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 جشن و سرور و شادمانی ریشه در تاریخ این سرزمین باستانی 
كه با ورود اســالم به ایران و پذیرش آن توســط  دارد به طوری 
كن در ایــران، ایرانیــان  كثریــت قومهــای فرهنگــی و زبانــی ســا ا
كان خــود جشــن می گرفتنــد و  مســلمان نــوروز را همچــون نیــا
در برگــزاری آئین هــای نــوروزی در آغــاز بهــار می كوشــیدند. در 
دوران اســالمی، بــه ویــژه در دوره صفویــه، جشــن و آئین های 
نــوروزی بــا برخــی از آئین هــا و آداب اســالمی درآمیخت و رنگ 
تــازه ای بــا آمیزه هــا و آموزه هــای دینــی هم یافــت. بــرای اعتبار 
بخشــیدن بــه رفتارهــای مســلمانان در آئین هــای نــوروزی و 
شــرعی و روا داشــتن آنهــا، مجموعــه ای از حدیــث و روایــت در 
چگونگــی پیدایــی نــوروز و ارزش و اعتبــار و تقــدس آن نقــل و 
گردآوری شدند. این حدیث ها و روایات شأن و منزلت نوروز و 
آئین های مربوط به آن را در نزد شیعیان ایران و جهان بیش از 

پیش باال برد و به آنها اهمیت ویژه بخشید.
بنا به روایت های علمای شیعه، امام جعفر صادق)ع( نوروز را 
كه در آن »آدم« آفریده شــده  روزی فرخنده و خجســته و روزی 

معرفی می كند.
امــروز ایرانیــان شــیعه بنــا بــر ســنت های دینــی، نــوروز را روزی 
مقــدس و خجســته می پندارنــد و آداب نــوروزی را بــا فرهنــگ 
ایرانــی ـ اســالمی در آمیختــه و بــه آن جــالل و شــکوهی خــاص 

بخشیده اند.
كه میهن اهورایی ما از ویژگی های  گفت  گزافه گویی باید  بدون 
كشــور پهناور  بســیار ارزنده ای برخوردار اســت؛ هر نقطه ای از 
گســتره  ما جلوه های ویژه ای از شــاهکارهای آفرینش را چه در 
كــه آن را  طبیعــت و چــه در دســت ســاخت های انســانی دارد 
می توان به تماشــا نشســت و به نبوغ و دانش انســانی و هنر و 
گشود.  زیبایی های خدادادی طبیعت زبان تحســین و تمجید 
كــه میــان دو نقطه آن  كشــوری پیدا می شــود  كمتــر  بــه راســتی 
كم نظیرند.  بیــش از 40 درجــه تفــاوت دما وجود داشــته باشــد 
گوشه آن بشود به ورزش های زمستانی  كه در یك  كشورهایی 
چــون اســکی آن هــم در ســاخت و ســاز طبیعــی آن پرداخت و 
كناره هــای دیگــر آن تــن بــه زالل آبی بیکران دریا ســپرد و به  در 
گونه های  دریایی چشــم دوخت، شاید  تماشــای هزاران هزار 
كه بتوان از انبوه جنگل های سرسبز  كشورهایی  كم نظیر باشند 
كوتاه ترین زمان و از مسیر جاده های پرپیچ و خم به دل  آن در 
گام نهاد و تن موزون خورشید را در جامه رنگارنگ به  كویر آن 

هنــگام فــرود دیــد و زیبایی تحســین برانگیــز آن را در زمان فراز 
كرد و از این همه زیبایی های طبیعی به وجد نیامد،  مشاهده 
گستره  كه سقف آسمان به  كویر  و یا از وهم رؤیاخیز شباهنگام 
زمین نزدیك می شود مسرور نشد و یا این احساس خوشایند 
كنــد انبوهــی از  گــر قــدری جهــش  كــه ا در انســان بیــدار نشــود 
ســتاره های نقره گون آســمان را خواهد توانســت فراچنگ آورد 
و از ایــن همه زیبائی ها از خود بی خود نشــود، این جلوه های 
كان ما درهم  گرانســنگ نیا زیبــا و فریبای طبیعــت وقتی با آثار 
گســتره ای به وســعت تاریخ را درخود جای می دهد  می آمیزد، 
و ایــران را به عنوان خاســتگاه یکی از تمدن های بزرگ بشــری 
ح می كند، و هم بــر چکاد آن جای و قرار می دهد. به ویژه  مطــر
وقتی بهاران فرا می رسد جنبش طبیعت برای نوآوری، نوسازی 
و نوجویــی و نوخواهــی بــا تــالش از ســر شــوق و ذوق و شــادی 
و ســرور انســان ایرانی هم پوشــی می یابد و چهره های انسانی 
گی و شــادمانی و شــادخواهی  نیــز چون طبیعت از شــادی و تاز
سرشــار می شــود. وقتــی بهار می آیــد قلب ها به هــم نزدیکتر،و 
تالش ها بــرای نوجویی، نوخواهی، نوســازی و نــوآوری افزونتر 

می شود.
مــا از جنــس بهارانیــم، چون بهــار خســتگی ناپذیر، بــه تمامی 
گرم دانش و علم خویش، زیستی  عرصه های جامعه، از نفس 
نویــن و بهیــن می بخشــیم. پــس بیاییــم چــون بهــار در یــك 
كوشش پایدار و مستمر، جوی های باریك اثر  جوشــش نوین و 
گروهی و آن  تالشهای فردی را به رودها و رودخانه ها فعالیت 
را به دریاهای جوشــان و خروشــان جهان گستر و بهم پیوسته 
گیــاه تالش مان را  منافــع ملــی پیوند زنیم. بیاییــم جوانه های 
با هم كوشــی و هم پوشــی به جنگل سرســبز پرتوان مشــاركت و 
كه  كنیم،  رسالتی بهاری داریم، آنگونه بهاری  همکاری تبدیل 
جاودانــه در ســرزمین ما  ظهور و حضــور خواهد یافت و فضای 
آبــاد آن هــر رهگذری را در آغــوش بهاری خویش غــرق در عطر 
كرد و هر كس را از تماشای آن  شکوفه های امید و سرور خواهد 
كه چون بهار بشکفیم و  به وجد خواهد آورد. ما بر این باوریم 
شکوفا شویم تا آثار عمل ما چون بهار در نغمه جویباران و در 
نوای آبشــاران و در رقص شــکوفه ها با دست نسیم بر شادی و 
شــادمانی و جشــن و پایکوبی مردم ســرزمینمان در وسعتی به 

تمامی عرصه های آبادگری و سازندگی ادامه یابد. 
پــس بیاییــم بهــاری شــویم و دســتاوردهای بهــار را در تمامــی 
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و  بینشــی  نگرشــی،  گســتره های 
ســازیم؛  جــاری  خویــش  كنشــی 
ماهــور  و  دشــت  كــه  آنگونــه 
و  سرســبز  جنگلهــای  و  كــوه  و 
انبــوه خــود را هماهنــگ بــا بهــار 
گــی  ســاخته اند و تن پوشــی از تاز
كه رمز  به بــر انداخته انــد. بدانیم 
زیبایی و راز جلوه های تماشایی 
بهــار در هماهنگــی و یکپارچگــی 
اســت  همســازی  و  همنوایــی  و 
دســتاوردهای  اثربخشــی  و 
بشــکوه آن در این ویژگی نمودار 
می شــود. با تجربه اندوزی از بهار 
طبیعــت، در بهار زندگی حرفه ای 
و  كنیــم  عمــل  بهارانــه  خویــش 

كه جلوه های چشــم نواز عمل و بازتاب  بهارانــه بیندیشــیم زیرا 
گروه یکدلی و همفکری است  آن در پهنه هســتی و زیســتی، در 
گذشــته های فصل زمســتانی ســردیها و  كه به  بیاییــم هرچــه را 
گرم عطر نسیم  برودتهای احتمالی تعلق داشــته اســت با نفس 
بهــاری وفــاق، بــه همبســتگی و پیوســتگی، پیوند زنیــم و وصل 
كنیــم. بیاییــم پیشــرفت و ترقــی را بــا تأمیــن منافــع جمعــی و بــا 
كنیم تــا جوانه های اثربخش  محــور قــرار دادن منافع ملی تجمع 
آن پربارتــر از همیشــه ثمــر دهــد. بیاییــم همــه بــا هم شــعر ســبز 
گســتره جامعــه  یگانگــی و وحــدت  را در اركســتری بــه وســعت و 
مهندســی هم نــوا با هــم بخوانیم و هــم آوا با یکدیگــر بنوازیم، در 
گلها و شــکوفه های  تــاالری بــه اندازه و ابعــاد ایران زمین با تنوع 
قومــی و فرهنگــی آن تــا جلوه هــای بدیعی از رنگین كمــان تنوع و 
كثــرت را در چارچوبــی از یگانگــی و وحدت بــه نمایش درآوریم. 
ما بهاری هســتیم و باید چون روح بهار میهن عزیزمان، زندگی 
و سرســبزی را با این شعر ترنم بخشیم و دوست بداریم هر آنچه 
كشورمان  كه به این میهن وابسته و پیوسته است و بسازیم  را 

كنند. كه نسلهای آینده با افتخار از ما یاد  را آنسان 
كشــورمان  فصلهــای  و  نســلها  گرانســنگ  میــراث  بــر  بیاییــد 
یادگاریهــای وزیــن و فاخــر بیفزاییــم و ضمــن برجــای نهــادن 
گل آذین نام  كاخهــای زرنــگاری از آبادگری و عمــران را  نــام نیك 
خویــش نماییــم و بــه دســتاوردهای خــرد جمعــی آن، یــادگاری 
كشــور، حلقه ی اتصال  كنیم و بر محور ســازندگی  ماندگار اضافه 
كارآمدتر  كنیم و تعامالت اثربخش را  و ارتباط را محکم تر از پیش 
گذشــته و تأمالت همسویی را در باور خویش بارورتر سازیم.  از 
كشورمان این شعر را با هم  بیاییم همراه با زیبایی های طبیعت 

كنیــم و آن را نماد یگانگی  زمزمــه 
گونه گونــی  تنــوع و  و یکرنگــی در 

رنگها سازیم.
فرصت را مغتنم شــمرده بار دیگر 
نــوروز  و  طبیعــت  بهــاران  آغــاز 
باســتانی را به تمامی تالشــگران 
عرصــه ســاخت و ســاز و آبادگری 
تبریك و تهنیت عرض می نماییم 
تحقــق  در  همــگان  بــرای  و 
خانوادگــی،  فــردی،  آرمانهــای 
توفیــق  اجتماعــی  و  حرفــه ای 
روزافــزون از خداونــد بــزرگ آرزو 
می كنیم. امید اســت سال جدید 
را بــا انرژی بیشــتر و توان افزون تر 
كنیــم و در تعامل ســازنده و  آغــاز 
گروه هــای ذینفع و  اثربخــش بــا نهادهــا و ســازمانهای ذیربــط و 

زنجیره های تأمین ادامه دهیم.
دیرزی، شادزی و آزادا

تو را من دوست می دارم
تو را ای سرزمین پاك

ای سرمایه افالك
تو تنهایی

كه بی همتا و یکتایی بدان معنا 
گونه گون اقوام فرهنگی تو را این 
كه در تاالر ایران، گردهم هستند

به هر سازی و آهنگی
كه زان توست

دل بستند
هم آوا، هم نوا با تو

گروه هم نوایانند
و جمع هم نوازانند

كه با ساز تو می سوزند
عزیز بهتر از جانت می دانند

برایت هرچه بشکوهست می سازند
و با انگیزه نام تو می خوانند

تو را من دوست می دارم
ای ایران من ایران

)شباب(    
كشورمان این شعر را با هم  بیاییم همراه با زیباییهای طبیعت 
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 گفت: نوشته ای ندارم که از روی آن صحبت 
افزود:  به ذکر خاطره ای بسنده کرد. و  این همایش  کنم. وی در 
قراردادهای ساختمانی ریسک زیادی دارند، لذا ضروری است در 
مفاد هر قراردادی حقوق طرفین لحاظ شود تا در مواقع بروز مشکل 
قراردادها سبب  بودن  کامل  افزود:  وی  کرد.  استناد  آن  به  بتوان 
میشود که در زمان بروز هرگونه مشکل طرفین با استناد به آن 

بتوانند زمینه حل مشکل را فراهم کنند.
گفت: اولین 
همایش، سال گذشته با رویکرد ارتباط مسائل حقوقی با مقررات 
و استانداردهای ساختمانی بود. امسال نیز سعی شد نظر گروههای 
مختلف اخذ گردد از جمله انجمن شرکتهای ساختمانی در زمینه 
بهبود فضای کسب و کار و مسئله مناقصات موضوعاتی را مطرح 
کردند. بحثهایی هم توسط انبوه سازان، انجمنهای تولید صنعتی و 
فن آوران مطرح شد تا سازمان مدیریت و شهرسازی به آن بپردازند. 
وی به ایراد سخنانی با موضوع گواهینامه فنی پرداخت و به تبعات 
و  مجری  برای  ساخت  دستورالعمل های  نکردن  رعایت  حقوقی 

مسئول ساختمان اشاره کرد. 

 
ساختمان انتقاد کرد و گفت: مشتاق بودم بدانم نتیجه همایش قبلی 
تا به امروز به کجا رسیده است و آیا دبیرخانه موضوعات سال گذشته 
را پیگیری کرده تا بتوانیم از نتایج آن راه حل مناسبی برای آینده 

پیدا کنیم.
زیادی  گذاریهای  سرمایه  کشور  در  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
قراردادهای  به  توجه  انجام می شود  در حوزه صنعت ساختمانی 
ساختمانی بین مهندسان و پیمانکاران اهمیت زیادی دارد. وی با 
بیان این که، باید در قراردادها به قوانین و مقررات و ضوابط شهری 
توجه شود تاکید کرد: برای تنظیم قراردادهای ساختمانی باید در 
این حوزه یک استاندارد مشخصی تعریف شود تا همه، ضوابط آن را 
در قراردادها لحاظ کنند. مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، بر 
نقش تشکل های صنفی در انعقاد قراردادهای ساختمانی تاکید کرد 
و گفت: تشکل های صنفی در انعقاد قراردادهای منصفانه ساختمانی 
و پیوست های مورد نیاز آن نقش مهمی دارند و اگر این قراردادها در 

در همایش ملی مسائل حقوقی صنعت ساختمان مطرح شد:

مشکل اصلی، چندگانگی نظامهای ساخت و ساز است

.

.
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چارچوب ضوابط قانونی تنظیم نشود، وجود تناقضها باعث خواهد 
شد برای رفع مشکالت، مراجعه به دادگاه ها و گرفتاریهای حقوقی 

افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تشکلهای صنفی تنها حافظ 
به  منصفانه  قراردادهای  در  باید  بلکه  نیستند،  مهندسان  حقوق 
رعایت حقوق شهروندی نیز توجه کنند.  وی یادآور شد: استنادات 

قانونی در قراردادها مانع ضایع شدن حق و 
حقوق افراد است و امیدواریم در این عرصه 
با شفاف سازی بیشتر، شاهد بروز مشکالت 

و مسایل حقوقی نباشیم.
پژمان تصریح کرد: مدت اجرای پروژه ها در 
قراردادها مهم است و باید در قراردادهای 
ساختمانی، زمان آغاز و پایان هر پروژه ای 
مشخص  طرفین  بین  شفافی  صورت  به 
شود. وی با بیان اینکه در انعقاد قراردادهای 
ساختمانی باید به جزییات انجام امور توجه 
جدی شود، گفت: توجه به جزییات قرارداد 
سبب خواهد شد بسیاری از مشکالتی که 
در اجرای قراردادها ممکن است در آینده 

بروز کند جلوگیری شود و در مجموع نباید مسایل مبهم در مفاد 
قراردادها گنجانده شود.

مهندس احمدخرم رئیس هیات مدیره تولیدکنندگان و فناوران 
صنعتی نیز با نقل قولي از مرحوم دکتر حبیبي سخنراني خود را 
آغاز کردند: »از دکتر حبیبی درباره روح ملت ایران سوال شد، که 
وی پاسخ داد: با بررسی تاریخ ایران و بررسی تفاوت روح ملتها به 
این نتیجه رسیده است که یکی از سازندهترین ملتها در طول تاریخ 
ملت ایران بوده است. در این تحقیقات به این نتیجه نیز رسیدیم که 

تخریبگرترین ملتها نیز مردم ایران بوده اند.« 
رئیس هیات مدیره تولیدکنندگان و فناوران صنعتی افزود: بخشی 
از جامعه میسازند و بخش دیگر تخریب میکنند. به همین دلیل 
مسائل اساسی داریم. هنوز سندهای اساسی ما تصویب نشده است. 
درآوریم.  کجا  از  سر  نیست  معلوم  و  میرویم  پیش  برنامه  بدون 
تا کنون که سال آخر سال 92 است یک دارنده درجه دکتری 
تا  دارای   متخص  نفر  دو  انقالب  از  قبل  نداریم.  نویسی  قانون 
PHD قانوننویسی داشتیم که با برسی سیاستها و اهداف قانون 

را مینوشتند و به مرحله تصویب نهایی میرساندند. 
وی افزود: آمریکاییها از جنگ جهانی دوم دو سیاست تخصیص 
زمین به اندازه نیاز و توجه به مسکن به عنوان کاالی مصرفی را 
سرلوحه کار خود قرار دادند. با این سیاست و هدفگذاری قوانین 
الزم را به تصویب رساندند. همین امر سازنده را به فکر وامیدارد 
تا به بررسی بازار و محدودیتها و فرصتهای موجود اقدام به ساخت 

نمایند. 
وی در پایان با اشاره به مسکن مهر آن را طرحی دانست برای 

حل مشکالت اجتماعی که به دلیل ناتوانایی دولت توسط بخش 
خصوصی اجرا شد. بخشی که با وجود تمام مشکالت طی دو سال 
گذشته گفتمان خود را با دولت ادامه داد و در دوران مشکل به 

یاری دولت آمد. 

سیاسی اکنون نوبت 
تصدیگری  افزود:  است  اقتصادی  حماسه 
دولت از آفات مسکن است. متاسفانه اکنون 
مدرک  و  تصدیگری صنفی  نام  به  مسائلی 
گرایی هم مشکل ساز شده است.  وی ضمن 
اینکه توجه به بافت فرسوده را راه کار حل 
مشکل مسکن مهر دانست خواستار آن شد 
که ساخت مسکن به افراد حرفه ای واگذار 

شود. 

