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 ســـــــــــــرمقاله

در بررســی بودجــه کل کشــور در دهه هــای مختلــف بــه ایــن 
واقعیــت دســت می یابیــم کــه همــواره دولتهــا در زمــان ارائه 
الیحــه بــه مجلس ارقام بودجه هــای عمرانی را از  نــکات  مثبت الیحه 
مطــرح کــرده ولی بیشــتر از  آن برای پوشــش هزینه ها و جبران کســری 
بودجــه جاری اســتفاده  می کنند و به همین علــت پروژه های عمرانی 
و تملــک داراییهــای ســرمایه ای بــا مشــکل انجــام و ســرانجام مواجــه 
می شــوند؛ عــلاوه بر آن متأســفانه بدون در نظــر گرفتن واقعیتهــا مرتبًا 
از 2906 طــرح  بیــش  کلنــگ طرحهــای جدیــد زده می شــود. وجــود 

نیمه تمام در کشــور نشان از بی توجهی 
به ظرفیت واقعی کشــور و  بی انضباطی 
از ایــن جابــه جایــی در بودجــه را دارد. 
وقتــی از بودجــه عمرانــی بــرای جبران 
کسری بودجه جاری استفاده می شود 
مواجــه  چالــش  چندیــن  بــا  جامعــه 

می شود:
1ـ اول اینکــه طرح هــا بــه دلیــل کمبــود 
ایــن  و  می ماننــد  نیمه تمــام  اعتبــار، 
طرحهــای  وجــود  )یعنــی  وضعیــت 
نیمه تمــام( ضمن تحمیــل هزینه های 
نگهــداری بــه پیمانــکاران شــاغل، بــه 
دلیــل تکمیل نشــدن ســامانه طراحــی 
شــده در بخشهایی از المانهای تکمیل 
از  قبــل  تخریــب  و  اســتهلاک  نشــده 
بهره بــرداری شــروع می گردد.گاهــی به 

دلیــل تطویــل غیرمتعــارف پروژه، اجبارًا بــا پیمانکار اولیه فســخ پیمان 
می گردد و پیمانکاران دیگری وارد طرح می شــوند. بازســازی و تقویت 
بخشــهای مســتهلک شــده و افزایش بهای کاال یا خدمات تمام شــده 
و.... عمدتــًا ســرمایه های ملی را از بین می بــرد که خود باعث افزایش 

تورم می گردد.

2ـ آثــار مثبــت و پیامدهــای مفیــد ناشــی از اتمــام طرح ها کــه می تواند 
بخشــی از تنگناهــای کشــور را در عرصــه تولید و خدمــات را رفع نماید، 

بوجود نمی آید.

3ـ در حیــن اجــرای پــروژه بســتگی بــه ظرفیت آن اشــتغال مســتقیم و 

غیرمســتقیم ایجــاد شــده و پس از بهره بــرداری منجر به اشــتغال دایم 
می گــردد پروژه هــای نیمه تمام هم اشــتغال پروژه محور و هم اشــتغال 
دایــم را مختــل می نمایند.بــه عنــوان مثــال در یــک پــروژه نفتــی در 
احــداث پاالیشــگاهی بــا ظرفیــت 200هزار بشــکه ای نفــت در دوره 
ســاختمان و نصــب حــدود 6هــزار نفر به طور مســتقیم مشــغول به 
کار می شــوند و زنجیــره ای از مشــاغل پیرامونی مانند ســاخت کاال و 
تجهیزات، تولید انواع مصالح و مواد اولیه و غیره شکل می گیرد که 
ارقام اشتغال آن به میزان رقم مذکور در فوق اضافه می گردد. وقتی 
پروژه ای نیمه تمام رها می شــود و آن 
هم بــه دلیــل برداشــت کارفرمایان از 
بودجه هــای عمرانــی و صــرف کــردن 
آن بــرای هزینه های جــاری، پروژه با 
فقــدان منابــع مالی و عــدم پرداخت 
صورت وضعیتهــای مجریــان پیمــان 
مواجــه می شــود و رونــد آن اشــتغال 
را متوقــف می کند و آثار آن به صورت 
بعــد  در  و  یکســو  از  اقتصــادی  رکــود 
بــه  دیگــر  ســوی  از  جامعه شــناختی 
پدیده های آسیب شــناختی از جمله 
بــه خشــونت، اختلافــات خانوادگی، 
طــلاق،  بزهکارانــه،  اعمــال  دزدی، 
تــرک تحصیــل و مشــکلات تحصیلی 
دامــن  بیکارشــدگان  فرزنــدان  بــرای 
را  پدیده هــا  قبیــل  ایــن  و  می زنــد 

افزایش می دهد. 
از دیگـــر ســـو وقتی پـــروژه مـــورد مثال بـــه بهره بـــرداری برســـد در دوره 
بهره بـــرداری نیـــز  همیـــن پاالیشـــگاه مفـــروض بـــا توجـــه بـــه درجـــه 
 Capital Intensive اتوماسیون آن  و کاربرد فناوریهای ســــــــــرمایـــــــــه بر
تعدادی اشتغال دایم مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند و از درآمد 
ناشـــی از آن، می تـــوان پروژه هـــای جدیدی را شـــروع کرد که  شـــاغلین 
پـــروژه محـــور قبلی نیز در آنها مشـــغول به کار می شـــوند. لـــذا ملاحظه 
 می شـــود پروژه هـــا و طرحهـــای نیمه تمـــام چـــه آثـــار مخربـــی بر رشـــد

 اقتصادی - اجتماعی و نهایتًا بر اشتغال می تواند داشته باشد. 
بهتریــن مثال عــدم راه انــدازی پروژه های پارس جنوبی )عســلویه( 
از منابــع مشــترک ســالیان درازی در حــال  کــه کشــور قطــر  اســت 

 گرچه برداشت از بودجه های 
عمرانی ساده ترین و کوتاه ترین 

راه تأمین کسری بودجه است 

ولــی آثــار و پیامدهــای بســیار 

کلان  اقتصــاد  در  زیان بــار 

کشــور بــر جــای می گــذارد کــه 
جبران ناپذیر است

ݢݢݢعواقب عدم پرداخت

در  بسته پیشنهادی دولت



13
1313

پیامآبادگران
شهریور1393
شــــماره323

برداشــت می باشــد ولــی ما تاکنون نتوانســته ایم بهره بــرداری در حد 
و اندازه هــای  خــود نماییــم. به نظر می رســد علاوه بر مشــکلات ناشــی 
از  تحریــم و  عــدم توجــه بــه انضبــاط بودجه ای در کشــور ، صــرف کردن 
از   نیــز   تأمیــن کســری بودجــه عمومــی  بــرای  بودجه هــای عمرانــی 
عوامــل موثــر در آن می باشــد. لــذا دولتمــردان باید به ایــن نکته توجه 
کافــی مبــذول فرماینــد کــه ســاده ترین راه لزومــًا بهتریــن راه نیســت و یا 
کوتاه تریــن راه لزومــًا موجــب زودتــر رســیدن بــه مقصــد نمی شــود گرچه 
تأمیــن  راه  کوتاه تریــن  و  ســاده ترین  عمرانــی  بودجه هــای  از  برداشــت 
کســری بودجه است ولی آثار و پیامدهای بسیار زیان بار در اقتصاد کلان 
کشــور بــر جای می گــذارد که جبران ناپذیر اســت؛ لذا بر دولــت محترم و 
دســت اندرکاران تخصیص اعتبار  فرض اســت که بودجه را براســاس 
برنامــه و تخصیص هــا را نیز بر پایــه اولویتها و درجــه اهمیت پروژه ها 
کارســازی کننــد و اجــازه ندهنــد ریالــی از بودجــه، غیر از مــوارد فصل 
خــود و در ردیف درنظر گرفته شــده، در جــای دیگری تخصیص یابد. 
ایــن امر نه تنهادر مورد بودجه های عمرانــی بلکه باید در تمامی ردیفها 
و فصلهای بودجه رعایت شود وگرنه همواره شاهد این امر خواهیم بود 
کــه تعهدات هر برنامه پنجســاله بــه برنامه های پنجســاله بعدی اضافه 
 شــود و اصــواًل  نــه تنهــا برنامه ریــزی و سیاســتگذاری  نقــش خــود  را از 

دست می دهد بلکه  منجر به  ناکارآمدی آن نیز می   گردد.

پوششــهای تأمیــن  بــرای  عمرانــی  بودجه هــای  کــردن  هزینــه   4ـ 
 کســری بودجــه جــاری باعث شــده اســت   بخــش اعظــم مطالبات  
پیــــــــــمانکاران پرداخت نـــــــشود. اگرچه ظاهــرا اعلام پیش پرداخت 

گردیده ومی گردد.
بــه  دولـــــــــــــت  سنــــــــگین  بــــــدهی 
ســرمایه محور  کــه  پیـــــــــــــمانکاران 
میــزان  ایــن  تحمــل  نیســتند،توان 
مطالبــه معوقــه را بــرای چند ســال 
ندارنــد لــذا بــه دلیل عدم دســتیابی 
بــه مطالبات خود و سررســید شــدن 
بدهیهای آنها به بانکها، تمام زندگی 
و آبروی شــغلی بیش از ســه دهه این 
قــرار  جــدی  مخاطــره  در  را  شــرکتها 
داده اســت و اکثرًا در حالت فروپاشی 
و اضمحلال قــرار گرفته اند بطوری که 
بســیاری از آنهــا از تأمیــن هزینه های 
دفتــر مرکزی خــود درمانده  شــده اند 
و از ســویی دیگــر تمامــی زندگــی آنهــا 
و چــه بســا زندگــی   آنهــا  و اطرافیانی 

کــه وثیقه تضمین برای ضمانت نامه های بانکی شــده اســت در معرض 
مصــادره قرار گرفته اســت در حالــی که مطالبات آنها پرداخت نمی شــود 
ولــی بانکهــای طــرف قــرارداد و وام دهنــده تــا حــدود 30درصــد از آنهــا 
ســود اعتبــارات تخصیصــی را می گیرنــد و چنانچه تأخیــری در پرداخت 
نیــز داشــته باشــند مشــمول جریمــه نیــز می شــوند. در چنین شــرایطی 
چنانچــه پیمانــکاری فقــط 1/440 میلیــارد تومــان از بخــش کارفرمایــی 

مطالبات معوقه داشــته باشــد و اگر احتمال دهیم پس از 2 ســال تأخیر 
این مطالبات وصول شود و نرخ تورم را فقط 20درصد درنظر بگیریم لذا 
ارزش واقعــی دریافتــی پیمانکار از بخش کارفرمایی از رابطه زیر محاســبه 

می شود:

لذا پس از دو ســال ارزش واقعی و یا قدرت خرید مطالبات وصول شــده 
مجــری پیمــان بــا قــراردادن ارقــام فرضــی در فرمــول فــوق بــه شــرح زیر 

خواهد بود:

یعنی عملًا بخش کارفرمایی 440 میلیون تومان از مطالبات پیمانکار 
مجری پیمان را کسر می کند زیرا اگر در همان زمان فرضی این ارقام 

به حساب پیمانکار واریز می شد و پیمانکار مبلغ فوق را در حسابی با 
سود 20درصد سرمایه گذاری می کرد مبلغ اصل سرمایه گذاری و سود 

پیمانکار پس از دو سال معادل رقم زیر می شد:

در این حالت میزان عدم النفع و یا عدم پرداخت بخش کارفرمایی به 
پیمانکار مذکور از رابطه زیر به دست می آید:

2/073/600/000-1440/000/000=633/600/000
یعنی بخش کارفرمایی 633/6 میلیون 
تومــان از دریافتــی واقعی پیمانکار کســر 
کــرده اســت لــذا بــا چنیــن شــرایطی که 
و  عمرانــی  اعتبــارات  کمبــود  از  ناشــی 
برداشــتهای بی رویــه دولتمــردان از آن 
اســت روز بــه روز شــرکتهای مهندســی 
پیمانــکار پروژه هــای عمرانــی ضعیــف و 
ضعیفتر می شــوند زیرا بــا فرض دریافت 
مطالبــات معوقــه پس از دو ســال زیان 
وارد  پیمانــکار  بــه  جبران ناپذیــری 
مجبــور  پیمانــکار  ســویی  از  می شــود. 
بابــت  را  30درصــدی  بهــره  کــه  اســت 
بدهیهــای خــود بــه بانــک بپــردازد )که 
بــه امیــد دریافــت مطالبات با ســپردن 
وثیقــه دریافــت کــرده اســت(. چنانچه 
این دو رقم را در کنار هم قرار دهید آنگاه واقعیت برخورد غیرمنصفانه با 
پیمانکاران بیش از پیش واضح و روشــن می شــود و همه این عوامل به 

این دلیل است که بودجه پروژه های عمرانی صرف امور دیگر می شود.
مطالعــات نگارنــده نشــان می دهد کــه در ســالهایی تا 80درصــد بودجه 
عمرانی برای پرداختهای ناشی از کسر بودجه جاری برداشت شده است 
لذا در چنین وضعیتی شــأن اجرایی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز 

بودجه هــای  کــردن  هزینــه   

تأمیــن  بــرای  عمرانــی 

پوششــهای کســری بودجــه 

جاری باعث شــده اســت که 

حــدود 8500 میلیــارد تومان 

مطالبات معوقه پیمانکاران 
پرداخت نشود.



14
1414

پیامآبادگران
شهریور1393
شــــماره323

عملًا ناکارآمد  می شــود و به نوعی با این شــیوه های برداشــت، بیانیه 
مأموریت ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی و یا معاونــت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی ریاســت جمهوری  از حّیز انتفاع ساقط می گردد لذا 
با پیدایش چنین شــرایطی شرکتهای پیمانکاری که حدود 25درصد 
سهم اشتغال را با داشتن 7درصد سهم از تولید ناخالص داخلی، در 
کشــور ایجاد می کنند و یکی از رشــته های بســیار اشــتغال زا هســتند، 
متأســفانه عملًا در حال تعطیلی هســتند که اتفاق نامیمونی اســت. 
واقعیت این اســت که بســیاری از شــرکتهای بزرگ و صاحب رکورد در 
ســاخت و ســاز کشــور به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده اند و 
آنهایی که کماکان ادامه حیات می دهند با 30درصد ظرفیت اســمی 
و واقعــی فعالیــت می کنند لذا یکی از راه های برون رفت از رکود تورمی 
و ایجاد اشتغال ایجاد انضباط در بودجه ریزی و بودجه نویسی است 
و شــفافت و روشن سازی آن است. سندیکای شرکتهای ساختمانی 
و  فنــی  و  کارشناســی  کمــک  هرگونــه  آمــاده  زمینــه  ایــن  در  ایــران 
مهندســی می باشــد؛ ســندیکای ما دولت تدبیر و امیــد را امید ملت 

ایران برای ســرفرازی و برقراری رشــد 
و توسعه پایدار می داند و می شناسد 
تمامــی  از  کــه  دارد  را  آن  آمادگــی  و 
ظرفیتهــای خود در ایــن زمینه برای 
تحقق اهداف دولت بهره گیری کند.
بســته  در  می رســد  نظــر  بــه  زیــرا 
پیشــنهادی دولت، نقــش اقتصاد 
تــا  رکــود  از  برون رفــت  در  سیاســی 
حــدودی مغفول مانده اســت و در 
ایــن بخش و برای فتح باب  مواردی 
را جهــت اصــلاح بســته پیشــنهادی 

دولت به شرح زیر ارائه می کند:
حالت	  خوش بینانه ترین  ݢݢݢݢݢ در    

را  کشور  اقتصاد  درصد   35  
تشکیل  زیرزمینی  اقتصاد 

تمـــــــــــهیداتی  می بایـــــــــستی  زمـــــــــــینه  ایـــــــــن  در  می دهد. 
را حدود  تولید ناخالص داخلی سال 92  اگر  اندیشیده شود. 
934هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم یعنی 327هزار میلیارد 
تومان از اقتصاد کشور از نظارت و کنترل خارج است و این امر 

آثار بسیار سوئی در رکود و تورم دارد.
 در خوش بینانه ترین حالت حدود 25درصد نقدینگی کشــور 	 

خــارج از نظــارت و کنترل نهادهای پولــی و مالی عمل می کند 
اگر نقدینگی را در سال 92 حدود 629هزار میلیارد تومان در نظر 
بگیریــم 157هزار میلیارد تومان آن بدون نظارت نهادهای پولی 
و مالی وارد چرخه اقتصادی کشــور می شــود و بالطبع آثار بســیار 

سویی بر اقتصاد کشور و بر افزایش رکود و تورم می گذارد.

بــه طــور میانگین حدود 70درصد بودجه کل کشــور را بودجه بانکها، 
شــرکتهای دولتــی و مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت تشــکیل 
می دهــد. کســری بودجه ایــن مجموعــه 70درصــدی، در بودجه کل 
کشــور قــرار نمی گیــرد و بــا ایــن روش بخش بزرگــی از کســری احتمالی 
بودجــه کل کشــور پنهــان می مانــد زیــرا اصــل بــر ایــن اســت کــه ایــن 

مجموعــه دولتــی باید با ســازوکارهایی کســری بودجه خــود را مرتفع 
می ســازند ولــی آثــار پول آفرینی آنها در اقتصاد کشــور به صــورت تورم 
ازاء یک درصــد افزایــش در حجــم  بــه  زیــرا  خــود را نشــان می  دهــد 

نقدینگی در کشور حدود 0/57درصد تورم ایجاد می شود.
امــور  مأموریــت  بیانیــه  بــا  کــه  زیــادی  بســیار  مؤسســات  وجــود 
چــون  قانونــی  معافیــت  کلیــه  از  و  شــده اند  تشــکیل  نیکــوکاری 
مالیــات، حقوق و عــوارض گمرکی و... برخوردارنــد ولی علی رغم 
بیانیــه مأموریت خــود مبادرت به امور واردات و صادرات می کنند 
و در افزایــش رکــود و تــورم نقش مؤثــری دارند و نســبت به عملکرد 
مغایر با اهداف تعیین شــده و راه های پیشــگیری از آثار ســوء فعالیت 
آنها براقتصاد کشور در بسته پیشنهادی راه حلی ارائه نشده است..

 مؤسســات بســیاری بــدون مجوزهــای قانونــی فعالیتهــای اعتباری 
انجام می دهند و آثار ســوئی بر گردش نقدینگی، تابع عرضه و تقاضا 
بــر جــای می گذارنــد و در اقتصــاد کشــور خلــل ایجاد می کننــد ولی در 

این بسته به آنها اشاره ای نشده است.
ســرگردان  ســرمایه های  وجــود   
غیرمولد در دست بخشی از جامعه 
کــه هــر زمانــی بــه بخشــی از اقتصاد 
از  ناشــی  تــورم  و  می آورنــد  روی 
نقدینگــی  حجــم  بی رویــه  افزایــش 
کــه مرتبــًا  ارزش پول ملــی را کاهش 
می دهد و عدم همخوانی بهره های 
بانکی بــا تورم موجود مــردم عادی 
پس انــداز  کــه  می کنــد  وادار  را 
 کوچک خــود را از چرخــه اقتصادی 
)پس انــداز بانکــی( خــارج نمــوده  و 
آن را به صورت کاالهای سرمایه ای 
نظیــر ارزهــای معتبــر و طــلا و ... در 
یکــی  شــاید  نگهدارنــد.  خــود  نــزد 
تورمــی  رکــود  از  خــروج  راه هــای  از 
برگردانــدن ایــن ســرمایه کوچــک بــه چرخــش اقتصادی اســت. این 
مهــم صــورت نمی گیــرد مگــر بــا افزایــش اعتمــاد اجتماعــی و ایجــاد 
ثبات اقتصادی؛ در بســته پیشــنهادی دولــت  راه هایی برای افزایش 
اعتمــاد اجتماعــی و بــه تبــع آن افزایــش ســرمایه اجتماعی در کشــور 
بــرای برون رفــت از مشــکل رکــود مطــرح نگردیــده اســت. بنا بــه آمار 
ارائه شــده توسط رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا 
و جواهــر،  امــروز در کشــور حــدود 100 تــن طــلا در خانه هــا و صنــدوق 
امانــات نگهداری می شــود کــه از ذخیره طــلای بانک مرکزی بیشــتر 
اســت؛ اگــر هر ســکه تمام بهــار را حدود 8 گــرم در نظــر بگیریم حدود 
12/500/000 ســکه در خانه هــا و در صنــدوق امانات مــردم  مردم کنز 
شــده اســت اگر برای هر ســکه مبلغ 920/000 تومان قیمت متوســط 

در نظر بگیریم 

12/500/000 × 920/000=11/500/000/000/000

یعنــی مبلــغ 11هــزار و 500میلیــارد تومــان پــول در کنــج خانه هــا قــرار 

ایــن میــزان دارایــی  اگــر عوامــل مؤثــر در کنزکــردن  کــه  گرفتــه اســت 
بررســی شــود، پــی  خواهیــم برد که بیــش از آنچــه تصور می شــود نیاز 

از  برون رفــت  راه هــای  از  یکــی   

اشــتغال  ایجــاد  و  تورمــی  رکــود 

ایجــاد انضبــاط در بودجه ریــزی و 

بودجه نویســی اســت و شــفافت 

 . اســت  آن  روشن ســازی  و 

سندیکای شــرکتهای ساختمانی 

ایــران در این زمینه آمــاده هرگونه 

و  فنــی  و  کارشناســی  کمــک 
مهندسی می باشد
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بــه اعتمادســازی در کشــور داریم تا ســرمایه اجتماعی ایجاد کنیــم. حال چنانچه 
ارزهای معتبر خارج شــده از گردش اقتصادی و جاخوش کرده در گاوصندوقهای 
مردم نگران از شرایط را به آن اضافه کنیم، مسئله ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی 
بیــش از پیــش بارزتــر می گــردد. بنابه گــزارش کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شــورای اســلامی، برآورد می شــود رقمی معادل 20 تا 30 میلیارد دالر منابع ارزی 
در خانه هــا نگهداری می شــود کــه چنانچه میانگین آن را 25میلیــارد دالر در نظر 

بگیریم و به ریال تبدیل کنیم:
25/000/000/000 × 3200 = 80/000/000/000/000

معــادل 80 هــزار میلیــارد تومان می گردد کــه به احتمال قوی علت قــرار گرفتن آن 
در کنــج خانه هــا فقــط بــه دلیل نوســانات شــدید قیمــت ارز  و کاهــش ارزش پول 
ملی نیســت بلکه به این دلیل هم هســت که بخش اقتصاد سیاســی و به تبع آن 
ایجــاد اعتمــاد اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی در کشــور به صورت جــدی مدنظر 
قرار نگرفته اســت و روی آن کار نشــده اســت و بیشــتر به جنبه های کمی اقتصاد 

پرداخته شده است.
بــرای دریافــت بیشــتر از ســرمایه اجتماعی باید بگویــم که ایده ســرمایه اجتماعی 
بــرای اولین بار توســط دانشــمندان علــوم اجتماعــی )اقتصاد، جامعه شناســی و 
متخصصــان علوم سیاســی( در مفهوم وســیع ثروت اجتماعــی و درآمد اجتماعی 
زیــرا ســرمایه اجتماعــی  اقتصــاد سیاســی، و جامعه شناســی شــد  ادبیــات  وارد 
مفهومی چندبعدی دارد و بین اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی 
دارای فصــل مشــترک می باشــد و زاده کنــش و واکنشــهای افــراد در شــبکه روابط 

اجتماعی است.
بنابرایــن ســرمایه اجتماعــی بــه پیوندهــا و ارتباطــات میــان اعضــای یک شــبکه 
اجتماعی به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل 
موجــب تحقــق اهــداف اعضــای گــروه می  شــود و در ســطح کلان باعــث اعتمــاد 

متقابل میان دولت و مردم و تحقق اهداف اقتصادی حاکمیتی می گردد.
الزم به ذکر است که بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل 
فرهنگی و رشــد اقتصادی ناهموار و دشــوار می شــود و به هدفهای پیش بینی 
شــده نایل نمی گردد. بنابراین وقتی رشــد اقتصادی با ســرمایه اجتماعی پیوند 
و همبســتگی شــدید دارد لذا یکی از دالیل رکود به عنوان یک بیماری اقتصادی 
یــا کاهــش ســرمایه اجتماعــی در الیه هــا و گروه هــای  از عــوارض عــدم وجــود و 
اجتماعی اســت که نشــان می دهد در این زمینه اقدام الزم به عمل نیامده است 
و بایــد راهکارهــای ایجــاد و تقویت ســرمایه اجتماعی در کشــور به کار گرفته شــود 
تــا بتوانیــم از طریق آن شــبکه روابــط اجتماعی منســجم و تعاملات خــلاق میان 
انســانها بــا یکدیگر و ســازمانهای اجتماعی برقرار ســازیم؛ امروز بــرای برون رفت از 
رکــود و تــورم ســازوکارهای مطرح شــده توســط دولت شــرط الزم اســت ولی کافی 
نیســت، می بایســتی فعالیتهایی در زمینه ایجاد و گســترش ســرمایه اجتماعی در 
کشور شکل گیرد تا اعتماد متقابل، پذیرش اقناعی، رقابت منصفانه، همکاری با 
در نظر داشتن تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و منافع ملی بر منافع جمعی و 
فردی به عنوان شاخصه های سرمایه اجتماعی تقویت شود تا ابعاد و مؤلفه های 
دیگر آن چون مشــارکت اختیــاری و ارادی، قانون پذیری، مســئولیت پذیری وارد 
چرخــه هســتی اجتماعی شــود. با تقویــت و ایجاد ســرمایه اجتماعی و بــا تأکید و 
لحــاظ کردن اقتصاد سیاســی در پایه تحلیل عوامــل، راه های برون رفت اثربخش 
و الزم فراهــم می شــود زیــرا که مطالعات نشــان می دهــد که نقش این ســرمایه در 
توسعه کشور و برون رفت از رکود و تورم از سرمایه های فیزیکی و انسانی به مراتب 
مؤثرتــر عمــل می کند و با آن، آثار ســایر ســرمایه ها و ســرمایه گذاری ها بهینه عمل 

خواهد کرد.

نشستـــــــــــــــهای  بگیریـــم  نیـــک  فـــال  بـــه 
بــــــــــــین  را  مـــاه  شـــهریور  اندیشـــی  هـــم 
خصوصـــی بخـــش  و  خصوصـــی  بخـــش  و   دولـــت 

 بین خودشان!
کــه  چــرا  اســت  رکــود  ضــد  النفســه  فــی  بحثهــا  ایــن   
 تولیــد فکــر مــی کنــد، نگاهــی بــه مباحث جــاری )کــه در
  شهریور ماه جاری از ترافیک سنگین تری برخوردار بود(

تغییــر  بــرای  کافــی  اراده  از  طرفیــن  دهــد  مــی  نشــان   
برخوردارند ولی ابزار کافی ندارند!

 این اراده چگونه پدیدار گشته است؟

 بر رســی های دولت نشــان داده اســت  درآمدهای چند 
صد میلیاردی سالهای اخیر تنها رکود منفی 5/8 درصدی   
تورم 45 درصدی و فســاد فراگیر را  از خود به جای گذاشــته 
است. البته تضعیف همه جانبه  بخش خصوصی با ساز و 

کارهای  قانونی و  رانتی نیز بی اثر نبوده است. 

 بــا ایــن وصــف بخــش خصوصــی و بــه ویــژه صنعــت 
احــداث خــود را ناگزیر می بینــد که پیوند خــود را با منابع 

دولتی قطع کند و رسا اقدام نماید.

 دولــت بــه ایــن نتیجه رســیده اســت کــه هــزاران طرح 
نیمــه تمــام )بــه ارث بــرده شــده از قبــل( نیاز بــه بیش از 
470 هزار میلیارد تومان بودجه دارد و تامین آن از عهده 
دولــت خــارج اســت  الجــرم   بایــد بــه بخــش خصوصــی 

واگذار شود. 

ݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢ بخــش خصوصــی دارد بــاور می کنــد کــه دیگــر نمی توانــد بــا اتــکا 
به درآمدهای نفتی و برنامه های دولتی ادامه حیات دهد

  دولــت بــه ایــن نتیجــه رســیده  اســت کــه بــرای تامیــن 

اشتغال، ساالنه نیاز به یکصد و بیست هزار میلیارد تومان 
بودجــه دارد کــه که معــادل 61 درصد بودجه جاری ســال 
93 میباشد و بالطبع تخصیص چنین بودجه ای ا از عهده 

دولت خارج و الجرم باید به بخش خصوصی واگذار شود

  بخــش خصوصی به این نتیجه رســیده اســت که در 

مقابل این مشکلات عظیم ملی مسئولیت خود را در 
قالــب ایجاد اتاقهــای فکر و ارائه طرحهــای اقتصادی 

به دولت ایفا کند.
 دولت  می خواهد نظام بانکی را از بیراهه واســطه گری 

و بنگاهــداری برگرداند تبیین قانــون کند و  بانک مرکزی 
را فعال کند.

 بخــش خصوصــی صنعــت احــداث رهیافتهایــی را بــه 

دولت ارائه می دهد: تســهیل قوانین بویژه در نظام فنی- 
اجرایی، افزایش طرحهای عمرانی به نفع توسعه، تولید و 
اشتغال به همراه افزایش نقدینگی و بازگشت سرمایه اش 

نزد دولت، تقویت بنیه مالی و حمایت تکنولوژیک و ...

بی شک همه این ها نشانه تحول است و می تواند بستری 
مناسب برای رشدو توسعه  اقتصاد مقاومتی  باشد.

مهندس غنی زاده
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هیات مدیــره  رئیــس  ملکیانــی   منوچهــر  مهنــدس  آقــای 
ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران  در ابتدای این جلسه 
بــا خیــر مقدم بــه مهمانان فرمودند: جلســه امروز توســط فدراســیون 
انرژی و به همت جناب آقای مهندس پارسا برگزار شده است تا درباره 
الیحــه خــروج از رکود تورمی که بعد از تصویــب هیات وزیران با امضای 
دکتــر روحانــی و با قید فوریت به مجلس ارســال شــده اســت به نقد و 
بررســی بپردازیــم. دکتر نیلی در تهیه و تدویــن این الیحه که مربوط به 
رفــع موانــع تولید رقابــت پذیر و ارتقای مالی کشــور اســت نقش فعالی 
داشــته اند، و امروز میهمان سندیکای شرکتهای ساختمانی هستند 
تــا در ایــن بــاره به تبــادل نظــر بپردازیــم. البته بنــده شــخصا معتقدم 
ایــن الیحــه جــای اصلاح زیــادی به خصــوص در بخشــهای مربوط به 

سازندگان کشور دارد که موتور محرک توسعه و اشتغالزایی کشورند، 
آقــای مهنــدس محمــد پارســا رئیس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانی 
گفــت: از دکتــر نیلی و هیات رئیســه محترم فدراســیون صادرکنندگان 

حــوزه انرژی و صنایع وابســته و اعضای هیات مدیره تشــکلهای عضو 
فدراســیون که تشــریف آوردند تشــکر می کنم. امیدوارم در این دولت 
با تدبیر و علم مســائل بررســی شــود و موتور اقتصاد کشــور راه بیافتد. 
دکتر نیلی در جاهای مختلف با بخش خصوصی وارد بحث شــده اند 
الزم اســت اینبار هم کمک کنیم تا الیحه به نفع اقتصاد کشــور و برون 

رفت از رکود مورد تصویب قرار گیرد. 

یــک نکتــه قابــل ذکــر بحــث جنــاب آقــای دکتــر نوبخــت در مصاحبــه 
ارز  داریــم  کردنــد ســعی  عنــوان  کــه  اســت  قبــل  روز  تلویزیونــی چنــد 
را یکســان کــرده، نــرخ آن را پاییــن بیاوریــم کــه اصــلا بــا ایــن الیحــه و 
حمایــت از تولیــد همخوانــی نــدارد. چــون قــدرت رقابــت بــا واردات 
خارجــی را پاییــن مــی آورد. در حــال حاضر با محاســبات سرانگشــتی 
نــرخ ارز بایــد خیلــی باالتــر از میزانــی باشــد کــه اکنون هســت. مســئله 
بایــد کــه در واقــع   بعــدی مســئله بیمــه اجبــاری پیمانــکاران اســت 

 برنامــه دولــت بــرای خــروج از رکــود طبق وعده ریاســت محتــرم جمهور با مشــارکت تیمی 
دســتگاه هایی همچــون معاونــت برنامه ریــزی، بانــک مرکــزی، وزارت صنعــت و تجــارت، 
وزارت راه و شهرســازی تنظیم و در 173 بند به موضوعات و تصمیم گیری پرداخته اســت. 

بخشی از برنامه دولت برای خروج از رکود به صورت الیحه به مجلس تقدیم  شده است. 
باتوجــه بــه اهمیــت این برنامه، نشســت »بررســی و تحلیل نقاط ضعــف و قوت گزارش خــروج از رکود 
غیرتورمــی« دولــت، بــا حضــور صاحبنظــران تشــکلهای فنــی و مهندســی توســط  فدراســیون انــرژی 
هماهنگ شــده بود در ســندیکای شرکتهای ساختمانی  برگزار شد. در این جلسه دکتر مسعود نیلی،  
مهنــدس صدرهاشــمی نــژاد، مهنــدس پارســا، و مهنــدس دولتشــاهی در حضــور مهنــدس منوچهــر 

ملکیانی فرد، و دیگر اعضای سندیکا  به بیان نظرات خود پرداختند.

 مشاور عالی اقتصادی ریاست جمهوری  در سندیکا ی شرکت های ساختانی ایران مطرح کرد 

طرݥحݥ خرݥوݥجݥ اݥزݥ رݥکوݥدݥ 
مبناݥیݥ سیاݥستݥ هاݥیݥ اݥقتصاݥدݥیݥ کشوݥرݥ تاݥ پاݥیاݥنݥ ساݥلݥ 93ݥ

نشست
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 بیمــه هایــی بــه وجــود آید کــه در آنها نقش بانــک از بیمه جدا باشــد. 
و پــروژه هــا از انواع پوشــش ریســک بهره مند شــوند و در صورت ایجاد 

مسئله ای بیمه جایگزین پیمانکار شود. 

در ادامــه آقــای مهنــدس محمدباقــر صدرهاشــمی عنــوان کردنــد: 
بــه  الیحــه  ایــن  از  مهمــی  بخــش 
موضوع بانکها مربوط است و بخش 
بــه چگونگــی تصفیــه بدهــی  دیگــر 
داللــت  طلبــکاران  بــا  دولــت  هــای 
دارد. آنچــه بــه بانکها مربوط اســت 
از لحاظ نظری بســیار خوب است از 
جملــه اینکــه میزانــی از دارایی های 
بانکهــای  و  شــود  فروختــه  بانکهــا 
دولتــی و خصوصــی  از محــل فروش 
ایــن دارایــی هــا بــه افزایش ســرمایه 

خود بپردازند. 
را  جدیــد  الیحــه  دولــت  حالــی  در 
تصویب می کند که ما لوایح درســت 
و غلــط زیــادی در دولتهای گذشــته 
داشــته ایم که ســالها اجرا نشده اند 
و گاه از بیخ و بن منحرف شــده اند. 
مرحوم دکتر نوربخش زمانی مشکل 
کشور را در نوع بانکداری آن دانسته 
بود و فکر می کرد چون اقتصاد کشور 
ما بانک محور اســت و بانکها ستون 
اقتصــاد هســتند، اگــر بانکــداری بــه 
عنوان ابزاری توســعه ای به درستی 
ســامان  و  ســر  اوضــاع  شــود   پیــاده 
علارغــم  متاســفانه  امــا  گیــرد.  مــی 
پیگیــری ایده ایشــان، بانکــداری به 

سرانجام مطلوبی نرسید. 
بــرای حــل ایــن مشــکل هــم الیحــه 
خــروج از رکود تورمی پیشــنهادهایی 
توانــد  مــی  الیحــه  ایــن  امــا   دارد 
را  اقتصــادی مملکــت  هــای  جنبــه 
در حــوزه تئوریــک حــل و فصــل کند 
دارم  شــک  عملیاتــی  حــوزه  در  امــا 
مطلــوب  نتیجــه  بــه  قانــون  ایــن 
برســد. برای مثــال ذکر شــده بانکها 
موظفنــد میزانی از دارایــی های غیر 
بانکــی خــود را بفروشــند و از محــل 
آن بــه افزایش ســرمایه بپردازند. اما 
 در ایــن بــاره یک بانــک مــی تواند با 
توجیــه هــای زیــادی از جملــه نبــود 

خریدار  از این کار طفره برود. 

