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قانــون بودجه ســال 93 كل كشــور با رقم 783 هزار میلیــارد تومان به 
مجلس شــورای اســالمی تقدیم شد كه نسبت به سقف بودجه سال 

92 حدود 7/7 درصد رشد نشان می دهد.
در ایــن الیحه، بودجــه عمومی دولت 195 هزار میلیــارد تومان در نظر 
كه این بخش از بودجه نســبت به ســال 92 حدود  گرفته شــده اســت 
كاهش نشان می دهد. در ضمن بودجه جاری سال 93  7/2- درصد 
مبلغ 143 هزار میلیارد تومان تعیین شده است كه نسبت به سال 92 

حدود 11/7 درصد افزایش نشان می دهد.
بودجــه بانکهــا، مؤسســات انتفاعی دولتی و شــركتهای دولتــی نیز در 
كه نســبت به  ســال 93 حــدود 587/867 هــزار میلیارد تومان اســت 
بودجــه  ســال 92 با مبلــغ 535/796 هزار میلیارد تومــان حدود 9/7 
درصد رشــد نشــان می دهد. به بیانی حدود 69درصد بودجه متعلق 
گذاری  كــه می توان با خصوصی  ســازی واقعی و وا به این بخش اســت 
كرد. بسیاری از آنها به بخش خصوصی واقعی، ارقام بودجه را متوازن 
كــه  در ایــن میــان تملــك دارایی هــای ســرمایه ای و بودجــه عمرانــی  
 در قانــون بودجــه ســال 92 حــدود 56/443 هــزار میلیــارد تومــان بود
كه بودجه عمرانی در آن معادل 37/2 هزار میلیاردتومان اســت(  به   (
مبلغ 37/805 هزار میلیارد تومان كاهش یافته است كه نسبت به كل 
بودجه تملک دارایی های سرمایه ای رشد منفی 33- درصد را نشان 
مــی دهــد. از طرفی درآمدهــای مالیاتــی از 45/851 هزارمیلیارد تومان 
بــه 66/097 هزارمیلیــارد تومان افزایــش یافته به عبارتی حــدود 44/1 
درصد رشــد یافته اســت. برای دریافت بهتر مقایســه بودجه سال 92 
با 93 آن را در جدول زیر ارائه می دهیم تا مقایسه آن برای خوانندگان 
گرامی ماهنامه پیام آبادگران آســان تر شــود و امکان تجربه و تحلیل آن 
برای نشــان دادن افق بودجه در زمینه فعالیتهای عمرانی مناسب تر و 
گرامی  گیرد. لذا نظر خوانندگان  دقیق تر مورد امعان نظر و برداشت قرار 
ماهنامه پیام آبادگران را به بررســی مقایســه ای  بودجه ســال 92 و93    

)جدول شماره 1(معطوف می نماییم.
با	بررسی	بودجه	ســال93	به	نظر	می	رسد	كماكان	بودجه	كشور	
	وابســته	به	درآمد	نفت	می	باشــد	و	این	وابستگی	با	قیمت	نفت	
	100	دالری	محاسبه	شده	است	كه	جای	بحث	دارد.	به	نظر	می	رسد
	برخی	از	ارقام	پیش	بینی	شــده	در	بودجه	ســال	93	از	جمله	
درآمدهای	مالیاتی	با	افزایــش	حدود	44/1	درصد،	امكان	تحقق	
نداشته	باشد	و	كســری	تراز	عملیاتی	یا	كسر	بودجه	موجود	به	
میزان	69/4	درصد	افزایش	كســری	نســبت	به	سال	92،	نشان		

می	دهد.	واقعیت	آماری	بیانگر	این	است	كه	این	میزان	كسر	بودجه	
امكان	تأمین	از	طریق	اوراق	)قرضه	و	مشاركت	اسالمی(	ندارد	لذا	
چنانچه	بنا	باشد	از	طریق	استقراض	از	بانك	مركزی	كارسازی	شود	
به	طور	طبیعی	تورم	زا	خواهد	بود	و	پایه	پولی	كشور	را	افزایش	داده	
و	با	توجه	به	ضریب	فزاینده	یا	سرعت	گردش	پول	آثار	تورمی	آن	
بیش	از	پیش	بر	قدرت	خرید	جامعه	تأثیر	منفی	خواهد	گذاشت.

در	بخش	تملك	دارایی	های	مالی	كه	بخشی	از	آن	در	رابطه	با	انواع	اوراق	
مشاركت	و	قرضه	های	سررسید	شده	است؛	با	توجه	به	كاهش	46درصدی	
تملك	دارایی	های	مالی	به	نظر	می	رسد	با	این	میزان	بودجه	امكان	پاره	ای	
از	بازپرداختها	با	مشــكل	تأمین	منابع	مواجه	باشد	و	بازپرداخت	آنها	
در	سال	93	با	موانع	جدی	روبرو	شود	كه	بالطبع	این	امر	در	فعالیتهای	
زنجیره	ذینفعان	اختالل	جدی	ایجاد	خواهد	كرد	به	ویژه	مطالبات	بخش	
پیمانكاری	پروژه	های	زیرساختهای	توسعه	با	این	وضعیت	در	هاله	ای	از	
ابهام	قرار	می	گیرد	و	چشم	انداز	روشنی	برای	پرداخت	آن	الاقل	با	ساختار	
بودجه	سال	93	متصور	نیست	مگر	اینكه	شرایط	جدیدی	و	امكانات	
خاص	بین	المللی	فراهم	شود	و	از	طریق	صندوق	بین	المللی	پول،	بانك	
جهانی	و	یا	از	بانك	توسعه	اسالمی	كه	سرمایه	آن	در	حال	حاضر	بیش	
از	160میلیارد	دالر	است	و	ایران	حدود	9/32درصد	سهام	آن	را	دارا	می	
باشد،	در	برون	رفت	از	شرایط	تسهیالتی	دریافت	گردد	كه	سازوكارهای	

آن	در	بخش	پیشنهادها	ارائه	می	گردد.

چشم	انداز	شــاخصهای	اقتصادی	و	پروژه	های	عمرانی	در	
ساختار	بودجه	سال	93

ح عمرانی  بررســی های دقیــق آماری نشــان  می دهد حــدود 2906 طــر
نیمه تمــام در پیوســت بودجه وجــود دارد و برای تکمیــل آن به حدود 

200هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز می باشد.
ح عمرانــی می بایســتی در ســال 93 تحویــل شــود و به  حــدود 500 طــر
بهره بــرداری برســد در صورتیکــه بــا امکانــات بودجــه ای موجــود فقط 
ح با این نظام تقســیم بندی بودجــه وجود دارد  امــکان اتمــام 246 طر
گرفت. كار تعلق خواهد  كه به پروژه هایی با 80درصد پیشرفت انجام 

در خوش بینانه تریــن حالــت تــا پایــان ســال 92 حــدود 11هزارمیلیارد 
تومــان از بودجــه 56هزارمیلیــارد تومانــی عمرانی پیش بینی شــده در 
آخرین بودجه دولت گذشته محقق خواهد شد با این توضیح كه قبل 
كار دولــت یازدهم تنها 6هزار میلیارد تومــان اعتبار عمرانی  از آغــاز بــه 
كنون از بودجه عمومی دولت نیز در سال 92  پرداخت شــده اســت، تا

ــه
ـــــــ

لــــــ
ـقا

مــــــ
ــر   

ـــــــ
ســــــ

 نگرشی اجمالی به بودجه پیشنهادی سال 93 كشور با رویـــــــــــــــــــــكرد به بودجه عمرانی و پروژه های زیرساختهای توسعه

 جدول مقایسه تطبیقی بودجه سال 92 با سال 93
)ارقام	به	میلیارد	تومان(

درصدقانون	بودجه	93قانون	بودجه	92ارقام	بودجه
727/000783/0007/7بودجه كل كشور

*7/2-210/000195/000بودجه عمومی دولت
128/000143/00011/7هزینه )بودجه جاری(

*33-56/44337/805تملك دارایی ها و سرمایه ای )عمرانی(
535/796587/8679/7بودجه شركتهای دولتی و بانكها

45/85166/09744/1درآمد مالیاتی
29/50050/00069/4كسری تراز عملیاتی

*46-25/90041/181تملك دارایی های مالی

افزایش درصد یا کاهشجدول شماره -1
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كه  حــدود 55درصــد آن تحقــق یافته اســت و این مورد نشــان می دهد 
بودجه سال 93 می بایستی بسیار انقباضی بسته شود زیرا صرف درج 
كشــور حل نمی كند بلکه  ارقام در الیحه بودجه مشــکلی از مشــکالت 
واقعی شدن ارقام بودجه است كه در ایجاد اعتماد اجتماعی و سرمایه 
اجتماعــی جامعــه اثــر مثبــت می گــذارد و از دولــت تدبیــر و امیــد انتظــار 
می رود كه با انتقال هرچه بیشتر ارقام واقعی در بودجه، مردم را در روند 
امــور قــرار دهند تــا كمکهای مردمی را نیز در حل مســائل همراه داشــته 
باشــیم بــا توجه به رونــد عملیاتی و اجرایی بودجه ســال 92 مــوارد زیر 

برای برون رفت از شرایط تحمیلی به دولت یازدهم پیشنهاد می شود:
كه اشاره شد آثار واقعی تحریم ها را بر روند برنامه ریزی های  1ـ همانطور 
توسعه و سیاستگذاریهای اقتصادی برای جامعه روشن سازیم و از مردم 
كره كنندگان  كمــك بگیریم. حمایــت همه جانبــه از مذا در ایــن زمینه ها 
كشــورهای 1+5 در چارچــوب پارادایــم موجــود می توانــد  كشــورمان بــا 

بخشی ازمشکالت ناشی از تحریم را حل نماید.
2ـ  با حفظ اصول و با رصد كردن منافع ملی كشور، با انعطاف و عقالنیت 
معطوف به هدف با دریافت پارادایمهای هزاره سوم، زمینه های الزم را 
برای اجرای پروژه ها و تحقق چشم انداز سال 1404 فراهم كنیم؛ بی شك 
در تعامــل بــا جهــان صنعتــی و دریافــت عالمت دهــی آنهــا و حركــت در 
فاصلــه اســتقرار منحنــی پارادایم، تأمیــن ارقــام بودجه در حــد و اندازه 

واقعیتهای مورد نیاز امکان پذیر می شود. 
3ـ پیشنهاد می شود در منابع بودجه تجدیدنظر جدی از طریق كاهش 
بخشــی از هزینه هــا بــه عمل آیــد و امکان تأمیــن بخشــی از منابع مالی 
پروژه ها، از طریق جذب ســرمایه گذاران خارجی فراهم شــود به ویژه از 
طریق ایجاد اعتماد و اطمینان )با ثبات قوانین(، ارائه تضمین های معتبر 
بین المللــی بــرای ایرانیان مقیم خارج از كشــور، از ظرفیتهای مالی آنها 
كسری آن سود جست. قریب به  برای اصالح ســاختار بودجه و جبران 

اتفاق آنها عالقه مند به كشور و نظام هستند. 
در	این	زمینه	دولت	تدبیر	و	امید	گامهای	مناســبی	برداشته	است	
و	نیاز	به	آن	دارد	كه	در	گامهای	بعدی	این	اعتمادســازی	تقویت	و	
مقوم	تر	گردد	تا	جامعه	از	روند	به	دســت	آمده	بتواند	با	اثربخشی	
بیشتر	و	بهتر	در	جهت	همبستگی	ملی	و	توسعه	پایدار	گام	بردارد.
4.	برقراری	و	گشــایش	)LC	ریالی(	اعتبار	اسنادی	برای	پروژه	های	
عمرانی،	شــایان	ذكر	است	كه	در	قانون	این	برقراری	LC	لحاظ	شده	
اســت	لیكن	بانكها	در	اجرای	آن	تعلل	می	كنند	می	بایستی	اراده	ای	
معطوف	به	اجرا	از	طریق	بانك	مركزی	یا	دیگر	نهادهای	اثرگذار	نسبت	
به	اجرای	قانون	تقرر	یابد	و	بانكها	ملزم	به	عملیاتی	كردن	قانون	شوند.
5.	با	توجــه	به	اراده	معطوف	به	هدف	اجــرای	پروژه	های	عمرانی	در	
كشورهای	همسایه	و	كشورهای	CIS	و	سایر	كشورها	توسط	شركتهای	
پیمانكار	پروژه	های	زیرساختهای	توسعه	ای	به	منظور	جلوگیری	از	تحقق	
زیانبار	هر	نتیجه	مالی	–	بیمه	ای،	نوعی	هجینگ	)Hedging)	با	ایجاد	
ثبات	در	بازار	ارز	و	انجام	پوشش	ریسك	ناشی	از	نوسانات	ارزی	)همانند	
اقدام	هجینگ	برای	صادركنندگان(	در	مورد	مجریان	پروژه	های	عمرانی	

در	سایر	كشورها	نیز،	در	بودجه	كل	كشور	لحاظ	شود.
6.	به	منظور	تأمین	بخشی	از	مطالبات	پیمانكاران	مجری	پروژه	های	
زیرساختهای	توسعه	می	توان	تمهیداتی	به	كار	برد	تا	آنها	نیز	بتوانند	

از	ارز	مناطق	آزاد	)كه	نوعی	ارز	توافقی	است(	بهره	مند	گردند.
7.	شركتهای	مجری	پروژه	های	عمرانی	و	زیرساختهای	توسعه	ای	

	شــدیداً	نیازمند	تأمین	ســرمایه	در	گردش	یــا	گردش	خالص
	دارایی	های	جاری	هســتند	در	این	زمینــه	دولت	می	توانند	این	
سازماندهی	را	در	ســاختار	بودجه	تعبیه	نماید	و	از	طریق	اوراق	
مشتقه		)Derivative Contract)	مطالبات	آنها	وارد	فرابورس	شده	
و	بــه	خریداران	عرضه	و	منابع	مالی	آن	بــه	مطالبات	پیمانكاران	

اختصاص	یابد.
بــرای روشــن شــدن بیشــتر شــرایط و وضعیــت بودجه هــای مصــوب و 
عملکردی عمرانی ، بین سال های 76 تا 92   و شاخصهای تعیین كننده 
روند بودجه ســال 93 با عنایت به ارقام مقایســه ای در جدول زیر اشاره 
می كنیــم تــا دولت تدبیر و امید بیش از پیش براســاس شــناختن بیشــتر، 

پایه های ساختن بیشتر را فراهم نماید.

 نگرشی اجمالی به بودجه پیشنهادی سال 93 كشور با رویـــــــــــــــــــــكرد به بودجه عمرانی و پروژه های زیرساختهای توسعه
 توزيع فراواني بودجه عمراني مصوب و بودجه عمراني عملكردي

 91تا  76طي سالهاي  

 

 ارقام به ميليارد تومان                 
  

 سال
بودجه 
عمراني 
 مصوب

بودجه 
عمراني 
 عملكردي

درصد 
 تحقق

76 3032 2029 67 
77 2459 1766 72 
78 2954 2720 92 
79 2638 2245 85 
80 3662 2351 85 
81 7268 5403 74 
82 8521 5777 68 
83 9916 5752 58 * 
84 13841 11074 80 
85 17610 13813 78 
86 18444 14171 77 
87 21400 20378 95 
88 28395 17410 61 
89 31690 20641 65 
90 34975 24913 65 
91 39746 11124 28 
 ـــ ـــ 37272 92

جدول شماره -2
توزيع فراوانی بودجه عمراني مصوب و بودجه عمرانی عملكردی

 طی سالهای 76 تا 92

 طبیعی اســت كه هیچ انســان منصف و منطقی از دولت یازدهم انتظار 
معجــزه نــدارد ولی حركــت در راســتای واقعیتهــا و بیان آن بــا مردمی كه 
كنونی است، امری ضروری و  حاصل اراده آنها نتیجه شکل گیری دولت 

الزم است.
بی	شــك	در	روند	بررسی	بودجه	پیشنهادی	سال	93	در	مجلس	
شورای	اسالمی،	تغییراتی	متناسب	با	شرایط	اعمال	خواهد	شد	كه	

متعاقباً	با	دریافت	آن	تحلیلی	دیگر	ارائه	خواهیم	كرد.
امید	است	دولت	یازدهم	در	تحقق	برنامه	های	خود	بیش	از	پیش	
موفق	و	مؤید	باشد	و	انجمن	شركتهای	ساختمانی	با	تمامی	ظرفیت	
علمی	و	فنی	خود	در	خدمت	به	برنامه	های	دولت	تدبیر	و	امید	از	

هیچ		كوششی	دریغ	نخواهد	كرد.

29/5 11000
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در این جلســه دكتر نوبخت با بیان اینكه بســیار خرسندم كه در 
دومین جلســه نهاد تعامل كه بین بخــش فنی و اجرایی صنعت 
احداث با معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاســت جمهوری است، 
حضور می یابم؛ گفت: در این مدت همه كارشناســان این معاونت 
بــه منظور تهیه و تنظیم الیحه بودجه 93 در تالش بودند كه این 
الیحه در زمان مقرر و قانونی به مجلس شورای اسالمی ارائه شود 

كه انشاءاهلل از مزایای آن بتوانیم برخوردار باشیم.
وی افزود: تقدیم به موقع الیحه 2 مزیت می تواند داشــته باشــد، 
مزیت نخست اینكه مجلس محترم فرصت دارد كه به موقع بررسی 
نمایــد و به دولت ارائه و ابالغ نمایــد و مزیت دوم اینكه دولت در 
بهمن ماه و اســفندماه فرصت دارد تــا آئین نامه های اجرایی این 

قانون را تهیــه و تنظیم نماید تــا از اول فروردین ماه؛ هم قانون 
بودجه داشته باشیم، هم آئین نامه های اجرایی. 

وی تصریح  كرد: امیدواریم مثل ســنوات گذشته نباشد كه قانون 
بود ولی آئین نامه های اجرایی وجود نداشت، گویی كه اصاًل قانونی 

وجود نداشت.
معــاون برنامه ریزی و نظارت راهبــردی رئیس جمهور همچنین 
گفــت: مزیت دیگر تمهیدات اجرایی قانون بودجه 93 اســت، به 
دلیل آنكه در الیحه ای كه هم اكنون در مجلس در حال بررســی 
اســت، برای خروج اقتصاد كشور از ركود، 3 منبع مالی پیش بینی 
شــده اســت. 37 هزار میلیارد تومان در قالــب اعتبارات تملك 
دارائی های ســرمایه ای، بیش از 20 میلیارد دالر تسهیالت ارزی 

اشاره:
یكصدو	بیستمین	جلسه	نهاد	تعامل	با	حضور	آقاي	دكتر	نوبخت	معاونت	محترم	برنامه	ریزي	و	
نظارت	راهبردي	ریاست	جمهوري	روز	سوم	دی	ماه		تشكیل	شد.	در	این	دستور	جلسه	گزارشي	
اقدامات	انجام	شده	نسبت	به	مصوبات	جلسه	قبلي	و	گزارش	كمیسیون	نظام	فني	–	اجرایي	در	
رابطه	با	راهبردهاي	صنعت	احداث	همراه	با	گزارشي	به	شوراي	هماهنگي	مورد	بحث	و	بررسي	
قرار	گرفت	و	پیرامون	معضالت	جاري	اجراي	پروژه	هاي	عمراني	و	مطالبات	جامعه	مهندســان	
مشــاور	و	پیمانكاران	مطالبي	ارائه	شد	كه	گزارش	آن	جهت	اطالع	خوانندگان	گرامي	ماهنامه	

پیام	آبادگران	درج	مي	شود.

در یكصد و بیستمین جلسه نهاد تعامل با دكتر نوبخت مطرح شد:

تالش برای رفع ركود اقتصادی در سال 93
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صرفاً برای بخش خصوصی 35  میلیارد دالر تســهیالت خارجی 
بــرای اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام در دســت اجرا در قالب 

فاینانس خارجی.
وی خاطرنشــان كرد: اقتصاد ایران با 37 هزار میلیارد تومان و 55 
میلیارد دالر برای اتمام طرحهای در دست اجرا، آماده می شود كه 
بدون تردید این امكان و منبع با همكاری شما و با تعامل شركتهای 

ساخت و ساز و فنی قابل انجام خواهد شد.
نوبخت با بیان اینكه جلسه امروز جلسه مهمی جهت آماده سازی 
خودمان با منابع در نظــر گرفته برای برون رفت از ركود حاكم بر 
اقتصاد و رونق اقتصادی اســت تا رشد اقتصادی را حداقل در حد 
پیش بینی مثبت 3درصد محقق كنیم، تاكید كرد: خوشبختانه آثار 
خــروج اقتصاد از حالت ركود ظاهر می شــود تا ما با این دو منبع 
37 هزار میلیارد تومــان و 55 میلیارد دالری آثار رونق اقتصادی 

را شاهد باشیم.
ســخنگوی دولت تاكید كرد: دولت 2906 طرح عمرانی در دست 
اجرا را به 3 گروه صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیكی و 20 تا 80 
درصد و 80 درصد به باال پیشرفت فیزیكی تقسیم بندی كرده است 
و در عین حال كه به همه طرحها اعتبار منظور شده اما عمده 37 
هزار میلیارد تومان را به 246 طرح بیش از 80 درصد پیشــرفت 
فیزیكی معطوف كردیم و این طرحها در سال 93 به اتمام خواهند 

رسید.
وی خاطر نشــان كرد: مــا طرحهای زیربنایــی بزرگی داریم كه 
مقدمات و همه اقدامات الزم جهت استفاده از فاینانس آنها انجام 
شــده اســت و در حال حاضر 15/5 میلیــارد دالر از این منبع را 
شورای اقتصاد نیز تایید كرده است و فاینانسور نیز تائید كرده است 
و در جلسه با فاینانسور نیز هماهنگی های الزم صورت گرفته است. 
بنابراین چنین هم حجم وسیعی از طرحهای عمرانی برای شروع 

و تكمیل آماده اســت كه بدون تردید اجرای آنها بدون همكاری و 
تعامل شما عزیزان امكان پذیر نیست. 

نوبخت گفت: دراین فرصتی كه تا سال 93 یعنی كمتر از 90 روز 
داریم ،باید خودمان را آماده كنیم كه كارها نیز با دســتان پر توان 

انجام برسد. 
وی ادامه داد: با توجه به اینكه در الیحه بودجه 93 مطالبات معوق 
پیمانكاران نیز دیده شده است كه ما بتوانیم در آن راستا نیز اقدام 
كنیم .بخشــی از زحمات را آقای مهندس رحمتی كشــیدند كه 
ما ابتدا بایســتی ارقام مطالبات پیمانكاران طرحهای عمرانی را از 
دولت، احصاء می كردیم. این كار با دقت الزم توســط ایشان انجام 
شد و ما اآلن كامال مطلع هستیم كه میزان مطالبات چقدر است و 
برای بازپرداخت آنها هم در الیحه بودجه 93 ردیفهایی را منظور و 
روشهایی پیش بینی كردیم؛ انشااهلل از منابع جدیدی كه در اختیار 

داریم بتوانیم مشكالت پیمانكاران را حل كنیم. 
وی تاكید كــرد: معتقدیم هر چقدر كه پیمانكاران در راســتای 
استیفای مطالباتشــان كمك شوند و ماهم ایفای تعهد كنیم آنها 
مناســبتر و قوی تر می توانند در اتمــام طرحهای عمرانی كه هم 

اكنون منتظر هستیم ، موفق باشند. 
نوبخت با بیان اینكه قویاً بر این باوریم كه توسعه و پیشرفت كشور 
بدون همكاری و مشــاركت مردم و نهادهای مردمی كه شما نیز 
نمادی از نهادهای مردمی هستید امكان ناپذیر نیست، گفت: ما فكر 
می كنیم كه هر چقــدر از نهادهای مدنی و غیردولتی در كارهای 
دولتی برخوردار باشیم ضریب مشــاركت را باال می برد، صحت و 
دقت كار ما تقویت خواهد شد و بر بهره وری ما افزوده خواهد شد. 
چنانچه جناب آقای دكتر روحانی از ابتدا نیز تاكید داشتند كه ما 
باید از نهادهای تخصصی برخودار باشــیم كه نمادی از نهادهای 
تخصصی هم این تشكلی است كه شما عزیزان دارید و در تعاملی 
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كه معاونت با شما خواهد داشت، دولت می تواند به نیكویی از این 
ظرفیت جهت توسعه استفاده نماید.

در	ادامه	جلسه	مهندس	خوانساری،	ریاست	هیأت	اجرایی	
شــورای	هماهنگی 	گفت:	در دولت گذشته با توجه به اینكه 
متاســفانه بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری می شــد و به 
دلیل تحریمهایی كه در ســالهای اخیر به كشور ما تحمیل شد 
و نپرداختن تعهدات دولت مشكالت جدی در طرحهای عمرانی 
بوجــود آورد و اكثر همكاران ما چه پیمانكاران و چه مشــاوران 
ناچار به تعدیل نیرو و با توقف كار مواجه شدند و لطمه بزرگی به 

بخش خصوصی ایجاد گردید.
وی افزود: متاســفانه درســالهای اخیر اگر پروژه ای هم ساخته 
می شــد، به شركتهای دولتی واگذار می كردند و این یك مشكل 
اساسی و نگران كننده برای بخش خصوصی شد. یكی از سواالتی 
كه در ذهن ما بود این است كه طرحها و پروژه هایی كه شركتهای 
دولتی می گیرند، بــرآورد اولیه در زمان مناقصه چه مبلغی بوده 
و در زمان اتمام پروژه چه مبلغی تمام شده است؟ متاسفانه این 
اطالعــات و ارقام را در اختیار مردم قرار نمی دادند. این ســوال 
مطرح می شــد كه چرا باید این تفاوتهــا بین بخش خصوصی و 
بخش دولتی باشــد. امیدواریم در دولــت تدبیر و امید با همت 

مسئوالن این نواقص برطرف شود.
مهندس خوانســاری گفت: در دو سال اخیر بخش خصوصی در 
كم كاری و ركود بســر می برد و اكنــون نیاز به تقویت دارد یكی 
از مطالبی كه در صحبتهای حضرتعالی اشــاره فرمودید پرداخت 
مطالبــات بخش خصوصی بود كه امیدواریم با پرداخت مطالبات 
معوقه بخش خصوصی بتواند كمی به بازســازی توان خود اقدام 

نماید.
وی با بیان اینكه در ســالهای اخیر به دلیل كمبود پروژه ها اكثر 
شركتها مخصوصاً مشاوران، نیروهای خود را تعدیل كردند، تصریح 
كرد: اكنون نیاز دارنــد با ارجاع طرحهای مطالعاتی و پروژه های 

جدید برای شروع به بازسازی و توان كاری خود اقدام نمایند. 
وی ادامه داد: متاسفانه تاخیر در ابالغ این آئین نامه ها و یا تقلیل 
در برآورد قیمتها به تمام پروژه ها تسری یافته و اثرگذار می باشد. 
بارها شاهد بودیم كه تورم واقعی در كشور مثاًل باالی 40 درصد 
می باشــد اما سازمان مدیریت شاخص را حدود  12 درصد برای 
تــورم اعالم می نماید. به دلیل اینكــه می خواهد صرفه جویی در 
پروژه های عمرانی شــود ولی تمام پروژه ها را با این مشكل تحت 
تاثیر قرار می دهد كه امروز اغلــب پروژه های غیرعمرانی هم به 
همین دلیل  متوقف می باشــند. از شــما تقاضا دارم كه دستور 
فرمایید در ابالغ آئین نامه ها و دســتورالعملهای الزم در شرایط 

موجود تسریع نمایند.
خوانســاری با بیان اینكه یكی دیگر از مشكالت صنعت احداث 
خرید اجناس و مصالح اســت كه تماماً می بایســت پیش خرید 
شــود یعنی تمام وجه آن از قبــل پرداخت نمائیم تا بعداً كاالی 
مربوطه جهت اجرا تحویل بگیریم گفت كه این رویه با شــرایط 
پیش پرداخــت قراردادها هماهنگی نــدارد و نیاز به تجدید نظر 
اساسی دارد تا پیمانكاران در تجهیز و تامین كاالهایشان تقویت 
شــوند. حتی كلیــه كارخانجات دولتی تا قبــل از دریافت وجه 
كامل، اجازه ترخیص كاال را به خریدار نمی دهند بهتر اســت در 

پیش پرداخت قراردادها تجدید نظر گردد.
وی افــزود: در مورد تاخیــر در پرداختهای دولــت، تقاضای ما 



این اســت كه به شكلی خســارت در تاخیر پرداختها نیز لحاظ 
شود. متاســفانه در بخش طرحهای عمرانی هیچگونه خساراتی 
پرداخت نمی شــود. یكی دیگر از درخواستهای ما این است كه به  
قراردادهــای مقطوع و مترزیربنا و EPC در قراردادها تعدیل دیده 
نشده، این قراردادها خسارت بسیار دیده اغلب متوقف می باشند؛ 
با توجه به قیمتهای فزاینده در شرایط تحریم شامل تعدیل شوند 

از جمله این طرحها پروژه های مسكن مهر می باشد.
وی با بیان اینكه كارفرمایان ما به دلیل نداشــتن صالحیت كافی 
و عــدم تجربه كاری برای فرار از گرفتاریهــای حاصل از تحریم، 
پیمانكاران را خلع ید می كنند، گفت: متاســفانه در ماه های اخیر 
بیش از 50 مورد  قرارداد به همین دلیل گزارش شــده است كه 

حتی ضمانتنامه های آنها را  ضبط شده است.
وی ادامه داد: اغلب پیمانكاران كه ســابقه كار 30 الی 40 ســال 
خدمت در سازندگی كشور داشتند چون در این 3 سال اخیر كم 
كار كرده یا اصاًل كاری نداشــته اند رتبه كاری آنها از بین خواهد 
رفت یعنی می بایســت شركتهای با سابقه را فراموش كنیم چون 
2 الی 3 ســال اخیر به دلیل مشكالت جاری كم كار بوده اند. الزم 

است نسبت به شرایط رتبه بندی بازنگری فوری و ضروری شود.

در	ادامه	این	نشست	مهندس	آزاد،	دبیر	انجمن	راهسازی	گفت:	
در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی بد امكان فعالیت شایسته برای 
پیمانكاران وجود ندارد. خیلی از پیمانكاران رتبه 1 دارند نمی توانند در 
این شرایط كار كنند و به دلیل محدود بودن پروژه ها یا نبود كار یا عدم 
پرداخت مطالبات نمی توانند ترازنامه مناسبی داشته باشند كه الزمه 

كسب رتبه بندی مجدد 4 سال است.
وی گفت: پیشــنهاد بنده این اســت كه در یك دســتوری بیان 
 بفرماییــد آنچه پیمانكاران تشــخیص صالحیت شــدند تا آخر
 ســال 95 ادامه پیدا كند كه امید داشــته باشیم از این وضعیت 
ركود خارج شــویم تا آنها بتوانند با شرایط موجود مدارک الزم را 

ارائه دهند.

مهندس	ســعادتمند،	رئیس	هیات	مدیره	كانون	سراسری	
پیمانكاران	عمرانی	نیز	گفت:	شركتهای فعال در صنعت احداث 
كشــور را اگر قبول داشته باشــیم كه سرمایه های كشور هستند 
وسالها هزینه شده كه اینها به وجود آمده و شكل گرفته اند؛ وظیفه 
همه ما این اســت كه ســعی كنیم آنها را حفــظ و از اضمحالل 
آنها جلوگیری كنیم. شرایط فعلی همانطور كه دوستان نیز اشاره 
كردند شرایط سختی اســت از طرفی بدهكاری به عوامل، بازار و 
بانكها كه روز به روز بیشــتر می شود و جرایمی هم به آنها تعلق 
می گیرد. اینها باعث می شود كه ما اعتبارمان را در جامعه از دست 
بدهیم و در فضای صنفیمان دچار بی اعتباری شویم. توقف كارها 
باعث شــده كه بیكاری زیاد شود و عدم درآمد شرایط سختی را 
به ما تحمیل كرده اســت. قوانین مالیاتی و بیمه ای هم فشارهای 
مضاعفی ایجاد كرده و نتیجه این شــرایط، یك انسداد كامل در 
عرصه صنعت احداث بوجود آورده است. متأسفانه خبرهای ناگوار 
از سرتاسر كشــور به گوش می رسد كه مسئولیت ما و شما را در 
قبال جامعه سنگین تر می كند. خبرهایی كه از وضعیت شركتهای 
پیمانكار و مشــاور و ســازندگان و مدیرانشان می رسد، متأسفانه 

خبرهای خوب و جالبی نیستند.
وی تاكید كرد: ما ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی را تنها نهاد 
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مرجــع برای برنامه ریزی و مدیریت كشــور و كنترل و نظارت بر 
اجرای درست برنامه ها می دانیم. ما یك نظام فنی و اجرایی داریم 
كه زیر نظر ســازمان مدیریت هست ولی متأسفانه حوزه نفوذ آن 
پروژه های تملك دارائیهای سرمایه ای است. به عبارتی پروژه های 
عمرانی كه دســتگاه های اجرایی از محل منابع داخلی خود اجرا 
می كنند از این ضوابط و آئین نامه ها تبعیت نمی كنند و ســازمان 
مدیریت هم نمی تواند در ایــن بخش اعمال قدرت كند. یعنی ما 
یك ســری طرحهای عمرانی تملك دارائیهای ســرمایه ای داریم، 
یك سری طرحهای غیرعمرانی هم داریم. اضافه بر اینها ساخت و 
ســازهای خصوصی هم هست كه در حوزه وزارت راه و شهرسازی 
و حوزه نظام مهندســی تعریف می شود. آنها نیز یك ساختار برای 
خودشان دارند. آنها در طراحی و نظارت توفیقاتی داشته اند ولی در 
اجرا دچار مشكل هستند. به عبارتی در مجریان ذیصالح همچنان 
مسئله دارند. ما پیشنهاد داریم نظام فنی و اجرایی یكپارچه كشور 
در بخش ساخت و سازهای خصوصی كشور و پروژه های عمرانی و 

غیرعمرانی تهیه و تدوین شود. 
وی ادامه داد: در پرداخت مطالبات معوقه با توجه به كاهش ارزش 

مطالبات، خواهشــمندیم تمهیداتی برای جلوگیری از این اتفاق 
اندیشیده شود. 