محمد تقی 
با سخنرانی  و  بیگدلی تشکیل شد  ضیائی 
شرکتهای  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  ملکیانیفرد  منوچهر 
ساختمانی  ایران درباره » قانون توسعه مستمر  محیط کسب و کار 
و لزوم تأثیر آن در شرایط عمومی پیمان« ادامه یافت. وی گفت: 
چهل سال خدمتگزاری این مرکز را به متولیان آن و نیروی انسانی 
فرهیخته آن تبریک میگویم. یکی از خصوصیات سازندگی مسلط 
کردن اراده خود بر طبیعت و ناامید نشدن است. ما باید متکی به 
قانون باشیم و اجزای آن را مطالعه کنیم. یکی از این قوانین قانون 
توسعه مستمر  محیط کسب و کار است که رئیس جمهور محترم 

در دوران تبلیغات انتخاباتی بارها به آن اشاره کرد.
وی افزود: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تاریخ 16 
بهمن ماه سال 1390 )دو سال و اندی پیش( در مجلس شورای 
اسالمی تصویب و در سوم اسفند ماه همان سال به تأیید شورای 
محترم نگهبان رسید، سپس در تاریخ  13 اسفند ماه  سال مذکور 
به رئیس جمهور وقت ابالغ گردید. برای اطالع دستگاههای اجرایی 
و مردم به دستور ریاست محترم مجلس شورای اسالمی در شماره 
19529 روزنامه رسمی به تاریخ 28 اسفندماه سال 1390 منتشر 

شد.
عدم توجه کافی از طرف دولت به اجرای این قانون، اهمیت این 
قانون را کم رنگ و در بسیاری از موارد غیرقابل مطالبه و پیگیری 
نمود . قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با 29 ماده و 19 
تبصره که 7 ماده آن به طور مستقیم به تشکل ها اشاره می کند 
و 14 ماده و تبصره هم، وظایف اتاق ها را مدنظر قرار میدهد. از 
نادر قوانینی است که در آن فعالیت دولت و بخش خصوصی مکمل 

یکدیگر در روند توسعه کشور تعریف شده است. 

:   
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با اشاره  آقای مهندس ملکیانیفرد در فراز دیگری از سخنان خود 
به حاضران در همایش گفت: توجه شما عزیزان را به نامه جناب 
آقای دکتر الریجانی ریاست محترم شورای اسالمی خطاب به ریاست 
محترم جمهوری وقت جلب می نماید:  در اجرای اصل یکصد و بیست 
قانون بهبود   . ایران  قانون اساسی جمهوری اسالمی  و سه )123( 
مستمرمحیط کسب وکار که با عنوان یک فوریتی ایجاد فضای مساعد 
کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار  به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه 1390/11/16 و 

تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ 
میگردد.

 « قانون  این  از  اصلی  هدف  پس  افزود:  وی 
موانع  رفع  و  کارآفرینی  ایجاد فضای مساعد 
کسب وکار » میباشد. ضمن تشّکر و قدردانی 
از تنظیم کنندگان این قانون، تصویب کنندگان 
)نمایندگان محترم مجلس شورای  اسالمی( 
به  اجمالی  نگاهی  نگهبان،  و شورای محترم 

فرازهایی از این قانون میاندازیم.
افزود: ماده 2 و 3  این  مهندس ملکیانیفرد 
و  دولت  که  دارند  صراحت  دو  هر  قانون 
به  توجه  بدون  نباید  اجرایی  دستگاههای 
درهای  پشت  و  اقتصادی  تشکلهای  نظرات 
بسته برای آنها تصمیم گیری نمایند. در ماده 
4 و بخصوص تبصره آن: وزارت امور اقتصادی 

و دارایی موظف شده اند که جایگاه ایرا ن را در رتبه بندی جهانی 
کسب و کار بهبود بخشد. آیا با وضعیت موجود و عدم توجه بدنه 
وزارتخانه مذکور و ممیزان محترم به ماهیت واقعی بنگاه های اقتصادی 
بخصوص پیمانکاران و سازندگان، وزارتخانه مذکور خود به تنهایی 
میتواند در توسعه مستمر محیط کسب و کار نقش سازنده ای ایفا 
نماید؟ در حالی که هرگز  در وضع مقررات اعمال مفاد ماده 2 و 
3 باال نیز رعایت نگردیده، اینجانب عرض می کنم نقش وزارت امور 
اقتصاد و دارایی در این توسعه فضای کسب و کار نقش کلیدی است 
که امروز درست در خالف جهت آن عمل می شود. قطعاً الزم است با 
فرهنگ سازیهای الزم در تفکر مسئوالن و بدنه محترم این وزارتخانه 
مهم و با توجه به روح قانون مورد بحث، بازنگری اساسی  در ضوابط 

و مقررات انجام شود!
وی افزود: اجرا شدن مواد 8 و 9 و10 در ایجاد تسهیالت در صدور 
خدمات و کاال )توجه خاص به صدور خدمات فنی و مهندسی باید 
بشود( و در واردات بسیار مؤثر خواهند بود. این مواد خود یک سمیناری 
را برای بیان مشکالت، شناخت آنها و استفاده از پتانسیلهای موجود 
در این مواد برای رفع آنها را می طلبد که از حوصله این بحث خارج 
است. ماده 11 یکی از مهمترین مواد این قانون است که ریشه در ماده 
75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دارد و پس از پایان مدت آن 
قانون نیز استمرار می یابد هم چنین بررسی گزارشهای کمیته موضوع 
ماده 76 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه توّجه  به تمامی متن ماده 

مذکور از جمله بند ب  و بند  چ  بسیار ضرورت دارد.
ماده 12در تکمیل ماده 11 است و ماده 13 برقراری شورای گفتگو در 
استانها را دستور می دهد  که بسیار مهم است! اجرایی شدن ماده 14 
بسیار مهم است. باید توجه داشته باشیم فرهنگ سازی و تبیین بند به 
بند این قانون، سپس پی گیری و مطالبه اجرای آنها از ضروریات است، 
تشکلهای بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی و قوه محترم قضائیه 
و بخش نظارت قوه محترم مقننه برای تحقق این قانون که میتواند از 
هدر رفتن منابع ملّی جلوگیری کند باید متحد و متفق حرکت نمایند. 
ماده 15 بسیار مّهم است و موجبات استحکام 
موقعیت تشکلها در بین اعضا می شود! و عماًل  

تشکلهای الزم شکل می گیرد.
اجرایی شدن ماده 18 موجبات رشد مهارت 
صنعت  نیاز  مورد  و  مختلف  تخصصهای  در 
ساختمان و صنایع وابسته می گردد که خود از 
عوامل اصلی افزایش بهره وری و استفاده بهینه 

از سرمایه های ملی می گردد.
شفاف سازی  مورد  در  و 21  و 20  مفاد 19 
می باشند.  مناقصات  و  معامالت  اطالعات 
از  بی دلیل  جلوگیری  در  ماده 21  بخصوص 

ترک تشریفات مناقصه بسیار مهم است.
ماده 23 بر عادالنه بودن قراردادها برای خرید 
کاال یا خدمات تاکید دارد. این ماده در دومین 

جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
مؤدیان  اعتراض  به  رسیدگی  نحوه  امروز  زیرا  است  مهم  ماده 28 
مالیاتی و اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی، سامان 

درستی ندارند.
ماده 29: بسیار مهم است و شوراهای حل اختالف می توانند رافع 
بسیاری مشکالت فعلی باشند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون 
کار  و  کسب  محیط  مستمر  توسعه  قانون  به  اجمالی  نظری  که 
انداختیم ببینیم آیا در شرایط قراردادی معروف به شرایط عمومی 
پیمان )قراردادهای سه عاملی  - کارفرما  - مشاور - پیمانکار(  ابالغی 
مصوب  1378/3/3 که امروزه بین دستگاههای اجرایی با پیمانکاران 
و سازندگان درجه بندی شده توسط معاونت نظارت راهبردی امضا 
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می گردد، روح و اهداف این قانون حاکم است یا خیر؟ آیا شرایط 
عمومی پیمان فعلی قراردادی عادالنه است که حقوق طرفین 
قرارداد در آن به یک نسبت رعایت می شود؟ پاسخ منفی است. 
شرایط عمومی پیمان فعلی نمونه بارز و تعجب آور یک شرایط 
قراردادی یکطرفه، غیرعادالنه و مضر برای فضای کسب و کار و 
سازندگی است. قراردادی که اساس »پیمانکار متعهد است« یا  
»پیمانکار باید«  و »کارفرما می تواند« بنا نهاده شده است. حتی 
در کل این شرایط عمومی پیمان یکبار واژه کارفرما متعهد است 
بکار نرفته است و همه تعهدات بر عهده طرف مقابل گذاشته شده 

است که  شرکتهای سازنده هستند.
براساس این شرایط عمومی پیمان کارفرما پس از انعقاد قرارداد 

و دریافت تضمینهای بانکی الزم از طرف 
از  مختلف  عناوین  به  می تواند  مقابل 
پرداخت کارکردها و سایر مطالبات پیمانکار 
طفره رود و پیمانکار را که به همین دلیل 
اش  مالی  بنیه  مطالبات،  دریافت  عدم 
تضعیف و تضعیفتر گشته به همین بهانه و 
دلیل یعنی ضعف مالی خلع ید میکند و به 
حیات اقتصادی و از دید ما حیات حرفه ای 
 - خانوادگی  - اقتصادی اش خاتمه میدهد! 
بیانگر نوعی  شرایط عمومی پیمان دقیقاً 
بندگی سازندگان در  و  بردگی  از شرایط 
دست کارفرمایان است! حتی با تفسیری از 
ماده 53، پیمانکار نمی تواند به دادگستری 
نیز مراجعه نماید. آیا مگر در این قرارداد 
الزم نبوده که کارفرما هزینه کار را براساس 
نرخهای پیمان پرداخت و پیمانکار، پروژه را 
انجام دهد، بنده به صراحت عرض می کنم 
در برابر عدم پرداخت هزینه کار به پیمانکار 

جز تمدید مدت پیمان یعنی تطویل آن هیچ راهکار عادالنه دیده 
نشده و پیمانکار جز ادامه کار  و تمکین این شرایط تحمیلی و 

یکطرفه چاره دیگری ندارد. 
وی افزود: ممکن است به اذهان متبادر گردد که به استناد ماده 
49 پروژه می تواند شرایط عمومی مذکور، تعلیق گردد و تعلیق 
بیش از شش ماه مّیسر نیست، آری، اما اعمال تعلیق نیز به اراده 

کارفرما بستگی دارد و معموالً کارفرمایان این کار را  نمی کنند. 
الزم به یادآوریست بازنگری و تجدید شرایط عمومی پیمان از 
سال  دو  حدود  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  طرف 
کار  نتیجه  و  گردید  واگذار  رهشهر  مشاور  مهندسان  به  پیش 
مشاور محترم در جلساتی که به صورت مرتب هفته ای یکبار به 
مدت 2/5 تا سه ساعت در معاونت مذکور با حضور کارشناسان 
خبره از طرف دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی از جمله 
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران و سایر انجمنهای ذیربط 
در جمع گسترده و هفتهای یکبار هم در جمع کوچکتر مورد 
از معاونت نظارت راهبردی جناب  بررسی قرار گرفت. جا دارد 
آقای رحمتی و کلیه کارشناسان خبره ایشان از جمله آقایان دکتر 
مصطفوی و دکتر قانع فر و آقای مهندس 
و  فنی  شورایعالی  محترم  دبیر  طاهری 
گروهی که به زعامت آقای مهندس عطاءا... 
عهده دار  از طرف مشاور رهشهر  هاشمی 
تنظیم متن و تشریح آن در جمع بودند 
مهندس  آقای  طاقت فرسای  زحمات  و 
عطاءا... هاشمی و دکتر قانع فر نهایت تشکر 
را بنمایم. تمامی مفاد مورد بررسی و اظهار 
نظر قرار گرفت و جمع بندیهای الزم با نظر 
آمده  بعمل  اجرایی  خبرگان دستگاه های 
البته ویرایش نهایی بدون حضور ما توسط 
دست  در  مدیریت  سازمان  کارشناسان 
انجام است که ما دلواپس تغییرات اساسی 

در این ویرایشها هستیم.
شرکتهای  سندیکای  هیات مدیره  رئیس 
ساختمانی ایران در پایان افزود: اکنون ما 
صراحتاً می گوییم آخرین بازنگری شرایط 
عمومی پیمان الزم است مفادی از قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار که  ذاتاً با لفظ »باید« برای 
یکطرف قرارداد و »می تواند« برای طرف دیگر مخالف است، در 
آن گنجانده شود. تأثیر این قانون میتواند، شرایط عمومی پیمان 
اختیارات و  از  قرارداد  به شرایط عمومی عادالنه که طرفین  را 
مسئولیتهای متناسب و متقابل برخوردار باشند تبدیل نماید. قطعاً 
با توجه به این قانون مادههایی نظیر 46 و 47 این شرایط عمومی 

 :     
    
      
   

     
     

    .
  »  

   «  »   «
   «   »
     .  
    

     
     

     
      

.   



14

ن
گرا

اد
م آب

پیا

پیمان و ماده 53 و مفاد مربوط به پرداختها و رسیدگی ها و غیره 
این  اعمال  ندارند. ما خواهان ورود و  این شک مفهومی  به  دیگر 
قانون بر شرایط عمومی پیمان و سایر قراردادهای مورد عمل در 
سازندگی کشور هستیم. ما شرایط عمومی یکطرفه فعلی را عامل 

اصلی همه طرحهای ناتمام فعلی و زیانهای 
سنگین و قابل توجه به بیتالمال و تضعیف 
سرمایههای واقعی مملکت می دانیم که همانا 
مهندسان و متخصصان و شرکتهای شاغل در 
حوزه سازندگی هستند. اگر کارفرما و دستگاه 
اجرایی موظف به پرداخت خسارت به طرف 
قرارداد در مقابل عدم پرداخت مطالباتش بود 
این  تخصیص  بدون  نمی داد  اجازه  خود  به 
میزان طرح انعقاد قرارداد کند و به آسودگی 
آن  را رهاساز  و پیمانکاران در این رهاسازی 

از طرف کارفرمایان نابود شوند!
پیمانکار  می شود،  رها  که  طرحی  هر  زیرا 
در بالتکلیفی است مجبور است هزینههای 
مربوط  به باالسری و حفظ  و حراست و  باز 
نگهداشتن  کارگاه را بپردازد! به امید روزی 

که ایرانیان اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی حول محور منافع 
ملی حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و هیچ یک خود را محق  

به تضییع حقوق دیگری نداند!
 

 اجرای پروژه ها دارد ولی 
متاسفانه در کشور ما قراردادهای مکتوب مشکالت زیادی دارد. هر 
قرارداد از سه جز فنی، حقوقی و نگارشی تشکیل میشود و عالوه بر 
الزامات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد باید به الزامات حرفه ای 

هم توجه شود. 
نظام  اما  دارد  وجود  زمینه  این  در  مختلفی  نظامهای  افزود:  وی 
فنی و اجرایی و نظام ساخت و ساز شهری و روستایی در این باره 
شاخصترند. نظام ساخت و ساز شهری و روستایی با پروانه ساختمان 
شکل میگیرد و در آن کارفرما مالک است. در حرفه ما مشکل اصلی 
دوگانگی و چندگانگی نظامهای ساخت و ساز است که اغتشاش و 

هدررفت زیادی را به وجود می آورد. جا دارد نظام واحدی طراحی 
شود و با دیدی همه جانبه در مسیری کارآمد قرار گیرد. 

مهندس شیبانی اصل خاطرنشان کرد: مقررات ملی ساختمان الزامی 
قانونی است که بر تمام فعالیت مهندسان و روابط آنها حاکم است. 
این قانون پایگاه قانونی قوی دارد اما در اجرا با مشکالتی مواجه 
با وجودی  اجرایی  و  فنی  قراردادهای بخش  مورد  در  مثال  است. 
که دارای چهارچوبی هستند ولی ایرادهایی در آن وجود دارد. در 
به دلیل عدم  نظام ساخت و ساز شهری و روستایی  قراردادهای 
شناخت کافی با ویژگیهای سه گانه قرارداداد مشکالت زیادی دیده 
میشود که با درگیری طرفین همراه است. عالوه بر اشکال در متون 
قراردادها، الزامات خارج از قرارداد که به صورت مسئولیت مدنی 
حاکم است زیاد مورد توجه قرار نمیگیرد. وی در پایان با تشریح 
تعریف مسئولیت مدنی در حوزه ساختمان، 
آموزش قرارداد نویسی اصول حقوق حرفهای 
و آموزش وظایف دست اندرکاران ساخت و 
ساز را ضروری دانست. و نهادهای حرفهای 
این  مسئول  را  تشکلها  و  پژوهشی  مراکز 

آموزش دانست. 

 قانون مسئولیت مدنی به طور 
قطع مقصر را مشخص میکند. تقصیر اعم از 
تعدی یا تفریط است و مسئولیت به معنای 
تعهدی در قبال دیگری است که اگر انجام 
ندهد از وی بازخواست میشود. افراد دارای 
مسئولیت در پروژه بالغ بر 17-18 مورد هستند و از آنجایی که در 
قانون مسئولیت مدنی کارفرما مقصر شناخته شده است هر کدام از 
این افراد میتوانند در جایگاه کارفرما قرار گیرند. کارفرما است که 
باید نسبت به جبران خسارت دست به اقدام زند و سپس نسبت به 
وصول سهم سایر افراد اقدام کند. البته برای مشخص کردن درصد 
تقصیر افراد معیار فنی وجود ندارد. البته شاید بتوان میزان هر عملی 
را در بروز حادثه مشخص  کرد. البته در هر حال چون مقصر را 

نمیشناسیم جبران خسارت بر عهده مالک و کارفرما است. 

... شاهرخ ابراهیمی
شد. 

قراردادهای ساختمانی جزو الینفک مسائل حقوقی است و بی 
توجهی در برخی موارد جبران ناپذیر است.  با اینکه ما باید مسائل 
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مهندسی را بدانیم اما الزم است برای فراگیری مسائل حقوقی این 
حوزه نیز اقدام کنیم. حقوقدانان با این که تالش می کنند از موکل 
خود دفاع کنند به دلیل عدم اشراف به مبانی مهندسی ممکن است 

دفاع نادرستی انجام داده زمینه محکومیت همه را فراهم کنند. 
وی قانون را از حیث تاثیر توافق اشخاص در نفوذ قانون به قوانین 
آمره و تخییری )تکمیلی و تفسیری( تقسیم کرد و گفت: توافق بر 
خالف قوانین آمره پذیرفته شده نیست از جمله در مورد برخی از 
قوانین مربوط به ساختمان؛ افراد میتوانند توافق کنند و اگر موردی 
از قلم افتاد توافق تخییری میتواند آن را پوشش دهد. در هر حال 
شرایطی برای صحت معامله وجود دارد که میتوان قراردادی را بدون 

وجود این اصول منعقد کرد. 

