشــکات دیگر همراه اســت. جهت ورود بهتر، موضوع را با مثالی 

آغاز می کنیم. 
ک  که صحبت از ترافیک می شــود تنها یک موضوع را ما هر زمان 
که یک مشکل تنها  عمل قرار می دهیم و بدون آنکه درنظر بگیریم 
و فقــط به یک موضوع ارتباط  ندارد بلکه با عوامل مؤثر متعددی 
همبســتگی دارد و بایــد تمامــی عوامــل اثرگــذار در آن پدیده مورد 
گیرد زیرا پدیده های اجتماعی دارای عوامل خوشــه ای  توجه قرار 

(Multiple Factors( هستند. 
در رســانه ها در ارتبــاط بــا ترافیــک و معضــل روزافــزون آن نظــرات 
متنوعی ارائه می شود ولی هر بار فقط به یک موضوع می پردازند. 
کــم شــود و یــا ســاعت اداری نهادهای  مثــَا اینکــه ســاعات اداری 

که  کــه ترافیــک بدتــر شــد و بهتــر نشــد.زیرا  گــردد  مختلــف متغیــر 
شاخه های متصل آن موضوع را وارد معامات بررسی نمی کنیم و 
به همین دلیل با بررسی غیرعلمی و غیرواقعی به نتایج غیرواقعی 
که بخشی از مشکل ترافیك  و غیرمؤثر دســت می یابیم، در صورتی 
کشور است. از خواننده  ناشی از بوروکراسی چند الیه و مازگونه در 
گرامــی این مطلب می پرســم بــرای اخذ یک مفاصاحســاب یا یک 
گذشــته چنــد بــار مراجعــه داشــته اید چند نوع  موضــوع اداری در 
مــدرک می خواســته اند و حــال بــا وجــود الکترونیکی شــدن امور- 
کاهش نیافته بلکه افزونتر  (IT( مشــکات ســندخواهی ما نه تنها 
نیز شــده است رشــد این پدیده نشان دهنده عدم اعتماد متقابل 
مراجعه کننــده و اربــاب رجــوع اســت در ایــن زمینــه ذکــر مــوردی 

بی مناسبت نیست.
چنــدی قبــل به یــک واحــد مالیاتی بــرای احتمال وجــود مالیاتی 

        
 چه برنامه ای داریم؟  
رسان انجمن مهندس محمدعلی پورشیرازی - عضو هیأت باز

برای رفع مشکالت مختلف روزمره مردم
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کــردم چون ســابقه بــاالی 25 ســال حضور غیرمســتقیم  مراجعــه 
در دارائــی را دارم در مــورد فــوق مجبور شــدم چنــد مرتبه مراجعه 
که صحبت می کردم فریاد همه  نمایم و با بعضی از دوســتان آنجا 
کمــک ممیــز، ممیــز، ســرممیز و ممیــزکل از بــه اصطــاح اینترنتی 
که در ایــن اقدام،  تحــول مورد  شــدن امــور مالیاتــی بلند بود چــرا 
کامل انجام نگردیده است در  نظر حاصل شده است زیرا مطالعه 
کشــورهای دیگر این قبیل امور مالیاتی بســیار ساده حل می شود 
کم کردن فرایند اداری اســت در اینجا با تمام حســن  چون اصل بر 
که بورکراســی  ظــن متولیــان امــر، طراحی امــور به نوعی می باشــد 
کامَا  را بــه چنــد برابــر افزایــش داده اســت چنانکه در یک جلســه 
کــردم بــرای این  کــه حضــور داشــتند عنــوان  رســمی بــه عزیزانــی 
گذشــته یک بار مراجعه می کردم  موضوع )کامَا مشــخص( من در 
که بارها بوده اما حاال 9 مرتبه رفته ام هنوز مشکل حل  موضوعی 
گــر افرادی چون مــن حداقل در روز حــدود 100 هزار  نشــده اســت ا
نفر باشــند می شــود 900 هزار ترافیک از این ســر شــهر به آن طرف 
شــهر امتــداد می یابد و مثــال دیگری می زنیم جهــت دریافت یک 
کردم بعد از چرخیدن  مفاصاحســاب به یک نهاد دولتــی مراجعه 
گیشه درانتها رسید به فرد نیمه مسئول ایشان به مدارک  در چند 
نگاهــی نمودنــد ضمن پاراف، فرمودند بدهید به میز بغل دســت 
که  کار را  گفتم نمی شــد هــر دو  کردم  کننــد من تعجــب  مــن امضــا 
کمتر وقت می گرفت یــک نفر انجام می داد و  کــدام یک دقیقه  هــر 
امضــا می کرد طرف مقابل یــک جواب قانع کننده اجتماعی دادند 
کــه: آقا مــن هم باید نان بخورم و حقوق بگیرم ســئوال اصلی این 
که آی اشــتغال آفرینی با این شــیوه درست اســت؟ آیا هیچ  اســت 
که ناشــی از بوروکراســی اســت  کارمندان  آمــار ضریــب تــورم ازدیاد 
کــه آمار رســمی در مملکت را  کرده ایــم؟ قبول دارم  را یکبــار تهیــه 
کار بــرد آیــا حداقل یکبــار ضریــب بهره وری  بایــد بــا تمهیداتــی بــه 
که به منظور  تهیه و محاسبه و مقایسه شده است در یک جلسه 
تعییــن افزایــش حقــوق ســالیانه بــود مشــارکت داشــتم و 7 نفــر 
که  کارفرمایان بودند من مصرانه عنوان داشــتم  کارگران -  عزیزان 
بیائیــد افزایــش حقــوق را روی ضریب بهره وری افــراد قرار دهیم و 
 دلیل جدائی 

ً
کارگر راضی" اصــَا کــه "من راضــی،  ایــن مثــال را زدم 

نداریم لکن برخوردی احساســی با موضوع شــد به چند ســازمان 
که دارای عوامل اظهار نظری یا مفاصائی یا اجرائی دارند مراجعه 
کاری نمی کننــد و تا ظهر شــاید  کنیــد ببینیــد چنــد نفــر نشســته و 
چنــد مراجعه کننــده هــم ندارند چــون ضریب بهره وری مــورد نظر 
کمتر از دو ساعت است در ژاپن  کار مفید در ایران  نیست، ساعت 
7 ســاعت و 21 دقیقــه اســت. هــر راه حل و یا اتفــاق خوب یا بدی 
کشــور جهان بیافتد در وهله اول عامل اصلی آن دولتها  که در هر 

هستند.
کار و  کردیــم آنهــم حاصــل  در ایــن امــور یــک موضــوع را فرامــوش 
بقولی)out put(  است. چشم انسان حدود 165 درجه را در حالت 
کــردن در دو طرف چشــم می بیند ولی به صــورت هاله لکن  نــگاه 