مهندس	میرفرید	مصطفوی،	نایــب	رئیس	كانون	طراحی	
مهندســی	و	طراحی	مونتــاژ	ایران	با	ارائه	گزارشــی	از	
كمیسیون	نظام	فنی	و	اجرایی	گفت: گزارشی كه كمیسیون 
نظام فنی و اجرایی آماده كرده اســت نگاه بلندمدت به موضوعات 
دارد. شورای هماهنگی كه از 16 تشكل تشكیل شده است و عماًل 
بالغ بر 10 سال در حال رایزنی و گفتگو و همفكری است، هدف از 
تشكیل این شورا تشریك مساعی بین اجرا آن می باشد مشاركت 
در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها است. تعداد كل شركتهای 
تحت پوشــش بالغ بر 30هزار شركت می باشد كه مجموعه ای كه 
به طور مســتقیم یك و نیم میلیون نفر اشتغال مستقیم و چهار 
و نیم میلیون نفر میزان اشــتغال غیرمســتقیم دارد و این به نظر 
ما یك ســرمایه اجتماعی است. موضوع نهاد تعامل و شكل گیری 
آن براســاس تفاهم نامه ســازمان برنامه و موضوعات دیگری مثل 

دستیابی توسعه پایدار و بخش خصوصی ... مطرح شد.
وی گفت: شورای هماهنگی می بایســت هم در احداث باشد هم 
در بهره برداری. از این منظر وارد بحث توســعه می شــویم. اساساً 
رشد اقتصادی و توسعه به 2 انباشت منتهی می شود: 1- انباشت 
سرمایه 2- انباشت تجربه و دانش. وقتی به سمت ارزش گذاری این 
انباشــتها می رویم ما با یك پدیده بسیار مفهومی در سطح جامعه 
مواجه می شویم  طوریكه ارزش سرمایه بسیار باال و ارزش دانش و 
تجربه بسیار پایین. می بایست راه حلی برای این تناقض پیدا كنیم. 
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اگر نتوانیم به راه حلی برسیم مطمئنا به مشكل برخورد می كنیم. 
تصور ما این است كه در نظام فنی و اجرایی به شكلی به این دو 
انباشت باید پرداخت كه این دو انباشت همترازی خود را حفظ 
كند. پشــتوانه نظام فنی و اجرایی یكپارچه همانطوری كه بیان 
شد برای همترازی ارزشها سازمان برنامه و مدیریت می دانیم.وی 
تاكید كرد: جایگاه نهاد تعامل و ســازمان برنامه در این موضوع 
می تواند تاثیرگذار باشد و به نهاد تعامل بعنوان سرمایه اجتماعی 
نگاه كنیم با همان نگاه جامعه شناسان كه می گوید بدون نهادهای 

اجتماعی توسعه بوجود می آید اما توسعه پایدار بوجود نمی آید.

آقای	مهندس	سادات	نیا	عضو	هیات	مدیره	انجمن	مهندسان	
مشاور	معمار	و	شهرساز	ضمن تشكر از حضور دكتر نوبخت و 
امید به تداوم این جلســات به نكاتی از قول مهندسان مشاور و 
بخش مشــاورهای مملكت اشاره كردند و افزودند: سهمی كه ما 
نیازمندیم از بودجه ملی بسیار سهم ناچیزی است و ما شركتهای 
مهندسان مشاور با چند هزارم بودجه ملی احیاء می شویم و این 
ســهم كوچك ما ، اثر بسیار بزرگی خواهد داشت و ما را صاحب 

اندیشه سازی در آینده می كند. 
وی ادامه داد: ما اندیشه ســازان توسعه مملكت هستیم و داریم 
نابود می شویم. در 8 سال اخیر یك سوم شركتهای ما به تعطیلی 
كشیده شدند. 50 درصد توانشان از بین رفته است و اگر تمهیدی 
اندیشده نشود مطمئناً كمر مهندسان مشاوران خواهد شكست. 

وی گفت: مشــاوران برای ما با هزینه بســیار كم، طرح خواهند 
آورد، برنامــه خواهند آورد، اندیشــه خواهنــد آورد. در نتیجه 
تقاضای بنده از شما این است كه روی این مسئله تاكید بفرمائید 

و این مسئله مد نظر قرار بگیرد.

در	پایان	جلسه		دكتر	نوبخت	معاون	،برنامه	ریزی	و	نظارت	
راهبردی	رئیس	جمهور	در	واكنش	به	سخنان	اعضا	گفت:

به دلیل آنكه اطمینان دارم از اراده دولت و شخص آقای ریاست 
جمهــور كه از ظرافت فكر ایشــان و عالیق و اعتقاد و اعتماد به 
بخش غیردولتی و ظرفیتهای ایرانی دارد هم مطلع هســتم به 
همین جهت انشاءاهلل بتوانیم این موانع را برطرف كنیم. بخشی 
از موانع با تصویب اعتبار و تخصیص اعتبار و تأدیه بدهیها برطرف 
خواهد شــد. اگردولت بار بدهی خود را از دوش بخش ساخت و 
ساز بردارد كمك بزرگی در جهت چابك سازی بخش ساخت و 
ساز در بستر توسعه و سرعت بخشی یه حركت فراهم می شود .
وی افزود: در ســال 93 طبق مصوبه ای كه داریم همچنین در 
قانــون بودجه 92 بود كه آئین نامه اجرایی می خواســت كه این 
آئین نامه اجرایی در كمیسیون اقتصاد دولت با گرایش به سمت 
حل مشــكل تهیه شــد. معوقات تا زمان تأدیــه اش یك زمان 
می خواهد. وی ادامه داد: بی ارزشــی پول بــا توجه به تورم یك 
واقعیت است. اگر بخواهیم ارزش آتی پول را به ارزش حال تنزیل 
كنیم همیشه هم نرخ ظاهری كه تلفیقی از نرخ تورم و نرخ سود 
بانكی اســت، یك مقدار قابل توجهی از ارزش پول آتی كاســته 
خواهد شــد. بنابراین هم در بودجه 93 و هم در بودجه 92 كه 
وجود دارد ســعی شد كه تأدیه بدهی ها با توجه به حفظ قدرت 
پول موجود برای پیمانكاران و مشاوران ببینیم و در حد 16 هزار 
میلیارد تومان اختصاص یافته است كه می تواند خلق منبع جدید 

هم در اوراق خزانه اسالمی و هم اوراق مشاركت كند.
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آقای	سعید	ظریف	دبیر	اولین	همایش	ملی	شناسنامه	فنی	
ملكی	ساختمان	با	بیان	اینكه	صدور	این	شناسنامه	موجب	
اجرای	كامل	مباحث	21گانه	مقررات ملی ســاختمان می  شود، 
گفت: شناســنامه فنی ملكی ســاختمان مزایایی مانند تضمین 
كیفیت ساختمان و حذف سازندگان غیرحرفه  ای از عرصه ساخت 
و ســاز را به دنبال دارد. در حالی همایش شناســنامه فنی ملكی 
ســاختمان را برگزار می  كنیم كه در پی سیاســتها و رویكردهای 

متفاوت دولتمردان، فراز و نشــیب  های بسیاری را شاهد بوده ایم و 
خوشبختانه آنچه امروز می  توان بر آن صحه گذاشت، بحث كارهای 
مطالعاتی و علمی اســت كه با حضور و مشاركت بخش خصوصی، 
انجمن ها و تشــكل ها محقق خواهد شد. شاید دلیل اینكه تاكنون 
صدور شناســنامه فنی ملكی ســاختمان جایگاه خود را به دست 
نیاورده، ناشــی از مقاومت و عدم هماهنگی سازمان ها، ارگان ها 
و نهادهای ذیربط و نبود مجری ذی صالح اســت چرا كه اجرای 

در همایش شناســنـامه فـــــــــــــــــــــــــــــــــنی و ملكی ساختمان:

جامعه مهندسان حامی عملیاتی شدن شناسنامه فنی ملكی

همایش	شناسنامه	فنی	و	ملكی	ســاختمان	15	و	16	دی	ماه	در	مركز	همایش		های	دانشگاه	شهید	بهشتی	با	حضور	
نمایندگان	مجلس	شــورای	اسالمی	و	با	مشاركت	وزارت	راه	و	شهرســازی،	شورای	مركزی	سازمان	نظام	مهندسی	
ســاختمان،	سازمان	شهرداری		ها	و	دهیاری		های	كشور،	دانشگاه	امیركبیر	و	بیش	از	15	تشكل	و	انجمن	برتر	صنعت	

ساختمان	برگزار	شد.
این	همایش	با	محورهاي	تاثیرات	اجتماعی	و	فرهنگی	صدور	شناســنامه	فنــی	و	ملكی،	تاثیرات	اقتصادی	صدور	
شناسنامه	فنی	و	ملكی	، نقش	دستگاههای	قانون	گذاری	و	اجرایی	كشور	در	صدور	شناسنامه	فنی	و	ملكی	ساختمان،	
استاندارد	و	شناسنامه	فنی	و	ملكی	ساختمان،	تاثیرات	صدور	شناسنامه	فنی	و	ملكی	بر	روی	صنعت	ساختمان	كشور،	
تاثیرات	اجتماعی	و	فرهنگی	صدور	شناسنامه	فنی	ملكی،	نقش	دستگاههای	قانونگذاری	و	اجرایی	كشور	در	صدور	

شناسنامه	فنی	ملكی	و	نقش	شناسنامه	فنی	ملكی	در	تحقق	حقوق	شهروندی	برگزار	شد.

ممنوعیت	نقل	و	انتقال	ساختمان	های	فاقد	شناسنامه	فنی
صدور	شناسنامه	فنی	ملكی	موجب	اجرای	مقررات	ملی	ساختمان	است

									فواید	شناسنامه	فنی	ملكی	كوتاه	كردن	دست	افرادی	است	كه	فاقد	صالحیت	الزم	هستند 
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این مهم به تنهایی از عهده یك سازمان برنمی آید. در این راستا 
دبیرخانه دائمی شناسنامه فنی ملكی ساختمان با رویكرد فرهنگ 
ســازی، آموزشی و اطالع رســانی به تمامی فعاالن این حوزه، با 
بهره گیری از ظرفیت  های رسانه ای خود به منظور ارتقای آگاهی 
و مطالبه عمومی، راهكارهای مناســب را در اختیار صاحبنظران، 

اندیشمندان، فرهیختگان و عوامل تاثیرگذار 
قرار می  دهد.

	مهندس	مهدی	هاشمی	سخنران	
بعدی	این	كنفرانس	بود.	وی	كه	رئیس	
ســازمان	نظام	مهندســی	ساختمان	
كشور	است	از	ممنوعیت	نقل	و	انتقال	
ســاختمان	های	بدون	شناسنامه	فنی	
ملكــی	در	آینده	نزدیــك	خبر	داد	و	
گفــت:	به زودی ممنوعیت نقل و انتقال 
ســاختمان  های بدون شناسنامه فنی ملكی 

اعالم می  شــود. ساختمان هایی كه شناســنامه فنی نداشته باشند 
نمی  توانند پایان كار بگیرند بنابراین از ســاخت و سازهای بی رویه 
جلوگیری می  شــود و این امر می  توانــد در جهت بهبود كیفیت 

ساختمان ها و بهره برداری از آنها موثرباشد.
وی افزود:  حدود 18 ســال از اجرای قانون شناسنامه فنی ملكی 
مــی گذرد امــا هنوز آن طور كــه باید در 
سطح كشور مورد توجه قرار نگرفته است. 
این شناســنامه فنی می  تواند سند كیفیت 
ســاختمان باشد كه با پیگیری بیشتر می -
توانیم شاهد باشــیم كه از سال آینده جزو 
اســناد ملكی ســاختمان ها محسوب شود. 
شناســنامه فنــی ملك یك ســند هویتی 
 اســت كه نه تنها هویت ساختمان را نشان 
می  دهد بلكه فرهنگ و ارزش های اقتصادی 
و مدیریت و بهداشــت ســاختمان نیز در 
چارچوب آن قابل ارائه می  شــود. متاسفانه 
 امروز در كشور كمتر از 10 درصد واحدهای 

در همایش شناســنـامه فـــــــــــــــــــــــــــــــــنی و ملكی ساختمان:

جامعه مهندسان حامی عملیاتی شدن شناسنامه فنی ملكی
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مســكونی دارای شناسنامه فنی هستند و این نشان از بی  هویتی 
ساختمان ها و اجرایی نشدن قانون در این باره است. باید شناسنامه 
فنی ملكی برای ارتقای كیفیت ساختمان و اسكان شهروندان به 

صورت مطلوب در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ســاختمان كشور افزود: در حال 
حاضر در كشــور 90 درصد ســكونتگاه  ها در مناطق لرزه خیز 
اســتقرار دارد كه اگر حداقل  های ساخت و ساز رعایت نشود باید 
منتظر تلف شــدن سرمایه ها باشیم. در حال حاضر 18 میلیارد 
دالر در سال در بخش ساختمان اتالف انرژی می  شود كه ناشی از 

نبود اجرای مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان است. 
 

	بعد	از	قرائت	پیام	مهندس	چمران،	رئیس	شــورای	
عالی	استانها	توسط	ســید	احمد	شمس،	مهندس	جواد	
خوانســاری	رییس	شــورای	هماهنگی	تشكل		های	فنی	
و	حرفه	ای	كشــور با بیان اینكه بیش از 18 ســال است كه 
دســتورالعمل  های صدور شناسنامه فنی ملكی ساختمان تدوین 
شده اســت، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی به همراه 
وزیر راه و شهرســازی و شــهرداری به عنوان افرادی كه وظیفه 
قانونمندی شناســنامه فنی ملكی را دارند باید بسترهای الزم به 
منظور اجرای هرچه ســریعتر این قانون را فراهم آورند.	جامعه 
مهندســان كشــور قاطعانه، حمایت خود را از اجرای این قانون 
اعالم می  كند چرا كه اجرایی نشدن شناسنامه فنی ملكی تبعات 

بسیار ناگواری برای صنعت ساختمان كشور در پی دارد.
وی با تاكید بر اینكه متاسفانه در حال حاضر بسیاری از سازندگان 
برای كسب سود بیشتر به ساخت و ساز غیرتخصصی روی آورده 
اند توضیح داد: هم اكنون بســیاری از شهروندان به هنگام خرید 
مســكن هیچ گونه اطالعاتی از مشخصات ملك مدنظر ندارند و 
این در حالی است كه در كشورهای اروپایی شناسنامه فنی ملكی 

ساختمان سال  هاست كه وجود دارد.

افزود:	در	ساخت	و	سازهای	 	مهندس	خوانســاری	
فعلی	نظام	مهندســی	نظــارت	جدی	و	كافــی	ندارد	و	
امضای	مهندسان	نیز	به	راحتی	خرید	و	فروش	می	شود.	
شهرداری	ها	نباید	بدون	كنترل	دقیق	و	در	نبود	شناسنامه	
فنی	ملكــی	مجوز	پایان	كار	را	صادر	كنند.	در	حال	حاضر	
بیش	از	ساخت	و	ســازهای	انبوهی	در	كشور	انجام	می	
شود	كه	عمر	ســاختمان	ها	ساخته	شده	بسیار	كوتاه	است	
و	شاهد	هستیم	كه	شهرداری	ها	نیز	به	راحتی	مجوز	ساخت	
و	ساز	مجدد	را	صادر	می		كنند.	این	رویه	در	واقع	فاجعه	ای	
خاموش	در	كشور	است	كه	تولید	ناخالص	ملی	را	به	شدت	

با	چالش	مواجه	می		كند.
رییس شورای هماهنگی تشكلهای فنی و حرفه ای كشور، با اشاره 
به اینكه صدور شناســنامه فنی ملكی، زمینه ساز، سر و سامان 
یافتن نمای ســاختمان های شهرها است، گفت: در حال حاضر 
یكی از مهم ترین نیازهای صنعت ســاختمان صدور شناسنامه 
فنی ملكی است كه همه مســئولین ذی صالح باید زمینه الزم 

برای اجرای دقیق و بی كم و كاســت آن را فراهم كند و جامعه 
مهندسین كشــور نیز قطعا پشتیبان و حامی مسئولین خواهند 
بود. خرید مسكن یكی از بزرگترین و گران ترین خریدهای یك 
خانواده ایرانی تلقی می  شود. متاسفانه ساخت و سازهای فعلی و 
كیفیت ساختمان های موجود باعث سرافكندگی است و وزیر راه 
و شهرســازی كه خود از دست اندركاران تدوین قوانین مقررات 
ملی ساختمان است باید تمام تالش خود را برای ایجاد تغییر در 

روند فعلی داشته باشد.

	مهندس	تورج	گواهی	معاون	فنی	ســازمان	پدافند	
غیر	عامل	كشور	نیز	عنوان	كرد:	شناسنامه	فنی	نیازمند	
اجرای	كامل	مبحث	21	مقررات	ملی	ساختمان	الزم	است 
برای حفظ ســرمایه های ملی )چه جانی و چه مالی( مبحث 21 

مقررات ملی ساختمان اجرایی شود.
شــناخت پدافند غیرعامل در حوزه ساخت و ساز امری است كه 
الزم است پیش از هر گونه اظهارنظر در خصوص شناسنامه فنی 

به آن اشاره شود.
وی با اشاره به اینكه اقداماتی كه مبتنی بر دانش و تكنولوژی روز 
و غیرمســلحانه در حوزه حفظ جان انسانها و صیانت از سرمایه 
های جانی و مالی مردم در برابر تهدیدات غیرطبیعی و خصمانه 
پدافند غیرعامل عنوان می  شود اضافه كرد:»پدافند غیرعامل در 
صنعت ســاخت و ساز كشــور، در مراكز عمومی و مجتمع های 
مسكونی تعریف می  شــود و اولویت آن، ساختمان هایی است كه 
در حاشــیه مراكز حائز اهمیت قراردارند از این رو در مبحث 21 

قوانین و مقررات ملی ساختمان، موارد مرتبط ذكر شده است.«

	

مهندس	خوانساری:	در	ســاخت	و	سازهای	فعلی	
نظام	مهندسی	نظارت	جدی	و	كافی	ندارد	و	امضای	
مهندســان	نیز	به	راحتی	خرید	و	فروش	می	شود.	
شــهرداری	ها	نباید	بدون	كنتــرل	دقیق	و	در	نبود	
شناسنامه	فنی	ملكی	مجوز	پایان	كار	را	صادر	كنند.	
در	حال	حاضر	بیش	از	ساخت	و	سازهای	انبوهی	در	
كشور	انجام	می		شود	كه	عمر	ساختمان	ها	ساخته	شده	
بسیار	كوتاه	است	و	شاهد	هستیم	كه	شهرداری	ها	نیز	
به	راحتی	مجوز	ساخت	و	ساز	مجدد	را	صادر	می	
كنند.	این	رویه	در	واقع	فاجعه		ای	خاموش	در	كشور	
اســت	كه	تولید	ناخالص	ملی	را	به	شدت	با	چالش	

مواجه	می		كند.
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معاون فنی ســازمان پدافند غیرعامل كشور اظهار داشت: »الزم 
اســت برای حفظ جان انسان ها، ســرمایه های مادی و معنوی و 
حتی توزیع زیرســاخت های اساسی این مبحث را مدنظر داشت. 
وی با اشاره به وجود مراكز تحقیقاتی، زیستی، اتمی در مناطق 
مختلف شهر و تبعات ناشی از حوادث بیوتروریستی كه این مراكز 
را تهدید می  كنند، برنامه ریزی در خصوص پیاده ســازی پدافند 

غیرعامل در آنها حائز اهمیت است.« 
وی در ادامــه افــزود: »مخازن ســوخت تهران، پاالیشــگاه ها، 
كارخانه  های ســیمان و شــریان های حیاتی در طرحهای توسعه 
شهری، مسكن مهر و مكان یابی آن و عدم پیش بینی دسترسی 
های الزم، نماهای شهری، پل  های احدث شده در شهر تهران و 
تهدیدات مرتبط با آن این سوال را بوجود می  آورد كه تا چه اندازه 
تامین ایمنی جان انسانها در آن دیده شده و در طرحهای جامع 
شهری و تفصیلی، ابعاد ایمنی در آنها و تدابیر مرتبط این مسئله 

لحاظ شده یا نه؟«
به گفته مهنــدس گواهی بررســی  های صورت گرفته نشــان 
می دهــد كــه تاكنون ایــن مــوارد مغفــول مانــده و همین 
امــر آســیبهای جانــی، مالــی و معنــوی بســیاری در پی-
 خواهد داشــت اما اقداماتــی نیز در حال انجام اســت و برنامه
ریزی هایی در دســتوركار قرار گرفته و ســاختمانهایی كه در 
حریم چنین مراكزی قرار دارند ملزم به رعایت الزاماتی باشــند 

تا خطرات احتمالی كاهش یابد.
در ادامه افزود:در حال حاضر در شــهر تهران راههای دسترسی، 
خروج های اضطراری برای مجموعه های عمومی و اسكان برای 

30 درصد جمعیت تهران در 
نظر گرفته شده است و زاویه 
پدافند غیرعامل عمدتا  نگاه 
به شناســایی آســیب  هایی 
اســت كه مراكز خطرآفرین 
در  پرجمعیت  مراكــز  برای 
پی خواهد داشــت. از ســه 
ســال گذشته ســند الزام-

آوری در دســتوركار وزارت راه و شهرســازی و سازمان پدافند 
غیرعامل تدوین و ابالغ شــده و رعایت آن از آبان سال گذشته 
برای ساختمان هایی كه مشمول مقررات ملی ساختمان می  باشند 

ضروری است.

	در	ادامه	آقای	كاردوست	رییس	انجمن	شركت	های	
كنترل	و	بازرســی	ســاختمان	گفت:	مطابق	قانون	نظام	
مهندســی،	آیین		نامه	اجرایی	و	شــیوه		نامه	های مربوطه 
مرجعی كه وظیفه و صالحیت صدور گواهی كیفیت ســاختمان 
را دارد، شــركت های كنترل و بازرســی است پس الزم است این 
شركت ها تقویت شوند. در صورت تحقق این موضوع اوال: بخشی از 
اعضاء سازمانهای نظام مهندسی در این بخش سازمان دهی شده 
و به ارتقاء كیفیت ساخت و ساز خواهد پرداخت و ثانیا: ضمانت 

اجرایی صدور شناسنامه  های فنی ملكی با مطالبه مردم تضمین 
خواهد شــد. یعنی ضمانت اجرایی موضوع تضمین خواهد شد 
و نیازی به اهرمهای فشــار و اجبار، خارج از محیط ســاخت و 
ســاز نخواهد بود.اگر بتوانیم سه ركن اعتمادسازی، مشاركت و 
همیاری اعضاء سازمان های نظام مهندسی را در كنار این موضوع 
داشته باشیم )اركان آكادمیك سرمایه اجتماعی( نتیجه مطلوب تر 

و ایده  آل تر خواهد داشد.
وی در پایان گفت: انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
نظام مهندسی اســتفاده مطلوب از سرمایه انسانی متخصص و 
جامعه مهندســین كشور داشته باشــد.و مباحث ذیل را مدنظر 

داشته باشد:
1-تامین امنیت شغلی مهندسین

2-تامین رفاه اجتماعی )با اعمال تعرفه  های حق الزحمه متناسب 
با تورم جامعه(

3- تعریف و پاسداشــت حقوق انحصاری معنوی مهندسین در 
صنعت ســاخت و ســاز كشور 
4- تعیین استانداردهای انجام 
خدمــات فنی و مهندســی و 
اعمــال مناســب آن 5- ایجاد 
سیستم چابك و سریع و قاطع 
و بی طــرف، خردمنــد و ارزان 
برای رسیدگی به نارسایی  های 
شــكوائیه  های  و  شده  گزارش 

احتمالی.

اقتصادی	 كارشــناس	مسائل	 بابك	حاجیان	 	دكتر	
نیز	عنوان	كرد:	شناسنامه فنی برخالف تصور دغدغه جامعه 
مهندسان نیست بلكه دغدغه آحاد كل مردم كشور است. با توجه 
به اینكه مسكن امری فرابخشی است و مصادیق شناسنامه فنی 
شامل تمامی پروژه  های عمرانی است لذا بیشترین بهره برداران 
این مهم مردم هستند. شناسنامه فنی یك مطالبه عمومی است 
و نظام مهندسی صرفا پایه گذار آن است. اجرای شناسنامه فنی 
نباید با معضالت بوروكراســی همراه باشد و اگرچه شرط صدور 
پایان كار اســت اما این پروسه نباید باعث شود كه اجرای آن با 

پیچ و خم  های بوروكراسی همراه باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه اجرای شناسنامه فنی ملكی 

	بابك	حاجیان:
	شناســنامه	فنی	برخالف	تصــور	دغدغه	جامعه	
مهندسان	نیست	بلكه	دغدغه	آحاد	كل	مردم	كشور	
است.	با	توجه	به	اینكه	مسكن	امری	فرابخشی	است	
و	مصادیق	شناسنامه	فنی	شامل	تمامی	پروژه		های	
عمرانی	اســت	لذا	بیشترین	بهره	برداران	این	مهم	

مردم	هستند
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در بسیاری از كشورهای دنیا و از جمله كانادا اظهار داشت: 
در بســیاری از كشورها وجود شناسنامه فنی ملكی برای 
بســیاری از ساختمانها باعث شــده كه انجام معامالت با 
تسهیالت خاصی همراه باشــد به طوری كه خریداران با 
مراجعه به یك سایت می  توانند در جریان دقیق مشخصات 
فنی و سایر جزئیات مربوط به روند ساخت ملك موردنظر 

قرار گیرند.
با توجه به اینكه شناســنامه فنی ملكی در بســیاری از 
كشــورها اجرایی شده اســت، قطعاً در كشور ما نیز این 
مهم قابل اجرا اســت و در كشــور ما زیرســاخت های 
الزم بــرای اجرای آن وجــود دارد.این ذهنیت كه جامعه 
مهندسی كانون اصلی مطالبه اجرای شناسنامه فنی است 
می  بایســت تغییر كند و گروه هدف می بایست صنعت 
ساختمان و مردم باشند. من معتقد نیستم كه اگر ملكی 
فاقد شناسنامه فنی است هویت ندارد، بلكه هویت آن در 

جایی ثبت و ضبط نشده است.

مركز	 رییس	 شــكرچی		زاده	 محمد	 مهندس	 	
تحقیقات	راه،	مســكن	و	شهرســازی	در	همایش	
شناسنامه	فنی	ملكی	عنوان	كرد: عدم توجه به اخالق 
مهندسی موجب عقیم ماندن شناسنامه فنی ملكی است. 
توجه به اخالق مهندسی به اجرای شناسنامه فنی ملكی 
ساختمان كمك شایانی می كند.این موضوع قابل تقدیر 
است كه نهادهای غیردولتی دغدغه هایی مانند شناسنامه 
فنی ملكی را دنبال می  كنند كه باید نهادهای حاكمیتی 

دغدغه آن را داشته باشند. 
دیدگاه غالب این اســت كه در ســال هــای اخیر از یك 
تكلیف قانونی یعنی شناسنامه فنی ملكی ساختمان غفلت 
شده كه این دیدگاه كامال درست است و باید این موضوع 
مورد توجه جدی قرار بگیرد. در وزارت راه و شهرســازی، 
معاونت ساختمان مسئولیت هایی را در رابطه با شناسنامه 
فنی ملكی دارد. مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی 
می  تواند در حوزه های نظری، علمی و فنی تحلیل  هایی در 
رابطه با شناسنامه فنی ملكی داشته باشد اما این موضوع 
مانع از آن نمی  شود كه جمع بندی  های الزم در مورد این 

سند انجام ندهیم.
رییس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی با اشاره به 
اینكه این مركز در راســتای تنظیم آیین نامه های اجرایی 
می تواند اقداماتی در زمینه شناســنامه فنی ملكی انجام 
دهد، گفت: براســاس قانون اجرا و صدور شناسنامه فنی 
ملكی برای ســازمان نظام مهندســی و برای وزارت راه و 
شهرسازی یك تكلیف است و از جهات مختلف باید مورد 
توجه قرار بگیرد. اجرای شناسنامه فنی ملكی ساختمان 
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پیش نیازهای فنی و مقررات را می طلبد. در نگاه اول هدف مهم و 
اصلی قانونگذار اطمینان بیشتر از كنترل دقیق ساختمان و محقق 

شدن الزامات ساختمانی و رعایت مقررات ملی ساختمان است.

	آقای	حسن	محتشــم	نایب	رییس	كانون	سراسری	
انبوه	ســازان	ایران	با	تاكید	بر	ضــرورت	اجرای	صحیح	
قانون	شناسنامه	فنی	ملكی	ساختمان	گفت: در صورتی كه 
شناسنامه فنی ملكی ساختمان به درستی و به طور كامل اجرایی 
نشــود، منجر به افزایش مشــكالت موجود در صنعت ساختمان 
می شود. علیرغم اینكه در خصوص ضرورت صدور شناسنامه فنی 
ملكــی اتفاق نظر وجود دارد اما نكته مغفول، در مورد نحوه صدور 
این ســند است و اینكه چه دستگاهی باید آن را صادر كند تا این 
سند بتواند اطمینان بخش بهره  برداران از لحاظ ساختمان موردنظر 
باشد.اجرای ناقص شناسنامه فنی ملكی به عنوان یك سند الزامی 
كه در قانون پیش بینی شده، منجر به تحمیل باری هزینه ای به 

مالكان و ایجاد بوروكراسی اداری برای سازندگان می  شود.
مهندس محتشم نقش سازمان نظام مهندسی را در كنترل و نظارت 
بر ســاخت و سازها اساسی دانست و افزود: این سازمان نمی تواند 
به تنهایی كل سیستم یكپارچه اجرای شناسنامه فنی ساختمان را 
در اختیار بگیرد و ضروری اســت كه در این زمینه از سازمان های 
مردم نهاد نیز كمك بگیرد. اولین مزیت اجرای واقعی شناســنامه 
فنی ملكــی اطمینان خاطر بهره برداران از بابت اطمینان از ملك 
خریداری شــده است. چون صدور شناسنامه برای یك ساختمان 
توسط مسئوالن ذیربط منجر به كاهش دغدغه بهره  برداران از بابت 

شرایط و وضعیت كیفی و ایمنی ساختمان می  گردد.
محتشــم همچنین با اشاره به كسب اعتبار ســازندگان با اجرای 
شناسنامه فنی ملكی ساختمان گفت: صدور شناسنامه فنی برای 
ســازندگان اعتبار به همراه دارد. از این جهت كه اگر ســازنده ای 
اســتانداردهای الزم را در ساختمان موردنظر رعایت كند، به یك 
سازنده شناخته شــده و دارای برند صنعت ساختمان تبدیل می 
شود. وی صدور این سند را به نفع جامعه دانست و گفت: به لحاظ 
درج مشخصات فنی، نیروی انسانی و عوامل فنی و مصالح كاربردی 
در شناسنامه فنی ساختمان، شاهد اعمال دقت بیشتری در موقع 
اجرا، طراحی و نظارت خواهیم بود.این رویكرد افزایش طول عمر 
ساختمان های كشور را به دنبال دارد كه در حال حاضر به معضل 

بزرگ ما تبدیل شده است.

انجمن	ســازه		های	پیش	تنیده	 اونیل	رییس	 	مایكل	
استرالیا	نیز	به	تشریح	جزئیات	توسعه	سیستم		های	پیش	
تنیده	در	دنیا	پرداخت. وی با اشــاره به تاریخچــه راه اندازی 
سیســتم پیش تنیدگی در دنیا از فعالیــت انجمن متبوعش در 
 كشــورمان خبر داد و گفت: سیســتم پس تنیدگــی در دنیا در 
ســال های 1920 از اروپا شــروع شــد ولی عمدتا در زمینه پل 

سازی مورد استفاده قرار گرفت. سیستم پس تنیدگی بیشتر برای 
ساختمان ســازی و انبوه ســازی كاربرد دارد و اجرای آن سبب 
تســریع در روند ساختمان سازی می شود، در كشــور استرالیا بازار 
بســیار خوبی برای بكارگیری این سیستم ایجاد شد و با گذشت 
33 ســال، بسیاری از ساختمان های معروف و نیز ساختمان های 
مســكونی زیادی نیز با اســتفاده از این روش اجرایی شد. رییس 
انجمن ســازه های پیش تنیده استرالیا ادامه داد: در سال 1980 
این سیســتم وارد آسیای شرقی شد و در كشور مالزی بسیاری از 
پروژه  های ساختمانی با این روش اجرایی شد. در سال های 1990 
این سیســتم وارد بازار خلیج فارس شد و درست در زمانهایی كه 
ســاخت و ســاز و اجرای پروژه  های بســیار خوب رایج بود از این 
سیستم استفاده شد كه نمونه آن اجرای هتل برج العرب و مسجد 
بزرگ دبی بود. پس از آن كشــورهایی نظیر عمان، عربستان، قطر 
و... نیز از این سیســتم در صنعت ساختمان خود استفاده كردند. 
در حال حاضر با رایزنی هایی كه انجام دادیم به دنبال آن هستیم 
كه در بازار ایران این سیستم را اجرایی كنیم و با كسب مجوزهای 
قانونی برخی از پروژه ها را نیز در دســت اقدام داریم كه از جمله 
آن مركز فرهنگی و تجاری ولنجك اســت و امیدواریم كه رابطه 
سازنده ای با صنعت ساختمان ایران داشته باشیم. وی تاكید كرد 
سیســتم پیش تنیده سیستم پیچیده ای كه اجرای آن مشروط بر 

كنترل دقیق مصالح و روشهای اجرا و طراحی است. 