آیــا بانــک مرکــزی در ایــن مــورد کنتــرل الزم را اعمــال خواهــد کــرد؟ در 
حالــی کــه ایــن کنتــرل در صورت عملی شــدن فقــط دربــاره 75 درصد 
پول موجود در کشــور اســت که در بانکها و تحت نظــارت بانک مرکزی 
اســت و بقیه پول در دســت افرادی است که به هیچ صراطی مستقیم 

نیستند.   

ســپس جنــاب آقــای دکتر مســعود 
اقتصــادی  عالــی  مشــاور  نیلــی، 
رئیــس جمهــور نیــز عنــوان کردند: 
همانطور که مســتحضرید کشورهای 
زیــادی در جهــان  در حــال توســعه 
اقتصــادی  رشــدهای  کــه   هســتند 
درصــد   5 زیــر  تورمــی  و  رقمــی  دو 
کشــورهای  امــروزه  انــد.  داشــته 
چنیــن  کــه  ای  توســعه  حــال  در 
رکوردهایــی دارنــد کــم نیســتند ولی 
20 ســال پیش آمارهــای بین المللی 
اینگونــه نبوده، ظرف بیســت ســال 
دنیــا  در  جالبــی  اتفاقهــای  گذشــته 
داشــته  را  دســتاورد  ایــن  و  افتــاده 
اســت. تــا جایی کــه امــروزه صحبت 
از تــورم یــک رقمــی بــه معنــی زیــر 10 
درصــد نیســت و صحبت از تــورم زیر 
5 درصــد مــی شــود. طبیعتــا ما هم 
اقتصــادی  چنیــن  کــه  علاقمندیــم 
داشــته باشیم علی ا الصول قابلیت 
چنیــن  تحقــق  اجــازه  مــا  کشــور 
شــرایطی را از لحاظ منابع و ذخایر و 

موقعیت جغرافیایی و ...دارد. 
در دو دهــه گذشــته چــه اتفاقی در 
کشــورهای در حال توســعه جدای 
از جغرافیــای مکانی آنها روی داده 
است. می توان فهرست مشابهی 
از سیاســتهای اعمال شــده آنها را 

به شرح زیر ارائه اد
1- تعامــل خوبی با بازار، تکنولوژی 

و سرمایه جهانی داشته اند
2-محیــط اقتصــادی کلان با ثبات 
و پیــش بینــی پذیر به وجــود آورده 
اقتصــادی  قطعیــت  عــدم  و  انــد 
حداقــل  بــه  بنگاههــا  بــرای   را 

رسانده اند 
بــا  و  روان  کار  و  کســب  3-محیــط 
انــد و  بــه وجــود آورده  کــم  هزینــه 
مداخــلات دولــت در ایــن محیــط 

بسیار کم شده است 
4- نظــام تامیــن مالــی بــه وجــود 

دکتر نیلی:
مبنــای رکــود  از  خــروج   طــرح 
  سیاســت های اقتصادی کشور 

تا پایان سال 93 است.

گــزارش  در  ســرفصل  چهــار 
سیاســت های اقتصادی دولت 
بــرای خــروج غیرتورمــی از رکــود 
طــی ســال های 93 و 94 وجــود 
کــه شــامل سیاســت های  دارد 
محیــط  بهبــود  کلان،  اقتصــاد 
و  مالــی  تامــیݫݔن  کار،  و  کســب 
فعالیت هــا و محرک هــا و خروج 

از رکود  می باشد.
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آورده انــد کــه در برخــی کشــورها بانــک نقــش محــوری دارد و در 
برخــی کشــورها بــازار ســرمایه نقــش مســلط  دارد.  و بنگاههــای 

مالی می دانند برای تامین مالی باید به کجا مراجعه کنند.
5-بخش خصوصی به عنوان محور فعالیتهای تولیدی و سرمایه 

گذاری از مجموع عوامل ذکر شده استفاده می کند
بــا توجــه بــه مــوارد ذکر شــده متاســفانه مــا انحرافــات زیــادی از این 

در  تنهــا  نــه  ایــم.  داشــته  اصــول 
بلکــه  نیســتیم  جهــان  بــا  تعامــل 
متنوعــی  تحریمهــای  شــرایط  در 
هســتیم که جدیدترین آنها تحریم 
بــار  اولیــن  بــرای  کــه  اســت  مالــی 
روی کشــور ما اعمال شــده اســت. 
محیــط اقتصــادی ثبات نداشــته، 
فضــای کســب و کار مخــدوش و بــا 
مداخــلات دولت همراه اســت. ما 
سیســتم  و  کوچــک  ســرمایه  بــازار 
بانکــی ناکارایی داشــته ایم. بخش 
خصوصــی هــم در بخــش بنگاهــی 
کــه  اســت  نداشــته  فعالــی  نقــش 
اقتصــادی  رشــد  بــه  اینهــا  همــه 
 پاییــن، تــورم بــاال و اشــتغال اندک 

می انجامد. 
طــور  بــه  عوامــل  ایــن  مجموعــه 
شــرایط  و  بــوده،  حاکــم  خــاص 
خاصــی را بــر  کشــور مــا حاکــم کرده 
اســت. از ســال 91 مــا شــاهد رشــد 
منفــی و تورم نزدیک بــه 50 درصد 
بــوده ایم که فقــط در دوران جنگ 
تجربــه شــده بــود. اقتصــاد مــا در 
وضعیــت خاصی قــرار گرفته اســت 
تجربــه  را  باالیــی  بیــکاری  نــرخ   و 
کرده ایم. در این ســالها هر کسی به 
موضــوع سیاســتگذاری اقتصادی 
مــی پرداخــت نــه تنهــا باید مســیر 
منطقــی را طی می کرد و به عوامل 
ذکــر شــده مــی پرداخــت، بلکــه بــا 
ادامــه  فــرض  و  اول  مــورد  حــذف 
محورهــای  روی  تحریــم  شــرایط 
دیگــر کار مــی کرد که ایــن الیحه نیز 
زیرمجموعــه ای از گــزارش خروج از 

رکود است. 
خــروج  طــرح  افزودنــد:  ایشــان 
هــای  سیاســت  مبنــای  رکــود  از 
ســال  پایــان  تــا  کشــور  اقتصــادی 
93 اســت. 4  ســرفصل در گــزارش 
دولــت  اقتصــادی  سیاســت های 

برای خروج غیرتورمی از رکود طی ســال های 93 و 94 وجود دارد که 
شــامل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار، تامین 
مالی و فعالیت ها و محرک ها و خروج از رکود  می باشــد. گزارش  173 
بند دارد که 30 بند آن مربوط به موضوعات و بندهای تصمیم گیری 

است که به دولت ارائه شد. 

گــــــــــــــــــــــفتند:  نیلــی  دکتــر  آقــای 
عنــوان بــا  هایــی  فعالیــت   البتــه 

انتخــاب  رشــد  هــای  محــرک   
گــزارش  انتشــار  از  پــس  کــه  شــده 
 مشــاهده خواهیــد کــرد امــا یکی از

در  مــا  اصلــی  هــای  اولویــت   
بیشــتر  تجهیــز  گــزارش  ایــن 
شــدن  حداکثــر  و  مالــی   منابــع 
و  اســت  مالــی  منابــع  وری  بهــره 
اینکه ایــن منابع بــه فعالیت هایی 
که بیشــترین بازده را داشته باشند 
ایــن  از  بســیاری  یابــد.  اختصــاص 
صرفــه  حــوزه  ماننــد  هــا  فعالیــت 
جویــی در مصرف انــرژی، صادرات 
و  گاز  نفــت،  و  مســکن  غیرنفتــی، 
صنعــت  پیشــروان  پتروشــیمی، 
صنعــت  بــرای  تقاضــا  کــه  اســت 
ارزآوری  و  اشــتغال  بــه  و  ایجــاد 
 فعالیت هــای اقتصادی هم کمک 
بــه  اعتمــاد  متاســفانه  می کنــد. 
بــه  دولــت  سیاســتگذاری  اســناد 
خاطــر اجــرای بــد یــا اجــرا نشــدن 
آنها کم شــده اما در شــرایط خطیر 
کنونــی بایــد به فکــر اجرایی کردن 
بخــش  و  باشــیم  مفیــد  قوانیــن 
شــدن  اجرایــی  بــرای  خصوصــی 
این مــوارد پیگیــری الزم را بنماید 
و بــرای حل مشــکلات پیشــنهاد 
دهــد. برخی از عوامــل موثر برای 
خــروج از رکــود هــم کــه از نــگاه ما 

دور مانده پیشنهاد شود.  
ایــن  فقــط  کار  ایــن  دســتاورد 
نیســت که شــما یــک گــزارش برای 
دولــت ارســال کنید که نظــر بخش 
خصوصــی درباره این قانون باشــد 
بلکــه ارتبــاط بیــن دولــت و بخش 
خصوصــی ایجاد می شــود. همین 
قصــد  کــه  را  کاری  دولــت  کــه  امــر 
نقــد  را دارد در معــرض  آن  انجــام 
 قــرار می دهــد فرصت خوبــی برای

دکتر علی شمس اردکانی
 رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران:

چناݤنچهݤ بخوݤاݤهیــمݤ ترݤاݤزݤ مناݤبعݤ 
مــوݤرݤدݤ  رݤاݤ  صناݤیــعݤ  مصــاݤرݤفݤ  وݤ 
باݤیــدݤ  دݤهیــمݤ  قــرݤاݤرݤ  اݤرݤزݤیاݤبــیݤ 
توݤلیــدݤ  دݤرݤ  رݤاݤ  هــاݤ  آݤنݤ  جاݤیــگاݤهݤ 
مدݤنظــرݤ  دݤاݤخلــیݤ  ناݤخاݤلــصݤ 
قرݤاݤرݤ دݤهیمݤ.ݤ کشــوݤرݤیݤ کهݤ رݤشدݤ 
صنعــتݤ وݤ صــاݤدݤرݤاݤتݤ آݤنݤ بیشݤ 
دݤاݤخلــیݤ  ناݤخاݤلــصݤ  توݤلیــدݤ  اݤزݤ 
شــکوݤفاݤ  اݤقتصــاݤدݤیݤ  باݤشــدݤ،ݤ 
دݤرݤ  اݤیــرݤاݤنݤ  دݤرݤ  هرݤچنــدݤ  دݤاݤرݤدݤ،ݤ 
اݤنــرݤژݤیݤ  مختلــفݤ،ݤ  بخشــهاݤیݤ 
برݤخــوݤرݤدݤاݤرݤ  نســبیݤ  مزݤیــتݤ  اݤزݤ 
رݤفــعݤ  الݤیحــهݤ  وݤیݤ  هســتیمݤ.ݤ 
موݤاݤنــعݤ توݤلیــدݤ رݤقاݤبــتݤ پذݤیــرݤ وݤ 
کشــوݤرݤ  ماݤلــیݤ  نظــاݤمݤ  اݤرݤتقــاݤیݤ 
دݤرݤ  دݤوݤلــتݤ  ســوݤیݤ  اݤزݤ  گاݤمــیݤ  رݤاݤ 
جهتݤ بهبوݤدݤ شــرݤاݤیطݤ فضاݤیݤ 

کسبݤ وݤ کاݤرݤ دݤاݤنستݤ.ݤ 
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 شکل گیری ارتباط بین دولت و صاحبنظران است. 
هــدف از طــرح خــروج از رکــود هــم ایجــاد تحــرک اقتصــادی و چرخیــدن 
چرخهای اقتصاد اســت برای همین گفتگوی مشــترکی الزم است چرا که 
ابعــاد مشــکلات اقتصاد ما بزرگ اســت و همیاری مــی طلبد. در مجموع 
تمــام کشــورهای دنیا، تنها کشــوری که بــا رکود تورمی مواجه بوده اســت 
کشــور مــا بــوده در حالی کــه با توجه به شــرایط کلی کشــور می تــوان از آن 
عبــور کــرد. بنــده پیشــنهاد دارم کارگروهی تشــکیل شــده، نظــرات جمع 
بنــدی کنــد و بــه دولــت ارائــه شــود. بــا اینکه قیــد فوریــت به ایــن الیحه 

خورده است اما امکان ویرایش و اصلاح آن وجود دارد. 

آقــای مهندس ســیامک دولتشــاهی 
خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  از 
بــه  اشــاره  بــا  نیــز  مهندســی  و  فنــی 
 جوایــز صادراتــی گفتنــد: همانطــور کــه
از  یکــی  جایــزه  ایــن  دانیــد  مــی   
صادرکننــدگان  اصلــی  فاکتورهــای 
خدمــات فنــی و مهندســی بــوده و در 
ســال 81 کــه تعلــق گرفتــه، رشــد قابــل 
توجهــی در صــادرات داشــته ایــم. امــا 
دالیــل  بــه  گذشــته  ســالهای  طــی  در 
کــه  شــده  قطــع  جایــزه  ایــن  مختلــف 
بایــد دوباره احیا شــود و پیمانــکاران با 
تکیــه بــر آن قــادر باشــند بــه کارفرمــای 
خارجی تخفیف بدهند و در مناقصات 
برنده شــوند. در مورد خسارات دیرکرد 
مطالبــات پیمانــکاران و مشــاوران هــم 
باید تدبیری اندیشــیده شود و با توجه 

به تورم موجود پرداخت گردد. 

حاضــران  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
آقــای  پرداختنــد.  نظــر  اظهــار  بــه 
رئیــس  اردکانــی  شــمس  علــی  دکتــر 
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران نیــز کــه 
بــود  جلســه  در  حاضــران  جمــع  در 

عنــوان کردنــد: مشــکل کســب و کار در کشــور عامــل رکــود اســت و قانون 
بهبــود فضــای کســب و کار که در ســال 1390 بــه تصویب مجلس شــورای 
اســلامی رســیده آئین نامه اجرایی آن تاکنون ابلاغ نشده است. چنانچه 
بخواهیــم تــراز منابــع و مصــارف صنایــع را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم باید 
جایــگاه آن هــا را در تولیــد ناخالــص داخلــی مدنظــر قرار دهیم. کشــوری 
کــه رشــد صنعــت و صــادرات آن بیــش از تولیــد ناخالــص داخلی باشــد، 
اقتصــادی شــکوفا دارد، هرچند در ایران در بخشــهای مختلف، انرژی از 
مزیت نســبی برخوردار هستیم. وی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقــای نظام مالی کشــور را گامی از ســوی دولت در جهت بهبود شــرایط 

فضای کسب و کار دانست. 

بــا  بحــث  گفتگوهــا،  ادامــه  در 
صــادرات مــواد خــام ادامــه یافــت و 
آقــای مهنــدس ملکیانــی فــرد عنوان 
از  تلویزیــون  و  رادیــو  اینکــه در  کردنــد: 
 تعویــض نفت بــا کاالی روســی صحبت 
می شــود به واقع مانع اساسی در قبال 
توســعه فضــای کســب و کار اســت و بــر 
خــلاف قانــون توســعه مســتمر فضــای 

کسب و کار است. 
دکتـــر  آقـــای  بـــه  خطـــاب  ایشـــان   
 نیلـــی، گفــــــــــــــــــــــــــــتند: ســـــــــــندیکای 
و  ســـــــــــــاختمانی  شرکـــــــــــــــــــــــــــتهای 
تشکلـــــــــــــــــــــــــهای بخـــش خــــصوصی 
بررســـی  بـــرای  کــــــــــــــــــــــــــارگروهی 
خـــروج  طـــرح  ضعـــف  و  قـــوت  نقـــاط 
دهنـــد  مـــی  تشـــکیل  تورمـــی  رکـــود   از 
می خـــــــــواهـــــــــــــــــــــــــند  اعــــضا  از   و 
بنـــدی  اولویـــت  حـــوزه  ســـه  در 
تصحیـــح  اجـــــــــــــــرایی،   راهکارهـــای 
پیشـــــــــــــــنهادهای تکمیلـــی  و  قانـــون 
تـــا  دهنـــد  ارائـــه  را  خـــود  نظـــرات 
طـــرح  ایـــن  تکمیـــل  و  تصحیـــح  بـــه 

 . مـــد نجا بیا

مهندس ملکیانی فرد: 

و  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 

کارگروهــی  خصوصــی  بخــش  تشــکلهای 

بــرای بررســی نقاط قــوت و ضعــف طرح خــروج 

 از رکــود تورمــی تشــکیل مــی دهنــد و از اعضــا 
می خواهند در سه حوزه اولویت بندی راهکارهای 

اجرایی، تصحیح قانون و پیشنهادهاىݬݔ تکمیلی 

نظرات خود را ارائه دهند تا به تصحیح و تکمیل 

این طرح بیانجامد. 
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مقدمه:
و  تعــاون  و  همیــاری  شــکوه  از  ویــژه ای  جلوه هــای  ایــران 
انسان دوســتی بی شــائبه اســت. با بررســی و پژوهــش در تاریخ 
اجتماعــی ایــن ســرزمین بــه نمونه هــا و الگوهــای گران ســنگی برخورد 
می کنیم که احســاس مســئولیت در مقابل انســانهای دیگر، گروه های 
اجتماعی و جامعه انسانی را در حدی باالتر از مطلوب نشان می دهند 

و آن را از حالت بالقوه به بالفعل می رسانند.
کاوشــها و کنکاش ها در تاریخ، ما را به مفاهیمی چون وقف می رســاند 
کــه در آن فــردی بخشــی از دارایی هایش را صرف اموری چون ســاخت 
دارالشــفاء )درمان بیماران( و یا تهیه ابزار و وســیله کار برای انســانهای 
آمــاده بــه کار ولــی فاقد ابــزار کار می نماید تا آنان با ادامــه حرفه، زندگی 
خــود را تأمیــن و احســاس مفید بودن و ارزشــمندی و کرامت انســانی 
را بــه مثابــه منزلــت اجتماعــی در خــود بازتولیــد کننــد در تاریــخ ایــران 
ایــن قبیــل امــور نیکــوکاری را می تــوان در دو گــروه طبقه بنــدی کــرد. 
تعــاون اجتماعــی بی برنامه که براســاس احســاس مســئولیت فردی و 
بــا روشــهای کمکهای مقطعی و مســتقیم فــرد به افــراد نیازمند چه در 
قالــب کمکهــای مالی، کاالیی و مواد غذایــی و چه در چهارچوب تأمین 
ابزار و وسایل کار واقعیت می یابد و تعاون اجتماعی با برنامه که دارای 
بیانیه مأموریت، چشــم انداز، ارزشــها و اهداف بلندمدت و راهبردها و 
راهکارهای عملیاتی و اجرایی مســتمر اســت و نگاهی کلان نگر دارد که 
همانطوریکــه در باال اشــاره شــد بســیاری از کارهای خیر شــرعی دارای 
روشهای تعاون اجتماعی با برنامه می باشد با مراجعه به کتب و اسناد 

تاریخی شــیوه نامه های اجرایی تعاون اجتماعی را در مباحث حکمت 
عملی یا علم االخلاق ابن سینا تحت عنوانهای تدبیر خود، تدبیر منزل 
و تدبیر شــهر و یا در دانشــنامه کیمیای ســعادت و نصیحت الملوک اما 
محمــد غزالــی و قابوس نامــه امیرعنصرالمعالــی و گلســتان و بوســتان 
ســعدی می تــوان دیــد و برگزیــد بنابراین تاریــخ ایران مملو و مشــحون 
از رادمــردان و بزرگانــی اســت کــه امــور تعــاون اجتماعــی را بــه عنــوان 
مســئولیت اجتماعــی خویــش در برابــر جامعــه انســانی قلمــداد کــرده 
و در راســتای آن از هیــچ کوششــی دریــغ نکرده انــد. ایجــاد آب انبارها، 
کاروانســراها برای ابن ســبیل، و صله رحم و یا سایر  کارهای خیر شرعی 
از جملــه امــور مربــوط بــه تعــاون اجتماعی اســت کــه در هــر دوره ای از 
تاریخ اجتماعی و مناســبات اجتماعی ناشــی از آن به شــکلی متناسب 
بــا نیازهــای زمــان انجــام شــده اســت امــروز در هزاره ســوم به ویــژه در 
کشــور مــا ایــران بــه دلیل قطبــی شــدن شــدید الیه هــای اجتماعی که 
زندگــی عادی عــده ای از آرزوها، آرمان ها و رؤیاهای گروه وســیعی فراتر 
مــی رود چه انســانهای پراســتعدادی که بــه دلیل عدم توانایــی مالی و 
اقتصــادی خانوادگی و یا بی سرپرســتی، تک سرپرســتی و بدسرپرســتی 
امــکان شــکوفایی اســتعدادها و خلاقیتهای آنها بــروز و ظهور نمی یابد 
و بــه دلیــل ایــن قبیــل محرومیتهــای تحمیلــی و از پیش تعیین شــده 
انســانهایی کــه می توانند مبتکــر و مخترع، خلاق و آفرینش گر باشــند و 
تحوالتــی اثربخــش در محیط زندگــی و اجتماعی ایجاد کننــد از گردونه 
رشــد و بالندگــی در می مانند و بــه کژراهه ها و بی راهه هــا درمی غلطند؛ 
کــه بــه تعبیر فیلســوفی بــزرگ کــه می گویــد: اگر ســجایای انســانی ثمره 

آموزش نیروی انسانی 
 گامی اساسی در توسعه پایدار کشور

   ݣݣݣݣݣݣݣݣ در گفتگو با  بنیانگذار و مؤسس بنیاد صدر هاشمی نژاد 

معرفی

و عضو شورایعالی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران مطرح  شد
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محیط اســت پس باید محیط را انســانی ســاخت و اگــر بپذیریم پایه و 
مایه اصلی و اساسی توسعه چه در بعد انسانی و چه در بعد اجتماعی 
و اقتصادی آن، آموزش و پرورش اســت که به قول ضرب المثل چینی 
اگــر برنامــه یکســاله داری گندم بــکار، اگر برنامه ده ســاله داری درخت 
گردو بکار و اگر برنامه صدســاله داری مدرســه باز کن. بنابراین آموزش 

و پــرورش زیرســاختهای توســعه 
در  و  می ســازد  را  کشــوری  هــر 
جوامــع انســانی اســتعداد فردی 
برای دســتیابی به آن شــرط الزم 
اســت ولی شرط کافی نیست زیرا 
که امکانات برای کســب آن برای 
همــگان فراهــم و میســر نیســت 
لــذا بــا شــناخت و درک تاریخــی 
درســت از نقش آموزش و پرورش 
و  اجتماعــی  توســعه  فراینــد  در 
اقتصادی و توســعه انســانی باید 
زمینه هــای  فرصــت،  ایجــاد  بــا 
اســتعدادها  شــکوفایی  و  رشــد 
خانواده هــای  فرزنــدان  بــرای  را 
فراهــم  بی بضاعــت  و  تهیدســت 
جلوه هــای  از  یکــی  کــه  ســاخت 
ویــژه ایــن اقــدام بــزرگ و ســترگ 
از  کــه  کارســتان  اســت  کاری 

مهنــدس  روشــن  ذهــن   و  روشــن  اندیشــه 
محمــد صدرهاشــمی نژاد کارآفریــن برجســته 
فعــل  بــه  ایــده  از  کشــورمان  افتخارآفریــن  و 
درآمده است و آن تأسیس و ساخت مدارس 
هــر  در  و  کشــور  اســتان   31 در  شــبانه روزی 
بــا ظرفیــت 900نفــر اســت کــه بــرای  اســتان 
فرزنــدان پراســتعداد ولــی بی بضاعــت بــه کار 
گرفتــه خواهــد شــد تــا از ایــن طریــق اجــرای 
عدالــت اجتماعــی در توزیــع امکانــات بــرای 
ایــن گــروه از فرزنــدان ایران زمیــن فراهم گردد 
تا در شــرایطی نسبتًا مساوی آنها نیز به اهرم 
های تعیین کننده پایــگاه و منزلت اجتماعی 
دســت یابند بــه همیــن منظــور مصاحبه ای 
بــا جنــاب مهنــدس صدرهاشــمی نژاد بانی و 
مؤســس بنیــاد صدر انجــام داده ایــم که پس 
از شــرح مختصری از زندگی فردی، تحصیلی 

و شــغلی ایشــان و فــراز و فرودهایی کــه در این فرایند و روند داشــته اند 
بــه متــن اصلی مصاحبه که پرداختن به این بنیاد اســت برمی گردیم و 
ابعــاد ســاختاری و محتوایــی آن را از زبــان مهندس صدرهاشــمی نژاد 

می شنویم.
گفتگویــی صمیمانه را با آقای مهندس ســیدمحمد صدرهاشــمی نژاد 
ایــران و بانــی و  عضــو شــورایعالی ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
مؤســس بنیــاد خیریــه، فرهنگی آموزشــی صدرهاشــمی نژاد. با شــرح 
مختصــری از زندگی نامــه ایشــان پــی می گیریــم. بــا ایــن پیــش فــرض 

اساســی و اصول موضوعه که بی شــک آقای صدرهاشمی  از کارآفرینان 
بزرگ و موفق کشــور هســتند که ضمن فعالیتهای سازندگی و آبادگری 
در زیرســاختهای توســعه ای کشــور با صــدور خدمات فنی   مهندســی 
بــه خارج از کشــور نیز منبع و منشــاء اثرات بســیار ســازنده و ارزنده ای 
ارائــه توانمندیهــای  انتقــال فرهنگــی و  در ایجــاد اشــتغال، ارزآوری، 
دانش فنی و مهندســی کشــور در ساخت 
سامانه ها و سازه های توسعه ای بوده اند. 
ایشــان در زندگی پرفراز و نشیب خویش از 
گریوه هــای بســیار دشــوار و توانفرســا گــذر 
کرده انــد تــا بــه چــکاد پیــروزی و موفقیت 
دســت یافته اند شــرح زندگی این بزرگمرد 
تاریخ ســازندگی کشــور به ویژه برای نســل 
جوان کشور هم آموختنی و هم دریافتنی 
روزهــای  مــرد  آهــن  کــوه  ایشــان  اســت. 
ســخت و گذر از مشــکلات سرسخت بوده 
و هســتند. اراده آهنیــن و عــزم پوالدین و 
پی گیری مستمر و پشتکار مثال زدنی، رمز 
و راز موفقیــت وی را رقــم می زند وی پس 
از فرازها و فرودهای بســیار و شکســتهای 
ناگوار بیش از 60 شــرکت بزرگ بین المللی 
و هلدینگ هــای فنــی، مهندســی، مالــی 
و خدماتــی را تأســیس کردنــد  و تشــکیل 
داده انــد و آنهــا را وارد چرخــه فعالیتهــای 

موفق اقتصادی نموده اند.

تقــدم فضل ایشــان را در دو مورد می توان 
ستود:

خدمــات  صادرکننــده  اولیــن  عنــوان  بــه   .1
فنــی و مهندســی کشــور و اجــرای پروژه های 
کشــورهای  در  توســعه ای  زیرســاختهای 

همجوار و سپس در سایر کشورها
2. اولیــن مؤســس بانک خصوصی در کشــور 
هســتند، بانــک اقتصــاد نوین ثمره اندیشــه  
کــه  می باشــد  ایشــان  نقــاد  ذهــن  و  روشــن 
ســخت  از  فراتــر  کوشــش های  و  تلاشــها  بــا 
تأســیس شــد اگرچــه در ایــن زمینه بــه دلیل 
صاحبــان  را  خــود  ناحــق  بــه  کــه  متولیانــی 
فعالیتهــا  قبیــل  ایــن  همیشــگی  و  اصلــی 
می دانســتند رنجهــا و خــون دلها خــورد ولی 
بــا اتــکاء بــه پشــتکار و بــا امیــد بــه نتیجه بخــش بــودن پی گیــری، این 
بخــش از فعالیــت را نیــز کــه ســخت ترین تجربــه کارآفرینــی ایشــان بود 
با موفقیت پشــت ســر گذاشــت اگرچــه مهنــدس صدرهاشــمی نژاد در 
زمینــه فعالیتهــای اقتصادی و فنی و مهندســی بــه قله های موفقیت 
دســت یافــت ولــی هرگــز دغدغه هــای اجتماعــی و رســالت خــود را در 
ایــن امــور فراموش نکرد و برای ایفای نقش اجتماعی و مســئولیتهای 
انســانی خــود بنیــادی را تأســیس کردند که مــراد از آن ایجــاد مدارس 
مــدارس  اســتان  هــر  کــه در  اســت  کشــور  اســتان  شــبانه روزی در 31 

 آقای صدرهاشــمی  از کارآفرینــان بزرگ و موفق 

کشــور هســتند که ضمــن فعالیتهای ســازندگی 

کشــور  توســعه ای  زیرســاختهای  در  آبادگــری  و 

بــا صــدور خدمات فنی   مهندســی بــه خارج از 

کشــور نیز منبع و منشــاء اثرات بســیار ســازنده 

و ارزنــده ای در ایجــاد اشــتغال، ارزآوری، انتقال 

فنــی  دانــش  توانمندیهــای  ارائــه  و  فرهنگــی 

و  ســامانه ها  ســاخت  در  کشــور  مهندســی  و 

سازه های توسعه ای بوده اند.
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شــبانه روزی آن بــا 900 دانش آموز بی بضاعت ولی مســتعد به تحصیل 
اشــتغال خواهند داشــت و کلیه هزینه های آنها پوشــش داده خواهد 
شــد. آقــای مهنــدس صدرهاشــمی نژاد به پا خواســتند که ایــن قبیل 

فرزندان ایران زمین، زمین گیر نشوند.

او به درستی نماد مردی از تبار دانایی ها و 
نمود فردی از دیار توانایی هاست

او را بایــد بیشــتر شــناخت و بیشــتر 
از اینهــا نــه تنهــا بــه جامعــه ایرانــی 
بلکــه بــه جامعه جهانی شناســاند، 
زیــرا از مردی ســخن می گوییــم که از 
دورتریــن روســتاهای همجــوار کویــر 
قدبرافراشــت  برخاســت؛  کرمــان  از 
و بــه بــار نشســت. از صدرهاشــمی 
نــژاد ســخن می گویــم. فــردی که در 
روســتای هنزا، در دامنه کوهســتان 
هزاربیــن جیرفــت و رابــر چشــم بــه 
جهان گشــود و دشــواریها را به جان 
و  پیوســته  پیگیریهــای  بــا  و  خریــد 
بــر  چشــم  ناپذیــر  خســتگی  تــلاش 
افقهــای باز داشــت. او برخــلاف نام 
روســتایش که در اصــل هنزاب بوده 
و بــه معنــی افتــادن و ریــزش آب از 
بلندی اســت چون ماهیــان قزل آال 

که در جهت خلاف رودخانه حرکت می کنند و برای رسیدن به هدف، 
بــر بلنــدای قامــت آبشــاران پــرواز می کننــد؛ وی نیــز فشــار آب توفنــده 
اجتماعــی و نیــروی بازدارنــده آبشــارهای کوبنــده اقتصادی  را پشــت 
ســر  گذاشــت تا به مقصد مقصود رسید. ایشــان با پشتکاری ستودنی 
و آموختنــی گریوه هــای نفس گیــر ســرباالیی های توانفرســای راه هــای 
پیشــرفت را بــا تــلاش دشــوارتر از ســختی  برای خــود هموار کرد. شــاید 
زندگــی در کنــار منطقــه کویــری کــه اختــلاف دمــای آن در روز بــا شــب 
تــا 40 درجــه متغیــر اســت زندگی کــردن در چنیــن فضای متضــادی از 
طبیعــت، بالیــدن در میــان تضادهای اجتماعی را بــه وی آموخت. او 
در طول دوران تحصیل دانشــگاهی خود در دانشــکده فنی دانشــگاه 
تبریــز بــرای تأمین هزینــه تحصیلی خویش آنهم در اســتانی کــه هزار و 
انــدی کیلومتــر بــا زادگاهــش فاصله داشــت در اتاق پلی کپی دانشــگاه 

کار می کــرد و ماهــی 90 تومــان یــا به بیانــی بهتر 900 ریــال )نهصدریال( 
حق الزحمــه دریافــت می کــرد و بــا مبلغــی در حــدود ماهــی 50 تومــان 
)پانصدریال( که با ســختی توسط خانواده برایش ارسال می شد یعنی 
بــا 140تومان )هزار و چهارصدریال( دوران تحصیلی را ســپری کرد و به 
تعبیــر خــودش با همان کت و شــلواری که به دانشــکده آمــده بود و با 
همــان کفشــهایی که ردپــای گذر زمان را گواهی مــی داد پای در جامعه 

گذاشت.
زندگــی  بیــان  از  بخــش  ایــن  شــاید 
بــر  ناظــر  صدرهاشــمی نژاد  مهنــدس 
ایــن واقعیــت باشــد کــه اگرچــه پایــگاه 
اجتماعــی  قشــربندی  و  اقتصــادی 
ولــی  کــرد  تغییــر  تحصیــل  بــا  ایشــان 
اجتماعــی  دغدغه هــای  لبــاس  هرگــز 
فرودســتان  بــه  و عشــق  آرمانگرایــی  و 
و  خــور  در  امــکان  و  فرصــت  ایجــاد  و 
شــرایط  از  برون رفــت  بــرای  شایســته 
بــر آنهــا دچــار دگردیســی نشــد  حاکــم 
اســتوارتر  راه  ادامــه  در  را  وی  بلکــه 
ســاخت و احتمــااًل به این دلیل اســت 
کــه می گویــد بــا همان لباســی کــه رفته 

بودم از دانشکده بیرون آمدم.
آقــای مهندس صدرهاشــمی نژاد پس 
از مدتــی کــه بــه دنبــال کاریابی بــود در 
چند شــرکت پیمانــکاری بــه کارآموزی 
پرداخــت و ســرانجام در ســال 1353 بــا حقــوق ماهــی 3هــزار تومــان 
اســتخدام شــد و با وانت ژیان مهاری که شرکت در اختیارش قرار داده 
بود به کارگاه های پروژه در حال اجرا سرکشــی می کرد و کارهای محوله 
را انجام می داد. وی پس از یکسال و نیم کار در شرکتهای ساختمانی 
بــا یکــی از دوســتانش کــه اجرای پروژه پلســازی جــاده زنجــان- بیجار 
را بــه عنــوان پیمانــکار دســت دوم در دســت اجــرا داشــت و در انجــام 
آن دچار مشــکل شــده بود، شــریک شــد و بــا موفقیت این پــروژه را به 
ســرانجام رســانید و اینگونه بود کــه  نقطه آغاز فعالیتهــای پیمانکاری 

ایشان با این پروژه کلید خورد.
آقای مهندس صدرهاشــمی نژاد فردی که از روســتای همجوار مناطق 
کویری ایران برخاسته بود با پشتکار و اراده بر تمامی مشکلات و مسائل 
فــرارو غلبــه کــرد و نشــان داد کــه بــا دســت خالی ولــی با عزمــی پوالدین 
و پشــتکاری آهنیــن می تــوان بــه کارآفرینی بزرگ تبدیل شــد کــه هزاران 
انســان دیگــر از آفرینشــهای او پایه هــا و مایه هــای ســعادت و هویــت 
اجتماعی خود را تداوم  بخشــند. وی پنجره های امید را برای رســیدن 

به چشم اندازهای آرمانهای بزرگ برای نسلهای بعد از خود گشود.
  فــردی کــه تمامــی طول تحصیل خویش را با کار ســپری کــرد. به قول 
خــودش پس از بیرون آمدن از دانشــکده تنها ســه چیز بــا خود همراه 
داشت و آن سه چیز در یک مفهوم خلاصه می شود و آن هم پشتکار 

- پشتکار و پشتکار بود.
زمانــی کــه شــرایط تأســیس شــرکت واریــز مبلــغ یکصدهــزار تومــان به 
حســاب ســرمایه شرکت توســط ســازمان برنامه و بودجه تعیین شده 

فــردی که تمامی طول تحصیل  
کــرد.  ســپری  کار  بــا  را  خویــش 
از  پــس  خــودش  قــول   بــه 
دانشــکده  از  آمــدن   بیــرون 
 تنهــا  ســه چیــز بــا خــود همــراه 
چیــز ســه  آن  و   داشــت 
خلاصــه مفهــوم  یــک  در    
هــــــــــــم  آن  و   می شــــــــــــــــــــــود 
 پشــتکار - پشــتکار و پشــتکار 