تمرکــز روی یــک نقطــه اســت مــا مشــکل حــل نقطــه را داریــم. در 
که در این چند سال  تحوالت دورانی سالهای اخیر جهان ممالکی 
که تمام مردم  کرد  کره - ترکیه و... باید قبول  دیدیم مثل مالزی- 
را در یک اســتخر شستشــو نمی دهند جهت اصاحات چند مدیر 
کار را می بینند قبول  کاربــردی واقعی می آینــد بقیه مردم حاصــل 
می نماینــد چنانکــه در ایران در وضعیت بســیار خــاص اجتماعی 
کمترین زمان بیشــترین رهاورد  گهــان مرحوم امیرکبیر می آید با  نا
کاربردی با تجربه و میهن  را باقــی می گذارد منکر مدیریت قاطع و 
غ از شــعار البته ادبیات فولکوریک هر جامعه  پرســتانه نشــویم فار
نیــز طــرز تفکر آن جامعه را بیــان می کند »چرا من اولین باشــم« - 
که برای من نجوشــد هــر چه  می خواهد در آن بجوشــد«  »دیگــی 
و مشــابهات ایــن تمثیــات و اســتعارات ادبــی نشــان می دهد در 
مــواردی منافــع اجتماعی و جمعــی تقدم فضل خــود را در امور از 
دســت داده اســت و تمایــات و منافــع فــردی جایگزین آن شــده 
کــه برنامه ریزیهــا و سیاســتگذاری ها در  اســت و باعــث می گــردد 
چارچوب جزءنگری و منافع فردی انجام پذیرد و نتیجه مطلوب 
و اثربخــش حاصل نگردد؛ ضمن آنکه در برخورد با منابع انســانی 
کاربردی، الیق، باســواد،  کمتــر اهتمام در تربیــت مدیران  کشــور، 
که داشــتیم آیا  کارآمــد وعاشــق حرفــه داشــته ایم و آنهایــی را هــم 
آنهــا را در رأس امــور قــرار داده ایم می توانم ده ها مــورد را نام ببریم 
گرچه از  کارشناســی انجام نشــد،  کــه از آنهــا  اســتفاده تخصصی و 
بهترینهــای دوران خــود بودنــد. البته بــدون مداهنه گویی دولت 
کارآمدی  امیــد و تدبیــر این امیــدواری را  می دهد و انصافَا مــردان 
گرفته اند ولی مشکات  گذشــته روشــنی دارند امور را در دست  که 
عدیده و سنگینی موجود است، به خصوص با عدم تربیت نیروی 
کــه مهمترین معضل می باشــد آیا  کاربــردی )نه مدرکــی(  انســانی 
گذشته دور تمام مدیران الیق،  می توان بر مشکات فائق آمد. در 
کار را از صفــر شــروع می کردنــد و بــه اعــا درجــه جایــگاه ســازمانی 
کــه 20 ســال اســت  می رســیدند. همیــن اتوبــان تهــران -شــمال 
کرده ایم  ج آن  ســرگردان آن هســتیم چند ده برابــر برآورد پول خــر
ح  که این طر چند درصد آن ناقص ســاخته شده است در صورتی 
در ســال 1356 بســیارخوب مطالعــه شــده بــود توســط بهتریــن 
گردیده بود. حال چرا بــدون مطالعه  ح و تصویــب  مهندســان طــر
کافــی آن را از وســط شکســته، و انتهــای آن را از شهرســتان نور به 

چالوس بردند؛ خود داستان مفصلی دارد. 
در خاتمه با توجه به موارد ذکر شــده و با عنایت به دولت محترم 
تدبیــر و امیــد، آرزومندیــم طــوری بــرای امــور زیربنایــی و بخــش 
که مشــکات و موانع فعالیت  گردد  خصوصــی واقعــی برنامه ریزی 
گفته  کوتــاه مــدت داشــت به قــول  رفــع شــود. البتــه نبایــد توقــع 
کرد  جامعــه مهندســان یك ســاختمان را دوماهه می تــوان خراب 
که  ولی به سختی می توان آن را دوساله ساخت با این پیش فرض 
کامل و اعتبار آن پادار باشــد. در هر حال بشــر به  گــر مدیریــت آن  ا

امید زنده است البته امیدی متکی بر واقعیت عینی.
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کــه قوانین  کردند  آقــای مهنــد دادمان در شــروع  بحــث  بیان 
بودجه سنواتی ما را در تامین سرمایه  محدود می کنند لذا  ناچاریم 
به سمت استفاده از راه های دیگر از جمله شرکتهای تأمین سرمایه 

باشیم و به همین خاطر امروز در خدمت شما هستیم.
کــه در خدمت  گفتنــد خوشــحالیم  اســ  ــی در  و آقــای میر
شــما هســتیم. فعالیتهــای مــا را در دنیــا بانکهای ســرمایه گذاری 
انجــام می دهنــد امــا در ایــران بــه خاطــر محدودیتهــای موجــود 
گونــه ای دیگــر تعریف شــده اســت و یــا بایــد از بانک  فعالیتهــا بــه 
مرکزی مجوز بانکی اخذ شــود و یا بایســتی در این موارد از بورس 

گردد. مجوز دریافت 

ایشــان در توضیــح ســابقه تاســیس شــرکت ســرمایه گذاری امیــن 
اعام نمودند از تاریخ تاســیس و اخذ مجوز تامین ســرمایه امین 
کنــون 7هزار میلیــارد تومان توانســته ایم  شــش ســال می گذرد. تا
کــه در بعضــی پروژه هــا از صفــر تــا صــد انجام  کنیــم  تامیــن مالــی 
در  داده ایــم؛  مشــاوره  فقــط  پروژه هــا  بعضــی  در  و  اســت  شــده 
کارهایــی در ایــن زمینــه بــا شــهرداری چند شــهر از جمله  ضمــن 
تهران، شــیراز، اصفهان، شــرکت مپنا و پروژه نارنجســتان و پروژه 

پتروشیمی انجام داده ایم.
 ارکان تشــکیل تهیه ســرمایه بانی، ناشر، امین، شرکت تامین 
ســرمایه، ســرمایه گذاران، عامل پرداخــت، ضامــن، عامل فروش، 

حسابرس، بازارگردان، ناظر)سازمان اوراق بهادار( می باشند. 

 خانم محبعلی ارگان صدور مجوز اوراق مشــارکت بانک مرکزی 
که ســازمان بــورس اوراق مشــارکت   و ســازمان بــورس مــی  باشــند 
شــرکتهای خصوصــی را صــادر می نماینــد. اوراق صکــوک و اوراق 
مرابحــه جــزو اوراق اجرا شــده می باشــند و اوراق اســتصناع هم در 
حــال تصویــب می باشــند. بــرای شــرکتهای ســاختمانی، از طریق 
کننــد درآمــد ایجــاد می کننــد امــکان  کــه مشــخص  قراردادهایــی 
اســتفاده از اوراق وجــود دارد. در اوراق صکــوک و مرابحــه و اجاره، 
سود دوره ای و یا فصلی می باشد. ولی این مورد در اوراق استصناع  

به صورت پرداخت سود اوراق به صورت سالیانه می باشد.
كه در موضوع طرحهای عمرانی دو  كردند  - مهندس دادمان اشاره 

رویکرد از سوی دولت داریم:
الــف: برای پروژه هــای طرح تملک های ســرمایه ای ما تامین مالی 
می کنیــم و دولــت بدهــکار می شــود پــس از تامیــن منابــع مالــی و 
که در این نوع،  ع تســهیات توســط پیمانکار  برگرداندن اصل و فر
ع را  معاونــت برنامه ریــزی در بودجه ســنواتی می بیند و  اصــل و فــر
تضمیــن هم با معاونت برنامه ریزی می باشــد. این یک نوع تامین 
کــه بــه آن فاینانس داخلــی هــم می گوئیم. )مــاده 56  مالــی اســت 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

کــه از ســال 90 قانونــی شــد از جمله ســرمایه گذاری  ــر   نــو دی
پروژه هــای  بــرای  ســرمایه گذاری  و...   BOT و   BOO روش  بــه 
که ســرمایه گذار مالک اســت و یا بعد از تکمیل  زیرســاختی اســت 
ع ســرمایه انتقال مالکیــت به دولت   ک اصــل و فر ح و اســتها طــر
که بر اســاس مدل مالی، طراحی و اجرا می شود  صورت  می گیرد؛ 

لذا همه این موارد متکی هستند به تامین مالی.
که هر چقدر پروژه  کردند  ی در موارد فوق اشاره  و  آقای میر 
دولتی باشــد برای تامین اوراق مشــارکت ما راحت تریم و ریســک 

پروژه و عدم بازگشت پول  را تامین می کنیم.
کردند  - خانــم محبعلــی در تکمیل توضیح آقای میرچولــی اضافه 
که دارای پروژه های بیشتری هستند و توان  که ما برای شرکتهایی 
که برای این  باز پرداخت اقساط را داشته باشند این امکان را دارد 