	در	ادامه	این	همایش	پنلی	با	عنوان	فرصتها،	چالشها	و	
راهكارهای	شناسنامه	فنی	ملكی	و	پنل	اصالح	قانون	نظام	
مهندســی	برگزار	شد. در پنل فرصتها چالشــها و راهكارهای 
شناسنامه فنی ملكی كه به ریاست مهندس شاهرخی برگزار شد، 
مهندس حاجوی مدیركل عمران شهری سازمانهای شهرداریها و 
دهیاری های كشــور اظهار داشت: ایجاد پایش و نظارت و آگاهی 
بخشی و ارتقای دانش برای مخاطبان ساخت و ساز از دیگر نتایج 
اجرای شفاف شناسنامه فنی ملكی ساختمان است. ساخت و ساز 
مقاوم و مطلوب باید دارای شناســنامه فنی ملكی باشد و چنین 

ساخت و سازی باید بیشتر جزء مطالبه عمومی شود.
وی برگزاری همایش شناســنامه فنی ملكی را در تولید فرهنگ 
بســیار موثر ارزیابی و تصریح كرد: البته این نوع فرهنگ ســازی 
نباید به گونه  ای باشد كه آسیب های خود را به دنبال داشته باشد 
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و در واقع فرهنگ  سازی در این زمینه باید به ساخت و ساز استاندارد كمك كند. 

	دكتر	ابوتراب	مدرس	دانشــگاه	نیز	در	پنل	فرصت	ها،	چالش	ــها	و	
راهكارهای	شناســنامه	فنی	ملكی	در	همایش	ملی	شناســنامه	فنی	
ملكی	ساختمان	اظهارداشت:	شناسنامه فنی ملكی ساختمان خرد جمعی 
هماهنگی كلیه نهادها و ســازمان های اجرایــی را طلب می كند. وی گفت: در 
فرهنگ معماری و شهرســازی ایرانیان 3 اصل مورد توجه واقع شده است: 1- 

اصل امنیت 2- آسایش 3- زیبایی 
یكی از فواید شناســنامه فنی ملكی كوتاه كردن دســت افرادی است كه فاقد 
صالحیت الزم هســتند. باید ضعف در قوانین موجود را از بین برد. با توجه به 
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی به خصوص در شــهر تهران باید آیین نامه ها در 

بحث شناسنامه فنی ملكی تماما در نظر گرفته شود.

	دكتر	غفرانی	رییس	سازمان	نظام	مهندسی	ساختمان	استان	تهران	
نیز	گفت: در شناســنامه فنی ملكی ساختمان كه نقطه كمال نظام مهندسی 
اســت مســئوالن و نهادهای اجرایی و... باید با هم اجماع داشته باشند. وی در 
پنل فرصت ها، چالش ها و راهكارهای شناســنامه فنی ملكی در همایش ملی 
شناسنامه فنی ملكی ساختمان اظهار داشت: در شناسنامه فنی ملكی ساختمان 
كه نقطه كمال نظام مهندسی است مسئوالن و نهادهای اجرایی و... باید در چند 

مورد با هم اجماع داشته باشند كه این موارد عبارتند از:
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1- تمكین قانون كه در مورد سند فنی ملكی بستر قانونی ایجاد شده است كه 
نهادها باید به این قانون تمكین كنند 

2- ضمانت اجرایی قانون
 3- ایفای نقش از طریق اعضاء نظام مهندسی كه باید در طراحی و اجرا و نظارت 

به درستی ایفای نقش كنیم 
4- باور مردم.

	در	پایان	این	همایش	از	استان	های	پیشرو	در	اجرای	مقررات	ملی	
ساختمان	و	صدور	شناسنامه	فنی	ملكی	ساختمان	تجلیل	شد،	و	مقاالت	
برتر	معرفی	شدند.	الزم	به	ذكر	است	شناسنامه	فنی	و	ملكی	ساختمان	
سندی	است،	حاوی	اطالعات	فنی	و	ملكی	ساختمان	كه	از	سوی	سازمان	
نظام	مهندسی	استان	صادر	و	چگونگی	رعایت	مقررات	ملی	ساختمان	
و	ضوابط	شهرســازی	در	این	شناسنامه	قید	می	شود.	مجریان	مكلفند	
پس	از	اتمام	كار	برای	تهیه	شناسنامه	فنی	و	ملكی	ساختمان	به	ترتیبی	
كه	وزارت	مســكن	و	شهرسازی	تعیین	می	كند،	اطالعات	فنی	و	ملكی	
ساختمان	گواهی	مهندس	ناظر	و	تاییدیه	های	الزم	را	در	اختیار	سازمان	
نظام	مهندسی	استان	قرار	داده	و	یك	نســخه	از	این	شناسنامه	را	در	
اختیار	شهرداری	و	یا	ســایر	مراجع	صدور	پروانه	ساختمان	برای	پایان	

كار	قرار	دهند.
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مراسم	چهلمین	سالگرد	تاسیس	جامعه	مهندســان	مشاور	ایران	با	حضور	مقامات	
رسمی	كشور	و	اعضای	جامعه	مهندسان	مشاور	ایران	روز	چهارشنبه	18	دی	ماه	در	
سالن	همایش	های	برج	میالد	با	شعار	»مهندسی	مشاور	حرفه	ناپیدا«	برپا	شد. در	این	
مراسم	دكتر	محمد	باقر	نوبخت،	معاون	برنامه		ریزی	و	نظارت	راهبردی	رییس	جمهور	و	
بیژن	نامدار	زنگنه،	وزیر	نفت	به	سخنرانی	پرداختند.	این	مراسم	كه	با	حضور	بیش	از	
هزار	نفر	از	مدیران	شركت	های	مهندسی	و	مهندسان	مشاور	برپا		شد	و	از	پیشكسوتان	
	حرفه	مهندسی	مشاور،	تجلیل	به	عمل	آمد.	همزمان	با	برپایی	این	مراسم،	نمایشگاه

	شركت	های	مهندسی	مشاور	نیز	دایر	بود.

جشن پرشكوه چهلمین سالروز تاسیس جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد

جشن	چهلمین	سالگشت	تأسیس	جامعه	مهندسان	مشاور	طي	مراسمي	با	شكوه	در	
روز	چهارشنبه	92/10/18	برگزار	شد.

ضمن	ارج	نهادن	و	قدرداني	از	زحمات	همكاران	عزیزمان	در	طول	چهار	دهه	تالش	
و	كوشش	در	آباداني	و	سازندگي	میهن	عزیزمان	ایران،	دستان	همكاران	گرامي	مان	
را	در	جامعه	مهندسان	مشاور	به	گرمي	مي	فشــاریم	و	براي	آنها	پیروزي،	بهروزي	
وشادكامي	در	فرایند	فردي،	خانوادگي،	اجتماعي	و	ملي	از	خداوند	بزرگ	آرزومندیم.	
گزارش	این	مراسم	باشــكوه	جهت	اطالع	خوانندگان	گرامی	ماهنامه	پیام	آبادگران	

درج	می		شود.



البته شعارهای پیش از انتخابات آقای دكتر روحانی یعنی تشكیل 
دولت »تدبیــر و امید« و تأكید بر برنامه محور بودن و برگرداندن 
اعتماد بین مسئووالن و مردم و اصالح امور به ویژه روابط بین قوای 

سه گانه بی تأثیر نبود.
 بدون توجه به علل به وجود آمدن شــرایط قبلی، شاید تغییر آن 
و حركت به سوی آینده بهتر مقدور نباشد یكی از دالیل به وجود 
آمدن آن شــرایط ادبیات مورد مصرف دولت قبلی به ویژه ادبیات 
سیاســی بود، لذا ابتدا باید به تحول در ایــن حوزه یعنی ادبیات 
گفتگوهای سیاسی توجه می شد. ادبیات سیاسی در گذشته بیش 
از آن كه بر محور شرح واقعیتها بچرخد، بیشتر به صورت آرمانی و 
گاهی عامیانه مطرح می شد كه در نهایت بر محور تولید »دغدغه« 
می چرخید این ادبیات تولید »دغدغه«، اولین محصولش دل نگرانی 
عمومی از آینده و تولید نوعی اضطراب و اســترس به ویژه در بین 

فعاالن اقتصادی كه نتیجه عمومی آن طبیعتاً منجر به نارضایتی 
اقشــار فعال جامعه می گردید. این وضع در دو بخش، نخست در 
میدان معیشــت عمومی و اوضاع مالی و اقتصادی كشور و دوم در 
روابط بین الملل، هر روز برآشــفتگی می افزود. دولت قبلی تالش 
می كرد از واقعیتهای تلخ موجود در كشــور و ناكارآمدی مدیریت 
در دو بخش باال فــرار نماید و لحظه به لحظه به جای نقدپذیری 
و گوش كردن به دغدغه های دلسوزان، تالش می نمود وضعیت را 
مطلوب و نقادان را مغرض نشــان دهــد ولی در واقعیت مردم در 

زندگی خود مطلوبیتی نمی دیدند.
 صنعت احداث نیز نه تنها جدا از این شــرایط نبوده بلكه در نوک 
پیكان قرار داشت فعاالن اقتصادی در این عرصه روز به روز ضمن 
از دســت دادن امكانات مادی و معنوی اندوخته شــده خود، در 
طول ســالیان دراز با دیدن این واقعیت كه هــر روز می گذرد بر 

پس	از	گذشــت	چند	هفته	ای	از	پایان	انتخابات	دوره	یازدهم	ریاست	جمهوری	اسالمی	
ایران،	سخن	روز	در	گفتگوهای	عمومی	و	به	ویژه	در	محافل	خصوصی	چنین	بود	كه	جامعه	
احســاس	آرامش	می	كند	و	جامعه	مطبوعات	نیز	ضمن	تائید	این	فضا	به	دنبال	تجزیه	و	
تحلیل	و	شــمارش	علت	و	یا	دالیل	آن	بودند	طبیعی	بود	كه	به	دلیل	شركت	همه	اقشار	
جامعه	در	انتخابات	و	مدنظر	بودن	همه	گرایشــهای	سیاسی	در	آن،	مردم	از	دیدن	نتیجه	

آراء	خود	و	پی	بردن	به	سالمت	انتخابات	با	آرامش	خاطری	به	آینده	بنگرند.

اثرات تغییر ادبیات در تعامل بین بخش خصوصی و دولت
 در صنعت احداث

مهندس	محمود	مصطفی	زاده
	عضو	هیأت	مدیره	و	رئیس	هیأت	مدیره	شركت	ناودیس	راه
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گرفتاریشــان افزوده می شود باز با امید به بهبودی و تغییر، نه تنها 
دست از تالش بر نمی داشــتند بلكه با تالش مضاعف، مانع از هم 
پاشیدن ســازمانهای خود و حفظ حداقل اشتغال موجود در آنها 

بودند.
 با تغییر دولت، همانطوری كه بالفاصله تا حدودی آرامش به جامعه 
برگشت، بارقه های امید در این صنعت نیز دیده شد و فعاالن صنف 
بــا روحیه تازه تر بر فعالیــت خود افزودند و تشــكلهای صنفی و 
حرفه ای صنعت نیز به تعامل خود با دولت و سازمانهای تصمیم ساز 

و تصمیم گیر دامنه بیشتری دادند. 
همانطوری كه از برنامه های دولت آقای دكتر روحانی مشهود است 
و تا حدودی در گزارش صد روزه نیز شاهد بودیم، دولت می خواهد 
بــه جای »پروژه و فرمان محور« برنامه و قانون محور باشــد . اگر 
این شعار به برنامه مدون و قانونمند تبدیل شده و در همه سطوح 
حاكمیت رســوخ پیدا كند، حتماً آرامش برگشــته تداوم یافته و 

نتیجه آن را در رونق اقتصادی و مهار تورم خواهیم دید. 
در میدان سیاســت خارجی از همان بدو شروع به كار، تغییر شعار 
و روش داده شــد و مشاهده می كنیم كه روابط ما با جهان بر مدار 
گفتگوهای سازنده شكل گرفته است و حداقل، گفتگوهای خصمانه 
و گاهی توهین آمیز، از ادبیات هر دو طرف حذف شــده اســت هر 
چند تا رســیدن به نتایج مطلوب در گفتگوهای سیاســی فاصله 
زیادی وجود دارد ولی تغییر در آن مشهـــود و ادبیـات سیاسی در 
دولت جدید متحول شده اســت و نتیجه آن را حداقل در تثبیت 
نســبی قیمت ارز و طال مشــاهده می كنیم كه در سایر بخشهای 

اقتصادی نیز بی تأثیر نیست.
در میدان داخلی به ویژه در بعد اقتصادی حركتهایی مانند تعامل 
دولت و مجلس، ارائه به موقع بودجه ســاالنه به مجلس، تالش بر 
بهبودی فضای كســب و كار و حمایت منطقی از بخش خصوصی 
و حركت در مسیر احیاء و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و... شروع شده است اما به نظر نویسنده، این حركتها نه كافی است 

و نه همه جانبه.
 هنوز روابط اقتصادی حاكم بر جامعه تا رسیدن به وضع مطلوب، 
فاصله بسیار طوالنی دارد. این وضعیت به ویژه برای فعاالن صنعت 
احداث بسیار نگران كننده شــده است و آرامش به وجود آمده در 
این بخش، كم كم رنگ می بازد. هنوز تصمیم شفافی برای پرداخت 

مطالبات معوقه پیمانكاران و مشاوران صنعت احداث گرفته نشده 
است. از بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، خبر های خوبی 
نمی رسد. بخش بزرگی از همكاران نگران آینده خود و پروژه های 
در دست اجرای خود هســتند. انتظار می رود سازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی و همچنین مجموعه دولت بــه عنوان یك كارفرمای 
واحد ضمن تعامل با تشكلهای صنفی مرتبط، راه حلهای اجرایی و 
قابل قبولی را پیدا نمایند، شاید بدون در نظر گرفتن نظرات فعاالن 
در این بخش، رسیدن به نتیجه مطلوب كه تامین كننده منافع ملی 

گردد، مقدور نباشد. 
هنوز در ادبیــات كارفرمایان پروژه های عمرانــی، تحولی حاصل 
نشده است. بوروكراسی شدید حاكم بر ادارات و سازمانهای دولتی، 
یكی از موانع اصلی پیشــرفت امور به صورت بهینه می باشد. هنوز 
كارشناسان و مدیران میانی به اندازه كافی توجیه نشده اند كه دولت 
تغییر كرده و شــعار دولت )تدبیر و امید( بر پایه احترام متقابل و 
گذر از فرمان محوری است. متأسفانه بعضی از كارفرمایان محترم 
در شــرایطی كه پیمانكاران و مشاوران به دلیل افزایش سرسام آور 
قیمتها و عدم دریافت مطالبات معوقه خود، در بحران موجود قرار 
گرفته و انتظار ازهم پاشیدگی سازمانهای خود را دارند، پیمانكاران 
را تهدید به خلع ید و... می نماینــد، انتظار داریم همانطوریكه در 
میدان سیاســی با تغییر در ادبیات امید بر جامعه برگشــته است. 
در بخشــهای دیگر از جمله در صنعت احداث نیز ضمن تغییر در 
ادبیات موجود بین كارفرمایان و پیمانكاران  و تبدیل فضای موجود 
به فضای تعامل، به مدیران و كارشناســان مربوطه توصیه نمایند 
، قراردادهای فی مابین را محترم شــمرده و واقعیتهای ملموس را 
نادیده نگیرند و در سطوح تصمیم گیری نیز با تصویب قوانین مؤثر، 
در بهبود محیط كســب و كار و صدور دســتورالعملهای شفاف و 
اجرایی و احیاء قوانین مصوب فراموش شده و میدان دادن به بخش 
خصوصی واقعی، امید و آرامش را به این بخش از فعاالن اقتصادی 

نیز برگردانند. 
تصمیم گیران محترم دولت در نظر داشته باشند كه تنها بخشی از 
اقتصاد كه می تواند ضمن حفظ  اشــتغال فعلی بر سایر بخشهای 
اشــتغالزایی تأثیر مثبت بگذارد و آرامش موجود را تدوام بخشد، 

فعال نگه داشتن صنعت احداث است. 
با	امید	به	روزهای	بهتر	برای	صنعت	احداث
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كــه خــود نیــز به آن  بــرای ورود بــه بحــث، بــاوری را مطــرح می كنــم 
كشــور ما ســه واقعیت اجتماعی  كه در  پای بند هســتم، این اســت 
كه  كشــور ایران اســت  بی متولــی واقعــی وجود دارد: اول توســعه در 
همه در حرف به دنبال توســعه آن هســتیم ولی در عمل و واقعیت 
امــر در راســتای توســعه آن اقدام الزم نمی كنیم. دوم اســام اســت 
همــه وا اســاما می گوییــم ولــی وقتــی نوبت عمــل واقعی به اســام 
می شــود از هرگونه توجیه فعل و یا ترك فعل ســود می جوییم. سوم 
كــه همــه بــرای آن دل می ســوزانند،  بهزیســتی مــردم ایــران اســت 
شــعار می دهنــد و خیلــی حرفهــای دیگر می زننــد، ولــی در عمل در 
كمتر اقدام می گردد. همیشه  كار مردم  گره گشــایی از  رفع مشــكل و 
كردیم چنان می شود ولی  كار را شروع  می گوئیم این خواهد شد آن 
بعــد از آنكــه آب از آســیاب افتــاد همه چیــز فرامــوش و بحث جدید 

كمی به اصل مطلب  دیگری مطرح می كنیم. مقدمه طوالنی شــد 
كشــور در  بپردازیم چند روز قبل یكی از مســئوالن محترم رده باالی 
كــه بدهی بالــغ بر 140  یــک ســخنرانی مفصــل و دلســوزانه فرمودند 
كه من در  هــزار میلیــارد تومانی، مربوط به تحریمها نیســت. حرفی 
كثر مقاالت خود زده ام چرا چون ایران آنقدر توان و پتانسیل دارد  ا
گر نظر مثبت داشــته باشــد چرخه اقتصاد را  كه درعرض یک هفته ا
كرده اید  ُكند نماید. آیا هیچ توجه  وسعت بخشد و یا برعكس آن را 
كرده اند  كه سازندگان پروژه های زیربنائی كشور چه سرنوشتی پیدا 
كثــر آنها طلبهای دو و یا ســه ســاله و بیشــتر دارند  ( ا )عالمــًا وعامــداً
نمی توانیم بگوئیم نظام، منابع مالی برای تأمین آن نداشته است 
شــاید در نگاه غیرخوش بینانه بگوییم اهمیت الزم را برای توســعه 
لحــاظ نكرده ایــم. بــه قــول شــخصیت سیاســی محترمــی اینهمــه 

عالج واقعه قبل از وقوع باید كرد
مهندس محمدعلی پورشیرازی

كنیم. من خــود نیز به این  كه الزم اســت درک  در مــواردی نخواســتیم و یــا نتوانســتیم واقعیت را آنگونه 
كافی و وافی به مقصود نیســت بلكه با عوامل اثرگذار  كه در برخی موارد نخواســتیم یا پاســخ  امر معترفم 

دیگری در ایجاد مشكات ارتباط دارد. 
كــه می گوینــد "پیشــگیری ارزان تــر، ســاده تر و واقعی تــر، و  گــزاره ای در میــان پزشــكان متــداول اســت 
گاهــی به صــورت دفعی  كــردن امــور و مدیریــت آن  كشــور مــا اداره  نتیجه بخش تــر از مداواســت" ولــی در 
و بــه روش روزمرگــی حتــی براســاس ســاعت و یــا دقیقه انجــام می پذیــرد بــدون عارضه یابــی احتمالی و 
پیشــگیری از آن. معنی برنامه پنج ســاله چیســت؟ یعنی ای مدیران، ای متولیان امور اجرایی، طوری 
كه پنج ســال بعد الاقــل به نیمه انجام برنامه برســیم. آیا درعمــل همینطور رفتار  كنیــد  برنامــه را شــروع 
كرده ایم نگوئیم نمی دانســتیم من معتقدم دراین ســالها مدیران ارشد سازمانها داناترین و مسلط  ترین 

افراد در شناخت ابعاد مشكات بوده اند لكن چرا عمل نشده است جواب آن نیاز به مقدماتی دارد. 
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ابرمــرد مســلط بــه امور سیاســی  اقتصــادی داریم 
چــرا نگفتیم  اعتــراض نكردیم  ســؤال نكردیم و... 
كرد متخصصان ما  جواب این سؤاالت را باید پیدا 
برای جهان نسخه شفابخش اقتصادی، صنعتی، 
فنــی، حقوقی می دهند برای خودمان یا ســكوت 
می كننــد یــا نســخه غیرشــفابخش می پیچنــد. آیا 
گفت مردم بی راهنما و بی راهگشــا هســتند  نباید 
كــه دولــت بــرای بالــغ بــر 400 هــزار میلیــارد  روزی 
تومان یا به قولی دیگر برای بالغ بر500 هزار میلیارد 
تومان پروژه های زیربنائی دســتور اجرایی می داد 
ولــی حدود 3درصــد منابع مالی مورد نیــاز، اعتبار 
كجــا بودنــد چــرا  پــادار داشــت، ایــن همــه ابرمــرد 
راهنمائــی نكردنــد البتــه بودنــد تعــداد معــدودی 
كــه تذكرهایــی دادنــد امــا بیشــتر از آن نتوانســتند 
كوچــک  پیــش برونــد، چــون اصــل تفكــر توقــف  
كنندگان و  كردن  ضعیف شــدن ســازندگان  تولید 
كـامـــَا موفق هم  كه  فعــاالن اقتصادی واقعی بود 
كلنگ زده شــد در حالی  شــدند هر روز چند پروژه 
گــور فعاالن  كلنگ حفر  كــه در نفــس امــر به نوعــی 
كه بر زمین  اقتصــادی واقعی بخش خصوصی بود 

زده می شد. 
كــه قوانیــن مصوب  ذكــر ایــن نكته ضروری اســت 
ایــران چــون بــه ســمع و نظــر قاطبــه مــردم ایــران 
می رســد و فرهنگ ادبی ایرانی ها هم بســیار قوی 
اســت همیشــه بهتریــن و بــا مطالعــه شــده ترین 
قوانین تدوین می گردد. لكن در اجرا تفسیر به رأی 
كه همان تخریب است  می شــود با ســلیقه پنهان 
اجــرا می گــردد و یا بــرای آن در زمــان اجرا تبصره ها 
و آئین نامه هایی وضع می كنیم تا برداشت دلخواه 
كند مثَا همین اصل 44 قانون  را متبادربــه ذهن 
اساسی انصاف داشته باشیم قانون بسیار درستی 
اســت بعد از جنــگ جهانی دوم آلمــان و انگلیس 
در ســالهای حــدود 1946 قانون خصوصی ســازی 
كردنــد و در حــدود ســال 1952 بــه اتمام  را شــروع 
كــه یــا خراب شــده یا  كارخانه هائــی را  رســانیدند. 
نیمه تمــام رهــا شــده بودنــد و یــا تعطیــل بودنــد؛ 
كارگــران با قیمت هر ســهم یک مارک  بــه هــر نفر از 
حتــی  و  جهانــی  درقانــون  می دانیــد  فروختنــد. 
قوانیــن اســامی، معاملــه زمانــی منعقــد می گردد 
كــه وجهــی بابــت آن پرداخت  ویژگــی اصلــی دارد 
گــردد. ارزش مطــرح نیســت بایــد طرفیــن راضــی 
گردید. اما  باشــند به ایــن دلیل یک مارک مطــرح 
كردند ولی ســالم  بدون دغدغه بدون  دولتها اجرا 
منظــور خاص  بدون نادرســتی و با نظارت فعال و 
سالم در جهت توسعه به آن واحد اقتصادی توجه 
كره یا  كه حاال می بینیم، ژاپن یا  نمودند و آن شد 
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كردند. حتی همین چینی ها به همین روش عمل 

جالب اســت میلیاردها دالر از چین طلــب داریم نمی دهد حال 
گفتــه بابت طلبها می آیم ســازندگی پروژه هــای زیربنائی  بتازگی 
كــه معتــرض  را در كشــور ایــران شــروع می كنــم یــک نفــر نیســت 
شــود. مطمئنم چهار ســال دیگــر همین موضوع مــورد اعتراض 
گرفــت. طلــب را نمی دهــد از  مســئوالن )بــزرگان( قــرار خواهــد 
كار را هــم بی كیفیــت اجــرا می كنــد و  منابــع مالــی ســود می بــرد 
ســه برابــر عــرف جهانی هم ســود می بــرد در نهایت بــرای ملت و 
ایــران چــه عایــدی خواهد داشــت؟! همین راه كن به شــمال با 
كشــورهای دیگر  كه در  وجود اینهمه ســازنده متخصــص ایرانی 
كار بــه چینی هــا داده شــد و  كار آنهــا اســتقبال می كننــد، ایــن  از 
كردیم و آخر  شــاید اتفاقاتی هــم افتاده باشــد و میلیاردها خــرج 
هــم هیــچ؛ گفتیــم بفرمائید خوش آمدیــد. حال چقــدر متعاقبًا 
درخواســت زیــان خواهنــد نمود بمانــد. برگردیم به اصــل 44 آیا 
ایــن قانون اشــكالی دارد هــر روز همه فریاد این قانون اساســی را 
كــه باز مردم و تولیدكنندگان و توســعه ایران  می زنند اینجاســت 
بی راهنما و بی راهگشــا اســت علت عدم اجرای واقعی اصل 44 
گرداننــدگان  گرداننــدگان آن واحدهاســت چــون  ســنگ اندازی 
كان یا پاداشــهای آنچنانی هــزار و  آن مؤسســات بــا حقوقهــای 
یک دلیل می آورند و نمی گذارند خصوصی ســازی شكل بگیرد و 
كرده و به 20 ســال می رســانند. یكروز پیاده  زمان اجرا را طوالنی 
در بعضــی خیابانهــا به صــورت مطالعــه اجتماعی مــوردی قدم 
كاری زیر پلهــا منتظر یک  بزنیــد ببینیــد چــه جوانان بــا انــرژی و 
كار ســاده و بــه قول مــا قدیمی ها نان بخور و نمیری می باشــند! 
چنــد نفــر پاركبان بــا تحصیات بــاال می تــوان آدرس داد چرا آنها 
بیــكار مانده اند؟! چون تولیــدات را به روزمرگی مبتا كردیم باید 
گفت مســئوالن در بخش اقتصادی دولتی با یک حكم می آیند 
و بــا یــک حكــم می رونــد، زیانهــا را بــه درســتی درک نمی كننــد 
و برایشــان مهــم نیســت چــون اتــكا به بودجــه مملكــت )نفت( 
كار بــه  نابودی،  گر زیان ده باشــد،  دارنــد ولــی بخش خصوصــی ا
زنــدان و خجالت زدگــی منتهی می گردد. بــرای یک مدعی فعال 
گر چنین شود. پس با تمام  اقتصادی، اسباب شرمندگی است ا
وجــود درجهــت اعتــای آن واحد فعال می شــود. شــما به تمام 
كارخانه هــای بــزرگ ایــران در گذشــته ها بنگریــد. صاحبــان آنها 
كه با فعالیت، نه با رانت خواری  تمام مردان ریز اقتصادی بودند 
به آن وضع رســیدند. شــما به شــركتهای زیربنائی بــزرگ ایران و 
كنیــد، تمامــًا روزی از یــک پــروژه شــاید  تاریخچــه آنهــا مراجعــه 
ســه میلیــون تومانی شــروع كردند وحاال چند صد میلیــاردی را 
كوچک می دانند. همین شركتها االن در كشورهای تازه استقال 
گرفته اند و ســاخته اند. من  كار آنهــا را در دســت  یافتــه، زنجیــره 
كشــورها  كه در آن  گفته ام و نوشــته ام تمام شــركتهائی  همیشــه 
موفق هستند و مدال هم می گیرند در ایران با مشكات عدیده 
عــدم پرداختها، عدم ثبات قیمت ها وعدم تنظیــم قراردادهای 

درست مواجه می باشند. 
كشــورهای موفق ارزش  دولــت برای بخــش خصوصی برخاف 
واقعی قائل نیست مثَا قانون مالیات ارزش افزوده قانون بسیار 
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كه ضمنًا در ترجمه آن هم دقــت نكردیم چون این  درســتی اســت 
قانون كه از فرانسه گرفته شده قانون مالیات برمصرف نهایی است. 
كَه مــاده 11 آن عمــًا در جهت اضمحال شــركتهای  حــال بگذریــم 
كه پیمانــكاران در صف اول  ســازنده زیربناهای توســعه ای اســت، 
آن می باشــند. ذكــر نكتــه ای را در ایــن زمینــه ضــروری می دانم؛ در 
87/6/20 بــا یكــی از بــزرگان وزارت اموراقتصــادی و دارائــی برنامــه 
رسانه ای داشتم در آنجا پیش نویس این قانون را به طور خصوصی 
به من ارائه فرمودند درهمان جا عرض كردم این قانون به خصوص 
كشــور ایــران خوانائی نــدارد. من پیمانكار  چنــد ماده آن با شــرایط 
طلب دوسال قبل را نگرفته ام شما دولت با اقتدار، طبق این ماده 
ک است. در صورتی  می گویی به من مربوط نیست از زمان اجرا ما
كارفرمای دولتی بدهد به پیمانكار  كــه وفق قانون، 3درصــد را باید 
مربوط نیســت. ولی پیمانكار را میلیونها تومان جریمه می كنند آیا 
اعمــال این قانون بدون توجــه به واقعیتهای پیمانكاری در ایران، 
منظــور دیگری جز اضمحال بخش خصوصی پیمانكار زیربناهای 
توسعه دارد؟ آن عزیز فرمودند اشكال ندارد بعد اصاحی می دهیم 
گذشــته اســت. چرا مــوارد قبــل از اجرا  كــه از ایــن اصاحی 5 ســال 
كمیسیون  كمیسیون عمران،  مطالعه نمی شود؟ مجلس محترم، 
كار نمی بریــد؟  اقتصــادی چــرا در ایــن زمینه هــا جدیــت الزم را بــه 
كام اهمیت  كه اینهمــه برای آنها در بیان و  بــرای بخش خصوصی 
می دهید؛ تذكر اصاحی ندادید؟ می دانید چند شركت فعال برای 
این جریمه ها نابود شدند؟! و جالب است مسئول محترم مربوطه 
در آن زمان وقتی به ایشان مراجعه یا نامه نگاری شد قبول داشت 

كــه نابودی یا  كنم قانون اســت و پنج ســال اســت  و میگفــت چكار 
تضعیف تدریجی برای شركتها به ارمغان آورده است.

چــرا مــا طبــق نظــر اطبــا پیشــگیری را همیشــه فرامــوش نمــوده و 
دانســته هــا را رهــا می كنیــم وقتــی ســیل مــی آیــد بــه فكــر ســیاب 

می افتیم. 
اینــک بــا توجه به حضور و وجود دولت محترم تدبیر وامید پیشــنهاد 
می كنم در تنظیم الیحه قوانین وقتی مسئوالن اصلی دولتی قوانین 
را می نویســند چــون گذشــته و یــا كمیســیونهای محترم مجلــس در 
تنظیم طرحها، با جامعه بخش خصوصی )نه افراد خصولتی دولتی( 
جلسه بگذارند و نظرخواهی واقعی بفرمایند. مانند قانون مالیاتهای 
مســتقیم مصوب مــورخ 80/10/28 كه در تنظیــم آن در وزارت دارائی 
و تــا حــدی در طــرح آن در كمیســیون اقتصــادی مجلس بخشــهای 
خصوصــی حاضــر بودنــد و نظــر دادنــد و انصافــًا بایــد گفت: منطــق را 
پذیرفتنــد باید یــادی از آقای مهندس عبداللهی در كمیســیون فوق 
كــه چقدر منطقی برخــورد كردنــد. جهت جلوگیــری از اطاله  بنمایــم 
كــه با تفكر دولتی نمــی توان بــرای بخش خصوصی  كام بایــد بگویــم 
نســخه شــفابخش نوشــت. امید اســت تا بخش خصوصی واقعی در 
تصمیم یابی ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به جّد مورد توجه 

قرار گیرد.
گروه متنوع  امیدواریــم در دولــت محتــرم تدبیر و امید، با ایــن 
كــه در اختیار  از مدیــران ارشــد محتــرم و متخصــص و مســلط 
غ از شــعارها به  دارد، بتوانیم به مرز واقعی توســعه برســیم فار

امید آنروز.                   
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ح راه  كه طــر مهنــدس فروغــی در ابتــدای ایــن دیــدار با بیــان این 
اندازی انجمن صنعــت آب نگرانی هایی را درباره تفكیک انجمنها 
كــرد: با تغییــر این تصمیم و تشــكیل  بــه وجــود آورده بــود، عنــوان 
فدراســیون نگرانیهــا رفــع شــد و مــا بــه پیگیــری ایــن امــر از طریق 
اتــاق بازرگانــی پرداختیــم. یكــی از امیدهــای مــن تبدیــل شــدن 
كــه اقــدام خوبــی بــرای پخــش آب و بــرق  كنفدراســیون اســت  بــه 
كه از آن بیــرون می آید صرفا  كشــور خواهــد بود. و صدای واحــدی 
صنف گــرا نیســت و در خدمــت منافــع ملــی اســت و می توانــد روی 
كشــور را منســجم تر و  قوای ســه گانه تاثیرگذار باشــد و سیســتم آب 

كند. منطقی تر اداره 

كه  مهنــدس فریــدون خزاعــی نیز بــا تشــكر از مهندس شمســائی 
كــرد: هیــات موســس ایــن  كردنــد عنــوان  از ایــن اتفــاق حمایــت 
فدراســیون از پنج تشــكل انجمن شــركتهای ســاختمانی، انجمن 
تاسیســات و تجهیــزات صنعتــی ایران، جامعه مهندســان مشــاور 
ایــران، انجمــن آب و فاضاب و بنیاد آب ایرانیان تشــكیل شــده و 

اساسنامه آن با همكاری این تشكلها تدوین شده است.

