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ســـــــــــــرمقاله

تعریفــی  اســت  الزم  مســئله  ح  طــر ابتــدای  در 
اســت  ارائــه شــود. بودجــه ســندی  از بودجــه 
بــرای  کشــور،  ج  خــر و  دخــل  و  معامــات  کــه 

مــدت معینــی در آن پیش بینــی و تصویــب 
گفت بودجه دخل و  می شــود. لذا می توان 
ج دولت در طول یک ســال مالی است،  خر
وقتــی صحبــت از بودجه می شــود به دلیل 
کشور، به آن بودجه  کل  گیری در سطح  فرا
که برنامه مالی دولت را  کشور می گویند  کل 
بــرای یکســال مالی تهیه و تنظیــم و تعریف 
می کند و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر 
منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه هاســت و 

دارای سه قسمت است:
1ـ بودجــه عمومــی دولــت )ایــن قســمت از 
بودجــه خــود شــامل: الف( بودجــه جاری، 

ب ( بودجه عمرانی( است.
2ـ بودجــه شــرکتهای دولتــی و وابســته بــه 

دولت و بانکها
عنوانــی تحــت  کــه  مؤسســاتی  بودجــه   3ـ 
منظــور  بودجــه  در  فــوق  عناویــن  از  غیــر   
که به مؤسسات انتفاعی وابسته  می شــوند 

به دولت معروفند.
گزاره هــای زیر را در  بنــا بر مطالــب فوق می توان 

کار برد: مورد بودجه به 

1ـ بودجه برنامه مالی دولت است.
2ـ بودجه برای یکسال مالی تهیه می شود.

3ـ بودجه پیش بینی آینده است لذا پایه و مایه 
کشــور را تشــکیل  اصلــی برنامه هــای توســعه 

می دهد.
و  درآمدهــا  کل  دربرگیرنــده  بودجــه  4ـ 
هزینه هــای دولــت در قالــب بودجــه عمومی، 
ســایر  بودجــه  و  دولتــی  شــرکتهای  بودجــه 

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
5ـ هزینه هــای بودجــه ســازوکاری اســت برای 
و  معیــن  هدفهــای  و  سیاســتها  بــه  رســیدن 

قانونی دولت 
که باید بــه تصویب  6ـ بودجــه، ســندی اســت 

مجلس شورای اسامی برسد.
7ـ بــدون تهیه و تدوین بودجه دولتها قادر به 

فعالیت نیستند.

شیوه	نامه	های	بودجه	نویسی
برای بودجه نویســی و بودجه ریزی روشــهایی 
طبقه بنــدی  زیــر  ح  شــر بــه  کــه  دارد  وجــود 

می شود:

بنا	بود	تا	پایان	برنامه	پنجم	توســعه	
اقتصــادی	اجتماعــی	و	فرهنگــی	به	
تدریــج	زمینه	هــای	الزم	بــرای	تهیه	
کلیه	 بودجه	بــه	روش	عملیاتــی	در	
دســتگاه	های	اجرایی	فراهم	شــود.	
درخواســت	 علی	رغــم	 حتــی	 ولــی	
نظــارت	 و	 برنامه	ریــزی	 معاونــت	
راهبــردی	بــه	دلیــل	نیــاز	این	شــیوه	
بودجه	ریــزی	بــه	قیمت	تمام	شــده	
دولتــی	 دســتگاه	های	 از	 برخــی	 در	
چون	امکان	محاسبه	آن	نمی	باشد	
پیشــنهاد	 اجرایــی	 دســتگاه	 لــذا	
بودجه	ریــزی	عملیاتــی	خود	را	ارائه	

نکرده	اند.

		سقف	اعتبارات	هزینه	ای	و	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای

	از	محل	درآمد	عمومی	در	بودجه	سال	94
اشاره:

بودجه	بندی	سال	94	کشور	در	مرحله	حساسی	از	شرایط	سیاسی	و	اقتصادی	روی	میز	دولت	است	به	همین	دلیل	برای	آن	سه	سناریو	برای	
گرچه	بنا	بود	بودجه	بندی	به	روش	عملیاتی	تهیه	شــود	ولی	به	دلیل	عدم	ارائه	پیشــنهاد	بودجه	به	روش	 شــرایط	ویژه	تعریف	شــده	اســت.	
کان	به	روش	بودجه	ریزی	متداول	تنظیم	شده	و	حاصل	هماهنگی	نظام	برنامه	ریزی	 کما عملیاتی	توسط	دستگاه	های	اجرایی،	این	بودجه	
که	بیشــتر	متمرکــز	روی	اقالم	هزینــه	ای	و	تملک	دارایی	های	 بــا	بانــک	مرکــزی	و	وزارت	امور	اقتصادی	و	دارایی	اســت	امیدواریم	بررســی	فعلی	
کارشناسی	اعضای	صنف	و	 سرمایه	ای	است،	مدنظر	بخش	خصوصی	و	صنعت	احداث	باشد	و	امید	است	با	مطالعه	این	سرفصلها،	نظرات	

گردد. تشکلها	جهت	انتشار	و	انعکاس	در	زمان	بررسی	بودجه	به	نشریه	ارسال	
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1. بودجه ریزی متداول )سنتی(
2. بودجه ریزی افزایشی

3. بودجه برنامه ای
4. بودجه بر مبنای صفر

)نظــام  بودجه بنــدی  ح ریــزی  طر نظــام   .5
ح و برنامه( بودجه بندی طر

6. بودجه ریزی عملیاتی
	روشهای	 تعریف	اجمالی	هر	یک	از

بودجه	نویسی
نــوع  ایــن  در  متــداول:  بودجه	ریــزی	 1ـ	
بــه  کیــدات، صرفــًا  تأ بودجه ریــزی، هدفهــا و 
ابزار مالی و حسابداری دریافتها و پرداختهای 
بخــش دولتی اســتوار اســت و توزیــع اعتبارات 
 معطــوف بــه »دســتگاه مــواد هزینــه 

ً
منحصــرا

منتهــی می گــردد« و نقــش مجلس در بررســی 
ج در  کنترل مخار بودجــه فقط متوجه حفظ و 

چارچوب اعتبارات مصوب می باشد.
در ایــن سیســتم بــا ماحظه ارقــام و اطاعات 
ج در ســند بودجه تشخیص اینکه دولت  مندر
چــه اعمالی را انجــام می دهــد و در قبال پولی 
ج می شــود چــه نتایجــی را بــه دســت  کــه خــر

می آورد، نشان داده نمی شود.

بــا  روش  ایــن  در  افزایشــی:	 بودجه	ریــزی	 2ـ	
گذشــته توجه برنامه ریزان  قبول بودجه ســال 
بــر روی تغییــرات افزایشــی متمرکــز می شــود. 
گذشــته به عنــوان پایــه ای برای  بودجه ســال 
افزایــش  یــک  و  فــرض شــده  مصــارف جــاری 

گرفته می شود. ساالنه برای آن در نظر 

در ایــن نــوع بودجــه،  3ـ	بودجــه	برنامــه	ای:	
و  برنامه هــا  وظایــف،  حســب  بــر  اعتبــارات 
فعالیتهای سازمان دولتی برای نیل به هدفها 
در ســال مالــی اجــرای بودجــه، پیش بینــی و 

سپس تخصیص می یابد.

4ـ	بودجه	بنــدی	بر	مبنای	صفــر:	در این روش 
که به مصرف رســیده  هزینه های ســال پیــش 
اســت بــه عنــوان یــک نقطــه آغــاز بــه حســاب 
که چه  کار بودجه نویســان ایــن اســت  می آیــد 

کــرد و چــه  بایــد حــذف  از بودجــه  را  اقامــی 
فعالیتهایــی و بر اســاس آن چه اقامــی را باید 
اضافه نمــود. در ایــن روش اولویتهای بودجه 

کرد. را به شیوه بهتری می توان تعیین 

5ـ	نظام	بودجه	بنــدی	طرح	و	برنامه:	در این 
نوع از بودجه ریزی محور اصلی امکان رسیدن 
دولــت  عملیــات  نهایــی  نتایــج  و  هدفهــا  بــه 
اســت. در ایــن روش پیــش از آنکــه بــه بودجه 

بودجه ریــزی  شــود،  توجــه   )Input( داده هــا 
کاربــرد  ح اســت، بــا  ســتاده ها )Output( مطــر
این نــوع بودجه بنــدی می تــوان برنامه ریزی، 
اطاعــات  بودجه نویســی،  ح ریــزی،  طر
ارزشــیابی  و  مدیریــت  کنتــرل  مدیریــت، 
برنامه ای را به هم مرتبط ساخت و به تجزیه و 

تحلیل هر یک از آنها پرداخت.
روش  نــوع  ایــن  عملیاتــی:	 بودجه	ریــزی	 6ـ	
بودجه ریزی به منظور فرایند مرتبط ســاختن 

ارقام به میلیون ریال

 
 

سالفصل و امور حسب بر عمومي درآمد محل از اي سرمايه هاي دارايي تملك و اي هزينه اعتبارات سقف در
     

   
   

 
17,142,635 97,901,629  10000

قانونگذاري فصل
عمومي امور اداره فصل

قضائي امور فصل
برنامه و مديريت فني، مالي، خدمات ريزيفصل

فناوري و علوم توسعه فصل
9,911,339 208,620,521    20000

دفاع فصل
عمومي امنيت و نظم فصل

56,035,441 924,547,151    30000
آموزش فصل

و فرهنگ رسانهفصل گردشگريهنر، و جمعي هاي
سالمت و بهداشت فصل

اجتماعي تأمين و رفاه فصل
بدني تربيت فصل

212,679,568 36,032,951  40000
طبيعيفصل منابع و كشاورزي

آب منابع فصل
معدن و صنعت فصل
زيست محيط فصل

تعاون و بازرگاني فصل
انرژي فصل

نقل و حمل فصل
اطالعات فناوري و ارتباطات فصل

عشايري و روستايي شهري، عمران و مسكن فصل
295,768,982 1.267.102.251  

هزينه اعتبارات سقف به اجمالي داراييهاينگاهي تملك و فصلسرمايهاي و امور حسب بر عمومي درآمد محل از دراي
جدولسالبودجه از ميشمارههمانطوريكه سالمشخص براي كشور پيشنهادي عمومي بودجه برشود بالغ

است ريال حدودميليارد آن از ريالكه حدودميليارد و جاري بودجه را آن
ريال عمرانيراديگرميليارد بودجهبودجه بهتر بياني به يا سرمايهو داراييهاي ميايتملك بادهدتشكيل

دقيق ميبررسي مشخص فوق جدول كهتر پيشنهاديحدودگردد عمومي بودجه حدودبه،درصد و جاري بودجه
آن دابهدرصد تملك سرمايهراييبودجه بههاي مسامحه با و دارداي تعلق عمراني بودجه

در	جدول	شماره	)1(	سقف	اعتبارات	هزینه	ای	و	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	از	محل	
درآمد	عمومی	بر	حسب	امور	و	فصل	در	سال	94
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کار مــی رود. توضیح اینکه بنــا بود تا پایان برنامه پنجم توســعه  هزینه هــا و نتایــج به 
اقتصــادی اجتماعی و فرهنگی به تدریج زمینه های الزم برای تهیه بودجه به روش 
کلیه دســتگاه های اجرایی فراهم شــود. ولی حتی علی رغم درخواســت  عملیاتی در 
معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی بــه دلیــل نیــاز ایــن شــیوه بودجه ریزی به 
قیمت تمام شده در برخی از دستگاه های دولتی چون امکان محاسبه آن نمی باشد 
لــذا دســتگاه اجرایــی پیشــنهاد بودجه ریــزی عملیاتی خــود را ارائه نکرده انــد. البته 
کنند می توانند از مزایای آن نیز  که از این نوع بودجه بندی اســتفاده  دســتگاه هایی 