بود 
پرداخت. وی گفت: علي رغم مشکالتی که از نبود عزم جدی برای 
اجرای قانون به وجود آمده در برخی موارد خود قانون مشکالتی برای 
ساخت و ساز و نظام مهندسی به وجود آورده است که البته به دلیل 
نبودن ضمانت اجرایی الزم در قوانین یا قدیمی بون برخی مواد بوده 
است. ساخت و سازها ثروت ملی به حساب می آیند و برای همین 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مالکان را هم موظف دانسته 

قوانین نظام مهندسی را رعایت کنند.
کنترل  و  مهندسی  نظام  معضالت  از  یک سری  به  ادامه  در  وی 
ساختمان و آیین نامههای اجرایی مربوطه اشاره کرد و سازمان نظام 
مهندسی را یک سازمان غیرانتفاعی دانست که باید دنبال منافع عام 
مردم باشد و ثروت ملی را حفظ کند. این در حالی است که سازمان 
نظام مهندسی با این که غیرانتفاعی است مستقل اعالم نشده و 
تحت قیمومیت وزارت مسکن و شهرسازی است. و این در جای 
جای مقررههایی که وضع گشته دیده میشود. در ماده 14 رئیس 
هیات مدیره میتواند رئیس سازمان باشد یعنی عمال مجری و ناظر 
یک نفر میشوند که انحراف سازمان از عملکردهای قانونی را به همراه 
دارد. در حالی که در قانون تجارت چنین شرایطی در صورتی مورد 
تائید قرار گرفته که چهار پنجم مجمع آن را بپذیرد. در حالی که 
امکان جمع کردن 120 هزار مهندس در یک مکان دشوار است و در 

واقع مجمعی تشکیل نمی شود. 

...
آغاز 
می یابد. قراردادهای ساختمان فارغ از نوع آن در همه موارد ناگزیر به 
التزام به تبعیت قوانین آمره مندرج در قوانین هستند. شروطی که 
آمره هستند حتی اگر در قراردادها قید نشوند رافع مسئولیت نیستند 

و با جهل به قانون هم نمی توان از زیر آن شانه خالی کرد.
وی افزود: از آنجا که کارکنان و کارمندان نقش مهمی را در انجام 
کار ساختمانی ایفا میکنند لذا در همه کشورها رعایت قواعد آمره 

ناظر بر روابط کارگری الزامی است بنابراین اهمیت موضوع ایجاب 
مینماید طرفین از این قوانین شناختی اجمالی داشته باشند. قانون 
کار کلیه کارفرمایان و کارگران را مکلف به تبعیت از قانون کار کرده 
ماده 4 آن روی کلمه ساختمان تصریح شده است و هر  که در 
گونه شبههای را در مورد شمولیت برطرف میکند. اما این مشمولیت 
محدودیتهایی دارد مثال در مورد کارگاه های کمتر از 10 نفر برخی از 

موارد قانون کار صدق نمی کند.

توهم  یا  احداث  صنعت  در  حقوق   
استغنا از قانون« سخنرانی کرد. 

وی گفت: همگان کمابیش لزوم رعایت قانون در قرارداد را به زبان 
مي آورند و با بیان این جمالت مخالفتي بیان   نمي کنند. ماندن در 
سطح کلمات براي گویندگان، آسان و کم دردسر و حتي گاه پرمنفعت 
است؛ اما تأمل براي فهم عمیق و دقیق الزامات و از آن مهمتر تالش 
براي پایبندي جدي و دروني به این الزامات، دشوار و بلکه طاقت فرسا 
است. صد البته فواید پایدار و فراگیر ملي، حاصل چنین تالشهایي 
است. برای تشریح مسأله و دالیل طرح آن باید گفت: »حقوق« را 
نباید به مجموعه اي از احکام مکتوب در قالب مواد و بندهاي مصوب 
دیوانساالري جاري فرو بکاهیم. حقوق قبل از هرچیز قواعد عقالني 
و بین االذهاني رفتار من براي تأمین مصالح و منافع مشروع دیگران 
است. رفتار من بر اساس این قواعد، به سهم خود زمینه ساز ترویج 
این قواعد خواهدشد. اساساً کنشهاي من و کنشهاي هریک از کسان 
دیگر، بخشي از بستر حقوقي اجتماع ما است؛ کنشهایي که شامل 
بیانات، قضاوتها، نصایح و اظهار نظرهاي هریک از ماست. اما برگردیم 

به اینکه حقوق چیست؟
»حقوق کار« قبل از هرچه، یعني تعهدات من در برابر فعاالني که با 

من رایطه ي »کاري« دارند.
»حقوق تجارت« قبل از هرچه، یعني تعهدات من در برابر اشخاصي 

که با من داد و ستد »تجارتي« دارند.
»مالیات« قبل از هرچه، یعني مشارکت من در تأمین منابع مالي 

مدیریت بخش عمومي که من نیز از آن بهره مند مي شوم.
وی افزود: نباید »قرارداد« را نباید به اوراقي فروبکاهم که من )به عنوان 
یک »طرف  قرارداد«( باید بکوشم صرفاً منافع من یا محلهاي بالقوه ي 
مدعیات )claim( من در آن درج شود و نقطه   مشترک من با »طرف 
دیگر قرارداد«، محدود به دور زدن مالیاتهاي قراردادي باشد. دلیل 
پافشاري بر نقش و جایگاه »من« و »رفتار من« در مسأله  پیِش رو، 
تفریط شایع در توجه به این بخش موضوع است. تفریطي که جلوه ي 
دیگر آن، افراط در طرح دایمي انتظارات از دیگران است؛ دیگراني که 
گاه نام »سیستم« به آن مي دهیم، گاه نام  »دولت«، گاه نام »مردم« 
و »بقیه« و گاه ... . هر چه باشد، کارکرد اصلي این افراط، آن است 
که تعهد و پایبندي را از جایي به غیر  از من آغاز مي کند. این افراط 
شایع، نوعي فرافکني است. به همین  دلیل، نوشتار حاضر، »من« را 
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نقطه ي عزیمتي بسیار مناسبي براي فرایند توسعه مي داند. البته این 
نقطه، فقط »نقطهي عزیمت« مناسبي است و اصاًل به معني »پایان 
راه« نیست. روشن است که رفتار من بي ارتباط با محیط و نهادهاي 
آن نیست. رفتار من تابعي است از محیط،  رفتار دیگران، نظامات 
آموزشي، کنترلي و قضایي و صد البته تابعي از اهداف و باورها یا 

همان پارادایمهاي ذهنِي من.

 مهندسان براي تصرف ماده و تسلط بر آن، دلیل 
محکمي است بر اینکه دانش آموختگان این دانشکده، براي بیرون 
و  سازه«  »طراحي  شگفت انگیز  و  زیبا  گلیم  از  خود  پاي  نهادن 
و  »مدیریت«  عرصه ي  به  ورود  و  »دیسپچینگ«  و  »پایپینگ« 
»قرارداد« و »معامالت دولتي«، نیازمند گوش فرادادن به یافته هاي 
زیبا و شگفت انگیز دیگري از علوم بشري هستند. یافته هاي علومي 
که آن را »علوم انساني« نامیده اند و میوه هاي شیرین و آبداري مانند 
»حقوق« و »اقتصاد« در آن شمار هستند. توجه مهندسان بر قواعد 
کشف و مدون شده ي مواد و تمرکز مهندسان بر کاربست این قواعد 
و تالش ایشان براي غلبه بر موانع مادي و درنهایت موفقیت نسبي 
ایشان در این امور، مي تواند زمینه ساز افسون زدگي و غفلت مهندسان 
از اهمیت قواعد کشف و مدون شده  انسان و اجتماعات انساني بشود. 
گرچه به نظر برخي صاحبنظران، حتي موفقیت در کاربست تکراري 
باید  قواعد تدوین شده، هنوز مهندسي نیست و مهندسان واقعي 
به عبارتي  تازه وارد شوند.  نوآوري و قاعده سازي هاي  به عرصه ي 
بسیاري مهندسان ما در حد تکنسین مي مانند. البته باید توجه کنیم 
که دعوت و تالش به سوي حقوق گرایي نیز، اصاًل به معني تشویق 
بیش از پیش تولید انبوه و فروش مدارک تحصیلي منقش به عنوان 
»حقوق« نیست. مراد از حقوق گرایي، تعدد دعاوي و تکثر شکایات 
و افزایش اجراییه ها و گسترش دادگاهها نیز نیست. بلکه مراد عیني 
و روزمره  حقوق گرایي، رفتارهایي مانند پرهیز چرخ خودرو از خط 
در  که  این دست  از  رفتارهایي  است؛  خیابان  وسط  ممتد طولي 
دایره ي اختیارات باقي مانده ي همه ي ما هست. بي شمار مصداق و 

مثال از این دست مي توان یافت که تأمل بر آنها بسیار راهگشا است. 
اگر پرهیز چرخ خودروي »ما« از خط ممتد طولي وسط خیابان 
چنان باشد که گویا وسط خیابان جداول بتوني نصب است، ما به 
»توسعه« و »حقوق گرایي« نزدیک  شده ایم. زیرا حذف جدولها و 
دالهاي بتني یا نرده هاي آهني )موانع فیزیکي( و جایگزیني آن با 
خطوط، نشانه ها و قراردادها )توافقات بین االذهاني(، جلوه ي حضور 

ذهنهاي توسعه یافته  است.
وی با بیان چند مثال عیني به یک نکته  اساسي پرداخت و گفت: 
مراد از حقوق گرایي، درج صریح ضمان تعهدات مالي مناقصه گزار در 
اسناد مناقصه است. مراد از حقوق گرایي، درج تمامي ضمایم قرارداد 
در اسناد مناقصه و به عنوان مهمترین بخش این اسناد است. مراد 
از حقوق گرایي، درج تمام معیارها و روش ارزیابیها در اسناد مناقصه 
اینها را بیش و پیش از ساختمانهایي که  است. بنیاد و محتواي 
تابلوي دانشکد ه   حقوق دارند، باید در اردوهاي آموزشي و کتابخانه ها 
و زنگ انشا و نقاشي و تاریخ و حتي در مهد کودک آموخته باشیم 
و به سطح »شهروند« ارتقا یافته  باشیم، تا بعداً در درسهاي حقوق 
عمومي و حقوق قراردادها و عقود معین و... روشهاي مشترک و 
شکلهایي قاعده مند براي اجراي مسئولیتهاي شهروندي خود )اداي 
حقوق دیگر شهروندان( را بیاموزیم. مرادم از حقوق گرایي، تشبثات 
لفظي محض یا بدتر از آن، کتمان »حق« در البه الي نثري مغلق 
و متکلفانه نیست. الفاظ،  اصطالحات، احکام و مواد قانوني، ظروفي 
براي اجماع یا ابزاري براي پاسداشت مفاهیم و غایات حقوقي هستند. 
مراد حقوق گرایي،  حرمت انسان است؛ حفظ احترام انسانها و حقوق 
آنان؛ رعایت احترام ساعات و بلکه دقایق عمر آدمیان. اینها »روش« 
و »منشي« است که از رفتار یک معلم عامل در کوران رخدادهاي 

واقعي مي توان آموخت نه از لفاظیهاي دکانداران متظاهر.
شکل  در  همواره  »قاعده مندي«  شد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
توسعه یافته،  جامعه   مي کند.  بروز  خاص  مجاري  در  محدودیت 
جامعه ي قاعده مند است و »توسعه« به معناي عمیق و گسترده  ي 
به  بیروني  محدودیتهاي  ارتقاي  و  »انتقال  معناي  به  دقیقاً  آن، 
محدودیتهاي معقول و مشترک دروني« است. فهم محدودیتهاي 
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انسان توسعه یافته است. البته این بیان، یکي از وجوه بارز توسعه 
است و غفلت از وجوه و تعاریف دیگر توسعه، مانند »عقالنیت در 
مدیریت« یا »افزایش گزینه ها و انتخابهاي انسانها« وجوه مکمل 
فقط  قانون  به  صاحب منصبان،  و  مجریان  بسیاري  است.  توسعه 
به عنوان ابزاري براي مواقع خودداري از کاري که صالح  نمي دانند، 
مي نگرند. در این نگاه، جاي اصلي قانون در قفسه است و شناخت 
آن تأمین کننده  بهانه اي براي رد متقاضیاني که موردپسند نیستند. 
در نگاه برخي مراجعان و متقاضیان نیز، قانون کاالیي است که باید 
آن را خرید تا امور تسریع و تسهیل شود. در نگاه برخي ناظران نیز، 
قانون ابزاري است براي گوش مالي کساني که هماهنگ نیستند و در 

برابر ناظر یا مجري گستاخ شده اند.
گویا تنها مسأله اي که در میان نیست، »اداي حق ها« یا »مسأله ي 
حقوق« است. گویا »قانون« زینتي است مثل »دانشگاه« و »پژوهش« 
و »چراغ راهنمایي« و »خط عابر پیاده« و »شورا« که شکل ما را 
قشنگتر مي کند. اگر نه، براي تمشّیت و گردش امور نیازي به قانون 
نداریم. این، همان توهم استغنا از قانون است. اما توسعه راهي ندارد به 
جز تمرین و ممارست بر پایبندي اصیل به قانون، همراه تالش مستمر 

بهبود قانون؛ پس مهمترین موضوع پیش روي ما، همانا »دروني« 
 ساختن محورها، شعارها و بیانات چنین همایش هایي  است.

 اکنون در باالترین سطوح مدیریت وزارت راه و شهرسازي، توجه 
به زیرساختهاي نرم و ارتقاي پارادایم ذهني فعاالن صنعت احداث، 
مطرح و تأکید شده  است، پس تالش کنشگران بخشهاي تحقیقي 
و نیز بخشهاي عملیاتي این وزارتخانه، در راه »دروني ساختن« یا 
تعمیق، ترویج و تحکیم زیرساختهاي مزبور مي تواند به هم افزایي 
خوبي در  حوزه ي وزارت راه و شهر  سازي بیانجامد. رویکرد کنوني 
مدیریت وزارت راه  و شهر سازي ، در صورت استقبال و هماهنگي 

بخشهاي دیگر وزارتخانه، فرصت خوبي براي توسعه خواهد شد.
این ارائه، کوششي است براي واکاوي اجمالي اختیار یا فرصت پیِش 
رو؛ تالشي براي جلب بیشتر توجهات به این فرصت و فهم بهتر و نیز 
قدردانستن این فرصت. هدف آن است که در حد خود، کمک کنیم 
تا چنین همایشهایي هرچه بیشتر از سطح به عمق راه  یابند. اگر این 
کوششها به درستي انجام شود، شاید چنین همایش هایي به نقطه ي 
عطفي در مدیریت این فرصتها تبدیل  شود. اگر ما، امروز و در اینجا 
اینگونه کوشش کنیم، به درستي و به بهترین نحو، خود را، این ساعت 

را، این امکان و این جمع را ارج  نهاده ایم.

دمیــد ســبزه  و  بهــار  آمــد  كــه  مــژده  رســیده 
گل اســت و نبیــد گــر برســد مصرفــش  وظیفــه 
كجاســت شــراب  بــط  برآمــد  غ  مــر صفیــر 
كشــید كــه  گل  نقــاب  بلبــل  بــه  فتــاد  فغــان 
دریابــد ذوق  چــه  بهشــتی  میوه هــای  ز 
نگزیــد شــاهدی  زنخــدان  ســیب  آنکــه  هــر 
امــروز بچیــن  گلــی  مهــوش  ســاقی  روی 
دمیــد بنفشــه  خــط  بســتان  عــارض  گــرد  كــه 
ببــرد دســت  ز  دلــم  ســاقی  كرشــمه  چنــان 
ــنید ــت و ش گف ــرگ  ــت ب ــرم نیس ــی دگ ــا كس ــه ب ك
مــن ایــن مرقــع رنگیــن چــو گل بخواهــم ســوخت
نخریــد جرعــه ای  بــه  فروشــش  بــاده  پیــر  كــه 
اســت بســیار  رفیــق  ای  عشــق  ره  عجایــب 
برمیــد نــر  شــیر  دشــت  ایــن  آهــوی  پیــش  ز 
قــدم راه  بی دلیــل  منــه  عشــق  كــوی  بــه 
گــم شــد آنکــه در ایــن ره بــه رهبــری نرســید كــه 
كــه در طریــق طلــب ز غّصــه شــکایت  مکــن 
نکشــید زحمتــی  آنکــه  نرســید  راحتــی  بــه 
َحــَرم راه  دلیــل  ای  مــددی  را  خــدای 
پدیــد كرانــه  را  عشــق  بادیــه  نیســت  كــه 
دریــاب دادگســترا  می گــذرد  بهــاری 
كــه رفــت موســم و حافــظ هنــوز مــی  نچشــید

                                   »حافظ«

بهاران فرخنده و خجسته بادا
شاد زی، دیر زی و آزادا

آغاز بهاران بر آستان یاران و عزیزان فرخنده و مبارك باد. عید 
كوشــندگان  نوروز این جشــن باســتانی و آییــن ملی را به تمام 
كشــور تبریــك و تهنیت عرض  و تالشــگران آبادانی و ســازندگی 
خانوادگــی،  فــردی،  عرصــه  در  همــگان  بــرای  و  می نماییــم 
اجتماعــی و حرفــه ای پیــروزی و بهروزی آرزو می كنیــم و با امید 
بــه روزهــای بهتــر و خوبتر با غزلی از شــاعران بــزرگ ایران زمین 

سعدی و حافظ به استقبال بهار و نوروز می رویم.