عنــوان  بــه  سیاســی راد  و  حــدادی  مهنــدس  آقــای  ادامــه  در 
ارائــه دادنــد.  آن توضیحاتــی  دربــاره  اساســنامه  تدوین كننــدگان 
از  متشــكل  را  آب  صنعــت  فدراســیون  راد  سیاســی  مهنــدس 
حــوزه  ســازندگان  و  علمــی  متخصصــان  مشــاوران،  پیمانــكاران، 
كه عضو  كه تدابیــر الزم برای عضویت شــركتهایی  صنعــت دانســت 
انجمنهــا نیســتند نیــز در چهارچــوب آن لحــاظ شــده اســت. وی 
گفــت: چــون این فدراســیون مشــاور دولت نیــز به حســاب می آید 
كرات ســعی شــده اســت جایگاه دولت هم لحاظ شــود. در  در مذا
تهیــه چشــم انــداز و ماموریت از تكنیــک دلفی )Delphi( اســتفاده 
شــده یعنــی نظــر نخبگان و بازخورد آنها اســتفاده شــده اســت. در 
كافی  چشــم انداز این اساســنامه دسترســی همگان به آب سالم و 

گرفته است. با رویكرد توسعه پایدار مورد توجه قرار 

مهنــدس شمســایی معــاون وزیــر نیــرو در امور آب نیــز گفت: ما 
كشــور در  امــروزه در وزارت نیــرو تصمیم داریم تشــكلها را در ســطح 

كنیم.  سه زمینه راه اندازی 
كه موضوع فعالیتهای آنها در بحث آبهای زیرزمینی  1- تشكلهایی 

فدراسیون صنعت آب تشكیل شد

كنفدراســیون صنعت آب ایران در دیداری با مهندس شمســایی معاون وزیر نیرو  روز ســه شــنبه 5آذر 1392هیات موســس 
در امور آب به بررســی اساســنامه این فدراســیون پرداختند. در این دیدار مهندس فریدون خزاعی رئیس رسته آب انجمن 
شــركتهای ســاختمانی، آقــای مهنــدس فرامرز محســنی شــینی رئیس هیأت مدیــره انجمن صنفــی شــركتهای صنعت آب و 
فاضالب ایران، مهندس بیژن ســعیدآبادی از شــركت بام راه، مهندس عباس صحت از شركت پیماب، مهندس اسماعیل 
مسگرپور از جامعه مهندسان مشاور ایران، مهندس منوچهریان از انجمن تجهیزات و تاسیسات صنعتی ایران، مهندس 

غفاری شیروانی و مهندس فروغی از بنیاد آب ایرانیان حضور داشتند. 
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هســتند از ایــن جملــه هســتند. منابــع آبهــای زیرزمینــی مــا در 
بدتریــن وضــع موجــود هســتند و 10-11 میلیــارد مكعــب از ذخایر 
برداشــت غیر مجاز شده است و بر اساس یک سری شاخص های 

موسســات بین المللی ما در بخش آب  
با تنش هایی مواجه هســتیم و اعتقاد 
داریــم بخش قابل توجهــی از وظایفی 
ایــن  از  قبــال حفاظــت  كــه دولــت در 
منابــع دارد بایــد بــه ذی نفعــان داده 
شود و شركتهای سهامی تشكیل شود 
كــه در قبــال آب احســاس مســئولیت 
كنند. در این زمینه 736 دشت داریم 
و می توانیم 736 تشكل در این زمینه 

تشكیل دهیم.
زمینــه  در  كــه  تشــكلهایی   -2
بهره برداری و نگه داری از شــبكه های 
كــه  آبیــاری و زهكشــی فعــال هســتند 
گذار شــده  بــه ذی نفعان و تشــكلها وا

است
دیده بانــی  بــرای  كــه  تشــكلهایی   -3
در  مــدل  ایــن  ان كــه  شــده  تشــكیل 
اســت.  شــده  پیاده ســازی  اســترالیا 
منابــع آبهــای ســطحی مــا بــه شــدت 
كــرده  برداشــت شــده و آلودگــی پیــدا 
گرچه بارندگــی مطابق با روال  اســت. ا
همیشــگی بــوده امــا آبهــای ســطحی 
كه در این مــورد و دلیل  كاهــش یافتــه 
آن بررســی شــد. یكــی از اساســی ترین 
دالیــل برداشــت غیرمجــاز در حوزه ها 
كه الزم اســت در این مورد  بوده اســت 
تشــكلهایی به وجود آید و دیده بانی را 

بر عهده بگیرد.

كــه  وی در ادامــه خواســتار آن شــد 
كــه  فدراســیون صنعــت آب همــه ایــن تشــکلها را در بربگیــرد 
گیــر اســت و  گفــت: ایــن تشــكل فرا مهنــدس خزاعــی در پاســخ 
كه بــا آب در ارتباط اســت را شــامل می شــود. منتهی  هــر تشــكلی 
گرفــت. بعضی  بحثهایــی ماننــد تــوان تشــكلها را نیــز بایــد در نظر 
وقتها وزن این تشــكلها مشابه نیست و باید فرمولی برای هموزن 

كردن آنها پیدا شود. 

كــه ســندیكا نمی تواند  مهنــدس منوچهریــان نیــز بــا بیــان ایــن 
طیف وسیعی را تحت پوشش قرار دهد از همین رو به فدراسیون 
روی آوردیــم. دولــت می توانــد بــرای تعامل با بخــش خصوصی از 
كه همزمان  كند  طریق فدراســیون اقدام 

می تواند همه موارد را پوشش دهد. 

گفت: باید حكمرانی  مهندس مسگرپور 
در  شــود.  بررســی  جدیــد  منظــر  بــا  آب 
ادبیات امروز تشكلهای آب در سفره های 
و  بــرداری  بهــره  مدیریــت  و  زیرزمینــی 
حفاظــت شــریک هســتند و دولــت فقــط 
نقــش نظارت بــر آنهــا را دارد. در ســاختار 
جدیــد مدیریت آب باید به مــوارد زیادی 

توجه شود از جمله:
1ـ محیــط توانمندســاز از جملــه قوانیــن و 
سیاســتها و زمینه های تامین مالی برای 

مدیریت آب 
ایجــاد  معنــای  بــه  نهادســازی    -2
كــه مســئولیتهای دولــت را بر  نهادهایــی 

گیرند عهده 
3- داشتن ابزار مدیریتی

در ادامه این جلسه تفاوتهای سازمان 
نظــام مهندســی آب بــا فدراســیون آب 
گرفــت و امــكان ورود  مــورد بررســی قــرار 
این فدراســیون به بحثهــای مربوط به بازار 
آب بررسی شد.  مهندس شمسایی با اشاره 
به اینكه این روزها بحث بازار آب مدنظر ما 
گر فدراسیون شما هم قصد  قرار دارد گفت: ا
پیوستن به بازار آب را دارد باید به گنجاندن 
بنگاههای تولیــد آب، توزیع آب و خرید آن 
توجه داشــته باشد، كه مهندس فروغی در 
كه بازار آب مستقل  گفت: در صورتی  پاسخ 

كرد.  از دولت باشد فدراسیون به آن ورود خواهد 
كاالیی بایــد نرخی  كرد: هــر  مهنــدس شمســایی نیــز خاطرنشــان 
كاالســت و یكــی از اهــداف خریــد و فروش  داشــته باشــد، آب هــم 
خ داشته باشد. یكی از چشم اندازهای فدراسیون  اســت و باید نر
كــه آب ارزش و قیمت واقعی خود را  جهــت حركت باید این باشــد 
كــردن آب یكی از اهداف اساســی برای توســعه  بیابــد. اقتصــادی 

پایدار است. 

مهندس شمسایی: 
بر اساس یک سری 

شاخص های موسسات 
بین المللی ما در بخش 
آب با تنش هایی مواجه 
هستیم و اعتقاد داریم 
بخش قابل توجهی از 

كه دولت در قبال  وظایفی 
حفاظت از این منابع دارد 

باید به ذی نفعان داده 
شود و شركتهای سهامی 

تشکیل شود
كه در قبال آب  

 احساس مسئولیت
كنند.  
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مجله معتبر سازندگی -  خبری   
آمــاری ENR در شــماره هفتم 
كتبــر ســال 2013 (15 مهرماه(  ا
از بسته شــدن پل چهارخطه 
واقــع در مســیر بزرگــراه شــماره 
گریــن بــی، ایالت  43 منطقــه 
ویسكانســین بعلت نشســت 

یكــی از پایــه هــای آن خبر داده اســت. این پل 32 ســاله با نــام یادبود 
لئوفریگو و طول 2400 متر در بازدید فنی ســال 2012 از نظر ایمنی مورد 

تائید قرار گرفته بود.
        برنامه ریزی بمنظور بررسی علل و حل مشكل با تشكیل كارگروهی 
از مهندســین و متخصصیــن دولــت فــدرال - ایالتــی  و نیروهائــی از دو 
كنون علت نشست پایه  شركت مهندسان مشاور شروع شده است.تا
شــماره 22 معلوم نگردیده اســت. نشســت نامتقــارن این پایه عمقی 
معادل 56 ســانتیمتر در یک طرف و 68 ســانتیمتر در طرف دیگر پایه 
دارد.آقایپروفســور لوكــزاج مدیــر علوم ژئولوژی دانشــگاه ویسكانســین 
گرین بی كه مطالعات ژئولوژیكی زیادی در این منطقه انجام  واقــع در 
داده، اعتقاد دارد كه شمع های فلزی H پایه شماره 22 به بستر سنگی 
نرسیده است.عمق بستر در محدوده فوق از 38 متر تا 46 متر نسبت 
به ســطح زمین است.سخنگوی دپارتمان حمل و نقل ویسكانسین 
نیز نمیتواند نظر دقیقی در مورد عمق شمع های پایه ارائه دهد لیكن 

حدود عمق شمعها را 6 متر باالتر از سنگ بستر اعام كرده است.
پروفسور لوكزاج عامل احتمالی دیگر نشست پایه را تغییرات در سفره آب 
زیر زمینی منطقه میدانند. عمق این سفره بعلت سالها پمپاژ، بسیار 
زیاد و در زمان احداث پل نیز پائین تر از سنگ بستر بوده است. با اعام 
ممنوعیت پمپاژ از ســال 2007 الیه ها شــروع به پرشدن كرده و درحال 
حاضر فشار هیدرولیكی از پائین به باال است. نفوذ آب داخل الیه های 
رسی قرار گرفته بین دو الیه ماسه ای تغییرات قابل ماحظه ای در رفتار 
ک در  ک این الیه ها ایجاد  كرده باشــد. وجود یــک دپوی بزرگ خا خــا
جنوب پل و لوله تخلیه كننده آب در شمال و باالخره اثر ارتعاشات ناشی 
كار ماشین آالت ساختمانی در 15 ماه عملیات تعمیراتی در منطقه  از 
شــامل بازسازیهای سه پل موجود و تجدید روكش در حال اضمهال 
كــه در ماه جوالی )تیرماه( بپایان رســیده از دیگر عوامل احتمالی موثر 
در  نشســت پایه شــماره 22 نام برده می شــود. تیم تحقیقاتی فدرال- 
ایالتی   بخش خصوصی ضمن بررســیهای محلی، بازبینی داده های 
مهندسی و تاریخی سایت، با نصب شتاب سنج و دوران سنج در پایه 

 22 شــماره  كــرده   نشســت 
و پایــه های 21 و 23 نســبت 
بــه انــدازه گیــری حركتهــای 
احتمالــی اقــدام نمــوده اند 
كنــون تغییــری بــه  لیكــن تا
ثبت نرسیده است.شالوده 
هــر پایــه پــل متشــكل از دو 
گروه شمع فلزی H بطول تقریبی 25 متر همراه با دو كاهک جدا از هم 
می باشد. ضخامت كاهک ها 250 سانتیمتر و با تیرک های بهم متصل 
می باشــند.پل یادبود لئو فریكو را دپارتمان حمل ونقل ویسكانســین 
 طراحــی ، پیمانــكاران بخش خصوصــی ســاخته و از ســال 1981 مورد 
بهره برداری قرار گرفته است . حجم روزانه ترافیک پل 40،000 است كه 

ک های طویل تشكیل می دهند. تعداد قابل ماحظه ای از آنها را ترا
كــه در مراحــل اولیــه بررســیها بدان تكیه شــده،  گــزارش آنچــه  درایــن 
تاریخچه اتفاقات احتمالی موثر بر پل، شالوده اش و حواشی آن بعلت 
بیش از ســه دهه ســرویس دهی بوده اســت. از میان وقایع، تغییرات 

سفره آب زیرزمینی بعلت انجام طوالنی مدت پمپاژ و باالخره قطع 
 آن می تواند مهم و تاثیرگذار باشــد. وجود این نوع حساســیت ها علی 
كه به  كننده است  الخصوص در دوره طراحی و ســاخت، بعضًا تعیین 

نمونه ای از آن اشاره می شود.

پل 1400 متری كنارگذر انزلی از نظر معماری شبیه پل فوق است. این 
پل همانطوریكه از اسمش پیداست در منطقه مردابی با سنگ بستر 
عمیــق )حــدود 200 متــر( قــرار دارد. طراحی پل توســط آقای مهندس 
 محمودیان و تیم ایشــان در مهندســان مشاور ایران استن كه طراحی
 پل های زیادی را در كارنامه خود دارد انجام گرفته است عملیات اجرائی 
پل پس از تقویت طرح توسط امور مشاوران وزارت خانه متبوعه شروع 
لیكن بعلت كمبود اعتبار فعًا متوقف است.پل كنارگذر انزلی در منطقه 
ای اجــرا  مــی شــود كه زلزلــه منجیل با شــدت 7/4 درجــه در مقیاس 
ریشتر را در گذشته تجربه كرده است. پس از این زلزله، در بررسی های 
 انجام شده موارد زیادی از روانگرایی الیه های با عمق كم و      پر شدن

 چاه های آب در اثر پدیده روانگرایی و جوشش ماسه گزارش گردید.
گمانه  كنارگــذر انزلی تعــداد 14  ک پل  بــرای شــناخت وضعیــت خا
بــا عمــق پیــش از 40 متــر در تمامی طــول 1320 متری پــل حفاری 
گردیــد. مطالعــات ژئوتكنیــک به طــور میانگین از وجــود  الیه های 
گمانه ها حكایت داشت  كم پایین در 17 متر باالیی  ماســه ای با ترا

مشكل مهندسان در شناخت علل و نحوه بازسازی  پایه نشست كرده پل ویسكانسین
 ENR.com اشــاره: متن زیر ترجمه ای اســت از اخبار زیرســاختهای توســعه ای نوشــته كندی.ام ســی كامیل كه توســط شــركت چوالب از ســایت اینترنتی
برداشــت و ترجمه گردیده و به دفتر انتشــارات ارســال شــده اســت با توجه به نکات فنی و تجربه عملی بسیار اثربخشی كه در این مطلب وجود دارد نظر 
گرامیمان در شركت مهندسی چوالب به خاطر ارسال  گرامی ماهنامه پیام آبادگران را به اصل ترجمه این متن جلب می نماییم و از همکاران  خوانندگان 
این متن ترجمه شده سپاسگزار هستیم و امیدواریم این پایه و مایه همکاریهای بیشتر باشد و به سایر مدیران ارشد شركتهای عضو انجمن نیز توصیه 

می شود در این زمینه ها ماهنامه خود را یاری دهند.
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تا28 آزادمنطقه  بهمن1د
  شهرسازوساختمانصنعتتخصصنمایشگاه  اروندتجار

-بهمن2تاد29
ب نمایشگاه سرمایهششمین فرصتها درالملل وگذار مسكن

ساختمانتكنولوژ نوین ها

-بهمن2تاد29
بین نمایشگاه بتون،ششمین سیمان، والملل ساخت تكنولوژ

وابستهماشین (cementex) آالت

بین  بهمن2-د29 نمایشگاه وابستهپنجمین وصنایع دروپنجره   الملل

  وابستهتجهیزاتوچوبصنایعالمللبیننمایشگاهپنجمینبهمن11تا8

تخصصاصفهان  بهمن18تا15 نمایشگاه تزیینپنجمین چراغها و لوستر

بینبهمن20تا17 نمایشگاه وپنجمین ها عایق ، ،آسفالت قیر آالتماشینالملل
وابسته

بینبهمن20تا17 نمایشگاه آسانسور،المللسومین ،صنایع برق هاپله نقاله ،باالبرها،
جانب تجهیزات و قطعات

جهان  بهمن20تا17 تجارت جشنواره   اولین

نهادها،آالت،ماشین)شاورزكشاورزكشاورزالمللبیننمایشگاههشتمین  بهمن27تا24
(مكانیزاسیون

نمایشگاهتهران1392اسفندماه سازهدومین ساختمانتخصص نماها و ها

بیناصفهاناسفند4تا1 نمایشگاه خانگشانزدهمین لوازم   الملل

    اسفند5تا1
  االكاالكاالاقساطفروشولیزینگنمایشگاهششمین

   انرژوربهرهوتجدیدپذیرهاانرژالمللبیننمایشگاهششمین  تهران  اسفند10تا7

٢ 
 

هم قوانين،سومين متخصصان سراسري مناقصاتانديشي فنون و مقررات
نامه آيين اصالح تا اجرا از و اجرايي آموزش تا مقررات تدوين   هااز

ماه   بهمن
تهران امينيدانشگاه عالمه سالن

كه به شــدت مســتعد پدیده روانگرایی می باشــند. بررسی های انجام شده 
گیان بــه منظور بررســی  ک اســتان  توســط آزمایشــگاه فنــی و مكانیــک خــا
كرد و نشان  ک از روش IWASKI استفاده  پتانســیل روانگرایی الیه های خا
ک تــا عمق 17 متــری در زلزلــه هدف با شــتاب ســطح زمین بابر  كــه خــا داد 
بــا 0/3 شــتاب ثقــل دچــار روانگرایــی خواهد شــد. بررســی هــای تكمیلی با 
گردید. در  اســتفاده از روش  آئیــن نامه آشــتو نیز به نتایج مشــابهی منتهــی 
كنارگذر انزلی به ویژه    شــمع ها  نتیجــه روند طراحی فونداســیون پــل بزرگ 
گردید.                   ک های معمولی مواجه  ک روانگرا با پیچیدگی های زیادی در مقایسه با پلهای واقع بر خا باتوجه به قرارگیری بر روی خا
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برای ورود به بحث الزم اســت ابتدا به طور اجمال نظر خوانندگان 
گرامــی ماهنامــه پیــام آبادگــران را بــه تعریــف مفاهیــم ایــن شــیوه 
سرمایه گذاری پیشــنهادی معطوف و جلب نماییم؛ سپس آثار آن 

كشور مورد بررسی قرار دهیم. را در اقتصاد 
Buy Back یا بیع متقابل، در لغت به معنی بازخرید، خرید بازیافتی 
كشــور ایــران این  و تهاتــر تولیــدی )productive track( می باشــد در 
نوع معامله به بیع متقابل یا معامله متقابل و خرید متقابل معروف 
شــده اســت. در توضیح بیشتر این شیوه سرمایه گذاری باید بگویم 
كه بیع متقابل مجموعه ای از روشهای قراردادی است كه در آن یك 
طرف معامله تسهیات تولیدی را در اختیار طرف دیگر معامله قرار 
می دهد و در مقابل تعهد می نماید كه تمام یا قسمتی از محصوالت 
تولیدی ناشی از آن تسهیات را از طرف مقابل خریداری كند. البته 
ایــن تســهیات اعطایی می تواند شــامل امكانات متعــدد و متنوع 
گونــی باشــد از جملــه ماشــین آالت، مــواد، فنــاوری، دانــش  گونا و 
كامپیوتــری، خدمات مدیریتی،  فنی،  ســخت افزارها، نرم افزارهای 
مجوزهــا، عایــم و نامهــای تجــاری و ســایر مجوزهــای تولیــدی را 
كارخانه،  كه از آنها می توان برای ساخت و راه اندازی  گردد؛  شــامل 
 پاالیشگاه، بازسازی و بهینه سازی پروژه های اقتصادی و یا توسعه 
گاز، توســعه و اســتخراج معادن،  و اســتخراج حوضچه های نفت و 

كرد. گاز و ..... استفاده  نصب خطوط لوله نفت و 
كثر موارد از دو  كه قراردادهای بیع متقابل در ا الزم به توضیح است 

كه توســط پروتكل یا رابطه  قرارداد اولیه و اصلی تشــكیل می شــود 
حقوقی دیگر به یكدیگر مربوط می شوند. به بیان ساده تر می توان 
گفت این قرارداد دوجانبه می باشد یعنی حقوق و تعهدات مربوط 
بــه فــروش تجهیــزات و تكنولــوژی در قــرارداد اولیــه آورده می شــود 
و مــوارد مربــوط بــه تعهــدات فــروش محصــول بــه دســت آمــده از 
بكارگیری تجهیزات و فناوریهای مذكور در قرارداد دوم بیع متقابل 
كه ذكر شد طرفین  ج می شود. در این شیوه معامله همانطوری  در
معاملــه به ترتیب نقش فروشــنده و خریــدار را در مقابل طرف دیگر 
برعهده دارند. از این شــیوه ســرمایه گذاری معمواًل برای راه اندازی 
و تأســیس پروژه هــای بــزرگ و هزینه بــر ماننــد صنعت نفت بیشــتر 

استفاده می گردد.
كرد: ویژگیهای قرارداد بیع متقابل را در موارد زیر می توان خاصه 

1. بیع متقابل شامل دو قرارداد مجزای اولیه و ثانویه می باشد.
2. میان كاال،  تجهیزات و وسایل صادراتی با كاالهای بازخرید شده 

ارتباط مستقیم وجود دارد.
3. قراردادهای بیع متقابل اصواًل بلندمدت می باشند.

كاری و وزن  4. مابه ازاء قراردادهای بیع متقابل حجم بسیار بزرگ 
بسیار سنگین مالی دارد.

ســرمایه های مــورد نیاز برای اجــرای پروژه های نفتــی در چهارگروه 
هزینه به شرح زیر قابل تقسیم بندی است:

1. هزینه های سرمایه ای

نگاهی اجمالی به

 سرمایه گذاری به روش بیع متقابل 
در پروژه های عمرانی

  دکترغالمرضا علی زاده
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2. هزینه های غیرسرمایه ای
3 هزینه های بهره برداری

4. هزینه های بانكی
كه به همین میزان بحث بسنده می كنیم و در این قسمت از مقاله 
كه براساس مبانی نظری علمی بحث، مزایا و معایب  سعی می كنم 
این شــیوه ســرمایه گذاری را ارائه دهم ســپس به جمع بندی مقاله 

بپردازم.

مزایای مترتب بر قراردادهای بیع متقابل
قراردادهای بیع متقابل چنانچه در شرایط طبیعی و به طور برنده  
گــردد دارای مزایــا و فوایــد زیــر  برنــده )winner - winner( منعقــد 

می باشد:
كمیت ملی و منافع ملی حفظ می گردد. 1. در این نوع قرارداد حا

2. در ایــن روش ســرمایه گذاری پیمانكار خارجی بر مخازن به ویژه 
نوع نفتی آن مالكیتی ندارد.

3. در این شیوه سرمایه گذاری فناوریها، دانش فنی، تكنولوژی به 
كشور میزبان انتقال می یابد.

میزبــان  كشــور  انســانی  منابــع  ســرمایه گذاری  روش  ایــن  در   .4
كاربردی الزم را تحصیل می كند. آموزشهای تخصصی و 

5. این شیوه سرمایه گذاری برای دولت ریسك ندارد.
6. در این شیوه سرمایه گذاری، امكان دسترسی به سرمایه خارجی 

فراهم می شود.
كشــور  7. ایــن شــیوه ســرمایه گذاری تعهــد و تضمیــن بــرای دولت 

میزبان ندارد. 
 (Buy Back(  در مقابــل بیــع متقابــل و یا ســرمایه گذاری بــه روش   
كشــور میزبان معایبــی نیز دارد  توســط ســرمایه گذاران خارجی، در 

كه به صورت اجمالی به آن نیز اشاره می شود.
معایب مترتب بر قراردادهای بیع متقابل

1. ایــن روش ســرمایه گذاری بــه دلیــل نظــام حقوقــی متفــاوت در 
كشــور ســرمایه پذیر و ســرمایه گذار دارای محدودیتهــا و تنگناهــای 

قانونی و حقوقی است.
2. در ایــن سیســتم ســرمایه گذاری قــرارداد دارای دو وجــه اولیــه و 
گاهــی مناســبات اولیــه و ثانویه قــرارداد تداخل  ثانویــه می باشــد و 
می یابنــد به همین دلیل امــكان بهره گیری از ســازوكارهای پاداش 

و مجازات در زمان اجرای پروژه وجود ندارد.
3. ایــن شــیوه ســرمایه گذاری بــه دلیــل از پیش  تعیین شــدن امور 

پروژه انعطاف الزم را در فرایند اجرای پروژه ندارد.
كشــور  4. در این شــیوه ســرمایه گذاری نرخ بازگشــت ســرمایه برای 
سرمایه گذار بسیار باالتر از حد متعارف در سایر انواع سرمایه گذاریها 

می باشد.
كه  5. در این شــیوه به دلیل خرید محصوالت توســط ســرمایه گذار 
تابــع قانون عرضه و تقاضاســت، ســازوكارهای الزم بــرای صیانت و 

حفاظت و نگهداری از سطح تولید وجود ندارد.
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  انجمن شركتهای ساختمانی در تعاملی خالق با نهادهای ذیربط در اور مجریان پیمان با تدوین و پیگیری
كه در واقعیت امر به درســتی  گونه ای   همه جانبه ای به دنبال حل مشــکالت و مســائل صنف اســت  به 
كه انجمــن با جنــاب آقــای مهندس  گیــر منتقــل شــود.  بــر ایــن اســاس مکاتبــه ای  گروههــای تصمیــم  بــه 
ج می شــود. بدیهی اســت  گرامی در محمدمهــدی رحمتــی انجــام داده اســت جهــت اطالع خواننــدگان 

گونه پاسخی از طرف مشارالیه در ماهنامه بعدی ارائه خواهد شد. دریافت هر 

انجمن شركت های ساختمانی
)سندیکای شركت های ساختمانی(

تاریخ: 92/10/8

شماره:92-47967

پیوست:

شماره ثبت: 94

 »بنام �دا «

 ��ور ��ا�ی �ناب آ�ی ��ندس ��مد�ھدی ر���ی 
 �عاونت ���رم �ظارت را��ردی 

 �عاونت ��� ر�ی و �ظارت را��ردی رئ�س ���ور
 تأ��ر � �دا�ت �طا�بات ��وب:�و�وع

 �س از سالم و �ض ا��رام
گا �ارتباط با�وارد ز� ارسال و � ا���ضار  ۱۱/۱۱/۹۱�ورخ  ۱۰۰-۹۱-۱۸۴۶و  ۳/۵/۹۲�ورخ  ۱۰۰-۹۲-۵۵۱� ��ت ��و� �� �ی �ماره     �ر�ت سا��ما�ی �

 : �ی رسا�د
کاری � �و�ط کار��مایان و ا�مال �د�یت �دون �دا�ت ، ��� کار وا��ا را�تأ� ��وده  وبال-۱ م ما�دن ��وا��ھای �دم �دا�ت �طا�بات ��وب �ر��ھای پ�ما� ا�دا

 .و�ب �رر و زیان ��دیده و ��ضاً �سارت ��ران ��ذ�ی را ��ا�م �ی آورد�دیده �دا�ت �طا�بات � 
 .� �را�ط ��و�ی الز�ست ��بت � ��ران کا�ش ارزش �ول م�ی و �وز ��دن �طا�بات ��ل از �ر� ����ر �خ ارز �و� �ود-۲

م ��دد ��بت � اعالم روش �ی ��را�ی  ��ی از �وارد باال، �طا�ق با �را�ط روز و � ��ت-۳  .اصالح �وا�ط  ���نا� �ی ���م � ��ارداد�ی � د�ت ا�جام ا�دا
کار�ی ��و�ی � �وا�ط و ���نا� �ی �و�ود ����ق با �را�ط روز ،الز�ست  ��بت � م ا��ائی با�و� � �دم � � یا �دم  ابالغ را� کار�ی ���و� ا�دا  اعالم را�

��وه �حا��ه تأ��رات ��ی از ( ۲/۹/۱۳۶۰�ورخ  ۱-۱۱۰۸۲-۵۴-۵۰۹۰��مل آید، �ما��وری�ه ا���ضار دار�د � �وا�ط �و�ود �دم �دا�ت با روش ���نا� �ماره 

تأ��ر (ب�و��وده و �روری ا�ت ��بت � ا�مال تأ��رات ��ی از �دم �دا�ت �و�ب ����ر �دت پ�مان �ی ��دد، ا�ن ضا��ه � �را�ط ��و�ی �وا ) تأ��ر � �دا��ھا
م الزم ��مل آید�.....)  ما� ا��فاوت و  -زما�ی –ریا�ی   .ا�عاد ����ط ا�دا

���ن �وارد ز� �ا��ساب �طا�بات �مل �شده �و� ا�ت � باید ���ور ��دد 
 با �ر�ی ��مل آ�ده � ��� ا�ن ا

:م�ی �ارتباط با ����ر �خ ارز � زمان �دا�ت  �طا�بات �طا�ق �ریب ��را�ی � �رح �حا��ه ز�  ا�ت ارزش �ول -۱
K = M

N

K�ریب ��ران �خ ارز   = 
M�خ ارز �باد� ای � زمان �دا�ت           = 

 N= ۱۲۲۶۰ریال = �خ ارز ���ع                            
کاران ���ور �مایند�ای ��ران �ی�ه تأ��ر � �دا -۲ �ل �خ �ود اوراق �شار�ت را � �طا�بات پ�ما�  .�ت  � ، �دا

م عا�ل � ��وص ابالغ ���نا� ��ران �ن�ه �ی تأ��ر � �دا�ت �طا�بات ��وب � �مل آورد�د  .��تد�ی ا�ت د��ور ��مایند ا�دا
 از �ذل �و� و د��ور �سا�دی � �ی ��مایند �ھایت ���� را دا 

ً
 .رد�بال

 با �قد�م ا��رام
 ��مد �طاردیان

 د��ر             

ن رردردردیدیدیدیدییایاییایای ط�ط��ط�ط��ط�ط�ططاطاططاطاط دمدممدمدمدمدمدمدمد �م�م��

ر�ر������ر�ر�ر ر�ر������ر�ر� د�د�د�����������ر�ر�

نجمن ت ا
تبا مکا  اشاره:



36
36

ن
گرا

اد
م آب

پیا
نجمن ت ا

تبا مکا



37
37

ن
گرا

اد
م آب

پیا
نجمن ت ا

تبا مکا



38
38

ن
گرا

اد
م آب

پیا

گرد   پا
كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و این پا

كمیسیون انتشارات    

راه های رسیدن به بهزیستی
كمی لطمــه ببینیــم این عمل  - از صمیــم قلــب عشــق بورزیــم ممكــن اســت 

یكی از راه های استفاده بهینه از زندگی است.
كه درست متوجه نشده ایم، درست قضاوت نكنیم. - در مورد موضوعی 

- وقتــی ســئوالی را نمی خواهیــم جــواب دهیــم بهتر اســت لبخنــدی بزنیم و 
بگوییم از این سئوالهای سخت سخت نپرسید.

- هرگز موفقیت را پیش از موقع آشكار نسازیم.
كــه روحمــان را هــم بــه انــدازه حســاب بانكی مان  كنیــم  - شــغلی را انتخــاب 

غنی سازد.
كردنش در میان چترهای مشــكی آسان  - چتری با رنگ روشــن بخریم؛ پیدا 

است و به روزهای بارانی شادی و نشاط بیشتری می بخشد.
كار در موردمشكات خانوادگی صحبت نكنیم.  - هیچوقت در محل 

اســت  بهتــر  بــه شــهری می رســیم  ناهــار  راه مســافرت، هنــگام  در  وقتــی   -
كنیم. كه در میدان شهر است برای غذاخوری انتخاب  رستورانی را 

- هنگام بازی با بچه ها بگذاریم آنها برنده شوند.
كارهــا انجام  - فروتــن باشــیم، زیــرا پیــش ازآنكــه ما بــه دنیــا بیاییم خیلــی از 

شده بود.
كنیم. كه چیزی برای از دست دادن ندارد، مدارا  كسی  - با 

كه برای رســیدن به  كســانی می رود  - فراموش نكنیم، خوشــبختی به ســراغ 
آن تاش می كنند.