برخوردار شوند. 
در جدول شماره )1( بودجه عمومی دولت به تفکیک سرفصلهای هزینه های جاری 
که در  ح زیر ارائه شــده اســت. با این توضیح  و تملک دارایی های ســرمایه ای به شــر

این جدول، هزینه های متفرقه بودجه عمومی دولت منظور نشده است.
نگاهی اجمالی به ســقف اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای 
ســرمایه ای از محــل درآمــد عمومــی بــر حســب امــور و فصــل در 
بودجــه ســال 94 همانطوریکــه از جــدول شــماره )1( مشــخص 
بــرای ســال 94  کشــور  پیشــنهادی  بودجــه عمومــی  می شــود 
کــه از آن حــدود  بالــغ بــر 1.562.871.233 میلیــارد ریــال اســت 
حــدود  و  جــاری  بودجــه  را  آن  ریــال  میلیــارد   1.267.102.251
295.768.982 میلیارد ریال دیگر را بودجه عمرانی و یا به بیانی 
بهتــر بودجــه تملــک داراییهــای ســرمایه ای تشــکیل می دهد با 
بررسی دقیق تر جدول فوق مشخص می گردد که حدود 81درصد 
بودجه عمومی پیشــنهادی، به بودجه جاری و حدود 19درصد 
آن بــه بودجــه تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و با مســامحه به 

بودجه عمرانی تعلق دارد.
کــه بودجــه  در مراحــل پایانــی ایــن ســرمقاله مشــخص  شــد   *
 عمومــی دولــت در ســال 94 بــه حــدود 220 هــزار میلیاردتومــان

  افزایش یافته است.

مشکالت	بودجه	سال	94
کاهــش	قیمــت	جهانــی	نفــت:	پیش بینــی می شــود قیمت  	.1
نفــت از حــدود 104 دالر در ســال 93 بــه حــدود70 تــا 80دالر در 
کاهش حدود 8 تا 10درصد کسری  سال 94 برسد. به بیانی این 
کاهش حدود 20درصدی  کرد. یعنــی  در بودجــه ایجاد خواهد 

درآمدهای نفتی را در پی دارد.
2.در ســال 94 ســازوکارهایی موجب افزایش قدرت دالر خواهد 
شــد لذا در محاسبه بودجه، افزایش قدرت برابری نرخ دالر باید 
لحاظ شود. )به بیان دیگر تعیین بودجه با یک رقم دالری ثابت 

اشکال دارد و ارزش آن مهم است.(
3.	در بودجــه پیشــنهادی بنا بود قانون 30 بــه 70 بین بودجه 
عمرانی و بودجه جاری برقرار شــود ولی با توجه به جدول ارائه 
شده این رقم به میزان 19 به 81 تقلیل یافته است. مگر بخشی 

که  از آن احتمــااًل در بودجه هزینه های متفرقه آورده شــود 
در جدول شماره )1( منظور نشده است.

گذشــته بــه طــور متعــارف عملکــرد بودجــه حــدود  4. در 
35درصد با قانون بودجه انحراف داشــت در بودجه ســال 
94 باید این انحراف از معیار با انضباط مالی پوشــش داده 

شود.
5. در بودجــه ســال 94 قیمــت دالر 2650 تومــان درنظــر 
خ برابــری افزایــش  کــه احتمــااًل ایــن نــر گرفتــه شــده اســت 
خواهــد یافــت و در مــرز 2800 تــا 2850 تومان قــرار می گیرد 
گردد. لذا محاسبه دقیق آن و اثر آن در بودجه باید لحاظ 

کان بودجه متکی به درآمدهای نفتی  کما که  6. از آنجایی 

ســـــــــــــرمقاله

جدول	شماره	2-	توزیع	فراوانی	بودجه	عمرانی	مصوب	و	بودجه	
عمرانی	عملکردی

	طی	سالهای	76	تا	94
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سال بودجه تدر ن قيمت است گرددمناسبتر محاسبه ر  د
بابراي ت ن توليد افزاي بيدرصد و هماهنگيها از زمينه اين در بايد شديم مواجه قيمت كاه هايدرصد

قيمت افزاي برنامه فرايند در رگذار ارتقبهره،ا ر حداك به آن فوايد و حداقل به آن عوار تا شود يابدگيري  ا

بيشتر ارزيابي با شد ته گ ه آن تأييد كهدر داشتند هار ا دولت هيأت اخير جلسه در محترم جمهور كسريرئي درصد
راه است زم لذا دارد وجود ت ن درآمد كاه از ناشي برونبودجه ارهاي آ كه شود اجرايي نوعي به بودجه كسر از رفت

اجرا من در باشد نداشته پروژهتورمي ميي زير پيشنهادهاي بنابراين نگردد متوقف عمراني كارسازهاي زمينه اين در تواند
باشد
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اســت لــذا درآمد نفت با حداقل ســه مــاه تأخیر 
کشــور می شــود، اثرات این تأخیر در  وارد خزانه 
روندهــا و فرایندهــای بودجــه بایــد مدنظــر قرار 

گیرد.
کاهــش قیمــت جهانی نفت  7.چــون بــه دلیل 
کســر بودجــه خواهیم  همانطوریکه اشــاره شــد 
بایــد تخصیــص  کنتــرل آن  بــرای  لــذا  داشــت. 
کنترل شود زیرا در حال  9ماهه ســال جاری نیز 
حاضــر حــدود 75درصــد اعتبــارات مصــوب در 
9ماه ســال باید پرداخت شــود تا آثار آن به بعد 

موکول نگردد.
بــه عــدم تحقــق 10درصــدی  بــا توجــه  و 
منابــع در هــر مــاه بایــد متناظــر بــا آن زیر 

70درصد پرداخت داشته باشیم.
45هــزار  حــدود  ســاالنه  نفــت  وزارت   .8
میلیارد تومان از درآمد خود را برای یارانه 
پرداخت می کند در بودجه ســال 94 باید  
کســر شــود.  حــدود 50درصد از این یارانه 
دهــک 6 بــه بــاال از دریافــت یارانــه معاف 
شــوند با این اقدام حدود 20هزار میلیارد 
می آیــد،  وجــود  بــه  صرفه جویــی  تومــان 
پیشنهاد می شود این منابع صرفه جویی 
پروژه هــای  و  تولیــد  بــرای  صرفــًا  شــده 

عمرانی اختصاص داده شود.
9. عدم اجرای بخشنامه های بودجه ای 

دولت توســط دســتگاه های دولتی می بایســتی 
برای یکبار به طور قطعی حل شود و دستگاه ها 
صــادره  بخشــنامه های  اجــرای  بــه  موظــف 

بودجه ای دولت باشند.
کارکردهــا و  10. برخــی نهادهــا بــرای پــاره ای از 
وظایــف ایجــاد می شــوند و پــس از چنــد ســال 
کان برای  کما مأموریت آنها پایان می پذیرد ولی 
آنهــا بودجه تخصیص می یابــد باید بودجه این 

قبیل نهادها حذف شود.
11. پــاره ای از نهادهــا هیچگونــه خدماتــی ارائه 
نمی کننــد ولی خــود را به بودجــه دولت متصل 
می کننــد. بودجــه ایــن قبیــل نهادهــا نیــز بایــد 

حذف شود.
12. در تعیین درآمدها برای بودجه دقت شــود 
گذشــته ارقــام  در بســیاری مــوارد در ســالهای 

نشــده  محقــق  شــده  پیش بینــی  درآمدهــای 
گاهــی تــا 35 درصــد انحــراف از قانــون  اســت و 
کــه بخــش بزرگــی از آن مربوط به  داشــته اســت 

پیش بینی درآمدها می باشد.
13. بــه طــور غیرمســتقیم از خام فروشــی نفــت 
برای تأمین بودجه پرهیز شود و تدوین بودجه 

گیرد. بدون نفت مدنظر قرار 
حســاب صندوق توسعه ملی جداسازی شود و 
چنانچه درآمد نفت در هر بشکه از 70 تا 80 دالر 

کــرد، مابه التفاوت آن حتمــًا به صندوق  تجــاوز 
گذشته سهم  توســعه ملی واریز شــود. )در سال 
صنــدوق توســعه ملــی حــدود 30درصد بــود( و 
کاهش ســهم  در ســال 94 بــه احتمــال قــوی با 

صندوق توسعه ملی مواجه خواهیم بود.
کارفرمای بزرگ شــدن پرهیز  14. وزارت نفــت از 
نمایــد و امــور را در زمینه پروژه ها به ویژه بخش 
پیمانــکاری آن را بــه بخــش خصوصــی واقعــی 

گذار نماید. وا

	بودجه	سال	 ویکردهایی	که	باید	در ر
	گیرد 94	مورد	توجه	قرار

1. بررسی اثر بودجه سال 94 بر روی درآمد افراد 
و بر مالیاتها، باید توســط مرکز بی طرفی بررســی 
گزارش  گــردد و نتیجــه این بررســیها و مطالعات 

شود.
2. در ضمــن ایــن مرکــز در پایــان ســال بودجــه 

دولت را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.
3.	مدیریــت بدهیهای بخــش دولتی در بودجه 
گیرد و راههای عملیاتی  سال 94 مورد توجه قرار 

برای آن دیده شود.
همانطوریکــه قبــًا اشــاره شــد هدفمنــدی  	.4
یارانه هــا بــه دهکهــای نیازمنــد اختصــاص یابد 
کنــار  یارانــه  از دریافــت  بعــد  بــه  و دهکهــای 6 
گذاشــته شــوند )50درصــد یارانه بگیــران فعلی( 
نیازمنــد  دهکهــای  بــرای  ضمــن  در 
بــه جــای پرداخــت نقــدی بــه نوعــی 
کــه مبالغ آن صرف  برنامه ریزی شــود 
گردد. از جمله حرفه  رفاه عمومی آنها 
کار،  و هنرآمــوزی، تهیه ابزار و وســایل 
توســعه فعالیتهای خانگی و بازاریابی 
تولیــدات، محصــوالت و خدمات آنها 

در جهت تابع بهزیستی
5. بخشــی از صرفه جویی های ناشی 
از  تولیــد  افزایــش ســهم  بــه  بنــد 6  از 
یارانه هــا اختصاص یابد. ســهم تولید 
از یارانــه حــدود 2400 میلیــارد تومــان 
گذشته 7 میلیارد دالر  بوده است )در 
خ برابــری 700تومانــی یارانــه بــه  بــا نــر

تولید پرداخت می شد(
کســری  6. مطلقًا از بودجه عمرانی برای جبران 
بودجه جاری استفاده نشود. در برخی از سالها 
تــا 80درصد بودجــه عمرانی بــرای تأمین منابع 
مالــی بــرای بودجــه جــاری جابجــا شــده اســت 
کــه آثــار تخریبی آن، باقــی ماندن حــدود 3هزار 
که جدول شماره )2( این  ح نیمه تمام است  طر
واقعیت برداشت را از سال 76 لغایت 92 نشان 
می دهــد. در ضمن بودجه تملــک دارایی های 
ســرمایه ای  به تفکیک بودجه عمرانی  و غیر آن 
کــه بیش از یکســال در ســتون   )بودجــه اقامــی 
دارایی ها لحاظ می شــوند،( در جداول بودجه 
نوشــته شــود تــا بودجــه  بــا شــفافیت بیشــتری 