نـــوروز بـــوی  و  صبـــح  بـــاد  برآمـــد 
پیـــروز بخـــت  و  دوســـتان  كام  بـــه 
ســـال همـــه  و  ســـال  ایـــن  بـــادت  مبـــارك 
روز همـــه  و  روز  ایـــن  بـــادت  همایـــون 
گلنـــار افکنـــد  درخـــت  در  آتـــش  چـــو 
میفـــروز آتـــش  منـــه  منقـــل  دگـــر 
بخـــت از  بینـــی  دولـــت  كـــه  كـــن  نکویـــی 
بدآمـــوز بدگـــوی  فرمـــان  مبـــر 

»سعدی«     
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وزی در تهران قدیم 1-   آیین  نور

وز پیشواز نور

آیـین های نـــوروزی
ا  ا ر ا ا ران     د 
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سبزه سبز کردن

خوردنیهای شب عید
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وزی در استان آذربایجان 2 جشن ها و آیینهای نور
فرهنگ  عامه مردم آذربایجان 

چهارشنبه سوری 
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سایاچی ها 

تکم گردان ها 

بایراملئق 

كی های خوشمزه  طبخ انواع غذاها و خورا

وز در گیالن  3- برگزاری آیین های سنتی نور

3
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گیله مردی  كشتی 

ورزا جنگ 

گوله  نمایش عروس 

وزی در استان مازندران 4- جلوه ای از آیین های نور

شگون آو ری 

آداب و رسوم نوروز خوانی 
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وز در میان مردم استان خراسان 5- آیین نور
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وار و مراسم سنتی علفه سبز

وزی در استان لرستان 6 -آیین های نور

Alefa

harazgo
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وزی در استان کهگیلویه و بویراحمد 7- آیین نور

وز در آیین های مردم بوشهر  8- نور
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 3

آداب نوروزی در دیگر شهرهای استان بوشهر 
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وزی در استان هرمزگان  9- آیین های نور
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به نام خداوند بخشنده مهربان، 

چالشها و موانع موجود در اجرای پروژه های پائین دستی  و ارتباط آن
 با نظام حقوقی و قراردادی  صنعت نفت و راهکارهای پیشنهادی 

مهندس نادر عطایی
عضو شورایعالی سندیکای شركتهای ساختمانی ایران 

اشاره: 
مقاله زیر متن ســخنرانی آقای مهندس نادر عطایی عضو شــورای عالی ســندیكای شــركتهای ســاختمانی 
گردید. شایان ذكر است  كه در همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت تهران ایراد  است 

كه این همایش در سوم و چهارم اسفندماه سال 92 برگزار شد.
گسترده سخنران به مبانی علمی و شیوه های  بی شك متن فنی سخنرانی نشان دهنده اشراف همه جانبه و 

كــه میان مهندســان جــوان شــاغل در حــوزه پیمان بــا مجریان  كار دارد. لــذا پركــردن شــكاف نســلی  تجربــی بومــی شــده 
كمیســیون انتشــارات اســت  كه نیم قرن در این زمینه ها تجربه مفید و مؤثر عملی دارند. از وظایف ذاتی  پروژه های عمرانی 
گرانسنگ به نسل جوان انجام شود، ماهنامه پیام آبادگران این  تا این انتقال فرهنگ دانش فنی و مهندسی و تجربیات 
كشور تلقی می كند و از همه دست اندركاران پروژه های بزرگ درخواست  اقدام را یكی از عوامل مؤثر در روند توسعه پایدار 
كمك رســان این انتقال فرهنگی و ترمیم شــكاف  كه در این فرایند با ارســال مقاله و اعالم آمادگی برای مصاحبه،  می نماید 

نسلی باشند.
ج می شود.  در

ً
گرامی ماهنامه پیام آبادگران عینا متن سخنرانی آقای مهندس نادر عطایی جهت اطالع خوانندگان 
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نحوه اجرا در صنعت نفت سابق : 

AUDIT

وژه های  عدم حضور شــرکتهای بین المللی در پر
صنعت نفت 

3
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نحــوه همــکاری شــرکتهای داخلــی بــا شــرکتهای 
خارجی : 

 EPCF

 3

امیــد اســت بــه یاری خداونــد متعال و بــا تجدید نظــر در برخی 
كارآمــد و بــه روز،  موجبــات  گزینــش سیســتمهای  از روشــها و 
كشورمان را فراهم نمائیم.  اعتالی هر چه بیشتر صنعت نفت 

   

6

كمیته  ســید مهدی حســینی رئیــس هم اندیشــی و رئیــس 
بازنگــری در قراردادهــای نفتــی

ماهنامــه پیــام آبادگران با وجود اینکه پوشــش خبری این 
هــم اندیشــی را از اولویتهــای خــود مــی دانــد امــا بــه دلیل 
محدودیــت صفحات نشــریه و حجــم مطالــب موجود، در 
ایــن شــماره فقــط بــه ســخنرانی مهنــدس نادرعطایــی در 
كنار شــركتهای  پانــل »نقــش پذیــری شــركتهای ایرانــی در 
مــی  برگــزار شــد  اندیشــی  هــم  روز دوم  كــه  بین المللــی« 
گــزارش تکمیلــی از ایــن هم اندیشــی را به  پــردازد. و ارائــه 

شماره فروردین ماه خود موكول می نماید. 

هم اندیشی نظام قراردادهای نفتی برگزار شد
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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    

امتحان فلسفه 
كالس و بــه دانشــجوهاش میگــه: امــروز  یــه روز یــه اســتاد فلســفه میــاد ســر 

كه تــا حاال بهتــون دادمو  می خــوام ازتــون امتحــان بگیــرم ببینــم درســهایی رو 

گرفتین یا نه...! خوب یاد 

كالس و به دانشــجوها میگــه: با توجه  بعــد یــه صندلی میــاره و میذاره جلــوی 

كــه این صندلی  كنید  كه من تا بــه امروز بهتــون درس دادم، ثابت  بــه مطالبــی 

وجود نداره؟!

كردن به نوشتن روی برگه.... كردن و همه شروع  دانشجوها به هم نگاه 

ج شد... كالس خار بعد از چند لحظه یکی از دانشجوها برگه شو داد و از 

گرفته بود! ترین نمره رو همون دانشجو  كه نمره ها اعالم شده بود، باال روزی 

اون فقط رو برگه اش یه جمله نوشته بود:

كدوم صندلی؟

جمالت زیبا درباره تجارت
- درآمــد: هیچــگاه روی یك درآمد تکیه نکنیم برای ایجاد منبع 

كنیم. دوم درآمد سرمایه گذاری 

كه نیاز نداریم، یه زودی مجبور  گر چیزهایی را بخریم  ج: ا - خر

كه به آنها نیاز داریم. خواهیم شد چیزهایی را بفروشیم 

كــردن می مانــد پس انداز  ج  كــه بعــد از خر - پس انــداز: آنچــه را 

كنیم. ج  كردن می ماند، خر كه بعد از پس انداز  نکنیم؛ آنچه را 

- ریسك: هرگز عمق یك رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنیم.

- سرمایه گذاری: همه تخم مرغها را در یك سبد قرار ندهیم.

- انتظــارات: صداقــت هدیــه بســیار ارزشــمندی اســت آن را از 

انسانهای با ارزش انتظار داشته باشیم.

 دزدی، از طرف خدا 

گوشی را برداشت. آن طرف  غروب یک روز بارانی زنگ تلفن به صدا در آمد. زن 

كوچکش را به او داد.  خط پرستار دخترش با ناراحتی خبر تب و لرز شدید دختر 

كرد  كرد و با عجله به ســمت پاركینگ دوید، ماشــین را روشــن  زن تلفــن را قطــع 

و بــه نزدیکتریــن داروخانــه رفــت تــا داروهــای دختر كوچکــش را بگیــرد. وقتی از 

كه داشــته سوئیچ را داخل  داروخانه بیرون آمد، متوجه شــد به خاطر عجله ای 

گرفت.  گذاشته است.زن پریشــان با تلفن همراهش با خانه تماس  ماشــین جا 

كلید  كــه حال دختــرش هر لحظــه بدتر می شــود. او جریــان  گفــت  پرســتار بــه او 

كند با ســنجاق سر در  كه ســعی  گفت  اتومبیل را برای پرســتار گفت. پرســتار به او 

كرد، نگاهی به در انداخت و  كند. زن ســریع ســنجاق ســرش را باز  اتو مبیل را باز 

كنم. هوا داشت تاریک  كه بلد نیستم از این استفاده  گفت: ولی من  با ناراحتی 

گفت: خدایا  گرفته بــود. زن با وجود نــا امیدی زانــو زد و  مــی شــد و باران شــدت 

كهنه به ســویش آمد.  كــن! در همیــن لحظه مــردی ژولیده با لبــاس های  كمکــم 

زن یــک لحظــه بــا دیدن قیافه مرد ترســید و بــا خودش گفت: خــدای بزرگ، من 

كمک خواســتم آن وقــت این مرد! زبان زن از ترس بند آمــده بود، مرد به او  از تــو 

گفت: خانم، مشــکلی پیــش آمده؟ زن جــواب داد: بلــه، دخترم  نزدیــک شــد و 

خیلی بیمار است و من باید هر چه سریع تر به خانه برسم ولی سوئیچ را داخل 

كه آیا سنجاق  كنم. مرد از او پرسید  گذاشته ام و نمی توانم درش را باز  ماشین جا 

ســر همــراه دارد؟ و زن فورا ســنجاق ســرش را به او داد و مرد در مــدت چند ثانیه 

گفت: خدایا متشکرم!  كرد! زن بار دیگر زانو زد و با صدای بلند  در اتومبیل را باز 

كرد و گفت: آقا متشــکرم، شــما مرد شریفی هستید! مرد سرش  ســپس رو به مرد 

گفت: نه خانم، من مرد شــریفی نیســتم. من یک دزد اتومبیل بودم  را برگرداند و 

كمک به زن یک دزد فرســتاده  و همین امروز از زندان آزاد شــده ام!!! خدا برای 

بــود، آن هــم یک دزد حرفه ای! زن آدرس شــركتش را به مرد داد و از او خواســت 

كه فردای آن روز حتما به دیدنش برود  فردای آن روز وقتی مرد ژولیده وارد دفتر 

كه روزی به عنوان راننده مخصوص در  رییس شركت شد، فکرش را هم نمی كرد 

آن شركت بزرگ استخدام شود.
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1- تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام 

اعتمادت را. )حضرت علی علیه السالم(

2- بزرگترین عیب برای دنیا همین بس كه 

بی وفاست.

3- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت 

مبدل شود كه همه ی انسان ها برابرند. )مارتین 

لوتر كینگ(

4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در 

انسان چیزی بزرگتر از فکر او. )همیلتون(

۵- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن 

همانا بزرگ بودن است. )امرسون(

6- به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام 

یافتن یا نیافتن امری به ظاهر كوچک بستگی دارد. 

)چاردینی(

7- آنکه خود را به امور كوچک سرگرم می كند چه 

بسا كه توانایی كارهای بزرگ را ندارد. )الروشفوكو(

گر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید  8- ا

به حقیقت عشق بورزیم. )اسکات پک(

9- زندگی بسیار مسحور كننده است فقط باید با 

عینک مناسبی به آن نگریست. )دوما(

10- دوست داشتن انسان ها به معنای دوست 

داشتن خود به اندازه ی دیگری است. )اسکات 

پک(

11- عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در 

جهت ارتقای رشد دومی. )اسکات پک(

12- ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده كه خود 

پیموده ایم می توانیم هدایت كنیم. )اسکات پک(

13- جهان هر كس به اندازه ی وسعت فکر اوست. 

)محمد حجازی(

14- هنر، كلید فهم زندگی است. )اسکار وایله(

1۵- تغییردهندگان اثرگذار در جهان كسانی هستند 

كه بر خالف جریان آب شنا می كنند. )والترنیس(

گر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی  16-    ا

بیابان، گوش شنوا خواهی یافت. )خلیل جبران(

17- روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در 

درازای عمر ادامه دارد. )اسکات پک(

18- در جستجوی نور باش، نور را می یابی. )آرنت(

19- برای آنکه كاری امکان پذیر گردد دیدگان 

دیگری الزم است، دیدگانی نو. )یونک(

20- شب آنگاه زیباست كه نور را باور داشته 

باشیم. )دوروستان(

21- آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا 

همان خواهد شد كه امروز می اندیشیده است. 

)مترلینگ(

22- برده یک ارباب دارد اما جاه طلب به تعداد 

افرادی كه به او كمک می كنند. )بردیر فرانسوی(

23- هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید 

زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه وقت كم و 

كوتاه است. )فرانکلین(

24- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشیم بلکه 

فقط باید سعی كنیم خسته آور نباشیم. )هیلزهام(

2۵- هر قدر به طبیعت نزدیک شویم، زندگانی 

شایسته تری را پیدا می كنیم. )نیما یوشیج(

گر زمانی دراز به اعماق نگاه كنیم آنگاه  26-     ا

اعماق هم به درون ما نظر می اندازد. )نیچه(

27- زیبائی در فرا رفتن از روزمره گی هاست. )ورنر 

هفته(

28- تنها آرامش و سکوت سرچشمه ی نیروی 

الیزال است. )داستایوفسکی(

29- علت هر شکستی، عمل كردن بدون فکر 

است. )الکس مکنزی(

30- من تنها یک چیز می دانم و آن اینکه هیچ 

نمی دانم. )سقراط(

31- دانستن كافی نیست، باید به دانسته ی خود 

عمل كنیم. )ناپلئون هیل(

32- كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را 

مطابق میل خویش عوض می كند. )گوته(

33- بهتر است ثروتمند زندگی كنیم تا اینکه 

ثروتمند بمیریم. )جانسون(

34- گر می بینی كسی به روی تو لبخند نمی زند 

علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو كن. 

)دیل كارنگی(

3۵- شیرینی یکبار پیروزی، به تلخی صد بار 

شکست می ارزد. )سقراط(

خ  ک و كود الزم است تا گل سر  خا
ً
36-    قطعا

ک است و نه كود  خ نه خا بروید. اما گل سر

)پونگ(

37- انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، 

زیبا و آراسته باشد. )آنتوان چخوف(

38- برای اداره كردن خویش، از سرت استفاده كن 

و برای اداره كردن دیگران، از قلبت. )داالیی الما(

39- تمام افکار خود را روی كاری كه داریم انجام 

می دهیم متمركز كنیم. پرتوهای خورشید تا متمركز 

نشوند نمی سوزانند. )گراهام بل(

گر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن  40- ا

گاه سازی.  بکوش همگان را از گرفتاری خویش آ

)ارد بزرگ(

گر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می  41- ا

شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. )موریس 

مترلینگ(

 دربارۀ آنچه كه داریم فکر می كنیم، 
ً
42- ما ندرتا

درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم كه 

نداریم. )شوپنهاور(

43- آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند 

ج برنارد شاو( انتقاد می كند. )جر

44- بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می 

شود كه از میان ما رفته باشند. )امرسون(

4۵- از دیروز بیاموز؛ برای امروز زندگی كن و امید به 

فردا داشته باش. )آلبرت انیشتن(

46-    پیروزی آن نیست كه هرگز زمین نخوری، 

آنست كه بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. )مهاتما 

گاندی(

  سخنان حکیمانه از بزرگان
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ا ا      ا 
 در مورد بخش خصوصی

خ جمالی  مهندس فّر
مدیر عامل شركت پارس یکم و عضو هیات مدیرۀ سندیکای شركتهای ساختمانی ایران
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آقــای دکتــر نوبخــت : اقتصاد مقاومتــی در راســتای برنامه های 

توسعه است

اقدام برای تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه 

3

3

ارائه گزارشی از الیحه بودجه سال 93
3

6

3

اقتصاد مقاومتی مقوم برنامه های ما است

 جلسه نهاد تعامل بین دولت و بخش خصوصی
كنش متقابل در  اشــاره: جلســه نهاد تعامل یکی از موثرترین و مهــم ترین 

كــه در فرایند  كالمــی میــان بخش خصوصــی واقعی و دولت اســت  ارتبــاط 

عمــل اجتماعــی روز بــه روز همگرایی های آن افزون تــر و همدلی های آن 

مهربانانه تر و دلسوزانه حول محور منافع ملی جریان دارد. در این زمینه  

گرامی  كه نظر خوانندگان  گردید  در روز مهندسی نشستی صمیمانه برگزار 

ماهنامــه پیــام آبادگــران را بــه مطالــب آن جلب مــی نماییم. این جلســه 

كالم اهلل مجید آغاز شــد و در ابتدای جلســه آقای دكتر  بــا تــالوت آیاتــی از 

مصطفــوی بــا بیــان اینکــه روز پنجم اســفند ، روز تولد خواجــه نصیرالدین 

كــه ایــن روز را به نام  گرفتــه اســت به كســانی  طوســی ، روز مهندســی نــام 

گفــت و افــزود : تاریــخ مملــو از  كرده انــد تبریــک  روز مهنــدس نامگــذاری 

كوخان ایلخانی  كه چراغ راه آیندگان اســت و اینکه هوال درس هایی اســت 

پس از برچیدن حکومت عباســیون و انتقال ثروت انباشــته ایشــان از بغداد به مراغه ، فردی دانشــمند و خردمند را به معاونت خود برمی گزیند و مراغه را پایگاه 

علم و انباشت دانش می كند و رصدخانه مراغه و ربع رشیدیه در تاریخ ثبت می شوند، نشان خرد مهندسی و مهندسان است  پنجم اسفند روز مهندس برای 

كرد. مهندسان تالشگر مبارک باد . وی در ادامه با قرائت دستور جلسه ، صد و بیست و یکمین جلسه نهاد تعامل را آغاز 
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به تعویق افتادن مطالبات پیمانکاران از دولت

3

3

آقای مهندس خوانساری:  تاسیس دبیرخانه برای پیگیری 

مصوبات جلسات نهاد تعامل

عضویت نماینده شورای هماهنگی در شورایعالی فنی

اوراق مشارکت اعطایی دولت به پیمانکاران مسترد می شود
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 6 6

وم پرداخت خسارت تأخیر پیمانکاران و مشاوران  لز

درخواست پذیرش لیست بیمه پیمانکاران و مشاوران 

وده زش افز حل مشکل مالیات بر ار

3

3
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آقای مهندس تائب: تحویل بودجه به موقع نشــان از واقع بینی 

دولت است

3
 

اتصــال  یــک  نهادتعامــل  میرفریدمصطفــوی:  مهنــدس  آقــای 

زانه بخش خصوصی و دولتی است خردور



آقــای دکترنوبخــت: پیشــنهاد تشــکیل دبیرخانــه پیشــنهادی 

منطقی است

حضور نماینده شــورای هماهنگی در ترکیب شــورای عالی فنی 

تا پایان سال 

3

 3

وش اوراق باید بازارهای ثانویه به وجود بیایند برای خرید و فر

پرداخــت مبلــغ 2 تــا 3 هــزار میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــدی به 

ن و مشاوران تا پایان سال  پیمانکار

3

3 3

 3

آقــای دکترنوبخــت: پیشــنهاد تشــکیل دبیرخانــه پیشــنهادی 

منطقی است

حضور نماینده شــورای هماهنگی در ترکیب شــورای عالی فنی 

تا پایان سال 
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3

3

تمدیــد  و  صالحیــت  تشــخیص  آئین نامــه  بازنگــری  و  اصــالح 

رتبه بندی تا پایان سال 95

    

ن 21 دستگاه های جدید ساختمان سازی در قر

تمدیــد  و  صالحیــت  تشــخیص  نامــه 

43
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اشاره:
با تالشها و پی گیریهای انجام شده توسط سندیکای شركتهای ساختمانی ایران در جهت استیفای حقوق حقه شركتهای 
پیمانکار پروژه های ساختمانی عضو، زمینه  اقامه دعوی در دادگاه های عمومی حقوقی وارد مرحله تازه ای شده است به 
ع فیه  كه دادنامه شــركت ســاختمانی سایه گســتر آینده منجر به صدور لغو اعمال ماده 46 از حیث فسخ پیمان متناز طوری 
كارفرمایی  شــد. امید اســت پی گیریهای مســتمر و پیوســته اعضای هیأت مدیره ســندیکا در جهت تعامل خالق با بخش 
روندی مرضی الطرفین یابد و یك طرف مقبوض الید و طرف دیگر مبسوط الید در امور پیمان نباشند كه منافع ملی كشور هم 
كه در قراردادهای تنظیمی  شــأن و حقوق مســاوی و مشابه برای طرفین در ایفای تعهدات، مانحن فیه  مترتب بر این اســت 
گرامی ماهنامه پیام آبادگران را به رأی صادره در لغو برخی مواد شرایط عمومی  گرفته شود. نظر خوانندگان  قرارداد،  در نظر 

كارفرمایی جلب می نماییم. پیمان بخش 

مکاتبات 
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سندیکای شركت های ساختمانی ایران