بود.
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بــرای  را  ســرمایه  میــزان  ایــن  ایشــان  بــود، 
تأســیس شرکت نداشت و با قرض از دوست 
و آشنا و با مرارت و دشواری زیاد این مبلغ را 
تهیه نمود و شــرکت خــود را با معیارهای آن 
زمان تأســیس کــرد. ولــی امور شــرکت داری 
آنگونــه نبوده اســت کــه همــواره روند مثبت 
و رو به رشــدی داشــته باشــد. به طــوری که 
در ســال 1360 در کار پیمانــکاری ورشکســت 
می شــوند و بــه تبــع آن تمامــی آنچــه را کــه 
انــد  تــا 60 درآورده  در فاصلــه ســالهای 55 
دســت  از   64 تــا   60 ســالهای  فاصلــه  در 
می دهند و توســط کارفرما خلع ید می شوند 
و مطالباتشــان پرداخــت نمی گــردد؛ ایشــان 
برای پی گیری مطالبات خویش می بایســتی 
بــه تبریــز آمــد و رفــت می کــرد عجیــب اینکه 
پولــی بــرای تهیــه بلیــط هواپیمــا نداشــتند 
و بــه اجبــار بــا اتوبوس شــب رو این مســیر را 
طــی می کردنــد و راه طوالنــی را بــا خوانــدن 
و  می کردنــد،  همــوار  خــود  بــرای  روزنامــه 
زمانــی کــه حــدود ســاعت 5 صبــح بــه تبریــز 
می رســیدند فاصلــه ایــن زمان را تــا وقت باز 
شــدن اداره هــای دولتــی به حمــام عمومی 
شهر می رفتند، چون امکان پرداخت هزینه 
مســافرخانه را نیــز نداشــتند و از روزنامــه ای 
که در مســیر راه خوانده بــود به عنوان حوله 
برای خشــک کردن خود استفاده می کردند 
و ســپس از حمام خارج می شدند و به دوایر 
ذیربــط عزیمــت می کردنــد و ایــن رونــد رفت 
و آمــد بــه تبریــز ادامه داشــت تــا اینکــه مقرر 
شــد هیأتی برای تهیــه صورتهای مالی پروژه 
مورد دعوا به محل پروژه اعزام شوند بالطبع 
هزینه اقامت، شام و ناهار و صبحانه و بلیط 
رفت و برگشــت و سایر مخارج هیأت برعهده 
ایــن  بایــد  و  بــود  )پیمانــکار(  یعنــی  ایشــان 
هزینه هــا را تأمیــن می کــرد کــه بــه قیمت آن 
روز یعنــی ســال 64-63 حــدود 7 تــا 10 هزار 
تومــان می شــد؛ ولی ایشــان هیــچ امکانی را 
برای تأمین این مبلغ نداشــت و ثمره تلاش 
و پی گیریهایــش کــه منجــر بــه اعــزام هیــأت 
رســیدگی شــده بــود در حــال نابــودی بــود. 
به قول خودشــان حالتی شــبیه ماتم زده ها 
پیــدا کرده بودنــد و به دنبــال راه حلی بودند 
ولی نمی دانســتند چه باید بکنند در چنین 
از  مــادر همسرشــان غیرمســتقیم  شــرایطی 
مشــکل ایشــان باخبر می شــوند و این مبلغ 
را تأمین و به ایشان می دهند و جالب اینکه 

ایــن بانــوی بزرگــوار هرگــز حاضــر نشــدند وام 
داده را پــس بگیرنــد بــا این شــرایط دشــوار، 
آقــای مهنــدس صدرهاشــمی نژاد بــار دیگــر 
فعالیــت  بــه  شــروع  مجــددًا   64 ســال  در 
پیمانــکار  کم کــم  و  می کننــد  پیمانــکاری 
موفقــی می شــوند، مــردی بــا آنهمــه فــراز و 
فرودهــا در زندگــی چون ققنوس از خاکســتر 
ســرود  و  می خیــزد  بپــا  دوبــاره  ناملایمــات 
امــروز  کــه  طــوری  بــه  می دهــد  ســر  زندگــی 
صاحب بیش از 60 شــرکت بزرگ مهندســی، 

مالی و خدماتی است.
ایشــان با همان فرمول پشتکار   پشتکار و باز 
هم پشــتکار پس از گذراندن دشــواریهای به 
قــول خودشــان کمــی بیشــتر از ســخت وارد 
پــروژه ســاخت اتوبــان شــدند و بــا مقــداری 
صلاحدیــد  بــا  پــروزه  ایــن  از  زمانــی  فاصلــه 
دولــت ایران جهت بررســی نحوه و چگونگی 
اجــرای پروژه هــای عمرانــی در پاکســتان بــا 
تعــدادی از پیمانــکاران پروژه هــای عمرانــی 

به پاکستان اعزام شدند.
در این ســفر به عنوان اولین پیمانکار خارج از 
کشــور جمهوری اســلامی ایران بــا کارفرمایان 
پاکســتانی قــرارداد کاری بســتند و علی رغــم 
مشــکلات و گرفتاریهــای ایجــاد شــده چه در 
داخــل و چــه در خــارج کشــور توانســتند آن را 
با موفقیت به ســرانجام برسانند. فعالیتهای 
ایشــان ادامه داشــت تــا در ســال 80 تصمیم 
می گیرنــد کــه الگوهــای سرمشــق )پارادایــم( 
خویــش راتغییر دهنــد و وارد حوزه های دیگر 
فعالیتهای اقتصادی شوند و با این تغییر مبنا 
بــه تأســیس   )paradigm shift( کار الگــوی  و 
شــرکتهای مادرتخصصــی )Holdings( اقدام 
کردند و در مسیر تأسیس و تشکیل این حوزه 
از فعالیتها به مســیر بانکداری هدایت شدند 
زیــرا معتقــد بودنــد کــه در حــوزه بنــگاه داری 

یکــی از وظایــف مهــم ایــن اســت کــه بانکــی 
نیازهــای  بــا  متناســب  کــه  شــود  تأســیس 
بنگاه هــای اقتصــادی روشــها و عملکردهای 
نویــن در آن اعمــال گــردد و بــا ایــن نگــرش و 
بینش بود  که اولین بانک خصوصی ایران به 
نام بانک اقتصاد نوین توسط آقای مهندس 
ســوی  از  و  شــد  تأســیس  صدرهاشــمی نژاد 
دیگر هلدینگ های ایشــان وارد بازار ســرمایه 
شــدند و بــه فعالیتهــای متناســب بــا بیانیــه 
مأموریــت تنظیــم و تدویــن شــده پرداختنــد 
گرچه ایشــان در این راه ســختیهای بســیاری 
را تحمــل کردند که اگــر به آن بپردازیم مثنوی 

هفتادمن کاغذ شود.
پایــگاه  اگرچــه  صدرهاشــمی نژاد  مهنــدس 
اقتصــادی بلندمرتبه ای را بــرای خود ایجاد 
گــروه  بــه  فرودســتان  وســیع  گــروه  از  و  کــرد 
ممتاز پایگاه محقق خود را ارتقاء دادند ولی 
نکتــه شــگفتی ســاز و عجیب زندگی ایشــان 
ایــن اســت کــه هرگــز دغدغه هــای اجتماعی 
خــود را فرامــوش نکردنــد و عشــق بــه ارتقاء 
زندگــی تهیدســتان بلاتقصیــر و دهک هــای 
زیــر خــط فقــر بلاقصــور را لحظــه ای از خــود 
دور نســاختند او بــه راســتی فرزنــد نجیــب و 
شایســته ایران زمیــن اســت کــه امــروز بــرای 
بــاال بردن ســطح بهزیســتی و ارتقــاء جایگاه 
و پایــگاه اجتماعــی فرزنــدان مســتعدی کــه 
تنگناهــای مالــی خانــواده و )بی سرپرســت، 
آنهــا  بــودن  بدسرپرســت(  و  تک سرپرســت 
امــکان بــروز و ظهــور و رشــد اســتعدادهای 
آنهــا را نمی دهــد، به پا خاســته اســت تا آنها 
را در رســیدن به چشــم اندازهای نو و زندگی 
ماهنامــه  نمایــد  یــاری  شایســته تر  و   بهتــر 
کــه  فرصتــی  از  ســپاس  بــا  آبادگــران  پیــام 
قــرار  مهنــدس صدرهاشــمی نژاد در اختیــار 

داد گفتگو با ایشان را آغاز می کند.
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و  شــاخص  چهره هــای  از  هاشــمی نژاد  صــدر  مهنــدس 
موفق  ســندیکای شرکت های ســاختمانی ایران هستند 

که درعین حال در کارهای عام المنفعه ید طوالیی دارند.
تشکیل بنیاد  خیریه فرهنگی و آموزشی صدر هاشمی نژاد از جمله  
اقدامــات ایشــان در ســطح کشــور اســت که در نــوع خــود  بی نظیر 
و  امــری اســت خطیــر که تنهــا از خوبانــی مثل آقــای مهندس صدر 

هاشمی نژاد برمی آید.

 – بنیــاد خیریــه فرهنگــی  اهــداف  مــورد  آقــای مهنــدس لطفــًا در 
آموزشی صدرهاشمی نژاد توضیح دهید.

ابتدا هدفهای کلان این بنیاد را به طور مختصر و مفید ارائه می دهم. 
هــدف ایــن بنیــاد تاســیس مجتمــع مــدارس زندگــی در اســتان هــای 
کشــور خواهد بود. مدارســی که در قالب مجتمع شــبانه روزی فعالیت 
خواهــد کــرد. تربیت مدیران آینده با توســعه آموزش هــای پایه از بین 
محــروم تریــن ولــی مســتعدترین دانــش آمــوزان ، مهــم تریــن اولویــت 
بنیــاد ماســت. ایــن مجتمــع بــا برنامه هــای تفصیلــی و جامــع و نگاه 
همه جانبه، در راســتای تکامل شخصیتی، روحی و عاطفی، جسمی 
و علمی دانش آموزان گام برخواهد داشــت. همچنین هدفهای کلان 

بنیاد را در موارد مختلف دیگر می توان خلاصه کرد:
1. فراهم ســاختن زمینه های الزم جهت کســب شایستگی های پایه و 

عمومی در راستای تحوالت نوین نظام تعلیم و تربیت
2. اســتقرار ســاختار جدیــد آمــوزش بــا تأکید بــر خصوصیات مشــترک 
فرهنــگ اســلامی - ایرانــی بــا بهره گیــری از آخریــن تجــارب آمــوزش و 
پــرورش جهــان و تلفیــق آمــوزه هــای بومی و میهنی و توســعه ســطح 
و  تأســیس  زمینــه  در  )ســمن ها(  مردم نهــاد  ســازمانهای  مشــارکت 
مدیریــت مجتمع هــای آموزشــی از ســایر اهــداف تاســیس ایــن بنیــاد 

است. امور مزبور با مدیریت بنیاد پیگیری میشوند.

آموزشــی   – فرهنگــی خیریــه  بنیــاد  بــه  وابســته  زندگــی  مــدارس 
صدرهاشمی نژاد چه اهدافی را تعقیب می کند؟

هدفهــای آموزشــی مدارس زندگــی بنیاد را در مــوارد متنوعی می توان 
مطرح کرد:

1. تاســیس مدارس اندیشنده به منظور، شــکل گیری ملت یادگیرنده 
شعار اصلی ماست.

و  محــروم  قشــرهای  دانش آمــوزان  اســتعدادهای  بارورســازی   .2
کم بضاعت و بی بضاعت جامعه

3. فراهم ســازی فرصتها و ارتقاء استانداردهای آموزشی و پرورشی در 
راستای یادگیری مادام العمر  برای دانش آموزان

بــا  آموزشــهای عمومــی  حــوزه  در  اعمــال سیاســتهای مشــارکتی   .4

کیفیــت، در راســتای کاهش تصدی گــری غیرضروری دولــت در عرصه 
تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی

5. تربیت کودکان کشــور متناســب با تعلیم و تربیت اسلامی و فرهنگ 
و سنتهای ایرانی در ابعاد مهارتی، اخلاقی و علمی

6. تربیــت نســلی از مدیــران کارآمــد، موّلــد، خــلاق، همــراه بــا روحیــه 
مسئولیت پذیری و کارآفرینی 

7. تکوین جنبه های انسانی هویت دانش اموزان
8. توجــه متــوازن بــه تمــام عرصــه هــا و ســاحتهای تعلیــم و تربیــت و 

تقویت نظام مدرسه محوری و درآمدزایی در کشور
آموزشــهای  و  ارتباطــی  و  اطلاعاتــی  فناوریهــای  از  بهره منــدی   .9

الکترونیکی در سطح استانداردهای جهانی
10. تربیت نخبگان ملی بدون اتکاء به عناصر وراثت و ثروت

11. ایجــاد زنجیــره ای از مــدارس هم افــزا و یادگیرنــده در ســطح ملی و 
بین المللی

لطفــًا در مورد محورهای فعالیتهای آموزشــی مجتمع های مدارس 
زندگی توضیح دهید.

–ـ در مــورد محورهــای فعالیتهای آموزشــی مجتمع ها به طور خلاصه 
مواردی را می توانم اشاره کنم، از جمله:

1. جــذب و تعلیــم و تربیــت مطلــوب و همــه  جانبــه دانــش آمــوزان 
مستعد و محروم

2. انتخاب و آموزش مدیران مجرب مدارس
3. تربیت و آموزش معلمان متخصص

4. استقرار سامانه مدرسه هوشمند
5. تولید  بسته های آموزشی

6. جذب و تربیت دانش آموزان مستعد

آشنایی با بنیاد خیریه فرهنگی و آموزشی
 صدرهـاشمی نـژاد

گفتگو
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7. توسعه آموزش ها و آزمایشگاه های حقیقی و مجازی
8. بسترسازی جهت توسعه فرایندها و الگوهای تدریس

9. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مجتمع مدارس زندگی
بــا ظرفیــت هــای  10. ایجــاد آموزشــهای فنــی و حرفــه ای متناســب 

 هر استان
11. تسریع آموزشهای مربوط به مهارتهای زندگی در بستر برنامه های 

درسی
12. ایجاد کارگاه های خلاقیت و آموزشــهای رباتیک و تفکیک مقاطع 

تحصیلی
13. توســعه فراینــد پژوهش مــداری در ابعــاد دانش آمــوزی و معلمــان 

مدارس
14. ارتقاء کیفی برنامه های ورزشی و تربیت بدنی مدارس

15. ارائه آموزش خاص )هنر، خط و خوشنویسی، موسیقی و شعر...( 
علوم، ریاضیات و زبان خارجی

16. تجهیز و استانداردسازی آزمایشگاه ها و کارگاه های عملی
17. تأسیس موزه مدرسه زندگی

18. مشــاوره و هدایــت تحصیلــی دانش آمــوزان در دو بعــد عمومــی و 
تحصیلی

19. انتشار مجله و ایجاد سایت مدرسه
20. ایجاد زنجیره مدارس زندگی

......... .21

به نظر می رســد این مدارس شــبانه روزی در ســطح جغرافیای ملی 
ایجاد خواهد شد. در این زمینه توضیح دهید.

بلــه، همانطوریکه به درســتی اشــاره کردیــد این مدارس شــبانه روزی 
هســتند و در 31 اســتان کشــور تاسیس خواهند شــد و با متولیان امور 
اســتانها در ایــن زمینــه صحبــت شــده اســت و قولهــای مســاعدی در 
مورد تخصیص زمین برای این مدارس اخذ شــده اســت. اســتانداران 
و  صمیمانــه  بســیار  همــکاری  زمینــه  ایــن  در  ویــژه  بــه  نیــز،  محتــرم 
راهگشــایی داشــتند. در همین راســتا با اســتانهای البرز، قــم، گیلان، 
کردســتان، ایلام، کرمانشــاه، فارس، هرمــزگان و کهگیلویه و بویراحمد 
مذاکــره شــده اســت. از جمله در اســتان فــارس حدود 6 هکتــار زمین 
بــرای ایــن طرح در نظر گرفته شــده و کار احداث مدارس شــبانه روزی 

در اســتانهای کردســتان و ایــلام در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی 4 
هکتار برای هرکدام در شرف آغاز است.

 مدارس شــبانه روزی با چه تعــداد دانش آموز آغاز به کار خواهند 
کرد.

  برای هر مدرســه در هر اســتانی 900 دانش آموز زیر پوشــش، بعنوان 
ظرفیت نهایی این طرح مورد نظر قرار گرفته است.

  آیــا مــدارس شــبانه روزی به صورت هیــأت امنائــی اداره خواهد 
شد؟

بلــه؛ در هــر اســتانی از متخصصــان، فرهیختــگان تعلیــم و تربیــت 
و معتمــدان آن اســتان اعضــای شــورای امنــا یا هیأت امنــا انتخاب 

خواهند شد و مدارس زیر نظر این افراد اداره خواهد شد .

با توجه به موقعیت شهر هنزا که زادگاه شماست، در این شهر چه 
اقدامی انجام شده است؟

  باید خدمتتان عرض کنم از دو ســال پیش کار ســاخت و ساز مجتمع 
هنزا شــروع شــد و امسال فاز اول آن تمام شــده و با 214 دانش آموز به 

صورت شبانه روزی فعالیت خود را آغاز کرده است.

بــا توجــه به حجم کار و بودجه الزم بــرای چنین طرح ملی در حوزه 
درآمدزایی برای آن چه برنامه هایی دارید؟

البته برای درآمدزایی یک ســری اقدامهای سرمایه گذاری، عملیاتی و 
اجرایی انجام خواهد شد و فعالیت دیگری که برای تأمین هزینه های 
بــرای  نیکــوکار  و  افــراد خّیــر  ترغیــب  و  تشــویق  اســت.  طــرح مدنظــر 
ســرمایه گذاری در ســاخت یکی از ســاختمانهای مدرســه شبانه روزی 
اســت کــه بــه نــام خّیر نام گــذاری می شــود و در مــواردی اگر خّیــران به 
تنهایــی از عهــده هزینــه یک ســاختمان برنیایند می تواننــد به صورت 
گروهی و چندنفری ســاخت یکی از ساختمانهای مدرسه شبانه روزی 
را تقبــل نماینــد کــه در این صورت لیســت اســامی ایــن گــروه از خّیران 
در پلاکــی بــه این ســاختمان نصب و در معرض دید قــرار خواهد گرفت 
تــا دیگر نیکوکاران نیز تشــویق به این اقدام شــوند. لــذا با این روش هر 
خّیــری با هــر میزان بودجــه می توانند در این نهضت نیکــوکاری بنیاد 

مشارکت نماید.

آقــای مهنــدس بــرای گزینــش ایــن دانش آمــوزان از چــه ســازوکاری 
استفاده خواهید کرد.

البته در هر اســتانی شــوراهای اســتان، شهرســتان و شــهر و تا ســطح 
از شــورایاری های  از اطلاعــات  بلــوک وجــود دارد و بخشــی  محلــه و 
محلــی دریافــت خواهد شــد و بخشــی دیگر از ســازمانهایی کــه  دارای 
مأموریت هایــی در حــوزه نظــام حمایتــی هســتند بــه دســت خواهــد 
آمــد چــون کمیته امــداد، بنیاد مســتضعفان، بنیاد شــهید، ســازمان 
بهزیســتی، و مــواردی نیــز از  ســایر ارگانهایــی کــه بتوانند در ایــن زمینه 
بــا اســتعداد و کــم  بضاعــت و بی بضاعــت را  دانش آمــوزان مســاعد و 
شناســایی و معرفی نمایند اســتفاده خواهد شــد در ضمن از روشهای 
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مصاحبــه، مشــاهده و تکمیــل پرسشــنامه هــم بــرای شناســایی افراد 
واجد شــرایط اســتفاده خواهیم کرد. دانش آموزان انتخاب شده پس 
از طی آزمون و مصاحبه متناســب با ســهمیه شهرســتان ها و ظرفیت 

مجتمع پذیرش خواهند شد.

در مــورد انتخــاب مدیــران و معلم هــای متخصص از چه ســازوکاری 
استفاده خواهید کرد؟

در انتخــاب مدیــران مجتمــع در مقاطــع مختلف، کمیته مشــترکی که 
روســای آمــوزش و پــرورش مناطق مختلف اســتان و نماینده بنیاد در 
آن حضور دارند تصمیم گیری های الزم را به عمل می آورند. معلمان 
نیــز بــا کارشناســی هــای تخصصــی از بین مجــرب ترین های اســتان و 
همچنین در قالب فراخوان و سپس آزمون و مصاحبه و برگزاری دوره 
هــا و کارگاه هــای آموزشــی پذیرش خواهند شــد. البته در ســال اول از 

الگوی حق التدریس استفاده خواهد شد.
مدیــران  شناســایی  بــرای  ذیربــط  ســازمانهای  تمامــی  از  همچنیــن 
علاقه منــد و معلمــان دلســوز و فــداکار و عاشــق تعلیــم و تربیــت بــرای 
ایــن مــدارس شــبانه روزی در تمامــی اســتانها اســتفاده خواهیــم کــرد 
و ســعی بــر ایــن اســت کــه بهترین هــا را شناســایی و بــه کار گیریــم زیــرا 
شناســایی افراد عاشــق به آموزش و پرورش فرزندان این سرزمین یکی 
از شــرایط اصلــی گزینــش مدیران و معلمــان خواهد بــود. البته در این 
مــورد همــکاری وزارت آمــوزش و پــرورش نقش تعیین کننــده ای دارد 
که جا دارد در همینجا از همکاری وزیران ســابق و فعلی و ســایر دست 

اندرکاران وزارتخانه بسیار سپاسگزاری نمایم .

آقــای مهنــدس آیــا نمونــه ای واقعــی از ایــن طــرح در کشــوری پیاده 
شده است و یا این طرح در نوع خود بی نظیر است؟

از  هایــی  شــبکه  مالــزی  و  ترکیــه  ماننــد  کشــورهایی  در  نوعــًا  البتــه 
مــواردی  در  کــه  شــده  تأســیس  ای  زنجیــره  روزی  شــبانه  مــدارس 
مشــابهت هایی بــا ایــن طــرح دارد ولــی وســعت جغرافیایــی ایــن طرح 
و تعــداد دانش آموزانــی کــه در ایــن طــرح بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد و 
آموزشــهای متنوعــی که در این شــبانه روزیها ارائه خواهد شــد و اینکه 
آنهــا  والدیــن  و  دانش آمــوز  توســط  پرداختــی  هیــچ  شــبانه روزیها  در 
انجــام نخواهــد شــد؛ از ویژگیهای ممتــاز این طرح اســت مضاف بر آن 
پوشــاک، غــذا، لــوازم التحریــر و ســایر ابزارهای کمــک آموزشــی آنها به 
رایــگان در اختیــار دانش آموزان قــرار خواهد گرفت، همــه موارد مذکور  
از ویژگیهایــی اســت کــه در ســایر طرح هــا مشــاهده نمی شــود و مــا بــر 

آنیــم کــه بــا روش مدیریــت فراگیــر کیفیــت و بــا کاربــرد چرخــه دمینگ 
در مناســبات ایــن مدارس به ارتقاء ســطح کیفی و علمــی آن بیفزائیم 
بهترینهــای  عنــوان  بــه  مــدارس  ایــن  فارغ التحصیــلان  کــه  بطــوری 

خروجی آموزش و پروش کشور مطرح باشند.

 ارتباط این  طرح با توسعه کشور چیست؟
فارغ التحصیلان این مدرســه ها بعد از فارغ التحصیل شــدن به حال 
خــود رهــا نمی شــوند. بنا داریم دانشــگاهی با اســتانداردهای بســیار 
بــاال بــرای ادامه تحصیل این فرزندان تأســیس کنیم کــه در آنجا ادامه 
تحصیــل دهنــد ، آنهــا را بــه عنوان مدیران آتی  شــرکتها، موسســات و 
ســازمانهای کشــور  پرورش دهیم، اصوال این افراد به دلیل تحصیلات 
و تربیــت مســاعد بــرای این مســئولیتها مناســب ترین افراد هســتند و 
موسســات موجــود و آتــی ایرانــی کــه از کمبــود مدیــر رنج مــی برند می 
تواننــد روی ایــن نیروهــای انســانی کارامــد  حســاب بــاز کننــد و از مــا 

بخواهند که نیروی انسانی زبده را به آنان معرفی کنیم. 

 در بعد تربیتی چه مسائلی را برای آموزش این افراد در نظر دارید؟
 مــا ســعی داریــم انســانهایی خالی از عقده هــا و تنش هــای اجتماعی 
تربیــت کنیــم. افــرادی کــه بــا قــرار گرفتــن  آنهــا در فضاهــای مختلــف 
کاری بتواننــد در کنــش متقابــل با عوامــل داخلی موفق عمــل نمایند 
و در تعامــل بــا کشــورهای منطقه و جهان نیز از گفتمــان متعارف بهره 
منــد باشــند،به بیانــی بهتر ، آنهــا  برای تعامــل با جهان بیــرون آماده 
مــی شــوند و جایــی در جهان نیســت که بــرای آنهــا اتوپیا باشــد. اینها 
افــرادی خواهنــد بــود کــه در نتیجه تعامــل با جهان،  قادر به ســاخت 
و توســعه مکان زندگی در درون مرزهای جغرافیایی خود و مناســبات 

جهانی خواهند بود. 

 بدیــن ترتیــب مــی توان گفــت کاری که شــما انجام مــی دهید کاری 
زیربنایــی اســت چون برای توســعه احتیاج به انســانهایی داریم که 
ضمن دوســت داشــتن سرنوشــت خود،  کشــور خود را نیز دوســت 
داشــته باشــند و برای بهبود وضعیت آن بکوشــند. افرادی که کار را 
فضیلــت بداننــد، آقای مهندس بــرای تحقق این طــرح چه موانعی 

بر سر راه شما بود؟
مشــکلاتی اساســی بــر ســر راه مــا بود. اصــوال در ایــران حق سرپرســتی 
کــودکان دبســتانی بی سرپرســت بر عهده بهزیســتی اســت و مــا اولین 
گروهی بودیم که برای سرپرســتی کودکان 6 ساله اعلام آمادگی کردیم. 
مسئولین آموزش و پرورش بعد از اینکه متوجه اهداف ما شدند به ما 
مجــوز دادنــد.  هر چنــد ما خودمان بســیار تازه کار بودیــم و هنوز نمی 
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کــودک  بــا  بایــد  چگونــه  دانســتیم 
6 ســاله تعامــل کنیــم. شــاید برای 
همیــن فاز اول را با 214 دانش آموز 

دوره متوسطه اول شروع کردیم. 

زندگــی  مــدارس  اداره  نحــوه   -–
چگونه است؟

هــای  کمیتــه   ، بنیــاد  در   -–
کــه  دارد  وجــود  زیــادی  تخصصــی 
اســاتید و علمــای فــن از هــر رشــته 
برنامــه  جهــت  فراخــور،  بــه  ای 
آن  در  تصمیــم  اتخــاذ  و  ریــزی 
شــرکت می کننــد. و حتــی در مورد 
متــون آموزشــی مــدارس، عــلاوه بر 
متــون تجویــزی آمــوزش و پــرورش 
محتواهــای دیگــری هــم  تهیه می 

شــوند، حتــی برخی از دســتاوردهای 
ایــن کمیتــه هــا در اختیــار آمــوزش و 
پــرورش قــرار می گیــرد تا طــی تعاملی 
ســطح  بــردن  بــاال  بــرای  ســازنده 
مــورد  پــرورش  و  آمــوزش  اســتاندارد 

بهره برداری آنها قرار گیرد. .

 آقــای مهنــدس  چگونــه ایــن طــرح 
به ذهن شــما رســید؟ و آیا تشابهی 
بیــن این فعالیت خــود و پیمانکاری 

می بینید؟
 مــن شــغلهای زیــادی را تجربــه کرده 
ام امــا بیشــتر از همه آنها بــه پیمانکار 
بــودن خودم افتخار مــی کنم. در این 
شــغل خلاقیت و آفرینشــگری انسان 
نقش اساســی دارد و همین احساس 
آفرینشــگر بــودن، انســان را بــه خــدا 
ایــن  مــورد  در  کنــد.  مــی  تــر  نزدیــک 
طــرح هم ، آنچــه الزم اســت یادآوری 
کنــم این اســت که این ایــده نیاز مبرم 
کشــور اســت  و مــن همیشــه امیــدوار 
افــراد  آن  شــدن  فراگیــر  بــا  ام  بــوده 
توانمنــد بــه یــاری مــا بشــتابند و این 
امر نهادینه شــود تا بــا آموزش نیروی 
انســانی الزم، گامی اساسی در توسعه 

پایدار و سازندگی کشور  برداریم .

آقــای مهنــدس در پایان الزم اســت 
عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  انتخــاب 
مهنــدس و کارآفریــن برتــر ســال 92 
بــه حضرتعالــی، خانــواده محتــرم و 

مدیــران، مهندســان و کارکنــان شــرکت بیــن 
و  وابســته  شــرکتهای  و  اســتراتوس  المللــی 
نیــز  کشــور  کارآفرینــان  و  مهندســی  جامعــه 
تبریــک و تهنیــت عرض نمائیم. باعث بســی 
واقعــی  ارزش  جامعــه  کــه  اســت  مباهــات 
انســانهای ســخت کوش و خّلاق و آفرینشــگر 
را قــدر می داند و در صدر می نشــاند. برایتان 

موفقیتهــای بیــش از پیــش از خداونــد منــان 
آرزومندیم.

 از لطــف شــما ممنونــم امیــدوارم کــه توانســته 
و  کشــور  بــه  خدمــت  جهــت  در  گامــی  باشــم 
مــردم عزیز وطنم بردارم. از شــما هم ممنونم و 

برایتان موفقیت آرزو می کنم. 
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آقــای دکتــر نوبخت تعداد طرح های نیمه تمــام را 2906 طرح اعلام 
کــرده و گفتنــد: بــرای اتمــام ایــن تعــداد طــرح بــا فــرض زمان بنــدی 
مشــخص در بودجــه 200 هــزار میلیارد تومــان و بــرای روال عادی 400 

هزار میلیارد تومان برآورد می شد.
اشــاره  بــا  رییس جمهــور  راهبــردی  نظــارت  و  برنامه ریــزی  معــاون 
بــه محدودیــت منابــع بــرای تأمیــن اعتبــار اجــرای طرح هــای نیمــه 
تمــام افزودنــد: جهت گیــری بودجــه ســال 93 بــه ایــن ســمت بــود که 
بــه عنــوان  را دارد  قابلیــت بهره بــرداری در ســال 93  کــه  طرح هایــی 
اولویــت در نظــر گرفتــه شــود بــه همیــن جهــت 246 طــرح کــه امــکان 
اتمــام آن بــود بــا اعتبــارات متناســب در بودجــه 93 درج و در مجلس 
مصــوب شــد. وی ادامــه داد: امــروز بــا افتخــار می گویم که بــا مدیریت 
در تخصیــص بهینــه منابــع 246 طــرح ناتمــام بــاالی 80 درصــد را بــه 
اتمــام رســانده و بهره بــرداری خواهیــم کرد. دکتــر نوبخت با اشــاره به 
اینکــه آثــار تحریم در محــدود کردن منابــع یك واقعیت اســت، تصریح 
کــرد: آنچــه مســئوالن بایــد در راســتای آن کوشــش کننــد، ایــن اســت 
 کــه بــا مدیریــت بهینه منابــع محــدود، آثــار آن را به حداقل برســانند.
 هرچنــد حــدود 77 درصــد از منابع مالــی پیش بینی شــده در بودجه 
93بــه نســبت 5/5 بــه 12 تــا 15 شــهریور تخصیــص داده شــد و نــه 6 
به12 این رقم 77 درصد باید به نحو بهینه اســتفاده می شــد بنابراین 
تــلاش ما این اســت کــه در اعتبــارات هزینه ای با دقت بیشــتری عمل 
کنیــم و تخصیــص تا 80 درصد منابع را بــه اعتبارات عمرانی تخصیص 

دهیــم چــرا که برای ما خوشــایند نبود که دولت بــه پیمانکاران بخش 
خصوصی بدهکار باشد.

ایشان اضافه کردند: به همین دلیل بر اساس قولی که به نهاد تعامل 
دادیم، در ســال گذشــته تعهد کردیم که بخش قابــل توجهی از بدهی 
دولت به پیمانکاران پرداخت شــود و در 28 اسفند 92، 4810 میلیارد 

تومان از این بدهی را پرداخت کردیم.
معــاون رییس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت تخصیــص اعتبــارات 
عمرانــی همــراه اعتبــارات جــاری را برخــود فــرض می دانــد، گفتنــد: 
از مردادمــاه تخصیــص اعتبــارات عمرانــی آغــاز شــده اســت و مــا کار 

تخصیص را به اسفندماه مؤکول نکردیم.
آقــای دکتــر نوبخــت بــا تصریح بــر اینکه اگر بــه عطش اعتبــارات جاری 
پاســخ دهیم عــددی برای تخصیــص به بخش عمرانــی باقی نخواهد 
مانــد، اضافــه کردنــد: در حالــی کــه اعتبــارات هزینــه ای 85/3 درصد 
پرداخت شــده، میزان پرداخت اعتبارات عمرانی 46/5 درصد اســت 
کــه نســبت به ســال گذشــته 3/7 برابــر اســت و در ارتباط بــا اعتبارات 
عمرانی اســتانی هم 70 درصد تخصیص داده شــده که نسبت به قبل 

8/1 برابر شده است.
ایشــان با اشــاره به احســاس رضایت شــوراهای برنامه ریزی استانی از 
فعال شــدن طرح هــای عمرانی گفتند: پیمانکاران و مهندســان فعال 
عرصــه بخش خصوصی بدانند که تعهد دولت بر اتمام طرح ها وتأدیه 

بدهی مطالبات آنهاست و ما به روز آن را پرداخت می کنیم.

نشســت توجیهــی نحــوه واگــذاری طرح های 
نیمه تمام بخــش دولتی بــه بخش خصوصی 
و تعاونــی روز 18 شــهریور مــاه ســال جــاری بــا 
حضور اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییس جمهور، 
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رییس جمهــور و نیز جمعــی از وزراء در محل این معاونت 
برگزار  شــد. علاوه بر معاونان برنامه ریــزی وزراء، معاونان 
برنامه ریــزی اســتانداران سراســر کشــور و نیــز جمعــی از 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی و پیمان  کاران 
نیز حضور داشتند.این نشست  با هدف ترغیب بخش 
خصوصی و تعاونی برای مشارکت بیشتر و گسترده تر در خرید یا اجاره بلند مدت پروژه های نیمه تمام و بررسی ساز و  کار های این امر  

برگزار شد.
آقــای دکتــر نوبخت در نشســت توجیهی نحــوه واگذاری طرح هــا و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخــش خصوصی و تعاونی گفتند: 
موضوع جلســه امروز برای دولت تدبیر و امید بســیار تعیین کننده اســت زیرا یك ســال از آغاز فعالیت های راهبردی دولت در عرصه 
اجــرا می گــذرد. از همان ابتدا با شــرایطی مواجه بودیم تحت عنوان وضع موجود و فضای مقــدر و آنچه از تدبیر دولت، جامعه به آن  
امید بســته بود این بود که مشــکلات باقی مانده از گذشــته را به نحو شایسته شناسایی و به نحو مقتضی از آنها گره گشایی کند. وی 
طرح های نیمه تمام را یکی از معضلات پیش روی دولت در مسیر حرکت توسعه وپیشرفت دولت عنوان کرد و افزود: دولت نه تنها 

مسئولیت سامان بخشی به طرح ها را داشت بلکه اقتصاد هم منتظر استفاده از آثار و بهره گیری از نتایج آن بود.