ر 
وقتــی ناصرالدیــن شــاه دســتگاه تلگــراف را بــه ایــران آورد و در تهــران نخســتین تلگرافخانــه افتتاح شــد. مردم بــه این دســتگاه تازه 
كه مردم یكــی- دو روزی پیامهــای خود را رایگان به شــهرهای دیگر  بی اعتمــاد بودنــد. بــرای همین، ســلطان صاحبقــران اجازه داد 
كه  كوفت باشــد" یعنی هر چه  كه می گوید "مفت باشــد.  كه ایرانی هــا ضرب المثلی دارند  كــرده بود  بفرســتند. وزیــر تلگراف اســتدالل 
كم كم و با ترس برای فرســتادن پیامهایشــان راهی تلگرافخانه  مفت باشــد مردم از آن اســتقبال می كنند. همین طور هم شــد. مردم 
كســی تلگرافخانه را به شــعبده و جادو  كه تلگرافخانه جا افتاد و دیگر  گذراند و وقتی  شــدند. دولت وقت، چند روزی را به این منوال 

مرتبط نكرد و همه به هر بهانه ای برای فرستادن پیام می آمدند.
مخبرالدوله دستور داد بر سردر تلگرافخانه نوشتند: "از امروز حرف مفت قبول نمی شود"

كرد. می گویند "حرف مفت" از آن زمان به زبان فارسی راه پیدا 

تدبیر درست!
تولیــد  كــه  ژاپنــی  بــزرگ  شــركت  یــک  در 
وسایل آرایشــی را برعهده داشت یک مورد 
یــاد ماندنــی اتفــاق افتــاد. شــكایتی از  بــه 
كمپانی رســید.  ســوی یكی از مشــتریان به 
كــه  هنــگام  خریــد  او  اظهــار داشــته  بــود  
كه  آن  یک بســته صابون متوجه شــده بود 
كید و  قوطــی خالــی اســت. بافاصلــه  بــا تا
كارخانــه  این  پیگیریهــای مدیریــت ارشــد  
كــه  مشــكل  بررســی،  و دســتور صــادر شــد 
گــردد و قســمت  خــط بســته بندی اصــاح 
فنــی  و مهندســی نیز تدابیــر الزمه را جهت 
پیشــگیری از تكرار چنین مســئله ای اتخاذ 
كار شــده  نمایــد. مهندســان نیز دســت به 
و راه حــل پیشــنهادی خــود را چنیــن ارائــه 
دادنــد:....  »پایــش )مونیتورینــگ(  خــط 

بسته بندی با اشعه ایكس«
بــزودی سیســتم مذكــور خریــداری شــده و 
گــروه مهندســان،   روزی  شــبانه  تــاش  بــا 
دستگاه تولید اشــعه ایكس و مانیتورهایی 
كیفیــت نمایــش باال نصب شــده و خط  بــا  
گردید. سپس دو نفر اپراتور نیز  مزبور تجهیز 
كنتــرل دائمی پشــت آن دســتگاهها  جهــت 
گمــارده شــدند  تــا از عبــور احتمالــی  كار  بــه 

قوطیهای خالی جلوگیری نمایند.  
كه درســت  نكتــه جالــب توجــه در این بود 
همزمــان بــا ایــن ماجــرا،  مشــكلی مشــابه  
كوچک تولیدی  كارگاههــای  نیــز در یكــی از 
كارمنــد  یــک  آنجــا  امــا  بــود  آمــده  پیــش 
معمولــی و غیرمتخصــص آنــرا بــه شــیوه ای 
كــرد:  حــل  ج تــر  كم خر و  ســاده تر  بســیار 
تعبیــه یــک دســتگاه پنكــه در مســیر خــط  

بسته بندی تا قوطی خالی را باد ببرد !!!
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و راهب صومعه 

گفــت: ”دلم  پســركی به رئیس صومعه 
می خواهد راهب بشــوم، امــا در زندگی 
هیــچ چیــز یــاد نگرفتــه ام. پــدرم فقــط  
كــه  یــاد داده اســت  بــه مــن شــطرنج 
هیــچ  تاثیــری در روشــنایی باطــن من 
بازیهــا  ایــن  می گوینــد  بعضــی  نــدارد. 
گناه اســت.” راهب پاســخ داد:” شــاید 
گنــاه باشــد، شــاید هــم فقط ســرگرمی 
كمــی از هر  باشــد. شــاید صومعة ما به 
دو احتیاج داشــته باشد.” پدر روحانی 
خواســت تــا برایــش صفحة شــطرنجی 
بیاورند. بعد راهبی را صدا زد و دســتور 
كنــد، امــا  داد بــا جــوان شــطرنج بــازی 
گفت: ”به سرگرمی  قبل از شــروع بازی 
احتیــاج داریــم، اما نمی شــود بگذاریم 
كنند.  همة اهل صومعه شــطرنج بازی 
فقــط بهترین شــطرنج بــاز می تواند در 
گــر ایــن راهب ببــازد،  صومعــه باشــد. ا
صومعــه را ترک می كند و جایی برای تو 
باز می شود.” پدر روحانی بسیار جدی 
كرد  كرد. جوان احســاس  صحبــت می 
انجــام  را  زندگــی اش  بــازی  مهمتریــن 
می دهــد. عرق ســردی بر پیشــانی اش 
نشســت. صفحة شــطرنج به مركز دنیا 
تبدیل شــده بود... نزدیــک بود راهب 
كــرد، امــا  بــازی را ببــازد. جــوان حملــه 
بعد نگاه معصوم و پر قداســت راهب را 
كــرد تا راهب  دید. چند حركت اشــتباه 
بتوانــد بازی را ببرد. حــاال دیگر ترجیح 
راهــب  آن  ببــازد.  را  بــازی  آن  مــی داد 
بیشــتر بــه درد مــردم می خــورد تــا او. 
گهــان پــدر روحانــی صفحة شــطرنج  نا
”تــو  گفــت:  و  انداخــت  زمیــن  روی  را 
گمان می كنی، یاد  بسیار بیشتر از آنچه 
گرفتــه ای. ذهنــت را بر پیــروزی متمركز 
اراده،  نیــروی  بــا  توانســتی  و  كــرده ای 
كنــی. بعــد احســاس  جنــگ را رهبــری 
كــردی و حاضر شــدی خودت  محبــت 
بــه  كنــی.  بزرگتــری  هــدف  قربانــی  را 
صومعــه خــوش آمــدی. زیــرا می دانــی 
كنار محبت  چگونه نظــم و ترتیب را در 

و شفقت جای بدهی.”

كامپیوتــری  گذشــت زمــان شــغلهای بســیاری توســط سیســتمهای اتوماتیــک و  بــا 
كامل  كه در آینده نیز چندین شــغل رایج به طور  جایگزین می شــوند. انتظار می رود 

از بین بروند.
گذشــت زمان و پیشــرفت تكنولوژی، سیستمها و ماشــین آالت اتوماتیک در حال  با 
كنون روباتهای  جایگزینی انســانها در بســیاری از شــاخه های شــغلی هســتند. هم ا
كامپیوتری  خودكار، سیستمهای پاسخگویی اتوماتیک و سیستمهای رفع اشكاالت 
كار خــود بپردازند.  اتوماتیــک بــه راحتــی می توانند بــدون دخالت انســان به انجــام 
كه در آینده نه چندان دور احتماال از بین خواهند رفت. نگاهی داریم به پنج شغل 
صنــدوق دار فروشــگاه- بســیاری از فروشــگاه های بــزرگ جهــان در حــال قــرار دادن 
كــه بــه مشــتریان اجــازه می دهد تــا خــود بتوانند  سیســتمهای اتوماتیكــی هســتند 
كه  كنند. بــا این  كرده و ســپس هزینــه آن را پرداخــت  هزینــه خریــد خــود را حســاب 
این سیســتمها هنوز مشــكات بســیاری دارند اما ســرعت باالی پیشرفت تكنولوژی 
كامــل جایگزین انســانهای  می توانــد باعــث شــود تــا در چندین ســال آینده بــه طور 

صندوق دار شوند.
نامه رســان - با پیشــرفت تكنولوژی و اختراع ایمیل و نامه های الكترونیكی استفاده 
كاهش یافته اســت. امروزه سرویســهای پستی بیشتر  كاغذی به شــدت  از نامه های 
كار تحویل بســته های پســتی هســتند اما با به وجود آمدن سیستمهای مختلف  در 
تحویل سفارشها این سرویس در حال از دست دادن بخش بزرگی از بازار خود است.
اپراتــور - بــا وجــود سیســتمهای اتوماتیــک و خــودكار، تعــداد اپراتورهــای تلفنی روز 
كامــل اپراتورها و  گذاشــته شــدن  كنار  كاهش اســت. مدت زیادی تا  بــه روز در حال 

جایگزین شدن آنها با سیستمهای اتوماتیک باقی نمانده است.
گیری تایپ  كه در حــال فرا تایپیســت- بــا پیشــرفت روزمره تكنولوژی تعــداد افرادی 
حرفه ای هســتند روزبه روز در حال افزایش اســت. اما با این وجود هنوز افراد زیادی 
كمک  كه این عمل را تنها در ســطح ابتدایی می دانند و برای همین نیاز به  هســتند 
گیرد؟  تایپیست دارند. پس چه موضوعی باعث شده تا این شغل در این لیست قرار 
كه  بــه وجــود آمدن سیســتمهای تایپ صوتی. این سیســتم ها چندین ســال اســت 
وارد بــازار شــده اند امــا تــا مدتــی پیش به دلیــل دقتی پاییــن اســتفاده از آنها ممكن 

نبود.
مدیریت شــبكه های اجتماعی- شــاید به دلیل شــهرت باالی شبكه های اجتماعی 
كار بیكار  كه فردی با اطاعات و مهارت در شبكه های اجتماعی هیچگاه از  كنید  فكر 
كسی می داند شاید چند سال دیگر این شبكه ها به مكانی متروک  نمی شود. اما چه 

كار بیكار شوند. تبدیل شوند و در نهایت افراد زیادی از 

وند اين شغلها تا 10 سال دیگر از بین می ر
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کمیسیون   رش 
ا كنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی، روزهای گز چهارمیــن 

30 دی و اول بهمــن 1392 در مركــز همایش هــا و نمایشــگاه های 
كنفرانــس بــا رویكرد  بین المللــی هتــل المپیــک برگــزار شــد. ایــن 
و  هــا  شــركت  مانــدگاری  و  توانمنــدی  ایجــاد  ســازی،  ظرفیــت 
كرد. هدف از تشكیل  كار  سازمانهای پروژه محور در تهران آغاز به 
كنفرانــس اســتفاده از روشــهای نویــن تامیــن منابــع مالــی  ایــن 
در پــروژه هــای صنعــت احــداث و انــرژی و صدور خدمــات فنی و 
گلچیــن  كنفرانــس مهنــدس عبدالعظیــم  مهندســی بــود . دبیــر 

كنفرانس دكتــر علیرضا رضائیــان بودند.در این  كمیتــه علمی  كنفرانس، دكتر حســن شــریفی بیدگلی و دبیر  كمیتــه علمــی  رئیــس 
كنفرانــس چگونگــی شناســایی تهدیدهــا و فرصتهــا و تبییــن راهكارهــای ارتقا جایگاه شــركتها در بازارهــای جهانی بــرای انتقال و 
كارشناسان، متخصصان، استادان  و اندیشمندان حوزه ساختمان و  استفاده از فناوریهای نوین و ایجاد اشتغال در كشور توسط 
كنفرانس دو روزه بیش از 40 شركت ایرانی آخرین دستاوردهای  گرفت.همزمان با برگزاری این  شهرسازی مورد بحث وبررسی قرار 
كردند. در این نمایشــگاه شــركت های  كنفرانــس عرضــه  خــود را در صنعــت ســاختمانی و انــرژی در نمایشــگاهی در حاشــیه ایــن 
ایرانــی توانمندی هــای خــود را در بخش هــای مختلف از جمله ماشــین آالت ســنگین راهســازی، بیمه و تجهیزات ســاختمانی و 
كشور در حوزه مرتبه سازی ساختمانهای بلند و شهرسازی، مصالح  تاسیساتی در معرض دید عموم قرار داده اند. ظرفیت های 
كه  گرمایشــی از دیگر محصوالتی اســت  ســاختمانی، صنایــع برقــی و الكترونیكی مورد نیاز، درب و پنجره و تجهیزات سرمایشــی و 

كنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی عرضه شده بود. توسط شركت های ایرانی در حاشیه چهارمین 

انرژی و  المللی صنعت احداث  بین  چهارمین کنفرانــس 

گزارش عملكرد كمیسیون  های انجمن دوره بیست ودوم
رات گزارش عملكرد کمیسیون قوانین و مقر

كمیســیون قوانین و  • پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی فوق العــاده و انتخــاب هیات مدیــره جدیــد، هیات مدیره محتــرم ادامــه فعالیت 
كمیســیون از  مقررات به ریاســت آقای مهندس مســعودی در راســتای برنامه اســتراتژیک انجمن را مصوب نمود. پس از انتخاب رئیس 
كمیسیون نیز دعوت بعمل  اعضاء هیات مدیره،كمیســیون قوانین و مقررات اولین جلســه خود را تشــكیل داد و از همه اعضاء دوره قبلی 
آورد و دو عضو جدید )آقای مهندس شــیخ بهائی ازشــركت شــعله ســوز و خانم دهقانی نماینده شــركت شــنگرف( نیز در این دوره با 

كمیسیون قوانین  همكاری خواهند نمود.
كمیســیون از زحمات همــكاران دوره قبلی بــا اهداء تقدیر نامــه ای تقدیر نمــود. و برنامه و تقویم  كمیســیون، رئیــس  •در اولیــن جلســه 

گرفت. جلسات و ساعت تشكیل جلسات مشخص و مورد تصویب قرار 
كار  خ 92/8/25را در دستور  •كمیســیون در اولین جلســه خود موضوع"دســتورالعمل وحدت رویه تشــخیص صاحیت پیمانكاری"مور

گردید.  ح  خود قرار داد و در جلسه موارد ذیل مطر
الــف: مقررشــده بــود هــر تغییــر یا اصاحیه یا صــدور مصوبات وحــدت رویه و آئین نامه تشــخیص صاحیــت پس از نظر خواهی از شــورای 
گونه عمل نشــد و بدون اطــاع نهاد تعامل و انجمن ها مصوبــه وحدت رویه جدید  كه متاســفانه این  گردد  هماهنگــی و انجمــن هــا اباغ 

گردیده و  مورد  قبول مانیز نمی باشد. منتشر و اعام 
كه در مورد رتبه بندی داریم را با توجه به  عدم  اصاح موارد مورد درخواست مجددًا درخواست و مطالبات قبلی را حتما  ب: مشكاتی 
كــرد از دســتاورد  اقدامــات دوره قبلی وگذشــته می توان درخواســت پایش پرونده تشــخیص صاحیت اعضــاء از طریق  مطالبــه خواهیــم 

كه پس از نصب یک آیكون بر روی سیستم ساجات این اقدام عملی  می گردد. شورای هماهنگی و انجمن ها نام برد 
كمیســیون و انجمن )آقایان مهندس مســعودی و مهندس  ح شــد را نمایندگان  كمیســیون مطر كه در جلســه  گردیــد مــواردی  پ : مقــرر 

كارگروه تشخیص صاحیت شورای هماهنگی بررسی و در خواست اصاح داشته باشند. وفایی( در جلسه 
گردیــد نامه هــای قبلــی در مــورد مالیــات هــای مســتقیم و مــاده 169مكــرر مالیــات های مســتقیم و مالیــات بر ارزش افــزوده را  ت : مقــرر 
 مجــدداً از طریــق نامــه نــگاری و مكاتبــه وهمچنیــن درخواســت جلســات حضــوری بــا نماینــدگان ســازمان امــور مالیاتــی در موضوعــات

 فوق الذكررا داشته باشیم.
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پیا
گزارش عملكرد کمیسیون انتشارات

دوم  و  بیســت  دوره  در  انتشــارات  كمیســیون  جلســات  اولیــن 
شــنبه  روز  در  ســاختمانی  شــركتهای  انجمــن  مدیــره   هیــأت 
كمیســیون  30-9-92 برگزار شــد. در این دوره علیرغم اصرار اعضای 
كمیســیون انتشــارات توســط آقــای مهنــدس  بــه پذیــرش ریاســت 
خواســتار  فــراوان،  كاری  مشــغله  دلیــل  بــه  ایشــان  خوانســاری 
كمیســیون ضمــن  جایگزینــی فــرد دیگــری  در ایــن ســمت شــدند . 
تشــكر از همــكاری صمیمانــه اعضــای قبلی بــه ویژه آقــای مهندس 
 خوانســاری به اتفاق آرا آقای مهندس ورزنده را به سمت ریاست
كمیســیو ن، مهنــدس محمــود مصطفــی زاده را بــه ســمت مخبر   
ســمت  بــه  غالمرضاعلــی زاده  دكتــر  و  انتشــارات   كمیســیون 

كردند.  سردبیر ماهنامه پیام آبادگران انتخاب 
سایر اعضای كمیسیون انتشارات در این دوره عبارتند از: مهندسان 

 محمدعلــی پورشــیرازی، علــی ورزنــده، محمــود مصطفــی زاده،
خ جمالــی، جهانگیر عصرآزاد، مجتبی ضرابی و دكتر غالمرضا   فر
كمیســیون با حضــور و مشــاركت اعضا در جلســات  علــی زاده. ایــن 
كمیسیون اقدام  متشــكله، نســبت به بررســی موضوعات محوله به 

نمود، این موضوعات بیشتر  حول محورهای زیر بود:
1- توزیع سالنامه سال 93

2- بررسی مطالب رسیده به نشریه 
3- تهیه گزارش از همایشها و برنامه های مربوط به صنعت احداث

گیری درباره خط مشی ماهنامه  4- تصمیم 
انتشـــارات كمیـــــــــسیون  كار  دســـتور  در  كـــه  مـــواردی  و   -5 

 قرار  می گیرد

ج گالبتونچی )نماینده شركت بین المللی استراتوس(  كمیسیون فنی دوره بیست و دوم هیأت مدیره با مدیریت آقای دكتر  ایر
ح زیر اقدام نمود. كمیسیون و به شر و با حضور و مشاركت اعضا در شش جلسه متشكله، نسبت به بررسی موضوعات محوله به 

گــزارش . 1  بررســی پیــش نویــس نهائــی )آذر مــاه 92 ( آئیــن نامــه زلزلــه 2800 )ویرایــش 4( و جمعبنــدی نظــرات اعضــا و ارائــه 
پیشنهادی به هیأت مدیره انجمن.

خ ارز در تأمین ماشــین آالت و قطعات . 2 كنونی و موثر در شــاخصهای تعدیل و در ارتباط با تغییر نر  بررســی تغییرات شــرایط 
كارگاه متفاوت با  یدكی و مصالح وابســته به ارز و ضریب نقصانی 0/95 تعدیل و شــاخصهای هزینه های باالســری و تجهیز 

گزارش آن در دست تكمیل می باشد. كه  شاخص میانگین 
خ ارز و سایر مشكات این تیپ قراردادها . 3  بررسی شرایط و ضوابط قراردادهای فاقد ماده تعدیل، ضریب  t  بخشنامه تغییر نر

گزارش نهائی متعاقبًا اعام می گردد. كه  و راهكارهای جبرانی 

سمینار بررسی ادعا )claim( در شركتهای مهندسی پیمانکاری توسط انجمن شركتهای ساختمانی 
ح زیر خواهد بود. )شركت تضمین( و با همکاری خانه عمران برگزار می شود و محورهای بحث به شر

• معرفی و تفاوت طرحهای عمرانی و غیرعمرانی
ح ها • تعریف هزینه های باالسری و بررسی آنالیز ضریب باالسری در انواع طر

ح مفهوم پیمان و استاد مربوطه به همراه تعیین اولویت اسناد در پیمان از منظر نشریه 4311 • شر
• بررسی برخی از مواد شرایط عمومی پیمان، مرتبط با تأخیرات پروژه ها

كارگاه و هزینه های تحمیلی  • ادعاهای پیمانكاری ناشی از تأخیرات در چهارچوب هزینه های باالسری،  تجهیز و برچیدن 
اضافه دیگر

گزارش توجیه تأخیرات • نحوه تهیه و تنظیم و یا بررسی 
•   دالیل توجیه تأخیرات )شروط الزم(

كافی(  -  شرایط تأثیر تأخیرات مجاز فعالیتها در تمدید مدت پیمان )شروط 
•بررسی و نحوه استفاده از بخشنامه های مرتبط با تأخیرات مالی از جمله

-  پیش پرداخت   
كاركرد - صورت وضعیتهای    

• صورت وضعیتهای تعدیل
- تأخیر در  اباغ شاخصهای تعدیل و...   

 طی بخشنامه ای اطالع رسانی خواهد شد.
ً
نحوه ثبت نام و حضور در سمینار متعاقبا

جهت اطالع بیشتر با تلفن: 66418352 تماس حاصل شود.

گزارش عملكرد کمیسیون  فنی



معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا انتقــاد از نوع بازســازی بــم پس از 
گفــت: در  زلزلــه و بی توجهــی بــه نقشــه طراحــان بــرای این شــهر، 
كه عمل  كه فكر می كردنــد و آنهایی  جریان بازســازی بین افــرادی 

می كردند، فاصله عمیقی وجود داشت.
گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به پرسشی  دكتر پیروز حناچی در 
دربــاره وضعیــت ســاخت و ســاز و معمــاری ســاختمان ها در شــهر 
گفت: در ســال 82، شــش هــزار واحد  بــم پس از زلزله و بازســازی، 
مسكونی با شش هزار نوع تیپ و حدود 80 متر بنا برای بم طراحی 
شد اما در مقام اجرا پیمانكاران و مجریان بازسازی، اقدام دیگری 

كردند. كه انجام آن ساده تر بود را انتخاب  را 
كیفیت یک پروژه، محصول زمان، وقت و فكری اســت  وی افزود: 
كیفیت یک امر اتفاقی نیست. بنابراین  كه معطوف آن می شود و 

كار  كردیــم و  بــه جهــت نرم افــزاری در بــم خیلــی اســتثنایی عمل 
دولت در این زمینه قابل تقدیر بود اما در مقام اجرا در بخش های 
مسكونی قابل نقد است البته در بخش ساختمان های دولتی نیز 

اقدامات قابل تقدیری انجام شد.
حناچــی افــزود: زندگــی در بم بــدون تلفیــق با فضای ســبز ممكن 
كــه  نیســت زیــرا بادهــای 120 روزه ای در ایــن منطقــه وجــود دارد 

بدون فضای سبز تحمل آنها طاقت فرسا است.
كــرد: در جمع بنــدی  معــاون وزیــر راه و شهرســازی خاطــر نشــان 
زلزله بم و تجربه بازســازی علیرغم تشــكر از تمام زحمات مسولین 
كــه عمــل  آنهایــی  كــه فكــر می كردنــد و  افــرادی  بازســازی، بیــن 

می كردند فاصله عمیقی وجود داشت.

كرد:  معاون شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل  و  نقل اعام 
كیلومتر طی 18 ماه  قطعه یک آزادراه تهران - شمال به طول 32 

كثر تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد. و حدا
گفت وگــو بــا ایســنا ضمــن بیــان اینكــه  حســن احمــدی  نــوری در 
عملیات ساخت قطعه یک آزادراه تهران - شمال طبق قرارداد با 
كثر تونل های  كرد: ا بنیاد مستضعفان در حال انجام است، اظهار 
كــه البتــه شــرایط آب  و  هوایــی ســرد رونــد  ایــن مســیر حفــر شــده 

كرده است. كندی مواجه  عملیات ساخت را با 
وی بــا بیــان اینكــه پیشــرفت فیزیكــی قطعــه یــک آزادراه تهران - 
گفت: این پروژه در حال  شــمال ماهانه حدود یک درصد اســت، 
كــه یكــی از پروژه های  حاضــر حــدود 42 درصد پیشــرفت داشــته 
كوهستانی  سنگین است و با توجه به قرار داشتن در منطقه سرد 

و عبور از روستاها نیاز به تامین منابع اعتباری مورد نیاز دارد.
نقــل  و   حمــل   زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  شــركت  معــاون 
یــک آزادراه تهــران -  دربــاره مشــكل تملــک اراضــی در قطعــه 
گرفتــه و حدود  شــمال افــزود: عمــده  آزادســازی اراضی صــورت 
كه در  كیلومتــر از ایــن قطعــه بــرای آزادســازی باقی  مانــده  ســه 
حــال انجام اســت.احمدی  نوری بــا بیان اینكــه مطالعات الزم 
گرفتــه و بحــث فنــی خاصــی نیــز وجــود  در ایــن زمینــه صــورت 
گفــت: یكــی از ســخت ترین بخش های ایــن آزادراه حفر  نــدارد، 
كــه عمــده آن حفــر شــده و در حــال تامیــن منابع  تونل هــا بــود 
مالــی الزم هســتیم.وی یــادآور شــد: قطعــه چهــار آزادراه تهران 
- شــمال از چالــوس تــا مرزن آبــاد نــوروز امســال افتتاح شــده و 

زیر بار ترافیک رفته اســت.

انعقاد تفاهم نامه همكاری مشترک خانه عمران و انجمن شركت های ساختمانی )به نمایندگی شركت تضمین(

انتقاد آقای دكتر پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی از نحوه بازسازی بم

افتتاح قطعه یک آزادراه تهران - شمال تا 2 سال دیگر 

موسســه تحقیــق و توســعه خانــه عمــران بــا هــدف تعالــی صنعت 
كارآمد، ایجاد زمینه های اشتغال  ســاخت، توســعه منابع انســانی 
غ التحصیــان  بــرای فار كارآفرینــی  بــرای متخصصــان و  حرفــه ای 
تفاهم نامــه  ســاختمانی  شــركت های  ســندیكای  بــا  دانشــگاهی 
كرد. به موجب ایــن تفاهم نامه  همــكاری علمی   آموزشــی منعقــد 
موسسه خانه عمران متعهد است تا در توانمندسازی سرمایه های 
انســانی و تامیــن و پــرورش نیروهــای متخصــص و ماهر در ســطوح 
كنــد و  مختلــف بــا ســندیكای شــركت های ســاختمانی همــكاری 
از دیگــر ســو ســندیكای شــركتهای ســاختمانی بــه عنــوان شــریک 
حرفــه ای  آموزش هــای  توســعه  در  را  موسســه  ایــن  اســتراتژیک، 
مشــاغل صنعــت ســاخت وایجاد الگــوی مناســب توســعه و تعالی 
سازمانی در حوزه های فنی مهندسی و مدیریتی در راستای تحقق 
كرد.بر این  ماموریت های ملی و ســازمانی طرفین همراهی خواهد 
اساس محورهای همكاری طرفین در قالب مشاركت موثر و مستمر 
در توســعه شایســتگی های حرفــه ای، ارتقاء دانــش و مهارت فنی، 

مدیریتی و فردی تمامی دســت اندركاران صنعت ســاخت و اصاح 
نگرش و رفتار در همه ســطوح این صنعت تعریف شــده اســت.لذا 
برای حصول اهداف یاد شده مقرر شد شركت تضمین شركت های 
ساختمانی به نمایندگی، از شركت های وابسته نیازسنجی آموزشی 
كرده تا موسسه خانه عمران بر این اساس تقویم آموزشی مورد نیاز 
كند. بدیهی اســت موسسه خانه عمران حسب  ســندیكا را تدوین 
كــه اعتای خدمــات از طریــق بازآموزی،  ماموریــت ســازمانی خود 
ارتقاء سطح دانش و برطرف ساختن نیازهای آموزشی، اطاعاتی، 
علمی و فنی و توسعه صنعت ساختمان در تمامی اركان مدیریتی، 
فنــی، اجرایــی و ترویــج آخریــن فناوری هــا اســت، بــا بهره گیــری از 
ظرفیــت علمــی تخصصی مدرســان مجرب و اســتفاده از تجهیزات 
كنفرانس هــای  و  برگــزاری ســمینارها  بــه  نســبت  موثــر،  آموزشــی 
كارگاهــی داخلــی و خارجــی و طراحــی  كاربــردی، برگــزاری تورهــای 
جشــنواره ها و مسابقات انگیزشــی با همه ظرفیت های خود اقدام 

كرد. خواهد 
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درخواست افزایش قیمت مسكن مهر بر اساس ضریب پیشرفت پروژه ها ارائه شد

بیش از 2900 طرح عمرانی نیمه تمام در دولت قبل

گفــت: بیش از 2900 طــرح عمرانی نیمه  كارشــناس اقتصادی  یک 
تمام با 400 هزار میلیارد تومان هزینه محصول تســلیم دولت دهم 
گــزارش ایســنا بهــروز هــادی  در برابــر فشــارهای سیاســی اســت.به 
زنــوز - عضو هیــات علمی دانشــگاه عامه طباطبایی - در بررســی 
كــرد: با توجه به  الیحــه بودجــه 93 مبنی بر صنعت احــداث اظهار 
كلی بودجه 93  شــرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف 
كاهش بیكاری با اتكا  كنترل تــورم و  تحقق رشــد اقتصادی مثبت، 
كلیدی پیــش رو از جمله حضور فعال تر  بــه فرصت هــا و نقاط قوت 
بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات كان اقتصادی و انضباط مالی 
همراه با بهبود شاخص های اجتماعی و علمی تعیین می شود.وی 

تشدید تحریم های نفتی، بانكی و تجاری را محصول بی تدبیری در 
كرد و گفت: وجود 2904 طرح  عرصه سیاست خارجی كشور عنوان 
كه تكمیل آنها به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار  عمرانی نیمه تمام 
نیاز دارد، محصول تســلیم دولت در برابر فشارهای سیاسی است.

كارشــناس بدهی سنگین دولت و شركت های دولتی به بانک  این 
مركــزی و بانک هــا را نیــز محصــول بــی انضباطی مالــی دولت دهم 
دانســت و افزود: بدهــی 66 هزار میلیارد تومانی دولت به ســازمان 
تامیــن اجتماعی ناشــی از تصمیمات عجوالنه دولــت و مجلس در 
پوشــش دادن بــه اقشــار مختلــف از محــل منابــع صنــدوق تامین 

كمک به آن است. اجتماعی بدون 

كانــون سراســری انبوه ســازان از پیشــنهاد افزایــش قیمت  رئیــس 
كه پیشــرفت  گفــت: پروژه هایــی  ســاخت مســكن مهــر خبــر داد و 
كه بیش  كمتری دارند افزایش بیشتری خواهند دید و پروژه هایی 
كمتر شامل افزایش قیمت می شوند. از 70 درصد پیشرفت دارند 
گــو بــا خبرگــزاری فارس در پاســخ بــه اینكه  گفــت و  ج رهبــر در  ایــر
شنیده شده انبوه سازان پیشنهادی برای افزایش قیمت ساخت 
كــرده انــد، اظهــار  مســكن مهــر بــه وزارت راه و شهرســازی ارائــه 
داشــت: پیشــنهاد افزایــش قیمت مســكن مهر حدود 10 تــا 15 روز 
كه بر اساس آن  پیش به وزارت راه و شهرســازی ارائه شــده اســت 
طبق پیشــرفت فیزیكی واحدهای مســكونی رشــد قیمت ساخت 

مسكن مهر نیز متفاوت است.

 وی بــا اشــاره بــه اینكه در حال حاضر قیمت ســاخت مســكن مهر
كه  كــرد:در این پیشــنهاد  كیــد   هــر متــر 330 هــزار تومــان اســت تا
كه بر  بصورت جدول ارائه شــده اســت ضرایبی دیده شــده اســت 
اساس آن طبق پیشرفت فیزیكی هر پروژه ای این افزایش قیمت 

ساخت متفاوت خواهد بود.
رهبــر ادامــه داد:به عنــوان مثال برخــی از پروژه های مســكن مهر 
كــه بــه تازگــی شــروع شــده و حــدود 10 درصــد پیشــرفت  پردیــس 
كه  داشــته بیشــتر رشــد قیمت خواهد داشــت و برخی از پروژه ها 
كمتر افزایش قیمت را تجربه خواهند  70 درصد رشــد داشــته اند، 
گفت:با این روش قطعا  كانون سراســری انبوه ســازان  كرد. رئیس 

سرعت ساخت و ساز مسكن مهر بیشتر می شود.

جشن بیست  و پنجمین سالگشت تأسیس شرکت عمران آذرستان   برگزار شد
پنجمیــن  بیســت  و  جشــن 
شــركت  تأســیس  سالگشــت 
تــاالر  در  آذرســتان  عمــران 
همایشــهای بین المللــی رایــزن 

برگزار شد.
پرشــكوه،  همایــش  ایــن  در 
تــاوت  و  برنامــه  اعــام  از  پــس 
كام ا... مجید و ســرود  آیاتــی از 

جمهوری اســامی ایران، آقــای مهندس توحید زورچنگ 
گزارشــی از فعالیتهــای ســازندگی و آبادگــری شــركت تحــت 
مدیریــت خویــش را بــه جمــع ارائــه دادنــد. در این مراســم 
آقای مهندس خوانســاری نایب رئیس انجمن شركتهای 
كانون  ســاختمانی و آقــای مهنــدس عطاردیــان دبیــركل 
كارفرمایــی ایــران در مــورد تاشــها و  انجمنهــای صنفــی 
كوششهای شركت عمران آذرستان در راستای اعتا و ارتقاء 
كردنــد و از  كشــور بیاناتــی ایــراد  زیرســاختهای توســعه ای 

كوشش  بیســت و پنج سال تاش و 
افتخارآفریــن ایــن شــركت قدردانی 
كردنــد.در ایــن مراســم بــه  و تشــكر 
كاركنــان  و  مهندســان  مدیــران، 
شــركت عمــران آذرســتان هدایایی 
تقدیم شــد و از فعالتهای اجتماعی 
كودك  كمك به بنیاد  این شركت در 
و  بــم  زلزلــه  خرابیهــای  ترمیــم  و 
كلیپ فعالیتهای اجتماعی  ورزقــان همراه با نمایش فیلم و 
گــروه عمــران آذرســتان قدردانی شــد. این مراســم همراه با 
موسیقی ایرانی جلوه ویژه ای از هماهنگی و همدلی پرشور 
گــروه عمــران آذرســتان را بــه نمایــش  كاركنــان  مدیریــت و 
گذاشــت.فرصت را مغتنــم شــمرده موفقیتهــای بیشــتری 
را بــرای ایــن عضــو فعــال انجمــن شــركتهای ســاختمانی از 

خداوند منان آرزومندیم.
43كمیسیون انتشارات
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گفــت: بایــد یــک ضوابــط بســیار  رییــس ســازمان محیــط زیســت 
سختگیرانه در ارتباط با بحث جنگلها اجرا شود تا بتوانیم جلوی 
كــه اتفــاق مــی افتــد را بگیریــم و ســازمان محیــط  تخریــب هایــی 
زیســت با تمام توان و ظرفیت با ســازمان جنگلها در این موضوع 

كرد. همكاری و همراهی خواهد 
گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دولــت، دكتــر معصومــه ابتــكار -  بــه 
معــاون رییس جمهــوری دربــاره برنامــه هــای ایــن ســازمان برای 
حفاظت و ســاماندهی جنگها و همكاری با ســازمانهای ذی ربط 
كشــور  در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: مدیریــت جنگلهای طبیعی 
شــامل جنگلهای هیركانی منطقه البرز و جنگلهای بلوط منطقه 
كــه عرصه هــای بســیار ارزشــمند جنگلی هســتند، بحث  گــرس  زا
بســیار مهمی اســت. اما متاســفانه ایــن ذخایر ارزشــمند همه در 

معرض تهدید است.
گرس یک بیماری درختهای بلوط را  وی افزود: به طور مثال در زا
كند و آسیب  گرفته و حدود یک میلیون هكتار را تهدید می  در بر 
كرده است و یا یک بحث دیگر مربوط به ریزگردها  زیادی هم وارد 
كه آن هم بــرای این بخش تهدید محســوب  و خشكســالی اســت 

می شود و نیازمند مدیریت و توجه جدی است.
كاربری ها،  معــاون رئیــس جمهــوری ادامــه داد: همچنین تغییــر 
كه برای  بهــره برداری های بی رویه، قاچاق چوب، تخریب هایی 
جاده ســازی، شــهرک ســازی و ویا ســازی در جنگل های شمال 
اتفاق می افتد، اینها هم تهدیدی برای جنگل هاست. متاسفانه 
كه ســود خــود را در غارت منابع طبیعــی می بینند،  ســودجویانی 

گذشته بسیار باز بوده است.  دستشان طی سالهای 
ابتــكار در ادامه با اشــاره به اینكه همكاری بســیار خوبی از ســوی 
كشــاورزی در  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا وزارت جهــاد 
گفت:  گرفته است،  بحث ســاماندهی و حفاظت از جنگلها شــكل 
كشــاورزی رویكرد بســیار دقیق و درستی  خوشــبختانه وزیر جهاد 
در ایــن موضــوع دارند و با ســازمان جنگلها و مراتــع هم همكاری 

بسیار خوبی در این موضوع داریم.