پروژه ها  تامین مالی انجام دهیم به طور مثال شرکت مپنا.
گفتند یک سری پروژه ها هستند  اس   مهند ســیدین در 
کرده  و منابع را غیر از بودجه های دولتی در نظر  که دولت تعریف 

گرفته است.
خانــم محبعلــی در بــازار بــورس شــما اوراق عرضه می کنیــد و در 
که بابت ضمانت  اختیار سهامداران قرار می گیرد و مهم این است 

بانکی و وثائق مشکلی نداشته باشد.
مهند دادمان در این باره گفت مدل  صدور اوراق و پرداخت 
ســود فصلی به اوراق قطعا نمی تواند مدل خوبی باشد دلیلش این 

میزگرد بررسی

 روشهای تأمین سرمایه از طریق بورس برگزار شد
ــی و خانم محبعلــی و آقایان مهندســان دادمان،  و مین ســرمایه امین آقای امیــد میر ایــن میزگــرد بــا حضــور نمایندگان شــرکت ت
گردید. ابتدا اعضای  ر علی زاده و آقای تکلی در روز سه شنبه ر ساعت  برگزار  اهری، عزیزی، سبوخی، سیدین و دک دیانی،  ن

ه رسمیت یافت. ه معرفی شدند و با خوشامدگویی آقای مهند دادمان جل ر در جل حا
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کاربرد ایــن روش، فــروش را محــدود می کند، مــا در طول  کــه  اســت 
که هم ســود دهیم هم  کار را بکنیــم  اجــرای پــروژه نمی توانیــم ایــن 
پروژه را انجام دهیم. در پروژه های سریع الوصول و سودده می تواند 
این مقوله بگنجد، شــرکتهای لیزینگ برای این موضوع فوق العاده 
خوبند که به موازات و متناسب با پرداخت سود، سود حاصل و عاید 
که بایستی مورد توجه قرار  می شود. شرکت پروژه ای، راه حلی  است 

که در آن ریسک را برای شرکتها و پروژه ها را پائین آورد. گیرد 
آقــای مهنــد دادمــان بــا توضیــح مــاده 126 قانــون بودجــه 
ســال 92و آئین نامــه اجرایــی آن، از شــرکت تامیــن ســرمایه امین 
کــه شــرکتهای تامیــن ســرمایه یــک بررســی و  کردنــد  درخواســت 
تحقیــق انجــام دهند. با توجه به اینکه دولت مکلف شــده اســت 

که پروژه های  خود را از این طریق اقدام نمایند.
گفتند یک تفــاوت بین فاینانــس و ریفاینانس  خانــم محبعلــی 
کــه تامین مالی را با یک ســری محدودیتهایی مواجه  وجــود دارد 
می کنــد مــا پیشــنهادهایی را داده ایــم و بورس جواب مــا را نداده 
کنند و پرداخت  اســت فکر می کنم اوراق اســتصناع مشکل را حل 
ســود فصلی در آن وجود ندارد و بازپرداخت پس از پایان پروژه ها 
می باشــد. در بحث سرمایه گذاری یا خریدار این اوراق باید بگویم 
که آن را بیشــتر اشــخاص حقوقی خریداری می نمایند و در فروش 
خ سود هم  نرفتن آن هم شــما نگرانی نداشــته باشید و در مورد نر
خ متداول بانکی باشد. احتمااًل بایستی 2 الی 3درصد بیشتر از نر
گفتنــد شــما عــاوه بــر تمرکز بــرروی فروش   مهنــد ســیدین 
اوراق اســتصناع بایســتی از طریق ســرمایه گذاری در شرکتها برای 

اجرای پروژه ها نیز اقدام نمائید.
گفتنــد عملکــرد شــرکتها در این زمینــه خیلی   خانــم محبعلــی 

تاثیرگذار است.
کــه بعضی از  کردند  ــر بیــان  یحــی دی مهنــد دادمــان در تو
پروژه هــا مثــا برای یک ســاختمان در مورد مصرف برق را بررســی  
کنید. آیا شــما  ح  و بازیافــت و صرفه جویــی را به عنوان درآمد مطر
اصــواًل تضمین دولت را قبول داریــد؟ و مدت زمان تامین مالی از 

سوی شما چقدر است از پیشنهاد تا زمان اجرای پروژه.
یــ دادنــد کــه ما تضمیــن دولــت را قبول  ــی تو و آقــای میر
داریــم در مــورد بعضــی از تضامیــن و بودجه هــای پــروژه راحــت 
هســتیم و چنانچــه ایــن تضمیــن در ردیــف بودجــه عنــوان شــود 
خیلــی بهتــر اســت و زمــان اجرایــی شــدن آن هم بســتگی به نوع 

درخواست شما دارد.
که در پروژه هــای عمرانی همه  کردنــد   مهنــد دادمــان بیان 
دســتگاههای اجرایــی متکــی بــه بودجــه عمومــی هســتند ولــی 
کــه اجــرای آن در دســت نهادهای عمومی هســتند،  پروژه هایــی 
کاری ندارند و بعضا LC ریالی هم می دهند و تأمین  نیازی به هیچ 
که پروژه های عمرانی شــامل اینها نمی باشــند.  مالی هم می کنند 
که مثا برای وزارت  ولی غیر از این طرحها هم طرحهایی هستند 
ح می شــوند و براســاس  راه ، نفت و... به روش BOO  و BOTمطر
قراردادهایی در این مدل دولت خرید تضمین را انجام می دهد.

گر مــا  اوراق و ســهام دولتی   مهنــد دادمــان در ادامــه گفتنــد ا
دریافت کنیم شما می توانید این اوراق را بفروشید یا از ما خرید کنید؟

ی ما می توانیم برایتان بفروشیم و قرارداد می بندیم. و  آقای میر
کــه با توجــه بــه تنگناهای  کردنــد  ــر علیــزاده اشــاره   آقــای دک
موجود در روند امور بورس، آیا از طریق فرابورس امکانی هست یا 

از طریق اوراق مشتقه می توان اقدامی انجام داد؟
گفتند انتشــار اوراق صکوک و اجاره  اســ   خانــم محبعلی در 
کار ماســت و ســایر اوراق را هم می توانیم انجام دهیم و  و... جزو 
که  کنیم و بفروشــیم  می توانیــم مطالبات شــما را به اوراق تبدیل 

یک نوع از اوراق مشتقه است.
 آقای مهند عزیزی در این زمینه گفتند ما دو نوع پروژه داریم 
ع آن را هم مشــخص  کــه دولت تعریف می کند و اصل و فر یــک نوع 
که خود اعضاء تعریف می کنند  و هم تضمین می کند، و پروژه هایی 
غیــر از دولت. مثًا طرحهای تجاری و صنعتی، در چارچوب تعریف 

شده شما چگونه برای این موضوعات تامین مالی می کنید؟
که بایســتی به پــروژه در قالب و  اســ دادند  ــی  و  آقــای میر
که قابل انجام باشد و توان انجام دارند، تامین سرمایه  ابزارهایی 
ابزارهــا  انجــام داد ولــی پرداخــت ســود دوره ای چــون در همــه 
یکســان اســت، لذا ابتدا این موضوع بایســتی حل شــود  شــاید با 

که ســود  انتشــار اوراق اســتصناع  این امکان وجود داشــته باشــد 
دوره ای به سود سالیانه تبدیل شود و برای هرنوع پروژه و شرکت 

گیرد. قابل استفاده و مورد  استقبال قرار 
  آقــای مهنــد دادمــان در جمع بنــدی ایــن جلســه ضمــن 
تشــکر از حضــور نماینــدگان شــرکت تامیــن ســرمایه امین  بــا ارائه 
ماده 126قانون بودجه سال 92 خواستار بررسی  ظرفیتهای این 
بخش از قانون بودجه شدند و یادآوری نمودند از  فضای شورای 