نشست

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور :
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ایشــان ادامــه دادنــد: عــلاوه بــر ایــن، 4500 میلیــارد تومــان دیگــر بــه 
خزانــه تخصیــص داده ایــم که هنوز دســتگاه ها آن را تقاضــا نکرده اند. 
آقــای دکتــر نوبخت با بیان اینکه ما مصمم هســتیم بــه اقتصاد تحرك 
بدهیم، افزودند: اساســًا یکی از روش های خروج از رکود همین اســت 
و با ســرمایه گذاری در عرصه طرح های عمرانی می توان اقتصاد کشــور 
را به ســمت رشــد حرکــت داد. دکتر نوبخــت تأکید کرد: مــا نمی توانیم 
مســئولیت وظیفــه ای را که بر عهده دولت اســت بــه بخش خصوصی 
واگــذار کنیــم. و ایــن روش بــا شــیوه مشــارکت بخــش خصوصــی قطعًا 
متبایــن اســت. دکتــر نوبخت با اشــاره به اینکه در ســال های گذشــته 
بســیاری از شــرکت های بــزرگ بــرای رد دیــون دولــت واگذار شــده بود 
گفت: در این شــیوه واگذاری جای تردید اســت و این با سیاســت های 
اصــل 44 تطابــق نــدارد. دولــت مصمــم اســت که بــا همــکاری واقعی 

بخــش خصوصی ایــن کار را انجام دهد 
نــه اینکه مســئولیت خود را رهــا کرده و 
مسئولیت های مصرح قانونی خود را بر 

دوش بخش خصوصی بیندازد.
اصــل  تصریــح  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
اینکــه  بــر  مبنــی  اساســی  قانــون   44
مالکیت هــای بــزرگ جــز مالکیت هــای 
اســت،  دولــت  اختیــار  در  و  عمومــی 
افزودنــد: اینکــه دولــت هم مدیــر و هم 
مجری باشــد یعنی تمرکــز را نمی توانیم 
بــا تجــارب جهانــی در  ایــن  بپذیریــم و 

تضاد است.
آقــای دکتــر نوبخــت بــا تأکیــد بــر لــزوم 
عمرانــی  طرح هــای  اجــرای  واگــذاری 
بــا مســئولیت دولــت افزودنــد:  همــراه 
دولــت نمی تواند مســئولیت های خود 
را واگــذار کنــد امــا می توانــد از مشــارکت 
اســتفاده  تعاونــی  و  خصوصــی  بخــش 

کنــد. وی با اشــاره به قابلیت هــای بخش خصوصــی در ارایه خدمات 
آموزشــی و پزشــکی و بهداشــتی گفت: منابعی را که بسیار بیشتر از رقم 
هزینه هــای واقعــی بخش خصوصی اســت، دولت می توانــد در اختیار 
بخــش خصوصــی قــرار دهــد و مــردم خدمــات را بــا کمتریــن هزینــه از 

بخش خصوصی دریافت کنند تا هم موجب رضایت مردم شــود و هم 
به تقویت توان بخش خصوصی و تحرك و رشد اقتصادی منجر شود.

معــاون رییس جمهــور بــا اشــاره به 
اینکــه دولت بــا محدودیــت منابع 
در شــرایط تحریــم نمی توانــد همــه 
کارهــا را خــود انجــام دهــد، اضافــه 
مدیــر،  می توانــد  دولــت  کردنــد: 
ناظــر و هدایت گــر باشــد و فعــاالن 
بخــش خصوصــی وارد عرصه عمل 
هماهنگــی  و  ســاماندهی  شــوند. 
دولــت  و  باشــد  دولــت  عهــده  بــر 
بیــن اهــداف خــود و فعالیت هــای 
خصوصــی،  بخش هــای  فعــاالن 
تعاونــی و خیریــن هماهنگی ایجاد 
کنــد و بــر اســاس قانــون از خدمات 
بخــش خصوصــی از طریــق اجاره- 

واگذاری مالکیت استفاده کنیم.
بــه  اشــاره  بــا  نوبخــت  دکتــر  آقــای 
نیمه تمــام  پــروژه  هــزار   10 وجــود 
تصریح کردند: دولت مصمم اســت 
کــه در هــر ســفر اســتانی به جای شــاد کــردن موقــت و کلنگ زدن های 
مکــرر بــا مطالعــه و تدبیــر، بخشــی از طرح ها را تا پایان ســال بــه اتمام 
برســاند.  وی با اشــاره به اینکــه تمامی اعتبارات مــورد نیاز 246 طرح 
کــه ســال 93 بــه اتمــام می رســد، اختصاص خواهــد یافت، افــزود: در 

      دکتر نوبخت:

دولــت می توانــد مدیر، ناظــر و هدایت گر 

باشــد و فعــاالن بخــش خصوصــی وارد 

و  ســاماندهی  شــوند.  عمــل  عرصــه 

هماهنگی بر عهده دولت باشد و دولت 

بین اهداف خــود و فعالیت های فعاالن 

بخش های خصوصی، تعاونی و خیرین 

هماهنگی ایجــاد کند و بر اســاس قانون 

از خدمــات بخــش خصوصــی از طریــق 

اجاره- واگذاری مالکیت استفاده کنیم 
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کنــار ایــن، اعتبارات تمام طرح های عمرانی تعهد شــده از ســوی مقام 
معظــم رهبــری و رئیس جمهــور و مــواد 10 و 12 را صددرصد تخصیص 

می دهیم. 
اساســًا  افزودنــد:  ایشــان 
در  کــردن  فعــال  بــرای 
و  عمــران  عرصه هــای 
تولیــد همــه منابــع فــوق را 
ســمت  آن  بــه  اولویــت  بــا 
جــای  بــه  و  بــرد  خواهیــم 
شــروع طرح هــای جدیــد و 
بدهی، بدهی هــای  تزایــد 
خواهیــم  تأدیــد  را  گذشــته 
کــرد. امســال 5200 میلیارد 
 2 منابــع  از  فقــط  تومــان 
مهــار  بــرای  دالر  میلیــارد 
آب هــای مــرزی قــرار دادیم 
کــه این غیــر از 4150 میلیارد 
بــوده   93 بودجــه  تومــان 

است. 
آقــای دکتــر نوبخت بــا بیان 
خواهیــم  را  ایــران  اینکــه 
کردنــد:  اضافــه  ســاخت، 
تمــام عواملی که مانع رشــد 
دوره  در  کشــور  توســعه  و 
وفــور درآمدهای نفتی شــد 
و نتیجــه آن رشــد منفــی در 
2 ســال متوالی اســت، کنار خواهیم زد و رشــد تولید را به سمت اعداد 

مثبت خواهیم برد. 
ایشــان در پایان با بیان اینکه برنامه ششــم بســتر قانونی حضور فعال 

بخش خصوصی را فراهم کرده است اظهار امیدواری کردند. 

آقــای دکتــر اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــور در این 
نشســت بــا بیــان اینکــه برخــی رویکردهایــی را کــه داریــم، قبــل از 
اینکــه وارد فــاز اجرا شــود، با بخش خصوصی مطــرح خواهیم کرد، 
اظهار داشــتند: اقتصــاد ایران دو چالش مهم قبل از انقلاب اســلامی 
داشــته کــه یکی وابســتگی 
شــدید بــه نفــت و دیگــری 
دولتی بــودن اقتصاد بوده 

است.
از  بعــد  افزودنــد:  ایشــان 
بــه  نیــز وابســتگی  انقــلاب 
و  یافــت  اســتمرار  نفــت 
بــه  نیــز  آن  بــودن  دولتــی 
دالیــل شــرایط و اقتضــای 
دولتی تــر  جنــگ،  و  زمــان 
هــم شــد. وی تأکیــد کــرد: 

بعد از جنگ نیز در دو زمینه اصلاحاتی رخ داد و تبعات منفی اقتصاد 
بــه نفــت ایــن بود کــه زمانی کــه قیمــت نفت افزایــش می یافــت، همه 
خوشــحال بودنــد که البتــه تبعات منفی داشــت و همچنین زمانی که 
قیمــت آن پاییــن می آمــد، طرح هــا و کارها با مشــکل مواجه می شــد.
جهانگیــری بــا اشــاره به اینکه از ســال 53 که شــوك نفتی ایجاد شــد، 
کشــورهای نفتــی به ســمت ایجاد صندوق هــای نفتی رفتنــد، تصریح 
کرد: حســاب ذخیره ارزی در برنامه ســوم ایجاد شد که دو پیام داشت 
و آن اطمینان بخشــی بــرای ســرمایه گذاران کشــور بــود تــا 50 درصد از 
منابــع آن در شــرایط کمبــود اســتفاده شــود، تا دچــار بحران نشــویم.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: به دلیل دســت اندازی دولت ها 
بــه حســاب ذخیــره ارزی و اســتفاده بی رویــه از ایــن حســاب صندوق 
توســعه ملــی راه انــدازی شــد.وی ادامــه داد: تــا ســال 83، بایــد250 
میلیــارد دالر بــر اســاس برآوردهــا در حســاب ذخیره ارزی پــول ذخیره 
می کردیــم و بــا ارزیابــی شــرایط یــك بخشــی از نفــت در بودجــه بــرای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی باید لحاظ شود.
آقای دکتر جهانگیری با اشــاره به اینکه در ســال 90، صد میلیارد دالر 
فــروش نفــت وجــود داشــت، عنــوان کردنــد: 20 درصــد ایــن منابع به 
صندوق رفته و 80 میلیارد دالر آن در بودجه، صرف اداره کشــور شــد. 
ســال 93 نیــز پیش بینی می شــود، حدود 60 میلیــارد دالر درآمد نفت 
وجود داشــته باشــد که در آن زمــان 2,5 میلیون بشــکه نفت فروخته 
می شــد اما اکنون یك میلیون بشــکه فروخته می شود و گفته می شود 
کــه 31 درصــد از منابع نفتی باید به صندوق برود و عملًا امســال از 25 
میلیــارد دالر از درآمدهای نفتی در بودجه اســتفاده می کنیم. ایشــان 
با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری یکی از گره های اساسی در بخش 
خصوصی ســازی را بــاز کردند، گفتند: در حــال حاضر بخش خصوصی 
در هــر ســطحی می توانــد ورود بــه شــرکت ها چــه کوچــك و چــه بــزرگ 
داشــته باشــد و بعد از اصل 44 یك فرصت طلایی در اختیار این بخش 

قرار گرفته است. 
معــاون اول ریاســت جمهــوری بــا بیان اینکــه اتفاق مهمــی در اجرای 
اصــل 44 رخ نداده اســت، اظهار داشــتند: آنچــه از واگذاری ها صورت 
گرفتــه، طبــق گزارش هــای ســازمان  خصوصی ســازی 12 درصــد آن به 
بخش خصوصی رســیده و مابقی بابت رد دیون و تهاتر بدهی ها بوده 
اســت و مهمتریــن سیاســت دولت خصوصی ســازی واقعــی به بخش 

خصوصی است.
ایشــان به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و یادآور شدند: 
ایــن سیاســت ها چند پیام ویــژه دارد و آن اینکه بتوان مشــارکت آحاد 
مــردم را در اقتصــاد فراهم کرد و با رونق تولیــد و عرضه آن در بازارهای 

جهانی به این سیاست ها رسید.
بــه گفتــه معــاون اول رئیــس جمهــور واگــذاری شــرکت های تولیــدی 
پررنگ تــر از بخش هــای خدمــات و اجتماعــی بــوده و در حــال حاضــر 
طبــق گزارش ها، ســرانه یــك دانش آموز در مدارس دولتــی یك میلیون 
و 800 هــزار تومــان اســت و این در حالی اســت در مــدارس غیرانتفاعی 
نصف این مبلغ اســت و حتی در برخی شهرستان ها یك سوم این رقم 

هم در بخش مدارس غیرانتفاعی کفایت می کند.
بــه گفتــه آقــای دکتــر جهانگیــری، در بنــد »س« تبصــره 3 بودجــه 93 
بــه دولــت اجازه داده شــده تــا مالکیت و اجــاره 10 ســاله طرح های زیر 
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50 درصــد را بــه بخش هــای مختلف خصوصی واگذار کنــد و دولت نیز 
حاضــر اســت در بخش هــای مختلــف بــه بخــش خصوصی کمــك کند 
و حتــی زیان هــا را جبــران کنــد، مثــلًا بــا توجه بــه کمبود منابــع آب اگر 
بخش خصوصی بتواند آب شــیرین کن در مناطق ســاحلی ایجاد کند، 
بــا قیمــت باالتــر از آن خریداری کــرده و با قیمــت نازل به مــردم واگذار 
می کنیم.معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تأکید بــر اینکه شــواهد زیادی 
داریــم کــه نشــان می دهــد کشــور وارد رونــق اقتصــادی شــده و از رکود 
خروج کرده اســت، بیان داشــتند: رشــد کاالهای صنعتی و کشــاورزی 
وجود دارد و اکنون 80 درصد رشــد در تولید خودرو مشــاهده می شود 
و اقتصاد کشــور در حال تکان خوردن اســت و این رونق و رشــد زمانی 
پایــدار خواهــد بــود که بخــش خصوصی حضور جدی داشــته باشــد و 
اکنــون بچه هــای تحصیل کرده مردم منتظر کار هســتند و این موضوع 

ممکن نیست جز با مشارکت بخش خصوصی تا وارد کار شوند.
ایشــان افزودنــد: بــر اســاس گــزارش رئیــس کل بانــك مرکــزی 280 هزار 
میلیــارد تومــان منابــع بــرای حمایت از تولید لحاظ شــده اســت و نیز 

صندوق توسعه ملی کامل در خدمت بخش خصوصی است.
آقای دکتر جهانگیری به فاینانس با کشــور چین اشاره کردند و گفتند: 
بــا چیــن توافقــی صورت گرفتــه بود که نیــاز به اصلاحات داشــت و فکر 
می کنیــم میلیاردهــا دالر از فاینانس چین در طرح ها اســتفاده کنیم و 

اولویت در این مورد با بخش خصوصی و تعاون است.
ایشــان تأکیــد کردنــد: باید صــادرات غیرنفتی را توســعه دهیــم و نباید 
بــازار عــراق را از دســت دهیــم، زیــرا ســالی بیــش از صــد میلیــارد دالر 
درآمــد نفتــی ایــن کشــور اســت که صــرف بازســازی ایــن کشــور خواهد 
شــد و بایــد از ایــن موضــوع اســتفاده کــرد و در حــال حاضر بیــش از 20 
درصــد صــادرات نفتــی در 5 ماهــه رشــد داشــته اســت . معــاون اول 
رییس جمهــور بــا تأکیــد بر این کــه حضور بخــش خصوصــی در اقتصاد 
کشــور بایــد جدی باشــد، گفــت: خروج کشــور از رکود جز بــا ورود قاطع 
بخش خصوصی در اقتصاد کشــور شدنی نیست و استمرار مهار تورم و 

ادامه رونق جز با حضور پر رونق بخش خصوصی امکان پذیر نیست.

آقــای دکتــر علــی آقامحمــدی عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظام نیز طی ســخنانی گفتند: بررســی های اقتصادی در ایران نشــان 
می دهــد کــه مــا در یك ظرفیت رشــد اقتصادی متعارف کــه بلندمدت 
آن 4/8 درصد بوده عمل کرده ایم که پرنوســان بوده اســت. ایشــان با 
بیــان اینکــه بعد از انقلاب هم رشــدهای باال را تجربــه کرده ایم گفتند: 
رشــد مثبــت بوده اســت اما با توجه بــه اینکه نرخ بیکاری ما همیشــه 
دورقمی باقی مانده اســت، نشــان می دهد این نرخ رشــد کافی نیست 
و باید این را می شکستیم و به نرخ رشد پرشتاب مستمر می رسیدیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در سند چشم انداز 
اجماع ملی بر این مســأله بود افزودند: از لوازم اجرایی شــدن این سند 
حضور همه در صحنه بود و اصل 44 با این فلســفه دنبال می شــد که 

بخش خصوصی حضور جدی در عرصه اقتصاد داشته باشد.
ایشــان ادامه دادند: چون ظرفیت دولت پر شــده است و این ظرفیت 
قابل افزایش نیســت و از ســوی دیگــر جمعیت باســواد، تحصیل کرده 
موجــود نیازمنــد فضــای کار اســت . آقــای علی محمــدی بــا اشــاره به 
محدودیــت در عرصــه دولتی گفتند: در عرصه دولتی دســتورات از باال 

بــه پایین اســت. امــا در بخش غیردولتــی قابلیت هایی وجــود دارد که 
باید فعال شود. 

ایشان در ادامه با تاکید بر اهمیت اصل 44 برای شکوفاشدن اقتصاد 
کشور گفتند: این اصل کارکردهای زیادی داشته است. در حال حاضر 
کشــور صاحــب بورس اســت و امــروز می توانیــم بگوییم بایــد 240 هزار 
میلیــارد بانــك و 240 هزار میلیارد هم بورس تجهیز منابع کرده اســت. 
آرزوی مــن ایــن اســت کــه ســهم بــورس در تأمیــن منابع 50 50 شــود، 
هرچنــد کــه تاکنون رشــد آن خوب بــوده و مردم با آن انــس گرفته اند. 
در حــال حاضــر 5 میلیون عضو بورس هســتند و ســهام عدالت هم اگر 
در فرابورس وارد شــود و 31 شــرکت بورس داشــته باشــیم، حدود 47 
میلیــون نفــر ســهامدار خواهیــم داشــت که بی نظیر اســت و در ســطح 

منطقه هم نمونه آن وجود ندارد. 
اصــل 44 در جــرأت  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  آقامحمــدی  آقــای دکتــر 
بخشــیدن به بخــش خصوصی گفتنــد: ما در حال حاضر شــرکت های 
دولتی داریم که به شیر دولت وصل هستند و با قطع بودجه عمرانی، 
تشــخیص  از دســت می دهــد. عضــو مجمــع  را  تحــرك خــود  قــدرت 
مصلحت نظام با اشــاره به برگزاری این نشســت گفتند: با برگزاری این 
همایــش، رهاســازی بــا یك ســرعت جدی تــر و مبنایی تــر و از جایی که 

هیچ کس تصور رها کردن آن از سوی دولت را نمی کرد، آغاز شد.
ایشــان وقوع تحریم را برای کشــور امری مثبت ارزیابی کردند و گفتند: 
با محدود شــدن منابع و فشــار حاصل از ســقف منابع، بیشــتر منابع 
اســت.آقامحمدی  بــه طرح هــای عمرانــی معطــوف شــده  صنــدوق 
ادامــه داد: اگــر قبــل از توافــق ژنــو این جریــان را مدیریت کنیــم، موفق 
هســتیم. بنابراین مقطع فعلی، زمان مهمی برای فعال شــدن بخش 
خصوصی اســت. ایشــان مجموع ســرمایه گذاری انجام شده در کشور 
را 700 تــا 800 هــزار میلیــارد تومــان ذکــر کردنــد و گفتنــد: از ایــن میزان، 
70 درصــد ســاختمان، 30 درصــد ماشــین آالت و 200 هــزار میلیارد راه 
و راه آهن بوده اســت. رقــم هزینه نگه داری از این ســرمایه گذاری ها 10 
هــزار میلیــارد تومان اســت که در بودجه بــرای نگهــداری از پروژه های 
عمرانــی تنهــا 1000 تــا 1500 میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده اســت. 

بنابراین پس این روش قابل دوام نیست.
ایشــان احــداث و نگهــداری اتوبــان ســاوهـ  همدانـ  پــل زال و پردیس 
را از نمونه هــای موفــق حضــور بخــش خصوصــی در بخــش راه عنــوان 
کــرده و گفتنــد: ما واگذاری بخش خصوصی و موفقیت آن را به صورت 

پایلوت انجام داده ایم، پس حضور بخش خصوصی شدنی است.
آقای دکتر آقامحمدی اضافه کردند: پس تغییر وضعی که می خواهیم 
این اســت کــه شــرکت های پیمانــکار تبدیل بــه پیمانکار ـ ســرمایه گذار 

شود.
الز م بــه ذکر اســت در این دیدار وزیر بهداشــت، وزیــر ورزش و جوانان، 
وزیــر آمــوزش و پــرورش، معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، معــاون عمرانــی وزیــر آمــوزش و پــرورش، 
رییــس هیــات مدیــره جامعه خیریــن مدرسه ســازی کشــور و  مقامات 

مختلف دولتی به ایراد دیدگاه های خود پرداختند. 
عکس ها: شورای هماهنگی-  مهدی حسن پور زارع



نایب رییس انجمن شرکت های ساختمانی:

اشاره:
نیازهــای  اساســی ترین  از  یکــی  عنــوان  بــه  مســکن 
کشــور به ویژه در شــهرهای بزرگ و کلان شــهر تهران 
اســت کــه چنانچــه بــرای آن تمهیــدات اثربخــش اندیشــیده 
نشــود می توانــد بــه چالش بــزرگ تبدیل شــود و جامعــه را با 

مشکل جدی مواجه کند.
آقــای  آن،  تورمــی  رکــود  و  معضــل  ایــن  از  برون رفــت  بــرای 
مهندس خوانســاری رئیس شــورای عالی هماهنگی و نایب 
رئیس سندیکای شــرکتهای ساختمانی سخنان بسیار مفید 
و مؤثــری را در گفتگــو بــا نشــریه کنفدراســیون صنعــت ایــران 

بیان کرده اند که به دلیل اهمیت موضوع آن عینًا در ماهنامه پیام آبادگران درج می شود.
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مصاحبه

امــروزه در کشــور پهناورمــان نیاز و تقاضای مســکن در یــک دید کلان، 
موجب شــده اســت تا امر ســاخت و ســاز به صنعت ســاختمان مبدل 
گــردد. ایــن صنعــت در کشــورمان، خواســته یــا ناخواســته، بــه یکــی 
از صنایــع مــادر تبدیــل شــده اســت کــه طیــف گســترده ای از صنایــع 
وابســته را تشــکیل می دهــد. هر خانــواده ای در یک زندگــی اجتماعی 
شــهری امروزی، اولین نیازش یک ســرپناه می باشــد که سایر نیازهای 
اجتماعــی درصــورت وجــود آن تجلی می یابد که نحــوه تامین این نیاز 
اولیه و اساســی بســته به توانایی مالی هر خانواده می تواند به صورت 

تملکی یا استیجاری باشد. 
چنــدی اســت، رکود مســکن و ســکوت متقاضیــان ســخن از این دارد 

کــه دیگــر کارمنــدان و کارگــران توان خریــد مســکن را ندارنــد. بنابراین 
صنعــت ســاختمان کــه از منظــر دولــت و بســیاری از کارشناســان بــه 
عنوان صنعتی پیشــرو تلقی می شود، سکوت اختیار کرده و مسووالن 
در تلاشــند تــا ایــن ســکوت را بــه جهت رونق بخشــی به اقتصــاد ایران 

بشکنند.
 نایب رییس انجمن شــرکت های ســاختمانی در گفت و گو با نشــریه 
کنفدراســیون صنعــت ایــران در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بر اینکــه آیا 
صنعت راه و ساختمان را به عنوان صنعتی پیشرو می دانید، گفت: 

در جلســه ای کــه بــا مســووالن دولتــی داشــتیم اعــلام کردم کــه دولت 
شایســته ای هــم اکنــون روی کار آمــده و علاقه مند به توســعه صنعت 
به خصوص صنعت ســاختمان که پیشــرو در صنایع کشــور می باشــد، 
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شــده اســت. در واقع صنعت ســاختمان لوکوموتیو صنایع دیگر در کشــور 
اســت. بیــش از 300 صنعــت کشــور مــا زیــر مجموعــه ایــن صنعت اســت. 
چنانچــه صنعت ســاختمان به حرکت درآید مابقــی صنایع نیز در گردش 

کار و تولید قرار خواهند گرفت. 
یک سوم GDP در صنعت ساختمان است

 مهندس جواد خوانســاری ادامه داد: بیش از 12 میلیون جمعیت کشور 
مــا مســتقیما از طریق صنعت ســاختمان ارتزاق می کننــد و تعداد زیادی 
بــه صورت غیرمســتقیم از این صنعت بهره می گیرنــد. نه تنها در ایران که 
در تمامــی دنیــا با حرکت صنعت ســاختمان مابقی صنایــع نیز به حرکت 
در می آیند. با این صنعت اشــتغال ایجاد می شــود و این اشــتغال موجب 
گــردش اقتصــادی شــده و بــه خصــوص در کشــور مــا موجب خــروج حل 

مشکلات جاری می شود.
وی افــزود: تــا جایی کــه آمارها نشــان می دهد، حدود 30 الــی 35 درصد 
GDP کشــور ما را صنعت ســاختمان در اختیار دارد. 75 درصد این مقدار 
توســط بخــش خصوصی و حــدود 25 درصد آن نیز توســط بخش دولت 
تامیــن ســرمایه و اداره می شــود. گرفتــاری اصلــی مــا نیز هم اینک بر ســر 
همیــن 25 درصد بخش دولتی اســت. در ســال های گذشــته حدود 35 
الــی 40 هــزار میلیارد تومان بودجه عمرانی داشــته ایم و به جای اینکه با 

تورم این مقدار افزایش پیدا کند کم هم شده است. 
وی ادامــه داد: بــا توجه به اینکه دولت نتوانســته همین 25 درصد را به 
خوبــی تامیــن کنــد، نمی تــوان توقع داشــت کــه صنعت ســاختمان روند 
رو بــه رشــدی را طی کنــد. چندی پیش وزیــر راه اعلام کرد کــه تکمیل راه 
هــای نیمه کاره در دســت انجام اســت و برای انجــام آن 150 هزار میلیارد 
تومان بودجه نیاز اســت. این بودجه اعلامی برابر با بودجه 4 ســال طرح 
هــای عمرانــی اســت. اگــر ایــن طــرح هــا به درســتی ســاماندهی می شــد 
امــروز بــه ایــن تورم برخــورد نمی کرد و ایــن بودجه عظیم را صــرف این کار 
نمی کردیم و حال اگر نتوانیم آن را درســت ســاماندهی کنیم این طرح ها 

به تورم های بعدی برخواهد خورد.
وی در ادامــه بــه واکاوی مشــکلات ایــن صنعــت پرداخــت و گفــت: یکــی 
از مشــکلات کشــور مــا در حــال حاضــر ایــن اســت کــه برخــی مانــع حرکت 
بخش خصوصی می شوند. سازمان و ساختارهای اداری کشور ما دارای 
ایراداتــی اســت کــه بــه خصــوص بــرای بخــش خصوصــی مشــکل آفریــن 
اســت. تا زمانی که مشــکلات اداری و ســاختارهای اداری کشــورمان این 
چنیــن اســت؛ با وجود ایــن تحریم های اقتصادی امکانــی برای کارکردن 
نداریــم. بخــش خصوصی با تمام مشــکلات حال حاضر ایران قادر اســت 

خدمات زیادی را ارایه دهد. 

سازمان های اداری مانع پیشرفت صنعتگران
وی افزود: اما مشــکل اساســی این است که ســازمان های اداری ما مانع 
پیشــرفت صنعتگــران در ایــن بخش می شــود. بــرای مثال چنانچــه ما با 
ســازمان های اداری و مالیاتی کار داشته باشیم، باید مدت های طوالنی 
دوندگــی کنیــم تــا بتوانیــم گوشــه ای از مشــکلاتمان را حــل کنیــم. درگیر 
شــدن بــا اداره کار بــه شــدت بــرای مــا صنعتگــران و کارفرمایــان مشــکل 
ســاز اســت. پس از طی مراحل طوالنی طبیعی اســت که کارفرما از ادامه 

کارکردن ناامید شود. 
وی اضافه کرد: برای حل مشکل ابتدای امر می بایست زندگی کارمندان 
دولت تامین شــود. می بایســت کارمندان دولت را به نحوی تامین کنند 
کــه نیــازی بــه کار خــلاف و گرفتن رانت نداشــته و در جهــت راه اندازی کار 
مردم کوشــا باشــند. در این میان مدیران نیز می بایســت آموزش ببینند. 
آموزشــی از قبیــل کنتــرل عوامــل زیرمجموعــه، نحــوه برنامــه ریــزی و کار 
کردن و... تا کارکنان درســت کار کرده و به موقع به مردم خدمت رســانی 
کننــد. بخــش خصوصی کشــور نیز بــه این دلیل کــه می توانند بــه راحتی 
از آن هــا پــول بگیرنــد، بیشــتر مــورد اذیــت این دســته از کارکنان قــرار می 
گیرند. این یکی از مشــکلاتی اســت که دولتمردان مملکت ما می بایســت 
همــت کــرده و در حل آن کوشــا باشــند تا حداقل بخــش خصوصی از این 

گرفتاری بزرگ نجات بیابد. 
وی یادآور شــد: نظم و ترتیب در هر کاری ثمربخش و راهنماســت. سوال 
اینجاســت چرا در شــرکت های مربــوط به بخش خصوصی ایــن اتفاقات 
نمی افتد؟ مگر همین ایرانی ها در شرکت های خصوصی مشغول به کار 
نیســتند؟! چرا  ســاعت بیشــتری کار می کنند و حقوق معینی می گیرند 

و خبری از این اهمال کاری ها هم نیست. 
جواد خوانســاری متذکر شــد: به دلیل بی انضباطی هایی که در ســازمان 
وجــود دارد کارمنــدان کار خــود را بــه درســتی انجــام نمــی دهنــد . اگــر 
مدیران همت به خرج دهند و نیروهایشــان را درســت کنترل کنند، قطعا 
ایــن مشــکلات از بیــن خواهد رفت. کســی که تــوان اداره ی زیــر مجموعه 

خودش را ندارد نمی تواند سازمان و وزارتخانه را نیز هدایت بکند.
عضو هیات مدیره کنفدراســیون صنعت ایران در پاســخ به این ســوال که 
وام هایــی کــه وزارت مســکن از آن ســخن مــی گوید می تواند مســکن را از 
رکــود خــارج کنــد؟ گفــت: یکــی از وزرای خوب ایــن دولت آقــای آخوندی 
است و برای برطرف کردن این رکود تلاش بسیاری کرده است ولی عمده 
ترین علت رکود مســکن وضعیت اقتصادی کشــورمان اســت. مسکن دو 
بخــش دارد، قســمتی کــه جنبــه ی تجــاری داشــته و قســمت دیگری که 
نیاز مردم را نسبت به داشتن خانه برطرف می کند. سرمایه گذاران اصلی 
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مســکن کســانی هســتند کــه از طریــق تغییر در نــرخ تورم و نرخ مســکن 
ســود می کننــد. اما در این میان افرادی هم هســتند کــه قصد خانه دار 

شدن دارند و برای این کار نیازمند وام های بانکی هستند. 
وی ادامــه داد: وام های پرداختی در گذشــته بســیار پاییــن بود و علاوه 
بــر آن نــرخ بهره و زمــان پرداخت آن برای کارمند قابــل تحمل نبود. به 
همیــن دلیــل بســیاری از کارکنان و کارگــران زحمتکش نمی توانســتند 
خانــه بخرنــد. ایــن مــورد نیــز یکــی از مــواردی اســت کــه موجــب رکــود 
مســکن شده اســت. چرا که در سه ســاله ی اخیر به دلیل تغییر قیمت 
زمیــن و مســکن و تــورم ناگهانی در این بخــش و ارز، قمیت ها در بخش 
مســکن نیز به نســبت تغییر یافته است و وام های پرداختی با بهره 18 

الی 23 درصد برای کارمندان قابل تحمل نیست. 
وی افــزود: بنابرایــن و بــا ایــن تفاســیر ایــن گــروه از خریــداران از خریــد 
مســکن ســرباز می زننــد و گــروه نخســت نیــز کــه تاجر هســتند بــه دلیل 

تورم پایین مســکن نمی خرنــد. بنابراین هر 
دو گروه تمایلی برای خرید مسکن ندارند تا 
مســکن در سکوت قرار بگیرد. البته این نوع 
ســکوت ها در مســکن سال هاست جنبه ی 
سینوســی داشــته اســت. همیشــه صنعــت 
بــوده و دو ســال متوقــف  دو ســال در اوج 
شــده است. در این 40 ســاله اخیر این روند 
سینوســی ادامه داشــته اســت و هــم اکنون 

در پایین منحنی قرار داریم.
خوانساری یادآور شد: طبق نظر وزیر مسکن 
واحــد  میلیــون   4 نیازمنــد  اکنــون  هــم  مــا 
مســکونی هســتیم و امســال می بایست این 
مقدار مســکن را بســازیم و می بایســت سالی 
یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته 
شــود تــا در ســال های آتــی مشــکلی از بابــت 

مسکن نداشته باشیم.
جــواد خوانســاری در پاســخ به این ســوال که هــم اکنون اختــلاف وزارت 
مســکن و شهرســازی و بانــک مرکــزی چیســت؟ گفــت: هم اکنــون وزیــر 
مســکن بــه دنبــال ایــن اســت کــه همچــون گذشــته صنــدوق پس انداز 
مســکن ایجاد کند. با این فرض که مردم برای خرید خانه پول هایشــان 
را پس انــداز کننــد و پــس از مدتی بتوانند 50 درصد پول خانه شــان را وام 
بگیرند. برای انجام این امر دو کار باید صورت بگیرد. اول اینکه بانک ها 
می بایســت در این کار ســرمایه گذاری کنند که دولت می بایســت سرمایه 
بانک ها را افزایش دهد و دوم اینکه بانک با وام بهره 14 درصد موافقت 
کــرده و مابــه التفــاوت آن را دولــت به مــردم تخفیف دهد کــه هم اکنون 

اختلاف بین بانک و وزارت مسکن و شهرسازی بر سر همین است.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا ایــن وام ها مــی تواند تورم زا باشــد 
گفــت: گرفتــن وام و حرکت های اینچنینی هیچ وقت تورم زا نیســت. ما 
می بایســت در کشــورمان گردش پول داشــته و آن را به حرکت درآوریم. 
هــم اکنون به لحاظ گردش پول در دنیا خیلی عقب هســتیم. به جای 
اینکــه پول هــا در صندوق هــای مردم و یــا در بانک ها جــای بگیرد بهتر 
اســت در کشــور بــه حرکــت در بیایــد. گــردش ایــن پــول به هیــچ عنوان 
نمی توانــد تــورم زا باشــد.وی افزود: ایــن گزارش غلطی اســت که برخی 
از اقتصاددانــان ارایــه می دهنــد به هیچ عنوان گردش پــول نمی تواند 
تــورم زا باشــد. گــردش پــول در کشــور تولیــد را بــه حرکــت در مــی آورد و 

تولید، کار و در نهایت تورم کاهش می یابد.
جواد خوانساری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توان صادرات این 

صنعت به سایر کشورها را داریم؟ گفت: سال هاست که در پشت درب های 
دولتــی خواســته ام که مشــکلات صدور خدمات مهندســی به کشــورهای 
خارجی را بر طرف کنند. خیلی مشکل داشتیم و از گذشته تا کنون بسیاری 
از مشکلات را حل کرده ایم و با وجود تمام این مشکلات خوشحال هستیم 
که همکاران ما به خوبی در دنیا درخشــیده اند و در دنیا پروژه های بزرگی را 
انجام داده اند. وی افزود: در صورت حمایت درست قادریم تا ساالنه بیش از 
20 میلیارد دالر پروژه در کشورهای مختلف انجام دهیم. این 20 میلیارد دالر 
علاوه بر اســتفاده ارزی باعث می شــود تا مقدار زیادی از تولیدات کشورمان 
 را هــم در خــارج از مرزهــای ایــران مصــرف کنیــم. بــرای مثــال شــرکت های
  پیمانــکار  کــره ای بــرای انجــام کارهایشــان در ایــن کشــور از ماشــین آالت

 کره استفاده می کنند.
ضرورت استفاده از کارگرهای ایرانی و افغانی

وی در پاســخ بــه این ســوال که آیــا اخراج کارگران افغــان به این صنعت 
صدمــه می زنــد، گفــت: کارهایی کــه در صنعت 
ساختمان داریم کارهای سختی است و از توان 
ایرانی هــا خــارج اســت. کارهایی در ســاختمان 
وجــود دارد کــه کارگرهــای افغان قادر بــه انجام 
آن هســتند امــا بســیاری از کارهایــی کــه در آن 
اســتفاده از هوش و ذکاوت باشــد تنها از عهده 
ایرانــی هــا بر مــی آیــد در نتیجه برای پیشــرفت 
در کارهــای ســاختمانی می بایســت از مخلــوط 

کارگرهای ایرانی و افغانی  استفاده کرد.
در  تخصصــی  دوره ی  مــا  کارگــران  افــزود:  وی 
حرفــه ی خــود نمی بیننــد کــه ایــن خــود ضعف 
بزرگــی اســت. کارگــران مملکــت مــا می بایســت 
کارت شناسایی داشته و نسبت به حرفه و کاری 
کــه انجــام می دهند آمــوزش فنی دیده باشــند. 
مراکــز و تشــکیلات بســیار زیــادی از قدیــم بــرای 
ســاماندهی و آموزش کارگران بوجود آمده که هیچکدام به بهره برداری 
ســالم و درســت نرســیده اســت. بخش خصوصی به تازگی این موسسه 
را ایجــاد کــرده اســت و در تلاش اســت تــا کارگران در رشــته های مختلف 
آمــوزش دیــده و کارت شناســایی بدان هــا تعلق بگیــرد. امیــدوارم روزی 

برسد که هیچ کارگری بدون داشتن کارت شناسایی نتواند سرکار برود.