گیرد. مورد بررسی قرار 
 7.	در بودجــه ســال 94 مناســبتر اســت قیمت 

گردد. نفت 80دالر محاسبه 

پیشــنهاد	می	شــود	دولــت	دهکهــای	
	را	از	دریافــت	یارانــه	معــاف	 6	بــه	بــاال
نمایــد.	با	ایــن	اقدام	حــدود	50درصد	
یارانه	بگیران	حذف	می	شوند	و	حدود	
تومــان	منابــع	مالــی	 20هــزار	میلیــارد	
نصیــب	دولت	می	شــود.	در	این	زمینه	
کــردن	اقــدام	 دولــت	بــدون	رســانه	ای	
خــود	و	با	توجه	به	شــناخت	دهکهای	
پردرآمــد	در	طول	این	مدت	یارانه	آنها	

را	قطع	نماید.
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بــا  نفــت  تولیــد  افزایــش  5درصــد  بــرای  	 	.8
کاهش قیمت مواجه شــدیم باید در  20درصــد 
ایــن زمینه از هماهنگیها و البی های اثرگذار در 
فرایند برنامــه افزایش قیمت، بهره گیری شــود 
کثر  تــا عوارض آن به حداقــل و فواید آن به حدا

ارتقاء یابد.
گفتــه شــد بــا ارزیابــی بیشــتر  در تأییــد آنچــه 
رئیــس جمهور محتــرم در جلســه اخیر هیأت 
کســری  کــه 30درصــد  دولــت اظهــار داشــتند 
کاهــش درآمــد نفــت وجــود  بودجــه ناشــی از 
کسر  دارد. لذا الزم اســت راه های برون رفت از 
که آثــار تورمی  بودجــه بــه نوعی اجرایی شــود 
نداشــته باشــد در ضمــن اجــرای پروژه هــای 
عمرانی متوقف نگردد بنابراین پیشنهادهای 

کارساز باشد. زیر می تواند در این زمینه 

پیشنهادها:
1.	بودجه بایستی انضباطی تهیه شود تا منابع 
بودجــه در امور پیش بینی شــده هزینه شــود و 
جابجایــی در آن ممکــن نباشــد.در ضمــن در 
هزینه هــای  در  انقباضــی  جــاری  هزینه هــای 

گردد. عمرانی انبساطی  تدوین 

کســری بودجه احتمالی سال  2. برای جبران 
)ایــن  نشــود  اســتقراض  مرکــزی  بانــک  از   94
کوتاه مدت مشکلی ایجاد نمی کند(  راهکار در 
ولــی در بلندمــدت هــم پایــه پولــی را افزایــش 
می دهــد و هــم تــورم را در ســطح باالیــی نگــه 

می دارد.

کســری  جبــران  بــرای  درآمدهــا  افزایــش  	.3
بودجــه از طریــق دریافــت دقیــق مالیاتهــای 
مالیــات  ویــژه  بــه  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
گــردد. البتــه  بــر ارزش افــزوده واقعــی عملــی 
ایــن راهکار بــرای شــرایط رکود تورمــی توصیه 
نمی شــود زیــرا در شــرایط رکــود تورمــی بایــد 

فشــار  کــه  شــوند  تعبیــه  طــوری  مکانیزم هــا 
مالیاتی و بار آن به تولیدکنندگان وارد نشــود. 
)بنابرایــن می تــوان تولیدکننــدگان را به نوعی 

کرد( مستثنی 

4. شناساســی آن بخــش از فعــاالن حقیقــی 
کــه فــرار مالیاتــی دارند،  و حقوقــی اقتصــادی 
بــرآورد می شــود بیــن 40 تــا 45هــزار میلیــارد 
کردن  تومــان فرار مالیاتی وجود دارد و مجاب 

آنها به پرداخت مالیات

مالیــات  هــدف  جامعــه  50درصــد  تنهــا   .5
کشــورهای  پرداخــت می کننــد در صورتیکه در 
دیگر این رقم بسیار بیشتر است؛ به طوریکه در 
ترکیــه 80درصد جامعه هدف مالیات پرداخت 
می کننــد، لــذا بــا افزایــش مالیات دهنــدگان و 
کاهــش معافیتهــا اتــکا بودجــه بــه درآمدهــای 
تمامــی  شــناخت  داد  کاهــش  بایــد  را  نفتــی 
کــه یــا  دســتگاه های حکومتــی و شــبه دولتی 
مالیات نمی پردازند و یا از معافیتهای مختلف 
برخوردارند باید آنها را برای پرداخت مالیات به 
نظام مقدس جمهوری اسامی پیشقدم نمود 
ضمن اینکه ســازمان مالیاتی نیز با شناســایی 
آنهــا بایــد بــرای این مجموعــه پرونــده مالیاتی 

تشکیل دهد.

که اشــاره رفــت از طریق اصاح  6. همانگونــه 
فاز ســوم هدفمندی یارانه پیشــنهاد می شود 
دولــت دهکهــای 6 به بــاال را از دریافــت یارانه 
معــاف نمایــد. بــا این اقــدام حــدود 50درصد 
یارانه بگیران حذف می شــوند و حدود 20هزار 
مالــی نصیــب دولــت  منابــع  تومــان  میلیــارد 
می شود. در این زمینه دولت بدون رسانه ای 
شــناخت  بــه  توجــه  بــا  و  خــود  اقــدام  کــردن 
دهکهــای پردرآمــد در طــول این مــدت یارانه 

آنها را قطع نماید.

کسری را از طریق  7.	دولت می تواند بخشی از 
اصاح قیمت حاملهای انژی جبران نماید. 

کاهــش قیمت جهانی نفت  بــه منظور جبران 

ضمــن حفــظ ســهمیه صــدور نفــت خــام، از 
فــرآوری نفت خام بــه محصوالت دارای ارزش 
گیرد. کار قرار  افزوده باال و صدور آن در دستور 

8. برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی بــا ایــن 
که موارد برداشــتی صرف امــور تولیدی  شــرط 
و زیرســاختهای توســعه ای شــود مجــاز اعــام 
گردد. )این عمل با سازوکار استقراض از ثروت 

ملی باید عمل شود(

خ مبادالتی  9.	افزایش قیمــت ارز )با حذف نر
و بــا شناورســازی قمیــت آن دولــت می توانــد 
درآمــد خــود را از طریق فروش ارز آزاد باال ببرد 
و از این طریق هم قیمت ارز یکســان می شود 
کســب می کند( ضمن  و هم خزانه منابع مالی 
آنکه برای آثار تورمی آن تمهیداتی اندیشــیده 

شود.

گــذاری بخشــی از دارایی هــای  10. فــروش و وا
که بــا این  دولــت بــه بخــش خصوصــی واقعی 
کارآفرینی رشد می یابد و هم دولت  اقدام هم  

منابع مالی الزم به دست می آورد.

11. انتشــار اوراق خزانــه ایــن اوراق را می تــوان 
گرفــت  بــکار  بودجــه  عمرانــی  بخــش  بــرای 
تــا بــه جــای اســتفاده از روشــهای تورمــی بــا 
پس اندازهــای مردم این بخش از امور تکمیل 

و به بهره برداری برسد.

12. اخذ مالیات از صاحبان سرمایه بالطبع از 
ســرمایه گذاران چه در بازارهای پولی و چه در 

بازارهای مالی نیز باید مالیات اخذ شود.

آنچــه در جــدول پیوســت ایــن بررســی آمــده 

کشــور اســت  اســت مربوط به بودجه عمومی 

و بــه طــور معمول بین 70تــا 72درصد بودجه 

کشــور را بودجــه بانکها دولتی، شــرکتهای  کل 

دولتی و مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت 

کل  گام بعدی بودجه  که در  تشــکیل می دهد 

کشور  آنها را نیز  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

قرار خواهیم داد.
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پوزش و اصاح
به استحضار می رسد:

در مباحــث ماهنامــه شــماره 234 پیرامــون شــرایط عمومی پیمــان در فــرازی از بیانات جنــاب آقای مهنــدس ملکیانی فرد 
گزاره مفهومی »هیأت سه  که در انتقال  ریاست محترم هیأت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به دلیل سهوی 
گوینده به صورت ایجابی تقّرر یافته بود ضمن پوزش از ریاســت محترم  کارشناســی« پیش آمد، وجه ســلبی مورد نظر  نفره 

هیأت مدیره سندیکا مراتب بدینوسیله اصاح می گردد.
که بعد از این چنین مواردی تکرار نشود. بدیهی است سعی وافر به عمل خواهد آمد 

پوزش و اصالح
به استحضار می رسد:

در	مباحــث	ماهنامه	شــماره	234	پیرامون	شــرایط	عمومی	پیمان	در	فــرازی	از	بیانات	جناب	
آقــای	مهنــدس	ملکیانی	فــرد	ریاســت	محترم	هیأت	مدیره	ســندیکای	شــرکتهای	ســاختمانی	
کارشناســی«	پیش	آمد،	 گزاره	مفهومی	»هیأت	ســه	نفره	 که	در	انتقال	 ایران	به	دلیل	ســهوی	
گزاره	آن	جنبه	منفی		داشــته	اســت	به	صورت		مثبت	آورده	شــده	اســت.		 کــه	 گوینــده		 بیانــات	

ضمن	پوزش	از	ریاست	محترم	هیأت	مدیره	سندیکا	مراتب	بدینوسیله	اصالح	می	گردد.
که	بعد	از	این	چنین	مواردی	تکرار	نشود. بدیهی	است	سعی	وافر	به	عمل	خواهد	آمد	

کمیسیون	انتشارات	و	روابط	عمومی
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که شــرایط عمومی  بیــش از نیــم قرن اســت 
پیمــان، بخــش جدایی ناپذیــر قراردادهــای 
پیمانکاری در ایران است. بخشی از قرارداد 
کــه اساســًا تعیین کننده حــدود اختیــارات و 
مســئولیتهای ارکان طرح می باشــد. تعیین 
کار و روابط  کارهــای مختلــف اجــرای  ســاز و 
فیمابیــن عوامــل درگیــر در اجــرای قــرارداد 
نیــز از مفــاد ایــن ســند مهــم ملــی اســت. بر 
این اســاس نقش برجســته شــرایط عمومی 
پیمان در به ثمر رسیدن یک قرارداد و اتمام 

کارهای اجرایی انکار ناپذیر است.
از ســوی دیگر وظیفه ایجاد وحــدت رویه در 
کارهای اجرایی، بویژه از منظر حقوقی  کلیــه 
و قانونــی بــه شــرایط عمومی پیمان ســپرده 
شــده اســت. ایــن نقــش مهــم و بــی بدیل، 
گیــری قراردادهای  باعــث می گردد تا شــکل 
اجرایی، بدون نشســتن این شرایط در متن 

آنها عمًا امکان پذیر نباشد.
بدون تردید انتظار درســت و به جایی است 
که با این پیشینه و با این حجم قراردادهای 

کنون شرایط عمومی پیمانی  خاتمه یافته، ا
کــه از بوتــه آزمایشــها و  در دســترس باشــد 
گذشته و با رفع  نقدهای متعدد به ســامت 
نواقص و ابهامات موجود در آن، به ســندی 