ارائه پیشنهاد ممنوعیت بهره برداری
 از جنگلهای سالم و طبیعی به دولت 

كرد: پیشنهادی برای محدود  معاون رئیس جمهوری خاطر نشان 
سازی و تقریبا ممنوعیت بهره برداری از جنگلهای سالم و طبیعی 
كه فقط  كه بر این اســاس مطرح شــده  به دولت ارائه شــده اســت 
حــق برداشــت و بهــره بــرداری از جنگلهــای مخروبــه و یــا چوبهای 
 افتــاده و بیمــار وجــود داشــته باشــد و دیگــر از جنگلهــای طبیعــی

كه بایــد به آن   بهــره بــرداری نشــود این بحث بســیار مهمی اســت 
پرداخت. البته سالها پیش هم رویكرد ما در سازمان محیط زیست 

كنون نیز این سیاست دنبال می شود. همین بود و هم ا

لزوم اتخاذ ضوابط سختگیرانه برای حفاظت از جنگلها 
در برابر آسیب و تخریب 

كرد: بــه نظر می  رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت تصریح 
رســد بایــد یــک ضوابــط بســیار ســختگیرانه در ارتبــاط بــا بحــث 
كــه اتفاق می  جنگلهــا اجرا شــود تــا بتوانیم جلــوی تخریب هایی 
افتــد را بگیریم. ســازمان محیط زیســت با تمام تــوان و ظرفیت با 
كرد و  سازمان جنگلها در این موضوع همكاری و همراهی خواهد 
كنیم تا اهداف و برنامه  باید از تمام نیرو و توانمندی هم استفاده 
های مشــترک را چه در ارتباط با جنگلهای بلوط و چه در ارتباط 

با جنگلهای هیركانی پیش ببریم.
كرد: خوشبختانه در این دوره دولت شاهد همكاری  كید  ابتكار تا
بسیار خوب بین این دو دستگاه خواهیم بود و ما هم افزایی این 
دو دســتگاه را انشــاء اهلل در برنامــه هــا داریم. جلســات مشــترک، 
برنامه ریزی ها و فعالیت های مشــترک شــروع شــده اســت. برای 
كشــور و این  اینكه بتوانیم جلوی روند تخریب جنگلهای طبیعی 
ذخایر بســیار ارزشــمند را بگیریم با جدیت ایــن برنامه ها را ادامه 

كه الزم باشد، انجام می دهیم. كاری  خواهیم داد و هر 
كه در نهایت  وی افزود: حتی ممكن اســت به این نتیجه برســیم 
كنیــم زیــرا می  كاالهــای اساســی چــوب هــم وارد  ماننــد برخــی از 
كشــور را عمدتا یا از زراعت بدســت آورد و یا  تــوان نیازهــای چوبی 
كه ما واردات چوب داشــته باشیم  از واردات. هیچ اشــكالی ندارد 
كه نمــی توانیم وارد  گــر ذخایر طبیعی ما تمام شــود، جنگل  زیــرا ا

كنیم.
بازسازی جنگلهای طبیعی کشور

 تقريبًا غیر ممكن است 
بازســازی ادامــه  در  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان   رئیــس 
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كــه    جنــگل هــا را تصــور نادرســتی دانســت و افــزود: ایــن تصــور 
كرد یک تصور خیلی غلطی است زیرا  می شود جنگلها را بازسازی 
این جنگلها قابل بازســازی نیست. جنگلهای طبیعی هیركانی تا 
ســه میلیون ســال قدمت دارد و در یک شرایط شیب بسیار تند و 
كه تخریب می شود دیگر  كوهستانی قرار دارند و اینها زمانی  كثرا  ا
قابل بازگشــت نیســت. در قالب طرحهای جنگل داری سعی شد 
كثر این طرحها با مشــكل و شكســت  كنند ولی ا اینها را بازســازی 

مواجه شده اند.
ابتــكار افــزود: ایــن پایــداری و حیــات و بقــا طوالنی جنگلهــا برای 
گیاهی، جانوری، میكروبها و قارچها همه  گروههای مختلف  تنوع 
كوسیستم بسیار توانمند زیبا  گزینه های متنوع یک ا كنار هم  در 
كاری نمی تواند  ح جنگل  كه هیچ طر و بی نظیر را به وجود آورده 

آن را بسازد وبا دست بشر نمی توان آن را ساخت.
كه بایــد جنگلها را  وی یــادآور شــد: دنیــا االن به این ســو مــی رود 
كرد زیرا اینها ذخایر بســیار ارزشــمندی در جهت حفظ  حفاظــت 
ک و تلطیف هوا هســتند اما متاســفانه ما در  منابع آب، منابع خا
حــال از دســت دادن ایــن ارزشــهای فــوق العاده بــاالی معنوی و 
كویر  زیبایی هســتیم و همه جای ایران در حال تبدیل شــدن به 

است.
وی افــزود: افــرادی بــه طمــع اینكــه مثــا از شــمال لــذت ببرنــد، 
كنند. چرا افــرادی باید  مــی رونــد و زبالــه هایشــان را آنجا رها مــی 
كننــد؟  كــه محیــط زیســت را آلــوده   بــه خودشــان اجــازه دهنــد 
كه باید از  جنــگل هــا و مناظر طبیعــی نعمت های خداوند اســت 
كنیم بلكه  كاری برای آنها نمی  آنها لذت برد اما متاسفانه نه تنها 
كه  كنیم. اینها چیزهایی اســت  اقدام به آســیب و تخریب هم می 
گردن مسئوالن  گردد و نمی توان همه تقصیرها را  به مردم بر می 

و دولت انداخت.
كرد: متاســفانه حتی بســیاری از  معــاون رئیــس جمهوری تصریح 
كــرده و متمول هم چنیــن رفتار بــی رحمانه ای با  افــراد تحصیــل 
كه به این  طبیعــت دارنــد. چطور ما به خودمان اجــازه می دهیم 
كنیم؟ اینها  راحتی به جنگلها آسیب بزنیم یا آنها را تبدیل به ویا 

انفال است و اشكاالت شرعی و زیست محیطی دارد.
كرد: باید برای فرهنگ ســازی و آمــوزش به مردم در  كید  ابتــكار تا
كنیم و رســانه هــای مختلف مــی توانند  كمــک  ایــن زمینــه همــه 
نقــش مهمــی در تغییــر نگــرش رفتــار مردم داشــته باشــند، اینكه 
كننــد برای آمــوزش و  مــردم چطــور نســبت به ایــن موضوع نــگاه 
فرهنــگ ســازی مــردم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برنامــه 

ویژه ای دارد.

و  محورهــا  از  یكــی  زیســت،  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
رویكردهــای مهــم دولت آقای دكتــر روحانی را مشــاركت مردم در 
كرد و افــزود: ما هم برای این بخش برنامه  كشــور عنوان  مدیریت 
داریم و برنامه ریزی دقیقی برای مشــاركت مردم و ســازمان های 

مردم نهاد در مباحث زیست محیطی شده است.
منــزوی شــدن تشــكل هــای غیردولتــی فعــال در مســائل زیســت 

گذشته  محیطی طی سالهای 
گذشــته ســازمانهای  كــرد: متاســفانه در ســالهای  ابتــكار تصریــح 
غیردولتــی فعــال در مســائل محیــط زیســت آســیب دیــده انــد و 
كار  برخــورد مناســبی بــا آنها صــورت نگرفت و عــده ای از آنهــا این 
كردنــد. امــا در ایــن دوره بایــد بتوانیــم دوبــاره آنهــا را احیا،  را رهــا 
كنیم و یقینًا ســازمان حفاظت محیط  تقویت، تشــویق و حمایت 

كند.  زیست از تشكل های غیر دولتی حمایت می 
كارهای بســیار ارزشــمند  وی یــادآور شــد: تشــكلهای غیــر دولتــی 
گــذاری بــرای حفاظت از محیط زیســت مــی توانند انجام  و تاثیــر 
دهنــد. بــه طــور مثــال یــک تشــكل مردمی مــی خواهــد در بحث 
كاری انجــام دهد. یک ورزشــكار خانــم؛ به نام  ورزشــی -ترویجــی 
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كرده و یا یک آقای ورزشكاری با  الهام اصغری بخشی از خزر را شنا 
دوچرخه در شهرهای مجاور دریای خزر ركاب زده و در هر شهری 
و در مــدارس بــه بچــه ها در مــورد امنیت خــزر، حفاظــت از دریا و 
گونــه هــای دریایی و اینكه دریا را آلوده نكنیم، آموزش می دهند. 

كار بسیار خوب و تاثیرگذاری است.  اینها 
كمک  شــهرداری هــا، شــوراهای شــهر و روســتا و دهیــاری هــا بــه 

محیط زیست بیایند 
گیری از توان شــهرداری ها، شــوراهای شهر و  ابتكار در ادامه بهره 
روســتا و دهیــاری ها را از دیگــر برنامه های دولت برای حفاظت از 
گفت: تعامل با شــوراهای  كرد و  منابع طبیعی و جنگل ها عنوان 
شــهر، شــهرداری هــا و دهیــاری ها هــم جــزء برنامه های ماســت 
كه  كشــور شــوراها هســتند  زیرا یكی از شــبكه های مهم مدیریتی 
مــا ارتباط منســجمی با اینها خواهیم داشــت و برنامه ریزی های 

گرفت.  منسجمی در این زمینه صورت خواهد 
معــاون رئیــس جمهــوری در ادامــه از شــوراهای اســامی شــهر و 
كرد و  كار زیســت محیطی دعــوت  روســتا بــرای ایجــاد یــک ســاز و 
كشــور بــرای ایجــاد یــک ســاز وكار  افــزود: همــه شــوراها در ســطح 
كنند حاال مــی خواهند این امــر را در قالب  محیــط زیســتی تاش 
كمیتــه و یا یک نهاد ســازی محیط  كمیســیون، زیر  كمیتــه،  یــک 
گروهــی در آن شــورا مامــور شــوند تا  زیســتی انجــام بدهنــد و یــک 
درباره مســائل محیط زیســت شــهر و یا روستایشــان برنامه ریزی 

كنند و می توانند الگو را هم از تهران بگیرند. 
كمیته محیط زیست تهران موجود است و  وی ادامه داد: الگوی 

كه در شورای شــهر تهران بودیم، توانستیم  ما در آن شــش ســالی 
گیر در مســائل محیط زیســت شــهر  كمیتــه همــه جانبــه، فرا یــک 

تهران ترتیب دهیم. 
كمیته موجود اســت  كرد: تمام تجربیاتش آن  ابتــكار خاطرنشــان 
كه می توانند  و آن تجربه قابل انطباق با اقتضائات هر شــهر است 
كنند. سازمان محیط  آن تجربه را در شهرهای دیگر هم استفاده 
كار را در  كــرد تــا ایــن  كمــک خواهــد  زیســت هــم در ایــن موضــوع 
شــهرهای مختلف انجام دهند. همه ســاختار محیط زیســت نیز 
فعــال اســت تــا بــا جلب مشــاركت مــردم بتوانند ایــن برنامــه ها را 

پیش ببرند. 

گفت: جایگاه  كسیون محیط زیست مجلس شورای اسامی   نماینده مردم خوی و سخنگوی فرا
گذشته 60 پایه پایین  جمهوری اســامی ایران از لحاظ حفاظت از محیط زیســت در هشــت ســال 
گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو سیمای  گزارش ایرنا، موید حسینی صدر در برنامه  رفته است.به 
كرد: بانک جهانی می گوید ما هر ســال حدود هشــت تا 10 میلیارد دالر به  جمهوری اســامی اظهار 
دلیل آلودگی هوای تهران ضرر می دهیم. وی ادامه داد: هر روز در شــهر تهران 270 نفر به اشــكال 
گفت:  مختلف در رابطه با مشــكات ناشــی از آلودگی هوا جان خود را از دســت می دهند. حسینی 
كه  كنیم، در حالی  در تهران هر روز 15 میلیون لیتر بنزین با قیمت میانگین 500 تومان مصرف می 
كنیم ، قیمت آن دو هزار و 500 تومان می شــود،  گر قیمت آن را حداقل لیتری یک دالر محاســبه  ا

كی را به  گفت: ارقام وحشــتنا كرده ایم.وی  كنیم ، هفت میلیون لیتر را صرفه جویی  گر نصف آن را صرفه جویی  كه ا بــه ایــن معنــی 
كارایی مردم پایین آمده است. حسینی صدر با اشاره  هدر می دهیم، سامتی مردم به خطر افتاده، هر روز عده ای فوت می كنند و 
كه شهرداری در نظر دارد  گفت وگوی تلفنی با این برنامه مبنی بر این  گفته قائم مقام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در  به 
گفته شود، می خواهیم 10  كه در این شرایط  گفت: درست است  كند،  ک به خودروهای تهرن اضافه  سال آینده 10 هزار خودروی پا
كه در زمان حاضر شــرایط هوای تهران اضطراری اســت،  كنیم. وی با اشــاره به این  ک به خودروهای تهران اضافه  هزار خودروی پا
كرده است،  گذشــته هرسال نسبت به سال قبل از آن وضعیت بهبود پیدا  كه مســوول محترمی می گوید، در ســالهای  افزود: از این 

تعجب می كنم.

سقوط رتبه و جایگاه محیط زیست ايران در فهرست جهانی
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كیخا، معاون محیط زیســت طبیعی سازمان حفاظت  احمدعلی 
كه بیش از 40 تاالب ایران با وسعت یک  كرد  محیط زیست اعام 

میلیون هكتار از 40 تا صددرصد خشک شده است. 
كیخا امروز یک شنبه 24 آذرماه  گزارش خبرگزاری فارس، آقای  به 
بــا اعام این موضوع در مراســم امضــای تفاهمنامه فاز دوم پروژه 
گفت: " 41 نوع تاالب از 42 تاالب  كولوژیک تاالب انزلی  مدیریت ا
دنیــا در ایــران وجــود دارد امــا بــه دلیــل توجــه نكردن به مســائل 

زیست محیطی امروز با مشكل مواجه هستیم. " 
گفته معاون محیط زیســت طبیعی ســازمان حفاظت محیط  بــه 
زیســت، بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی تــاالب انزلــی، این تــاالب با 
گذشت زمان به وضعیت دریاچه ارومیه و هامون دچار می شود. 
دریاچــه هامــون، ســومین دریاچــه بزرگ ایــران پــس از دریاچــه خزر و 
دریاچه ارومیه، در پی خشكسالی و عدم اختصاص حقابه آن توسط 
گزارش هــا، اثری از  كاما خشــک شــده و بنا به  كنون  افغانســتان هم ا
حیات در آن دیده نمی شــود.  بر اســاس آمار سازمان محیط زیست 
كــه 250 مــورد آن به طور  حــدود  هــزار تــاالب در ایــران وجــود دارد 
رسمی به ثبت رسیده است. از این تعداد، 80 تاالب حائز اهمیت 

ویژه هستند و 25 تاالب در معرض خطر قرار دارد. 
عــدم مدیریــت در  و  بــارش  كمبــود  كارشناســان مشــكل  برخــی 
اســتفاده از آب رودخانه هــا و احــداث بی رویــه ســدها را از دالیــل 

كرده اند.  خشكسالی تاالب ها در ایران عنوان 
كشــاورزی نیز پیشــتر در خصوص  كانتــری، وزیر پیشــین  عیســی 
گفت: "فات ایران دارد غیرقابل سكونت  خشــک شــدن تاالب ها 
كه آب های  كسی به این فكر نیست. مسئله اینجاست  می شود و 
كســی  زیرزمینــی تحلیل رفته اند وبیان منفی آب بیداد می كند و 
كشــور را به شــدت تهدید می كنــد و بیان  كم آبی  بــه فكر نیســت. 
منفی برداشــت آب در ابتدای انقاب زیر صد میلیون متر مكعب 
در ســال بــود ایــن بیــان در حال حاضر بــه 11 میلیــارد متر مكعب 

رسیده است یعنی 110 برابر شده است." 
كانتری با تائید بر خشــک شــدن دریاچه ها در ایران اضافه  آقای 
كرد: "پیكره های آبی طبیعی ایران خشــكیده اند. دریاچه ارومیه، 
گاوخونی، هورالعظیم،  هامون  كافتر،  بختگان، تشــک، پریشــان، 
جازموریــان دیگــر چیــزی باقی نمانــده. من از وقــوع بحران حرف 

می زنم. زندگی ملت در حال تهدید است." 

بیش از ۴0 تاالب ایران خشک شده است
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پیشگفتار:
كنسرســیوم در توسعه  "نشســت تخصصی بررســی نقش و جایگاه 
خ 92/09/16 در "اتــاق بازرگانــی صنایــع،  اقتصــاد ملــی" در مــور
كنفرانس در  كشــاورزی اصفهان" تشــكیل شــد. در ایــن  معــادن و 
كنسرســیوم های حقوقــی/ اجرایی/  مــورد ابعــاد مختلــف ایجــاد 
كار منجملــه فضــای پیمانــكاری و  كســب و  مهندســی در فضــای 
صنعت احداث بحث و تبادل نظر به عمل آمد. بر اســاس دعوت 
قبلی از انجمن شــركتهای ســاختمانی آقــای مهندس طبیب زاده 
نیــز مقالــه ای با عنــوان و محوریت "نظام های اجرایــی پروژه ها" و 

"نحوه مشاركت و تجمیع امكانات پیمانكاران " ارائه دادند.
مقالــه ایشــان در محــور نحوه شــكل گیری در تجمیع پناســیلهای 
كاال وتجهیــزات و مهندســان مشــاور در  پیمانــكاران، ســازندگان 
قالــب مجموعه هــای مهندســی پیمانــكاری در صنعــت احــداث 
كنسرســیومی و نظام مشــاركت مدنــی )JV)3  در  بــا نــگاه به نظام 

كشور متمركز می باشد.  فضای اجرای پروژه های عمرانی در 

1. مقدمه: 
در  عمرانــی  پروژه هــای  در  پیمانــكاران  امكانــات  تجمیــع  بحــث 
گذشــته و با حضور  كان و زیربنایی در ســالهای  كشــور از بحثهای 
كشــور می باشــد.  كان در صنعــت نفــت در  در اجــرای پروژه هــای 
در شــرایط حاضر به علت وجود پاره ای مشــكات و چالشــها، هم 
درون ســاختاری و هم برون ساختاری به جهت تجمیع امكانات 
پیمانكاران، ســازندگان و مشــاوران برای حضور روشن و پرقدرت 
گازی  كان داخلــی خصوصــا در پروژه هــای صنعت  در پروژه هــای 

كان پــارس جنوبــی عســلویه( از دغدغه هــای  كشــور )پروژه هــای 
اصلی همــگان )قوه مجریه، قوه مقننه، پیمانــكاران( پیمانكاران 
و  منطقــه ای  پروژه هــای  و   داخلــی  كان  پروژه هــای  در  ایرانــی 

فرامنطقه ای می باشد.
گذشــته در اجرای پروژه هــای فازهای مختلف   در طــول 20 ســال 
پیمانــكاری  شــركتهای  از  كنسرســیوم ها  عمدتــا  جنوبــی  پــارس 
گردید و در طی این ســالها  خارجــی و پیمانــكاران ایرانی تشــكیل 
بــه علــت عدم اشــراف و بعضًا عــدم توانمندی پیمانــكاران ایرانی 
در ایــن عرصــه، بــا توجــه به ســطح، حجم و ابعــاد ایــن پروژه ها از 
كارفرمایــان و مجریــان در  یــک طــرف و همچنیــن عــدم اعتمــاد 
كه  گردید  صنعــت نفــت برای حضــور پیمانــكاران ایرانی، موجــب 
 از ابتــدا پیمانــكاران ایرانــی بــه صــورت پیمانــكاران دســت دوم 
كنسرســیوم  (Sub Contract(  و در ایــن اواخــر به صورت عضوی از 
 (JV( همكاری با پیمانكاران خارجی یا عضوی از مشــاركت مدنی
كــه البتــه بــا بــاز شــدن فضای مناســب  در پروژه هــا حضــور یابنــد 
گســترده پیمانــكاران ایرانــی توســط دولــت  كار و حضــور  كســب و 
كه  كنون می توان ادعا نمود  محترم جمهوری اســامی ایــران هم ا
پیمانــكاران ایرانــی به قدرت و توان الزم برای حضور مســتقیم در 
كــه در ادامــه بحث این  گرفته انــد  كشــور قــرار  كان در  پروژه هــای 

مقاله به آن پرداخته خواهد شد. 

2. نیــاز بــه تجمیــع امکانــات پیمانــکاران در پروژه هــای عمرانی 
كشور

در شــرایط موجود و با توجه به حجم، ســطح و شرایط پروژه های 

نظام های اجرایی پروژه ها  
و

نحوه مشاركت و تجمیع امكانات پیمانكاران  
مهندس رضا طبیب زاده
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گاز و پتروشــیمی،  كان عمرانی خصوصا در بخش صنعت، نفت، 
پــروژه های معدنی، صنعت فوالد، مس، آب، سدســازی و نظایر 
كشور"  كشور "قانون نظام فنی/اجرایی  آن و مهمتر قوانین جاریه 
لــزوم اجــرای پروژه ها به صورت نظــام دو عاملی )EPC( مد نظر و 
گرامی  توجه می باشد. در این قسمت برای آشنایی بیشتر حضار 
و ورود بــه بحــث اصلی به طور اختصــار و در حوصله این مقاله به 
روش نظامهــای اجرایی پــروژه ها )PDS( در پروژه های صنعتی و 

كشور پرداخته می شود. عمرانی در 
 بســته به نحوه توزیع ریســک و مسئولیت در اجرای پروژه های 
كشــور در بیــن ســه عامــل و بازیگــر اصلــی در  كان در  عمرانــی و 
كارفرما، مشــاور و پیمانــكار روش های اجــرای پروژه  پــروژه یعنــی 
ها با دو نظام متفاوت "نظام ســه عاملی" )نظام ســنتی( و "نظام 
دو عاملی EPC" قابل اجرا و تقســیم می شــود. ذیا به اختصار به 
كوتــاه و در حــد حوصلــه این  مختصــات ایــن دو نظــام اشــاره ای 

مقاله خواهد شد. 
2-1- نظــام ســه عاملــی ) روش ســنتی/روش مثلثــی(3  شــرایط 

كم بر این روش در محورهای ذیل نوشته شده است.  حا
كارفرما، مشــاور و پیمانكار متفقًا در پروژه حضور  الف: ســه عامل 
پــروژه )Client/Owner( در  بــه عنــوان صاحــب  كارفرمــا  دارنــد. 
پــروژه نقش آفرینــی می نمایــد. مهندس مشــاور به عنــوان بازوی 
كار )دســتگاه نظــارت  طراحــی، مهندســی و نظــارت در اجــرای 
كارفرمــا( در دوران حضــور پیمانكار در اجــرای پروژه انجام وظیفه 
كننــده پــروژه پس از  می نمایــد و پیمانــكار بــه عنــوان بخــش اجرا

كامل مطالعات مهندسی پروژه وارد پروژه خواهد شد. اتمام 
ب: مراحــل مختلــف طراحی پروژه بر اســاس نظامات بین المللی 
كشــور" به  و همچنیــن نظامــات مورد قبــول "نظام فنی و اجرایی 
 ،)Conceptual Design( "ترتیب شــامل "مطالعات پیدایش پروژه
"مرحله امــكان ســنجی" )Feasibility Study(، "مرحله مطالعات 
پایه پــروژه" )Basic Design( و باالخره "مرحله مطالعات تفصیلی 

پروژه" )Detailed Design( تقسیم و قابل عمل و اجرا می باشد.
         مراحل فوق الذكر در روش ســه عاملی قبل از حضور پیمانكار 
كار توســط مهندس مشــاور  در صحنــه اجــرای پروژه برای اجرای 

كارفرما انجام می شــود. در پی آن، مهندس مشــاور اقدام  معتمد 
بــه تهیــه اســناد و مــدارک مناقصــه نمــوده و پــس از ایــن مرحلــه 
مناقصه گــذاری بــرای انتخــاب پیمانــكار اصلــح بر اســاس آخرین 
كشــور )كل مندرجــات قانــون مناقصــات جــاری  ضوابــط جاریــه 
كشــور و  خصوصــًا مــواد 19 و 20( و ضوابــط و معیارهــای ســازمان 

مدیریت انجام می شود. 
پ: پــس از برگزاری مناقصه، بر اســاس قوانیــن جاری مناقصات، 
پیمانــكار منتخــب انتخــاب و بــا تهیــه وتنظیــم اســناد و مــدارک 
كارفرما اجرای پروژه پیگیری می شود.  قرارداد و انعقاد قرارداد با 
توضیــح 1: در روش ســه عاملــی پیمانــكار پــروژه تنهــا بــه عنــوان 
و  می نمایــد  عمــل  نظــارت  دســتگاه  نظــر  زیــر  كار،  كننــده  اجرا
 Project" كه در هــر پروژه به عنــوان نتایج عملكردی پــروژه آنچــه 
كارفرما و مشــاور  Performance" تلقــی می شــود به عهــده و تعهد 

پروژه است. 
كم در این  2-2- نظــام دو عاملــی )EPC)4   محورهــای اصلی حا

ح ذیل است:  نظام اجرایی به شر
الف: در این نظام اجرایی، بیشــتر مســئولیتهای اجرای پروژه در 

تعهد و به دوش پیمانكار EPC قرار می گیرد. 
كارفرمــا قبــا توســط مهندس مشــاور  ب: درایــن نظــام اجرایــی، 
معتمد خود اقدام به انجام بخشــی از مطالعات طراحی پروژه به 
ح توضیحات فوق الذكــر عموما از "مرحلــه مطالعات پیدایش  شــر

ح تا مرحله مطالعات پایه" را می نماید.  طر
ج "مطالعــات پایه پروژه" در آن  پ: اســناد و مــدارک مناقصه با در
تهیه و نســبت به انتخاب پیمانكار EPC بر اســاس ضوابط جاریه 

اقدام می شود.
ت: پیمانكار EPC با تایید مطالعات پایه در اسناد و مدارک پروژه 
تفصیلــی  مطالعــات  انجــام  مســئولیت    "Basic Endorsement"
پــروژه به عاوه انجــام مطالعات مرحله خرید پــروژه )P( به همراه 
 Procurement Engineering &( خریــد  مهندســی  مطالعــات 
services( و بخش اجرا )C( تا مرحله پیش راه اندازی )تست سرد

Pre Commissioning( را به اتمام می رساند.
ث: در پروژه هــای صنعتــی خصوصــا در پروژه هــای صنایع نفت، 
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گروه بهره بردار نســبت به  گاز و پتروشــیمی پــس از اتمــام هر پروژه 
تحویــل پــروژه اقــدام می نمایــد. در ایــن مرحلــه فی المثــل پروژه 
گاز(  بــا  گاز  پاالیشــگاه  نفــت،  بــا  نفــت  )پاالیشــگاه  پاالیشــگاهی 
گــرم(. عموما پیمانــكار در این مرحله  راه اندازی می شــود )تســت 
كمک بــه انجام عملیات این مرحله  كارفرما بوده و با  كنــار  نیــز در 
گذاشــتن نیروی انســانی و ماشــین آالت و تجهیزات  )با در اختیار 
كارفرما خواهد بود. پس از این  كنار  مورد نیاز برای راه اندازی( در 
كار )Mechanical Completion( می باشــد  مرحلــه، مرحله اتمــام 
كــه در حقیقــت پــروژه راه انــدازی شــده و آمــاده تحویــل موقــت 

(Provisional acceptance( خواهد نمود.
توضیــح 2: در پاره ای از پروژه های صنعتی مســئولیت راه اندازی 
كــه ایــن پروژه هــا بــه  نیــز در تعهــد پیمانــكار EPC قــرار می گیــرد 

صورت EPCC تعریف و به اجرا در می شود.
  ( Performance Test( مرحله ای تحت عنوان EPC ث: در پروژه های
كه پاالیشــگاه یا واحد  انجــام خواهد شــد. این بــدان معنا اســت 
صنعتــی بایســتی بتوانــد به مدت 24 تا 72 ســاعت بســته به نوع 
آن، پاســخگوی عملكــرد صحیــح پروژه بر اســاس مبانــی طراحی 
كــه ایــن امر نیز در تعهــد پیمانكار   )Project Performance(باشــد

EPC است.
اجرایــی  نظــام  ایــن مرحلــه در حقیقــت مشــخصه  توضیــح 3: 
پروژه هــای EPC و تفــاوت عمــده آن بــا نظام اجرایی ســه عاملی 
 EPC اســت و ایــن مســئولیت مهــم در پــروژه در تعهــد پیمانــكار
اشــاره  فــوق  نظــام ســه عاملــی در  می باشــد و همانطوریكــه در 
شــد پیمانــكار اجــرا در نظــام ســه عاملی تعهــدی در ایــن ارتباط 

نخواهد داشت. 
كه فی المثل  كاســیک در این مورد این اســت  توضیــح 4: مثــال 
گاز یــا آب در دو روش نظــام ســه عاملی  اجــرای خــط لولــه نفــت، 
كــه در ایــن خــط لولــه بــر  و نظــام دو عاملــی بــه اجــرا درمی آیــد 
اســاس طراحی مهندســی در ابتدای خط دارای یک فشار و یک 
دبــی ورودی بــوده و طبعــًا در انتهــای خــط بایســتی یک فشــار و 
یــک دبــی خروجــی در پــروژه تامیــن شــود. در روش ســه عاملــی 
كارفرمــا و مشــاور و در روش  مســئولیت دبــی و فشــار خروجــی بــا 

دو عاملی EPC تامین این مشخصات با پیمانكار EPC است. 
كارگیــری و انجام نظام های دو عاملــی )EPC( در پروژه های   بــه 
كشــور منجملــه در صنعت راه، تونلســازی و  مختلــف عمرانــی در 
سدســازی همچــون پروژه هــای صنعتــی در ســالهای اخیــر  و بــر 
و  فنــی  نظــام   " دســتورالعمل  آخریــن  سیاســت  و  نــگاه  اســاس 
كارفرمایان قرار  كشــور" بیشــتر مورد اســتقبال مجریــان  و  اجرایــی 
گیــری ایــن دو نظــام  كار  كــه بــه  دارد. یــادآوری مهــم مــی شــود 
اجرایــی بــا توجــه بــه ســطح و حجــم و ابعــاد پروژه هــا بایســتی با 
كار بــرده شــود. آنچــه مســلم اســت نمی تــوان همه  احتیــاط بــه 
 EPC كشــور را بــا روش دو عاملــی پروژه هــای عمرانــی در ســطح 
اجرا نمود. بر اساس اســتانداردهای بین المللی برای پروژه هایی 
عوامــل  خصوصــًا  باشــند  داشــته  زیــاد  ناشــناخته  عوامــل  كــه 
پروژه هــای  همچــون   )Unforeseen/Uncertainty( زیرزمینــی 
گیــری روش دو عاملــی EPC عمومــا توصیــه  كار  تونــل ســازی بــه 
پروژه هــای  بــرای  بیشــتر   )EPC( عاملــی  دو  5روش  نمی شــود. 

كی( قابل توصیه است. صنعتی )نه پروژه های آبی و خا
گــراف ضمیمــه تقســیم حــوزه در مســئولیت  در   :   توضیــح  5 

نظام های سه عاملی و نظام دو عاملی )EPC( ارائه شده است.
2-3- معایب و محاســن نظام های دو عاملی )EPC( و نظام 

سه عاملی

3- محاســن و معایــب هــر دو روش بــا یکدیگر متفــاوت بوده و 
به طور اختصار در این مقاله به پاره ای از آنها اشاره می شود.  
2-4-1 معایــب و محاســن روش ســه عاملــی: معایــب و محاســن 

روش سه عاملی در رئوس ذیل اشاره شده است:
1- بــه علــت ســابقه طوالنــی و تــداوم اجــرای ایــن روش ســنتی 
كارفرمایــان بیشــتر بــا آن آشــنا بــوده و تمایل بــه انجام  درایــران، 

پروژه ها با این روش را دارند.
كارفرما/  2- در ایــن روش مســئولیتها و ریســكها بین ســه عامــل 

مشاور/ پیمانكار تقسیم می گردد.
3-  در این روش به علت جدا بودن مرحله اجرا با مرحله طراحی 
تفضیلــی و در پــی آن خطــی بــودن ایــن فعالیتهــا، بهینه ســازی 
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روش اجرای پروژه ))Constructability میســر نمی باشــد و عمومًا 
كننــده، نمی تــوان از  كنار هــم  بــودن طراح بــا اجرا بــه علــت عــدم 
آخرین پیشــرفتها و تجربیات به دســت آمده در روشــهای اجرایی 

كامل نمود. در مرحله طراحی استفاده 
گانه )كارفرما/ مشاور/  4-  به علت حضور ســه عضو مســئول جدا
پیمانــكار( لزومــًا اختــاف و درگیری بین طرفین در تفســیر و تعبیر 
مندرجــات و متون قرارداد وجود داشــته و بحث وجدل بین ســه 
كه این  عضــو فوق درطول اجرای پروژه به وفور ماحظه می شــود 
امــر المحالــه باعــث جدلهــای قــراردادی تطویــل مــدت پیمانهــا  

می گردد.
گرچه در شــرایط عمومی پیمــان جاری )ماده 22( حق اظهار    -5
نظــر برای پیمانكار در مبانی طراحــی پروژه وجود دارد ولی انگیزه 
ح و بهینه ســازی وجود  بــرای پیمانــكار بخش C برای تغییر در طر
ح هــای داخلــی در ایــران  كنونــی در طر نــدارد. البتــه در شــرایط 
دســتورالعملی توســط ســازمان مدیریــت تحت عنوان مهندســی 
ارزش  در دوران اجــرا )موضــوع بخشــنامه شــماره 101-137932 
گــروه اول( بــه دســتگاه اجرایی اباغ  خ 1383/7/29 از نــوع  مــور
كه در این ارتباط پیمانــكاران می توانند نظرات خود  شــده اســت 
را در مــورد طراحــی مهنــدس مشــاور و بهینــه نمــودن آن و در پی 
كه در صورت صحت  ح ها اعام نمایند  آن تقلیــل مدت ومبلغ طر
كارفرما بخشــی از این هزینه هــا  تقلیل یافته و به پیمانكار  و تائید 
كــه در روش دو عاملــی ایــن انگیــزه  تعلــق می گیــرد در صورتیكــه 

حاصل شده است.
ح و در  6-  مســئولیت اشــتباهات طراحــی و صحــت احجــام طــر
كارفرماســت. چه در  ح بــا  نهایــت عــدم اطــاع صحیــح از ابعاد طر
ح براســاس احجــام برآوردی  ایــن روش احجــام و مقادیر اولیه طر
مهندس مشــاور تعیین نرخهای پیشنهادی پیمانكار در مناقصه 
ح با  ک عقــد قــرارداد بــا پیمانكار بــوده و تغییــر احجــام در طر مــا
نرخهــای پیشــنهادی پیمانــكار پرداخــت می شــود و لــذا قیمــت 

كار تعیین می شود. ح در حقیقت در آخر  نهایی طر
كارفرمــا در انجــام مراحــل طراحــی توســط مهنــدس مشــاور    -7

ح خواهد داشت. معتمد خود، نظارت بیشتری در طر
گزاری با سهولت بیشتری انجام می شود 8-  روش مناقصه 

9-  معمــواًل افزایــش هزینــه هــا  در هــر ســه بخــش E، P و C دیده 
می شود.