باید به آقای روحانی تبریک گفت
وی در پایــان نظــر خود  رݥاݥ نســبتݥ بهݥ عملکرݥدݥ یکســاݥلهݥ دݥوݥلتݥ چنینݥ بیاݥنݥ 
کرݥدݥ:ݥ بهترݥ اݥزݥ اݥینݥ دݥوݥلتمرݥدݥاݥنیݥ کهݥ همݥ اݥکنوݥنݥ برݥ سرݥ کاݥرݥ هستندݥ دݥرݥ اݥینݥ شرݥاݥیطݥ 
موݥجــوݥدݥ غیــرݥ ممکنݥ بوݥدݥ.ݥ باݥیدݥ بهݥ آݥقاݥیݥ رݥوݥحاݥنیݥ باݥبتݥ اݥینݥ مجموݥعهݥ تبرݥیکݥ 
گفــتݥ.ݥ اݥلبتهݥ مشــکلاݥتݥ زݥیــاݥدݥیݥ دݥرݥ مملکــتݥ وݥجوݥدݥ دݥاݥشــتهݥ کهݥ رݥفــعݥ تماݥمیݥ 
اݥینݥ هــاݥ دݥرݥ یکݥ ســاݥلݥ گذݥشــتهݥ اݥمکاݥنݥ پذݥیرݥ نبوݥدݥ.ݥ نمیݥ شــوݥدݥ توݥقعݥ دݥاݥشــتݥ کهݥ 

تماݥمیݥ مشکلاݥتݥ ظرݥفݥ یکݥ ساݥلݥ برݥطرݥفݥ شوݥدݥ.ݥ 
ݥوی ادامه داد: دولتمردان ما هم اینک کارهای زیادی انجام می دهند. 
پی گیری هایی که وزیران وقت برای بهتر شــدن اوضاع انجام می دهند 
قابل ســتایش است. در گذشته فاصله بخش خصوصی و دولت بسیار 
زیــاد بــوده اســت و می بایســت در دولــت کنونــی ایــن فاصلــه برداشــته 
شــود. بخــش خصوصــی دارای تجربه های بزرگی اســت اما متاســفانه 
مــورد مشــورت قــرار نگرفته اســت. تمــام صحبت و بحث ما این اســت 
کــه بخــش خصوصــی مــی بایســت در تصمیم گیــری و تصمیــم ســازی 
حضــور داشــته و اثــر گذار باشــد. هم اکنون نیــز با جناب آقــای نوبخت 

همکاری هایی صورت گرفته که امیدواریم اثر بخش باشد. 

مهندس خوانساری:
در  تخصصــی  دوره ی  مــا  کارگــران 

حرفــه ی خــود نمی بیننــد که ایــن خود 

ضعــف بزرگــی اســت. کارگــران مملکت 

ما می بایســت کارت شناســایی داشته 

و نســبت بــه حرفــه و کاری کــه انجــام 

می دهنــد آمــوزش فنــی دیــده باشــند. 

از  زیــادی  بســیار  تشــکیلات  و  مراکــز 

آمــوزش  و  ســاماندهی  بــرای  قدیــم 

کارگــران بوجــود آمده کــه هیچکدام به 

بهره برداری ســالم و درســت نرســیده 
است
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  بــرای آغاز گفتگو درباره شــرکت کولهام، 
و پروژه های عمده آن توضیح دهید؟

شــرکت کولهام پروژه های بزرگی را انجام داده 
اســت که می تــوان مواردی از آنها را بشــرح زیر 

برشمرد:
الــف( پــروژه احــداث ســد دوســتی 
روی رودخانــه هریــرود واقــع در مــرز 
کــه  ترکمنســتان  و  ایــران  مشــترك 
14 مــاه زودتــر از برنامــه زمان بنــدی 
بــه  و  یافتــه  خاتمــه  مصــوب 
بهره بــرداری رســیده اســت. حجــم 
میلیــارد  یــك  ســد  پشــت  دریاچــه 
مکعــب  متــر  میلیــون   دویســت  و 

می باشد.
ب( پــروژه احــداث ســد خداآفریــن 
در  واقــع  ارس  رودخانــه  روی 
جمهــوری  و  ایــران  مشــترك  مــرز 
آذربایجــان که طبــق برنامــه خاتمه 
یافته و قابل بهره برداری می باشــد. 
حجم دریاچه پشت سد یك میلیارد 

و ششصد میلیون مترمکعب می باشد.
نــم رود  مخزنــی  ســد  احــداث  پــروژه  پ( 
شهرســتان  در  واقــع  نــم رود  رودخانــه  روی 
فیروزکــوه کــه بــه دلیل پرشــدن مبلــغ اولیه و 
25 درصــد ابلاغــی آن طبق ماده 48 شــرایط 

قطعــی  و  موقــت  تحویــل  عمومی پیمــان 
میلیــون   300 دریاچــه  حجــم  شده اســت، 

مترمکعب می باشد.
ت( پــروژه دیگر در دســت اجرای این شــرکت 
ســدی بــا ارتفاع 190 متر می باشــد کــه بر روی 
یکــی از رودهــای غــرب کشــور مراحــل 

نهایی احداث را طی می کند.

ادامــه  بــرای  کولهــام  شــرکت 
فعالیــت خــود چــه چشــم انــدازی را 
مدنظــر دارد؟  آیا این شــرکت نوآوری 
یــا ابتــکار خاصــی در زمینــه صنعــت 

احداث داشته است؟
نظــر  در  کولهــام  ســاختمانی  شــرکت 
پروژه هــای  اجــرای  مــوازات  بــه  دارد 
ملــی،  بــا گســترش فعالیت هــای خــود 
بــر  عــلاوه  بین المللــی،  پروژه هــای  بــه 
همــکاری در توســعه آبادانــی کشــور به 
صــدور خدمــات مهندســی نیــز اقــدام 
ورزد. در همین راســتا بمنظور افزایش 

مهندس حسن احمدی عنوان کرد:

دولت با واگذاری پروژه هـــــای عمرانی به بخش خصوصی
از فروپاشی شرکتها جلــوگیری کند

جهــت   1354 ســال  در  )ســهامی خاص(  کولهــام  ســاختمانی  شــرکت 
اجــرای پروژه هــای عمرانــی تاســیس گردیــده اســت و تاکنــون 32 پــروژه 
در زمینه هــای ســد، راه ، خطــوط انتقــال آب و بــرق، شــبکه آبیــاری و زهکشــی و 
ســاختمان  را به اتمام رســانده اســت. این شــرکت دارای رتبه پایه یك در رشــته 
آب و کاوش های زمینی و پایه 2 در رشــته تاسیســات و تجهیزات و راه و ترابری و 

پایه 3 در رشته ساختمان و ابنیه است. 
مدیرعامــل شــرکت کولهام حســن احمدی متولــد 1325 دارای مــدرك تحصیلی 
مهندســی راه و ســاختمان از  دانشــگاه صنعتی امیرکبیر )دانشــکده پلی تکنیك( 
اســت کــه در گفتگویــی صمیمانه در مــورد مســائل پیمانــکاران، و راه حلهای آن 
ســخن گفته اســت. ضمن تشــکر از قبــول زحمت و صرف وقت، نظــر خوانندگان 

محترم ماهنامه را به مشروح این گزارش دعوت می نماییم. 

عمرانــی  پــروژه  هــر  آغــاز  بــا   

بــزرگ  پروژه هــای  مخصوصــا 

کثیــری  تعــداد  سدســازی، 

بطــور  بومــی،  افــراد  جملــه  از 

مســتقیم وارد بــازار کار شــده و 

عــلاوه بــر آن مشــاغل ذیربــط 

بســیاری نیــز در چرخه فعالیت 

اقتصادی قرار خواهند گرفت.

گفتگو
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رضایتمندی کارفرمایان ضمن حفظ و ارتقای 
سیســتم مدیریت کیفیت براســاس اســتاندارد 
ISO 9001: 2008 دســتیابی بــه اهــداف کلان را  

بشرح زیر دنبال می نماید:
نیــروی 	  توانمنــدی  و  مشــارکت  افزایــش   

انسانی
 ارتقای کیفیت کار	 
 اجرای بموقع پروژه ها 	 
 مدیریت بهینه منابع	 
 بکارگیری سیستم های نوین مدیریت	 

مختلــف،  پروژه هــای  اجــرای  طــول  در 
ایــن  توســط  نوینــی  روشــهای  و  پیشــنهادات 
اجرایــی  معظــلات  حــل  خصــوص  در  شــرکت 
هزینــه  و  زمــان  کاهــش  راســتای  در  عمدتــًا 

پروژه ها ارائه گردیده است.

کولهام در زمینه کار آفرینی و اشــتغال چه 
اقداماتی انجام داده است؟ 

همانگونــه که اســتحضار دارید با آغــاز هر پروژه 
عمرانی مخصوصا پروژه های بزرگ سدسازی، 
بطــور  بومــی،  افــراد  جملــه  از  کثیــری  تعــداد 
آن  بــر  عــلاوه  و  شــده  کار  بــازار  وارد  مســتقیم 
مشاغل ذیربط بســیاری نیز در چرخه فعالیت 
اقتصــادی قــرار خواهنــد گرفــت. بــرای مثــال 
در پــروژه در دســت اجــرای ایــن شــرکت تعداد 
مشــاغل  و  بــوده  فعــال  مســتقیما  نفــر   2500
جانبــی شــامل تامیــن کننــدگان مــواد غذایی،  
قطعات یدکی ماشــین آالت، مشاغل خدماتی 
بــه  وابســته  صنایــع  و  نقــل  و  حمــل  شــامل 
صنعــت ســاختمان و بســیاری مشــاغل دیگــر 

دست اندرکار این نوع پروژه ها خواهند شد.

شــرکتهای  پیمانــکاران  شــما  نظــر  بــه 
ساختمانی با چه مشکلاتی مواجه هستند 
و راه حــل پیشــنهادی شــما در ایــن زمینه ها 

چیست؟
پیمانکاران شــرکتهای ســاختمانی در سالهای 
اخیــر بــا چالش هــای بزرگــی مواجــه شــدند که 

عبارتند از:
بعلــت  کاری  ظرفیــت  دادن  دســت  از  الــف( 
نداشــتن پروژه زیرا در ســال های اخیر از ارجاع 

کار به پیمانکاران بشدت کاسته شده است.
ب( فضای رقابتی شــدید برای برنده شدن در 

مناقضات و قیمتهای بسیار نازل و انتحاری
پروژه هـــا  اعتبـــاری  محدودیتهـــای  بعلـــت   پ( 
مالـــی  مشـــکلات  بـــا  پیمانـــکاران  اکثـــر 
و مــــــــــــــــــــواجه شـــده  ســــــــــــنگینی  و   عدیـــده 
عـــدم  از  ناشـــی  فشـــارهای  از  رهایـــی  بـــرای 

بانکهـــا  ســـراغ  بـــه  ناگزیـــز  کارکردهـــا  دریافـــت 
رفتـــه و بـــا دریافـــت وام با نـــرخ ســـنگین خود 
ناخواســـته گرفتاریهـــای  از  ورطـــه ای  در   را  

در  بازپرداخـــت  امیـــد  انـــد.  نمـــوده  غوطـــه ور 
بـــا  و  شـــده  تبدیـــل  آرزو  بـــه  غالبـــا   سررســـید 
انباشـــته شـــدن اصـــل وام و بهـــره و جریمـــه 
سرنوشـــت تاســـف آوری نصیب کســـانی شـــد 
کـــه دل در گـــروه آبادانـــی کشـــور داشـــته وهمه  

هســـتی و زندگـــی خـــود را وقـــف آن نمـــوده 
است. 

بــه  ورشکســتگی  یــا  و  انحــلال  و  تعطیــل  ت( 
علــت نداشــتن کار و یا معظلات مالی ناشــی از 
عــدم چرخش اقتصادی موجــب بیکاری عده 
زیــادی از افراد متخصص کــه برای امرار معاش 
دســت از تخصص خود برداشــته و به مشــاغل 
ترتیــب  ایــن  بــه  آورنــد.  روی  پاییــن  ســطح 

مهندس حسن احمدی عنوان کرد:

دولت با واگذاری پروژه هـــــای عمرانی به بخش خصوصی
از فروپاشی شرکتها جلــوگیری کند

سدی در غرب کشور) سد از نوع خاکی به ارتفاع 180 متر(/ استان کرمانشاه
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کارآفرینــی  و  ســازندگی  عظیمــی از  ظرفیــت 
کشــور که طی ســالهای متمادی بــا خون دل 
حاصــل شــده با مشــکلات مطروحــه در حال 
کشــور  بــرای  کــه  اســت  فروپاشــی  و  انحــلال 
ضایعه ای ســنگین و جبران آن بســیار دشــوار 

خواهد بود.
 در این زمینه پیشنهاد می گردد:

بــا 	  محتــرم  دولــت  چــون   
چالش هــای بــزرگ اقتصادی 
برگــزاری  از  اســت  مواجــه 
مناقصــات پروژه هــای بــدون 
خــودداری  مالــی  پشــتوانه 

نمایند.
تعریــف 	  مکانیســم های  از   

مشــارکت  و  جهانــی  شــده 
بازارهــای مالــی و ســرمایه ای 
داخلــی و خارجــی در جهــت 
نمایــد  اقــدام  مالــی  تامیــن 
بنحوی کــه دغدغــه پیمانکار 
را در ایــن بخــش کاهش داده 
تــا پیمانــکار فارغ از مشــکلات 
مالی به نقــش اصلی خود که 
اجرای پــروژه در زمــان بندی 

مورد تعهد می باشد بپردازد.
 جبــران ضررهــای وارده، بــه پیمانکار و 	 

قبــول پرداخــت بدهــی بــرای وام هایــی 
که بمنظور پروژه، دریافت و هزینه شده 

است.
 انطباق واقعی تعدیل با تورم.	 

 حمایــت از تــوان فنی و اجرائی شــرکتها 	 
و ممانعــت از فروپاشــی آنهــا بــا واگذاری 
آبادانــی  جهــت  در  عمرانــی  پروژه هــای 

کشور

در  تشــکلها  و  انجمنهــا  شــما  نظــر  بــه 
رســیدن به مطالبات قانونی اعضای 
خود موفــق بوده اند؟چگونه می توان 
تاثیرگذاری تلاش ایــن گروهها را برای 

موفقیت افزایش داد؟
بــه نظــر مــن انجمن هــا و تشــکل ها در 
رســیدن بــه مطالبــات قانونــی اعضای 
انــد  خــود موفقیــت چندانــی نداشــته 
چــرا کــه وزن این نهادهــای اجتماعی و 
صنفی در فراینــد امور از طرف ارگانهای 
رســمی دولتی آنچنان که بایســته است 
در نظــر گرفتــه نمی شــود. لیکــن جهت 
ارتقــای تاثیرگذاری آن هــا در درجه اول 
الزم اســت کلیــه اعضــای هــر صنــف از 
یکپارچــه  حمایــت  خــود  انجمن هــای 
و کامــل بعمــل آورنــد ثانیــا با پشــتکار و 
پیگیــری مداوم صدای خود را به گوش 
ذیربــط  دســت اندرکاران  و  مقامــات 

سد مخزنی دوستی/سرخس، استان خراسان رضوی) مرز ایران و ترکمنستان(

 علت محدودیتهــای اعتبــاری پروژه ها 
اکثــر پیمانــکاران بــا مشــکلات مالــی 

 عدیده و ســـــــــنگینی مـــــــــــــــــواجه شده و
از  ناشــی  فشــارهای  از  رهایــی  بــرای 

بــه  ناگزیــز  کارکردهــا  دریافــت  عــدم 

ســراغ بانکهــا رفتــه و بــا دریافت وام 

بــا نرخ ســنگین خــود را     در ورطه ای 

گرفتاریهــای ناخواســته غوطــه ور  از 

نموده اند.
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رسانده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ ننمایند.

آیــا گفتگوی دولــت و بخش خصوصی با روی کارآمدن دولت 
جدیــد بــه نتیجــه مطلوبــی خواهد رســید؟ جایگاه تشــکلهای 
حرفه مند را در گفتگوی دولت جدید و بخش خصوصی چگونه 

می بینید؟
وظیفه اصلی دولت سیاســتگذاری اســت لذا بهتر اســت از دخالت 
در اموریکــه بخــش خصوصــی قــادر به انجــام آنهاســت پرهیزنماید. 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی زمانی به نتیجه مطلوب می رسد 
و بخش خصوصی زمانی به شــکوفایی خواهد رســید که امکاناتی را 
که شــرکت های وابســته به دولت دارند و از آن استفاده می نمایند با 
امکانات و تســهیلات بخش خصوصی یکسان شود تا امکان رقابت 
ســالم بــرای هر دو طیــف اقتصــادی فراهم گــردد. در غیــر اینصورت 

بخش خصوصی در رقابتی نابرابر از گردونه  کار خارج خواهد شد.

بــه نظــر شــما بــا در نظــر داشــتن درجــه اولویــت فعالیتهــای 
ســال  در  عمرانــی  طرحهــای  پیمانــکاری  شــرکتهای  اجرایــی 
1392، تهدیدهــای پیــش روی شــرکتهای ســاختمانی در ســال 

1393، به ترتیب اولویت چه مواردی هستند؟ 
شــرکتهای پیمانکار همانطوریکه در بند 6 اشــاره شــد با تهدیدات 

عمده ای مواجه هستند که عمدتًا عبارتند از:     
 عــدم دریافت بموقــع کارکردها که ماحصل آنها اســتقراض از 	 

بانکهــا و بدهیهــای ســنگین بــه پرســنل و تامین کننــدگان و 
پیمانکاران دست دوم می باشد.

 گرانــی و نــرخ باالی بهره بانکی و عــدم حمایت کافی دولت از 	 
پیمانکاران برای جبران خسارتهای وارده مالی

 عدم انطباق تورم واقعی و شاخص های تعدیل	 
تــوازن	  عــدم  و  قیمتهــا  در  کنتــرل  غیرقابــل  گرانــی    

دریافتی ها با پرداختها

بــا توجــه به تغییــرات موجــود در مدیریت کلان کشــور، آینده 
صنعــت احــداث را چگونــه می بینیــد؟ بــه نظر جنابعالــی دولت 
تدبیــر و امید بــرای بهبود وضعیت صنعت احــداث چه اموری را  

باید بیشتر مورد توجه خود قرار دهد؟
مدیریــت کلان کشــور هــر چهــار ســال )و حداکثــر 8 ســال بــه شــرط 
بــا توجــه بــه  انتخــاب مجــدد( تغییــرات اساســی می یابــد لیکــن 
مدیریــت دولــت تدبیر و امیــد، به آینده صنعت احداث خوشــبین 

می باشیم.
بــرای بهبــود صنعــت احــداث در درجــه اول بایــد در عادی ســازی 
روابــط خارجی و ارتباط با کلیه کشــورهای جهان کوشــید. در قدم 
بعــدی تامیــن اعتبارات الزم و کافی برای صنعــت احداث از الویت 

خاص برخوردار است.

-به نظر شــما بخش خصوصی چه تعریفــی دارد؟ اقتصاد ایران 
تــا چــه انــدازه به ســمت خصوصی ســازی پیش رفته اســت و آیا 

آینده روشنی را می توان برای بخش خصوصی متصور شد؟
بخــش خصوصــی ســازمانی اقتصــادی اســت کــه هیچگونــه کمــك 
مالــی و اقتصــادی از دولت دریافت نمی نماید و در خصوص درآمد 
و هزینــه کامــلا مســتقل عمــل می کنــد. بخــش خصوصی تــا زمانی 
قــادر بــه ادامــه حیات اســت کــه توازنی منطقــی در میــزان درآمد و 
هزینه هایــش برقرار باشــد و این امر امکان پذیــر نبوده مگر با ایجاد 
رقابتــی ســالم در محیطی بــا فرصت های برابر که با سیاســتگذاری 

صحیح دولت امکان پذیر می باشد.
اقتصــاد ایــران در ابتــدای راه خصوصی ســازی واقعــی قــرار دارد که 
بایــد منتظــر اقدامــات موثــر دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن خصوص 

باشیم.

سد مخزنی خداآفرین/استان آذربایجان شرقی) مرز ایران و جمهوری آذربایجان(
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پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی کوتاه برای انســان  از فشــار ناشی از باال رفتن از پله ها 

است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    

به خاک سیاه نشاندن ) نشسته ( 
عبــارت بــاال کنایــه از بدبختــی و بیچارگی اســت که در وضعــی غیر مترقبه دامنگیر شــود و مال و منال و دار و ندار  را یکســره به 
زوال و نیستی کشاند .در چنین موردی تنها عبارتی که می تواند مبین حال آن فلک زده واقع شود ، این است که اصطلاحًا 
گفتــه شــود : " فلانــی بــه خاک ســیاه نشســته " و یا عبارت دیگر : " فلانی را بخاک ســیاه نشــانده انــد " در این مقاله بحث بر ســر " خاک 

سیاه " است که دانسته شود این خاک چیست و چه عاملی آن را به صورت ضرب المثل در آورده است . 
به طوری که صاحب معجم البدان نقل کرده ، در نزدیکی بیت المقدس و شش مایلی شهر رمله ، شهری است به نامه عمواس ، که 
" طاعــون معــروف ســال هجدهــم هجــری در روزگار خلافت عمر در این ناحیه پدید آمده بود و از آنجا به دیگر نواحی شــام ســرایت کرد 
. تعــداد تلفــات ایــن طاعــون را بیســت و پنج هزار تن نوشــته اند ." در این طاعون که بــه نام طاعون عمواس خوانده شــده ، جمعی از 
اصحاب پیغمبر نیز به هلاکت شــدند ولی عمروعاص ،آن  هوشــمند حیله گر و دور اندیش عرب ، چون وضع را وخیم دید ، با بســیاری 
از متابعــان خویــش از منطقــه عمــواس گریختــه و جان ســالم بدر بردند. مطلب مورد بحث ما این اســت که ســال مزبور را عــام الرماد ، 
یعنی : ســال خاکســتر هم نام نهاده اند . در این زمینه صاحب کتاب عجایب المخلوقات می نویســد : " ..... و بعد از آن عام الرماد در 
آن ســال خاک ســیاه ببارید و بیســت و پنج هزار تن آدمی در این ســال بمرد و ایـــــن خاک در صحرا و خانه ها و حجره ها ببارید تا مرد 

از جامه خواب برخاستی بر خاک سیاه بودی ، آن را عام الرماد ، گفتند." 
با توصیف اجمالی باال اســتنباط می شــود که آن طاعون کذایی بر اثر ریزش و بارش خاک ســیاه بروز کرده و شــاید اصلًا بیماری طاعون 
نبــوده ، بلکــه همــان خــاک ســیاه که به خانــه ها و حجرات منــازل و مدارس رســوخ و نفوذ کرده بوده اســت ، خفتگان را بیــدار کرده و 

الجرم همه را بر خاک سیاه نشانید. 
به هر حال این واقعه هولناک را چه طاعون عمواس بنامیم و چه عام الرماد در هر صورت چون خاک سیاه عامل اصلی آن همه مرگ 
و میر در ســال هجدهم هجری بوده و همه چیز را " بر خاک ســیاه نشــانده اســت " به همین دلیل و به جهت اهمیت و  عظمت واقعه 
مزبور که بیســت و پنج هزارتن از ســکنه بی گناه را در خود فرو برده اســت ، اصطلاح و عبارت باال از آن تاریخ به صورت ضرب المثل در 

آمده و در رابطه با گرفتاری ها و بیچارگی های ناشی از وقایع غیر منتظره به کار می رود.

شیشه اید یا آئینه 
عارفــی  نــزد  ثروتمنــدی  جــوان 
رفــت و از او اندرزی بــرای زندگی 

نیک خواست 
عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید : چه می 
بینی ؟ گفت : آدم هایی که می آیند و می روند 
و گــدای کوری که در خیابان صدقه می گیرد . 
بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید : در 

آینه نگاه کن و بعد بگو چه می بینی ؟ 
گفت : خودم را می بینم ! 

را دیگــران  دیگــر   ........  : گفــت   عــارف 
 نمــی بینــی ! آینــه و پنجــره هــر دو از یــک 
ماده ی اولیه ســاخته شــده اند : شیشــه 
، اما در آینه الیه ی نازکی از نقره در پشــت 
جــز  چیــزی  آن  در  و  گرفتــه  قــرار  شیشــه 
شخص خودت را نمی بینی ، این دو شی 
شیشــه ای را بــا هــم مقایســه کــن، وقتــی 
شیشــه فقیر باشــد ، دیگران را می بیند و 
بــه آن هــا احســاس محبــت می کنــد ، اما 
 وقتــی از جیــوه ) یعنــی ثــروت ( پوشــیده

 می شود ، تنها خودش را می بیند.
پــس بــه خاطــر بســپار : تنهــا وقتــی ارزش 

داری که شــجاع باشــی و آن پوشش جیوه 
ای را از جلــو چشــم هایــت بــرداری ، تــا بار 
دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشــان 
بــداری ، آنــگاه خواهــی دانســت " عشــق 

یعنی دوست داشتن دیگران !" 
جبران خلیل جبران بر این باور است که : 
متعصــب را  شــما   ، عشــق  بــدون   ایمــان 

 می کند. وظیفه بــدون عشق شما را بداخلاق 
 می کند ، قدرت بدون عشــق شــما را خشــن
 می کند ، عدالت بدون عشــق شما را سخت
را شــما  عشــق  بــدون  زندگــی  و  کنــد    مــی 

 بیمار می کند.

پاگرد
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اشاره:
ارتبــاط  در  پاســخ  و  پرســش  مجموعــه 
قراردادهــای  در  مطروحــه  ابهامــات  بــا 
منعقده  ســال های اخیر ، با معاونــت برنامه ریزی 
دریافتــی  نظرهــای  اظهــار  و  راهبــردی  نظــارت  و 
صــورت  بــه  پیمــان  عمومــی   شــرایط  بخــش  در 
ویژه نامــه  ماهنامــه پیــام آبادگران که  توســط دفتر 
فنی ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران تهیه 

و تدوین شده است ، ضمیمه می باشد.

عضــو  شــرکتهای  ارشــد  مدیــران  از  بدینوســیله 
درخواســت می شــود بــرای تهیــه ایــن مجموعــه 
ســندیکای    66464261 شــماره  بــا  ارزنــده  
حاصــل  تمــاس  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 

نمایند.

اشاره:
ارتبــاط  در  پاســخ  و  پرســش  مجموعــه 
قراردادهــای  در  مطروحــه  ابهامــات  بــا 
منعقده  ســال های اخیر ، با معاونــت برنامه ریزی 
و نظــارت راهبــردی و اظهــار نظرهــای دریافتی در 
بخــش ضوابط فهرســت بها  به صــورت ویژه نامه  
فنــی  دفتــر  توســط  کــه   آبادگــران  پیــام  ماهنامــه 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران تهیــه و 

تدوین شده است ، ضمیمه می باشد.

عضــو  شــرکتهای  ارشــد  مدیــران  از  بدینوســیله 
درخواســت می شــود بــرای تهیــه ایــن مجموعــه 
ســندیکای    66464261 شــماره  بــا  ارزنــده  
حاصــل  تمــاس  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 

نمایند.
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معرفی



فدراســیون بین المللی مهندسان مشــاور فرانسوی اولین بار  
در سال 1913 با مشارکت سه کشور  فرانسه، سویس و بلژیک 
تأسیس شد. این فدراسیون که با نام اختصاری fidic   معروف است و 
در حال حاضر قریب به  75 انجمن کشوری بخش خصوصی در سراسر 

دنیا عضو دارد، نهادی است حرفهای، غیردولتی و غیر انتفاعی. 
Fidic در طــول حیــات خــود توانســته اســت نســبت بــه اســتاندارد 
ســازی انواع قراردادهای عمرانی همــت گمارد به طوری که در زمان 
حاضــر معــرف صنعت مهندســی در بخش وســیعی از جهان اســت. 
انجمنهــا و کشــورهای عضــو کــه از اســتانداردهای قــرارداد و شــرایط 
فیدیک اســتفاده می کننــد میتوانند از حمایتهای این فدراســیون، 
کارشناســایی ها، داوری هــا و هیت حل اختــلاف بین المللی فیدیک 

در مناطــق مختلف بهره مند شــوند به ویژه در زمینــه مدیریت ادعا در 
قراردادهای منعقده  و در حین اجرا و اختتام قراردادها. 

آئین نامــه هــا و فرمهــای قراردادهــای فیدیــک در بیشــتر حــوزه هــای 
صنعــت ســاخت و ســاز و همچنیــن محیط 
در  حاضــر  حــال  در  و  دارد  کاربــرد  زیســت 
قالــب کتابهــای مختلفــی ارائه شــده اســت 
که از ســال 1987 تا 2009 منتشــر شده اند و 
شــامل کتابهای قرمز، زرد ، نقراه ای، ســبز ، 
طلایــی و کتــاب صورتی اســت که مخصوص 
بانکهــای تخصصــی اســت. کتابهــای فــوق 
بــرای شــرایط و انواع کار اعــم از پروژه هایی با 
طراحــی کارفرما، یا فهرســت بهای مقطوع، 
EPC/Turnkey، BOT، DBO، و ده رشــته 
یــا     civil، construction کارهــای  انــواع  از 
   Mancifacturing و  تجهیــزات  و  ســیویل 
کتابهایــی  کاربــرد دارد. فیدیــک همچنیــن 
یــا  دوم  دســت  کارهــای  بــرای  الحاقــی 
یــا کارهــای ســبک   lampsum قراردادهــای 

دارد. 
دوره های آموزشــی فیدیک در سراســر دنیا به منظور آشــنایی و خبرگی 
اعضا شــرکتها و انجمنهــای عضو فیدیک که از این آئین نامه اســتفاده 

می کنند فرصت مهمی است که توسط اساتید کارآزموده بین المللی و 
با مجور انحصاری فیدیک برگزار می شــود. دوره های آن رسمی و حائز 
اهمیــت و اعتبــار بین المللــی اســت. اعضــای فیدیک مجازنــد لوگوی 

فیدیک را در سربرگ خود لحاظ نمایند. 
اولیــن دوره رســمی آمــوزش قراردادهای 
فیدیــک در دو مبحث آمــوزش قراردادها 
و مدیریــت ادعا  بــه ترتیب در روزهای 15 
و 16 شــهریور مــاه بــه مــدت 16 ســاعت و 
نیــز  مــاه  شــهریور   19 و   18 روزهــای   در 
کــه  گردیــد  برگــزار  ســاعت   16 مــدت  بــه 
 طــی آن بــه ســواالت شــرکت کننــدگان و

 دســت انــدرکاران قراردادهــای فیدیــک 
مشــاورین  و  پیمانــکار  کارفرمــا،  از  اعــم 
جلســه ها  ســخنران  شــد.  داده  پاســخ 
آقای ســالوادور کاســترو  جونیور از اساتید 
فیدیــک  رســمی  کارشــناس  و  برجســته 
آمــوزش  بــه  اول  مبحــث  در  کــه  بودنــد 
زرد  و  نقــره ای  قرمز)عمدتــا(،  کتابهــای 
پرداختنــد و در مبحــث دوم بــه مدیریت 
ادعــا.. در انتهــای هر مبحث آزمونی کاربردی برگــزار گردید که به قبول 

شدگان در آزمون گواهی رسمی فیدیک اعطا می شود. 
بــا توجــه به فراگیر شــدن قراردادهــای بین المللی و حضور شــرکتهای 
ایرانــی در ســطح بین المللــی آمــوزش فیدیــک بــرای تســلط در انعقاد 
قراردادها و همچنین به منظور پیشــگیری از بروز و حادث شــدن ادعا 
و کاهــش اثــرات منفی و یا مقابله با آن فرصت مغتنمی بود که توســط 
جامعه مهندســان مشــاور ایران محیا گردید. با امید به اینکه برگزاری 
کنفرانس ساالنه فیدیک در ماه مه 2015 در ایران بستر مناسبی برای 
تقویــت هر چــه بیشــتر اطلاعــات و تواناییهــای کارفرمایــی، متصدیان 
دولتــی، پیمانــکاران و مشــاورین ایرانــی در کاربــرد و جاری ســازی این 

قوانین و در جهت استانداردسازی مقررات بومی گردد.  

برگزاری اولین دوره رسمی آموزش

 قراردادهای فیدیک در ایران
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گزارش
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2- قوانین باالدستی
2-1- اصل 44 قانون اساسی 

بــا توجــه بــه ماهیــت موضوع و بــرای ورود بــه بحــث عینــا فرازهایی از 
اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل نوشته شده است.

نظــام اقتصادی کشــور بر ســه پایه دولتــی، تعاونی و خصوصی اســتوار 
است. تعاریف این سه بخش به شرح ذیل نوشته شده است.

مــادر، 	  صنایــع  بــزرگ،  صنایــع  همــه  شــمول  دولتــی  بخــش   
نیــرو، تامیــن  بیمــه،  بانکــداری،  و  معــادن  خارجــی،   بازرگانــی 
 سیســتم های ارتباطی رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشــتیرانی 
و راه و راه آهن به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

 بخــش تعاونــی قیــاس بــه شــرکت و موسســات تولیــد و توزیــع 	 
گردیــده اســت کــه در شــهر و روســتا بــر طبــق ضوابــط اســلامی 

تشکیل می شود.
 بخــش خصوصــی شــمول کارهــای صنعــت، تجــاری، صنعــت 	 

خدمــات کشــاورزی و دامــداری و نظایــر آن بــه عنــوان مکمــل 
فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

 دیدگاه هــای ذیل در مورد متن این قانون و همچنین ملحقات 	 
بعدی آن و عملکرد به این اصل تا حال ارائه شده است.

 کلیــه فعالیتهای عمرانی و خدماتی در کشــور با ماهیت مالکیت 	 
عمومــی تعریف شــده و در اختیــار دولت اســت. خدمات بخش 
خصوصــی در ایــن جهــت و به صورتی اســت کــه مکمل خدمات 
بخش دولتی تعریف شده است لذا به نظر می رسد که اولویت 

اول قانون گزار با حوزه خدمات دولتی بوده است. 
 مالکیت در بخشــهای سه گانه مصرح در قانون )دولتی، تعاونی 	 

و خصوصــی( بــه شــرحی کــه در قانــون آمــده چنانچــه موجــب 
خسران برای توسعه کشور در جامعه نشود مورد حمایت دولت 

جمهوری اسلامی است.