تاریخ:21/ 2 / 92

شماره: 47048 - 92

پیوست:

شماره ثبت: 94

سندیکای شركت های ساختمانی ایران

تاریخ:8/ 7 / 92

شماره: 47۵40 - 92

پیوست:

شماره ثبت: 94

 »بنام �دا « 

 

وی ه  ���ن 
ال  ور ��ا�ی �ناب آ�ی ��ندس 

 �عاونت ��� ر�ی و �ظارت را��ردی ریا�ت ���ور –ریا�ت ���رم ا�ور �ظام ��ی 

ت داخ�ی: �و�وع یدا و  وزن وا�د �یل��د و آ�ن آالت 

 
 �س از سالم

ن 
�

ای ا�ن ا ی ازا ه از � ی وا ار  و � � �ارتباط با �را�ط ����ر وزن وا�د �یل��د و آ�ن آالت تأ��ن �ده از با 

ند ما رد  اعالم �ی  ول ا�تا�دا رد دارای  کارخا�جات داخ�ی ��بت � �دا ول ا�تا�دا �ر، ��بت � �دا ، وزن وا�د �یل��د و آ�ن آالت تأ��ن �ده ا

�ما  ط  و ت �ده  ی �دا ا ی ا ه  ی �ی با�د، و  ا ایان وزن ا اور و کار � ��ندسان  وده و �ورد  ساب  ل ا ه �قاد� وز�ی � ا� کار � �

ی ��دد ه  ا� کار � �ما ی  �د ه و �کار ���  .ار

 � ی  رکا دا ی و  ا ه  واره تأ��ن آن �و�بات �  و�ی ،   خ آ�ن آالت و �یل��د � �را�ط  و  ل  ا�ش � و � ا م با ا کار را  ما

� �  �ی ی،  ا �رات وز�ی ا �ران �ی ��دد، ا  � و  ل  �ر � ل و باتأ ھای �عد ا خ با  ا�ش  ی از ا ھا   ا ت ل سازد، و �تا
�

و 

ت آن ا�ور ا  الز رد  �ران آن و�ود �دا ه ای �ای  ا و�ی  ود و  � �را�ط  کار �ی  �ما ی �  ا �ور  ه ا ی � ا ه ا �ران  ���رم ��ت 

ماید دو�ن  و�ی  کار �  .را

ا�ت وز�ی  �قا  ی آ�ن آالت و �یل��د ،  � �وا � ساب وزن وا نا� ای � ارتباط با ا دور  ند ��بت �  ا �ر  ا دارد � والدی  با �قا  

مل آور�د م الزم �  ول ا�تا�داردا�دا  .�دا

و ل  � را داردبال از  ت  ھا ند  ا ا� �ی  دی   سا ورات   . و د
�رام                                      با �قد�م ا

اردیان         مد  �                   
 
�ر                                                      د

 

 »بنام �دا «

 �ناب آ�ی ��ندس �وا�ساری 
 �د� عا�ل ���رم �ر�ت سا��ما�ی ���ون

  آ�ن آالت  و   وزن وا�د �یل��د: �و�وع
 

 �س از سالم 
ر�ی و �ظارت را��ردی  د��ر ا�ور �ظام ��ی �عاونت ���۲۸/۱۱/۹۲�ورخ  ۱۱۵۱۲۳� ��ت ی��رگ ��و� �وا� �ماره 

رئ�س ���ور �ارتباط  با �سش آن �ر�ت ���وط � �را�ط ����ر وزن وا�د �یل��د و آ�ن آالت تأ��ن  �ده از کارخا�جات داخ�ی ��بت 
ول ا�تا�دارد، �  ����ه ��و�  کا ��ت ا�دام ����ی �قد�م �ی ��دد ۲۱/۲/۹�ورخ  ۹۲-۴۷۲۴۸�ماره  ا�ھار ��� � �دا  .ا�ن �ند�

 
 

اشاره:
نهادهــای  بــا  ســندیکا  تعامــالت  پــی  در 
ذیربــط بســیاري از مکاتبــات منجــر بــه صــدور 
دســتورالعملهای اجرایــی برای رفع مشــکالت 
كــه  شــركتهای پیمانــکار پروژه هــا شــده اســت 
در زیــر تعــدادی از ایــن مکاتبــات و پاســخهای 

دریافتی آورده می شود.

ن ردردردیدیدیدیدییی دمدممدمدمد

��ر�رر�ر����ر�رر�ر���ر�ر�ر ددد

تاریخ:۵/ 12/ 92

شماره: 48176 - 92

پیوست:
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به نام خداوند جان و خرد؛  با عرض سالم 
حضور گرامی خانمها و آقایان، دولتمردان 
و صاحب منصبــان، همچنین نمایندگان 
عزیــز و محترم تشــکل های کارگری و 

کارفرمائی؛
ســعی می کنم عرایض خــود را مختصر 
معروض دارم تا در زمان محدود که داریم 

مطالب الزم را بتوانم بیان کنم.
مزد در بنگاه ها و ســازمانهای تولیدی و 
خدماتی سطوح مختلف دارد که کمترین 
آن حداقــل دســتمزد اســت. البته این 
شامل اقتصاد رسمی اســت زیرا اقتصاد 
غیررســمی که متاسفانه سهم بزرگی در 
همه کشــورها، بخصوص در کشــورهای 

توســعه نیافته و یا در حال توسعه دارد از قوانین مدون پیروی 
نمی کند و شیوه خود را دارد.

چگونگی هدایت اقتصاد غیررسمی و تبدیل آن به اقتصاد رسمی 
خود مقوله دیگریســت که امروز موضوع مورد بحث ما نیست و 
بدیهی است رهاشــدن اقتصادهای غیررسمی خود مشکالت و 
گرفتاریها و ناهنجاریهایی را به بار می آورد که باید برای شــکوفا 
شدن اقتصاد هر کشور آن را در عرصه جامعه به کمترین میزان 

خود رساند.  فعاًل از این امر هم می گذریم.
حداقل دســتمزد الزم است به میزانی باشــد که معیشت یک 
خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند.

به نظر اینجانب خیر؛ زیرا ظرفیت اقتصاد ما به اندازه ای نیســت 
که بتوان چنین کرد. کارگران شــریف و زحمتکش ما مجبورند 
امور زندگی خود را با اضافه کاریهای کشنده و یا دو شغله بودن 
با دردسر زیاد به نحوی بگذرانند و تازه همین دستمزد ناکافی، 
بسیاری از زمانها با تاخیر پرداختهای چندین ماهه مواجه است. 
راســتی چرا چنین می شود؟! زیرا مدیران، صاحبان بنگاه ها و به 
طورکلی کارفرمایان بخش خصوصی که تعهد پرداخت دستمزد 

تامین حداقل معیشــت  و  کارگران 
آنان را دارند، خــود نیز با بحرانهای 
فراوانی  نابســامانی های  و  کشــنده 
روبرو هســتند و در همــه عرصه ها 
مــورد اجحاف قرار می گیرند، از یک 
طرف زیر فشـــار اقتصــاد دولتی و 
شبه دولتی هستند کـه نمی توانند با 
آن رقابت کنند و از طرفی نادرست 
اوقات متناقض بودن  بودن و بعضی 
قوانین و مقررات و حتی اجرا نشدن 
بســیاری از قوانین مفید و همچنین 
تغییرات ناگهانــی قوانین و مقررات 
و تغییــرات ســریع مدیریتها آنها را 
بالتکلیــف می کند و امکان مدیریت 
درســت و برنامه ریزی صحیح را از آنها می گیرد. مهمتر از همه 
آنکه بســیاری از اوقات مطالبات آنها از مردم، و یا اگر با بنگاه ها 
و دولت طرف معامله باشــند، عدم وصول مطالبات آنها از دولت 
و مردم آنها را تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار می دهد 
و یا اگر با ســود و کارمزد کشنده با وام گرفتن از بانکها یا بازار 
نقدینگی خود را جبران کرده باشــند بدهیهایشان بالپرداخت 
می ماند که خود گرفتاریهای عظیمی را موجب می شود. بسیاری 
از بنگاه ها و کارگاه ها در این جریان ورشکســت می شــوند و یا 
تعطیل می گردند که این خــود اقتصاد و تولید ناخالص ملی را 

مواجه با خسران می نماید.
بدیهی است در چنین حالتی کارگران و دستمزد بگیران همان 
حداقل حقوق نامناســب خود را هــم نمي توانند به موقع خود 

دریافت کنند.
البته بعضی از مشــاغل و کارگاه ها رونــق خود را علی رغم همه 
این مشکالت بطور استثنا تا حد زیادی حفظ کرده اند که بسیار 
نادرند و تعداد آنها قابل اعتنا نیســت. در این قبیل کارگاه ها و 
مشاغل، کارفرمایان می توانند بدون اعتنا به حداقل دستمزد به 
میــزان کافی به کارگران و کارمنــدان خویش پرداخت کنند و 
رضایت آنها را فراهم نمایند زیرا کارگر و کارفرما هر دو نیازمند 

كارفرمایی ایران  كانون عالی انجمنهای صنفی  متن سخنرانی دبیركل  
در اولین همایش مزد و بهره وری، 11 اسفندماه 1392

.
.
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یکدیگرنــد و اگر عوامل خــارج از کارگاه و بنگاه برای آنها تولید 
اشکال ننمایند، آنها مسائل درونی خویش را برطرف می کنند. در 
این مورد مثالهای فراوانی هســت ولی چون این موارد در اقلیت 

کامل هستند از آنها می گذریم.
از مطالب پیش گفته می خواهم به این نقطه برســم که مشــکل 
پرداخــت و تعییــن حداقل دســتمزد مناســب مشــکلی بین 
کارفرمایان و کارگران نیســت و نباید این دو را با هم درگیر کرد. 
مشــکل ما اقتصاد بیمار و ناپایدار ما است که امید داریم با پیاده 
کردن خصوصی ســازی و  قانون اصالح قانون مالیات مستقیم و 
رفع موانع تولید  و نیز  قانون توســعه مستمر محیط کسب و کار  
که هنوز فاقد آئین نامه هم هستند راه توسعه و شکوفایی گشوده 
شــود. همچنین باز شــدن مرزهای اقتصادی کشور با همه دنیا، 
که همه این امور الزمســت به گفتگوهای دوجانبه و ســه جانبه 
گذاشته شــوند و پیرو آن کار شایسته را در کشور پیاده کنند و 
قوانین همه عرصه های اقتصادی را با مشارکت تشکلهای مربوط 
به آن بخشــها تدوین نمایند. یعنی به دیگر سخن دولت خود را 
متولی همه چیز نداند و با مشــارکت مردم راه توســعه پایدار و 

شکوفایی اقتصاد را هموار و آن را پیاده نماید.
از هــدر دادن ســرمایه ها و دارائی های ملی خودداری شــود و 
همانطور که دولت تدبیر و امید اعالم کرده اســت یارانه ها را در 
حداقــل خود و حداکثر تا میزان 25 درصد افراد مشــمول فعلی 
پرداخــت کنند و با تدوین ضابطه ای بــرای پرداخت یارانه که تا 
می شــود غیرنقدی پرداخت گردد، از شوراهای محلی معتمد و با 
حضور مامور آمار افراد مشمول را در هر منطقه شناسایی نمایند 
و فقط به آنها یارانه بدهند. در آن صورت اگر کارگاه ها و بنگاه ها 
رونق یابند می توان حداقل دســتمزد مناســب و به تبع آن همه 
سطوح دستمزدها را آنطور مشخص کرد که زندگی ها و معیشت 

خانوارها در همه سطوح قابل قبول گردد.

اوالً دستمزد، کمک اندکی به بهره وری می کند. بدیهی است هر 
کارگر با داشتن زندگی نســبی بدون دغدغه، برای کار و بهره ور 
بودن بســیار آماده تر از کارگر ناراضی و پر دغدغه است ولی این 
تنها کافی نیســت. برای بهره ور بودن کارائی الزمست و کارگری 
کارایــی دارد که آموزش دیده باشــد و کار را بشناســد و بداند 

چگونه باید کار کند تا بهترین بازده را داشته باشد.
عامل دیگری که برای بهره وری الزم اســت انگیزه است. کارگری 
که بهره وری دارد بدین معنی است که کار را در کوتاه ترین مدت 
و بــا کیفیت مورد قبول به انجام می رســاند. در این مورد ایجاد 
رفاه، رعایـت قوانین، بیمه کامل کارگر و خانواده اش در حیات او 
و پس از آن و انجام مناسب سایر امور دغدغه های او را در هنگام 

انجام کار برطرف می کند و بازده کارگر را باال می برد.

دیگر، نحوه مدیریت کار اســت که ایجاد انگیــزه می کند. مثاًل 
در بســیاری از انواع کارها، پس از تدوین اســتانداردهای هرکار 
می توان حقوق یا دســتمزد کار را در ساعات قانونی کار، معادل 
حجم یا وزن مشخصی از کار تعیین کرد تا قابلیت کارگران بنگاه 
در مقایسه با هم مشخص شود. کارگری که بیش از حجم یا وزن 
مشخص، که در کارگاه با مشارکت خود کارگران تعیین می شود، 
کار برابر اســتاندارد تحویل نماید می تواند معادل آن دســتمزد 
اضافه ای بگیرد و کارگری که توان رسیدن به میزان حداقل تولید 
ندارد به شــغل دیگری در کارگاه که توان آن را داشــته باشــد 
گمارده می شود. از این قبیل تمهیدات برای ایجاد انگیزه و رقابت 

سالم در محیط کار می توان بهره برد.

– دســتمزد یا حقوق مناســب زندگی کارگــران و کارمندان   1
تأمین شود

– آموزش کامل و ایجاد مهارت در کارگران قبل از شــروع کار   2
آنها انجام گردد. این امر یا باید توســط سازمان فنی و حرفه ای، 
موسســات آموزش مهارت بخش خصوصی و یا قسمت آموزش 

مهارت کارگاه انجام و گواهی الزم به کارگر داده شود.
– دولت بستر الزم را برای پیاده سازی اقتصاد بخش خصوصی   3

با مشارکت تشکلهای کارفرمایی و کارگری آماده کرده باشد.
– قوانیــن و مقــررات هر حرفه و صنعت بــا حضور و تصویب   4
صاحبــان آن حرفه یــا صنعت تدوین گردند و مجلس شــوراي 
اسالمي بدون تائید و امضای پیش نویس قوانین توسط تشکلهای 

مربوط الیحه ای را برای بررسی نپذیرد.
– نقدینگی کارگاه ها و گردش آن با برنامه ریزی تامین گردد.  5

– تسهیالت الزم بانکی با کارمزد و سود بسیارکم برای جبران   6
کمبود نقدینگی کارگاه ها در اختیار آنها  باشــد و بعنوان وثیقه، 

نفس کار مورد قبول قرار گیرد.
– قوانیــن گمرک و صــادرات و واردات عادالنــه و در جهت   7

تسهیل امور مربوط اصالح شوند.
– معادن و منابع سطحی و زیرزمینی کشور دارایی ملی است،   8
سرمایه ملی نیست، اگر آنها را خام صادر می کنیم باید درآمد آن 
صرف توسعه کشــور و انجام کارهای زیربنایی گردد تا توسعه و 
شکوفایی جایگزین این دارایی ها شوند و پس از خالی شدن منابع 
تولیدات کشــور جایگزین آنها گردند. ایــن درآمدهای دارایی ها 

نباید صرف پرداخت یارانه شوند. 
9- از راهی که کشــورهای توسعه یافته رفته اند و موفق بوده اند 

الگوبرداری شود و آنها را پس از بومی سازی به اجرا درآورند.
10 - ســایر برنامه ریزی های دقیق با مشارکت سه جانبه تدوین 

و اجرا شوند. 
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بررسی نقش ماشین آالت در پروژه ها
مهندس جهانگیر عصرآزاد

اشاره:
كه حاوی  مقاله ای ارزشــمندی توســط آقای مهندس جهانگیر عصرآزاد تهیه و نگارش یافته است 
كه می تواند در تعامل میان سندیکا با نهادهای ذیربط به ویژه  نکات بسیار ارزنده و سازنده است 
معاونــت محتــرم برنامه ریــزی ونظارت راهبردی ریاســت جمهوری در تدویــن فهارس بها اثربخش 

باشد.
در مقاله آقای مهندس عصرآزاد ذكر چند نکته از منظر اقتصاد مهندسی ضروری است تا در زمینه 
تعامل خالق با نهادهای ذیربط مطالب تدوینی با نگاهی همه جانبه گرا و جامع و مانع به تجزیه و 

گرچه آمار و ارقام ارائه شده در مقاله ایشان حالت نمادین دارد و از ارزشهای ذاتی آن نمی كاهد  تحلیل مسائل بپردازد. 
 بخشــی از 

ً
كه غالبا كه به ارزیابی ارقام و اعداد می پردازند الزم به ذكر اســت  ولی برای خوانندگان نکته ســنج و نهادهایی 

كارگاه خریداری می شــود و بالطبع وزن ســرمایه گذاری  كارفرما برای تجهیز  ماشــین آالت پــروژه از طریــق پیش پرداختهــای 
 وقتی ماشــین آالت در پروژه 

ً
مســتقیم مجریــان پیمــان در آن با توجه به پیش پرداختهــای دریافتی تعیین می گردد. مضافا

كه در نهایت بخشــی از ســود پــروژه را تأمین می نمایــد؛ ضمن آنکه  گرفتــه می شــود، ارزش افــزوده ای ایجــاد می كند  كار  بــه 
چنانچــه ایــن ماشــین آالت به صورت اجاره ای وارد پروژه شــود در حســاب ســود و زیــان و عملکرد به عنــوان هزینه اجاره 
ماشــین آالت  محاســبه می گردد. بنابراین با خرید ماشــین آالت این میزان هزینه به نفع پروژه صرفه جویی می شــود و یا به 
كردن ذخیره استهالك چه به طور خطی و مستقیم و یا به روش  گرچه با لحاظ  نوعی سود سرمایه گذاری است.و در پایان ا
قسط  الســنین برای ماشــین آالت، ارزش دفتری آن، تعیین كننده قیمت فروش و یا حتی قیمت اســقاطی این ماشــین آالت 
كشــور قیمت اســمی دســت دوم و یــا اســقاطی این قبیل  خ ارز در  نیســت بلکــه در مــواردی بــه دلیــل تــورم و یــا افزایش نر
كردن مباحث اقتصاد مهندســی در  ماشــین آالت، بیش از حد و اندازه ارزش اســمی زمان خرید آن می باشــد؛ لذا با لحاظ 
كه  مقالــه آقــای مهندس عصرآزاد هم ارقام تعدیل می شــود و هم دقت علمی آن افزایــش می یابد. ضمن آنکه همانطوری 
كه در عرصه سازندگی و آبادگری كشور متجاوز از پنجاه  اشــاره شــد مطالب توضیحی، از اهمیت مقاله نویســنده نمی كاهد 
گرامی  كه در ســاخت زیرســاختهای توســعه ای به ویژه راه، فعالیت و تجربــه دارند. جهت اطــالع خوانندگان  ســال اســت 

ج می شود. ماهنامه پیام آبادگران عین مقاله ایشان در
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3

 Fv=Pv(1+K) n=> Fv=13 (1.2)
4
اصل سرمایه و سود  26,956,800,000=
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اطالعیه
با سفارش سنگهای ساختمانی و تزئیناتی، منابع انسانی را  آموزش و توسعه دهیم

)گلی كه آغاز بهار است(
در اقدامــی مشــترك و نمونه، ســنگهای ســاختمانی و تزئینی بــا مزیتهایی از قبیل: بهره بــرداری از تکنولوژیهــای نوین تولید، 

رعایــت و تضمیــن کیفیــت متناســب با اســتانداردهای بین المللــی و در عین حال با قیمت رقابتی توســط برخــی بنگاه های 

تولیدی صنایع سنگ باهمکاری مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب به متقاضیان عرضه می گردد.