گردیده باشد.  کامل و جامع تبدیل 
براین اســاس داشــتن متنی روشــن، شفاف 
و بــه دور از هرگونــه تناقــض، ابهــام و چالــش 
از ضروریات انکارناپذیر متن شــرایط عمومی 
پیمــان اســت. وجــود چنیــن متنی قطعــًا و 
 بــدون تردیــد مــی توانــد تســهیل و تســریع 

شرایط	عمومی	پیمان
	در	پیچ	و	خم	نوسازی

گالبتونچی	 		ایرج	
کمیسیون	فنی	سندیکای	شرکتهای	ساختمانی	ایران عضو	هیات	مدیره	و	رئیس	
عضو	هیات	مدیره	و	معاونت	فنی	شرکت	بین	المللی	پیمانکاری	استراتوس

پیامآبادگران	نمایی	از	مخزن	باالیی	نیروگاه	تلمبه	ذخیره	ای	سد	آزاد-	شرکت	بین	المللی	استراتوس
21آبان1393شماره325

پیمانشرایطشرایطشرایطشرایطشرایطشرایطشرایطشرایطشرایط



گــردد. ســوال  کارهــا را باعــث  در 
روی  پیــش  مهــم  و  اساســی 
دستگاههای اجرایی، مهندسان 
مشــاور و ناظرین  بــر قراردادهای 
و پیمانــکار ان ســازنده  ســاخت 
شــرایط  متــن  کــه  اســت  ایــن 
که در ســوم خرداد ســال  عمومــی پیمان حاضر 
 4311 شــماره  نشــریه  عنــوان  تحــت  و   1378
از ســوی معاونــت امــور فنــی ســازمان برنامــه و 
متــن  اعمــال اصاحاتــی در  بــا  بودجــه ســابق 
شــرایط عمومــی پیمــان پیــش از آن، تدویــن  و 
اباغ شــده اســت، چنین متن شــفافی اســت یا 
گواه  خیر؟ آیا ابهامات و نواقص موجود در آن به 
کار  که با این شــرایط عمومی پیمان ســر و  آنانی 
کارهــای اجرایی را با تحویل  داشــته اند و اغلب 
قطعی به اتمام رسانیده اند، به ترتیبی است که 
بتــوان با اعمــال اصاحاتــی در آن، متن موجود 
کاری امروز، نوســازی  کرد یا در فضای  را غنــی تر 
کار اســت؟ آیا با نقدهای ســازنده ای  تنها چاره 
که پیمانکاران به ترتیبی و دستگاههای اجرایی 
و مشــاوران بــه ترتیبــی دیگــر بر شــرایط عمومی 
پیمــان فعلی دارنــد، اصاح بر مبنــای این نگاه 

کافی نیست؟  های ناقدانه 
کم نیســتند  پاســخها  عمومــًا مختلــف اســت و 
که اصاح شــرایط عمومی پیمان و رفع  کســانی 
گروه اساســًا  کافــی می دانند. این  نواقــص آن را 
کارهــای اجرایی  معتقدنــد بــا توجــه بــه حجــم 
انجــام شــده بــا ایــن شــرایط عمومــی، از جمله 
گتوند،  کارون 4،  کارهــای بزرگی چون ســدهای 
راه آهن اصفهان-شیراز و ... اصاح موارد بحث 
کافــی اســت و نوســازی  برانگیــز و مســاله دار آن 
در این مقوله نقطه، ســرخط اســت. اما با همه 

کارشناســان و  ایــن تفاســیر بــه نظــر مــی رســد 
متولیــان امــر در معاونت برنامه ریــزی و نظارت 
کار  راهبردی ریاست جمهوری، نوسازی را چاره 

 می دانند.
چنیــن  بهتــر  تعبیــر  بــه  یــا  و  برداشــتی  چنیــن 
کارها توســعه  که محور  خواســتی نیــز در صورتی 
حقــوق  رعایــت  و  کارهــا  در  تســهیل  عدالــت، 
طرفیــن قــرارداد بــا تهیــه متنــی شــفاف و عاری 
اشــکالی  تنهــا  نــه  باشــد،  فعلــی  مشــکات  از 
که بســیار هم مقدس و ســتودنی اســت.  نــدارد 
گــر شــروع از ســرخط دیگــری  ا نوســازی حتــی 
گرانســنگ حاصل  باشــد ولی مبنای آن تجارب 
کارهــای قبلــی، بازهــم پذیرفتنی اســت. این  از 
 ایده ســتودنی، باعث شد تا جمع فرهیخته و با 
کارشناســان شــاغل در بخشــهای  تجربــه ای از 
متولــی  از ســازمان  اجرایــی  کارهــای  گــون  گونا
گرفتــه تا دســتگاههای اجرایی،  کننده  تدویــن 
گرد هم  مشاورین و پیمانکاران بیش از دو سال 
کنند. ســطر به سطر شرایط  آیند و هم اندیشــی 
عمومی پیمان موجود را بخوانند و نظرات خود 
کاســتیها را به نظر خود  کنند و نقایص و  را بازگو 

بزدایند تا اجماع حاصل آید.
نتایــج حاصــل از جلســات هم اندیشــی بخوبی 
نشــان می داد، بکارگیــری  دانش، تجربه و خرد 
زوایــای  از  نــگاه  و  جمعــی در چنیــن شــرایطی 
مختلف به متن موجود شــرایط عمومی پیمان 
از یک ســو و نقد رو در روی آن در جمع خبرگان 
و اهل فن و بحثهای سنگین تخصصی از سوی 
دیگــر، نهایتــًا منجــر بــه حصــول متنی می شــد 
کــه مقبولیــت عامتــری داشــت. ایــن مقبولیت 
که عدالت در متن، توســعه  عام نشــان مــی داد 
کارها بر مبنای چنین  بهتــری یافته بود و انجام 
 متنــی می توانســت خردمندانــه تــر و البته بهتر 

پنداشته شود.
نظــارت  و  برنامه ریــزی  معاونــت  نماینــدگان 
راهبردی ریاســت جمهــوری نیز پــای ثابت این 
جلســات بودند و مشــاور معتمدی نیز مســئول 
اعمــال اصاحات و تهیه متــن نهایی بود. دیگر 
که نوســازی شــرایط عمومی  همه باور داشــتند 
گــذر از آخرین پیــچ و خم های  پیمــان در حــال 
خود است. همه منتظر بودند تا سازمان متولی 
با انتشــار متــن نهایی، انتظارها را پایان بخشــد 
و شــرایط جدیــد را در طرحهــای تــازه بیازمایــد. 
که مســیر  کار آمــدن دولــت تدبیر و امید  بــا روی 
گرفته اســت، امید به تسریع  اعتدال را در پیش 
پرتــو  در  کــه  ملــی  مهــم  ایــن ســند  انتشــار  در 
جلســات هم اندیشی حاصل شده بود، بیش از 
پیش فزونی یافت. اما در اقدامی تعجب برانگیز 
سازمان متولی با کم توجهی به آنچه در دو سال 
کارشناسی، گذشته بود به جای اقدام  جلسات 
کارشناسی شــده، راهی دیگر در  به انتشــار متن 
گرفت و ســر رشته نوسازی این سند ملی  پیش 

گرفت. را به تنهایی در دست 
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	داشــتن	متنــی	روشــن،	شــفاف	
تناقــض،	 هرگونــه	 از	 دور	 بــه	 و	
ضروریــات	 از	 چالــش	 و	 ابهــام	
شــــــــرایط	 متــن	 انکارنــــاپذیر	
عمومــی	پیمــان	اســت.	وجــود	
بــدون	 و	 	

ً
قطعــا متنــی	 چنیــن	

و	 تســهیل	 توانــد	 مــی	 تردیــد	
باعــث	 را	 کارهــا	 در	 تســریع	

گــردد.

نمایی	از	سد	آزاد	در	استان	کردستان-شرکت	بین	المللی	استراتوس	
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کردستان	-	شرکت	بین	المللی	استراتوس نمایی	از	سد	آزاد	در	استان	

که می بایســت محور عدالــت  و  باعث  ســندی 
کارهــا باشــد، بــا این  تراضــی طرفیــن در انجــام 
شــیوه جدیــد قطعــًا نمی توانســت از مقبولیــت 
کــه  کــی از آن بــود  برخــوردار باشــد. خبرهــا حا
کارشناســان محتــرم معاونــت برنامــه ریــزی و 
نظــارت راهبردی ریاســت جمهــوری به نظرات 
پیمانکاران به عنوان رکن اصلی سازندگی کشور 
کمتر توجه داشــته و حتی نظرات دستگاههای 
اجرایی و مشاورین را نیز به سختی شنیده اند.
پیمانکاران همچنان امید داشتند، این خبرها 
صحیــح نباشــد و همان خــرد جمعی مبنــا قرار 
گیرد. اما پیگیریها و رایزنی های گسترده بعدی 
از ســوی هیــات مدیــره ســندیکای شــرکتهای 
ساختمانی ایران و شورای هماهنگی تشکلهای 
کشــور، حکایت  مهندســی، صنفــی و حرفه ای 
کــه وقــوع یــک شــرایط ســخت بــا  از آن داشــت 
نوســازی یکســویه شــرایط عمومــی پیمــان  در 
داســتان  اســت.  پیــش  در  آن-  ابــاغ  صــورت 
گرچــه امروز نیز ادامــه دارد اما  ایــن بیــم و امید ا
که بــه پیوســت نامه  حــدود دومــاه پیــش بــود 
ریاســت محترم امور نظام فنــی معاونت برنامه 
ریــزی و نظــارت راهبردی ریاســت جمهوری به 
شــماره 78809 بــه تاریخ 93/7/7 نســخه ای 
از پیــش نویــس شــرایط عمومی پیمــان جهت 
اطــاع اعضــای شــورای هماهنگــی تشــکلهای 
مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور ارسال شد.
این نســخه تغییــرات و نوســازی انجام شــده از 
ســوی امور نظام فنی از ماده 16 تا 53 را شــامل 
گمانهــا درســت بــود ایــن  مــی شــد. حــدس و 
شرایط عمومی پیمان نه می توانست مقبولیت 
عــام داشــته باشــد و نه حقــوق طرفین قــرارداد 
گروهی از  بهتــر از قبــل در آن رعایت شــده بــود. 