  بــه بــاور عــده ای و از نگاه های کارشناســی هــدف قانون گزار این 	 
بــوده اســت که بخش خصوصی قرار اســت در کنــار بخش دولتی 

)نه به عنوان فعاالن اصلی در کسب و کار( قرار گیرد.
 نگــرش درازمــدت مقــام معظــم رهبــری فرمــان تنظیــم ســند 	 

چشــم انداز نظــام و ورود بــه تبییــن جایگاه بخــش خصوصی در 
کل ارکان جامعه در کشــور تا افق ســال 1404 نوید بســیار روشنی 
بــرای تغییــر در نگاه های اولیه و اســتراتژی اصل 44 بوده اســت 
لذا برداشــت NGOها و فعاالن بخش خصوصی این بوده اســت 
کــه ایــن بــار نظــام و بخش دولــت یک نــگاه عملی و متفــاوت به 
جایــگاه بخش خصوصی افکنده اســت و به عبارت روشــنتر باور 
مســئوالن محتــرم نظــام بــر ایــن اســاس قــرار گرفتــه کــه ورود به 
فضــای اقتصاد رشــد یافتــه و قابل عرضه در ســطح بین المللی و 
در پــی آن بــه دســت آوردن بهتریــن جایــگاه برای ایران اســلامی 
همانــا تقویــت بخــش خصوصــی در جامعــه و کشــور بــرای ورود 
کارآفرینــان، پیمانــکاران و صنعتــکاران بــه کشــورهای منطقــه و 

فرامنطقه ای کشور است.
 خصوصــا ایــن کــه قانونگــزار اخیرا و از ســال 90 در "قانــون اصلاح 	 

قانــون نفت" با تعیین یک هیــات عالی نظارت در منابع نفتی با 
مســئولیت وزیــر نفت و متشــکل از "وزیــر امور اقتصــاد و دارایی"، 
"رییــس کل بانــک مرکزی"، "رییس کمیســیون مجلس"، "رییس 
کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلس"، "دادســتان 
کل کشــور" و باالخــره "دو نفــر از معاونان وزارت نفــت به انتخاب 
وزیــر نفــت" رفتن بــه فضای بخش خصوصی ســازی در کشــور در 
بزرگترین و محوری ترین بخش صنعت کشــور را در اولویت اصلی 

نظام قرار داده است. 
 متاســفانه بایســتی اعلام نماییم که تا این مرحله جایگاه بخش 	 

خصوصــی نــه تنهــا در قوانیــن تفصیلــی تعریــف نشــده بلکــه به 

تاݥمین منابع مالی پروژه ها توسط پیمانکاران 

فرصت یا تهدید
مهندس رضا طبیب زاده

1- پیش گفتار 
بحــث تامیــن منابــع مالی پروژه ها در کشــور از دیرباز یکی از دغدغه هــای اصلی در اجرای به موقع پروژه هــای عمرانی هم قبل و هم 
بعد از انقلاب در کشــور بوده اســت، خصوصًا در دو دهه اخیر در انجام پروژه های عمرانی )طرحهای تملک دارایی های ســرمایه ای( 
به علت عدم هم تامین به موقع منابع مالی و هم تخصیص آن )بودجه بندی/ بودجه ریزی( درطول اجرای پروژه ها و عدم وجود مسیر و امتداد 
بی وقفه صحیح نقدینگی پیمانکاران )Cash Flow( از عمده مشکلات اجرای پروژه ها بوده و این نقص بزرگ موجب تطویل بی رویه مدت اجرای 
پیمانها گردیده اســت، به طوری که زمان متوســط اجرای پروژه های عمرانی در کشــور باالی 10 ســال است، که در گزارشات رسمی مقامات ذیربط 
از جمله ســازمان مدیریت و ســازمان بازرســی کل کشــور آمده است. مطالعات انجام شده توســط ارگانهای فوق الذکر به روشنی نشان داده است 
که عدم به موقع تامین منابع مالی 70درصد از عوامل و چالشــهای اصلی و بازدارنده اجرای به موقع پروژه ها بوده اســت. حال با توجه به 
شرایط جاری درکشور و با توجه به مشکلات عدیده دولت در تامین منابع مالی پروژه ها و احاله آن به دوش و تعهد پیمانکاران البته بدون آماده 

نمودن بسترهای قانونی الزم، این موضوع می تواند یک تهدید بالقوه برای کسب و کار پیمانکاری و صنعت احداث باشد. 
 بحــث نحــوه تامیــن منابــع مالی در چهارچوب قوانین مالی ســالهای اخیر )ســال 90 به بعد( در کشــور و احاله این مســئولیت بــه عهده و تعهد 

پیمانکاران مورد بحث این مقاله می باشد. 

مقاله
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صــورت عملــی نیز از شــروع ســند چشــم انداز تا حال به درســتی 
مورد قبول مســئوالن ذیربط واقع نشــده اســت، حضور پررنگ 
و بی مهابــای شــرکتهای دولتی و نیمه دولتی در امر به دســت 
گرفتــن پروژه هــا در کشــور در یــک دهه گذشــته جایگاه بخش 
خصوصــی را بــه درســتی تنــگ نمــود و حتــی مانــدگاری ایــن 
بنگاه هــای اقتصــادی را نیــز مــورد پرســش جــدی قــرار داده 

است. 

2-2- قانون بودجه سالیانه کشور 
از اوایــل دهــه 90 نــگاه قانــون بودجه ســالیانه رفتن به فضــای تامین 
منابــع مالــی توســط پیمانــکاران بــوده اســت بــه عبــارت دیگــر هدف 
قانون گــزار )قوه مقننه( بر این قرار گرفت که پیمانکاران با مکانیزم های 
تعیین شــده در قانون بودجه ســالیانه، مســئولیت تامین منابع مالی 
بــرای پروژه هــا را به عهده بگیرنــد. به عنوان شــاهد فی المثل الزامات 

مندرج در قانون بودجه سال 92 به شرح ذیل تبیین شده است.
 ورود پیمانــکاران بــه پروژه هــا و تامیــن منابــع توســط آنهــا یــک 	 

تکلیف و الزام نوشته شده است.
 برای تحقق این امر بایستی پیمانکاران اقدام به ایجاد "شرکت 	 

-پــروژه" بــرای ورود پیش خرید تاسیســات احداثــی )نوع الف(، 
اجــاره درازمــدت تمــام یا بخشــی از تاسیســات )نــوع ب(، خرید 
درازمــدت و یــا پیش خرید کاال و خدمــات تولیدی آن طرح )نوع 
ج(، بهبــود کارآیــی آب و انرژی )نوع د(، و یا ســایر انواع مشــارکت 
بخــش عمومــی با بخش خصوصــی برای ارائه خدمــات عمومی 

)نوع ه( اقدام کنند. )نقل از متن(  
 "شــرکت پروژه" یک شــرکت ســهامی خــاص با ســرمایه حداقل 	 

توســط  کــه  تضامنــی  شــرکت  یــا  و  قــرارداد  مبلــغ  چهــارم  یــک 
موسســات و شرکتهای ســرمایه گذاری، مشــاوره ای، پیمانکاری 
و یــا ســازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاســیس می شــود. 

)نقل از متن(
 دولت مجاز شــده اســت که برای تامین بخش خدمات عمومی 	 

 (LC( بخشــی از مبلغ قرارداد را از طریق باز کردن اعتبار اســنادی
کمک نماید. در این راســتا صندوق توســعه ملــی و مکانیزمهای 

مشابه دیگر تامین منابع مالی را همراهی خواهند نمود.
نگارنــده ایــن مقاله در زمان خــود نقدی بر عدم کفایــت و کارآیی و همه 
شــمولی دیدگاه هــای منــدرج در قانون بودجــه ســالهای 91 و 92 )مواد 
102 و 90( بــرای اعمــال در همــه پروژه های عمرانی در کشــور )پروژه های 
ریز و درشــت( نوشــته و در مجلات مهندســی به چاپ رســاند. به ظاهر 
این امر مهم و کلیدی از متن در بودجه ســال 93 حذف شــده و به قرار 
اطلاع مقرر گردیده است که با توجه به اهمیت و اثر آن در توفیق اجرای 
پروژه های عمرانی در کشــور یک نگاه جداگانه با یک متن جامع و همه 
شمول تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اعلام شود.

2-3- قوانین باالدستی 
الف- قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران

 )1394-1390( 
در بند ب ماده 214 تکلیف شــده اســت که روشــهای اجرایی مناســب 

واگــذاری"،  و  بهره بــرداری  ســاخت،  مالــی،  منابــع  "تامیــن  قبلــی 
"تامیــن منابــع مالــی، ســاخت و بهره بــرداری" ، "طــرح و ســاخت 
و کلیــد در دســت" ، "مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی" و یا " 
ساخت، بهره برداری یا مالکیت " را با پیش بینی تضمین های کافی 

بایستی به کار گرفته شود. 
   بــه نظر می رســد مــراد قانون گــزار در بند ب مــاده 214 فوق الذکر ارائه 
روشــهای ســرمایه گذاری )Project Financing Models( به شــرح ذیل 

بوده است.
 تامیــن منابــع مالــی، ســاخت، بهره بــرداری و واگــذاری ظاهــرا 	 

معادل BOT تعریف شده است. 
 	 EPCF تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری ظاهرا مترادف 

تعریف شده است.
 	 EPC طرح و ســاخت و کلید در دســت باز مترادف است با روش 

Tern Key تعریف شده است.
 مشــارکت عمومی و خصوصی به صورت اعم شاید قابل تقسیم 	 

بندی در این بند نباشد. ظاهرا مراد از مشارکت PPP است؟
 ســاخت، بهــره برداری و مالکیت مترادف با BOO تعریف شــده 	 

است.
 ایضــا در بنــد )د( همیــن ماده ســاز و کار تامیــن منابع طرح های 	 

)طرحهــای  متوســط  و  بــزرگ  ای  ســرمایه  دارایی هــای  تملــک 
عمرانــی( از طریــق گشــایش اعتبــار اســنادی ریالــی و ارزی نــزد 
بانک هــای داخلی و خارجی همراه بــا پیش بینی های ابزارهای 

مالی تضمینی انجام می شود.

ب- سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
ســند چشــم انداز اجرایی اصل 44 قانون اساســی برای رفتن به فضا و 
ساختگاه کامل بخش خصوصی تا افق سال 1404 در کلیه فعالیتهای 
عمرانــی خدماتــی در کشــور و حذف حضــور کامل وابســتگان به دولت 
همچــون شــرکتهای دولتــی، نیمــه دولتــی و نظایــر آن تبییــن و اعلام 
شــده است به عبارت روشن در تهیه نقشه راه )Road Map( این سند 
به جهت پیشــرفت و تعالی کشــور در صحنه های داخلی و بین المللی 
قبــول شــده اســت کــه بایســتی سرنوشــت کســب و کار آینــده کشــور از 
مســیر بخش خصوصی عبور نماید. فرازهای مهم مرتبط با بحث این 

مقاله از سند چشم انداز به شرح ذیل ارائه شده است.
 اطلاع رســانی مناســب بــرای تحقق ویژگیهای مــورد نظر در افق 	 

چشم انداز
 تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت	 
 اصــلاح قوانیــن و مقــررات در جهــت رفــع تداخل میــان وظایف 	 

نهادهای نظارتی و بازرسی
 حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به 	 

منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و          بهره برداری 
بهینه از منابع

حفــظ 	  بــا  گــذاران  ســرمایه  از  حمایــت  و  اعتمــاد  ایجــاد   
مسئولیت پذیری آنان

 تشویق رقابت و پیشگیری از وفوع بحرانها و مقابله با جرم های 	 
مالی

 توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک 	 
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اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور 
کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهارچوب سیاســتهای 

کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
بــه 	  چشــم انداز  ســند  در  منــدرج  فوق الذکــر  روشــن  نگاه هــای   

درســتی نشــان دهنده نــگاه قانون گزار در تائیــد و تثبیت جایگاه 
بخش خصوصی است.

3- تقسیم وظایف بین دولت و بخش خصوصی
3-1- آنچه مســلم اســت در شرایط جاری کشــور برای حضور پررنگ و 
کارآ بخش خصوصی بایســتی حداقل دیدگاه هــای ذیل نه محدود به 

آنها جاری شود.
 انفــال و کلیه منابع خدادادی 	 

زمیــن،  روی  منابــع  کشــور، 
دریــا  زیــر  و  دریــا  زیرزمیــن، 
اســت.  ملــت  آحــاد  مایملــک 
تنهــا  بایســتی  دولــت  نقــش 
نقــش  ملــت  از  نمایندگــی  بــه 
گــری  تصــدی  و  حاکمیتــی 
و  نگهــداری  شــناخت،  در 
بهره بــرداری صحیــح و بهینــه 
از ایــن منابــع به منظــور تامین 
درآمــد بــرای رفــاه آحــاد ملــت 
باشــد و دولــت بایســتی تنها 
نقش کنترلی و نظارتی در این 
امــور را بــه نمایندگــی از طرف 
ملــت ایفــا نماید و نبایســتی 
پروژه هــا  اجــرای  و  ارائــه  در 
در  کارآفرینــی  و  خدمــات  و 

فضــای کســب و کار چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم ورود 
درآمــد حاصــل از ایــن منابــع بایســتی صــرف کارهــای  نمایــد. 

عمرانی، زیربنائی و دفاعی گردد.
 منطقــا بخــش خصوصــی در کنــار دولــت نقــش اجــرا کننــده و 	 

عامــل انجــام کارهای اجرایی و خدماتی و تولیدی در کشــور را در 
کنــار تعاونی های مــردم نهاد ) تعاونی هــای خصوصی نه تعاونی 

دولتی ( ایفا خواهد نمود. 
 درآمدهــای عمومــی حاصل از منابــع خدماتی همچون مالیات 	 

گمرکی و وجوهی از این دســت در اختیار دولت می باشــد. دولت 
بایســتی بــا بودجه بندی و بودجه ریــزی و تخصیص صحیح این 
منابــع بــرای انجام پروژه هــای خدماتــی و عمرانی عمــل نماید. 
تاکنــون بخــش خصوصــی هیچــگاه در ایــن حوزه هــا به درســتی 
مــورد مشــورت دولت قــرار نگرفته اســت و در تعاریــف پروژه ها  از 

نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده شود.
بخــش 	  منطقــه ای  آمایــش  و  ســرزمین  آمایــش  نگاه هــای  در   

خصوصی مورد مشورت قرار گیرد.
 3-2- در شرایط کنونی و به شرح دیدگاه های بعدی این نوشتار 	 

در شــرایط حال دولت از پیمانکاران بخش خصوصی درخواســت 

دارد بــرای اجــرای پروژه هــای مختلــف زیربنائــی در کشــور تامیــن 
منابــع مالــی بنمایــد. لذا به جهــت تحقق این مســاله چنانچه 
دولــت بتوانــد بســترهای الزم را بــرای تامیــن منابــع مالــی در 
بین المللــی  اســتانداردهای  و  ُنرم هــا  بــه  توجــه  بــا  پروژه هــا 
جــاری در کشــورهای مشــابه پیشــرفته صنعتی جهــان تامین 
نمایــد قطعــا این شــرایط یک فرصت بــرای پیمانــکاران بخش 
خصوصــی در کشــور تلقــی می شــود ولــی در غیــر ایــن صــورت 
القاء این سیاســت نه تنها باعث شکوفایی صنعت و خدمات 
مربوطــه آن حداقــل در حــوزه پیمانــکاری و صنعــت احــداث 
کشــور نخواهد شــد، بلکه می توانــد اجرای پروژه هــای عمرانی 
کشــور را دچــار مشــکل جــدی نمــوده و از شــرایط گذشــته غیر 

قابل قبول تر نماید. 

3-3- حداقل الزامات بخش 
دولتی 

منظــور  بــه  دولتــی  بخــش  بــرای 
پشتیبانی و تقویت بنیه بخش دولتی 
بــرای ورود و توفیــق در امــر خصوصــی 
حداقــل  هــدف  عنــوان  بــه  ســازی 
الزامات ذیل نه محدود به آنها نوشته 

شده است.
 اگــر قــرار اســت کــه تمــام پروژه های 	 

عمرانــی در کشــور )کوچــک، متوســط 
و بــزرگ( با تعاریف موجــود در ضوابط 
و قوانیــن جــاری چنــد ســال اخیــر از 
طریــق تامیــن منابــع مالــی پیمانــکار 
انجام شود بایستی مکانیزم های الزم 
بــرای آن در قانون بودجه ســالیانه به 
درســتی و بــه صــورت عملی نه بــه صورتی که تاکنون در ســاختار 
بودجه های صد ســال اخیر نوشته شــده بود تعریف شود. آنچه 
تاکنون در قانون بودجه ســالیانه، دو ســاله 91 و 92 نوشته شده 
بــود غیر عملی و حداقل نمی توان آن را برای تمام پروژه های ریز 

و درشت کشور عمومیت داد.
 قدر مســلم ایحاد "شــرکت پروژه" برای ورود بــه همه پروژه های 	 

ریــز و درشــت نــه منطقــی اســت نــه امکانپذیر اســت و نبایســتی 
همــه پیمانــکاران )ممکــن اســت پیمانــکاران خاصــی حاضــر به 
ورود به این فضا باشند( را وارد چنین فضائی و عرصه با انتهای 

نامعلوم نمود.
 نیت قانون گزار در ایجاد شــرکت پروژه )شــرکت ثبت شــده( برای 	 

تداوم انجام کار توســط گروه تشــکیل دهنده آن می باشــد. قطعا 
نبایســتی چنین القایی برای تجمیع همه شرکتهای پیمانکاری 
گروه هــای  یــا  و   EPC پیمانــکاران  نمــود.  قبــل  از  مشــاره ای  و 
ســرمایه گذار حســب مــورد و بــا توجه به ســطح و حجــم پروژه ها 
نســبت بــه تجمیــع امکانــات خود و انتخــاب روشــهای مختلف 
همــکاری )از جملــه روش کنسرســیوم، روش JV و یــا روشــهای 
ســرمایه گذاری( اقــدام می نماینــد. تصمیــم را بایســتی به عهده 

 نقـــش دولـــت بایســـتی تنهـــا 

بـــه نمایندگـــی از ملـــت نقـــش 

گـــری  تصـــدی  و  حاکمیتـــی 

و  نگهـــداری  شـــناخت،  در 

بهره بـــرداری صحیـــح و بهینـــه 

از ایـــن منابع به منظـــور تامین 

درآمـــد بـــرای رفاه آحـــاد ملت 
شد با
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بخش خصوصی گذاشــت و نبایســتی با روش قانون موضوع غیر 
عملی را به بخش خصوصی القاء نمود.

و 	  نرم هــا  در  همچنیــن  و  کشــور  در  حــال  تــا  جــاری  نظامــات   
استانداردهای بین المللی، اجماع پیمانکاران از طریق تشکلهای 
کنسرســیومی و مشــارکتهای مدنــی Joint Venture )ثبت شــده یا 
ثبت نشــده حســب مورد نه با اجبار قانون( بایستی صورت گیرد، 
بدیــن معنــا کــه ابعــاد و ماهیت هــر پــروژه می توانــد روش تجمیع 
پتانســیلهای پیمانــکاران را تعییــن نماید، هنر ما در این اســت که 
از روشــهای متداول بین المللی اســتفاده نموده و با بومی ســازی 

و   Taylor) (Maid/Cost Maid
انطبــاق آن بــا ضوابــط، شــرایط و 
قوانیــن باالدســتی داخــل آنهــا را 
بــه کار گیریــم مجــددا چرخ چــاه را 

اختراع نمائیم.

در  آنچــه  نگارنــده  بــاور  بــه  توضیــح: 
دودهــه اخیر در بخــش صنعت آب یا 
بخش صنعــت نفت درمورد تشــکیل 
بخشــهای  توســط  پروژه هــا  شــرکت 
دولتــی ذیربــط و در ســاختار و توزیــع 
وزارتخانه هــای  مســئولیت های 
اتفــاق  نفــت(  و  نیــرو  )وزارت  مرتبــط 
افتــاده اســت کلا بــا ماهیــت فضــای 
دارد.  عمــده  تفــاوت  پیمانــکاری 
توســط  گرفتــه  صــورت  نگاه هــای 
مســئوالن ذیربــط ایــن دو زیرمجموعه 

بــه جهــت ایجــاد کارآیــی بیشــتر در پیکــره دولــت در موقــع خــود نــگاه 
صحیــح بــوده و این سیاســت بــه منظور جلوگیــری از تورم بیشــتر وکم 
نمــودن پیکــره اجرایــی دولت و توزیع مســئولیت های اجــرای پروژه ها 
بــه عهــده و تعهــد شــرکت های تابعه با توجــه به حجم و ســطح و نوع 
پروژه هــا در صنــف آب یا صنعت نفت در دو دهه گذشــته بوده اســت. 
توفیــق یــا عــدم توفیــق این سیاســت خــارج از بحــث این مقاله اســت 
ولی آنچه مســلم اســت این مســاله یک نگاه صحیح و عملی در بخش 
دولتی بوده اســت و شــرایط موجود این "شــرکت پروژه ها" در شــرایط 

حال بازخوانی شود.
 قوانیــن باالدســتی مــا تاکنــون روش تجمیع پیمانــکاران بخش 	 

خصوصی را برای ایجاد پتانسیل های کنسرسیومی و یا مشارکت 
مدنی به درســتی تعریف نکرده و از این بابت تکلیف پیمانکاران 
بخش خصوصی با قوانین باالدســتی در کشــور به درستی روشن 
نیســت. در ایــن مــورد آنچــه NGOها و هــم قوه مجریــه و مقننه 

بایستی منطقا در این مسیر قدم بردارند.
 نحــوه حضــور بانک های عامل بــه صورتی که تاکنــون در قوانین 	 

جاریــه برای تامین منابع مالی توســط پیمانکاران نوشــته شــده 
دارای شــفافیت الزم نمی باشــد و مشــخص نیســت که آیا بانکها 
بایســتی بــه صــورت Financer )بــا شــرایط نرمهــای بین المللی( 
درکنــار پیمانــکاران C یا EPC یا نظایر آنها قــرار گیرند یا می توانند 
بــه عنــوان عضــوی از مشــارکت پیمانــکاران در اجــرای پــروژه بــا 

مســئولیت قــراردادی عمل نماینــد. به عبارت روشــن تر تکلیف 
قوانین باالدستی بانکی منجمله قوانین بانک مرکزی و الزامات 
مربوطــه بــرای حضــور بانک هــای کشــور در ایــن ارتبــاط بــه چــه 

صورت است؟ 
 حضور و تامین منابع مالی توســط بانک ها و همچنین صندوق 	 

توســعه ملــی بــه عنــوان ذخیــره مالــی دولتــی بــرای پشــتیبانی 
خصوصــی  بخــش  پیمانــکاران  توســط  مالــی  منابــع  تامیــن  از 
بایســتی به درســتی تعریف و قانون مند شــود. به عبارت روشــن 
تــر آیــا هــر پیمانــکاری کــه بایســتی بــه پروژه هــا )پروژه هــای ریــز و 
بــرای  بایســتی  وارد شــود  درشــت( 
ورود بــه مناقصــه بــه بانــک کارگــزار 
و عامــل خــود بــرای تامیــن منابــع 
مالــی مراجعــه و الگوهــای رفتــاری 
الزم  تضامیــن  دریافــت  همچــون 
دریافــت  را  پروژه هــا  بــه  ورود  بــرای 
هــم  الگوهایــی  چنیــن  آیــا  نمایــد؟ 
اکنــون در سیســتمهای بانکی برای 
تامیــن منابــع مالــی تعریــف و به کار 
گرفتــه می شــود؟ که قانــون مربوطه 
چنیــن ســاختاری را از پیمانــکاران 
طلــب نماید؟ و اصوال آیا اجرای این 
روش بــرای ورود همــه پیمانــکاران 
در پروژه هــای ریــز و درشــت عملــی 

است؟
شــاهد  اکنــون  هــم  مــا  متاســفانه 
تضامیــن  دادن  شــدن  تــر  ســخت 
بانکــی ) حتــی ضمانتنامه شــرکت در مناقصات ( توســط بانک ها چه 
خصوصــی چــه دولتی بــه علت شــرایط نامســاعد تحویل شــده در دو 

دهه گذشته با بانک ها در ماه های اخیر بوده ایم.

3-4- شرایط و مشکلات پیمانکاران
شــرایط اجمالی ذیل نه محدود به آنها، برای ورود در این عرصه برای 

پیمانکاران بخش خصوصی دیده می شود.
 بــه نــرم و روال بین المللــی پیمانــکاران )حداقــل در پروژه هــای 	 

بــزرگ( بــا توجــه بــه حجــم و ســطح و ســاختگاه پــروژه اقــدام به 
تشــکیل نهادهــای کنسرســیومی و یــا مشــارکت مدنــی بــرای هر 
پــروژه مــی نماید. بدیهی اســت این ســاختار بایســتی نســبت به 
پروژه دیگر بازخوانی و تجدید شود و نمی توان و نبایستی با یک 

ساختار تشکیلاتی به همه پروژه ها وارد شد.
 پیمانــکاران عمومــا تمایلــی بــه ثبــت قانونی مشــارکت ها در 	 

دفاتــر اســناد رســمی و یــا تشــکیل "شــرکت پــروژه" براســاس 
داده  نشــان  تجربــه  ندارنــد.  ســالیانه  شــده  دیکتــه  قوانیــن 
اســت کــه ثبــت و تشــکیل شــرکت نیــاز بــه زمان کــم ولــی ختم و 
بســتن شــرکت ها و دریافــت تائیــدات از ذینفعــان دولتــی طبــق 
قوانیــن جاریــه تجارت بســیار زمانبر می باشــد. چنین نگاهی در 

دیدگاه های بین المللی نیز جاری نیست. 
 پیمانــکاران قطعــا بــدون مکانیزم های الزم بانکی و ســرمایه ای 	 

دݤرݤ  جاݤرݤیـــهݤ  قوݤاݤنیـــنݤ  تاݤکیـــدݤاݤتݤ   علیرݤغـــمݤ 

کشوݤرݤ دݤرݤ دݤوݤ دݤههݤ گذݤشتهݤ وݤ خصوݤصاݤ قاݤنوݤنݤ پنجݤ 

ســـاݤلهݤ پنجـــمݤ وݤ ســـاݤیرݤ دݤســـتوݤرݤاݤلعملهاݤیݤ دݤوݤلتیݤ 

اݤزݤ  پیماݤنـــکاݤرݤاݤنݤ  پرݤدݤاݤخـــتݤ مطاݤلبـــاݤتݤ  بـــرݤ  مشـــعرݤ 

طرݤیـــقݤ گشـــاݤیشݤ اݤعتبـــاݤرݤ اݤســـناݤدݤیݤ رݤیاݤلـــیݤ )ݤ LݤCݤ 

رݤیاݤلـــیݤ (ݤ تاݤکنوݤنݤ بینݤ دݤوݤلـــتݤ وݤ باݤنکݤ هاݤیݤ عاݤملݤ 

توݤاݤفقـــیݤ دݤرݤ اݤینݤ موݤرݤدݤ صوݤرݤتݤ نگرݤفتهݤ اݤســـتݤ وݤ دݤرݤ 

اݤیـــنݤ اݤرݤتبـــاݤطݤ علیرݤغمݤ تاݤکیـــدݤاݤتݤ باݤنـــکݤ مرݤکزݤیݤ اݤزݤ 

ســـاݤلیاݤنݤ گذݤشـــتهݤ عمـــلاݤ اݤیـــنݤ مســـیرݤ بـــرݤاݤیݤ رݤفعݤ 

مشـــکلݤ عدݤمݤ پرݤدݤاݤخـــتݤ مطاݤلباݤتݤ پیماݤنـــکاݤرݤاݤنݤ 

بـــهݤ کاݤرݤ گرݤفتـــهݤ نمیݤ شـــوݤدݤ 
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و بــدون عــدم حضــور ارگان های بیمه هــای تامین کننــده منابع 
مالــی همچــون نرم هــای بین المللــی )ECA  و نظایــر آن ( نمــی 
تواننــد برای همــه پروژه ها تامین منابع مالــی نمایند و ماحصل 
اعمــال ایــن روش عمــلا موجب بروز شــرایط خــاص و رانت برای 
عــده ای خواهــد شــد و موجــب گســترش فســاد و تک نگاهــی 

(Monopolization( در شرایط کارهای اجرایی خواهد شد.
 بــرای هیــچ کــس این امر پوشــیده نیســت کــه پیمانــکاران بخش 	 

خصوصی همواره در ارتباط با دریافت مطالبات خود از کارفرمایان 
دولتی در طول ســالیان قبل دچار مشــکل جدی بــوده اند گرچه 
در متون و ضوابط فی مابین در قراردادها، تاریخ هایی برای انجام 
بــه موقــع تعهدات مالــی کارفرمایان به جهــت پرداخت مطالبات 
پیمانکاران تعیین شــده اســت، ولی تجربه و بررسی های میدانی 
انجــام شــده )خصوصــا در دو دهه اخیر( توســط مقامــات ذیربط 
منجمله ســازمان برنامه و ســازمان بازرســی کل کشــور به درستی 
نشــان داده اســت کــه از 100% عوامل بازدارنده بیــش از 70% آن در 
اجــرای پروژه هــای عمرانی توســط دو عامل اصلــی بودجه ریزی و 
بودجــه بنــدی تاکنون بوده اســت کــه ماحصل ایــن معضل بزرگ 
تطویــل بی رویــه مــدت پیمانهــا و رســیدن عمــر متوســط پروژه ها 
بیش از 10 ســال در کشــور گزارش شــده اســت که این امر هم اکنون 
نیز ادامه دارد و در سالهای اخیر به علت شرایط خاص مالی کشور 
بخــش خصوصــی، بیشــتر شــاهد رکــود و بعضــا توقف کامــل روند 
اجــرای پروژه ها بوده ایم و تغییر سیاســت دولــت و محول نمودن 

تامیــن منابــع مالــی پروژه هــا 
بــه دوش پیمانــکاران نیــز بــه 
ایــن  شــدن  تشــدید  جهــت 

شرایط بوده است.
 علیرغم تاکیدات قوانین جاریه 	 

در کشــور در دو دهــه گذشــته 
و خصوصــا قانــون پنــج ســاله 
پنجم و سایر دستورالعملهای 
پرداخــت  بــر  مشــعر  دولتــی 
مطالبات پیمانــکاران از طریق 
گشایش اعتبار اســنادی ریالی 
بیــن  تاکنــون   ) ریالــی   LC  )
عامــل  بانک هــای  و  دولــت 
توافقــی در ایــن مــورد صــورت 
نگرفته اســت و در ایــن ارتباط 
علیرغم تاکیدات بانک مرکزی 
از ســالیان گذشــته عمــلا ایــن 
مســیر بــرای رفع مشــکل عدم 

پرداخت مطالبات پیمانکاران به کار گرفته نمی شود.

6- ماحصل کلام 
 قدر مســلم چنانچه بســترها و شــرایط الزم به صورت عملی 	 

نــه در حــد دســتورالعمل و بخشــنامه به جهت تامیــن منابع 
بــه  اعتبــاری  و  مالــی  سیســتمهای  طریــق  از  پروژه هــا  مالــی 
وجــود آیــد، ایــن شــرایط می تواند بالقــوه یک فرصــت طلایی 

بــرای پیمانــکاران تلقــی شــود و بــه بیــان ســاده تــر بنــد نــاف 
تامیــن منابــع مالــی پیمانــکاران از خزانــه، دولــت قطــع و بــه 
سیســتم های مالــی، اعتباری و بانکی کشــور که خــود را بعضا 
بیشــتر متعهد به پرداخت مطالبات مردم  )مشــتری مداری( 

می دانند متصل خواهد افتاد. 
 بــه شــرح توضیحات نوشــته شــده فوق الذکــر این نوشــتار، ابتدا 	 

بایســتی زیرســاختهای امــر تامیــن منابــع ملــی به طور روشــن و 
عملــی در قوانیــن باالدســتی کشــور توســط قوه هــای مجریــه و 
مقننــه شناســایی و بــرای آنها راه کار ارائه شــود. در شــرایط حال 
قوانیــن موجود ناکافی و نمی تواند بســترهای الزم را به درســتی 

تامین نموده و پاسخگو باشد.  
 بخــش دولتــی کــه هــم اکنــون بودجه هــای عمرانــی کشــور را بــه 	 

طــور کامــل در اختیار دارند به نحوی با سیســتم بانکــی )از طریق 
صندوق ذخیره ارزی یا هر طریق مناسب دیگر( به نحوی متصل 
شــده و عمــل نمایــد کــه منابــع مالــی بــرای اجــرای       پروژه هــای 
عمرانــی در کشــور از طریــق سیســتمهای بانکــی و اعتبــاری و بــه 

صورت روان و به دور از رانت در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.
 قطعــا بــرای تامیــن منابــع مالــی در اجــرای پروژه هــا، بانکهــا و 	 

موسســات اعتبــاری در کشــور نبایســتی بــه دنبــال مکانیزمهــای 
ایــن  بــرای  و  بــوده  پیمانــکاران  از  غیرعملــی  تضامیــن  دریافــت 
تضامین درخواســت گرو گرفتن اموال منقول و غیرمنقول و نظایر 
آن را از صاحبان ســهام و اعضای شــرکتهای پیمانکاری بنمایند. 
و  نیســت  و عملــی  ایــن روش منطقــی 
قطعــا ره بــه جایــی نخواهــد بــرد. قطعــا 
نیاز به بازخوانــی و اصلاح قوانین بانکی 

کشور دارد.
عملــی 	  و  منطقــی  چهارچــوب   

روشــهای تامین منابع مالی پروژه ها که 
قرار اســت توســط دولت محترم تهیه و 
تدویــن شــود این بار بایســتی بــا حضور 
خصوصــی  بخــش  فعــاالن  نظــارت  و 
در  اگــر  منطقــا  شــود  تدویــن  و  تهیــه 
امــر  منطقــی  جوانــب  ســاختار  ایــن 
مــورد عنایــت و توجه قــرار نگیرد، این 
موضــوع بــه تهدید جدی بــرای بقای 
صنــف پیمانــکاری و صنعــت احــداث 

منجر خواهد شد.
 متقابــلا وظیفــه ســنگین بــه عهــده 	 

بخش خصوصی در این حوزه خواهد بود 
و نبایستی منتظر دریافت نظرات دولت و 
ورود به این حوزه به عنوان نقاد بود بلکه بایستی به صورت فعاالنه 
نســبت به تهیه و تدوین چنین دســتورالعملی که با حیات و بقای 
صنــف پیمانــکاری و صنعت احــداث در کشــور در ارتباط تنگاتنگ 

می باشد ورود عملی و جدی نماید و مسئوالنه پاسخ دهد.
در خاتمه برای همه بزرگواران، خدمتگزاران، مهندسان و کارشناسان 
خصوصا پیمانکاران که در مســیر اعتلا و آبادانی این ســرزمین خدمت 

می نمایند آرزوی توفیق و خدمت افزون دارم.

شـــده  انجـــام  میدانـــی  بررســـی های   
توســـط  اخیـــر(  دهـــه  دو  در  )خصوصـــا 

ســـازمان  منجملـــه  ذیربـــط  مقامـــات 

برنامه و ســـازمان بازرســـی کل کشور به 

درســـتی نشـــان داده اســـت کـــه از %100 

بیـــش از 70% آن در  عوامـــل بازدارنـــده 

اجـــرای پروژه هـــای عمرانـــی توســـط دو 

بودجـــه  و  بودجه ریـــزی  اصلـــی  عامـــل 
بنـــدی تاکنـــون بـــوده اســـت   
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اشــاره: در اولیــن کنفرانــس بررســی راه هــای ارتقاء ســلامت مالــی و اداری ضمن قدردانی از تلاشــها و کوششــهای 

بانک اقتصاد نوین، تندیس و لوح سپاس به مدیرعامل بانک اقتصاد نوین اهداء شد.

ضمــن تبریــک و تهنیــت بــه جنــاب آقــای مهنــدس صــدر هاشــمی نژاد بنیانگــذار بانــک اقتصــاد نویــن، پیروزیهــا و 

موفقیتهای هرچه بیشتری را برای این مجموعه مالی از خداوند منان آرزومندیم.

بدینوسیله متن اطلاعیه این موفقیت به نقل از اخبار بانک جهت اطلاع همگان درج می شود.

تندیــس و لــوح ســپاس اولیــن کنفرانــس علمــی "بررســی 
بــه مدیرعامــل  ارتقــاء ســلامت مالــی و اداری"  راه هــای 

بانک اقتصادنوین اهدا شد.
بــه گــزارش اخبار بانك به نقل از روابط عمومــی بانک اقتصاد نوین 
اولیــن کنفرانــس علمــی "بررســی راه هــای ارتقــاء ســلامت مالــی و 
اداری" بــا حمایــت نهادهای مالی و نظارتی ذیربط با حضور ســید 

حسین وهابی مدیر بازرسی بانک اقتصادنوین برگزار شد.
عمــده محورهــای مــورد بحــث در کنفرانــس عبارت بــود از بررســی راه 
هــای ارتقــاء ســلامت نظــام اداری و مالی، تحلیل نســبت هــای مالی 
در تشــخیص ســطوح مختلف سلامت، ساختار سیســتم های ارزیابی 
و تضمیــن ســلامت مالــی و اداری، ســلامت مالی و اداری و نســبت آن 
بــا ســلامت اخلاقــی و مدیریــت ســلامت مالــی و اداری )اســتراتژی - 

 نظــام - عملکــرد(. در ایــن کنفرانــس ضمــن تشــریح و بیــان تعاریــف،
 تقســیم بنــدی، عوامــل مؤثــر بــر ایجاد فســاد و ذکــر مصادیق آنهــا و با 
تاکید بر پیامدهای فردی و ســازمانی فســاد، تاثیر آن بر فرایند رشــد و 
توســعه اقتصادی، اســتقرار نظام های نظارتی و کنترلی موثر و تقویت 

عوامل فرهنگی مبارزه با فساد توسط سخنرانان تبیین شد.
در مراســم اختتامیــه از بانــک اقتصادنوین، به عنوان نخســتین بانک 
جمهوری اســلامی ایران که در طی سال های گذشته همواره کوشیده 
اســت الگوهــای الزم بــرای ارتقــای ســلامت مالــی و اداری را در ایــن 
ســازمان پیــاده ســازی کند، تقدیــر و به انتخــاب دبیرخانــه کنفرانس، 
تندیــس کنفرانس ســلامت مالی و اداری و لوح ســپاس بــه مدیرعامل 
ایــن بانــک اهــداء گردیــد. ایــن تندیس و لوح ســپاس را ســید حســین 

وهابی مدیر بازرسی بانک اقتصادنوین دریافت کرد.