گوی دولت و بخش خصوصی نیز استفاده نمایند. گفت و 
ت گرفتن سهام در  ورت گرفته در این نش  با اشاره به دو بح مهم  
بات پیمانکاران  ا ه به ازای م ت و انتشار اوراق مشت بات از دو ا قبال م

وعات شدند.  یری جهت اجرایی مو ری پروژه، خواستار  پی م
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.  دولت چین به دلیل شرایط ویژه ای که به ناحق بر کشور ما تحمیل 
شده است با سوء استفاده از آن، با قیمت پایین تر از بازار متعارف، نفت 

ایران را خریداری می کند.
. بخشــی از پرداخت آن کشــور از طریق فروش پاره ای محصوالت و 
فرآورده های چینی که مورد نیاز کشور ما می باشد تأدیه می شود. یعنی 
نفــت در مقابل محصوالت و کاالهای چینــی آن هم برخی از کاالها و 
کــه در عرف بازار به نــام کاالی بنجل  محصــوالت نه چنــدان مرغوب 

مشهور است.
که حدود 22میلیارد یورو است پیشنهاد  .   بخش باقیمانده آن را 
می کند که در بخش نفت سرمایه گذاری نماید. در این مورد باید گفت 
در طول این مدت که منابع مالی ایران در اختیار دولت چین قرار دارد 
نه تنها هیچگونه بهره ای به آن پرداخت نمی شود و تعلق نمی گیرد. 
بلکه چین با پشــتوانه این میزان موجودی می تواند از طریق انتشــار 

اوراق مشارکت و سایر اوراق مشتقه، سود باالیی نیز به دست آورد.
که از ســود  کند  .  ایــن کشــور می توانــد پروژه هــا را بــه نوعی تعریــف 
ســرمایه گذاری پول ایران در ســایر بازارها، از بهره های دریافتی از پول 

ایران به مرور به تأمین منابع مالی پروژه ها اقدام نماید.
کلیه ماشــین آالت،  تجهیزات، مواد، فناوریها و دانش فنی  .  چون 
از آن کشــور وارد پروژه ها خواهد شــد، لذا کشــور چین احتمااًل بخش 
بزرگی از ماشین آالت و تجهیزات و مواد و سایر اقام مورد نیاز پروژه ها را 
که به دلیل نامرغوب و احتمااًل غیراستاندارد بودن آنها، قادر به فروش 
آنها در بازارهای جهانی نشده است به پروژه های ایران تحمیل خواهد 
کسر خواهد نمود  کرد و قیمت آن را به دلخواه از منابع مالی نزد خود 
و احتمــااًل بــا توجه به ویژگیهای عمل تجاری این کشــور در پایان کار 

مقداری هم ایران را بدهکار اعام خواهد کرد.
.  در ایــن میــان چــون قاضی و دادســتان خود کشــور چین اســت، 

هرگونــه حکمــی را در مورد قیمت محصوالت خود به دلخــواه صادر و 
کرد. این حکم  کشــور ما اباغ خواهد  کتورهای هزینه به  به صورت فا
احتمااًل از نوع غیرقابل تجدید نظر و استیناف خواهد بود و عمًا اراده 
کشور چین، در قیمت گذاری انحصاری محصوالت و تجهیزات انتقالی، 
به پروژه های داخل کشور یك طرفه به پروژه های نفتی ایران تحمیل 

خواهد شد.
. از سویی این کشور، نرخ مبنایی را برای خرید محصوالت تولیدی 
ناشــی از تســهیات بر کشــور ایران تعیین می کند که واحد قیمت آن 
که  برای ســالها بدون تغییر باقی می ماند لذا این احتمال وجود دارد 
برای خرید محصوالت به دست آمده از این سرمایه گذاری، کشور چین 
قیمت پایین تری را نسبت به قیمتهای رسمی و عرف بین المللی در 
نظر بگیرد و همچنین این قیمت پایین را برای سالهای متمادی ثابت 

نگهدارد و در قرارداد خود به ایران تحمیل نماید.
۸. همانطوری که اشــاره شــد مناســبات تجاری ایران با کشور چین 
کنون به بیش از 50درصد رســیده اســت، ایجاب می کند مانع  که هم ا
انحصار چین در بازار تجارت ایران شویم به تعبیر ضرب المثل قدیمی 
»نباید همه تخم مرغهایمان را در یك ســبد قرار دهیم« تنوع بخشــی 
به تجارت با کشورهای مختلف از شرایط الزم برای حفظ منافع ملی 

کشور در هزاره سوم است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
لــذا  بــه نظر می رســد در مورد پیشــنهاد کشــور چین باید اتــاق فکری 
تشــکیل شــود تا ابعاد این قضیه به ویژه بخشــهای پنهان آن روشــن 
شود زیرا به دلیل عدم دسترسی نگارنده این مقاله به منابع و مآخذ 
اصلی، امکان تحلیل مشــخص از این شــرایط به طــور دقیق موجود 
نیست و با فراهم شدن پایه های اطاعاتی می توان با رصدکردن منافع 
ملی کشور و مصالح عالیه نظام جمهوری اسامی ایران اقدام شایسته 

و بایسته ای را معمول نمود.

پیشنهاد كشور چین در مورد مطالبات ایران
بات   ا ین در قبــال م که کشــور  کی از این بود  که حا گردید  ــر  گزارشــی در خبرگزاریهــا منعک شــد و در رســانه های نوشــتاری نیز م اخیــرا 
ال آن با مشکل جدی مواجه شده است  ام شده امکان انت یل تحریمهای ان ادرات نفت می باشد و به د که مربوط به  میلیارد یورویی ایران 
ر مناف ملی  بات را در پروژه ها و طرحهای نفتی ایران ســرمایه گذاری نمایند. این پیشــنهاد از من ا کل مبل این م که  کرده  به ایران پیشــنهاد 
ر قرار دهیم. م ن کشور م ه سعی می شود آثار و تبعات آن را از دیدگاه مناف ملی  ا که در این م زیه و تحلیل می باشد  کشور قابل بررسی و ت

ین با بهره گیری  کرد.  ین در این پیشنهاد از سرمایه بلوکه شده ایران در نزد خود برای سرمایه گذاری در پروژه های نفتی استفاده خواهد  کشور 
ارت خارجی  د ت در کنــون  اری خود را با ایران به بی از  برابر ســال  افزای داده اســت و هم ا ــت تحریــم، ســ مناســبات ت از فر
که مربوط به فرو  ی ایران  میلیارد یورو مناب ما تر فشارهای تحریم حدود  گ که  از  ین اختصا یافته است  کشور  کشور ایران به 

رر است این مبل در پروژه های نفتی ایران سرمایه گذاری شود. ین م کشور است، بلوکه شده است. با پیشنهاد  نفت به آن 
ه کرد بات فرو نفت ایران به آن کشور را می توان به شر زیر خ ا ی ناشی از م ین در استفاده از مناب ما ت طلبانه کشور  بررسی اقدامهای فر

یون انتشارات کمی تهیه و تدوین 
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 واقعّیت ها و نیازها در نظام مهندسی ساختمان

گذاشــت  غ از هرگونــه مقدمــه و مثال بر ایــن واقعّیت باید صّحه  فــار
کــه هــم نارضایتــی و عقب ماندگی و هم رضایتمندی و پیشــرفت که 
کنون در حوزه ساخت و ساز وجود دارد نتیجه اجرای همین نظام  ا
مدّون است که در طی 18 سال گذشته با پی گیری و تاش مدیران و 
متولّیان امر در ساختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منصه 
ظهور رسیده است و لذا نمی توان ضعفها را صرفا به قانون ارتباط داد 
کژیها به  کاستیها و  گر  و قوتها را در اصاح آینده آن دانست چه آنکه ا
درستی رصد نشده باشد و اصاح و تغییرها به دقت صورت نپذیرد 
کنون نیز هست و لذا  که ا کار همان باشد  که سرنوشت  بعید نیست 