كارفرمــا  متوجــه  بیشــتر  پــروژه  ریســک  روش  ایــن  در    -10
است.   

ح بصورت  11- در ایــن روش انجــام مراحــل طراحــی و اجــرای طــر
خطــی ومتوالی و بدون رویهم افتادگی اســت و از این بابت مدت 

ح طوالنی تر خواهد بود. زمان اجرای طر
كارفرمــا اســت.   ح بــا  كاال و تجهیــزات طــر 12- مســئولیت تهیــه 
كــه همــواره در ایــن امــر طرحهــا دچــار  تجربــه نشــان داده اســت 
كارفرما بوده و  كاال و تجهیزات توســط  مشــكل جدی برای تامین 
ح همواره دچــار تاخیرات بیــش از انــدازه در این مورد  اجــرای طــر

گردیده است.
كارفرمایــان عمومًا بــدون برنامه  13- تامیــن منابــع مالــی توســط 

كــه این امر یكــی از علل  ریــزی و مدیریــت صحیح انجام می شــود 
كــه ایــن  اصلــی تأخیــرات طرحهــا در ســالهای اخیــر بــوده اســت 
اتفــاق در انجــام طرحها بــا روش دوعاملی نیز دیده می شــود ولی 
كنــون بر اســاس قانــون بودجــه ســال 92 این مســئولیت به  هــم ا

گذاشته شده است. عهده پیمانكاران 
 14-انتخــاب پیمانــكار بــا قیمــت حداقــل )عــدم رعایــت صحیــح 
مواد 19 و 20 قانون مناقصات( نه قیمت صحیح و بهینه، همواره 

ح بوده است. از مشكات اجرای طر
پــــــــــــــــروژه عــــــــملكردی  مســــــــــــئولیت  روش  ایـــــــــــن  در   -15 

كارفرما است.  (Project Performance( با 
و  معایــب  عاملــی:  دو  روش  ومحاســن  معایــب   2-4-2

محاسن روش دوعاملی در رئوس ذیل اشاره شده است:
كاال  1- در ایــن روش، با ادغام بخش طراحی تفضیلی )E(، تامین 
و تجهیــزات )P( و ادغــام آن بــا بخــش اجــرا )C( ریســک پیمانــكار 

كاهش می یابد. كارفرما  افزایش یافته و در مقابل ریسک 
عضــو  ســه  بیــن  مكاتبــات  و  ســتادی  كارهــای  هماهنگــی   -2  
كاهــش می یابــد و از  موثــر در پــروژه )كارفرمــا/ مشــاور/ پیمانــكار( 
گســترده شــدن پیكــره دولتــی  كارفرمایــی و  تصدی گــری بخــش 
گســترده شــدن و شــكوفایی  جلوگیــری خواهــد شــد و راه بــرای 

بخش خصوصی هموارتر می گردد.
3- پیمانــكاران تمایــل بیشــتری بــه انجــام ایــن روش خواهنــد 
داشــت. چــه بــا تمركــز مســئولیت دربخــش خدمــات پیمانــكار و 
ح با  كارفرما در بخــش E و P ، طر عــدم دخالت مســتقیم مشــاور/ 
ســهولت بیشــتری به پیــش خواهد رفــت وتاخیر درانجــام اجرای 

كمتر حادث می شود. ح  طر
4-  مســئولیت پیمانــكار بــه مراتب وســیع تــر از روش ســه عاملی 
گسترده تر دوعاملی پیمانكار مسئولیت  است. چه در روش های 
كامــل و صحیــح پــروژه))Project Performance را بعهده  عملكــرد 

گرفت. خواهد 
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5- چنانچــه تامیــن منابــع مالی پروژه و نگهداری ومشــاركت در 
ح مدنظر باشــد به تحقیق پیمانــكار دوعاملی در روش های  طر
مشــابه BOO  یــا BOT،Buy Back و روش های مشــابه با قبول 
مســئولیت و ریســک بیشــتر و بــه منظــور تامیــن منافع بیشــتر ، 

ح بعمل خواهد آورد. دقت بیشتری در اجرا و هزینه های  طر
  ،)E( 6- بعلــت رویهــم افتادگــی بخشــی از خدمــات مهندســی
ح )C( درمــدت زمان  كاال و تجهیــزات )P( بــا اجــرای طــر تامیــن 

پروژه تقلیل قابل ماحظه ای بوجود می آید.
كارفرمایــان به ایــن روش و عدم تجربه  7- بعلــت عدم آشــنایی 
كارفرمایان تمایل چندانــی به پیگیری این  كشــور،  كافــی داخل 

روش ندارند.
8- بعلــت حضــور مهنــدس مشــاور در تركیــب روش دوعاملــی ) 
كنسرســیوم یــا JV( و بعلــت پاییــن بودن ســهم بخش  بصــورت 
كار مشــتركًا    قبــول مســئولیت 

َ
EPC معمــواًل ح هــای  E در طــر

بــرای  كارفرمایــان  توســط   Jointly & Severally(  ( ومتضامنــا ً 
توســط مهندســان مشاور دچار مشــكل می باشــد و مشاوران از 

كمتر استقبال می نمایند. این روش 
توضیــح 6: نكتــه مهــم اینكــه در ایــن روش مهنــدس مشــاور 
مســئولیتی همچــون نقــش در روش ســه عاملی نــدارد و حضور 
كنسرســیوم پیمانكار EPC به عنوان  مهندس مشــاور در اجماع 

مهندس طراح ) Designer( خواهد بود.
ثابــــــــــــــت قـــــــــــیمت   بــا  دوعـــــــــــاملی  روش  چنــــــــــانچه   -9 
 (Firmed &Fixed Lump Sum( مدنظــر باشــد، قطعــًا پیمانــكار 
ح 6  و همچنین  گــردش مالی طــر درایــن روش بایســتی متوجــه 
هزینه نمودن درآمدهای پروژه 7 بوده و صرفه جویی های الزم 

كار( بنماید.  كیفیت  را )البته با قبول 
كشــور  كــه در شــرایط حــال  توضیــح 7: الزم بــه یــادآوری اســت 
اجــرای پــروژه ها بــه صورت قیمت ثابــت )از منظــر تغییر احجام 

و از منظر تغییر قیمت( امكان پذیر نبوده و توصیه نمی شود.

10- بعلــت درگیرشــدن پیمانكاران در بخش مهندســی طراحی 
مهندســی  بخــش  تقویــت  باعــث  روش  ایــن  انجــام  ح،  طــر

گردد.  پیمانكاران می 
11- هزینه های مناقصه برای پیمانكاران عمومًا بیشــتر از روش 

سه عاملی است. 
12- در ایــن نظــام اجرایــی مســئولیت صحیــح عملكــردی پروژه 
(Project Performance( به عهده و در تعهد پیمانكار EPC است.
13- در ایــن نظــام اجرایی تجمیع امكانات پیمانكاران در قالب 

مختلف )كنسرسیوم ها یا مشاركت مدنی JV( اجباری است.
ح ها  لــذا باتوجــه به نكات قــوت و ضعف روش هــای اجرایی طر

اشاره شده فوق، اعتقاد بر این است 
كــه نحــوًه توزیــع ، تقســیم و شكســت مســئولیت و ریســک در 
گیری و اســتخوان بندی عوامــل اجرایی و در  طرحهــا در شــكل 
كلیــدی موفقیــت در  كار از مــوارد  پــی آن انتخــاب روش اجــرای 
گــردد و در ایــن ارتباط و  ح هــای عمرانــی تلقــی مــی  اجــرای طــر
بــا توجــه و نــگاه بــه اجــرای صحیــح برنامه زمــان بنــدی اجرای 
طرحهــا توجــه و نگاه  بــه مدیریت های ذیل )نقل از اســتاندارد 
كلیــدی در اجــرای موفقیــت آمیــز  PMBOK( از عوامــل اصلــی و 

پروژه EPC می باشند. 
   Program Management (Priorities & Sequences)
   Responsibility Management
   Risk Management
   Money and Financing Management
   Time and Schedule Management

3-1- شــرایط پیمانــکاران ایرانــی و الزامــات تجمیع امکانات 
آنها

كشــور خصوصــا در دو  كار در  كســب و  كــم بــر فضــای  شــرایط حا
گذشــته از یــک طــرف و همچنیــن ابعــاد و احجــام پــروژه  دهــه 
كشــور و پیگیــری نظام اجرایــی پروژه ها  كان در  هــای عمرانــی 
بــه صــورت دو عاملــی )EPC(، و مهمتــر وجــود تحریــم تحمیلی 
كشــور و فضای مهندســی  توســط دولت هــای صنعتی غربی به 
ایرانــی،  پیمانــكاران  امكانــات  تجمیــع  قاطــع  ضــرص  بــه  مــا، 

سازندگان و مشاوران را الزامی می نماید.
 محورهــا و اصــول ذیــل ایــن نیــاز را مســلم نمــوده اســت. نــگاه 

های حداقل ذیل در این خصوص نوشته شده است.
 نــگاه جدیــد قوانین باالدســتی منجمله "نظام فنــی و اجرایی 
كشــور" در مورد تقســیم فعالیت های پروژه و  ح های عمرانی  طر

(C( در بخش اجرا )P( كاال ادغام فعالیت تامین 
كشــور  كان در  كار در پروژه های عمرانی  كم بر بازار   شــرایط حا
گاز، پتروشــیمی، راه ،آب و  و همچنیــن در بخــش صنعت نفت، 
معــدن و هــم در پــروژه های داخلی و هم در پــروژه های منطقه 
ای و فــرا منطقــه ای، لــزوم تجمیــع امكانــات مهندســی بخــش 
صنعــت  در  مشــاوران  و  مهندســان  پیمانــكاران،  خصوصــی 

احداث، تجمیع پیمانكاران را الزامی نموده است.
 اســتفاده از تجربیــات عملــی پیمانــكار بــه هنــگام مطالعــات 
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طراحــی پــروژه و اعمــال دیــدگاه هــای اجرایــی در طراحــی و تهیه 
نقشه های پروژه )Constructability( تجمیع را الزامی می نماید. 
كه در روش ســه عاملی عمدتا مهندس مشــاور بدون  بدیــن معنا 
حضور پیمانكار با تجربه با نگاه و دید خود اقدام به طراحی پروژه 
كه در  و تهیــه نقشــه های اجرایی مــی نماید این در حالتی اســت 
نظام دو عاملی پیمانكار EPC تجربیات اجرایی خود را در طراحی 

گیرد. كار می  به 
 حضــور پیمانــكاران خارجــی در ســالهای اخیــر در پــروژه هــای 
كشــور )كــره ای هــا و متاســفانه اخیــرا میهمانــان  كان و عمرانــی 
جدید چینی( از دو منظر مورد پرســش و سوال جدی پیمانكاران 

بخش خصوصی است. 
كارفرمایان عمــا این پیمانــكاران به صورت  اول: بــا نــگاه و فشــار 
ســرگروه و لیــدر )Leader( عمل نموده اند و به جــد جایگاه واقعی 
كرده انــد و از این  پیمانــكاران بخــش خصوصــی را تنــگ و تنگ تر 
منظــر به حیثیــت و اعتبــار پیمانــكاران ایرانی صدمه جــدی وارد 

شده است.
هـــا پـــروژه  مالـــی  منابـــع  تامیـــن  بـــه  تمســـک  بـــا   دوم: 
بـــه  را  پـــروژه هـــا  كامـــل   (Project Financing( عمـــا اختیـــارات 

گرفتـــه انـــد.  دســـت 
لــذا بــا نگاه بــه موارد فوق الذكــر در دو دهه اخیر عمــا پیمانكاران 
كشــور بــه حاشــیه رانــده  كان در  ایرانــی در اجــرای پــروژه هــای 
شــده و ایــن تجربیات نه چنــدان مطلوب در پروژه های عســلویه 
)پــارس جنوبــی( همچــون فازهــای 1،2 ، 3 و 4،5 و 6،7،8 و 9،10 
كه قطعــًا این امــر هم بــه منابع ملی  بــه خوبــی دیده شــده اســت 
و  و هــم موجــب حتــک حیثیــت  نمــوده  وارد  مــا لطمــه جــدی 
كشــور و هــم در صحنه  حرمــت پیمانــكاران ایرانــی هــم در داخل 

 بین المللی بوده است.
 عــدم درک صحیــح پیمانكاران ایرانی در امر ســازش با یكدیگر و 
كشــور.  كان  عــدم اجمــاع صحیح آنها بــرای حضور در پروژه های 
ایــن امــر دارای پایه و علل تربیتی و اجتماعــی در جامعه ما دارد و 
بــی شــک پــروژه هایــی بــا ســطح مبلــغ 500 میلیــون یورو بــه باال 
خصوصــا پروژهــای فازهــای مختلف پارس جنوبی با ســطح 5-6 
میلیــارد یــورو تجمیــع بــدون قیــد و شــرط پیمانــكاران و فعالیت 
هــای تخصصــی پــروژه را اجتناب نا پذیــر می نمایــد و پیمانكاران 

ایرانی بایستی این مطلب را درک نمایند.
گســترده و بعضا غیــر عادالنــه پیمانكاران و   عــدم امــكان رقابت 
ســازندگان خارجــی منبعث از تمســک های اقتصادی و سیاســی 
خصوصا در ســالهای اخیر )فی المثل با حضور چینی ها( به علت 
كشــور  شــرایط تحریــم. در ایــن ارتبــاط بخــش صنعت پیمانكاری 
كمبــود و مضیقــه شــده اســت و از ایــن نــگاه هزینــه هــای  دچــار 
ســنگین بــه جیــب و صنــدوق ملــت بــه علــت ورود دالالن بیــن 

گردیده است. المللی مالی و بانكی در فضای پروژه ها وارد 
كشــور بــه منظــور انتقــال   تجمیــع امكانــات بخــش مهندســی 
كشــور بــرای حضــور و شــكوفایی هر چه  تكنولــوژی روز بــه داخــل 
بیشــتر بخش مهندســی هــم در بخش طراحی پــروژه ها )E( و هم 
 (C( و هــم در بخــش اجــرا )P( كاال و تجهیــزات در بخــش تامیــن 

امری الزامی است.
 بــه علــت شــرایط و الزامــات و چالــش هــای جــدی حاصــل از 
تحریــم ، ایجــاد تــورم بســیار بــاال ) در حــدود 40%( ، پاییــن آمدن 
ارزش پــول ملــی در مقابل ارزهــای خارجی، عدم قبــول اعتبارات 
كاالی خارجــی و  اســنادی بانكهــای داخلــی توســط ســازندگان 
اجبــارًا حضــور بانكهای رابط خارجی )همچــون بانک های ترک و 
روس( بــرای انتقال پول به این ســازندگان )حتی تا 15% اضافه( و 
بنــادر  طریــق  از  تجهیــزات  و  كاال  ارســال  امــكان  عــدم  باالخــره 
خارجــی بــه مقصــد ایــران و مشــكات عدیــده دیگــر قطعــًا لــزوم 
همچنیــن  و  پیمانــكاری  صنــوف  و  پیمانــكاران  همــه  تجمیــع 
الزامــی را  كشــور  در  كارفرمایــی  نظــام  جانبــه  همــه   پشــتیبانی 

 می نماید.
3-2- نحــوه تجمیــع پیمانــکاران بــرای حضــور در پــروژه های 

كشور عمرانی 
بحــث نحــوه تجمیــع پیمانــكاران در اجــرای پــروژه هــای عمرانی 
بــا توجــه بــه ماهیــت، ســطح و حجــم آنهــا از چالــش هــای اصلی 
كاما  كنون بــا دو نــگاه  در اجــرای صحیــح پــروژه هــا اســت. هــم ا
مجــزا و متفــاوت بــه تجمیع امكانات شــركت هــای پیمانكاری در 
قراردادهــای مختلف عمل می شــود. ذیا بــه این دو وجه به طور 

اجمال پرداخته شده است.
توضیــح 8 : نظر به اهمیت بحث تدقیــق تعاریف در نظام اجرایی 
"نحــوه  عنــوان  بــا  ای  مقالــه  قبــا  JVاینجانــب  و  كنسرســیومی 
مشــاركت و تجمیــع امكانــات پیمانــكاران در پروژه هــای عمرانی" 
در "مجله زمین سازه" در اسفند ماه سال 1390 به چاپ رساندم.

(Consortium Basis Cooperation( 2-6-1 روش كنسرسیوم
در ایــن روش دو یــا چنــد ســازمان حقوقــی بــا مســئولیت هــای 
مشــخص شده برای ورود به اجرای یک پروژه با یكدیگر همكاری 
مــی نمایند.در این نوع همــكاری نگاه های ذیل در مورد تعاریف 
كنسرســیوم و همچنیــن روابــط جاریــه در ایــران نــگاه هــای ذیل 

جاری است.
كه عموما  كنسرســیوم ماهیــت پــروژه بــه نحوی اســت   در روش 
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كار( پروژه بین اعضا میســر اســت.  امكان تقســیم فیزیكی )اجرای 
كه  می تــوان بدون اینكــه تداخلی بیــن پیمانكاران  بدیــن معنــی 
مختلــف بــه وجود آید پروژه به زیر بخش هایی تقســیم شــود. فی 
المثــل در یک پروژه راهســازی امكان تقســیم آن به قطعات مجزا 
كار دیگری  میســر اســت. و هر یك از پیمانــكاران بدون تداخــل در 

بخش خود را اجرا می نمایند. 
كار تعهد  كنسرســیوم هــر یــك از اعضا مســئولیت بخش   در روش 
كنسرســیوم را به عهــده دارد  شــده خــود در مقابــل ســایر اعضــای 
كارفرما به صورت جمعی مســئول هســتند. لذا در  ولــی در مقابــل 
این ارتباط هر عضو پاســخگوی خســارت احتمالی وارده به ســایر 

اعضا در برابر عملكرد خود در قالب قرارداد خواهد بود. 
گونه  كنسرســیوم هیچ   در این روش توافق های داخلی اعضای 
كارفرمــا ایجاد نمی  شــخصیت حقوقی مســتقل در مقابــل پروژه و 
كارفرمــا عمومًا به توافق هــای داخلی آنهــا ورود نمی نماید  كنــد و 
كارفرمــا از نظــر ماهیــت پــروژه و تخصــص های هر یــك اعضا،  ولــی 
كنسرســیوم اطاع  كار بیــن اعضــای  كــه از توزیــع  عاقمنــد اســت 

حاصل نماید. 
كنسرسیوم، همكاری اعضاء بقدر السهم خود تضامین    در روش 
كارفرمــا ارائه مــی نماید. البته امكان این امــر وجود دارد  الزم را بــه 
كارفرما ضمانتنامه هــای الزم را تامین و  كــه یكــی از اعضا در مقابل 

ارائه نموده و بقیه اعضا در مقابل ایشان متعهد باشند. 
راهبــری" كمیتــه  عامــل/  "هیئــت  روش  ایــن  در   
اعضــای  عامــل  مدیــران  از  مركــب   )Steering Committee)
كلیه بخــش های پروژه را  كنسرســیوم یا نماینــدگان آنها نظارت بر 

گرفت. كان به عهده خواهد  در سطح 
كنسرســیوم مــی تواند در   دعــاوی احتمالــی داخلی بین اعضای 

كنسرسیوم حل و فصل شود .   هیئت عامل 
كنسرســیوم  اعضــای  از  یكــی  حقوقــی،  نــگاه  از  روش  ایــن  در   
كنسرسیوم  كنسرســیوم" انتخاب خواهد شــد. رهبر  بعنوان "رهبر 
كنسرســیوم در مقابل  بــه عنــوان نماینــده و وكیــل  بقیــه اعضــای 
كارهای  كلیه  كارفرما در ارتباط می باشــد و در حقیقــت  قــرارداد بــا 
اداری و مدیریتــی پــروژه توســط ایشــان انجــام مــی شــود. الزم به 

كنسرســیوم از نظر قوانیــن داخلی ایران در حقیقت  یــادآوری رهبر 
كارفرمــا و  كنسرســیوم در مقابــل  بــه عنــوان وكیــل ســایر اعضــای 

سایر ذینفعان بیرونی مربوط به پروژه عمل می نماید.
 در این روش جهت تبادالت پروژه، مكاتبات،كارفرما و ذینفعان یك 
شــخصیت حقیقی به انتخاب هیئــت عامل تحت عنــوان مدیریت 
 (PM/PD  Project Director = / Project Manager( پــروژه 

گمارده می شود.  كار  انتخاب و به 
كنسرســیوم ســود و زیان پروژه به نســبت قدرالســهم و   در روش 
كار بین آنها تقســیم میشود. بدین معنی به هنگام دادن  تقســیم 
كاری خود قیمت  پیشــنهاد در مناقصــه هــر یك نســبت به بخــش 
و  هســتند  مســئول  اعضــاء  ســایر  مقابــل  در  و  دهنــد  مــی  ارائــه 
اعضــای  از  دریافتــی  پیشــنهادات  براســاس  مناقصــه  پیشــنهاد 
و  مدیریتــی  هــای  هزینــه  ســایر  نمــودن  ملحــوظ  و  كنسرســیوم 
نظارتــی پــروژه و توافــق همــه اعضــاء تعییــن و در اســناد مناقصــه 

ارائه می شود.
كنسرســیوم بــه صــورت منفردا و   در ایــن روش اعضــاء حاضــر در 
كارفرما  مشــتركًا Separately Responsibility  Jointly &در مقابــل 

و طرف قرارداد مسئول می باشند.  
(JV= Joint venture Basis cooperation ( 2-6-2  مشاركت مدنی

بــرای  بــا شــخصیت حقوقــی  یــا چنــد ســازمان  در ایــن روش دو 
ورود بــه اجــرای یــک پــروژه دخــول مــی نماینــد و لــذا امكانــات 
و پناســیلهای همــه اعضــای حاضــر در مشــاركت در یــک "كاســه 
بــه عنــوان  پــروژه  مشــترک" )CP=Common Pot( جمــع شــده و 
كاســه مشــترک و اجــرای پــروژه بــه عنــوان خروجــی از  ورودی بــه 

كاسه مشترک خواهد بود.
كار   در ایــن روش ممكــن اســت از نظــر اجرائی/فیزیكــی تقســیم 
بیــن اعضا بصورت )Aria Visa ( یا هر روش دیگر میســر باشــد ولی 
عمومــًا بایســتی در ایــن روش مســئولیت های مدیریتــی اجرائی/ 
مالی/ اداری به صورت مشــترك توســط یك مدیریــت واحد انجام 
شــود. بدین معنی همه اعضای مشاركت امكانات مالی/ ماشین 
"كاســه  یــك  در  كار  انجــام  بــرای  را  خــود  انســانی  نیــروی  و  آالت 
كار بــا مدیریــت جمعــی  مشــترک" مــی ریزنــد.) Common Pot(   و 

اداره و اجرا می شود.
كار   در ایــن روش بــه هنگام دادن پیشــنهاد مســئولیت تقســیم 
اجرائــی و ارائــه قیمــت در زمــان پیشــنهاد بیــن اعضــا مشــاركت 
كل اعضــای JV نســبت بــه دادن پیشــنهاد در  دخالــت نــدارد و 
بخــش های مختلف به صورت مشــترك جمعــی اقدام می نمایند. 
یــک  صــورت  بــه  عملكــردی  روش  ایــن  ماهیــت  حقیقــت  در 

شخصیت حقوقی خواهد بود.
گیــر در  پــروژه همــان   در ایــن روش نیــز باالتریــن مقــام تصمیــم 
هیئت عامل و PD است كه PD توسط هیئت عامل انتخاب می شود. 
 در این روش نیز یكی از اعضای JV به عنوان لیدر JV به شرحی 

گفته شد انتخاب و انجام وظیفه می نماید.  كه در قسمت باال 
ـــروژه در مـــورد  ـــی پ كنتـــرل نظارت ـــی و سیســـتم هـــای   ترتیبـــات مال
پـــروژه   اجرائـــی  عملیـــات  گـــردش  و  درآمـــد  و   هزینـــه 
(Project Execution Plan( دارای تفـــاوت هایـــی در بیـــن دو روش 
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كنسرسیوم و JV خواهد داشت.
كار درآمد و هزینه ها باالنس شــده و ســود یا زیان   پس از اجرای 
كه قبًا تعیین شــده تقســیم  خواهد   JV به نســبت ســهم اعضای
  (  Profit /Loss Basis( كــه در حقیقــت مبنــای توافــق مالــی شــد 

خواهد بود. 

 JV كنسرسیوم با 2-6-3- روش تركیبی 
كنسرســیومی و یــا   بــا توجــه بــه نقــاط قــوت و ضعــف روش هــای 
روش هــای "مشــاركت هــای مدنــی" JV و بــا توجه بــه تجربیات به 
كشــور روش های تركیبی  گازی در  كان  دســت آمده در پروژه های 
كان تجربه شــده  از دو روش فــوق الذكــر در پــاره ای از پــروژه هــای 

كه اصول آن در محورهای ذیل نوشته شده است.  است 
نــگاه بــا   JV روش  بــا  منطبــق  بیشــتر  تركیبــی  روش  مبانــی   

 Basis  Profit & Loss می باشد. 
متخصــص شــریک  اختیــار  در   )E( پــروژه  مهندســی  بخــش   

 مــی باشــد. در این بخش )عموما شــركت هایی با پایه مهندســی 
(Engineering Core( قــرار داده مــی شــود. ایــن شــریک مســئول 
زمــان  از  آن  حفــظ  تعهــد  و  كار  از  بخــش  ایــن  در  پــروژه  قیمــت 

پیشنهاد در مناقصه تا آخر پروژه خواهد بود. 
 بخش ســاختمان و نصب )اجرا C( در اختیار شــریک متخصص 

می باشد. در این بخش یعنی شركت با پایه اجرا 
گیرد. متقابا این شریک مسئولیت  (Construction Core( قرار می 

كار و حفظ آن تا انتهای پروژه است.  ارائه قیمت در ابتدای 
كاال و تجهیــزات )P(در قالــب CP و بــا حضــور و   بخــش تامیــن 

نظارت و مسئولیت همه اعضای JV عمل می شود. 
كاال و تجهیــزات   توضیــح9 : خدمــات بخــش مهندســی تامیــن 
(Procurement Engineering & services( نیــز در قالــب فعالیــت 

فوق الذكر و در بخش CP منظور می شود. 
(Supervision & Management( بخش خدمات مدیریت پروژه 

در همــه رده هــای پــروژه در قالــب "كاســه مشــترک" و بــا نظارت و 
هدایت همه اعضای مشاركت انجام می شود.

كمكی همچون خدمات مربوط به مطالعات   خدمات جنبــی و 
ک شناســی و ژئو تكنیــک و خدمات مربوط به محیط زیســت  خــا

نیز در قالب "كاسه مشترک" انجام خواهد شد. 
كارگاه( بــه پاییــن هزینه  توضیــح 10: از رده Site Manager )رئیــس 

كارگاه در بخش C منظور می شود. های مربوطه به مدیریت 
كســورات قانونی پــروژه همچون مالیات  توضیــح 11: نحــوه اعمال 
اجتماعــی  تامیــن  هــای  هزینــه   ،)With Holding Tax( تكلیفــی 
(SSO(، مالیــات بــر ارزش افــزوده)VAT( و نظایر آن حســب مورد 

در پروژه عمل می شود.
 این روش همچون روش مشــاركت مدنی بر اســاس تقسیم سود 

ج در "كاسه مشترک" خواهد بود.  و زیان در مورد بخش مندر

كنسرســیومی و  2-7- نــگاه هــای بیــن المللــی در مــورد نظــام 
 JV نظام مشاركت مدنی

كنسرســیوم و  در دیــدگاه هــا و نظامــات بیــن المللــی بیــن روش 

روش JV تفــاوت های قابل ماحظه دیده می شــود و عموما بین 
كارشناســان خبــره نیــز اختاف نظــر و دیــدگاه از منظر مســئولیت 
هــای حقوقی/ اقتصــادی/ اجرایی در دو روش فوق ماحظه می 
شــود. در مقالــه تقدیمــی و بــا توجــه به حوصلــه آن دیــدگاه های 
ذیــل در مــورد تعاریــف ایــن دو روش و بعضــا اختافــات آنهــا ذیا 

ذكر شده است:
كنسرســیوم )Consortium) 8  عبارت اســت از اجماع دو یا   .1

بیشتر از شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی 
)شركت ها(، سازمانهای دولتی )تركیبی از هر یک از آنها ( با هدف 
حضــور در فعالیتهــای معمولــی و متــداول بــا تجمیــع منافع خود 
بــرای دســتیابی بــه یــک هدف مشــترک مــی باشــد. در اجماع به 
گانه  كنسرســیوم اعضا با شــخصیت های متفــاوت و جدا صــورت 
كنسرســیوم بــر روی هر  كنتــرل و نظارت حقوقی  وارد مــی شــوند. 
یــک از اعضــا محــدود به حوزه فعالیــت آنهــا در مجموعه خصوصا 

در حوزه سود پروژه خواهد بود.
گفته   JV كــه اغلــب بــه آن  9 (Joint Venture( 2. مشــاركت مدنــی
كه بین دو شریک یا بیشتر  می شــود یک شخصیت حقوقی است 
بــرای انجــام یک فعالیت اقتصــادی به صورت متفقا تشــكیل می 
كه یک شــخصیت حقوقــی جدید  شــود. طرفیــن موافقــت دارنــد 
با مشــاركت متســاوی تشــكیل دهنــد و در این ارتبــاط درآمدها و 
كنتــرل تجــارت )Business( فیمابین طرفین تقســیم  هزینــه هــا و 
خواهد شد. ممكن است این نحوه شكل گیری برای پروژه خاص 
كه تعهد اضافی دیگری بــرای طرفین ایجاد ننماید.  گیرد  صــورت 
كمتــری  ترتیبــات رفتــاری بیــن طرفیــن در ایــن روش بــا ســهولت 

(Less Rigidity( انجام می شود. 
3. در روش JV دو یــا چنــد مشــاركت كننده امكانات خــود را برای 
كار مشــخص تجمیــع می نمایند. ایــن تجمیع ممكن  انجــام یک 

است برای یک پروژه جدید یا یک تجارت صورت بگیرد. 
زیــان  از اعضــا شــركت مســئول ســود و  یــک  JV هــر   4. در روش 
(Profit & Losse( و هزینه های مربوط به فعالیتهای مورد نظر می باشد 
ولــی هــر عضــو، شــخصیت حقوقــی خــود را دارا می باشــد و می تواند با 

شخصیت حقوقی خود در كارهای تجاری دیگر حضور یابد.
كنسرســیوم این اســت  5. تفاوت عمده مشــاركت JV با مشــاركت 
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كه در مشــاركت JVیک شــخصیت حقوقی )متشكل از دو یا چند 
ح دقیق و روشــن ســاختار مشاركتی با  شــخصیت حقوقی( با شــر
كار می شوند در صورتیكه  ســرمایه های مشخص شــده خود وارد 

كنسرسیومی چنین هدف مشخصی دنبال نمی شود.  در روش 
6. در روش JV قرارداد با مشــاركت JV منعقد می شــود. محتوی 
كار را  ایــن قــرارداد ارتباطــی بــه اینكه چه شــریكی چــه بخشــی از 
كه  انجــام مــی دهــد نخواهد داشــت و نفــس امر به نحوی اســت 
گــر یكــی از اعضــای JV در انجــام تعهدات پــروژه خطایــی نماید  ا
كارفرما و یا  همــه اعضا به صورت یک شــخصیت واحــد در مقابل 

دادگاه در صورت دعوی حاضر خواهند شد.
كنسرســیومی مطلقــا یــک شــخصیت حقوقی با یک  7. در روش 
ســرمایه مشــخص شــده وجود نــدارد. در این روش یكی از شــركا 
نقــش ســرگروه )Leader( را ایفــا مــی نمایــد. لیــدر فقــط ارتبــاط و 

نقطه تماس برای اجرای پروژه با سایرین است. 
كنسرســیومی مســئولیت اعضــا بــه صــورت منفــردًا و  8. در روش 
مشتركًا )Jointly & Severally Responsibility( در مقابل اجرای 
كنسرســیوم در  گــر یكی از اعضا  كه ا پــروژه می باشــد. بدیــن معنا 
كارفرمــا می  اجــرای تعهــدات مشــخص شــده خــود خطــا نمایــد 
كار یا همه اعضا برای جبران خســارت خود  تواند به شــریک خطا
مراجعــه نمایــد و می توانــد همه اعضــا را به دادگاه احضــار نماید 
كارفرمــا  و در ایــن ارتبــاط همــه شــركت هــا پاســخگوی خســارت 
كه در روش  خواهنــد بــود. و در تفاوت این روش با JV این اســت 
كارفرما نمی تواند برای جبران خســارت خود به یكی از شــركا   JV

كل شخصیت حقوقی مراجعه نماید. مراجعه نماید و به 
كا  كنسرســیومی در معامــات بــا ماهیت  گیــری روش  كار  9. بــه 
كاال و تجهیزات )Procurement(  به هیچ وجه توصیه نمی  خرید 

شود و بهتر است از روش JV استفاده شود.
كــه یــک یــا دو شــخصیت حقوقــی بــا  10. عمومــا در پــروژه هایــی 
توجــه به ماهیت آن دارای تخصص ها و تكنولوژی الزم نیســتند 
كنسرســیومی و ورود اعضــا بــا تخصــص هــا و تكنولــوژی  از روش 
هــای مختلــف اســتفاده مــی شــود ولــی مســلما اعضــا بــه هیــچ 
گانه نیســتند و ایــن روش را  وجــه دارای شــخصیت حقوقــی جدا
گرفت.  نبایستی با تشكیل یک شركت واحد )Merging( اشتباه 

كــه عمومــا شــخصیت هــای حقوقــی حضــور  كنسرســیوم  11. در 
كنسرســیوم بــر روی هــر یــک از اعضــای  كنتــرل و نظــارت  دارنــد، 
كار آنها در ســازمان  ح  حقوقــی عمومــا درمحــدوده فعالیت و شــر

كنسرسیوم است. 