جناب آقای مهندس محمدمهدی تابع قانون
      مدیرعامل محترم شرکت کار و اندیشه

بــا دریــغ و تأســف خبر درگذشــت همشــیره گرامی آنجنــاب را دریافت کردیــم. این مصیبت بزرگ را بــه جنابعالی و خانــواده محترم آن 
مرحومه تسلیت عرض می نماییم. برای آن عزیز درگذشته علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی
هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی

جناب آقای مهندس محمدرضا گلپور
     مدیرعامل محترم شرکت تهران آرمه

بــا دریــغ و تأســف خبر درگذشــت مادر گرامی آن همــکار عزیز را دریافت کردیم. ایــن مصیبت بزرگ را به جنابعالــی و خانواده محترم 
تسلیت عرض می نماییم. برای آن مرحومه علو درجات وب رای بازماندگان از خداوند منان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی

در اولین کنفرانس بررسی راه های ارتقاء سلامت مالی و اداری

از بانک اقتصادنوین قدر دانی شد
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آدرس : تهران خیابان طالقانی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شماره86-کد پستی: 1416۹646۹1
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الزم اســت شــرکتهای عضــو ســندیکا به مجــرد دریافت ابلاغ حضــور در کمیســیونهای بدوی و 
یــا تجدیدنظــر مراتب را به ســندیکا اعــلام نمایند تا هماهنگــی الزم برای مطالعــه الیحه فراهم 
شود. در این زمینه، نامه دبیر سندیکا به شرکتهای عضو جهت اطلاع رسانی مجدد عینًا درج 

می شود.

  
  
 

  � م  �دا 
  

  »اا� اھ��ت«                                                                                          دد� عا�ل ���ر  �ر��
  �ل ا�تالف  ما�یا�ی: �����و�اای �دوی  و ��دید��� �و�وع 

  
   پس از سال   

ما�یا�ی ���و� � �����و�اای �ی رسا�د �ر��اا�ی � �و�ده  با���ضار ما�یا�ی �دوی و ��دید��� �����و�اای �ل ا�تالف ا��راما ��رو ���نا� �ی ���ی � ��وص 
کا را از �ر� ����ل ��سات از �یا�� ابالغ روز �����و�اا ،بال�ص�ه �عد  با���ی �ی دار�د  ��دید ���  �دوی و  �تالف ا �ل الز  �ای  ا�ند � ھما���یم�ط�ع � �ند�

کاو  �طا��ه ال��ه ���و� و   ��مل آید. د��ور د�ع ����� � ��ون از �ر����ور �ما�نده �ند�
     �ودی �ی با��ت � ذ�ل �� ر�ید �را�تاً �ید �ماید   ،   ��ون ما�یات �ی �����م � �و�ع ابالغ �� د�وت � �����ون  �ل ا�تالف ٢۴۴��ناً �اساس ماده 

���وان � از ا�ضای � ���ه �����ون د�وت ��و آن  ا�ت   ا�ن �ر�� ���ی �  ��وا�ت دارد �ما�نده ����ی �ده  ���ل��ون  ٢۴۴ماده  � اساس «
  .و ��عا د��ی ھم �ورت ��وا�د �د��  �و   � ���ه ��ور �وا�ند دا�ت  ���وان ��  ا���ورت ،  �ما�نده ا�ق بازر�ا�ی  � ��ر  �  »�دد�د

��وان � از � �ما�نده  �����ون ، ا�دا  �و�ی از � دن  دو �����ون �وق و صدور اکم ���ی و �د  ��وا�ت �ما�نده ���ل یشایان ذ�د ا�ت � پس از ��را� 
کا ���ر ��ی با�د.  �وی �ند�

 .��رد�وا���ند ا�ت ��ا��  �وق ا���د �ورد �و� دد�ان ���ر    ��ار 
  با �قد�م ا��را                                                                                                          
  �ھ�ن دادمان                                                                                                            

  د��ر                                                                                                

اشاره:

��ھ�ھ�ھ�ھ�ھ������ندادددمماماماماممامامان
ر�ر��������ر�ر��ر �������ر�ر� د�د�د
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ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
بــا  بیشــتر  هرچــه  تعامــل  راســتای  در 
نهادهای کارفرمایــی به ویژه با معاونت 
محتــرم نظــارت راهبــردی؛ درخواســت 
را  اجرایــی  راهکارهــای  تــا  اســت  کــرده 
در مــورد قراردادهــای در دســت اجــرا و 
فاقــد تعدیــل )مرجــع – مترمربــع زیربنــا 
– مقطــوع و EPC( کــه گــزارش آن طــی 
نامه شــماره 106-92 مــورخ 92/12/24 
بــه  امــر  اســت،  شــده  ارســال  ســندیکا 
اعــلام فرماینــد. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ایــن نامــه مراتــب عینــًا در ماهنامه پیام 

آبادگران درج می شود.

اشاره:

تاریخ: 92/12/24

شماره:92-106

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

مکاتبات
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پیوست:

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 6646۹105 - 664020۳7-664601۹5- 66464261 )ده خط(   فاکس: 66464084
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كدشناسايي
آيسيك فعاليت

و ــاختمانها س ــرح ط ــه تهي و ــه مطالع ــام انج
ــت ومقاوم ــاختمان س شناسي خاك تاسيسات،
و وكارگاهي عاليه ــارت نظ كشي، نقشه مصالح،

فني محاسبات

صالحيت مشاورداراي مهندسين شركتهاي الف
ــافتي دري ــه ك ــديريت م ــازمان س ــوابط وض
ــازمان س ــه بهاياتعرف ــت فهرس ــاس آنهابراس

گردد محاسبه مديريت

و فــني تاسيســات و ســاختمان و امــورراه
تاسيساتي

ازوجوه دوم دســت پيمانكــاري تذكر
دريافتي

و نياز مورد لوازم و مصالح كل درصورتيكه ــف ال
ــامين ت پيمانكار توسط پروژه اجراي هاي هزينه

شود

ازوجوه دوم دســت پيمانكــاري تذكر
دريافتي

ــيزات وتجهـ ــالح،لوازم مصـ ــورتيكه درصـ ب
شــودومابقي ــامين ت كارفرمــا توســط موردنياز
پيمانكارتـامين توسـط پروژه اجراي هاي هزينه

شود

دريافتي الزحمه ازحق

ــيزات وتجه مصــالح،لوازم تامين درصورتيكه ج
ازطــريق كــه پروژه اجراي هاي موردنيازوهزينه
و ازكارفرمادريافــت عينا گرديده پيمانكارانجام
دريافــت الزحمــه حق بابت پيمانكارصرفامبلغي

نمايد

درامور كه ــي وحقوق حقيقي ــخاص سايراش ب
ــف ال ــد بن ــمول ومش ــته داش ــت فعالي ــوق ف

مذكورنميباشند

فعاليترديف نوع
ــي مهندسـ ــركتهاي شـ ــذكر تـ
ــر ب ــه ك ــاظري ن مشاورومهندســين
ــارت نظ ــروژه پ ــرايي اج ــات عملي
ــه عالي نظــارت اســتثناء به داشــته
اجرايي عمليات مطابقت و وكارگاهي
و محاســبات هــا، نقشــه پروانه، با را
ــي گواه ــروژه پ ــني ف ــات مشخص

دريافتي ازوجوه نمايند

دريافتي وجوه از مالحظاتدرصد

ق ف
وسايرخدمات كشي مشاور،شهرسازي،نقشه ،مهندسي وصنعتي فني وساختمان،معدن،تاسيسات راه پيمانكاري خدمات

سال عملكرد مالياتي ضرايب مجموعه اين غيرمذكوردرسايررديفهاي مرتبط

توضیحاتی در مورد ضریب مالیاتی سال 92
ضرایب مالیاتی صنوف مختلف در تیرماه با حضور 6 نفر از نمایندگان نهادهای دولتی و وابسته تشکیل و ضرایب مالیاتی برای کلیه صنوف 
جهــت ســال 1392 تصویــب گردیــد، جهت مزید اطلاع همــکاران محترم باید متذکر شــد که همواره نظر کمیســیون در جهــت ارتقاء ضرایب 
است لکن با تلاش و استدالل منطقی، سندیکای شرکتهای ساختمانی موفق گردید با ارائه مدارک و ادله مختلف ضریب 14% سال گذشته 
را بــه 13% تقلیــل دهــد. البته در جلســات مزبور ســندیکا به صورت غیرمســتقیم ورود نمود و با اســتناد به عدد ضریب باالســری که ضرایب 
مالیاتــی را 10% تــا 12% منظــور نمــوده بود توانســت با ادله مختلف و با مجاب نمودن اعضای محترم کمیســیون آن را برای ســال 92 به میزان 

13% برساند که در سال 91، 14% بود. موضوع به لحاظ استحضار اعضای محترم منتشر می گردد.
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كدشناسايي
آيسيك فعاليت

و ــاختمانها س ــرح ط ــه تهي و ــه مطالع ــام انج
ــت ومقاوم ــاختمان س شناسي خاك تاسيسات،
و وكارگاهي عاليه ــارت نظ كشي، نقشه مصالح،

فني محاسبات

صالحيت مشاورداراي مهندسين شركتهاي الف
ــافتي دري ــه ك ــديريت م ــازمان س ــوابط وض
ــازمان س ــه بهاياتعرف ــت فهرس ــاس آنهابراس

گردد محاسبه مديريت

و فــني تاسيســات و ســاختمان و امــورراه
تاسيساتي

ازوجوه دوم دســت پيمانكــاري تـذكر
دريافتي

و نياز مورد لوازم و مصالح كل درصورتيكه ــف ال
ــامين ت پيمانكار توسط پروژه اجراي هاي هزينه

شود

ازوجوه دوم دســت پيمانكــاري تذكر
دريافتي

ــيزات وتجهـ ــالح،لوازم مصـ ــورتيكه درصـ ب
شــودومابقي ــامين ت كارفرمــا توســط موردنياز
پيمانكارتـامين توسـط پروژه اجراي هاي هزينه

شود

دريافتي الزحمه ازحق

ــيزات وتجه مصــالح،لوازم تامين درصورتيكه ج
ازطــريق كــه پروژه اجراي هاي موردنيازوهزينه
و ازكارفرمادريافــت عينا گرديده پيمانكارانجام
دريافــت الزحمــه حق بابت پيمانكارصرفامبلغي

نمايد

درامور كه ــي وحقوق حقيقي ــخاص سايراش ب
ــف ال ــد بن ــمول ومش ــته داش ــت فعالي ــوق ف

مذكورنميباشند

مالحظات
ــي مهندسـ ــركتهاي شـ ــذكر تـ
ــر ب ــه ك ــاظري ن مشاورومهندســين
ــارت نظ ــروژه پ ــرايي اج ــات عملي
ــه عالي نظــارت اســتثناء به داشــته
اجرايي عمليات مطابقت و وكارگاهي
و محاســبات هــا، نقشــه پروانه، با را
ــي گواه ــروژه پ ــني ف ــات مشخص

دريافتي ازوجوه نمايند

دريافتي وجوه از درصد فعاليت نوع رديف

ق ف
وسايرخدمات كشي مشاور،شهرسازي،نقشه ،مهندسي وصنعتي فني وساختمان،معدن،تاسيسات راه پيمانكاري خدمات

سال عملكرد مالياتي ضرايب مجموعه اين غيرمذكوردرسايررديفهاي مرتبط



مدیرعامل شرکت پایاساز عنوان کرد:

بخـــــــــشݥݥݥݥ خــــــــصوݥݥݥݥصیݥݥݥݥ 
تنهاݥݥ جاݥݥیگاݥݥهݥݥ پیشرݥݥفتݥݥ اݥݥقتصاݥݥدݥݥیݥݥ وݥݥ اݥݥجتماݥݥعیݥݥ کشوݥݥرݥݥ

از شــرکتهای عضــو ســندیکای شــرکتهای  پایاســاز  ݣݣݣݣݣݣݣݣشــرکت 

ســاختمانی ایــران اســت کــه در ســاخت و ســاز پروژه هــای 

عمرانــی  در بخشــهای نیروگاهــی، صنعتــی، بیمارســتانی و 

همچنین احداث شــهرکهای مسکونی فعال است. گفتگوی 

کوتاهــی با آقــای مهندس فریــدون پورنیا مدیرعامل شــرکت 

پایاســاز انجام شــده تــا نظــر وی را درباره تشــکلهای صنفی 

و وضعیــت کنونــی بخــش خصوصــی جویــا شــویم. متــن زیــر 

ماحصــل ایــن گفتگــو اســت کــه بــرای بهره گیــری خواننــدگان 

گرامی ماهنامه پیام آبادگران عینا درج می شود.

مهندس پورنیا معتقد اســت انجمنها و 
تشــکلها در رسیدن به مطالبات قانونی 
اعضای خــود موفق نبوده انــد. افزایش 
تاثیرگــذاری ایــن گروهها فقــط با حضور 
مجامــع  در  آنهــا  مســتمر  و  قدرتمنــد 
تصمیم گیــری کلان و بــا تــلاش و تعامل 
اعضــای موثــر، مطلــع و کاردان مقــدور 

است. 
وی به ترتیب اولویت، وصول مطالبات 
بــه  دادن  ســامان  و  ســر  پیمانــکاران،  
بــه  پرداختــن  بنــدی،  رتبــه  سیســتم 
شــرایط عمومی پیمــان جدیــد، اصــلاح 
برگــزاری  نحــوه  و  مناقصــات  قانــون 
و  بهــا  فهــارس  اصــلاح   ایــران،  در  آن 
شــاخص های تعدیــل و حل مشــکلات 
تریــن  مهــم  از  را  مالیاتــی  و  بیمــه ای 
تشــکلهای  بایــد  کــه  مســائلی دانســت 

صنفی به آن بپردازند.

بخــش  تعریــف  در  پورنیــا   مهنــدس 
خصوصــی  بخــش  گفــت:  خصوصــی 
بخشــی اســت که اخذ تصمیمــات خرد 
و کلان در آن فقــط متاثــر از برنامه ریــزی 

مدیــران  مــدت  بلنــد  و  مــدت  کوتــاه 
می باشــد نــه اینکــه تابــع مســتقیم و 
تحــت تأثیــر تغییــرات کوچــک و بزرگ 
دربــاره  وی  باشــد.  دولتــی  مدیریــت 
بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  نتیجــه  
خصوصــی بــا توجــه بــه روی کارآمدن 
ایــن دولــت   عنــوان کــرد: اخــذ نتیجه 
مطلوب یقینا قریب الوقوع نمی باشــد 
ولــی قطعا گفتگو ثمربخش می باشــد. 
به نظر نمی رسد تغییرات در مدیریت 

پروژه 400 کیلوات نیروگاه گازی شیروان

بخشــی  خصوصــی  بخــش   

تصمیمــات  اخــذ  کــه  اســت 

خــرد و کلان در آن فقــط متاثــر 

از برنامه ریــزی کوتــاه مــدت و 

بلند مدت مدیران می باشد
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گفتگو



در  عمــده ای  تغییــرات  کشــور  کلان 
صنعت احــداث ایجاد نمایــد اما به 
نظر می رســد با گفتگوها و تلاشهای 
بخــش خصوصی در نگرش و بینش 
مدیران ارشــد کشــور جایگاهی برای 
بخش خصوصی ایجاد شده است. 
مدیــر عامــل شــرکت پایاســاز افــزود: 
امیــد  و  تدبیــر  دولــت  اســت  م  الز 
صنعــت  وضعیــت  بهبــود  بــرای 
توجــه  مــورد  را  امــوری  احــداث   
و  تغییــر  ابتــدا  قــرار دهــد. در  خــود 
اصــلاح دیــد مدیــران تصمیم گیــر در 
بــا بخــش  ارتبــاط  تمامی ارگانهــا در 
ســپس  و  شــود  انجــام  خصوصــی 
ایجــاد تحــول فکــری دال بــر اینکــه 
 بخــش خصوصــی متــرادف بــا نفــع
اســتفاده  ســوء  و  حســاب  بــی 
بخــش  ایــن  اینکــه  و  نمی باشــد 
مهمی بــرای  محمــل  می توانــد 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  پیشــرفت 
بــاور وارد  بــه صــورت  باشــد؛  کشــور 

حوزه های بینشی مدیران شود. 
شــرایط  در  افــزود:  پایــان  در  وی 
کنونــی حرفه مندان صنعت احداث 
بایــد  خــود  بقــای  و  حفــظ  بــرای 
چگونگــی رقابــت ســالم را بازتعریف 
جدیــد  پیمانهــای  عقــد  در  و  کننــد 
و  مشــاوران  عمــل،  فراینــد  در 
پیمانکاران با رصدکردن منافع ملی 
در ایــن زمینه هــا تخصصهای الزم را 
به دســت آورند و بر اساس آن اقدام 
کنند. از طرفی باید اعضای انجمنها 
مناقصــات  نوعــی در  بــه  تشــکلها  و 
نیــز  کارفرمایــان  کــه  یابنــد  حضــور 
ایجــاد  بــرای  را  الزم  زمینه هــای 

فضای رقابت سالم فراهم کنند.
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مقدمه   .1
یکــی از مهمتریــن مســائلی که در چند ســال اخیر همــواره فکر 
زیرزمینــی  احــداث ســازه های  مهندســان و دســت اندرکاران 
را بــه خــود معطــوف نمــوده اســت، مســاله انتخــاب نحــوه گودبــرداری، 
نــوع سیســتم حفاظــت گود و روش اجرایی مناســب برای ســاخت ســازه 
زیرزمینــی، بگونه ای که کلیه شــرایط اقتصادی، اجتماعــی، ایمنی و .... 
را تامیــن نماید می باشــد، و با توجه به اینکه عملیات مــورد نظر در کدام 
منطقــه و بــا چه شــرایطی انجــام خواهد پذیرفــت، نظــرات و راهکارهای 
متفاوتــی ارائه می گردد که انتخاب دقیق روش اجرا در آینده پروژه بســیار 
موثــر خواهد بود. در کنار اینگونه مســائل، معضلات ســاخت و ســازهای 
زیرزمینــی درون شــهری خصوصــًا در کلانشــهرها، از قبیل ایجــاد اختلال 
در عبور و مرور و ترافیک، مدیریت شــهری در اینگونه پروژه ها را همواره با 
چالشهای بسیاری مواجه می نماید که شاید از علل اصلی این نگرانیهای 
موجه بتوان به ســوابق اســتفاده از روشهای حفاری و ساخت سازه های 
زیرزمینی بر اســاس روشــهای سنتی معمول در کشــور، عدم بازنگری این 
روشــها وعدم استفاده از تکنیکهای پیشرفته ســاخت و ساز اشاره نمود. 
از طرف دیگر در بسیاری از پروژه ها شاهد این امر بوده ایم که به دالیلی از 

قبیــل عــدم آگاهی و شــناخت کافی از روشــهای 
مختلف و یا عدم دقت در انتخاب روش مناسب 
عــلاوه  زیرزمینــی،  و ســاخت ســازه  در طراحــی 
بــر بــروز خطرات جانــی، ســاخت ایــن پروژه ها با 
صــرف زمــان طوالنــی و هزینه هــای گــزاف حتی 
تــا چندیــن برابر زمــان و هزینه های برآورد شــده 

اولیه به اتمام می رســد که این امر صدمات شــدیدی را به کارفرمایان و در 
نهایت اقتصاد کشور وارد می نماید.

بــا توجــه به اهمیت موضوع و به جهت قابلیتهای کاربردی بســیار باالی 
روش اجــرای پیشــرفته )Top-Down Method( در پروژه هــای مختلــف 
ســاخت سازه های زیرزمینی، سعی شده است این روش به عنوان روش 
پیشــنهادی جهت ساخت ســازه های زیرزمینی بزرگ در مناطق محدود 
معرفی شــده وکاربرد آن در ســاخت سازه های بلند با زیرزمینهای عمیق 

در تکنولوژی اجرای همزمان ارائه گردد. 
بــا توجــه به محدودیــت منابــع ارائه کننده ایــن روش اجرایــی، این مقاله 
روی  بــر  فــراوان  مطالعــات  مولــف،  ســاله  چندیــن  مطالعــات  حاصــل 
پروژه های متنوع اجرا شده به این روش توسط شرکتهای صاحب سبک 
اروپایی و نهایتًا تجربیات حاصل از اســتفاده از این روش اجرایی در پروژه 
قطار شهری اهواز بوده و بر خود الزم دانستم تا با ارائه این روش اجرایی، 
نقشــی هر چند کوچک در جهت پیشــبرد علم ســاخت و ســاز ســازه های 

زیرزمینی در کشور ایفا نمایم.

2. ساخت سازه های زیرزمینی بروش سنتی
)Bottom-Up Method( 

نــام بــه  دنیــا  در  کــه  زیرزمینــی  ســازه های  ســاخت  در  ســنتی   روش 
 (Bottom-Up Method( معــروف اســت، همانگونــه کــه از نــام ایــن روش 
پیداســت رونــد ســاخت ســازه زیرزمینــی در ایــن روش از پاییــن بــه بــاال 
می باشــد و با گودبرداری و اجرای سیســتم حفاظت گود تا عمق نهایی و 
اجرای فونداســیون آغاز، با ســاخت دیوارهای محیطی، ستونها و سقف 
طبقــات میانــی ادامه و با تکمیل ســقف نهایی پایان می یابــد. این روش 
بــه عنــوان روش متــداول در اجــرای ســازه  های زیرزمینــی در کشــور مورد 

استفاده قراد می گیرد.

3. معرفی روش و متدولوژی اجرای سازه های زیرزمینی به روش 
 )Top-Down Method( پیشرفته

ایــن روش کــه بــه عنــوان انقلابــی در روش ســاخت ســازه های زیرزمینــی 
بزرگ محســوب می شــود در دهه 70 با ایجاد تغییراتی در نحوه طراحی و 
محاسبات سازه ودر اختیار داشتن برخی امکانات و تجهیزات خاص، در 
ســاخت ایســتگاه های مترو در شهرهای پاریس و لندن به منظور کاهش 

  (Top-Down Method( ݣݣݣݣݣکاربرد روش ساخت پیشرفته

در ساخت و سازهای شهری
امید قویدل اقدم
کارشناس ارشد عمران- مدیریت و ساخت

زیر گذر تونل امیرکبیر

مقاله
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زمــان و هزینه هــای اجرایی و کاهــش اختلال در ترافیک شــهری و زندگی 
مــردم بــکار گرفته شــد و بــه دلیل مزایای فــراوان آن در ســالهای اخیر، در 
بــزرگ عمــلًا جایگزیــن روش ســاخت ســنتی در کشــورهای  پروژه هــای 
صنعتــی گردیــده اســت. کاربــرد این روش منحصر به ســاخت ســازه های 
زیرزمینــی و ســازه های بلند با زیرزمینهای عمیق بــوده و در زمینهایی که 
نیــاز بــه اجرای ســازه حفاظت گــود جهت جلوگیــری از ریــزش دیوارهای 

حفاری وجود دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در ایــن روش عمدتــا از دیوارهــای دیافراگمــی  یــا دیوارهای شــمعی درجا  
که به عنوان دیوار حفاظت گود در ابتدا و قبل از آغاز عملیات گودبرداری 
احــداث می شــوند به عنــوان دیوارهــای اصلی ســازه زیرزمینی اســتفاده 
می گردد، ستونهای داخلی نیز با استفاده از یکی از سیستمهای بارتهای 
دیافراگمــی، شــمع های بتنــی درجــا و یــا ســتونهای پیش ســاخته بتنــی 
یــا فــوالدی اجــرا گردیده و ســپس نســبت بــه احــداث ســقفها از باالترین 
تــراز بــه ســمت پاییــن و خاکبــرداری زیر هر ســقف اقــدام می گــردد در این 
روش ســقف طبقــات بــه عنوان ســازه های دائمــی هســتندکه جایگزین 
مهاربندیهــای افقی داخلی)اســتراتها ( یا ســایر سیســتمهای مهاربندی 
 Bottom-Up( خارجــی از قبیــل میخ کوبــی خــاک  و ... در روش اجــرای
Method( شــده و وظیفــه مهــار دیوارهای ســازه نگهبــان در برابر بارهای 

جانبی ناشی از خاک پشت و سایر سربارها را برعهده دارند.
بر این اســاس مراحل ســاخت یک ســازه زیرزمینی به روش پیشــرفته به 

طور خلاصه در ذیل آورده شده است:
1- اجــرای دیوارهــای اصلــی دور ســازه زیرزمینــی بــا اســتفاده از یکــی از 

تکنیکهای دیوار دیافراگمی یا دیوار شمعی درجا
2- عملیات اجرای زهکشها و آبکشی )در صورت نیاز(

ســازه  میانــی  ســتونهای  اجــرای   -3
زیرزمینی با استفاده از یکی از تکنیکهای 
بارتهای دیافراگمی، شــمعهای درجا یا 

ستونهای پیش ساخته
4- اجرای ســقف نهایی سازه زیرزمینی 
بــا پیش بینی بازشــوهای موقت جهت 

ادامه عملیات اجرایی زیر تراز سقف
5- گودبــرداری زیــر ســقف نهایــی اجــرا 

شده تا تراز اجرای سقف پایین تر
6- اجرای سقف پایین تر و اتصال آن به 
ســتونها و دیوارهــای اصلی با اســتفاده 
از یکــی از تکنیکهــای اتصــال جوشــی یا 

مکانیکی
7- تکرار مراحل 5 و6 تا رسیدن به تراز اجرای فونداسیون سازه زیرزمینی
8- انجام زیرســازیهای الزم و اجرای فونداســیون سازه و همزمان انتقال 

ماشین آالت حفاری به بیرون از سازه زیرزمینی
9- بستن محل بازشوها و تکمیل سازه زیرزمینی

ݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢبــا توجــه به اینکه در این روش روند ســاخت ســازه زیرزمینــی از باال به پایین 
بوده و با تکمیل تدریجی مراحل حفاری و تکمیل فونداسیون اجرای سازه 

به پایان می رسد در دنیا به نام )Top-Down Method( معروف است.

4. مقایسه روشهای اجرایی سازه های زیرزمینی در مناطق 
محدود شهری 

حفاریهــای دســت و پاگیــر بــه منظــور ســاخت ســازه های زیرزمینــی در 
پارکینگهــای طبقاتــی  متــرو،  ایســتگاه های  قبیــل  )از  مناطــق شــهری 
در  یــا  و  پرترافیــک  و  اصلــی  مســیرهای  در  یــا  عمدتــًا  و...(  زیرزمینــی 
تقاطع های شــهری اجرا می گردند که متاســفانه به دلیل عدم شــناخت 
این روش پیشــرفته، تقریبًا کلیه ســازه های در حال ســاخت در کشــور به 
روش ســنتی در حال اجرا هســتند. به دلیل محدودیتهای اجرایی روش 
متداول در طی دوران ساخت سازه زیرزمینی، کل محوطه کارگاه تا زمان 
تکمیل سازه زیرزمینی می بایست بطور 
کامــل بســته بــوده و امــکان هیچگونــه 
عبور و مرور و یا بازگشایی مسیر مسدود 
شــده پیش از پایان عملیات اجرایی ولو 
بطور موقت در محدوده اجرای اینگونه 
سازه ها وجود ندارد، این امر در مناطق 
مرکــزی  مناطــق  خصوصــَا  پرترافیــک، 
را  فراوانــی  مشــکلات  بــزرگ  شــهرهای 
بــرای شــهروندان ایجــاد خواهــد نمود 
کــه در صورت برخــورد اینگونــه پروژه ها 
بــا معضلاتی از قبیــل کمبود نقدینگی و 
یا بروز اشــکاالت فنی و اجرایی در حین 
ســاخت و طوالنی تر شدن زمان اجرای 
چنــدان  دو  مشــکلات  ایــن  پروژه هــا 
خواهــد شــد. ایــن شــرایط در ســاخت ایســتگاه های متــرو در خیابانها و 
تقاطع های پرترافیک شــهری به شــدت محسوس است لذا کوتاه شدن 
زمــان بازگشــایی محــدوده ترافیکــی در ســاخت اینگونــه ســازه ها کمــک 

شایانی در رفع مشکلات شهری می نماید.
بــا اســتفاده از ایــن روش اجــرای پیشــرفته، امــکان مدیریــت زمــان در 
پروژه هــای شــهری بــا در نظــر گرفتــن کلیــه امکانــات و شــرایط محــدوده 
اجرا، از قبیل بار ترافیکی خیابانها، سازه های مجاور، وجود یا عدم وجود 

تلفیق ســاخت ســازه روزمینی با روش پیشرفته 

بخــش  ســاخت  در   )Top-Down Method(

کــه  بســزایی  تاثیــر  بــر  عــلاوه  پــروژه،  زیرزمینــی 

در کاهــش زمــان ســاخت خواهــد داشــت، بــه 

طــور مســتقیم بــر کاهــش هزینه های ســاخت و 

باالســری، ناشــی از کاهــش مــدت زمــان اجرای 

پروژه موثر خواهد بود.
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مســیرهای جایگزیــن و .... بــه گونــه ای امکانپذیــر اســت کــه می تــوان 
زمان بســته بودن کل مسیر را بسیار محدود نموده و نسبت به کوچک 
نمــودن محوطــه کارگاه پــروژه تــا حــد امــکان اقــدام نمــود،  بطــوری که 
زمــان بســته بــودن را می توان محدود بــه زمان مورد نیاز برای ســاخت 
دیوارهای دور، ســتونها و ســقف نهایی ســازه نمود که در بدبینانه ترین 
حالــت زمانی کمتر از 30 %  زمان ســاخت ســازه زیرزمینــی را دربر خواهد 
داشــت. اســتفاده از این روش امکان انتخاب از میان گزینه های فراوان 
قابل اجرا را فراهم آورده و امکان بازگشــایی مســیرهای عبوری در برخی 
مناطق بر اساس نحوه طراحی و اجرا را فراهم می نماید به عنوان مثال 
در ســازه های اجرایــی در محل تقاطع ها، از امــکان باز نمودن یک الین 
در یــک محــور تــا بــاز نمــودن کل محورهای عبــوری در تقاطــع در حین 
ســاخت ســازه )به شــرط وجــود محوطه انتقال و دسترســی به ســایت 
در یکــی از اضــلاع تقاطــع( بر اســاس نوع طراحی و روش ســاخت فراهم 

است.

 Top-Down Method(( در ذیــل نمونه ای تئوریک از کاربــرد روش
در ساخت سازه زیرزمینی در معابر اصلی ارائه گردیده است:

 

شکلݤ 1ݤ -ݤ  نموݤنهݤ اݤیݤ اݤزݤ کاݤرݤبرݤدݤ رݤوݤشݤ )ݤTݤoݤpݤ-ݤDݤoݤwݤnݤ Mݤeݤtݤhݤoݤdݤ (دݤرݤ مناݤطقݤ محدݤوݤدݤ شهرݤیݤ

مراحل اجرایی ارائه شده در شکل فوق به شرح زیر است:
1- مســدود کردن ترافیک در نیمی از مســیر به منظور اجرای دیوارهای 

سازه نگهبان، ستونهای میانی و سقف نهایی سازه زیرزمینی
2- مســدود کردن ترافیک مســیر مقابل و انتقال ترافیک این بخش، بر 
روی بخــش احداث شــده در گام اول به منظور اجرای دیوارهای ســازه 

نگهبان و سقف نهایی نیمه دوم سازه زیرزمینی
3- انجــام عملیــات حفــاری در زیــر ســقف نهایــی تــا تــراز اجرای ســقف 

میانی از طریق بازشوهای تعبیه شده 
4- ادامه عملیات حفاری در زیر سقف میانی تا تراز اجرای فونداسیون سازه  

5- تکمیل فونداسیون و خروج ماشین آالت حفاری از محل بازشوها
6- بستن محل بازشوها، انجام عملیات تکمیلی و بازگشایی کل مسیر 

5. ساخت سازه های بلند با زیرزمینهای عمیق با استفاده از 
تکنولوژی اجرای همزمان

در اجــرای ســازه های بلنــد بــا زیرزمینهــای عمیــق در کشــور بــه دلیــل 

اســتفاده از سیســتم اجرای ســنتی، ســاخت ســازه روزمینی وابسته به 
اتمام عملیات گودبرداری و تکمیل سازه زیرزمینی می باشد  به گونه ای 
کــه تــا زمــان تکمیــل بخــش زیرزمینــی پــروژه امــکان اجــرای هیچگونه 
عملیاتــی بــر روی ســازه روزمینــی وجــود نخواهــد داشــت و اثــرات بــروز 
هرگونه تأخیر در اجرای بخشــهای زیرزمینی ســازه، به طور مســتقیم بر 
مدت زمان اجرای پروژه و برنامه زمانبندی اثرگذار بوده و باعث افزایش 

هزینه ها و رقم نهایی پروژه خواهد گردید.
امروزه با توجه به وجود تکنولوژی پیشــرفته )Top-Down Method( در 
ســاخت ســازه های زیرزمینی و ادغام آن با روشــهای ساخت سازه های 
روزمینــی موفقیتــی بزرگ حاصل شــده اســت کــه مزایا و تاثیــرات آن در 
روند اجرای ســازه های بلند با زیرزمینهای عمیق غیرقابل انکار اســت. 
بــه گونه ای که می توان با ایجــاد برخی تغییرات در روند طراحی و بدون 
ایجــاد هیچگونه وابســتگی، عملیــات احداث ســازه های زیــر و روزمینی 
را بــه طــور همزمــان و بــا اســتفاده از دو پیمانــکار تخصصی انجــام داده و 
صرفه جویــی بســیار باالیی را در زمــان و هزینه های ســاخت ایجاد نمود. 
با اســتفاده از این روش اجرایی بســته به نوع ســازه، وضعیت زمین محل 
اجــرای پــروژه، تعــداد طبقــات بخشــهای زیــر و روزمینــی و ســایر شــرایط 
پروژه و صرفا به دلیل همزمانی عملیات اجرایی ســازه های زیر و روزمینی 
و کاهــش چشــمگیر مســیرهای بحرانــی و توقفهــای تاثیرگــذار در برنامــه 
زمانبندی اجرای پروژه، امکان کاهش زمان ساخت کل سازه تا سقف 50 

درصد زمان ساخت به روشهای معمول وجود خواهد داشت.   
در ضمــن اســتفاده از روش ســاخت پیشــرفته ایــن امــکان را در اختیــار 
ســازنده و یا مالک قرار می دهد که در صورت امکان و کســب مجوزهای 
الزم و در نظــر گرفتــن تمهیــدات الزم در طراحی و ســاخت، از فاز بندی 
معکــوس در بهره بــرداری از پــروژه اســتفاده نمایــد بدیــن نحــو که حتی 
بدون نیاز به سازه زیرزمینی، نسبت به تکمیل و افتتاح بخش روزمینی 
پــروژه اقدام نمــوده و پس از راه اندازی بخش روزمینی نســبت به آغاز و 
یا ادامــه عملیات احداث بخش زیرزمینی، بــدون هیچگونه مزاحمتی 
اقــدام نمایــد کــه ایــن امــر مزیــت بزرگــی در ســاخت پروژه هایــی خواهــد 
بــود کــه با مشــکلات مالی دســت بــه گریبانند ایــن روش زمانــی قابلیت 
اجرایی خواهد داشــت که فضاهای دسترسی الزم برای انجام عملیات 
اجرایــی بخــش زیرزمینــی و تمهیــدات الزم در این خصــوص پیش بینی 
گــردد، لــذا با توجه به تعــدد راهکارهای اجرایی در ایــن روش، همکاری 
تیمی مهندســان طراحی و ســاخت مســلط بــه روش اجرایــی مذکور در 
کلیــه مراحل مطالعات اولیه تا تکمیل ســازه در جهــت جلوگیری از بروز 
مشــکلات فنــی و اجرایــی در طــول اجــرای پــروژه بــه منظــور پیش بینی 
چالشــهای پیش رو در کلیــه مراحل عملیات، از اهمیــت فوق العاده ای 
Top-( برخوردار اســت. تلفیق ساخت ســازه روزمینی با روش پیشرفته

Down Method( در ســاخت بخــش زیرزمینــی پــروژه، عــلاوه بــر تاثیــر 
بســزایی کــه در کاهــش زمــان ســاخت خواهــد داشــت، بطور مســتقیم 
بر کاهش هزینه های ســاخت و باالســری، ناشــی از کاهــش مدت زمان 

اجرای پروژه مؤثر خواهد بود.