کید و اصرار ورزید. در این شرایط بیشتر باید بر واقعیتها و نیازها تأ
کنترل ســاختمان به عنــوان اولین تجربه  قانــون نظــام مهندســی و 
که  ساختارســازی در حرفه مهندســی هنگامی به حقیقت پیوست 
ساختمانهای مسکونی در بخش خصوصی در شهرهای بزرگ، البته 
بــه جز تهران، بــه ندرت از هزار مترمربع بیشــتر و از چهار طبقه باالتر 
احداث می شــد و بالطبع نیازهای ســاختمان در این مقیاس بسیار 
محدود بود و انتظارات نیز محدودتر همچون جمعیت مهندسان. 
آن هنگام که خصوصا مصادف بود با دوره بازسازی خرابیهای جنگ 
کشــور، ســاختمانهای دولتی  و اجرای طرحهای توســعه در سراســر 

در مقیاســی بــه مراتــب بزرگتــر و رفیع تــر از بخش خصوصــی در حال 
اجــرا بــود و لذا تجاربی که در حوزه نظام فنی و اجرائی وجود داشــت 
در بســیاری از مراحــل بــه یاری و کمک نظام مهندســی ســاختمان 
شــتافت. حضــور مدیــران شــاخص و باتجربه، چــه در بخش دولتی 
و چــه در بخــش خصوصــی، در رأس و بدنــه ادوار اولیــه ســازمانهای 
که غالبا با ساختار و ســازمان حقوقی، هم در حوزه  کشــور  اســتانی و 
کرده بودند نیز بر جوهره  کار و فعالیت  مدیریــت و هــم در حوزه اجرا، 
و قــوام ســازمان در نقطــه شــروع افــزوده بــود و اساســًا انتظــار از این 
که بر عهده داشــت چندان گسترده  ســازمان به دلیل قّلت وظایفی 
کنون اما شــرایط بســیار متفاوت از آن دوران اســت.  و عمیق نبود. ا
طرحهــا و پروژه هــای ســاختمانی اعــم از مســکونی و اداری و تجاری 
متعلــق به بخش خصوصی با ســطح و ارتفاع روزافــزون در هر کوی و 
برزن در شهرهای بزرگ و متوسط در حال احداث است. تنوع نیازها 
گســتره ای از علوم  که  گســترش یافته  و الزامــات ســاختمان چندان 
و فنون مهندســی را در این صنعت به یاری طلبیده اســت. جامعه 
کمی بر سرعت  مهندسان درگیر در حرفه ساختمان به موازات رشد 
و وســعت حضــور خود در ایــن عرصه افزوده و هــر روز که می گذرد نیز 
ظرفیتهــا و جایگاه های بیشــتری را در این حــوزه تعریف می نمایند. 

ن سلیمی مهند مح
وی  اتی خراسان ر های ساختمانی و تاسی من شرک ت مدیره ان عضو هی

عا  ــام مهندســی ســاختمان نبــود، ق ــ در ســاختار فعلــی ن عفهــای وا ــیاری  گــر ب شــاید ا
اه  ییرات برای تکمیل و استمرار این قانون کفایت می کرد و آن پیشنهادات اخیر در متن پی نوی ت
اه  ه خاست ام به منز که این ن ریت جامعه مهندسان  ک که ا نیازی به بیان این واقعیت هم نبود 
تند یا بی تفاوت، حال آنکه در گذر  ر است در برخورد با این اقدام یا بی خبر ه حرفه ای آنان م
گر حتی کل مهندســان عضو ســازمان هم به عنــوان جامعه آماری به  دو دهــه از اجرای این قانون ا
نفی و حرفه ای مورد پرس قرار  ی در این امر مهم  دها و استنتا من صها و ن ع ن ور است من

یت و جامعیت کار نیز می افزود. بو هن نبود بلکه به مرات بر م می گرفتند اقدامی به دور از 
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کشــور و تأثیر آنهــا بر حوزه  کان  تغییــر سیاســتها و برنامه ریزی های 
ساخت و ساز باعث ایجاد، رشد و توسعه بسیاری از فناوریهای نو در 
صنعت ساختمان گردیده و مهمتر از همه آنکه سرمایه گذاری در این 
صنعت با بسیاری از سیاستها و اهداف برنامه توسعه کشور همچون 
اشتغال و اسکان همراه و همزاد شده است. اما آیا با این همه کثرت 
نیاز و وســعت فعالیت، نظام مهندسی ساختمان واقعًا در نوسازی 
ساختار سازمانی خویش اقدامی قرین موفقیت داشته است. بدون 
شک پاسخ به این پرسش می تواند هم بیانگر بسیاری از واقعیتها و 
که شاید در این نوشتار فرصت  هم روشــنگر بسیاری از نیازها باشــد 

بیان برخی از آنها فراهم گردد. 
 تعریــف بســیاری وظائــف و مســئولیت ها بــرای ســازمان نظــام 
که غالبا از ســوی وزارت مســکن  مهندســی خاصه در یک دهه اخیر 
کارهــای  کنــار  و شهرســازی )قدیــم( بــر دوش آن نهــاده شــده در 
کــه ایــن ســازمان در قالــب خدمات به مهندســین عضو  روزمــره ای 
کنون این تشــکیات را به یک ســتاد اداری بزرگ  ارائه می دهد هم ا
کارهای موازی  کــه از نگاه ناظر بیرونی غالبا تحمیــل  تبدیــل نموده 

و هزینه های مادی به این ســازمان محســوب می شــود مضافًا آنکه 
کــه در ذیل نام  گروه های تخصصی  ســاختار بســیاری از انجمنهــا و 
و عنــوان و بودجه ســازمان ارتــزاق می نمایند از بایســتگی الزم برای 
انجام وظایف حرفه ای و صنفی برخوردار نیستند و به نظر می رسد 
عمــده ضعــف در ایــن بخش ناشــی از فقــدان برنامه ریــزی در حوزه 
مدیریت ســازمانی اســت لذا باز تعریــف و ارزیابی جدیــد از وظایف و 
اختیارات این تشــکیات از ســوی مجموعه ای قوی دارای تجربه و 
تبحر کارشناسی و برنامه ریزی، خارج از ساختار اجرائی سازمان، یک 
نیاز مبرم است. به عبارت دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کله شورای عالی برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای قانونی  باید شــا
خویش را در جوف قانون به گونه ای تعریف نماید که این شورا عاوه 
بر امتیاز برخورداری از توان ممتاز علمی و تجربی از حضور مستقیم 

در مسئولیتهای روزمره سازمان نیز معذور و معاف باشد.
 ابتنــاء قانــون نظــام مهندســی بــر صاحیــت فــردی و نــه حتــی 