کارشناسان  پس از خواندن متن فوق پشیمان 
 از طــا شــدن بودنــد و مــس شــدن را مرحمــت
گفتند دعا   می دانستند و به خود و دیگران می 
کنید پــروردگار رحمــان نگهدار شــرایط عمومی 
گروهــی نیز نظر داشــتند،  پیمــان فعلی باشــد. 
بایــد ایــرادات را بیــان داشــت تــا متــن بهتــری 

حاصل آید.
نــکات  و  اساســی  ایــرادات  گام  نخســتین  در 
ناعادالنــه پیــش نویس مذکــور در چهار صفحه 
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  ســوی  از 

بــا توجــه بــه فرصــت محــدود و انــدک موجود، 
امــا  گــردد.  ارائــه  و  تهیــه  ســاعت   24 ظــرف 
کارشناســان مســئول  پیگیریهــا نشــان می داد 
در امــور نظام فنی، توجهی به این درخواســتها 
و اعتراضات نشــان نمی دهند و اساســًا تمایلی 
بــه هــم اندیشــی و شــنیدن نقدها و اشــکاالت 
کنــار ارســال نامــه و انعــکاس برخی  ندارنــد. در 
ایــرادات به ســازمان متولی و مســئولین امر، در 
که فرصــت بیــان موضــوع رو در روی  جلســاتی 
بــا ایــن مســئولین و متولیــان حاصل می شــد، 

اعتراض سندیکا و نقدها، ایرادات 
ارایــه  ســازنده  پیشــنهادات   و 
می شــد. خبرهایی نیــز به صورت 
کــه مشــاورین و  مرتــب مــی رســد 
هــای  دســتگاه  حتــی  و  ناظریــن 
اجرایــی نیــز ایــرادات و اعتراضــات 

خود را مرتبًا بیان داشته اند.
کان در، برهمان پاشنه می  کما اما 

 چرخد و متولیان امر گوشهای خود را گرفته اند و
که اصرار به انتشــار   نمی شــنوند و صد افســوس 
نســخه خــود دارنــد. حتی انتشــار این نســخه را 
علیرغم عدم مقبولیت و رضایت طرفین قرارداد، 
کار مهم و بزرگی می دانند، حال آنکه ما و مجریان 
طرحهــای عمرانــی بایــد ایــن شــرایط عمومــی 

پیمان را اجرا کنیم که امکان پذیر نیست.
کــه به نظر می رســید مــوج نارضایتی  در حالــی 
گردیــده  از ایــن اقــدام امــور نظــام فنــی، باعــث 
ادامــه این روند به هدف هم اندیشــی مجدد و 
تهیه متنی مناســب و مقبول تــر معطل بماند، 
کامــل این شــرایط عمومی  امــا متاســفانه متن 
کمترین  پیمان پر نقص و مشــکل ســاز، بــدون 
تغییر و توجــه به نظرات مخالفین و منتقدین، 
در تاریــخ 93/8/28 بــرای ابــاغ تقدیــم دفتــر 
ریاســت  راهبــردی  نظــارت  محتــرم   معاونــت 
کنون تنها امید دســتگاههای  جمهوری شــد. ا
اجرایی، مشاورین و پیمانکاران برای عدم اباغ 
چنیــن متن بحــث برانگیــزی، معاونت  محترم 

برنامه ریزی ریاست  جمهوری است.
امــا واقعــًا مشــکل یــا مشــکات متــن نوســازی 
امــور کــه  پیمــان  عمومــی  شــرایط   شــده 

 نظام  فنی  معاونت راهبردی با چنین شتاب و 
تعجیلی اصرار به اباغ آن دارند، چیســت؟ چرا 

شــک	 بــدون	 امــر	  متولیــان	
می	داننــد		یک	ســند	ملــی	و	مهم		
بــا	 و	 اختصــار	 رعایــت	 بــا	 بایــد	
 نوشــتاری	مناســب	و	بــا	ادبیــات
	فنــی	-	حقوقــی	درســت	تهیــه	و	
تدویــن	شــود.	اما	تعجــب	در	این	
اســت	که	ایــن	همه	شــتاب	برای	
انتشــار	این	چنین	پیــش	نویس	
بــرای	 پراشــکال	و	مســاله	داری	

چیست؟	
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پیمانــکاران و حتــی مشــاوران و 
نســبت  اجرایــی  دســتگاههای 
ایــن  بــه  متــن  ایــن  انتشــار  بــه 
حــد نگراننــد؟ بــرای روشــن تــر 
شــدن بحــث چکیــده وار برخی 
اشــکاالت عمــده بــه شــرح زیــر 

است :
کلــی  تطویــل و تکــرار در متــن، 
گویی، بیان مطالبی در عناوین برخی ماده ها 
بالعکــس،  و  اســت  متــن  بــه  بی ارتبــاط  کــه 
گــذاری غیرمعتــدل و ناصــواب مســئولیتها  وا
بــر  توصیــه  قراردادهــا،  طرفیــن  از  یکــی  بــه 
راهکارهــای متعــدد بــدون توجــه به ســازوکار 
اجرایی آن، تناقص آشکار در طرح موضوعات 
مشــابه، عدم رعایت انصاف و عدالت، نادیده 
قانونــی  حقــوق  برخــی  تضییــع  و  انگاشــتن 
طرفیــن قــرارداد، توضیــح واضحــات در برخی 
مواقــع و غافل شــدن از اصل موضــوع و بعضًا 
عــدم رفــع ابهــام در مســائل اساســی و ایجــاد 
ابهامــات جدید، نــگارش ادبی متن نیز بماند 
کــه بســیار نادرســت و دور از انتظــار اســت و در 
یــک جملــه حتــی عادی تریــن نــکات فنــی، 
حقوقی و نگارشــی در تهیه چنین اسنادی در 

متن حاضر اصواًل رعایت نشده است.
یــک  داننــد  مــی  شــک  بــدون  امــر  متولیــان 

ســند ملــی و مهــم باید بــا رعایــت اختصار 
ادبیــات بــا  و  مناســب  نوشــتاری  بــا   و 
 فنــی - حقوقــی درســت تهیــه و تدویــن 
که این همه  شود. اما تعجب در این است 
شتاب برای انتشار این چنین پیش نویس 

پراشکال و مساله داری برای چیست؟ 
پیمانــکاران  تــا  اســت  کار  در  قصــدی  آیــا 
خصوصــی  بخــش  پیمانــکاران  بویــژه 
بــه  و  کننــد  آغــاز  را  اجرایــی  کار  نتواننــد 
ســامت به ســرانجام برسانند؟ پس مسیر 
کــه  کشــور  پــر فــراز و نشــیب ســازندگی در 
امیــد هموارتــر شــدن آن مــی رفــت بــا این 
کجــا خواهــد انجامیــد؟  قصــد و نیتهــا بــه 
و  پیمانــکاری  جامعــه  نگرانــی   درک 
دســت اندرکاران ســازندگی در دنیای امروز 
کمک بســیار بزرگی به توســعه  ما می تواند 
بهتــر رفاه و آبادانی میهن عزیزمان داشــته 
باشــد. بهرحــال امیــد اســت تا مســئولین 
محتــرم در معاونت برنامه ریــزی و نظارت 
راهبردی نیز با توجه و درک این نگرانی ها 
و همچنین شــنیدن نقدهــای منصفانه و 

کار  عمل به آنها، به بهتر شدن فضای کسب و 
و سازندگی، کمک شایانی بنمایند.

متــن  آخریــن  از  مثالهایــی  ذکــر  بــا  ادامــه  در 
پیش نویس شــرایط عمومی پیمان )دریافت 
گردد  شــده در تاریــخ 93/8/28(، تــاش می 
شــواهدی برای نشــان دادن برخــی نواقص و 

گردد. ایرادات این متن پیش نویس ارائه 
بهــر حال مثالهای زیر به مصداق بارز »مشــت 
کوچک و اندکی از  نمونه خروار اســت« بخــش 
ایــرادات اســت و چنانچه فرصت به جلســات 
کارشناسی برسد یا فرصت تهیه  نقد و بررسی 
نوشــتاری دیگری حاصل آید، ذکر دیگر موارد 

گردد.  نیز قطعًا می تواند میسر 

مثالهایی	از	ایرادات	شکلی	و	نگارشی	:

ماده	5	موافقتنامه
کــه  شــده  بیــان  موافقتنامــه   5 مــاده  در 
کارهــا در دوره  شــرایط و ترتیب حســن انجــام 
تضمیــن، مطابــق مــاده 42 شــرایط عمومــی 
پیمان اســت. این متن دقیقًا از متن شــرایط 
عمومی پیمان موجود برداشــت شــده است. 
در شــرایط عمومــی پیمــان موجــود مــاده 42 
مربوط به مســئولیتهای دوره تضمین اســت، 
حــال آنکــه در پیــش نویــس امــور نظــام فنــی 

مــاده 42 مربــوط به تحویل قطعــی و ماده 41 
مسئولیتهای دوره تضمین است.

فهرست	مطالب
از نظر فنون نگارشــی مشــخص نیست چرا در 
فهرســت مطالب به عناوین مواد 1 تا 16 اشاره 
نشده و این فهرست از عناوین ماده 16 شروع 
می شــود. همچنین با توجه به صفحه بندی 
گــذاری نهایی این ســند، مشــخص  و شــماره 
پیمــان  عمومــی  شــرایط  خــاف  بــر  نیســت 
موجود و شــیوه مرســوم چنین اســنادی، چرا 
در فهرســت عناویــن شــماره صفحــه مربــوط 

ج نشده است. در

ماده	1		توافق	:
کلمــه  در مــاده 1 )صفحــه 1( در ســطر یــک بــه 
پیمــان اشــاره شــده اســت در حالیکــه تعریف 
پیمــان طــی مــاده 4 )صفحــه 3( آورده شــده 
 2 ســطر  مــاده  همیــن  در  همچنیــن  اســت. 
بــه موافقتنامــه، شــرایط عمومــی، خصوصــی 
و ... اشــاره شــده اســت، حــال آنکــه تعریــف 
مربــوط بــه واژه ها و عبارات مهــم از ماده 4 به 
بعــد ارائــه شــده اســت. بنابراین از نظــر فنون 
کلیات  نگارشــی مندرجات ماده 1 تــا 4 به نام 
گردد. در   می باید بعد از موارد ماده 4 ارائه 

یــا	 مشــکل	 	
ً
واقعــا امــا	

مشکالت	متن	نوسازی	
عمومــی	 شــرایط	 شــده	
کــه	امــور	نظــام	 پیمــان	
فنــی			معاونــت	راهبردی	
و	 شــتاب	 چنیــن	 بــا	
تعجیلــی	اصرار	بــه	ابالغ	
چیســت؟	 دارنــد،	 آن	
چــرا	پیمانــکاران	و	حتی	
مشاوران	و	دستگاههای	
اجرایی	نسبت	به	انتشار	
ایــن	متــن	بــه	ایــن	حــد	

نگرانند؟	
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چنین شــرایطی شماره مواد و زیر بندهای آن 
نیز قطعًا  نیاز به بازنگری و اصاح دارد.

ماده	2-	حقوق	دولتی
اســت.  اشــکال  مــاده 2 دارای  گــذاری  شــماره 
شماره2-1 در ابتدای متن این ماده اضافی است.

بند	4-7-	ابالغ	،	تاریخ	ابالغ
متــن مــاده 4 از نظــر ادبــی و شــیوه نگارشــی 
اشــکال اساســی دارد و بــه ســختی قابل درک 
است. برای چنین سند مهمی این نابسامانی 
نیســت.  پذیرفتنــی  روی  هیــچ  بــه  ادبــی 
درخصــوص مــاده 4-8 و بندهــای 4-10-1 و 
4-10-2 نیز برای نمونه وضعیت چنین است 
. اشــتباهات موضوعــی و عنوانــی نیــز در متن 
کارفرما  که عنوان ماده 5  وجود دارد به طوری 
اســت، بنــد 5-1 از همــان مــاده هم بــا عنوان 
 کارفرمــا اســت! عنــوان مــاده 15 و بنــد 3-53

 هر دو داوری است.