هدف از این اقدام مشترك، ساماندهی نیازهای صنعت ساخت وساز کشور به سنگهای ساختمانی و تزئیناتی و همچنین 

وسه فراوری و بهره برداری سنگ  رگ سنگ کشور در بازار جهانی، از طریق همسوسازی پر ایجاد بستر مشارکت صنعت بز

کشور با استانداردهای جهانی می باشند.

سایر مزیتهای این اقدام نمونه عبارتند از:

 عرضه سنگ به صورت بسته بندی و حفاظت شده، به منظور پیشگیری 15% تا 20% ضایعات ناشی از بارگیری، حمل و 

وسه های استخراج و فراوری( نقل، تخلیه و زمان انتظار برای نصب )عالوه بر ضایعات ناشی از پر

 در صورت تهیه نقشه معماری نصب و تعیین شماره و ابعاد توسط متقاضی، سنگها طبق سفارش و با پکینگ لیست 

متناسب و همخوان با شماره های نصب، در جعبه بسته بندی و حمل خواهند شد.

و اما هرچند ایران از نظر تنوع ســنگهای ســاختمانی و انبوه منابع در میان پنج کشــور اول دنیا قرار دارد، ولی ســنگ فراوری 

ل جایگاهی در بازار جهانی ندارد و لذا صرفًا از طریق  شده که ساالنه بالغ بر 120 میلیون مترمربع می باشد به علت کیفیت ناز

وی  وشی درآمدی بسیار مختصر عاید کشور می گردد. عمده ترین مانع بر سر راه بهره وری سرمایه های مادی و نیر خام فر

انســانی و به طور کلی توســعه کشــور به ویژه در این صنعت، ضعف تحقیقات و عدم توســعه منابع انســانی می باشــد. 

بنابراین براســاس تجارب جهانی، مطمئن ترین راه تحقق هدف یادشــده، همکاری مســتقیم و هدفمند بنگاه های تولیدی 

سنگ با مراکز و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی شناخته شده است.

بدین منظور تمهیداتی اندیشیده شده است که در قالب همکاری بنگاه های تولیدی صنایع سنگ کشور با مجتمع آموزشی 

صنعت ساختمان ادب، در ازای خرید هر مترمربع سنگ، مبلغی برای ارائه خدمات آموزش در کالس جهانی، توسعه منابع 

انسانی و استانداردسازی مصالح ساختمانی به این مجتمع آموزشی پرداخت شود.

بدین ترتیب از طریق این اقدام مشترك »نهال گلی« کاشته می شود که به متقاضیان و مصرف کنندگان سنگهای ساختمانی 

و تزئیناتی به طور اخص و به اقتصاد کشور به طور اعم، سرآغاز »بهار« ارتقاء فرهنگ کاری و حرفه ای و مخصوصًا فرهنگ 

صرفه جویی و پیشگیری ضایعات در صنعت سنگ کشور و در نتیجه رفاه و شادی فردی و اجتماعی را نوید می دهد.

وشی، از طریق تولید و فراوری علمی، حرفه ای، جذاب و اقتصادی، زمینه های اشتغال پایدار برای  باشد که به جای خام فر

ز و بوم را فراهم آوریم. جوانان و جویندگان کار این مر

مشارکت شما آبادگران عزیز در این اقدام مشترك از طریق سفارش و خرید سنگ از ما، به منزله آبیاری گلی است که با آن 

وع می شود. بهار مورد انتظار شر

سئواالت، حمایتها و سفارشات خود را از طریق تلفن همراه: 09122181137 )آقای محسن حقیقی فر( با ما در میان بگذارید.

مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب
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بازار پول و  قانونی  از ظرفیتهای  برای استفاده  اقتصاد  کمیسیون 
سرمایه کشور و تقویت روابط با بانکها و بازار سرمایه به جهت بهبود 
فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی در راستای حل مشکالت با 
ترکیب آقایان مهندسان دادمان، مسعودی، عارف آذر، گلسرخی، 
عزیزی، ظاهری، سبوخی، افقهی، ذکائی، سیدین و تکلی 13جلسه 
برگزار نمود که گزارش مختصری از فعالیتهای کمیسیون اقتصاد 
ماهنامه  در  اقدامات  این  کامل  گزارش  و  میرساند  باستحضار  را 

آبادگران ماهیانه منتشر گردیده است:
1-نشست با معاونت عملیات تأمین سرمایه شرکت کارگزاری بانک 
ملی ایران.از دالیل نشست کمیسیون با شرکت تامین سرمایه بانک 
ملی ایران نیاز به بازار سرمایه جهت تامین مالی طرحها و سرمایه 
از  انجمن  عضو  شرکتهای  برای  آالت  ماشین  خرید  و  درگردش 
طریق بازار سرمایه بود که جهت دستیابی به این مهم میتوان از 

روشهای تامین مالی در بورس اوراق بهادار بهرهگیری  نمود. 
2- نشست با آقای دکتر عقیلی و نمایندگان بانک خاورمیانه نیز 
ارائه  بود که جهت  انجمن  اقتصاد  از جمله نشستهای کمیسیون 
نظرات وپیشنهادات انجمن و راههای همکاری و تهیه پیش نویس 

تفاهم نامه با این بانک مطرح و بررسی شد.
در  اعضاء  فعلی  بیان مشکالت  و  کار  و  فضای کسب  بررسی   -3
بخش تامین منابع و بودجه و راهکارهای برون رفت از آن با توجه 
به بررسی موارد و مصوبات قبلی و اقدامات الزم برای سال جاری 
مواردی که دروضعیت فضای کسب وکار فعلی پیمانکاری وراه های 
برون رفت از این تنگناها می باشد سه محور اقتصادی مهم مورد 

توجه قرار گرفت:
الف-اتحاد در صنف برای تامین حقوق اولیه

ب- رویکرد به فعالیتهای دیگر
3-تغییر اتکا به منابع مالی دولت و حرکت در جهت تامین منابع 

مالی پروژه ها با توجه به مشکالت پیمانکاران
اقتصادی  قوانین  منابع  تهیه  پیگیر  دوره  این  در  4-کمیسیون 
وراههای  مالی  منابع  تامین  نحوه  و  پیمانکاری  حوزه  در  مرتبط 
عملیاتی بحث تامین سرمایه از بازار یا سایر منابع بود که این اقدام 
برای اتمام کامل به دوره بعدی کمیسیون  منتقل می گردد. که 

در نهایت یک بسته و پگیج آماده و قابل مطالعه برای اعضاء باشد.
اقتصادی  فعالیتهای  با  92مرتبط  سال  بودجه  احکام  بررسی   -5
ازدیگر دستور جلسات کمیسیون بود اعضاء کمیسیون درخصوص 
مواد مرتبط با فعالیتهای اقتصادی قانون بودجه سال 92 منالجمله 
استفاده از ظرفیتهای ماده 126 قانون  بودجه که 5 روش )نوع( 

را مطرح نموده است: 
نوع الف - پیش خرید تاسیسات احداثی نوع

نوع ب-اجاره درازمدت تمام یابخشی از تاسیسات      
نوع ج- خرید یا پیش خرید کاال و خدمات  تولیدی طرح 

نوع  د- بهبود کارآیی آب و انرژی )اصالح شبکه( 
نوع هـ - سایر انواع مشارکت بخش خصوصی با عمومی برای ارائه  

خدمات عمومی بحث و تبادل نظر نمودند.
6-بررسی پیش نویس آئین نامه ماده 126 قانون بودجه سال   92 

از دیگرموضوعات در دست بررسی کمیسیون اقتصادی بود.
7-کمیسیون در جلسات خود در مورد محورهای نشست خود با 

بانکها موارد ذیل را جهت پیگیری مصوب نمود :
که  پیمانکاران  به  مربوط  شده  سررسید  وامهای  7-1-استمهال 

ناشی از عدم پرداخت  از سوی کارفرمایان بوده است 
7-2-عدم دریافت جریمه های تسهیالت پرداختی.

7-3-تقلیل کارمزد ضمانت نامه ها وتسهیل وثائق بر اساس پروژه 
تضمین

7-4-تقلیل سود تسهیالت متناسب با ایجاد اشتغال
تامین مالی پروژه ها نسبت به سایر بخشهای  7-5-افزایش سهم 

اقتصادی
7-6-انتقال و تغییر تعرفه های خدماتی به تولیدی

پیمانکاران  جاری  حساب  در  اعتبار  شناختن  رسمیت  7-7-به 
)اعتبار در حساب(

8-نشست با مدیران شرکت تامین سرمایه امین با موضوع روش 
تامین سرمایه از طریق بورس و  فروش اوراق بود که نمایندگان 
شرکتهای  برای  سرمایه  تامین  نحوه  و  شرکت  سابقه  از  شرکت 
پیمانکاراز طریق اوراق مشارکت، اوراق استصناع یا صکوک و اجاره 
را توضیح دادند و ارگان صدور مجوز اوراق مشارکت بانک مرکزی 
مشارکت  اوراق  بورس  سازمان  که  باشند  می  بورس  سازمان  و 

كارنامه سندیکای شركتهای ساختمانی ایران

انجمن شرکتهای ساختمانی در سالهای اخیر منبع و منشاء 
بسیاری از فعالیتها و تالشهای صنفی بوده است. در سال 
1392 شاخصهای تعدیل و فهرست بها به سازمان برنامه 
نهادهای  و  سازمانها  با  مکاتبه  مدیره  هیات  شد.  ارسال 
ذیربط با امور مهندسی پیمانکاری در طی سال و دریافت 
پاسخهای الزم و انتقال آن به شرکتهای عضو را در راس 
هشتگانه  کمیسیونهای  هفتگی  جلسات  داد.  قرار  امور 
از  برون رفت  برای  اجرایی  رهیافتهای  منظور  به  انجمن 
مسائل پیش روی شرکتهای عضو انجمن نیز برگزار شد 
که  اقدام آنها در همپوشی کامل با برنامه های هیأت مدیره 

انجمن و در ارتباط گام به گام با آن بوده است. 
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شرکتهای خصوصی را صادر مینمایند )گزارش این نشست بطور 
مفصل در ماهنامه آبادگران منتشر گردید.(

جمله  از  معمول  مطابق  اعضا  مکاتبات  و  سواالت  به  9-پاسخ 
فعالیتهای کمیسیون در طول سال بود .

درخصوص  خبری  بولتن  ایجاد  با  کمیسیون  خبری:  بولتن   -10
اطالع رسانی ازآخرین اخبار اقتصادی و تحوالت درضوابط و شرایط 
و روشهای اجرائی وخدمات بانکی از سال 90 جهت ارتباط فعال با 
اعضا وانتقال اخبار و اطالعات از سوی انجمن درصدد تقویت روابط 

فیمابین انجمن و اعضاء نیز در دستور کار داشته است.
   

کمیسیون  اعضاي  حضور  با  انتشارات  کمیسیون   92 سال  در 
ورزنده،  خوانساري،  مهندسان:  آقایان  از  متشکل  که  انتشارات 
جلسات  علي زاده  دکتر  و  ضرابي،  کنگاني  پورشیرازي،  عصرآزاد، 
خود را به طور مستمر روزهای شنبه هر هفته به منظور بررسی 
و  میزگردها  برگزاری  جهت  در  برنامه ریزی  و  مطالب  مقاله ها، 
آبادگران  پیام  ماهنامه  برای  مطالب  تولید  و  صنفی  نشستهای 
 92 سال  در  کمیسیون  این  فعالیتهای  اهم  از  است.   داشته 

می توان موارد زیر را برشمرد:
1-دریافت پاکات قیمت مناقصه سالنمای انجمن، بررسی و تعیین 
برندگان مناقصه بررسی صالحیت و اهلیت برندگان مناقصه برای عقد 
قرارداد و عقد قرارداد با مؤسسه چاپ و نشر سالنامه به شرکتهای عضو 
جهت ارسال هرگونه تغییرات احتمالی در عنوانها و موضوع مهمی 
شرکت، کنترل و نظارت بر چاپ سالنما و بررسی نمونه های ارسالی و 
توزیع سالنمای نمونه و اخذ سفارشهای سالنامه از شرکتهای عضو و 
تهیه و توزیع سفارشهای دریافتی به تعداد 32000سالنمای عمومی و 

10000 سالنمای مدیریتی
2- شرکت در همایشها و سمینارها به منظور تهیه گزارش خبری 

برای ماهنامه
3-حضور در نشست هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکتهای عضو 

برای تهیه گزارش خبری
4-تایپ، غلط گیری، اصالح، ویرایش ادبی، فنی مقاالت رسیده

ماهنامه  در  انگلیسی  زبان  به  مقاالت  چکیده  بخش  افزودن   -5
پیام آبادگران

6-بازاریابی برای درج آگهی شرکتهای خارجی برای ماهنامه 
مهندس  جمله  از  احداث  صنعت  مندان  حرفه  با  مصاحبه   -7
شعاع اله  مهندس  پرهونطرح،  هیأت مدیره  عضو  نادري  قربانعلي 
شمس اسفندآباد، مدیرعامل شرکت  مهندسي خوزستان و فارس، 
، مهندس  قوانین و مقررات  مهندس مسعودی رئیس کمیسیون 
مهندس  پگا،  شرکت  فنی  دفتر  مدیریت  شفیع پور،  غالمرضا 
رضوی  مهندس   امیرکبیر،  تونل  پروژه  ارشد  مدیر  زحمتکش 
مدیرعامل شرکت تهران جنوب، مهندس بیژن سعیدآبادي رئیس 
هیأت مدیره  شرکت بام راه، مهندس چابک دبیر کانون سراسری 

مهندس  ایران،  تجهیزاتی  و  تاسیساتی  ساختمانی،  انجمنهای 
مهندس  فارس،  استان  عمرانی  شرکتهای  انجمن  دبیر  دانشجو 
نجاتی دبیر انجمن دبیر  انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی 
عمران  مدیرعامل  زورچنگ  مهندس  هرمزگان،   راهسازی  و 

آذرستان، دکتر بهمن آرمان، و .....
- درج مقاالت اعضای عضو انجمن و مقاالت دریافت شده

و  سرمقاالت  در  پیمانکار  شرکتهای  مبتالبه  مسائل  -پیگیری 
انعکاس اخبار صنعت ساختمان 

- و....
الزم به ذکر است اعضای کمیسیون  انتشارات در دوره بیست و 
دوم هیأت مدیره شامل آقایان مهندسان علی ورزنده، فرخ جمالی، 
محمدعلی  پورشیرازی، مجتبی  ضرابی،  محمود  مصطفی زاده، 

جهانگیر عصرآزاد  و دکتر  غالمرضا  علی زاده هستند.
   

از آنجا که فلسفه وجودی و منظور اساسی از تشکیل کمیسیون 
تحقیق و توسعه انجمن ایجاد اتاِق فکری کارآمد بمنظور مطالعه 
و پایش مستمر شرایط محیطی و درونی انجمن و ارائه نظرات و 
پیشنهادات الزم به هیئتمدیره جهت حفظ و ارتقاء جایگاه انجمن 
راهبردی  اهداف  و  چشمانداز  راستای  در  اعضاء  منافع  تأمین  و 
تکنیک  از  بهرهگیری  با  امروزه  امری  چنین  تحقق  و  بوده  آن 
برنامه ریزی استراتژیک میسر میباشد، کمیسیون تحقیق و توسعه 
تدوین  مرحله  تا  )که  بیستم  دوره  در  خود  فعالیتهای  ادامه  در 
پروژه-های  و  راهبردی  اهداف  مأموریت،  چشمانداز،  تصویب:  و 
عملیاتی پیشرفت کرده بود(، برنامه کار پیشنهادی خود در دوره 
بیست و یکم را بر مبنای تمرکز فعالیتها حول دو محور اساسی 
ذیل به هیئتمدیره محترم ارائه، و پیگیریهای بایسته را نیز بشرح 

توضیحات بعدی معمول نموده است:
الف- اجرائی نمودن پروژه های مصوب برنامه استراتژیک انجمن

در این زمینه اقدامات بعمل آمده بشرح ذیل بوده است:
1-بررسی و بازنگری 72 پروژه مصوب: 

-فازبندی پنجگانه پروژه ها
- اولویتبندی پروژه های مصوب

2-طراحی ساختار:
- الگوی سطح اول ساختار تصمیم گیری

- ساختار سازمانی سطح اول و دوم
3-اجرای پروژه های اولویت اول برنامه استراتژیک انجمن:

-  ایجاد پرتال انجمن جهت گردش آزاد اطالعات مربوط به محیط 
کسب و کار براساس شاخص¬های تعیین شده در زمینه:

 - استراتژی اطالعاتی انجمن
 - مشخصات پرتال انجمن

 - ذینفعان و مشتریان
 - مزیتهای مورد انتظار

- مشارکت اعضای هیات مدیره در برنامه های حرفه ای صدا و سیما 
و رسانه های عمومی

- شناخت دقیق قوانین و مقررات تأثیرگذار بر محیط کسب و کار 
اعضای انجمن و تالش در اصالح آنها

- تبیین حداقل یک پروژه پژوهشی و چند پروژه آموزشی بطور 
سالیانه و واگذاری آن به مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث

- توسعه دانش تفکر و برنامه ریزی راهبردی
- ارتقاء سیستم اتوماسیون اداری

- توسعه شبکه اینترنت انجمن
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paper less اجرای سیستم -
گزارش   2 شماره  پیوست  در  انجمن  پرتال  مشروحه  توضیحات 

مندرج می باشد.
4-عقد قرارداد با مشاور )شرکت مهندسی پژوهش بهنگام(:

- طراحی معماری سازمانی انجمن
برنامه های  اجرای  بر  نظارت  و  پیادهسازی  روش  طراحی   -

استراتژیک انجمن 
انجام  ذیل  اقدامات  انجمن  سازمانی  معماری  طراحی  زمینه  در 

پذیرفته است:
- تشکیل کمیته دفتر مدیریت تغییر )TMO( با 7 نفر عضو )3 

نفر اعضاء هیئت مدیره،3 نفر از مدیران و یک نفر مشاور(
- بروز رسانی نقشه استراتژیک انجمن

- تعیین مسیر بحرانی و اهداف و فعالیتهای آن
- تهیه کارت اعتباری متوازن مربوط به برنامه ها و اقدامات بهبود 

مسیر بحرانی 
Clios تحلیل برنامه و اقدامات بهبود در قالب مدل -

- تهیه شرح وظایف کمیسیونها و پرسنل انجمن
و  چشمانداز  با  )متناسب  کمیسیونها  مأموریت  بیانیه  تهیه   -

مأموریت انجمن(
الگوی   از  استفاده  با   ( انجمن  وظایف  شرح  فرایندی  تحلیل   -

cipoc(
)براساس  کمیسیونها  محوری  و  اساسی  وظایف  شرح  تهیه   -

مأموریت تعریف شده(
- شناسایی فرایندهای انجمن و تهیه و تدوین فرایندهای کلیدی 
و اصلی آن مشتمل بر 4 فرایند کلیدی و 11 فرایند اصلی بشرح 

ذیل:
- فرایند کلیدی برنامه ریزی استراتژیک شامل 3 فرایند اصلی:

- سیاستگذاری و تدوین اهداف استراتژیک
- جاری سازی اهداف و استراتژیهای عملیاتی

- کنترل و بازنگری در اهداف و استراتژیها
- فرایند کلیدی )MCU واحد اصلی هماهنگی(- شامل 3 فرایند 

اصلی:
1-اداری/ دبیرخانه

ICT    -2
3-مالی

 3 شامل  ارتباطات(-  )مدیریت  عمومی  روابط  کلیدی  فرایند   -  
فرایند اصلی:

 - شناسایی و تحلیل خواستههای اعضای انجمن و نهادهای بیرونی
 - طراحی محتوای پیام و انتقال و ارزیابی

 - ایجاد و توسعه روابط بینالملل
 - فرایند کلیدی طراحی ارائه خدمات و ارزیابی- شامل 2 فرایند اصلی:

 - بررسی و ارزیابی راهحلها )قابلیتهای پاسخگویی(
- ارائه خدمات/ ارزیابی

به  مربوط  فعالیتهای  و  وظایف  شرح  فرایندی،  شناسنامههای 
فرایندهای اصلی و کلیدی، و ماتریس ارتباطات جدول وظایف با 
فرایندهای اصلی )Raci chart( بصورت مشروح در پیوست شماره 

2 گزارش مندرج میباشد.
  