گیری: 3. جمع بندی و نتیجه 
كار  كســب و       در مقالــه تقدیمــی عمدتــا بــا تمركــز بر روی فضای 
صنــف پیمانــكاری و صنعــت احــداث در فضــای اجــرای پــروژه 
كشــور با نظام هــای مختلــف اجرایــی صورتگرفته  هــای عمرانــی 
اســت و در ایــن ارتبــاط مــی باشــد، مقایســه ای بیــن روشــهای 
ارائــه شــده بــا دیــدگاه هــای  ایــران  و تجربــه شــده در   معمــول 

گیری مقاله   بین المللی داده شــده اســت. جمع بندی و نتیجه 
ح ذیل تقدیم می شود.  به شر

 در شــرایط حــال در ایــران در قوانین جاریه تعاریف مشــخص و 
قانونــی بــرای اســتفاده در فضــای پیمانــكاری و صنعــت احداث 
دیــده نمــی شــود و تنهــا تعاریــف نــه چنــدان مطقــًا و روشــن در 
كشــور“ )نشــریه 297  گان نظام فنی و اجرایی  كتــاب ”فرهنگ واژ

سازمان مدیریت( داده شده  است. 
كامًا با دیدگاه های بین المللی  كار رفته در ایران   الگو های به 
تطابــق دارد مضافــا به اینكه با توجه به تجربیات به دســت آمده 
خـــــــصوصا  نــــــــــــفت  صــــــــــنعت  كــــــــــــــان  پـــــــــــــروژه های   در 
كنسرســیومی و JV در  گازی روش تركیبــی از دو روش  پروژه هــای 

گرفته است. ک قرار  گاز ما كان صنعت  پاره ای از پروژه های 
 قدر مسلم، ساختار و چارچوب حقوقی/مالی/ اجرایی هر یک 
كشــورهای مــورد عمل  از روش هــا بایســتی بــا قوانین باالدســتی 
در  اعضــا  ارتباطــی  ســاختار  و  باشــد  داشــته   مطابقــت 
كنسرســیومی یــا JV قطعــا تابــع قوانیــن  قالــب هــای مشــاركت 

كشورها خواهد بود.  باالدستی آن 
كنسرســیومی دارای یک شخصیت   آنچه مســلم است ساختار 
 JV حقوقی منتج از شــخصیت های حقوقی اعضا نیســت ولی در
یــک شــخصیت  توانــد  مــی  هــای حقوقــی مختلــف  شــخصیت 
كــه هر دو  حقوقــی واحــد تشــكیل دهــد ولی بایســتی توجه نمود 
شــخصیت حقوقــی فوق قطعا بــا شــخصیت )Merging( و حذف 

كاما متفاوت است.  كامل شخصیت حقوقی هر یک از اعضا 
 قبــول هر یک از ســاختارهای فــوق الذكر در اجرای پروژه ها می 
توانــد بــه ســاختار هــر یــک از اعضــای مشــاركت، شــناخت آنها از 
یكدیگــر، توانمنــدی هــای آنهــا از نظــر تخصص و تكنولــوژی الزم 

ک باشد.  برای ایجاد یک پروژه خاص ما
 قــدر مســلم ســاختار JV مــی تواند تنها بــرای انجام یــک پروژه 
كار خــود خاتمه دهد در  ک باشــد و با اتمــام این پروژه JV به  مــا
كار برای حضور  كنسرســیومی امكان ادامــه  كــه در روش  صورتــی 

طوالنی مدت برای شركا متصور است.
كنسرســیوم به صورت  كنسرســیومی تعهدات اعضای   در روش 
درصــد  از  نظــر  صــرف   )Jointly & Severally Responsibility)
مشاركت هر یک از اعضا می باشد لذا قانونًا همه اعضا بایستی در 
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كارفرما و یا احتماال دادگاه  مقابــل قرارداد و تعهدات آن در مقابل 
پاسخگو باشند. 

 در روش JV در حقیقــت با تـــــــــــــــــوجه بـــــــــــــــــــــــــــه ماهـــــــــــــیت 
تعهــد  مشــاركت  نفــس  در  حقوقــی  هــای  شــخصیت   اجمــاع 
(Jointly & Severally Responsibility( درمتن امر مستتر است. 

كار یــک "مدیریت پروژه"  كنترل و هدایت   در هــر دو روش بــرای 
كــه طبعــا  (Project Director( منتخــب اعضــا تشــكیل مــی شــود 
مدیــر پــروژه بایســتی زیــر نظــر "كمیته اجرایــی" انجــام وظیفه می 
جانبــه همــه  مدیریــت  یــک  روش  دو  هــر  در  عمومــا   نمایــد. 

 (IPMT)  10 پروژه را زیر نظر مدیر پروژه هدایت می نماید. 
كله های اصلی تشــكیل هر اجماع از پیمانكاران صرفنظر   از شــا
از روش آن )كنسرســیوم یــا JV( نــگاه هــر یــک از اعضــا به پــروژه به 
صــورت بــرد - بــرد )Win-Win( و ترجیــح منافــع جمــع بــه منافع 

فردی است.
گذشــته )یک  كه در 50 ســال   متاســفانه بایســتی اذعان نمائیم 
دهــه قبل و ســه دهه بعــد از انقاب( پیمانــكاران ایرانی در بخش 
ایجــاد  بــه  خــود  اجمــاع  بــا  نتوانســتند  درســتی  بــه  خصوصــی 
آن پــی  در  و  هــا   JV و  هــا  كنسرســیوم  از  بزرگتــر   ســاختارهای 

 Holding ها توفیق حاصل نمایند. 
 عــدم قبولــی ما مهندســین ایرانــی از یكدیگر و در پی آن پاشــنه 
آشــیل عــدم توفیق در اجماع پناســیل ها و امكانــات ما در فضای 
كار منجملــه فضای پیمانكاری و صنعــت احداث، همانا  كســب و 
كار جمعــی و رفتن به فضــای فردی اســت. اینجانب  عــدم قبــول 
اعتقاد دارم این چالش و نقیصه به تحقیق در فرهنگ اجتماعی، 
كار جمعی را  تربیتــی مــا جا دارد و همــه ما از فضای خانواده نــگاه 
بــه فرزندانمــان بیاموزیــم و در پــی آن این فرهنگ در دبســتانها ، 

كار نهادینه شود.  كسب و  دبیرستان و دانشگاه ها و فضای 
گذشــته  دهــه  دو  تجربیــات  بــه  توجــه  بــا  اینجانــب  توصیــه   
هــای  شــركت  كــه  اســت  ایــن  كشــور  در  كان  هــای  پــروژه  در 
كنسرســیوم  پیمانــكاری ابتدا برای تجمیع امكانات خود از روش 
اســتفاده نموده و پس از شــناخت هریک از نقطــه نظر توانمندی 
سیســتم هــای رفتــاری به روش مشــاركت مدنــی JV وارد شــوند. 
و  حقوقــی  ســاختار  یــک  ایجــاد  حقیقــت  در   JV روش  در  چــه 
عملیاتی )مشــاركت مدنی احتماال با یک شــخصیت حقوقی ثبت 
شــده یــا نشــده( وجــود دارد و قطعــا درایــن روش اختــاف نظرها 

دردیدگاه ها و روش های اجرایی بیشتر حادث می شود. 
گرچه ممكن اســت حضور شــركت های خارجی   ما اعتقاد داریم 
كمكی در مدیریت اجرای پروژه ها در ســاخت و  كــره ای  خصوصــا 
گاز عســلویه  كان )Mega Project( در پروژه های  ســاز پروژه های 
كــه بخش  نمــود داشــته باشــد ولــی بــه جد می تــوان اعــام نمود 
اجــرای پروژه های )C ( در فازهای مختلف پروژه های عســلویه تا 
كه  گریده و آن نیتی  كنون عمدتا توســط پیمانكاران ایرانی انجام 
بــرای حضور پیمانكاران خارجی بــرای انتقال تكنولوژی به داخل 
كشــور محقــق نگردیــده و عمدتــا شــركت هــای خارجــی حاضــر به 
كه  انتقــال ایــن فضاها نبودنــد. البته الزم اســت یــادآوری نمائیم 
كنون ما با تاش های همه جانبه خود توانســته ایم شــرایط  هم ا

گازی عســلویه را در  گرفتن اجرای پروژه های  الزم برای به دســت 
كاال و تجهیــزات )P ( و بخش  هر ســه محور مهندســی )E( تامیــن 
ســاختمان و نصــب )C( به دســت بگیریم. بدیهی اســت چنانچه 
كشــور خصوصــا در صنایع  بــه تدریــج شــرایط تحریم های غرب از 
نفــت حــذف شــود مــا قــادر خواهیم بــود در ایــن مســیر قدمهای 

ارزشمندی در مسیر خودكفایی برداریم. 
كه این پیمانكاران   تجربه ســالهای اخیر به ما نشــان داده اســت 
كه به میل خود یا به پروژه های ما وارد شــده اند  خارجی بوده اند 
كار  ج و  یا بر اثر مســائل سیاســی )فــی المثل تحریم( از پروژه هــا خار
گذاشــته اند و متاســفانه  مجریان  پروژه های عمرانی ما را به زمین 
كارفرمایــان ما هر وقت خروج پیمانكاران خارجی اتفاق می افتاد  و 
كه این یكــی از نعمات  روی خــوش بــه پیمانكاران ایرانی داشــتند 

تحریم ها برای بخش خصوصی ما بوده است. 
كان خصوصــا در   در شــرایط حــال دولتمــردان در پــروژه هــای 
پــروژه های صنعــت نفت با دعــوت از پیمانــكاران خارجی تمایل 
بــه حضور آنها دارند. ما انجمن هــای صنفی پیمانكاری منجمله 
انجمــن شــركتهای ســاختمانی بــه عنــوان قدیمــی تریــن انجمن 
صنــف پیمانكاری در ایــران و همچنین انجمن پیمانكاران نفت، 
گاز و پتروشــیمی APEC ایــن دیــدگاه دولــت را نفــی نمی نمائیــم 

ولی درخواست های ذیل را داریم. 
الــف: حضور این پیمانكاران خارجی نبایســتی به صورت شــرایط 
وارد  هــا  پــروژه  بــه   )Leader( ســرگروه  پیمانــكاران  یعنــی  قبــل 
شــوند بــدون شــک پیگیــری ایــن ســایت توســط دولتمــردان بــاز 

پیمانكاران ایرانی را به حاشیه می راند.
عملــی  و  روشــن  بســیار  هــای  روش   EPC قراردادهــای  در  ب: 
 بــرای حضــور این پیمانــكاران خارجی )رفــع نگرانی آنهــا از اجرای

 پــروژه ( و البتــه حضــور شــفاف و پــر قــدرت پیمانــكاران ایرانــی 
ملحوظ شود. 

كه  لــذا ما از مســئوالن ذیربط در قوه مجریــه و مقننه می خواهیم 
با بســتر ســازی الزم و ایجاد قوانیــن الزم برای حضــور پیمانكاران 
خارجــی البتــه با حضور نمایندگان انجمن هــای صنفی در تهیه و 
تدویــن ایــن قوانین عمل شــود. درخاتمه از همه ایران دوســتان 
مســلمان و معتقد درخواســت داریم در این مســیر صادقانه قدم 
گفتــه نغــزی از زنــده یــاد اســتاد  گفتــارم را بــا  بردارنــد. اینجانــب 

كه فرمودند:  بزرگوارم شادروان مهندس احمد حامی 
كه قلبش برای ایران نتپد بهتر است هرگز نتپد." "كه هر ایرانی 

به پایان می برم.

1  -Project Delivery System=PDS
  2 -Approach TO From Consortium & Joint Venture Cooperation
*- Joint Venture
 3 - Tripartite Contracts )Conventional ( 
 4 - Bipartite Contracts  )EPC( 
كتابهای سال 1999)كتاب  5  - رجوع شود به استانداردهای فیدیک 

نقره ای(
 6 -Turn Over
 7 -Cash Flow

WIKIPEDIA/ Commercial Law 8- نقل از منبع
WIKIPEDIA/Commercial Law 9 - نقل از منبع 

  10 -Integrated Project Management Team=IPMT
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جناب آقاي مهندس يوسف شفیعیان
رياست محترم هیأت مديره شرکت پارس يكم

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته، بقای عمر شما و خانواده 
محترم را از خداوند یكتا خواستاریم.

رسان انجمن شرکتهای ساختمانی هیأت مديره و باز

جناب آقای مهندس بخشی
مديرعامل محترم شرکت ساختمانی بهمبر

با دريغ و تأسف درگذشت  مرحومه مادر همسر گرامیتان را تسلیت عرض 
می نمايیم. برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شكیبايی از 

خداوند منان مسئلت داریم.
رسان انجمن شرکتهای ساختمانی هیأت مديره و باز

با دريغ و تأسف خبر درگذشت مرحوم مهندس کرمانی نژاد مديرعامل شرکت 
رگ را به خانواده آن مرحوم و جامعه  ساختمانی ماهان راه را دریافت کردیم. اين مصیبت بز

مهندسی کشور تسلیت عرض می نمايیم. برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان از 
خداوند منان صبر و شكیبايی مسئلت داریم.

رسان انجمن شرکتهای ساختمانی هیأت مديره و باز

 آقای مهندس صادق ادیب سمیعی
مديرعامل محترم  شرکت پرهام

رگ  با دريغ و تأسف خبر درگذشت همسر گرامی  جنابعالی را دریافت کردیم. اين مصیبت بز

را به  بازماندگان آن مرحومه و حضرتعالی  تسلیت عرض می نمايیم. برای آن مرحومه غفران 

الهی و برای بازماندگان از خداوند منان صبر و شكیبايی مسئلت داریم.

رسان انجمن شرکتهای ساختمانی هیأت مديره و باز
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فروش 50 تا 100 تن 

لوله های داربست 

مدو الر پل سازی
يوسف آبادخیابان نهم، تقاطع فراهانی پور

پالک 21، طبقه 2 واحد 5

تلفن: 88107635 - 88480809 تلفن: 88784499

تلفن: 88784499

را  شرکت گريلیج بتن برخی از ماشین آالت خود 
به شرح زير به فروش می رساند:

1. دستگاه بچینك وایمر آلمانی 20 مترمکعب
كتور صنعتی دو دیفرانسیل با بیل لودر 2. ترا

3. دامپر 3/2 بتنی آلمانی با موتور دویتس
4. بتونیر 750 لیتری با موتور 2 سلیندر لیستر

5. غلطك دستی 60 سانتی هپکو با موتور تك سیلندر روجرینی
6. سیلو سیمان 30 و 40 تنی

گازوئیل از 4 تا 12 هزار لیتر 7. ده عدد تانکر آب و 
كانکس اداری 6 و 8 متری  8. تعدادی 



government, in 2013, only about 55 percent of it has been 
materialized. This shows that budget of 2014 must be 
made in a very compact way, because the mere mention 
of figures in budget bill will not solve any problem. It is 
the real figures of budget which have a positive impact in 
creating social trust and social capital of the society. The 
government of prudence and hope is expected to keep 
people informed about the trend of affairs by including 
real figures in the budget, so that it can attract the people 
helps. Considering the operational and executive trend 
of 2013 budget, the following proposals are presented 
to help moving out the conditions imposed on the 11th 
government:
 1. As it was mentioned, we should clarify the real effects 
of sanction on the trend of development planning and 
economic policy making for the society and ask the 
people help us in these areas. The fully-fledged support 
to the negotiators of our country in the countries of 5+1 
within the existing paradigm can solve a part of problems 
resulting from sanction.
2.  By keeping the principles and observing the national 
interests, by flexibility and target-based rationality, by 
understanding the paradigms of the third millennium, we 
should prepare necessary grounds for the implementation 
of projects and fulfillment of perspective of 2025. There is 
no doubt that it is in interaction with the industrial world 
and grasping their signals and moving the settlement 
point of paradigm curve that the supply of budget figures 
at the level of necessary realities will be possible.
 3.  It is proposed to make a serious reconsideration in 
budget supplies through reduction of part of costs and part 
of the sources for projects could be supplied via attraction 
of foreign investors. This can be done in particular by 
creating trust (through stability of laws), and presenting 
international creditable guarantees for the Iranians 
residing abroad and in this manner to use their financial 
capacities to amend the budget structure and compensate 
the shortages. Most of such people are interested in the 
country and its political system.
 In this regard, the government of prudence and hope 
has taken proper steps and it needs to reinforce this 
trust building, so that the society could take steps more 
efficiently and better in line with national solidarity and 
sustainable development.
 4.    Establishment and opening (Rials LC) for document 
credit of developmental projects: It is worth noting that 
in the law, the establishment of LC has been included, 
but the banks pause on performing it. There is a need to 
a will focused on implementation through Central Bank 
or other institutions to implement the law and the banks 
should be forced to make the law operational.
5.   With regard to the target-oriented will, the implementation 
of developmental projects in neighboring countries and 
CIS countries and other countries,. it is necessary for the 
contractor of developmental infrastructural projects to 
consider in the total national budget a kind of hedging 
in order prevent from destructive impacts of financial 
and insurance issues by creating stability in exchange 
market and cover the risk resulting from foreign exchange 
fluctuations (such as hedging for exports) in the case of 
administrators of developmental projects in other countries.
6. In order to supply a part of demands of administrators 
of developmental infrastructural projects, it is possible 
to adopt measures to enable them enjoy the foreign 
exchange rate of free economic zones (which is a kind of 
agreed foreign currency rate).
7.   The companies in charge of developmental and 
infrastructural projects intensively need capital in 
circulation or net circulation of current assets. In this 
regard, the government can devise such an arrangement 

in the budget structure and through derivative 
contract; their demands can enter into trans-stock market, 
presented to purchasers and its financial sources to be 
allocated to the demands of contractors.
 
For further clearance of condition and situation of 
approved budgets and developmental performance 
budgets, between1997 to 2013, the indexes determining 
the budget of 2014 with regard to compared figures of 
some of them are presented in the following Table. This 
will help the government of prudence and hope to prepare 
further construction based on greater knowledge. 
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Frequency distribution of approved developmental budget and performance 
developmental budget during 1997 to 2013
Figures in Billion Tomans

Year Approved
developmental 

budget

Performance 
developmental 

budget

Fulfillment
percentage

1 9 9 7  3 0 3 2  2 0 2 9 6 7
1 9 9 8  2 4 5 9  1 7 6 6  7 2  
1 9 9 9  2 9 5 4  2 7 2 0 9 2
2 0 0 0  2 6 3 8  2 2 4 5 8 5
2 0 0 1  3 6 6 3  2 3 5 1  8 5  
2 0 0 2  7 2 6 8  5 4 0 3 7 4
2 0 0 3  8 5 2 1  5 7 7 7  6 8  
2 0 0 4  9 9 1 6  5 7 5 2 5 8 *
2 0 0 5  1 3 8 4 1 1 1 0 7 4 8 0
2 0 0 6  1 7 6 1 0  1 3 8 1 3  7 8  
2 0 0 7  1 8 4 4 4 1 4 1 7 1 7 7
2 0 0 8  2 1 4 0 0  2 0 3 7 8  9 5  
2 0 0 9  2 8 3 9 5  1 7 4 1 0  6 1  
2 0 1 0  3 1 6 9 0 2 0 6 4 1 6 5
2 0 1 1  3 4 9 7 5  2 4 9 1 3  6 5  
2 0 1 2  3 9 7 4 6  1 1 1 2 4  2 8  
2 0 1 3  3 7 2 7 2  1 1 0 0 0  2 9 . 5  

I t i s  na tu r a l  th a t no  j u s t a nd  r a ti o na l  i nd i v i d u a l  exp ect a  mi r a cl e f r o m th e 1 1 th  g o v er nment 
b u t mo v i ng  i n l i ne w i th  r ea l i ti es  a nd  exp r es s i ng  th em to  th e p eo p l e w h o s e w i l l  h a s  
f o r med  th e p r es ent g o v er nment i s  a n es s enti a l  i s s u e.  

T h er e i s  no  d o u b t th a t i n th e tr end  o f  r ev i ew i ng  th e s u g g es ted  b u d g et f o r  2 0 1 4  i n I s l a mi c 
C o ns u l ta ti v e A s s emb l y ,  cer ta i n ch a ng es  p r o p o r ti o na l  w i th  th e co nd i ti o ns  w i l l  b e a p p l i ed  
a nd  h a v i ng  r ecei v ed  i t,  w e w i l l  p r es ent a no th er  a na l y s i s  a cco r d i ng l y .  

I t i s  h o p ed  th a t th e 1 1 th  g o v er nment co u l d  b e s u cces s f u l  i n f u l f i l l ment o f  i ts  p l a ns  mo r e 
th a n a ny  o th er  ti me i n th e p a s t.  T h e A s s o ci a ti o n o f  C o ns tr u cti o n C o mp a ni es  w i th  i ts  f u l l  
s ci enti f i c a nd  tech ni ca l  ca p a ci ty  w i l l  ma k e i ts  b es t to  b e a t th e s er v i ce o f  th e p l a ns  o f  th e 
g o v er nment o f  p r u d ence a nd  h o p e.  

 

 It is natural that no just and rational individual expect 
a miracle from the 11th government but moving in line 
with realities and expressing them to the people whose 
will has formed the present government is an essential 
issue.
There is no doubt that in the trend of reviewing the 
suggested budget for 2014 in Islamic Consultative 
Assembly, certain changes proportional with the 
conditions will be applied and having received it, we 
will present another analysis accordingly.
 It is hoped that the 11th government could be successful 
in fulfillment of its plans more than any other time in the 
past. The Association of Construction Companies with 
its full scientific and technical capacity will make its 
best to be at the service of the plans of the government 
of prudence and hope.
 

Frequency distribution of approved developmental 
budget and performance developmental budget 
during 1997 to 2013
Figures in Billion Tomans
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The total budget law of 2014 with a figure of 783 thousand 
billion Tomans was submitted to the Islamic Consultative 
Assembly which shows about 7.7 percent of growth in 
comparison with the budget ceiling of the 2013.
 
In this bill , the general budget of the government has 
been considered as equal to 195 thousand billion Tomans 
which this part of budget shows about -7.2 percent 
reduction as compared with 2013. Meanwhile the current 
budget of 2014 has been determined as equal to 143 
thousand billion Tomans which shows about 11.7 percent 
increased in comparison with 2013.
 
The budget of banks, governmental profit institutions 
and governmental companies is about 587.867 thousand 
billion Tomans in 2014 which shows about 9.7 percent 
growth compared with the budget of 2013 with a figure 
of 535.796 thousand billion Tomans. In a sense, about 
69 percent of the budget belongs to this section which 
through a real privatization and shifting many of them to 
the real private sector, it is possible to balance the budget 
figures.
 
Amid these, the possession of capital assets and 
developmental budget which in the budget law of 2013 
was about 56/443 thousand billion Tomans (whose 
developmental budget is equal to 37.2 thousand billion 
Tomans), has decreased for 37/805 thousand billion 
Tomans which shows a negative growth of -33 percent 
as compared with the total budget of possession of capital 
assets. On the other side, the tax revenues have increased 
from 45.851 thousand billion Tomans to 66.097 thousand 
billion Tomans . In other words, it has had a growth of 
about 44.2 percent. For a better understanding , the 
budget comparison of 2013 with 2014 is presented in the 
following Table, so that it will be easier for the readers 
of Payam-e Abadgaran Monthly to compare it and it will 
be possible to show the budget horizon in the area of 
developmental activities in a more appropriate way and 
more precise. Thus, we would like to call the attention of 
the distinguished readers of Payam-e Abadgaran Monthly 

towards the budget of 2013 and 2014. (Table No. 1).
 
Reviewing the budget of 2014, it seems that the national 
budget is still depending on oil income and this dependency 
has been calculated with a oil price for USD 100 which 
demands further discussion. It seems that some of the 
predicated figures in the budget of 2014 including tax 
incomes, with an increase of about 44/1 percent will not 
be materialized and the shortage of operational balance or 
existing budget shortage shows an increase in reduction 
of about 69/4 percent compared with 2013. The statistical 
reality indicates that this rate of budget deficiency does 
not have a possibility to be supplied through bonds and 
Islamic contributions. So if it is going to be supplied 
through loan from Central Bank, it will naturally generate 
inflation. It will also increase the money base at national 
level and with regard to the increasing coefficient or the 
speed of monetary circulation , its inflammatory effects 
will have more than any time in the past a negative effect 
on the purchase power of the society.
 
In the part of the possession of financial assets which part 
of it has been matured in connection with participatory 
bonds and bonds, and considering the 46 percent 
reduction of the possession of financial assets, it seems 
that with this rate of budget, some of the repayments 
will face problems financially and their repayment in 
2014 will face serious obstacles and this naturally will 
make a serious disturbance in the activities of the chain 
of beneficiaries. In particular, the demands of contractors 
of developmental infrastructural projects will have an 
unclear situation. In other words, no clear perspective 
is imagined for its payment at least with the structure 
of the 2014 budget, unless new conditions and special 
international facilities to be provided. Moreover, if it 
could be settled through International Monetary Fund, 
World Bank and Islamic Development Bank whose 
capital at present is more than 160 billion dollars and Iran 
has about 9/32 percent of its stocks and if certain facilities 
could be received in line with moving out the difficulties 
whose mechanisms are presented in the part on proposals.
 
Perspective of economic indexes and developmental 
project within the structure of 2014 budget
 
The precise statistical studies show that about 2906 semi-
complete developmental projects exist in the budget 
attachment and to complete them, there is a need to about 
200 thousand billion Tomans of budget.

About 500 developmental projects should be delivered 
in 2014 and should be utilized, whereas with the current 
budget, it is possible to complete only 246 projects 
through this budget division system which is allocated to 
the projects with 80 percent of progress.
 
In most optimistic condition , by the end of 2013, about 11 
thousand billion Tomans of the developmental budget of 
56 thousand billion Tomans  at the last budget of the former 
government will be materialized .It is worth mentioning 
that before the start of work of the 11th government, 
only 6 thousand billion Tomans of developmental credits 
have been paid.  So far, as for the general budget of the 

 Editorial
A Precise View on the Suggested National Budget for 2013-14 (With an Approach 
to Developmental and Project Budget for Development Infrastructure)

 

   
Table of a comparative review of budget of 2013 with 2014

( Figures in Billion Tomans )

Budget figures Budget law 2013 Budget law 2014 Percentage
N a ti o na l  to ta l  
b u d g et

7 2 7 / 0 0 0  7 8 3 / 0 0 0  7 / 7  

G o v er nmenta l  
g ener a l  b u d g et

2 1 0 / 0 0 0  1 9 5 / 0 0 0  - 7 / 2 *  

C o s t (cu r r ent 
b u d g et) 

1 2 8 / 0 0 0  1 4 3 / 0 0 0  1 1 / 7  

P o s s es s i o n o f  a s s ets  
a nd  ca p i ta l s  
(d ev el o p menta l )

5 6 / 4 4 3  3 7 / 8 0 5  - 3 3 *  

B u d g et o f  
g o v er nmenta l  
co mp a ni es  a nd  
b a nk s  

5 3 5 / 7 9 6  5 8 7 / 8 6 7  9 / 7  

T a x i nco me 4 5 / 8 5 1  6 6 / 0 9 7  4 4 / 1  
D ef i ci ency  o f  
o p er a ti o na l  
b a l a nce

2 9 / 5 0 0  5 0 / 0 0 0  6 9 / 4  

P o s s es s i o n o f  
f i na nci a l  a s s ets  

2 5 / 9 0 0  4 1 / 1 8 1  - 4 6 *  

R ev i ew i ng  th e b u d g et o f  2 0 1 4 ,  i t s eems  th a t th e na ti o na l  b u d g et i s  s ti l l  d ep end i ng  o n o i l  
i nco me a nd  th i s  d ep end ency  h a s  b een ca l cu l a ted  w i th  a  o i l  p r i ce f o r  U S D  1 0 0  w h i ch  
d ema nd s  f u r th er  d i s cu s s i o n.  I t s eems  th a t s o me o f  th e p r ed i ca ted  f i g u r es  i n th e b u d g et o f  
2 0 1 4  i ncl u d i ng  ta x i nco mes ,  w i th  a n i ncr ea s e o f  a b o u t 4 4 / 1  p er cent w i l l  no t b e 
ma ter i a l i z ed  a nd  th e s h o r ta g e o f  o p er a ti o na l  b a l a nce o r  exi s ti ng  b u d g et s h o r ta g e s h o w s  a n 
i ncr ea s e i n r ed u cti o n o f  a b o u t 6 9 / 4  p er cent co mp a r ed  w i th  2 0 1 3 .  T h e s ta ti s ti ca l  r ea l i ty  
i nd i ca tes  th a t th i s  r a te o f  b u d g et d ef i ci ency  d o es  no t h a v e a  p o s s i b i l i ty  to  b e s u p p l i ed  
th r o u g h  b o nd s  a nd  I s l a mi c co ntr i b u ti o ns .  S o  i f  i t i s  g o i ng  to  b e s u p p l i ed  th r o u g h  l o a n 
f r o m C entr a l  B a nk ,  i t w i l l  na tu r a l l y  g ener a te i nf l a ti o n.  I t w i l l  a l s o  i ncr ea s e th e mo ney  
b a s e a t na ti o na l  l ev el  a nd  w i th  r eg a r d  to  th e i ncr ea s i ng  co ef f i ci ent o r  th e s p eed  o f  
mo neta r y  ci r cu l a ti o n ,  i ts  i nf l a mma to r y  ef f ects  w i l l  h a v e mo r e th a n a ny  ti me i n th e p a s t a  
neg a ti v e ef f ect o n th e p u r ch a s e p o w er  o f  th e s o ci ety .  

I n th e p a r t o f  th e p o s s es s i o n o f  f i na nci a l  a s s ets  w h i ch  p a r t o f  i t h a s  b een ma tu r ed  i n 
co nnecti o n w i th  p a r ti ci p a to r y  b o nd s  a nd  b o nd s ,  a nd  co ns i d er i ng  th e 4 6  p er cent r ed u cti o n 
o f  th e p o s s es s i o n o f  f i na nci a l  a s s ets ,  i t s eems  th a t w i th  th i s  r a te o f  b u d g et,  s o me o f  th e 
r ep a y ments  w i l l  f a ce p r o b l ems  f i na nci a l l y  a nd  th ei r  r ep a y ment i n 2 0 1 4  w i l l  f a ce s er i o u s  



63
63

ن
گرا

اد
م آب

پیا

Staff List
  PUBLISHR :Construction  Companies Association
Editor:  Eng. J.Khansari
Editorial Team:A.Varzandeh, M.Mostafazadeh,A.Golchin, M.Pourshirazi, J
               J.Asreazad,F.Jamali, M.Zarrabi, Gh.Alizadeh
Editor in Chief: Gh.Alizadeh
Designer: D.Khani
Typesetter, Marketing & Subscription: Fariba Pouragha
Reporter: Arezu Nouri
Printed by:  Peyman
Magazine Address: #88, South Saba St., Taleghani Ave., Tehran, Iran
Tel: +98-21-66464261
Fax: +98-21-66464084
    
Email:payam.abadgaran@acco.ir

PAYAM-E-ABADGARAN
Construction Companies Association Monthly Magazine

No: 315 Day  1392 (January. 2013(

Table of Contents 

IN
 T

H
E 

N
A

M
E 

O
F 

G
O

D

1. Editorial

2. A meeting between Interaction Institution with Dr. Nobakht

3. A working breakfast between Chamber of Commerce and representatives of 
Construction Industry

4. A conference on construction estates and technical identity

5. The effects of change of literature vis-à-vis private sector and … - Engineer 
Mostafazadeh

6. An interview with Eng. Hosein Rahimi , employed in Australia ( at the sideline 
of the conference)

7.Solving Predictable Problems Before They Happen- Eng. Pourshirazi

8. Exhibitions of construction industry in 2013

9. Let’s understand the environment

1- The problems of engineers in identifying the causes and method of 
reconstruction of the sunk bridge – Wisconsin bridge-  A translation of an article 
from Choolab Company

11. Mutual sale- Dr. Alizadeh

12. Landing

13. Letters of the Association

14. News of construction industry

15. A meeting between Water Guild and Eng. Shamsayea

16. Federation of Water Industry was established

17. A report on the ceremony for the anniversary of the establishment of Consulting 
Engineer Community

18. Reports of Commissions 

 



برای اطالعات بیشتر با ۸۸۹۲۲۱۳۱ تماس حاصل فرمایید.

فضایی تخصصی 
برای پیمانکاران عمرانی

www.acco.ir 

︎﹙ــــ﹩ ﹝﹫ـــــ︀ن
︎﹫﹞︀﹡﹊ـــــ︀ران و

︣ا﹡﹩ ا︵﹑︻︀ت ︻﹞
 