بند7-1-1-	نظارت	مستقیم	یا	نظارت	مقیم
متــن ایــن بنــد نیــز از نظر ادبــی و فــن نگارش 
اشــکال دارد. ضمنــًا واژه دســتگاه نظــارت به 
 دلیــل جایــگاه حقوقــی واهمیــت اجرایــی آن

گردد. گانه تعریف   می باید جدا

ماده	53	حل	اختالف
	و	بند	21-4	پوشش	بیمه	ای

 در ایــن ماده و بند،  بــه واژه » معاونت« 
ً
مکــررا

اشــاره شــده اســت. الزامــًا در بخــش تعاریــف 
کلیــات می باید نوشــته شــود منظــور از واژه  و 
نظــارت  و  ریــزی  برنامــه  معاونــت  معاونــت، 

راهبردی ریاست جمهوری است!
بندهای	8-2	،	8-3	،	17-15	و	17-17 

هــر 4 بند مربوط به یک موضــوع بوده و تکراری 
هستند. این بندها همگی اشاره به 
ایــن دارند که پیمانــکار  پیش از آغاز 
عملیــات نماینده خود که شــخص 
واجــد صاحیتــی اســت را بعنــوان 

رییس کارگاه معرفی می کند.

بند9-2-18
در ایــن بند منظور از عبارت »مهندس مشــاور 
منتخب« مشخص نیست. چنین عبارتی می 
باید در بخش تعاریف شفاف سازی شود. ضمنًا 
بــا توجــه بــه محتویــات بنــد 18-2-9 تداخــل 
مشــاور  و  طــرح(  )نظــارت  مشــاور  بیــن  کاری 
منتخب چگونــه رفع خواهد شــد؟ آیا پذیرش 
نظــر مشــاور منتخــب بــرای پیمانــکار الزامــی 
 است؟ درصورت بروز اختاف، رای کدام مشاور

 نافذ است و....

گویی	و	موارد	ابهام	آمیز کلی	 مثالهایی	از	
ماده	2-	حقوق	دولتی

کــه  بیــان شــده » در صورتــی  مــاده  ایــن  در 
شرایط کار، مالیات، عوارض، حق بیمه تامین 
اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جزء  آنهایی که 
 هنگام امضای پیمان برقرار است، تغییر قابل

 ماحظه ای نماید ...«
مشــاهده می شــود در این ماده منظور از سایر 

 درک	نگرانــی	جامعه	پیمانکاری	و	
در	 ســازندگی	 دســت	اندرکاران	
کمک	 دنیــای	امــروز	ما	مــی	توانــد	
بســیار	بزرگی	به	توســعه	بهتر	رفاه	
و	آبادانــی	میهن	عزیزمان	داشــته	
تــا	 اســت	 امیــد	 بهرحــال	 باشــد.	
معاونــت	 در	 محتــرم	 مســئولین	
برنامــه	ریــزی	و	نظــارت	راهبــردی	
نیــز	بــا	توجــه	و	درک	ایــن	نگرانــی	
هــا	و	همچنیــن	شــنیدن	نقدهای	
بــه	 آنهــا،	 بــه	 عمــل	 و	 منصفانــه	
کار	و	 بهتــر	شــدن	فضای	کســب	و	
سازندگی،	کمک	شایانی	بنمایند.

نمایی	از	سد	تالوار	زنجان-	شرکت	بین	المللی	استراتوس
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که هنگام امضاء  حقوق دولتی و جزء  آن هایی 
پیمان برقرار اســت معلوم نیســت. 
ضمنًا مشــخص نیست تغییر قابل 
ماحظــه به چه میزان اســت؟ این 
تغییــر بــا چــه معیــاری قابل انــدازه 
از  اســت.اصواًل  ســنجش  و  گیــری 
نظــر قانونگــذار چــه تغییــری قابــل 
ماحظــه و چــه تغییــری غیــر قابل 

ماحظه محسوب می گردد.

کارفرما ماده	5-	
کارفرمــا، بیــان شــده :  در بنــد 5-1- بــا عنــوان 
 » شخصی حقوقی ... که نسبت به پیش بینی 
منابــع مالی در مــدت پیمان اطمینان حاصل 
کــرده .... « آیــا صرفــًا پیــش بینــی منابــع مالی 
بــرای تهیــه یــک قــرارداد از نظــر حقوقی شــرط 
کافی اســت یا باید نسبت به تامین منابع مالی 
اطمینان داشــت. بیان این عبارت جز افزودن 

بر ابهامات  بیشتر ، چه سودی دارد؟
ماده	8-2-	نماینده	پیمانکار

که ...  در متن این ماده آمده »شخص حقیقی 
مســئولیت اقدام های وی در چارچوب تعیین 
شده با پیمانکار است.« با توجه به مندرجات 
را  پیمانــکار  اقدامــات  چارچــوب  مــاده  ایــن 
کجای شــرایط  کند؟ در  کســی تعیین مــی  چه 
عمومی پیمــان یا قرارداد حدود این اختیارات 
مشــخص شــده یــا می شــود. اساســًا منظــور از 
چارچــوب تعییــن شــده چیســت؟ بــا توجه به 
کــه نماینده  مندرجــات مــاده 17 )بنــد 5-17( 
کارگاه اســت دیگر چه  پیمانــکار همان رییــس 
نیازی به نوشتن مندرجات بند8-2 به عنوان 

بند مجزا می باشد.

مثالهایی	از	اشکاالت	و	تناقصات	فنی

ماده	های	5-4	بازرس	فنی
	و	7-1-	مهندس	مشاور

و فنــی  بــازرس   4-5 هــای  مــاده   مندرجــات 
 7-1- مهندس مشاور دارای تناقص است. در 
مــاده 5-4 بیــان شــده بازرس فنی مســئولیت 
کیفی را دارد و طبق ماده 7-1 مهندس  کنتــرل 

کیفــی اســت. باالخره  مشــاور مســئول نظارت 
گر جــواب هر دو  کدامیــک مســئول هســتند؟ ا
کاری جایز اســت؟! به نظر   اســت، آیــا تداخــل 
 می رسد متن زیربند 5-4 درخصوص بازرس فنی 

می باید دو باره نویسی و بازنگری شود.

ماده	8-2-	نماینده	پیمانکار	
کارگاه ماده	8-3-	رییس	

کارکنان	پیمانکار،	مدیرپروژه 	و	ماده	17-	
پیمانــکار   2-8 مــاده  مندرجــات   مطابــق 
مــی تواند یک نماینــده با اختیارات مشــخص 
کارگاه )مــاده3-8)  کارفرمــا عاوه بر رییــس  بــه 
کند. عملکرد حقوقــی و قانونی این دو  معرفــی 
نفر و عدم تداخل فعالیتهای ایشــان مشخص 
کارهــای ایــن دو نماینــده در  نیســت. حــدود 
مشــخص  و  تعییــن  پیمــان  عمومــی  شــرایط 
نشــده اســت. از ســوی دیگر در عنوان ماده17 
کارکنــان پیمانــکار بــه مدیــر پــروژه  بــا عنــوان 
کجای متن  اشــاره شــده اســت. البته در هیــچ 
مــاده 17 وضعیــت مدیــر پروژه معلوم نیســت. 

جاده	اصلی	باغملک-	هفتگل-	شرکت	بین	المللی	استراتوس
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که نماینده  بنابراین باالخره مشــخص نیســت 
پیمانکار، رییس کارگاه و مدیرپروژه چه وظایف 
و مســئولیتهایی در قبــال یکدیگر و ســایر ارکان 

طرح دارند.

ماده	8-4-	پیمانکار	فرعی	و	جزء
 2-4-8 و    1-4-8 بــــــــــند  متــن  مندرجــات 
جــزء  و  فرعــی  پیمانــکار  تعریــف  درخصــوص 
نامفهــوم بوده و فرق این دو واژه از نظر حقوقی 
و مندرجات شــرایط عمومی پیمان به درستی 
 مشــخص نشــده اســت. بــرای توضیــح بیشــتر 
در	بنــد	8-4-1	درخصــوص	پیمانــکار	فرعــی	
دارای  کــه  حقوقــی  شــخص   « اســت:  آمــده	
تخصص، تجربه و توان برای انجام بخش های 
مشــخصی از عملیــات اجرایی موضــوع پیمان 
اســت و پیمانــکار بــرای انجــام بخش هــای یاد 

کند«. شده با او قرارداد منعقد می 
در	بنــد	8-4-2	در	خصــوص	پیمانــکار	جــزء	
آمــده	اســت	:	» شــخص حقیقــی یــا حقوقــی 
کــه دارای تجربــه و مهــارت در انجــام عملیــات 
اجرایــی بــوده و پیمانــکار برای اجــرای جزئی از 
عملیــات اجرایــی موضوع پیمــان با او قــرارداد 

منعقد می کند«.
اوال  تعریف تخصص و اختاف تخصص و مهارت 
از نظر مندرجات شرایط عمومی پیمان چیست؟ 
کار تخصصی اســت یا  مثــًا عملیــات بتنــی یــک 
مهارتی؟  برای نمونه نصب شیرآالت و تجهیزات 
کارهــای ســاختمانی و یــا نصب تجهیــزات در  در 
کارهای ســد ســازی تخصصی اســت یــا مهارتی؟ 
گــر یکــی از طرفیــن  معیــار تشــخیص چیســت؟ ا
قــرارداد یــک موضــوع را تخصصــی نداند تکلیف 
کارگیری شــخص  چیســت؟ آیــا ایشــان مجاز بــه 
حقیقی اســت؟ حــال آنکه طــرف مقابــل در این 

خصوص  می تواند نظر مخالف داشته باشد.
کار پیمانکار فرعی یا  گر محدوده  از سوی دیگر ا
جــزء، بخش های مشــخص از عملیات باشــد، 
از نظــر حقوقــی صرفــًا پیمانــکار بایــد پیمانــکار 
فرعی باشد. به عبارت دیگر معیار تعیین بخش 
مشــخص و جزئــی از عملیــات چیســت و چــه 
کســی این موارد را تشخیص می دهد. بهرحال 
کار،هم  پیمانکار فرعی یا جزء هر دو می باید در 
تخصــص  وهــم مهــارت و تجربه و توان داشــته 
باشــند. بنابراین مفاد هــر دو بند فوق می باید 
کلــی  بطــور جــدی بازنگــری و اصــاح شــده و از 

گویی و تناقضات عاری شود.

ماݤݤدݤݤه9ݤݤ-ݤݤ	مبلغݤݤ)قیمتݤݤ(ݤݤ
در متن ماده 9 و زیربندهای آن )1-2-9، 2-9-
2 و 9-2-3 ( با توجه به توضیحات ارایه شــده، 
در نهایــت منظــور از مبلغ پیمــان و اختاف آن 
بــا مبلــغ اولیــه پیمــان و مبلــغ نهایــی پیمــان 
بخوبــی شــرح داده نشــده اســت. همچنین با 
حذف این عبارت » مبلغ پیمان هنگام مبادله 
 3 مــاده  در  شــده  ج  در مبلــغ  همــان  پیمــان 
که مبلغ اولیه پیمان نامیده  موافقتنامه است 
می شــود« نســبت بــه شــرایط عمومــی پیمان 
موجــود، برابهامات و تناقضات در تعاریف ارایه 
شــده افزوده شــده اســت. در صــورت عدم رفع 
ایــن تناقضــات و عــدم ارایــه تعاریــف مشــخص 
کار مشــکات  و شــناخته شــده، قطعًا در طول 
که هــر دو طــرف قــرارداد  کنــد  زیــادی بــروز مــی 

متضرر خواهندشد.
کــه در مــاده 3  ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
موافقتنامــه بــه عبــارت » مبلغ پیمان « اشــاره 
کار منظور همان  کــه در واقــع در ابتــدای  شــده 
مبلــغ اولیه اســت. بنابراین توضیــح موجود در 

شرایط عمومی پیمان فعلی برای عدم تناقض 
در مندرجات ماده 3 نیز می باید اضافه شود. 