صاحیت حرفه ای مهندسان یکی از بزرگترین ضعفهای این قانون 
کارآمدی آن را به اثبات رسانده است. الگوهای  است که گذر زمان نا
از ســوی  طراحــی شــده جهــت پذیــرش مســئولیتهای حرفــه ای 
کارگشا بوده باشد اما در شرایط  مهندســان، شــاید در دو دهه پیش 
گون در اجرای ساختمان فراتر  گونا که سنگینی مسئولیتهای  حال 
که  کی مهندسان است ایجاب می نماید  از توان فردی و حتی اشترا
ســازوکار مناسبی پایه ریزی شــود تا مجریان و سازندگان ساختمان 
عــاوه بر صاحیتهــای حرفــه ای و توانایی هــای اجرائــی، ظرفیت و 
امکان واقعی، نه مجازی، متناسب با وظائف قانونی و مسئولیتهای 
حقوقــی محولــه را دارا باشــند. ایــن نقد ســازنده بر وزارت مســکن و 
شهرسازی )قدیم( و سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد است که 
در طی سالهای گذشته با اتخاذ تصمیمات و تدابیر ناصواب بخشی 
از جامعه مهندسی که در حوزه اجرا هم توانمند بودند و هم صاحب 
ظرفیــت و مهمتــر از همه دارای صاحیــت حرفه ای آزموده شــده را 
از بدنه اجرایی ســاخت و ســاز در بخش خصوصی خارج ساختند و 
گرفت نتوانســتند  که صورت  در عوض با همه تاشــها و هزینه هائی 
کــه بایــد ظرفیت ســازی شایســته ای را در این بســتر فراهم  آنچنــان 
نمایند. متأسفانه در طی سالیان اخیر شرایطی پدیدار شده است که  
گون بدون  مدعیان ساخت و ساز در کشور در ذیل نام و عناوین گونا
کار پیدا کرده اند که  آنکه ارزشــیابی واقعی شــده باشــند اشــتغال به 
البته در ایجاد این فضای مبهم هرگز نمی توان نقش حمایتی وزارت 
مسکن  و شهرسازی )قدیم( و سازمان نظام مهندسی ساختمان را 

که به هر دلیل مهر تأیید بر آن زده اند فراموش کرد.
کل   متــد و روش آمــوزش و ارتقــاء دانــش و پایــه مهندســان بــه 
نیازمند تغییر و تحول اســت. وجود ضعفها و نارســائی های عمده و 
که البته اهمیت بسزائی نیز در توسعه منابع  اساسی در این بخش، 
که بــا نهادن  انســانی متخصــص ســاختمان دارد، فراتــر از آن اســت 
عنوان سازمان به جای  وزارت برای متولی آن، قابل رفع کردن باشد. 
انقطاع رابطه صنعت و دانشــگاه از یک ســو و غیرمرتبط بودن غالب 
کاربردی  رشته های فنی اصلی در دانشگاه ها  موضوعات و مفاهیم 
با نیازهای روزآمد حرفه ســاختمان از سوی دیگر، منشاء نابالندگی 
جامعه مهندســی در عرصه فعالیتهای عمرانی خاصه حوزه اجرائی 
کشور مشخص است اما انتظار آن  است. متولی امر آموزش عالی در 
بود و هست که در طی این سالها سازمان نظام مهندسی ساختمان 
بــا اســتفاده از تــوان مالــی خــود ضمن تأســیس مرکــزی تخصصی و 
مســتقل، ضرورت امر آموزش، تحقیقات و پژوهش در حوزه علوم و 
کز آموزشی  گسترده دانشگاه ها و مرا فنون ســاختمان را با همکاری 
داخــل و حتــی خــارج کشــور جدی می گرفت و نســبت به توســعه و 
ارتقاء دانش فنی و مهارتهای اجرائی و بازآموزی علمی مهندسان و 
هدایت آنان به ســمت و ســوی صاحیت حرفه ای حرکت مستمر و 

دامنه داری را پی ریزی می نمود. 
 مشــارکت مهندســان در انتخابــات ســازمان یکــی از معیارهــای 
اساســی در ســنجش میــزان رضایــت اعضــاء از عملکــرد مدیــران و 
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ســاختمان   مهندســی  نظــام  ســازمان  حرفــه ای  جهت گیریهــای 

محســوب می شــود. متأســفانه در طــی ادوار اخیــر، میــزان حضــور 
مهندســان عضــو در پــای صنــدوق رأی و تأثیرگــذاری در سرنوشــت 
صنفی خویش علیرغم افزایش جمعیت اعضاء از نصاب قابل دفاع 
برخــوردار نبوده حال آنکه به دلیل ضعف قانون و آئین نامه اجرایی 
آن انتخــاب افــراد را بــا هــر تعداد رأی ممکن می ســازد امــا قطعًا این 
رخــداد می توانــد در تصمیم گیریهــا و پایبنــدی بــه اجــرای آنها، هم 
بــرای ســازمان و هــم بــرای مهندســان، آثار ســوء داشــته باشــد. به 
اعتقاد نگارنده یکی از دالیل عمده پیشامد این عارضه وجود برخی 
تبعیضها و امتیازات ناروا است که به مرور زمان و به دلیل ضعف عنصر 
نظــارت بر عملکــرد مدیــران، رخ داده و البته از چشــم تیزبین اعضا 
گر رفع موانع موجود و تشــویق و  پنهان نمانده اســت. بدون تردید ا
ترغیب مهندسان به مشارکت در انتخابات حرفه ای و بالطبع رقابت 
تنگاتنگ در عرصه انتخاب فراهم شــود بخش عمده ای از مشــکل 
امتیازخواهیها که ناشــی از مداومت حضور برخی افراد در پســتهای 

مدیریت سازمان است نیز مرتفع خواهد شد.
 افتراق ناشی از تحمیل سایق و تصمیمات فردی بر ماحظات 
و بایســته های فنــی و تخصصی بــر دو نظام مؤثر در حوزه ســاخت و 
ســاز دولتی و غیردولتی یعنی نظام فنی و اجرائی و نظام مهندســی 
کات و پیوستگی های بسیار، آثار  کنترل ساختمان، علیرغم اشترا و 
سوء و بعضًا غیرقابل جبرانی را در صنعت ساختمان به یادگار گذارده 
اســت. تجربــه ماندگار پروژه ملی مســکن مهر همچنــان پیش روی 
ماست. به راستی کدام متخصص منصف است که بخواهد یا بتواند 
کاستیها در این پروژه عظیم باشد. قطعا همگان به یاد دارند  منکر 
در حالی که بسیاری از صاحبنظران دلسوز از جمله فعاالن طرحهای 
کار در طرحهای مسکن مهر را اجرائی  عمرانی دولتی شیوه و سیاق 
و عملیاتی نمی دانستند بسیاری از سازندگان فعال در ساخت و ساز 
خصوصی با اغتنام از چشم پوشی و اغماض سازمان نظام مهندسی 
کنترل ساختمان بر بعضی واجبات امر احداث، زیانهای مؤثری را  و 
هم بر باطن و هم بر ظاهر این پروژه وارد ســاختند. بخشــی از آنچه 
که ســازمان  در مســکن مهر رخ داد ناشــی از این خطای آشــکار بود 
کنترل ساختمان در این پروژه مهم ملی علیرغم  نظام مهندســی و 
توانمنــدی در تشــخیص ایرادات و معایــب روش طراحی، نظارت و 
اجرای طرح و حتی موضوع قیمت گذاری که تأثیر مستقیم بر اجرای 
صحیح و با کیفیت کار داشت، متأسفانه چشم بر واقعیتها فرو بست 
تا تنها همســو و مؤید اهداف و سیاســتهای دولت باشــد. البته این 
که قطعا  که سازمان در این راستا اقدامی ننموده  بدان معنا نیست 
کارشناسی به بیان دیدگاه های تخصصی  در جلسات و نشستهای 
بســنده کرده اســت لکن در عمل آنچه رخ داد تنها اغماض از برخی 
کارهای  که معنائی جز تأیید  وظایف و مســئولیتهای ســازمانی بود 
غیراصولــی در برخــی پروژه هــای اجرا شــده نداشــت لــذا این تجربه 
کاهش وابســتگی ســازمان  باید به عنوان یک فرصت برای رفع و یا 
بــه تصــدی دولــت در امــور فنــی و تخصصــی و حرفــه ای مهندســی 

ساختمان به جد مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
گر چه با وجود بیمه های    قبول مســئولیت از ســوی مهندسان ا
مســئولیت می تواند تا حد زیادی همراه با آرامش و اطمینان خاطر 
که حقــوق و شــخصیت حقیقــی فرد  باشــد امــا بــدان معنا نیســت 
کامــا محفوظ و  کارهــای روزمــره حرفه ای  مهنــدس در پیــچ و خــم 
که بســیاری مؤلفه های اثرگذار در حوزه  مصون اســت. در شــرایطی 
ســاخت و ســاز هم از اراده و اختیار ناظر و مجری خارج اســت و هم 
کنتــرل او، نمی تــوان صرفا مســئولیت رخدادهای  از حیطــه نــگاه و 
کارشناســی و  احتمالــی را متوجــه آنهــا دانســت. ســاختار حقوقــی، 
در صــورت نیــاز معاضــدت قضائــی بــرای جامعــه مهندســی درگیــر 
ساختمان باید به گونه ای تعریف شود که در بدو امر تمامی معضات 
پیش آمده را متوجه فرد ننماید بلکه با اطمینان از صّحت روشهای 
قانونی، صیانت از حقوق شخصی و خانوادگی وی را تضمین نماید.