در ذیــل  تاثیــر انتخــاب روش ســاخت ســازه زیرزمینــی بــر مــدت زمــان 
احداث ســازه های بلند با زیرزمینهای عمیق به صورت شــماتیک ارائه 

گردیده است:
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شکل 2 -  تاثیر انتخاب روش ساخت سازه زیرزمینی بر مدت زمان احداث سازه های 

بلند با زیرزمینهای عمیق

) Top-Down Method( 6. مزایای استفاده از روش
براســاس کلیه موارد مطرح شــده برخــی مزایای اســتفاده از این روش 

در ذیل ارائه می گردد:
1-کاهــش نشســت خاک در محــدوده اطراف باکس حفــاری، افزایش 
صلبیــت و کاهــش حرکات جانبــی دیوار حفاظــت گود و ایمنی بســیار 

باال در حین گودبرداری 
2- تعــدد گزینه هــای اجرایــی در ســاخت ســازه زیرزمینی )اســتفاده از 

اسکلت فلزی، بتنی یا تلفیقی( براساس وسعت و عمق سازه 
3- کاهــش زمــان و هزینه هــای اجرایــی پروژه هــای زیرزمینــی بــزرگ 
بــا  بلنــد  اداری  و  مســکونی  تجــاری،  ســاز  و  ســاخت  در  خصوصــًا 
زیرزمینهــای عمیــق  به دلیــل اجرای همزمــان بخشــهای زیرزمینی و 

روزمینی
4- حذف وابستگی اجرای سازه روزمینی به تکمیل  بخش زیرزمینی 

پروژه و به حداقل رساندن نقاط بحرانی در برنامه زمانبندی پروژه
5- عدم نیاز به تهیه، ساخت و نصب سیستمهای مهاربندی موقت 
داخلی و یا ســایر سیستمهای مهاربندی دیوار حفاظت گود و بالطبع 
کاهش هزینه های مهاربندی به دلیل استفاده از سقفها و تیرهای تراز 

طبقات به عنوان مهاربندی دائمی در حین ساخت 
6- عملکــرد دو منظــوره دیوارهای محیطی به عنــوان دیوار حفاظت 

گود و دیوار نهایی سازه زیرزمینی 
7- کاهش چشــمگیر عملیات زمانبر قالب بندی در دیوارها، ســتونها 
و ســقفهای طبقــات: بــا توجه بــه اینکــه در ایــن روش اجرایــی، زمین 
طبیعــی نقــش قالــب را در ســاخت کلیــه اعضــا باربــر ســازه زیرزمینــی 

برعهده دارد. 
8- امکان برنامه ریزی جهت سه شیفت کاری درطول دوران ساخت 
و درکلیــه فصــول بــه دلیــل انجام کلیــه عملیــات اجرایی در زیر ســقف 

طبقات ودر محیطی قابل کنترل 
9- افزایــش ایمنــی در کارگاه  بــه دلیــل عــدم نیازبــه تمهیــدات ایمنی 
گســترده مربــوط بــه حفاریهــای عمیــق از قبیــل نصــب گاردریلهــای 

محافظ و ...
10- عدم محدودیت در اجرای هر نوع ســتون، دیوار برشــی، بادبند و 

سایر اعضا سازه ای باربر به دلیل تعدد راهکارهای اجرایی
11- افزایش مساحت محوطه تجهیز کارگاه پس از اجرای اولین سقف 
کــه امــکان محــدود کــردن حصــار کشــی دور محوطــه کارگاه را میســر 

می سازد. 
12- امــکان اســتفاده از فضــای زیــر ســقف طبقــات بــه عنــوان انبــار 
سرپوشیده در حین ساخت که نیاز به احداث این انبارها و هزینه های 

مربوطه در زمان تجهیز کارگاه را کاهش می دهد.
13- امــکان کنتــرل باالزدگیهــای فــاز کوتاه مــدت در زمــان گودبرداری 
در زمینهــای بــا خاصیــت تــورم بــاال: در روش ســنتی بــه دلیــل انجــام 
کل عملیــات حفــاری در یــک مرحلــه، باالزدگــی در کــف گــود عمومــا 
اجتناب ناپذیــر اســت بــه گونــه ای کــه اجــرای برخــی پروژه هــا در ایــن 
زمینهــا بــا روشــهای معمــول را غیرممکن نمــوده و یا در پــاره ای موارد 
هزینه هــای هنگفتــی را جهــت پایدارســازی کــف گــود )از قبیــل انــواع 
روشــهای تزریق( به پروژه تحمیل می نماید. اما امکان کنترل اینگونه 
باالزدگیها در روش اجرای پیشــرفته به دلیل بارگذاری وگودبرداریهای 
متنــاوب در حین ســاخت ســازه زیرزمینی میســر اســت کــه همین امر 
امکان کنترل نشست توده زمین و ساختمانهای اطراف  محوطه گود 

را نیز فراهم می نماید.
14- امکان بازگشــایی بخشــی از محوطه کارگاه و عادی ســازی عبور و 

مرور ترافیک شهری قبل از تکمیل سازه زیرزمینی 

 )Top-Down Method( 7. محدودیتهای استفاده از روش
برخــی از محدودیتهــای اجرایــی در اســتفاده از ایــن روش نیــز بشــرح 

زیرند:
1 - لزوم افزایش عمق و ابعاد ستونهای میانی به منظور تامین باربری 
الزم در زمــان ســاخت و بالطبــع افزایــش هزینه هــای اجرایــی در ایــن 

بخش
2 - احتمــال ایجاد انحراف بیــش از حد مجاز در دیوارهای محیطی و 

ستونها در حین اجرا از سطح زمین
3- عدم قابلیت کاربرد در اجرای سازه های زیرزمینی کوچک به دلیل 
عــدم صرفــه اقتصادی، نیاز به تجهیزات خــاص حفاری و محدودیت 

عملکرد ماشین آالت در اینگونه سازه ها
4- لــزوم دقــت در مراحل طراحی و اجرای ســازه زیرزمینی در مواردی 
از قبیل ارتفاع طبقات، موقعیت و فواصل ستونها و دیوارها به منظور 

ایجاد فضای الزم جهت جلوگیری از اختلال در عملکرد ماشین آالت
5- ایجــاد جداشــدگی بیــن کارگاه زیرزمینــی با تجهیزات و تاسیســات 
روزمینی و وجود محدودیتهای دسترسی )با توجه به اینکه دسترسی 
بــه طبقــات زیرین فقــط از طریق بازشــوهای موقت موجود در ســقف 

طبقات امکانپذیر خواهد بود( 
6- کنــدی عملیــات وافزایــش هزینه هــای خاکبــرداری و انتقال خاک  
نســبت بــه روش ســنتی بــه دلیــل جبهه هــای کاری محــدود بــرای 

عملکرد ماشین آالت
7- نیــاز بــه ماشــین آالت خاص حفــاری به منظــور اجــرای دیوارهای 
محیطی و ســتونها از ســطح زمین )بر اســاس وضعیت زمین شناســی 
منطقــه( از قبیــل گربهــای هیدرولیکــی یــا مکانیکــی، دســتگاه های 

حفاری دورانی یا هیدروفرز
8- لــزوم دقــت در انتخــاب ماشــین آالت حفــاری در ترازهای طبقات 

زیرین از لحاظ توان اجرایی، نوع و ارتفاع 
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9- لــزوم کاربــرد مــداوم سیســتم تهویــه مناســب در طول مدت ســاخت به 
منظــور کنترل گازهای ســمی تولید شــده توســط ماشــین آالت و گــرد و غبار 

ناشی از عملیات گودبرداری در ترازهای زیر سقف 
10- نیاز مداوم به سیســتمهای روشــنایی در تمام مدت اجرای عملیات در 

کلیه شیفتهای کاری 
کشــیدن  بــاال  امــکان  منظــور  بــه  الزم  تمهیــدات  پیش بینــی  لــزوم   -11

ماشین آالت حفاری از طریق بازشوهای تعبیه شده در سقف طبقات 
12- نیــاز بــه دقــت بــاال در حین اجــرای دیوارها و ســتونها به منظــور امکان 

اتصال دقیق سقف طبقات به آنها
13- صعوبــت آب بنــدی دیوارهــای ســازه زیرزمینــی در محیطهایــی بــا تــراز 

باالی آب زیر زمینی 

8. نتیجه گیری نهایی و توصیه 
همانگونــه کــه ملاحظــه گردید علی رغــم مزایای فــراوان روش ارائه شــده در 
این مقاله در ســاخت ســازه های زیرزمینی، متاســفانه تاکنــون این روش در 
کشــور ناشــناخته مانده وکاربرد زیادی نداشته اســت که علت اصلی این امر 
احتمــااًل فقــدان آگاهــی کافــی از وجــود چنیــن روش اجرایی و عدم آشــنایی 
مدیران و کارشناســان دست اندرکار در ساخت سازه های زیرزمینی بزرگ در 

کشورمان از مزایای این روش اجرایی است. 
پــس از ارائــه ایــن روش توســط مولــف در ســال 86 بــه شــرکت کیســون و بــا 
همکاری تیمی از مدیران،کارشناســان و پرســنل اجرایی پروژه قطار شــهری 
اهواز و مســاعدتهای مدیریت محترم شــرکت، این تکنولوژی برای اولین بار 

در کشــور با ماشــین آالت پیشــرفته، در ســاخت ســازه کــراس آور  فــرودگاه در 
پروژه قطار شهری اهواز با موفقیت بکار گرفته شده وعملًا راه را برای اجرای 
ســایر ایســتگاه های بخش مرکزی شــهر از قبیل ایســتگاه های امام خمینی 
و نــادری غربی وایســتگاه های بخش جنوبی پروژه )در ســخت ترین شــرایط 
اجرایی( میســر نمــود به گونه ای کــه در اجرای تعدادی از ایســتگاه های این 
پروژه این روش جایگزین روش اجرای ســنتی گردیده وعملًا با موفقیت اجرا 

گردیده و یا در دست اجراست.
امید است که کلیه دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز اعم از کارفرمایان، 
مشــاوران و پیمانکارانــی کــه بــه نحــوی بــا ســاخت ســازه های زیرزمینی در 
کشــور در ارتبــاط هســتند بــا در نظر گرفتــن آثار مثبــت اســتفاده از این روش 
اجرایــی و بــا انجام مطالعات زمــان و هزینه و در نظر گرفتــن عواملی از قبیل 
تاثیــرات مهــم آن در ایمنــی در حیــن اجــرای عملیــات و همچنیــن کاهــش 
چشــمگیر زمان مسدود شدن مســیرها در ساخت و ســازهای زیرزمینی در 
مناطــق پر ترافیک شــهری و حــذف عملیاتهــای زمان بر در اجــرای پروژه ها 
امــکان کاربــرد ایــن گزینــه را به عنــوان یک گزینه مهــم اجرایــی در طرحهای 
بزرگ کشــور خصوصا در ســاخت ســازه های زیرزمینی بزرگ و ساختمانهای 
بلنــد در مناطق شــهری مد نظر قرار داده و در صــورت تامین نیازهای طرح 
و امــکان اجــرای آن، بــا جایگزینــی ایــن روش به جای روشــهای ســنتی و یا 
اســتفاده از تلفیق این روش با روشــهای معمول و ایجاد روشهای متنوع در 
ســاخت ســازه های زیرزمینی، موجبات پیشــرفت این تکنولوژی در کشور را 
فراهــم آورده و بــا کاهش زمــان و هزینه های اجرایی، امــکان صرفه جویی در 

سرمایه های ملی ایران عزیز را فراهم آورند. 
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بدینوســیله به اطلاع می رســاند که کتابخانه ســندیکا راه اندازی شــده اســت. خواهشمند است لیســت کتابهای مورد نیاز آن شرکت 
را جهــت خریــداری و تکمیل موضوعی کتابها توســط ســندیکا کتبًا بــه دبیرخانه اعلام فرمایید. در ضمن در صورت داشــتن کتابهای 

مازاد بر احتیاج و در موارد ذیربط لطفًا در صورت امکان آن را به سندیکای شرکتهای ساختمانی تحویل دهید.
کمیسیون انتشارات و روابط عمومی
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آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی، در سومین 
همایــش ملــی فناوریهــای نویــن صنعت ســاختمان اظهــار کردند: 
اعتقاد دارم مهندسان خراسان رضوی پیشگام صنعت ساختمان در 
کشــور هســتند و می توانیم با حضــور آنها فعالیت های زیــادی را انجام 

دهیم.
ایشــان افزودند: رشــد و توســعه فناوری های نوین ســاختمان معلول 
عوامــل زیــادی ماننــد دانشــگاه ها و بنگاه هــا اســت. مطالــب زیــادی 
مطــرح شــده اما نواقصــی هم موجود اســت و از جملــه آن می توان به 
ســاختار اقتصادی، بســتر فرهنگی و نظام آموزش مهندسی و ساختار 
ســاخت و ســاز ملــی در کشــور اشــاره کــرد. در همایــش شــیراز به ســند 
1404 اشــاره کــردم و گفتم که پیوســت مهندســی نداریــم و تصویری در 
ایــن خصوص و ویژگی های آن موجود نیســت و آیا مهندس 1404 هم 

باید مانند ما تربیت شود؟

وزیر راه و شهرســازی تصریح کردند: آن چیزی که موجب رشد و برتری 
مهندســی کشــور می شــود و مهنــدس ایرانــی را در مقابــل مهندســان 
چیســت؟  می دهــد،  نشــان  برتــر   ... و  آســیایی  اروپایــی،  آمریکایــی، 
کــه برخــی  کــردم و دیــدم  پــروژه ای را بررســی  در ســال 88 در شــیراز 
کشــورها ماننــد آکادمــی مهندســی آمریــکا طــرح 2020 را ارائــه کردنــد و 
یکــی از کارهایــی کــه وزارت راه و شهرســازی بــا کمک همه دانشــگاه ها 
و ســازمان های نظــام مهندســی بایــد انجــام دهد بررســی ویژگی های 
مهندســان آینــده اســت و باید به این مهم بپردازیــم و به مهارت هایی 

فراتر از متون درسی پرداخته شود.
ایشان خاطرنشان کردند: ساختار فرهنگی و اقتصادی از نکات بسیار 
مهــم اســت و خیلــی بــه آن توجه نمی شــود؛ البتــه با جنبه هــای فنی 
مخالف نیستیم و از درون حوزه نگاه نمی کنیم و بیشتر به دنبال نگاه 

برون حوزه ای هستیم.

ســومین همایش فناوریهای نوین صنعت ســاختمان در روزهای پنج شــنبه و جمعه بیســتم و بیست و یکم شهریور ماه 
در مشــهد توســط ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برگزار شد و  با صدور قطعنامه 10 ماده ای 
بــه کار خــود پایــان داد. قطعنامــه 10بنــدی همایش ملــی فناوریهای نوین صنعت ســاختمان با اشــاره به لزوم پی گیــری و اجرایی 
شــدن مفــاد قطعنامه هــای همایــش اول و دوم بــر فراهــم آوردن بســتر الزم برای صدور خدمات مهندســی و حضــور در بازارهای 

رقابتی تاکید کرد.
ایــن همایــش پذیــرای یــک هزار و 800 تن از متخصصان و نخبگان صنعت ســاختمان کشــور بود که با ارائه 57 ســخنرانی و مقاله، 
خدمتی دیگر در جهت ارتقای هر چه بیشتر سطح دانش فنی تولید کنندگان و متولیان صنعت ساختمان کشور انجام گرفت. در 
ایــن همایــش تولیدکننــدگان حرفــه ای فن آوری های نوین نیز بــه ارائه و رونمایی از جدیدترین دســتاوردهای فن آوری نوین خود 
در صنعــت ســاختمان پرداختنــد تــا در کنــار کارگاه های علمــی با ارائه مســتقیم فناوریهای نوین نیــز، مجموعه ای کامــل از آخرین 

تولیدات این صنعت را در معرض معرفی و بازاریابی قرار دهند. 

همایش
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وزیر راه و شهرســازی گفتند: به فرموده مقام معظم رهبری ساختمانها 
بایــد اســتاندارد باشــند و 5 ویژگــی شــاخصی داشــته باشــند و دارای 
عمــر مفید بــوده و حتی این عمر افزایش یابد.ســاخت یک ســاختمان 
ثمــره زحمات هزاران نفر اســت و باید از جهت ثــروت ملی عمر مفیدی 
بیــش از ایــن داشــته باشــیم و این مهــم به ســاختار فرهنگی و ســاختار 
اقتصــادی بــر می گردد و این ارزش را ایجــاد می کند که قبل از تخریب به 

ظرفیت فکر کنیم.
ایشــان بیان کردند: موبایل با ســابقه کم در سبک زندگی مردم نشست 
و خودش را در این ســبک ســازش داد اما صنعت ســاختمان و فناوری 
ســاختمان بــا ایــن ســابقه طوالنی هنــوز در زندگی هــای ما رســوخ پیدا 
نکرده اســت. باید فناوری ســاختمان را با ســبک زندگی ایرانی ســازش 
دهیــم و بومی ســازی یــک فنــاوری را بــه عنوان بخشــی از زندگــی تمام 
ملــت بدانیــم. اگر امروزه، بــا دانش نوین به مهندســی مراجعه کنیم به 
کاربرد آن در ســبک زندگی خود رســیده ایم اما اگر به معمار و اســتاد بنا 
مراجعــه کنیم فاصله بســیاری داریــم و همان راه غلط گذشــته را ادامه 

داده ایم.
وزیر راه و شهرســازی خاطرنشــان 
اســتانداردهای  میــزان  کردنــد: 
اجبــاری در ایــران بیــش از اروپــا و 
کشــورهای غربی اســت امــا میزان 
رعایت استانداردها در آنجا بیشتر 
اســتاندارد  اگــر  و  اســت  ایــران  از 
شــود  مــی  غیرممکــن  کار  نباشــد 
اما اجبــاری کردن آن هم مشــکل 
را حــل نمی کنــد بلکه باید ســبک 
زندگی اســتاندارد را به عنوان یک 
فرهنــگ ایرانی بــه همگان معرفی 

کنیم.
ایشــان تصریح کردنــد: جنبه های 
اقتصــادی هم کمتــر از جنبه های 
نیــز  اقتصــاد  و  نیســت  فرهنگــی 
همــه  بــا  را  خــودش  می توانــد 

گروههــای اجتماعــی و درآمــدی ســازش دهــد و نبایــد اغنیــا و فقــرا را 
الکترونیــک،  حــوزه  در  کنیــم.  تفکیــک  یکدیگــر  از  خصــوص  ایــن  در 
ارتباطــات، ماهــواره، فناوری هــای  ICT و ... بایــد تقویــت شــویم. دو 
کاســتی در طــرح جامــع مســکن داریــم؛ یکی اینکــه چگونه یــک خانوار 
ایرانی متناســب با ســطح درآمدش و فناوری های خوب بهترین واحد 
ســاختمانی را از جهــت ایمنــی، زیبایــی، آرامــش و ... داشــته باشــد و 
زندگــی ســعادتمندانه ای را در آن تجربــه کنــد  و اقتصــاد خانــوار یکــی از 
مــوارد مهــم در ایــن حوزه اســت  و اگر اقتصــاد ُخرد طراحی نشــود آنچه 
کــه گفته می شــود ابتــر می–ماند لــذا نیاز بــه فناوری های نویــن در این 

حوزه داریم.
وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کردنــد: اگــر بخواهیــم صنعت ســاختمان 
رشــد کنــد نیازمنــد تقاضاهــای موثر هســتیم و یکــی از مشــکلاتی که در 
این خصوص وجود دارد اشــتباه شــمردن نیاز با تقاضا است و آیا مدلی 
طراحی کرده ایم که نیاز خانوار به تقاضایی مؤثر و ســازمان یافته تبدیل 

شــود و اگــر تقاضــا وجــود نداشــته باشــد تنهــا اتفاقــی کــه رخ می دهــد 
حاشیه نشــینی اســت و متأســفانه مشــهد به عنوان یکی از شهرهای با 

حاشیه نشینی است.  
آقــای دکتــر آخونــدی تصریــح کردنــد: تأکیــدی کــه در وزارتخانــه داریــم 
بحث ســازماندهی اقتصاد خانوار به عنوان مقدمه ای در رشــد فناوری 
اســت  و از فعاالن این حوزه می خواهم که به جنبه های آن توجه کنند 
و جهت دهــی فرهنگــی را در ســبک زندگــی مــردم ایجــاد کنــد  و جهــت 

اقتصادی این مهم را با مردم سازگار نماید.
ایشــان خاطرنشــان کردند: باید بتوانیم نظامی با ساختار اقتصاد کلان 
داشــته باشــیم و افراط و تفریط در هر دو طرف اشــتباه اســت و اگر فقط 
بــه دنبــال تقاضــا برویم و عرضه نداشــته باشــیم تــورم داریــم و اگر فقط 
عرضه داشته باشیم به دنبال اعیان ها هستیم پس تقاضا و عرضه را با 

هم داشته باشیم تا هر دو گروه را سامان دهیم.
وزیر راه و شهرســازی افزودند:  اصلی ترین مســئله تولید در ایران مسئله 
تأمیــن مالــی اســت و اصلی تریــن نکته ای کــه در خروج رکــود باید به آن 
توجه شــود این اســت که اقتصاد ایران را از 

تنگناهای مالی خارج کنیم.
آقــای دکتر آخونــدی اظهار کردنــد: اقتصاد 
ایــران اقتصــادی بانک محــور بــوده و بایــد 
آنهــا را هــم دخیل کنیــم و قــدرت وام دهی 
کــه   طــوری  بــه  دهیــم  افزایــش  را  بانکهــا 
قدرتی 12/5 برابری باشد و مبلغ 135 هزار 
میلیــارد تومــان وام دهنــد و امیدواریــم که 
مــورد تصویــب مجلــس قــرار گیرد تــا دولت 

هرچه سریعتر آن را اجرایی کند.
روش هــای  انــواع  کردنــد:  تأکیــد  ایشــان 
صندوق های ســاختمان، عقود اســلامی و 
... را می توانیــم فعــال کنیم و بازار ســرمایه 
بــه بانــک تأمیــن کنیــم  را بــدون مراجعــه 
هشــتم  در  ســاختمان  صنــدوق  اولیــن  و 
کــه  امیدواریــم  و  شــد  تأســیس  شــهریور 
ایــران  در  ســاختمان  صنــدوق  هــزاران 

راه اندازی شود.
وزیــر راه و شهرســازی افزودنــد: اگر تأمین مالی درســتی داشــته باشــیم 
بهره وری درســتی هم داریم و به دنبال تکنولوژی بهتر همراه با کاهش 
قیمت و افزایش کیفیت می رویم و ســاختار اقتصادی مناســب به همه 

این درخواستها جامعه عمل می پوشاند.
آقای دکتر آخوندی خاطرنشــان کردند: ســاختار اقتصادی بســیار مهم 
اســت و امیدواریم که در این شــرایط سخت هزاران صندوق شکل گیرد 

و به تقاضاهای اقشار متوسط و زیرمتوسط پاسخ مناسب دهد.
ایشــان بیــان کردنــد: امیدواریــم کــه پلــی میــان مهندســان ایرانــی در 
ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ... بزنیم و شاهد 
پیشــرفت روزافــزون ایــران و ایرانی در همه حوزه ها و بــه خصوص حوزه 

صنعت ساختمان باشیم.

 صنعت ســاختمان و فناوری ســاختمان با این 

ســابقه طوالنــی هنــوز در زندگی هــای ما رســوخ 

پیدا نکرده اســت. باید فناوری ســاختمان را با 

سبک زندگی ایرانی سازش دهیم و بومی سازی 

یــک فناوری را به عنوان بخشــی از زندگی تمام 

ملــت بدانیــم. اگــر امــروزه، بــا دانــش نویــن بــه 

مهندســی مراجعــه کنیم به کاربرد آن در ســبک 

زندگی خود رســیده ایم اما اگر به معمار و اســتاد 

بنا مراجعه کنیم فاصله بسیاری داریم
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در ادامه مراســم پروفســور محمــود گلابچی چهره مانــدگار جمهوری 
اســلامی ایــران در مهندســی راه و ســاختمان، پیشــینه معمــاری و 
مهندســی در ایــران را بــا گذری بــر آثار تاریخــی در شــهرهای مختلف 
تفســیر کردنــد و گفتنــد: الگوبــرداری معمــاران جهانــی از اثــار ایرانــی بــر 
هیچکــس پوشــیده نیســت. ایشــان بررســی و رفــع مشــکلات مربــوط 
بــه نظــام معماری و مهندســی کشــور را اقدامــی برای حرکت به ســمت 

صنعتی شدن دانستند.
ایشــان گفتنــد: همایــش امروز فرصتــی برای تبــادل نظر و دســتیابی به 
نتیجه ای مثبت مبتنی بر طرح جامع نظام صنعتی ســازی ســاختمان 

است.

نظــام  ســازمان  رئیــس  تــرکان،  مهنــدس  آقــای  همایــش،  ایــن  در 
مهندســی ســاختمان کشــور با اشــاره به اینکــه جامعه ما بــه خوبی 
انقلاب صنعتی را درک نکرده است، گفتند: ما باید میزان موفقیتمان 
را در عرصه هــای صنعتــی بعــد از انقــلاب صنعتــی مشــاهده کنیــم. اکبر 
تــرکان در ســومین همایش ملــی فناوری های نوین صنعت ســاختمان 
اظهــار داشــت: جامعــه مــا به موقــع انقلاب صنعتــی را درک نکــرد البته 
دســتگاه هایی هماننــد ماشــین دودی بــه کشــور آورده شــود امــا ایــن 
دســتگاه ها ســبب تغییر فناروی، ابزار تولید و ســبک زندگی مردم نشد, 
چگونگی عبور از ورطه ســاخت سنتی و رسیدن به صنعتی سازی قابل 

مطالعه است.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه صنعتی سازی به معنی استفاده 
از دســتاوردهای صنعت در بخش ســاختمان اســت که پرداختن به آن 
در دنیــای امروز، غیرقابل اجتناب اســت؛ خاطرنشــان کردنــد: در حوزه 
صنعتی ســازی، ســاخت بسته های ســازه ای ســاختمانی، کوتاه سازی 

زمان ساخت را به دنبال دارد.

آقــای دکتــر حامــد مظاهریان، معــاون مســکن و ســاختمان وزیر راه 
و شهرســازی نیــز  با اشــاره به برگــزاری انتخابات نظام مهندســی در 
ســال آینــده گفتند: هدف اصلی از تشــکیل این ســازمان، خــود کنترلی 
مهندســان بــرای ارتقــای امــور ســاخت و ســاز اســت بــه همیــن منظور 

مدیــران کل راه و شهرســازی 
مــی تواننــد بــا  برون ســپاری 
هــای  شــرکت  بــه  نظــارت 
صلاحیــت،  دارای  بازرســی 
گام مؤثــری در جهــت نظارت 
بردارنــد.  ســاز  و  ســاخت  بــر 
ایشان مســکن را مبحث داغ 
جامعــه امروزی برشــمردند و 
گفتنــد: اتمــام پــروژه مســکن 
مهر به عنوان یک تعهد میان 
مــردم و دولت مطرح اســت.

معاون مســکن و ســاختمان 
وزیــر راه و شهرســازی، طــرح 
جامع مسکن در افق 1405 را 
برنامه ای برای آینده مســکن 

معرفی کرد.
آقــای دکتــر مظاهریــان گفتند: قیمت مســکن نســبت به ســال گذشــته 
حــدود 2 درصــد افزایــش داشــته در حالی که نــرخ اجاره بها بــا توجه به 
تــورم 18 درصــد رشــد پیــدا کرده اســت. ایشــان شــاخصه دسترســی به 
مســکن در کشــورهای پیشــرفته را 3 تا 5 سال و در ایران 12 سال اعلام و 
تصریح کردند: کاهش شــاخص از 12 به 8 و افزایش 5 درصدی مســکن 
نســبت به تعداد خانوار در جامعه مهمترین اهداف طرح جامع مسکن 

در افق 1405 است. 
معاون وزیر راه و شهرســازی همچنین از تلاش برای افزایش تســهیلات 
بانک ها جهت جذب ســرمایه به ســمت اقتصاد مســکن ســخن گفتند 
و افزودنــد: از آنجایــی کــه دولــت وظیفه تأمیــن مســکن اجتماعی برای 
اقشــار ضعیــف جامعــه را بــر عهــده دارد، توجــه بــه نابرابری اســتانی در 
دهــک بندی جامعه ضروری مــی نماید.مظاهریان ابراز امیدواری کرد: 
بــا پیگیری هــای بانــک مرکــزی بــرای افزایــش 5 میلیون تومانی ســقف 

تسهیلات مسکن، گشایشی در این زمینه رخ خواهد داد.
و  راه  وزیــر  رهنمــود  از  اســتقبال  ضمــن  همایــش  در  شــرکت کنندگان 
شهرســازی در مراســم افتتاحیــه، بــر توجــه ویــژه بــه ســه نکتــه کلیــدی 
مهندســی  در  آموزشــی  نظــام  و  فرهنگــی  بســتر  اقتصــادی،  ســاختار 
اجــرای کــرده،  تاکیــد  کشــور  در  ملــی  ســاز  و  ســاخت  و   ســاختمان 

 برنامــه هــای پژوهشــی و عملیاتــی در ســه زمینــه بخــش ســاختمان را 
توسط نهاد های ذیربط بسیار مهم شمردند.
موارد قطعنامه این همایش به شرح زیر است:

1-پیگیری و اجرایی شدن مفاد قطعنامه های همایش اول و دوم به ویژه:
1-1- بازنگــری و تعریــف واحد های درســی مرتبط با فناوری های نوین 
صنعت ساختمان در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته های مهندسی 

ساختمان.
1-2- ایجاد گرایش های تخصصی مرتبط با فناوری های نوین صنعت 

ساختمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی.
1-3- تهیه و تدوین برنامه جامع صنعت ساختمان کشور.

1-4- ایجــاد بســتر الزم بــرای فرهنــگ ســازی بــه منظــور ارتقــاء آگاهــی 
عمومی در ارتباط با بهره گیری از فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

کلیــه  بــرای  الزم  آموزشــی  زمینه هــای  نمــودن  فراهــم   -5-1 
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دســت انــدرکاران صنعــت ســاخت و ســاز اعــم از مهندســان، کاردانهای 
فنی، معماران تجربی و کارگران ماهر.

نویــن صنعــت  فنــاوری هــای  توســعه دبیرخانــه دائمــی  و  تقویــت   -2
ســاختمان بــا پیش بینــی فضای مناســب، بودجه و ســاختار ســازمانی 
منطبــق بــا اهــداف و برنامه هــای اتی و حرکت به ســمت فراملی شــدن 

فعالیت این دبیرخانه.
3- حمایت از واحدهای تولیدی، ســرمایه گذاران، سازندگان و نخبگان 
فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و تشکلهای حرفه ای مربوطه.

نویــن صنعــت  فنــاوری  آمــوزش  و  تحقیقــات  گســترش  از  4- حمایــت 
ســاختمان در دانشــگاه های کشــور و بــه طــور خــاص در دانشــگاه های 

استان خراسان رضوی
و  نرم افــزاری  امکانــات  علمــی،  پایگاه هــای  ایجــاد  از  پشــتیبانی   -5
ســایتهای تخصصــی فناوریهــای نوین صنعت ســاختمان بــه عنوان یك 
مرجــع علمــی و قابــل اعتماد از نظر دسترســی بــه امکانــات نرم افزاری و 

پایگاه های علمی در زمینه مرتبط با موضوع.
6- ترویــج بهره گیــری از فناوریهای نوین و صنعتی ســازی ســاختمان در 

راستای تغییر الگوی ساخت.
7- برنامه ریــزی برای حضور متخصصان در همایشــها و نمایشــگاه های 
ملــی و بین المللــی برای آشــنایی و بهره گیــری از فناوریهای نوین صنعت 

ساختمان در کشورهای پیشرو در این زمینه.
8- حمایــت از انتشــار مجــلات و مقــاالت علمــی پژوهشــی بــا موضــوع 

فناوریهای نوین صنعت ساختمان.
9- تــلاش بــرای ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بیــن دانشــگاه، مراکــز پژوهشــی و 

صنعت در راستای کاربردی شدن مطالب ارائه شده در همایش.
10- برنامه ریــزی الزم بــرای برگــزاری هــر چه بهتــر و باشــکوه تر چهارمین 
همایــش، بــه صورت بین المللی در شــهر مشــهد مقدس در ســال1394 
و فراهــم آوردن بســتر الزم بــرای صــدور خدمــات مهندســی و حضــور در 

بازارهای رقابتی.
ســومین همایــش ملی فناوریهــای نوین صنعت ســاختمان که با حضور 
مدیران کشــوری و اســتانی وزارت راه و شهرســازی در مشــهد برگزار شــد 

عصر روز جمعه پایان یافت.

طبــق آخریــن رتبــه بنــدی پیمانــکاران برتــر جهــان، 
توســط موسســه ENR،  در تاریــخ 7 شــهریور 1393، 
رتبــه شــرکت کیســون بــر اســاس درآمــد ســال 2013 

میلادی به شرح زیر ارتقا یافت:
	 رتبــه 118 در حــوزه فعالیت هــای بــرون مــرزی، در 
 Top( جهــان  بین المللــی  برتــر  پیمانــکار   250 بیــن 
International Contractors( با 21 رتبه بهبود نسبت 

به سال گذشته 
و  برون مــرزی  فعالیت هــای  جمــع  در   212 	رتبــه 
جهــان  برتــر  پیمانــکار   250 بیــن  در   درون مــرزی، 
(Top Global Contractors( بــا 6 رتبــه بهبود نســبت 

به سال گذشته 
موسسه ENR با بیش از 130 سال سابقه در صنعت، 
از چنــد دهه پیــش اقدام به رتبه بندی شــرکت ها در 

زمینه های پیمانکاری،  طراحی و   نموده است. 
مهندســی  شــرکتهای  میــان  در  برتــر  رتبــه  کســب 
پیمانــکار پروژه هــای عمرانــی و ســاخت و ســاز جهان 
را بــه مدیــران، مهندســان ، کارشناســان و کارکنــان 
شــرکت کیســون تبریــک و تهنیت عــرض می نماییم. 
این موفقیت در عرصه مهندســی جهان باعث بســی 
مباهات و افتخار برای جامعه مهندســی کشور است 
و ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی نیــز کســب ایــن 
موقعیت برتر را در میان شــرکتهای جهانی به جامعه 

مهندسی کشور تبریک و تهنیت عرض می نماید. 

اوست پایدار
بــا دریغ و تأســف خبر درگذشــت همکار گرامی مرحــوم مغفور مهندس فریدون بقائی رئیس هیأت مدیره شــرکت 
ساختمانی ماهپور را دریافت کردیم. ا ین مصیبت بزرگ را به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض 

می نماییم. برای آن عزیز درگذشته غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

کشور افتخارآفرینی دیگر برای 
اهداء جایزه برترین جراح مغز جهان

 به پروفسور سمیعی
پروفســور مجیــد  اعصــاب  و  آکادمــی جهانــی جراحــان مغــز 
ســمیعی چهــره مانــدگار پزشــکی ایــران و جهــان را بــه عنوان 

برترین دانشــمند و جــراح مغز و اعصاب جهــان و برنده جایزه 
ایــن آکادمی در ســال 2014 انتخاب کــرد. این موفقیت بزرگ را 
به جامعه پزشکی پرتلاش و توانمند و به تمامی مردم شریف 

ایران و جهان تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.
کمیسیون انتشارات و روابط عمومی