بندهای	9-5	و	9-7	تضمین	انجام	تعهدات	
بــا توجــه بــه وجــود آییــن نامــه تضمیــن بــرای 
42956/ت  شــماره  بــه   ( دولتــی  معامــات 
28493 هـــ بــه تاریــخ 82/8/11 (  اساســًا چــه 
نیــازی بــه ارایــه تعاریــف نامفهــوم و ناقــص زیــر 
گــر اصــرار بــه ارایــه تعاریــف  مــی باشــد، ضمنــًا ا
ایــن تضامین هســت و وفق مــاده 16، پیمانکار 
بایســتی عملکرد خود هنگام تســلیم پیشنهاد 
کند چرا تضمین شرکت در مناقصه  را نیز تایید 
نشــده  داده  شــرح  پیشــنهاد(  تســلیم  )زمــان 

است!
برای	درک	بهتــر	این	تناقضات	به	تعاریف	ارایه	

شده	نگاهی		می	اندازیم:

9-5-	تضمین	انجام	تعهدات
کار و  که اشــخاص پــس از فرآیند ارجاع  تعهدی 
انتخــاب برای انجام تعهــدات  خود باید قبل از 

نمایی	از	راه	آهن	اصفهان-	شیراز-شرکت	بین	المللی	استراتوس
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کارفرما بدهد.  انعقاد پیمان  به 
	در قبــل از انعقــاد پیمــان ارایه 

ً
اوال

قــراردادی  موضوعیــت  تضمیــن 
ندارد. مثًا ممکن اســت پیمانکار 
را  تضمیــن  هــا  هزینــه  تقبــل  بــا 
ارایــه دهــد ولــی قــرارداد انعقــاد و 
مبادلــه نشــود. ضمنــًا تضمیــن از 
کننــده مثًا  ســوی منابع تضمین 
موسسات مالی و بانکها در ارتباط 
کارفرمای مشــخص  با قرارداد منعقده شــده با 
صــادر مــی شــود. بنابرایــن تضمیــن مربوطــه 
بافاصله بعد از انعقاد و نافذ شدن پیمان و در 

آغاز عملیات اجرایی می باید ارایه شود. 
کارفرما قبــل از انعقاد  ضمنــًا بــا توجه به اینکــه 
قــرارداد ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه از 
پیمانــکار اختیــار دارد اخــذ یــک ضمانت نامه 
دیگــر قبــل از انعقاد پیمان بــرای چه منظوری 

است!
	ارایه تعهد برای انجام تعهدات، نامفهوم 

ً
ثانیــا

کلــی اســت. در واقــع می بایــد ضمانتی برای  و 
که از منظر  گردد  انجام تعهدات قراردادی ارایه 
مالی، طرف سرمایه گذار یا کارفرمای کار بتواند 
در صورت عدم انجام تعهدات، زیان مالی خود 

را به طریق مناسبی  تامین نماید.
کار اجرایی یــا به تعبیر  گــر پیمانکار یــک  	ا

ً
ثالثــا

کارفرمایی خاص داشــته  بهتــر یــک قــرارداد بــا 
کــه در حال انجــام تعهدات ایــن قرارداد  باشــد 
کار اجرایی جدید  اســت و یک قرارداد جدید یا 
کارفرمــا آغــاز نمایــد آیــا مــی توانــد  را بــا همیــن 
تعهدات قرارداد اول را به عنوان تضمین انجام 

کند یا خیر؟  تعهدات قرارداد دوم محسوب 
بــا تعریــف ارایه شــده محدوده تعهد مشــخص 
نیســت . مندرجــات بنــد 9-7 نیــز بــه همیــن 
گونه اســت. بنابراین به نظر می رســد بهتر بود 
یا این توضیحات ارایه نمی شد یا به جای واژه 
کلــی و مســاله ســاز » تعهــدی« در ابتــدای این 
بندها، واژه یا عبارت »سند معتبر مالی که وفق 
ضوابط و آیین نامه های مرتبط از جمله آیین 
نامه تضمین برای معامات تهیه شــده و ....« 

تغییر یابد.

ماده	15-	داوری	و	بند	53-3		داوری
اواًل وجود یک عنوان مشترک در دو محل با دو 
توضیح مختلف از نظر فن نگارش تخصصی در 
چنین متونی دارای اشکال ماهوی است. ثانیًا 
 مطابــق مندرجــات مــاده 15 منظــور از داوری

که منجر به صدور   » مجموعــه اقداماتی اســت 
رای توســط شــورای عالــی فنــی مــی شــود« در 
کــه وفــق مندرجــات بندهــای 53-3 و  حالــی 
53-2-2 جهت انجام مراحل داوری نخســت 
هیات کارشناسی یا کارشناس می باید انتخاب 
گــردد و اختــاف بــه این هیــات جهت بررســی 
ارجاع شــود. دوم آنکه ارجــاع موضوع اختاف 
جهــت داوری بــه شــورای عالی فنــی منوط به 
موافقت نماینده ویژه ریاست جمهوری است. 
به عبارت دیگر در ارجاع و داوری شــورای عالی 
فنــی یک الزام وجــود دارد. بنابراین با توجه به 
ایــن توضیحــات، مندرجــات مــاده 15 صحیح 
نیســت و دارای تناقــص بوده و بایــد بازنگری و 
گر مفاد ماده 15 درست  اصاح شــود. در واقع ا
کارشناســی ضرورت  باشــد عمــًا وجود هیــات 
ندارد. وقتی طبق ماده 15 صدور رای با شورای 
کارشناسی به  عالی فنی اســت پس نظر هیات 
هر حال، مسموع نیست چون الزام آور نیست.

بند15-2-	نماینده	ویژه	

و	بند	53-	3-	داوری
در بند 15-2 تصریح شــده نماینــده ویژه برای 
ارجــاع اختــاف هــای ناشــی از اجــرا یــا تفســیر 
قراردادها به شورای عالی فنی تعیین می شود. 
در بند 53-3 نیز ارجاع اختاف برای داوری به 
شــورای عالی فنی در صــورت موافقت نماینده 

ویژه رییس جمهوری امکان پذیر است.
مجموعــه   1-15 بنــد  طبــق  دیگــر  ســوی  از 
توســط  رای  صــدور  بــه  منجــر  کــه  اقداماتــی 
تلقــی  داوری  شــود  مــی  فنــی  عالــی  شــورای 
گــردد؛ بنابرایــن بــا توجه بــه اینکــه در بند  مــی 
 53-3   وضعیت وتصمیمات و الزام در تبعیت 

کارشــناس وجود نداشــته  از تصمیمات هیات 
ومبهم اســت و همچنیــن داوری و الزامًا صدور 
رای توســط شــورایعالی فنــی انجــام می گــردد 
فلــذا انتخــاب نماینــده ویژه و موافقــت یا عدم 

کاری می آید؟ موافقت آن به چه 
در واقع از نظر متن شرایط عمومی پیشنهادی، 
کــه نیــاز بــه داوری دارنــد، ضرورتــًا  اختافاتــی 
مــی باید برای صــدور رای وقابل اجــرا بودن به 
شورای عالی فنی برود )مطابق ماده15( و برای 
این مســاله نیازی به اجازه و موافقت نیســت. 

مندرجات	مــاده	15)پیش	نویس	
شرایط	عمومی	پیمان	امور	نظام	
دارای	 و	 نیســت	 صحیــح	 فنــی(	
بــوده	و	بایــد	بازنگــری	و	 تناقــص	
گــر	مفاد	 اصــالح	شــود.	در	واقــع	ا
ماده	15	درست	باشد	عماًل	وجود	
هیات	کارشناسی	ضرورت	ندارد.	
وقتــی	طبق	ماده	15	صــدور	رای	با	
شــورای	عالی	فنی	است	پس	نظر	
کارشناســی	بــه	هــر	حال،	 هیــات	
مســموع	نیســت	چــون	الــزام	آور	

نیست.

کارون	3	-	استان	خوزستان-شرکت	بین	المللی	استراتوس راه	جایگزین	و	تونلهای	سد	
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وقتــی چنیــن اجــازه یــا موافقتــی موضوعیــت 
مندرجــات  براســاس  همچنیــن  و  نــدارد 
مــاده 53-3-3- نیــز چــون ترتیبــات نحــوه 
درخواســت و ارجاع موضوع بــه مرجع داوری 
فنــی  عالــی  شــورای  دســتورالعمل  براســاس 
کار  اســت، پــس دیگــر نماینــده ویــژه بــه چــه 

خواهد آمد؟
 بــه هــر حــال به نظر می رســد مفــاد مــاده 15 و 
 بازنگــری و اصاح شــود 

ً
53  مــی بایــد مجــددا

بویــژه آنکــه در خصــوص وضعیــت ابهــام آمیــز 

کارشناســی و شــرایط موافقــت یــا  رای هیــات 
عدم موافقت نماینده ویژه اساســًا می بایست 
روشــنی موضــوع بــه  و  ســازی شــده   شــفاف 

 بیان شود.

ماده	16-	تاییدات	پیمانکار	:
کوتــاه این مــاده در شــرایط عمومی  پنــج بنــد 
پیمــان فعلــی به 7 بند با متــون تطویل یافته 
غیرضــروری در پیــش نویــس امــور نظــام فنی 

تبدیل شده است، برای نمونه :

بند	»ب«	در	شــرایط	عمومی	پیمان	فعلی
	به	شرح	زیر	است	:

ب- نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز 
و تــدارک مصالــح، تجهیــزات، ماشــین آالت و 
کار طبق مشــخصات در محل یا از  ابزار اجرای 

نقاط دیگر، اطمینان یافته است.
امــور	 نویــس	 پیــش	 بنــد	16-	2	در	نســخه	

نظام	فنی	به	شرح	زیر	است:
» از امــکان تامین نیروی انســانی ماهر و واجد 
شرایط مورد نیاز، چگونگی رفت و آمد، تدارک 
و  ابــزار  آالت،  ماشــین  تجهیــزات،  مصالــح، 
کار اطمینان  دیگر تــدارکات الزم برای اجــرای 

کرده است«. حاصل 
مقایســه ایــن دو بنــد نشــان مــی دهــد متــن 
شــرایط عمومــی پیمــان موجــود شــفاف تــر و 
بهتــر تدوین شــده اســت. مثــًا در بنــد 2-16 
مــورد بحث، منظور از تدارکات الزم چیســت؟ 
چــه تدارکاتــی بــرای اجــرا الزم و چــه تدارکاتی 
غیر الزم اســت؟ معیار پیمانکار برای دانستن 
چگونــه  پیمانــکار  چیســت؟  الزامــی  چنیــن 
بایــد تعهدی را بدهــد یا موضوعــی را از لحاظ 
کار و  کنــد حــال آنکــه ســاز و  حقوقــی تاییــد 
متــر و معیــار آن نامعلــوم اســت. در متن شــرایط 
گان » طبــق   عمومــی پیمــان فعلــی وجــود واژ
کننده این معیار  مشخصات « در واقع تعیین 
است که به نادرست حذف شده است. حذف 
کار خواهــد افــزود و  گان بــر مشــکات   ایــن واژ
مــی توانــد منشــاء طــرح اختافــات بســیاری 

باشد.
بند	16-4	در	نســخه	پیش	نویس	امور	نظام	
فنی	اضافه	شــده	و	در	متن	شــرایط	عمومی	
فعلی	موجود	نیست.	این	بند	بیان	می	کند:
کار مــورد  »از وضعیــت مجــاورت هــا، تداخــل 
و  پیمانــکاران  دیگــر  فعالیتهــای  بــا  پیمــان 
تداخــل بــا بهره بــرداری و شــاغلین تــا مرحله 