کمیســـیون روابط عمومی در مدت ســـه  ســـاله دوره بیست 
و یکم هیـــات  مدیره محترم بـــا حضور اعضاء خـــود  آقایان 

مهندســـان کنگانی، ورزنده، جمالی، ثقفـــی، خزاعی، ضرابی در 
جلســـات و پیگیری  مســـائل و انجام اقداماتی به ســـهم خود 
در  پیشـــبرد برنامه ها و اهداف عالی انجمـــن برنامه هایی را در 
دســـتور کار خود داشـــته اســـت و بعد از انتخاب هیات مدیره 
جدیـــد نیز بـــه فعالیت خود ادامـــه دادند کـــه مختصری از 
اقدامات و مصوبات و پیشـــنهادات  کمیســـیون را باســـتحضار 

 . ند سا می ر
- وظایف کمیسیون در قالب درون سازمانی و برون سازمانی به 
منظور معرفی بهتر اهداف و برنامه های انجمن  به ارگانها، سازمانها، 
شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی و نیل بهبهره وری بیشتر از 
طریق ایجاد و توسعه  ارتباط  موثر با انجمنهای صنفی هم رده در 
کشور، هماهنگی و برنامه ریزی و ارائه اخبار و اطالعات به منظور 
حضور در همایشها و نمایشگاه های اختصاصی،عضویت در اتاقهای 
مشترک بازرگانی کشورهای دوست به منظور ایجاد تسهیالت الزم 
برای توسعه کار اعضای انجمن در داخل و خارج  کشور دربخش 
ایجاد  به منظور  نیز  و در بخش  درون سازمانی  برون سازمانی  
ارتباط با هیات مدیره، کمیسیونهای انجمن و هماهنگی و ارتباط 
بین آنهها و دریافت  وارائه اطالعات و اخبار و وسایر موارد مقتضی 
اقدام نمود که از جمله می توان به موارد و فعالیتهای ذیل بطور 

خالصه اشاره نمود.
در  جمالی(  کنگانی،  )مهندس  کمیسیون  نمایندگان  حضور   -

جلسات کمیسیون عمران و فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران.
نمایشگاههای  و  همایشها  مختلف  آگهی های  انتشار  و  فراخوان   -
درون و برون کشور جهت اطالع اعضاء از طریق سایت و سایر طریق.

- پیشنهاد تهیه کارت شناسایی یا کارت عضویت اعضاء .
- تهیه کاتالوگ انجمن و تهیه کارت ویزیت اعضاء هیات مدیره  انجمن 
با  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاقهای  در  انجمن  عضویت  -پیگیری 

کشورهای آلمان، فرانسه، کانادا، انگلیس و.....
-پیگیری عضویت سندیکا در کنفدارسیونهای جهانی و پیشنهاد 

 ECO تشکیل اتاق مشترک سندیکا و
- فعال کردن سایت انجمن از طریق دریافت آگهی از متقاضیان 

جهت درآمدزایی برای انجمن؛
و  نیمه دولتی  شرکتهای  عضویت  مورد  در  نظر  تبادل  و  بحث   -

دولتی در انجمن شرکتهای ساختمانی 
-تشویق اعضا جهت عضویت دراتاق ایران باتوجه به تبصره ماده 5 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  شدن  اجرایی  -پیگیری 

دراتاق بازرگانی ایران
-در خصوص درخواست اوراق مشارکت از سوی شرکتهای پیمانکاری 
عمرانی ، که طبق نظر سنجی اخیر ، بیشترین درخواست را داشته 
است، مراتب با وزرات نیرو برای دریافت اوراق مشارکت بابت مطالبات 
پیمانکاران در دست پی گیری است. تاکنون وزارت نیرو تنها ارگانی 

است که به این مسأله توجه نموده است.
-پیشنهاد عضویت شرکتهای پروژه محور دراتاق بازرگانی ایران که 
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نظر اعضا ء دراین خصوص پیگیری اعطای رتبه بندی توسط اتاق 
این  انجام  از  باید مصرانه پیگیر شویم و پس  بازرگانی است که 
موضوع ترغیب شرکتها و عضویت شرکتها را حتتر و بهتر می شود.
 - پیشنهاد موضوع و بحث و بررسی  در خصوص تغییر روش  
سرمایه گذاری از پیمانکاری  به شرکتهای  سرمایهگذار  و تعریف 

پروژه  و روشهای اجرایی و مشکالت  موضو ع در کمیسیون .
مجمعهای  جلسات   در  توزیع  و  سنجی  نظر  نامه های  -تهیه 

عمومی  در این مدت .
-بررسی علل قطع ارتباط برخی از اعضاء با انجمن و ارائه راهکار 

برای ارتباط و رفع مشکل موجود.
- و ...

دوره  در  عمومی   روابط  کمیسیون  اعضای  است  ذکر  به  الزم 
عبدالمجید  مهندسین  آقایان  از  مدیره  هیأت  دوم  و  بیست 
سجادی، علی  ورزنده، ساالر علیاری، بهمن  دادمان و فریدون  

خزاعی تشکیل شده است.
   

مهندس  آقایان  خود  اعضاء  حضور  با  عضویت  کمیسیون 
دوره  در  آذر  عارف  مهندس  آزاد،  عصر  مهندس  پور شیرازی، 
 ، پورشیرازی  مهندسین  آقایان  و  مدیره  هیات  یکم  و  بیست 
و دوم هیات مدیره در  بیست  تاهباز صالحی در دوره  ضرابی، 
برای  کمیسیون  به  شده  ارجاع  درخواستهای   92 سال  طول 
و  نمود  بررسی  را  ساختمانی  شرکتهای  انجمن  در  عضویت 
شرکتهای ذیل پس از بررسی در کمیسیون ، عضویتشان توسط 

هیات مدیره محترم مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

 مدير عامل تاريخ عضويت نام شركت رديف

 مهندس غالمحسين ساكي 18/08/92 شركت ساختماني معتبر 1

برقراري (شركت  مهندسين راستا  2
 )مجدد عضويت 

 مهندس سيد محسن ميريان حسين آبادي 25/08/92

شركت بين المللي  توسعه شهر  3
 سازي ايرانيان

 مهندس حسين احمدي 18/08/92

 مهندس بهزاد قناعت 30/09/92 شركت  با نژ خشت 4

شركت خدمات ژئو  فن آوري  5
 سارنگ

 صيرفياندكتر سارنگ  12/11/92

 مهندس فريبرز عبدالمالكي 19/11/92 شركت آسفالت ماكادام  شرق 6

 كاشالوت شركت 7

 
 معروفي  محمد مهندس 10/12/92

 

  

مهندس شریعت  آقای  توسط  که  فنی  گزارش کمیسیون   در 

استراتوس  مدیره شرکت  هیأت  و عضو  فنی  رئیس کمیسیون 
 92 ماه  تیر   15 تاریخ  در  سندیکا  دوم  نوبت  عادی  مجمع  به 
ارائه شد، سرفصلهای اقدامات انجام شده در سال 91 و ابتدای 

سال92 به شرح زیر اعالم گردید.
1-شاخص های تعدیل پیشنهادی سندیکا

فرودگاه،  باند  و  راه   ، )ابنیه  چهارگانه  بها  فهرست  2-انتشار 
سدسازی و آبیاری و زه کشی( پیشنهادی سندیکا در سال 1392

3-آنالیزهای فهرست بها
4-هزینه  باالسری در قراردادهای پیمانکاری

در   EPC و  تعدیل  فاقد  قراردادهای  اصالحی  5-راهکارهای 
شرایط کنونی

6-مشکالت قراردادی و راهکارهای برون رفت
و  ای  منطقه  ضریب  جمله  از  بها  فهرست  ضوابط  7-بررسی 

صعوبت و پیشنهاد اقدام جهت  احیا ضرایب فوق 
تبعات عدم پرداخت  و  8-بررسی مبلغ مناسب پیش پرداخت 

پیش پرداخت
9-بررسی نرخ ساختمانهای مسکن مهر 

و دوم  بیست  فوق در دوره  ردیفهای  بررسی موضوع  ادامه  در 
هیأت مدیره، کمیسیون فنی با ریاست آقای دکتر گالبتونچی 
)نماینده شرکت  بین المللی استراتوس( و در ده جلسه متشکله 
آذر،  عارف  کاظم  تاهباز،  علی  مهندسان:  آقایان  مشارکت  با 
احسان  یوسفیان،  اله ظاهری، شعبان  بهائی، عین  مجید شیخ 
طاهری، علی روزی طلب، محمود رضا همیری، پرهام موحد، 
یزدانی،  رضا جامی،  حسین  افشین جم،  پور،  غالمرضا شفیع 
امیر حسین دلپذیریان، محمد صادق کارگر، پدرام سوادکوهی، 
سیدعلی نوربخش، محمد تکلی و خانم مهندس شوقی بررسی  

موضوعهای محوله به کمیسیون را به شرح زیر اقدام نمود.
1-بررسی پیشنویس نهائی )آذرماه 92( آئین نامه زلزله 2800  

)ویرایش 4( وارائه گزارش پیشنهادی به هیأت مدیره انجمن
2- بررسی تغییرات شرایط کنونی و موثر در شاخصهای تعدیل 
قطعات  و  آالت  ماشین  درتأمین  ارز  نرخ  تغییر  با  درارتباط  و 

یدکی و مصالح وابسته به ارز
3- بررسی ضوابط بخشنامه تعدیل درارتباط با ضریب 0/95 و 

0/975 در محاسبه ضریب تعدیل
4- بررسی مکانیزم محاسبه شاخص ویژه باالسری 

5-بررسی شرایط و ضوابط قراردادهای فاقد ماده تعدیل ، ضریب 
t بخشنامه تغییر نرخ ارز و سایر مشکالت این تیپ قراردادها و 
راهکارهای پیشنهادی، که گزارش های نهائی موضوع های فوق 

الذکر در دست تکمیل است.
6-پاسخ به نامه های ارجاعی به کمیسیون فنی 

  

حضورآقایان  با  جاری  سال  در  ومقررات  قوانین  کمیسیون 
ابوعلی  الجوردی،  پورشیرازی،  جمالی،  مسعودی،  مهندسین 
زاده، وفایی، احمدخانی، میالدی راد، خانم مهندس شوقی، خانم 
ورزی و آقای تکلی 22جلسه تشکیل داد. 16 جلسه مربوط به 
دوره بیست و یکم هیات مدیره و 6جلسه در دوره بیست و دوم 
هیات مدیره بوده که با آقایان مهندسین سادات باریکانی، شیخ 
بهائی و خانم دهقانی در این دوره جدید افتخار همکاری داشت. 
از همکاری مشاوران در تخصص های مربوط به امور ارجاع شده 
نیز کمیسیون بهره مند گردیده است. تعداد حاضرین و جلسات 

کمیسیون حدود  420 نفرساعت در سالجاری بوده است 
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در  شده  انجام  اقدامات  و  فعالیتها  اهم  رئوس  حاضر  گزارش 
به  ماهیانه  درگزارشات  اقدامات  کلی  شرح  که  بوده  کمیسیون 

استحضاررسیده است.
نهایی شرایط  : بررسی پیش نویس   -1
کار  دستور  در  مدیره  هیات  ریاست  توسط  که  پیمان  عمومی 
نتیجه  و  بررسی  کمیسیون  توسط  بود  قرارگرفته  کمیسیون 
گزارش به ریاست هیات مدیره اعالم گردید و تا تصویب و ابالغ  
شرایط عمومی پیمان موضوع مورد پیگیری کمیسیون می باشد.
مشکالتی  به  توجه  با   : -2
که در راه اندازی سایت ساجات، عدم دریافت اطالعات از سوی 
و  پیمانکاران  مشکالت  به  سازمان  پاسخگویی  عدم  سایت، 
سررسید اعتبار گواهینامههای بسیاری از اعضاء ایجاد شده بود، 
را  تشخیص صالحیت  آئیننامه  به  مربوط  موضوعات  کمیسیون 

دردستور کار خود قرارداد. 
اهمیت  بعلت   
خواست  به  بازرگانی  اتاق  و  محترم  دولت   ویژه  وعنایت  قانون 
بخش خصوصی جهت توسعه فضای کسب و کار در دستور کار 

کمیسیون بود.
ازدستور 
جلسات کمیسیون بررسی الیحه قانون مالیات های مستقیم بود 
امیری)مشاورامورمالی– آقای  و  کمیسیون  اعضاء  حضور  با  که 
مالیاتی( بحث مفصل وفراوانی انجام شد و به هیات مدیره محترم 

گزارش گردید.
 اعضاءکمیسیون با 
قانون  آقای قدسی الیحه اصالح  نظرات  از  استفاده  و  همفکری 
تامین اجتماعی را بررسی و نتیجه بررسی  به هیات مدیره و دبیر 

محترم انجمن اعالم گردید.
مدیره هیات  دستور  مطابق   : -6

کمیسیون بررسی تغییرات در اساسنامه انجمن را با موضوع نحوه 
تشکیل مجامع وچگونگی تفویض وکالت به نمایندگان از سوی 
اعضاء  برای  از چند شرکت  نمایندگی  تعیین داشتن  و  شرکتها 
حاضر در جلسات مجامع، بررسی و پس از جمع بندی نظرات  به 

هیات مدیره محترم منعکس گردید .
 -7

بخشنامه  پیش نویس  کمیسیون   :
و  قرارداد  بررسی  مورد  را   92/05/20 مورخ  شماره92/42787 
در اولین اقدام پیشنهاد نمود نامهای از طرف انجمن به شورای 
نویس  پیش  در  ابهامات  وجود  جهت  به   ها  تشکل  هماهنگی 

ارسال گردد.
. پیش نویس   -8
و  گردید  واقع  بررسی  مورد  دولتی  معامالت  تضمین  آئین نامه 
به  یا اصالح داشت به جهت اعالم  به تغییرات  نیاز  مواردی که 
معاونت برنامه ریزی و شورای هماهنگی به هیات مدیره محترم 

اعالم گردید.
 -9

: موضوع از طریق هیات مدیره محترم در دستور کار 
کمیسیون قرار گرفت. مواردی که به نظر اعضاء کمیسیون نیاز به 
اصالح  یا تغییر داشت کمیسیون مصوب نمود انجمن نامهای به 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت استفاده از نظرات  

انجمن ارسال نمایدکه اقدام گردید
: با توجه به اینکه   -10
وداوری  اختالف  حل  کمیسیون  تشکیل  محترم  مدیره  هیات 

درانجمن را مطابق با اساسنامه در دستور کارخود دارد.
11- پاسخ به سواالت و مکاتبات اعضا مطابق معمول از جمله 

فعالیت های کمیسیون در طول فعالیت  کمیسیون بود .
در پایان از اعضاء محترم کمیسیون و مشاوران ارجمند که وقت خود 
را به حضور در جلسات اختصاص دادند و اعضاء محترم انجمن که با 
ارائه نظرات و راه حل ها و پیشنهادات در جهت  انجام  وظایف و امور 

محوله ما را همراهی نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
  

انجمن  در  فعال  رسته  تنها  و  مهمترین  از  یکی   
شرکتهای ساختمانی رسته آب است. اعضاي هیأت رئیسه رسته 
حضرتي،  عمراني،   ناصرمعدلي،  نوروزي،  مهندسان  آقایان  آب 

دهنبي بودند و مدیراجرایي آن آقاي مهندس خزاعي بود.
نظر به اینکه شرکتهای عضو این رسته در رشته های مرتبط با 
و  آب  توزیع  شبکه های  آب،  انتقال  سدسازی،  نظیر  آب  منابع 
فعالیتها در  این  و  دارند  فعالیت  فاضالب  و  تصفیه خانه های آب 
سال 1392 ضمن همکاری با ارگانهای مختلف نظیر وزارت نیرو، 
مدیریت منابع آب ایران، اتاق بازرگانی ایران، معاونت آب و آبفای 
وزارت نیرو و... ادامه یافت که منجر به اجرای پروژه های بزرگ در 

زمینه های فوق گردیده است. 
رسته آب همچنین به نمایندگی از انجمن شرکتهای ساختمانی 
و با همکاری جامعه مشاوران ایران، انجمن پیمانکاران تاسیسات 
و تجهیزات صنعتی ایران و انجمن صنعت آب و فاضالب ایران 
در جهت تأسیس فدراسیون صنعت آب ایران اقدام نموده است. 
صنایع،  اتاق  در  فدراسیون  این  ثبت  نیز  فعالیت  این  نتیجه 
بازرگانی  و معادن و کشاورزی ایران و شروع به فعالیت هیأت 
مؤسس آن گردیده است. این رسته همچنین در جهت همکاری 
و  فنی  خدمات  صدور  برای  اقدام  مورد  در  عضو  شرکتهای  با 
مهندسی به خارج از کشور از جمله کشور عراق اقدامات مؤثری 
را به انجام رسانیده است و همچنان تالش دارد تا به عنوان بخش 
مؤثر از انجمن شرکتهای ساختمانی در جهت نیل به اهداف این 

انجمن فعالیت خود را ادامه دهد.
وقت  هیأت مدیره 
رفع  براي  چاره اندیشي  منظور  به   ،1369 سال  در  انجمن 
اعضاي  روي  پیش  مشکالت  و  مبتالبه  مصائب  و  نارسائي ها 
جامعه آبادگران در اجراي پروژه ها و در جهت یافتن راهکارهاي 
حیطه  از  فراتر  همگي  که  آنها  نمودن  اجرائي  و  عملي  مناسب 
کار و اساسنامه نهادهاي صرفاً اجتماعي چون انجمن ها مي باشد، 
انجمن  اعضاي  به  خدمات  ارائه  براي  شرکتي  تاسیس  به  اقدام 
شرکتهاي ساختماني و دیگر انجمن هاي تخصصي همسو به نام 
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شرکت تضمین شرکتهاي ساختماني نمود، که وی  ژگي  نهادهاي 
و  کارایی  افزایش  منظور  به  باشد.  دارا  را  اقتصادي  و  اجتماعي 
اثربخشی شرکت تضمین و مؤسسه های اقماری آن بررسی های 
این  در  گرفت.  انجام  آن  محتوایی  و  ساختاری  ابعاد  در  الزم 
بیرونی  نگاهی  شد  سعی  ارزش  مهندسی  و  مجدد  مهندسی 
در  نگرش  این  براساس  شود؛  گرفته  کار  به  آن  کارکردهای  در 
پاره ای از مدیریت های اجرایی و فرایندهای آن بازنگری به عمل 
آمد. الزم به ذکر است این اقدام نافی تالشها و کوششهای این 

مجموعه نبوده است بلکه جنبه تعالی بخش داشته است. 
موسسه   
انجمن  پنج تشکل؛  از  احداث متشکل  توسعه صنعت  و  تحقیق 
پیمانکار  شرکت های  صنفی  انجمن  ساختمانی،  شرکت های 
مشاور  مهندسان  جامعه  ایران،  صنعتی  تجهیزات  و  تاسیساتی 
و  ایران  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  انجمن  ایران، 
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی 
است و از عمده ترین فعالیتهای آن برگزاری هر ساله کنفرانس 
توانمندسازي شرکت ها و  و  ماندگاري، ظرفیت سازي  بین المللي 

سازمان هاي پروژه محور با رویکرد صنعت احداث  است.