که در   آخریــن و مهمتریــن نکتــه آنکــه اعتــا جایــگاه مهندســی 
اهداف قانون نظام مهندسی مسطور است شاید هنوز هم به عنوان 
یکی از دغدغه های بزرگان این حرفه مطرح باشد. بدون شک اعتبار 

که خدمات مهندسی برخوردار از  و تحّقق این امر تنها به آن نیست 
کنون سالها است  اقناع مادی باشد، چه آنکه بسیاری از مهندسان ا
که دست از ارائه خدمات تنها به دلیل احساس نگرانی از عدم توفیق 
در انجام وظائف قانونی در مسیر اجرای یک ساختمان کشیده اند، 
که مردم و جامعه  نیاز به  بلکه شرط رسیدن به این هدف آن است 
وجود مهندسان  و خدمات ارزشمند آنها را به عینّیت در حوزه های 
گون ســاخت و ســاز احساس نمایند. متأسفانه هنوز هم برخی  گونا
از دل جامعــه مهندســی بــا عمل ناصــواب خویش بــه این ذهنیت 
که در مســیر اجرای ســاختمان تنها به نام و  مذمــوم دامن می زنند 

عنوان و امضاء مهندس نیاز است نه به فکر و ایده و نظر او.
کید می نماید، در فرصت این یادداشت نه فراتر از آنچه  در خاتمه تأ
کمتر از آنچه باید باشد می توان  گفته شد امکان نوشتار هست و نه 
کار باید  انتظار داشت بلکه همت جدی متولیان امر و صاحبنظران 

توشه راه گردد تا که این مهم به سرمنزل مقصود رسد.
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ه  ی امور مناط آزاد    و وی ام و معاون محترم هماهن م م به اطاع می رســاند جنا آقای مهند محمد ســعیدی کیا قا
گذشــته قائم مقام محترم وزیر و معاون هماهنگی امور مناطق وزارت راه و  که در ماهنامه شــماره  کشــور  می باشــند  اقتصادی 

که با پوزش از ایشان بدینوسیله اصاح می گردد. شهرسازی قید شده بود 

که با پوزش  حی می باشد  ه جامعه مهندسان مشاور  ی ت ر ضمنًا سمت آقای مهند ادموند میرزاخانیان عضو هی
از ایشان و خوانندگان ماهنامه بدینوسیله اصاح می شود.

گویی و افتتاح توســط  کارگاه پــس از خــوش آمد  در روز اول ایــن 
کانون عالی انجمنهای  کانون  مهنــدس محمد عطاردیان، دبیر 
کارفرمایی ایران،  گزارشی توسط نماینده آی.ال.او آقای  صنفی 
گفتگو در خصوص نقش  گردید و بحــث و  گا ارائه  گوتابــا داســتایا
کانــون عالی انجام  کارفرمایی ملی، و ســاختار و نقش  یــك نهــاد 
شــد. تجزیــه و تحلیل نقــاط قوت و ضعــف، همچنین چالش ها 
کانــون عالــی  و بحــث در خصــوص  و فرصت هــای پیــش روی 

کانون عالی نیز از برنامه های این روز بود. انتظارات اعضای 

کارگاه جمع بنــدی بحث هــای روز قبل توســط آقای  در روز دوم 
گرفت و دربــاره تأمین انتظارات اعضا  گا صورت  گوتابایا داســانایا
کانون عالی صحبت شد. تجارب موفق نهاهای نماینده  توسط 
کشــورها و نقــش آی.ال.او در توانمندســازی  کارفرمایــی دیگــر 
گوتایابــا  کارفرمایــی ، و ارایــه اطاعــات توســط آقــای  نهادهــای 
گوتابایا  گا از برنامه های دیگر این روز بود. در پایان آقای  داسانایا
کــرد  و تنظیم یك  گا اطاعــات دریافتــی را جمع-بندی  دســانایا
گرفت.  کانون عالی صورت  گسترش اعضای  برنامه اقدام برای 
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كارفرمایی ایــران )كعاصکا( و  كانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
مشــترك  صــورت  بــه  )س.ب.ك(  كار  بین المللــی  ســازمان 
كنونــی و  كارگاه آموزشــی بــا عنــوان »گســترش و حفــظ اعضــای 
كانون هــا و انجمن هــای  جلــب و جــذب اعضــای جدیــد بــرای 
صنفــی« را روز سه شــنبه و چهارشــنبه 12 و 13 آذر مــاه 1392 
در ســالن اجتماعات ســاختمان دبیرخانه انجمن شــركت های 

كردند. ساختمانی  برگزار 



the European countries, however the intensity and scope 
of its in these countries is less. 
Based on what was stated, it can be concluded that the 
trends of sanction, leave impacts on the total budget at 
national level and thereby influences the public budget. 
The public budget includes current and developmental 
budgets and most of the developmental budgets will be 
spent on current budget of the country. By the way, the 
demands of contractor sector of national infrastructural 
developmental projects have not been paid due to lack 
of foreign exchange and Rials currency resources yet 
and they will be suspended or discontinued. It is worth 
mentioning that many of the companies which serve 
as the contractor of the project are now under the most 
intensive and heavy debts related to the periods of their 
activities. They have  put all their assets and belonging to 
their families and friends at risk for the loans taken from 
formal and informal markets in form of money. They are 
not able to repay theses demands due to lack of activity 
or lack of receiving their credits and their problems are 
being added daily. This has led the contractor engineering 
companies which are in charge of developmental projects 
to stop their activities and this trend may continue. This 
has increased the trend of unemployment in the society 
and total demand and naturally, it will make other 
industries face the production reduction. The chain effects 
of this mutual interaction will be followed by increasing 
unemployment. By the way , many of the projects which 
have effective roles in the process of 2015 development 
vision will be discontinued and will not enter the 
administrative cycle. This will not supply the expected 
outcome and this void cycle may continue until certain 
measures to be adopted in harmony with the scientific and 
precise conditions and standards. Observing the national 
interest of the country, efforts must be made to neutralize 
these sanctions. At first stage, at least, those sanctions 
which do not have the approval of the Security Council 
of UN should be removed. It is hoped that the negotiating 
mission could do this job well. What will be effective 
after these sanctions and will have positive impacts on 
developmental projects and thereby moving out of the 
problems are as follows: 
1. The prices should be harmonized and balanced in 
particular in three areas of energy, foreign currencies 
and the price of money or capital. Studies show that 
since 40 years ago up to the present, the prices have been 
inappropriate and have imposed many negative impacts 
on our national economy. Correction of this issue is one 
of the necessities of planning and policy making to exit 
the conditions after sanction. 
2. National policy making should be oriented towards 
industrial activities, so that the industries with relative 
advantage could be established. The construction 
industry is one of the cases which due to its effective role 
in activating more than 480 industrial sectors and sub-
sectors must be placed at the priority list of the national 
plans. 
3. Precise scientific efforts and planning must be taken 
into consideration to prepare a minimum of 8 percent 
growth for the country. Rates lower than this rate of 
growth will be practically ineffective.  
4. Provision of sufficient resources to the real private 
sector in particular the administrators of developmental 
projects. Other countries in the south east Asia have been 
able a two digit economic growth in this manner. 
5. The state of prudence and hope should try to prepare the 
economic environment of the country to flourish through 
transparent rules for necessary economic activities as 