سازمانهای  و  نهادها  با  تعامل  نهاد  طریق  از  و  شده 
شورای  انتخابات  آخرین  میپردازد.  تعامل  به  دولتی  مختلف 
هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در جلسه 
روز سه شنبه 7 آذر  91 با حضور نمایندگان 16 تشکل عضو برای 
انتخابات هیات اجرایی و هیات بازرسان برگزار شد. برای انتخاب 
هیات اجرایی و هیات بازرسان رای گیری شد. طبق نتایج اعالم 
مهندس  سعادتمند،  مهندس  خوانساری،  مهندس  آقایان  شده 
شکوفی، مهندس اقبالی، و مهندس تائب به عنوان اعضای اصلی 
سادات نیا  مهندس  و  حضرتی،  مهندس  آزاد،  مهندس  آقایان  و 
به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخاب شدند. آقایان 
و  اصلی  بازرس  عنوان  به  نورائی  مهندس  و  مصطفوی  مهندس 
خانم دکتر عبداللهی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

و حرفه ای کشور  شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی 
حمایت  انتخابات  از  مختلف  بیانیههای  با  انتخابات  آستانه  در 

کرد و برای تدوین راهکارهاي خروج از بحران در صنعت احداث 
دکتر  آقای  جناب  منتخب  دولت  از  احداث  صنعت  انتظارات  و 

روحانی تالش نمود. 
دبیر دوره 
بیست و یکم انجمن شرکتهای ساختمانی دبیر کل کانون عالی 
انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران نیز هست و از این رو ارتباط 
تنگاتنگی بین انجمن شرکتهای ساختمانی با کانون وجود دارد.

  

امید آن داریم دوره جدید را با کاهش و رفع مشکالت فراروی 
تالشگران  و  کنیم  آغاز  عمرانی  پروژه های  مجری  شرکتهای 
گسترده سازندگی و آبادانی کشور که بی هر ادعایی در بیابانهای 
توان فرسا و گردنه های دشواریهای گران افزا به آفرینش سامانه های 
تمدنی و سازه های مدنی می پردازند با آرامش بیشتری در توسعه 

زیرساخت های کشور طرحی نو در اندازند.
ولی با دریغ و تاسف باید گفت، در دورهای که گذشت تعدادی 
از مدیران ارشد شرکت های عضو انجمن و جامعه مدنی کشور 
به دیار باقی شتافتند گرچه آثار ذهن وقاد و اندیشه نقاد آنها در 
آنها  یادگار ماندگار تالش و کوشش  جای جای میهن عزیزمان 
های  سرمایه  این  دادن  دست  از  ولی  ایستاده اند  شهادت  به  را 
عظیم دانش و فنی و مهندسی خسران بزرگی برای منافع کشور 
بود، بی شک بر دولتمردان فرض است با کاستن از فشار عصبی 
فرایندهای  امور  روند  بر  حاکم  ساالری  دیوان  استرس های  و 
پیمانکاری این سرمایه های سترگ را برای رشد و ترقی کشور 
حفظ کنند. باید متذکر شویم در سالی که گذشت، تعدادی از 
گرامی  خانواده  از  را  بستگانی  عضو  شرکت های  ارشد  مدیران 
خود از دست دادند که برای درگذشتگان آمرزش ابدی و برای 
از خداوند منان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم  بازماندگان 
چون احتمال دارد نام پاره ای از عزیزان از قلم بیافتد بدین منظور 
اسامی  ذکر  از  تغافل،  این  از  جلوگیری  برای  پوزش  و  عرض  با 
یکایک آنها چشم پوشی می کنیم برای آنها نیز سال جدید را با 
موفقیت و شادکامی و تحقق آرزوها از پروردگار بزرگ مسئلت 
بازرسان  و  هیأت مدیره  سابق  و  اسبق  اعضاي  از  و  می نماییم 

سندیکا تشکر و قدرداني مي شود.
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اد  اد ب  ا   
ا  رگ ا  ا ا  ر ا  ر  م  ب د

اشاره: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شركت تعاونی شركتهای عضو سندیکای شركتهای 
ساختمانی ایران  در تاریخ 7 بهمن در محل سندیکای شركتهای ساختمانی ایران برگزار شد. 

كالم ا... مجید، ســرود جمهوری اســالمی ایران و ســرود آبادگران آغاز شــد و با  این مجمع با قرائت آیاتی چند از 
حضور 49 نفر نمایندگان معرفی شده از كل 32۵ شركت  عضو در محل سندیکای شركتهای ساختمانی ایران، با 
حضور آقایان شکری و عباسپور نمایندگان محترم  ناظر اعزامی  توسط  اداره  امور تعاونیهای  تولیدی و توزیعی، 

گردید.  تشکیل و برگزار 

3

3

3 3 3

3
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دكتــر شــمس اردكانی رئیس هیات مدیره انجمن ماشــین آالت 
ســنگین

ســندیکای  هیات مدیــره  عضــو  عطاردیــان  محمــد  مهنــدس 
شركتهای ساختمانی ایران

6

تشکیل کارگروه مشترک سندیکا و انجمن ماشین آالت سنگین
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3

مهنــدس عطاردیــان افزود

CSR
ISO)

مهندس پورشیرازی

3

در ادامــه دكتــر شــمس 



of the  spr i ng i n our  vi si on and ac ti on, si m i lar  to the  
pl ai ns, hi lls, m ount ai ns and gr een for ests w hi c h 
ha ve  ada pt ed the m selve s w i th the  spr i ng and put  
on new  c lothe s. W e shoul d know  tha t the  sec r et of 
beaut y and spe c tac ul ar  m ani festati ons of the  spr i ng 
is in coordination, unification and harmony and 
the  effec ti ve ness of i ts gl or i ous  c onseque nc es w i ll 
em er ge  i n thi s featur e. 

W hi le lear ni ng expe r i enc es fr om  the  spr i ng of the  
natur e, let’ s ac t i n the  spr i ng of our  pr ofessi onal 
li fe i n the  sam e m anner  of the  sp r i ng. L et’ s thi nk 
li ke  the  spr i ng bec aus e, the  spe c tac ul ar  featur es of 
action and its reflection in the life and existence 
i s thr ough uni ty and exc ha nge  of i de as. L et’ s li nk 
w ha teve r  i s r elated to the  pa st w i nter s and pos si ble 
c oldne ss w i th soli da r i ty and c onnec ti on w i th the  
w ar m  br eath of  c onsensus  thr ough spr i ng pe r fum e. 

L et’ s ac c um ul ate the  pr ogr ess w i th the  pi vot  of 
gr oup i nter ests and nati onal i nter ests to ha ve  m or e 
effec ti ve  r esul ts as c om pa r ed w i th  the  pa st. L et’ s 
si ng the  gr een song of uni ty i n an or c he str a as 
br oad as engi neer i ng c om m uni ty  and pl ay toge the r . 
L et’ s di spl ay i n a ha ll as va st as Ir an w i th di ve r si ty 
of flowers and ethnic and cultural blossoms, a 
uni que  m ani festati ons of r ai nbow  of di ve r si ty and 
m ul ti pl i c i ty i n a fr am ew or k of  uni ty . 

W e belong to the  spr i ng and shou ld gi ve  li fe and 
gr eenness to our  land li ke  the  spi r i t of the  spr i ng 
w i th thi s poe m  and let’ s love  w ha teve r  i s belongi ng 
to thi s land and c onstr uc t our  lands  suc h tha t the  
fut ur e ge ner ati ons r em em ber  us  w i th pr i de . 

L et’ s add to the  va lua ble he r i tage  of ge ner ati ons 
and seasons of our  c ount r y pr esti gi ous  m em or i es 
and w hi le leavi ng a good nam es, bui ld pa lac es 
of c ul ti v ati on and de ve lopm ent besi de s our  nam e 
and add a pe r m anent m em or y to the  out c om es of 
i ts c ollec ti ve  w i sdom . L et’ s m ake  the  c onnec ti on 
c i r c les str onge r  and m or e effec ti ve  and m ake  fer ti le 
our  beli ef w i th m or e sha r ed and c oor di nated vi ew s. 
L et’ s w hi spe r  th i s poe m  along  w i th the  beaut i es 
of the  natur e of our  c ount r y and  c onve r t i t i nto 
the symbol of unification and unity in diversity of 
c olor s. 

W e w oul d li ke  to take  thi s oppor tun i ty to expr ess our  
c ongr atul ati ons to thos e w ho ar e ac ti ve  i n the  ar ea 
of c onstr uc ti on and de ve lopm ent on the  oc c asi on 
of the  spr i ng of the  natur e and anc i ent Now r uz . 
Fur the r m or e, w e w oul d li ke  to w i sh suc c ess i n 

line with the fulfillment of individual, family, 
pr ofessi onal and soc i al i de als. May God bless you 
and i t i s h ope d tha t w e c oul d star t the  New  Y ear  
w i th gr eater  ener gy and pow er  and c onti nue  i t i n a 
c onstr uc ti ve  and effec ti ve  i nter ac ti on w i th r elated 
organizations and institutions, beneficial groups 
and s uppl y c ha i ns. 

W e w i sh you a  long, ha ppy a nd f r ee li fe. 
I love  you,  
The  pur e land 
Y ou a r e the  c api tal of he ave ns 
Y ou a r e alone 
W hi c h m eans you a r e uni que  and i nc om pa r able?  
Y ou a r e love d by va r i ous  c ul tur al ethni c  gr oups  
Thos e w ho ha ve  c om e toge the r  i n the  Ir ani an ha ll 
W i th e ve r y m us i c al i nstr um ents and m elodi es 
W hi c h be long t o you 
The y ar e w i th a sam e voi c e and m elody i n ha r m ony 
w i th you 
The y a r e a c hor us  gr oup
A gr oup pl ayi ng ha r m oni ous ly
W ho a r e bur ni ng w i th your  m us i c al i nstr u m ent 
The y c onsi de r  you be tter  tha n li fe 
The y m ake  w ha teve r  i s gl or i ous  for  you 
The y s i ng i n your  nam e 
I love  you 
Oh m y I r an, m y I r an 

   ( S ha bab)  
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Celebr ati on, j oy and ha ppi ness ha ve  r oots i n the  
hi stor y of thi s anc i ent land. It i s suc h  tha t w i th 
the  ar r i va l of Islam  i nto Ir an and i ts ac c ept anc e 
by the  m aj or i ty  of c ul tur al and li ngua l ethni c  
gr oups  r esi di ng i n Ir an , the  Ir ani an Mu sli m  bega n 
to c elebr ate Now r uz  li ke  the i r  anc estor s and 
c ontr i but ed gr eatly i n hol di ng the  Now r uz  r i tes i n 
the  begi nni ng of  the  spr i ng. 

In the  Islam i c  age , i n pa r ti c ul ar  i n S afavi d pe r i od , 
Now r uz  festi va ls and r i tes w er e m i xe d w i th som e of 
the  Islam i c  r i tes and  c us tom s and found a new  c olor  
w i th r eli gi ous  teac hi ngs  and m oti fs.  In or de r  to 
ac c r edi t the  Mus li m  beha vi or s i n Now r uz  r i tes and 
c onsi de r i ng i t legi ti m ate fr om  the  r eli gi ous  poi nt of 
vi ew , a set of tr adi ti ons w er e nar r ated and c ollec ted 
on the  or i gi n of Now r uz e and i ts va lue , c r edi t and 
sanc ti ty . The se tr adi ti ons eleva ted the  pos i ti on of 
Now r uz  and the  r i tes r elated to i t befor e the  S hi i tes 
i n Ir an and the  w or ld m or e tha n any oth er  ti m es i n 
the past and granted it a specific significance. 

Ac c or d i ng  to th e tr ad i ti ons of th e S h i i te sc h olar s,  
Im am  J afar  S ad eg h  ( A. S . )  i ntr od u c es Now r u z  as a 
blessi ng  d ay  and  a d ay  i n w h i c h ”  Ad am ”  w as c r eated .  

Toda y , the  Ir ani an S hi i te pe opl e , based on r eli gi ous  
tr adi ti ons c onsi d er  Now r uz  a sac r ed and blessi ng 
da y and ha ve  m i xe d the  Now r uz  r i tes w i th Ir ani an-
Islamic culture and have given it a specific glory. 

W i thout  any exa gge r ati on, i t m us t be sai d tha t our  
godl y hom eland enj oys  va lua ble featur es. Eac h 
spot s of our  va st c ou ntr y ha s spe c i al m ani festati on 
of c r eati on m aster pi ec es ei the r  i n the  natur e or  i n 
the  w or ks  m ade  by hum ans w hi c h c an be obser ve d 
and the n adm i r e the  hum an talent and know ledge , 
ar t, a nd i nbor n beaut i es.

In fac t,  th er e ar e v er y  few  c ou ntr i es i n w h i c h  th e 
d i ffer enc e of tem p er atu r e betw een tw o sp ots i n i t i s 
m or e th an 4 0  d eg r ees.  A c ou ntr y  i n w h i c h  one c an 
h av e w i nter  sp or ts su c h  as sk i i ng  i n natu r al loc ati ons 
and  at th e sam e ti m e , sw i m  i n i ts seash or es i n th e blu e 
w ater s of seas and  v i ew  th ou sand s of sea sp ec i es.
The r e ar e only r ar e c ount r i es w he r e one c an pa ss 
thr ough gr een for ests and the n i n the  sho r test pe r i od 

of ti m e thr ough i ntr i c ate r out es enter  i nto i ts de ser t 
and see the  balanc ed body of sun  i n c olor ful  c lothe s 
i n the  sun set and obser ve  i ts da z z li ng beaut y i n 
sunr i se and the n feel j oy for  the se ve r y beaut i es or  
bec om e ha ppy w i th the  dr eam  i n de ser t ni ght ;  w he n 
the  sky c ei li ng be c om es c lose to the  ear th.

In suc h a si tua ti on, hum an feels a good m ood tha t i t 
seem s he / she  c an ga i n an abunda nc e of si lve r  star s 
i n the  sky and be i ntoxi c ated for  ha vi ng suc h ki nds  
of beaut i es. The se beaut i ful  m ani festati ons of the  
natur e w he n ar e m i xe d w i th the  va lua ble w or ks  of 
our  anc estor s , c ontai ns a br oad sc ope  as equa l as 
hi stor y and put s for th Ir an as the  or i gi n of one of the  
gr eat c i vi li z ati ons of hum ans and put  i t at the  top.

In pa r ti c ul ar , w he n the  spr i ng c om es, the  m ove m ent 
of the  natur e for  r enova ti on i s assoc i ated w i th the  
effor ts and j oy of Ir ani an hum ans and the  hum an 
faces like the nature are filled with joy and happiness. 
W he n the  spr i ng c om es, the  he ar ts bec om e c loser  to 
eac h othe r  and effor ts tow ar ds  seeki ng new ness and 
r enova ti ons i nc r eases. 

W e ar e of the  type  of the  spr i ng;  w e ar e unt i r i ng 
li ke  the  spr i ng and gi ve  the  w ar m  br eath of our  
know ledge  and sc i enc e, a new  and opt i m al li fe to 
all sc enes of soc i ety . L et’ s c om e and li ke  spr i ng 
li nk the  nar r ow  str eam s of our  i ndi vi dua l effor ts to 
gr oup r i ve r s of ac ti vi ti es and j oi n the  r oar i ng and 
i nter c onnec ted seas of the  nati onal i nter est. L et’ s 
c onve r t the  spr out s of the  pl ant of our  effor ts i nto a 
gr een for est of c oope r ati on and pa r ti c i pa ti on. 

W e h ave  a spr i ng m i ssi on, the  type  of spr i ng w hi c h 
em er ge s i n our  land eter nally , and the  one w hi c h 
m ake s the  c ul ti v ated atm osphe r e of eac h pa sser by 
enter  i nto the  pe r fum e of hope  and j oy and m ake  
ha ppy eac h pe r son w ho i s obser vi ng i t. W e beli eve  
that it is necessary to flourish like the spring and the 
effec ts of our  ac ti on shoul d c onti nue  li ke  the  spr i ng 
i n the  songs  of str eam s and sounds  of w ater falls 
and the  da nc e of blossom s by the  ha nd of br eez es 
and j oy of pe opl e i n our  c ount r y i n a br oad sc ope  of 
c ul ti va ti on and c onstr uc ti on. 

Let’s come to be as the spring and flow the outcomes 

 Editorial
Iranian New  Year Editorial 
Happy Now ruz 
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