much as possible.  
6. The state of prudence and hope should pave the 
grounds for further trust in the economic system. One of 
the very effective factors for the public participation in 
the development of countries is trust building. 
7. The authorities of the state of prudence and hope 
should believe in the efficiency of the private sector. 
They must consider this sector as one of their own 
administrative arm and use its capabilities and expertise 
in decision making, decision taking and execution plans. 
In particular, the contractor engineering companies for 
national infrastructural developmental projects should be 
given greater priority and significance. 
8. The state of prudence and hope should take a serious 
reconsideration in the distribution of resources and 
balance and harmonize it with the vision of the role of 
real private sector in particular the administrates of 
developmental infrastructural projects. This distribution 
of resources should not be prescriptive and it must not be 
in a way that a group of governmental institutions could 
use a rent to receive them. 
9. The state of prudence and hope is expected to preparer 
grounds for price corrections . It must be performed in 
a such way that the prices could be in agreement with 
the existing realities in the life and method of  supply 
and demand in market and the regulations should be 
implemented precisely and fully. 
It is hoped that in the light of successes achieved through 
5+1 negotiations and with regard to the will of the 
government of prudence and hope in maximum use of the 
capacity of the private sector in particular the contractor 
engineering companies for the developmental projects , 
this method of policy making and planning could pave the 
ground for a bright perspective in national development. 
In this connection, the Association of Construction 
Companies voices its readiness with all capacities to 
fulfill these plans.   
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In order to arrive at the discussion of the impacts of 
sanctions on the national developmental infrastructural 
projects, first of all, it is necessary to classify its effects 
in two local and foreign dimensions. Then we will be 
able to consider its mutual interactive effects on the trend 
of national economy and the national developmental 
infrastructural projects.  Basically, sanction is one 
of the mechanisms of developed countries to control 
the countries which are moving outside the will of the 
industrial west   and follow the actions which are not 
within their regular paradigms. In principle, they talk 
of sanctions as containment policy. America, due to the 
specific feature of being an economic superpower ( 25 to 
30 percent of the world gross national domestic is related 
to America ) and more specific capabilities, i.e. being the 
military superpower , has sanctioned 70 countries in the 
world so far. In fact, the above-mentioned capabilities 
gives this country the power of influencing in the third 
countries including European and Asian counties and 
regional and international organizations as well. So, 
sanctions will have diverse and various impacts on the 
Iranian economy and here we will discuss the local 
impacts first: 
1. As for the local dimension, it can be said that sanctions 
imposes intensive pressures on ordinary daily life. The 
irregular increase of prices, due to the lack of import 
of sufficient goods into the country and reduction of its 
supply, increases the prices daily. In many cases, this 
causes the shortage of basic commodities in the basket 
of household costs.  Thus, it has damaging impact on 
the groups of population age hierarchy in particular the 
children and the aged. 
2. Sanctions causes the discontinuation or intensive 
reduction of commercial exchange including national 
exports. In this connection, it must be said that with the 
start of sanctions and its expansion, about 52 percent 
of national exporters have discontinued their activities 
(though 37 percent of them have shifted towards new 
markets of investment), but one can not deny the intensive 
impacts of sanctions on the reduction of exports. It is 
such that the sanctions has brought about a 40-percent 
reduction in oil exports. 
3. The intensive reduction of the value of national currency 
as a result of sanction. With the imbalance in balance of 
total difference with the total supply at national level, in 
the most optimistic view, the national currency has faced 
an about 55 percent reduction of value. 
4. Sanctions have caused the increase of economic costs. 
It is such that the transfer of national resources through 
intermediary institutions and factors have increased about 
30 to 35 percent of the costs to supply the demands and 
providing necessary goods through various intermediary 
agents.    
5. Sanctions have had great impacts on the middle class 
society and have imposed heavy damages on this stratum 
of the society. 
6. Sanctions have weakened the private sector of Iran 
intensively . It is such that this sector has been left aside in 
favor of the governmental sector and this has had stopped 

or slowened the performance of developmental projects. 
7. Sanctions have caused a situation in which the 
movement of commerce from the banking formal system 
to move into the cycle of the underground network 
systems. This has increased the prices and brought about 
rent phenomenon. On the other hand, the restriction of 
supply by the underground networks has arisen the prices 
and this synergic effects in the national economic cycles 
shows its inflation manifestation  more than any other 
time in the past. 
8. As it was mentioned, in general, sanctions have caused 
the intensive increase of inflation at national level. The 
administrators of projects have faced the many times 
increase of materials price and if no measure is adopted, 
then most of them face bankruptcy. 
9. Sanctions have decreased Gross Domestic Productions 
which is the outcome of the mentioned factors. 
10. When sanctions can reduce the GDP, so that they can 
also reduce the local production, because reduction of 
local production is the result of reduction in GDP. 
11. Limitation of investment in the country is one of the 
mechanisms of sanctions. This blocks investment in the 
country under sanction and it is controlled intensively and 
the lack of observing sanction will bring about intensive 
economic punishments for those companies violating 
the rule. This punishment mechanisms prevents from 
any investment by the foreign investing companies. 
Thus, many large projects will face the problem of 
supplying the resources and will be discontinued. The 
local contractor companies will also lose their working 
capacity accordingly. 
Foreign dimension: 
Sanctions block the income resources resulting from 
exports. The countries importing products and energy from 
Iran are not authorized to transfer financial resources. This 
prevents from the supply of foreign exchange currency 
and a large part of the demands which are imported ones 
are not imported in time and this adds fuel to the shortage 
of commodities or crises at national level. 
By the way, a part of the resources of infrastructural 
projects which are supplied through sale of oil production 
are not met and the blocking of these resources make the 
supply of financial income for these projects impossible.  
Sanctions have caused the development of economic 
relations with the industrial west to be shifted towards the 
east. In particular relations with China shows that from 
2001 onwards, the exports of China to Iran has increased 
by 16 times. It is worth mentioning that in 1990’s , the 
share of Europe in Iranian economy has been about 50 
percent and this share has been replaced with China 
and now about 50 percent of the foreign trade of Iran is 
allocated to China. In the following stages, there comes 
Russia and India as the superior commercial partners of 
Iran and have occupied the position of the Europe. 
It must be said that sanctions and slow trend of business 
relations resulting from it between Europe and Iran has a 
mutual effects. As it has had negative impact on Iranian 
economy, it has had negative impacts on the economy of 
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من شرکت های ساختمانی ان
)سندیکای شرکت های ساختمانی(
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شماره
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شماره ثبت 

 

 »به نام خدا«

 قابل توجه شركتهاي عضو انجمن

 

 با سالم؛

شنبه و  چهارشنبه، پنج(دو روز در يك صفحه ) رقعي(رساند سالنماي مديريتي در قطع كوچك  به اطالع مي    

 .شود چاپ و توزيع مي) ريال 90000به قيمت (با حجم كمتر و تعداد محدود ) نيز در يك صفحه هجمع

چاپ و ) وزيري(عادي انجمن چون سالهاي گذشته يك روز در يك صفحه در قطع بزرگ در ضمن سالنماي 

قيمت اين سالنماي عمومي و كارگاهي هر جلد مبلغ . بزودي يك جلد از آن به شركتهاي عضو ارسال خوهد شد

هر  درخواستي براساس تعداد و قيمت) سالنما(خواهشمند است با تعيين نوع سررسيد . باشد ريال مي 95000

نزد بانك تجارت شعبه كار واريز و رسيد آن را به  11042910جلد محاسبه و مبلغ آن را به حساب جاري شماره 

 .دبيرخانه انجمن فكس نمايند
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