تســلیم پیشــنهاد )یــا تعییــن شــده در 
شــرایط خصوصی( در منطقه پیمان و 
شرایط اجتماعی در همسایگی منطقه 

کرده است.« اطاع پیدا 
در ایــن بنــد منظــور از »مجــاورت هــا« 
کدام  دقیقًا مشــخص نیســت. ضمنًا از 
وضعیت مجاورت ها می باید پیمانکار 
اجتماعــی،  وضعیــت  از  یابــد؟  اطــاع 

کدامیک؟ منظور  فرهنگــی، اقتصــادی و .... 
از شــاغلین دیگــر در ایــن بنــد چیســت؟ ایــن 
کســانی  چــه  گــذار  قانــون  نظــر  از  شــاغلین 
ایــن  بــودن  عــام  و  تفســیر  قابــل  هســتند؟ 

موضوعات از نظر قراردادی ایراد دارد.
آیــا اطــاع پیمانــکار از ایــن موضوعــات بدون 
گرفتــن ابهام آمیز بــودن آنها تا مرحله  در نظــر 
تســلیم پیشــنهاد اســت؟ آیا منظــور از عبارت 
یــا تعییــن شــده در شــرایط  کمــان »  داخــل 
خصوصی« مرحله یا مقطعی است که می باید 
گاهی داشته باشد؟  پیمانکار از این تداخلها آ
یــا بهــره بردار و شــاغلین در شــرایط خصوصی 
مشــخص می شــوند. اساسًا دســتگاه اجرایی 
می تواند از این تداخلها و فعالیتهای تداخلی 
کامــل داشــته باشــد، امــا  پیمانــکار  گاهــی  آ
کننــده در مناقصــه ممکــن اســت بــه  شــرکت 
گاهی را  کســب چنین آ دالیل مختلف امکان 

نداشته باشد و نتواند به آن دست یابد.
از ســوی دیگــر در خصوص عبارت » و شــرایط 
اجتماعــی در همســایگی منطقــه« مــوارد زیــر 
کجــا در همســایگی  قابــل طــرح اســت اواًل تــا 
منطقــه طرح محســوب می شــود؟ محدوده 
ثانیــًا  نیســت؟  مشــخص  همســایگی  ایــن 
در  اجتماعــی  شــرایط  از  بایــد  پیمانــکار  چــرا 
همسایگی منطقه پیمان اطاع داشته باشد 
ولــی از شــرایط اجتماعــی منطقه پیمــان نه؟ 
طــرز نگارش این بند چنیــن ذهنیتی را ایجاد 
کنــد. ثانیــًا توجه بــه شــرایط اجتماعی و  مــی 
بویــژه معارضین در محدوده پیمان و مناطق 
مجــاور آن، از وظایــف دســتگاههای اجرایی و 
کارفرمایان اســت. این بنــد تداخلی با وظیفه 

کرد؟ دستگاههای اجرایی ایجاد نخواهد 
کارفرمایــان  ایــن مســولیت از آنجــا بــه عهــده 

کــه   - دســتگاههای اجرایــی - نهــاده شــده 
کنتــرل  بــرای هماهنگــی و  ابــزار الزم  ایشــان 
حتــی  و  پیمــان  منطقــه  اجتماعــی  شــرایط 
محــدوده هــای اطــراف آن را دارنــد. چنانچــه 
چنیــن وظیفــه ای بــه پیمانــکار محــول شــود 

کارون	3	-	استان	خوزستان-شرکت	بین	المللی	استراتوس راه	جایگزین	و	تونلهای	سد	
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باید در برآوردها این مســاله لحاظ 
گردد. ضمنًا صرف اینکه پیمانکار از 
شرایط اجتماعی همسایگی منطقه 
پیمان یا از وضعیت مجاورت ها در 
منطقه پیمان اطاع داشته باشد. 
حــل را  قــراردادی  مشــکل   کــدام 
بنــد  ایــن  نوشــتن  آیــا  کنــد؟  مــی 
پیــش  در  پیشــنهادی  شــکل  بــه 
مندرجــات بــا  مغایــرت  ایجــاد  باعــث   نویــس 

 بند 28-1 ماده 28 نمی شود؟

کــه  آیــا ایــن مســاله مبیــن ایــن نکتــه نیســت 
پیمانــکار بــا امضــای چنیــن شــرایط عمومــی 
کــه  می گــذارد  گام  ای  منطقــه  در  پیمانــی، 
مشــکات اجتماعــی بســیاری خواهد داشــت 
و بــه ناچــار در صورت بروز مشــکات اجتماعی 
گر  کند؟ ا می باید مســائل را بــه تنهایی تحمل 
چنیــن نیتــی در خصوص نــگارش، بنــد 4-16  
کارفرمایان  که  مطرح  نبوده اســت، در صورتی 
محتــرم می توانند در شــرایط خصوصی پیمان 
کاری را مشــخص بفرمایند  حــدود تداخلهــای 
و محــدوده طــرح را نیــز بدون معــارض تحویل 
دهنــد )مــاده 28(، پــس چه نیــازی بــه اضافه 
شدن این بند به شراط عمومی پیمان است!

بند	هـ	-	ماده		16	-	شرایط	عمومی	فعلی
	به	شرح	زیر:

» هـ( در تهیه پیشــنهاد قیمت، ســود مورد نظر 
خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای 
گرفتــه و بعــداً از هیــچ بابت حق  بــاال را در نظــر 

درخواست اضافه پرداختی ندارد«.
اما	این	بند	در	نســخه	امــور	نظام	فنی	به	بند	

زیر	تبدیل	شده:
16-6- در پیشــنهاد قیمــت خــود هزینه های 
کارهــای موضوع پیمان  مورد نیــاز برای انجام 
بــا لحــاظ مــوارد فــوق و نیز ســود، هزینــه های 
باالســری و از جملــه ســود مبالــغ مربــوط بــه 

عوارض یا حقوق قانونی و غیر آن )نظیر مالیات 
گرفته است. و حق بیمه( را در نظر 

اواًل مفــاد بنــد پیشــنهادی 16-6 باعــث طرح 
مســایل جدیــدی خواهــد شــد از جملــه آنکــه 
مقوله سود پیمانکار با باالسری پیمانکار ایجاد 
شبهه و بار مالی خواهد کرد. از سوی دیگر بیان 
ســود مبالغ مربوط به عوارض یا حقوق قانونی 
و غیره نادرســت است. اساسًا نمی توان مبالغ 
مربــوط به حقــوق قانونی یا عوارض را ســرمایه 
گرفــت و بــرای آن مبلغ پرداخت ســود  در نظــر 
گرفــت، بلکه این مبالــغ مطابق قانون  در نظــر 
محاســبه و عینــًا می باید پرداخت شــوند و لذا 
ایــن مقادیر می بایــد در برآورد قیمت پیمانکار 
لحــاظ شــده باشــند. بنابراین مفاد ایــن ماده 
که قطعًا می باید  ناشی از عدم دقت الزم است 

اصاح شود.
گانه در نســخه  دو تبصــره در ذیــل موارد هفت 

امور نظام فنی آورده شده است:
تبصره1: » مطالعه اسناد و مدارک و اطاعات و 
داده های پیمان از سوی پیمانکار برای تسلیم 
کنترل یا تایید صحت آنها  پیشنهاد به مفهوم 
از ســوی پیمانکار نیســت و مسئولیت درستی 

کارفرما است« این اطاعات با 
کامل  مفــاد ایــن تبصــره در مغایــرت و تناقــض 
بــا مندرجــات بند 18-1-15 اســت، در این بند 
آمــده : » پیمانکار مســئول صحــت روش های 
کارفرما یا مهندس مشــاور  کــه توســط  اجرایــی 
 در اســناد و مــدارک پیمان تعیین شــده اســت

 می باشد«

مــدارک  و  اســناد  در  اجرایــی  هــای  روش  آیــا 
پیمان، اطاعات و داده های پیمان محسوب 
نمی شوند؟ ماحظه می فرمایید این مغایرت 
چقــدر مشــخص اســت. باالخــره پیمانــکار در 
خصــوص صحــت مندرجــات اســناد و مــدارک 

پیمان مسئولیت دارد یا نه؟

در	تبصــره	2	در	پایان	ماده	16	در	نســخه	امور	
نظام	فنی	آمده	:

مغایــرت  تبعــات  و  مســئولیت   «  : تبصــره	2  
که  کار و شــرایط محل  اطاعات با مشــخصات 
کارفرما به پیمانکار ارایه شــده اســت،  از ســوی 
به همراه هزینه رفع مغایرت ها بر عهده کارفرما 

است.«

گویی  کلی  مندرجــات این تبصره مصداق بارز 
اســت. عــدم شــفافیت و ایجــاد ابهــام و طــرح 
دعوی از ســوی طرفین قــرارداد خاصیت انکار 
ناپذیــر این تبصره اســت. برای توضیح بیشــتر 
شــایان ذکر اســت منظور از مغایــرت اطاعات 
کــدام  کار چیســت؟ مغایــرت  بــا مشــخصات 
ج در اسناد مدنظر است؟ آیا هر  اطاعات مندر
مغایــرت اطاعاتی می تواند هدف این تبصره 
کارفرما به  باشــد؟ زمان ارایه اطاعات از سوی 
ج  پیمانکار چه زمانی است؟ آیا اطاعات مندر
یــا اطاعــات پــس از انعقــاد  در اســناد اســت 
کار مد نظر است؟  پیمان در شــروع و در حین 
که مشاور به پیمانکار  آیا مغایرت در اطاعاتی 

می دهد شامل این مساله نمی شود؟

علیرغم	اینکــه	در	عنوان			

نویــس	 )پیــش	 مــاده17	

شــرایط	عمومــی	پیمــان	

امور	نظام	فنی(	نام	مدیر	

پــروژه	آمــده	امــا	در	هیــچ	

جای	این	ماده	صحبتی	از	

مدیر	پروژه	نشــده	است	

و	معلــوم	نیســت	چــرا	در	

عنوان	به	آن	اشــاره	شده	
است.

مسکن	مهر	واوان-	تهران-		شرکت	بین	المللی	استراتوس



بهــر حــال مندرجــات ایــن تبصــره بــه ضــرر هــر 
در  شــدید  اختافــات  باعــث  و  بــوده  طــرف  دو 
مندرجــات از  نتیجــه  شــود.  مــی  کار   حیــن 
 ماده 16 آنکه نوسازی انجام شده در خصوص این 
ماده و تغییرات اعمال شــده در نســخه امور فنی 

اجرایی غیر ضروری بوده و بر ابهامات می افزاید.

کارگاه،	 کارکنان	پیمانــکار	،	رئیس	 مــاده	17-	
مدیر	پروژه

عنــوان ایــن مــاده از »کارکنــان« در پیش نویس 
امــور نظــام فنی بــه »کارکنــان پیمانــکار، رئیس 
کارگاه، مدیــر پــروژه« تغییر یافته اســت. در نگاه 
که بخشــی از مندرجات  اول مــی تــوان فهمیــد 
مــاده 18 در شــرایط عمومــی پیمــان فعلــی در 
کارگاه مــی بایــد به ایــن ماده  خصــوص رئیــس 
منتفــل شــده باشــد. از ســوی دیگر بــا توجه به 
اینکه در اغلب پروژه ها به ویژه پروژه های بزرگ 
کارگاه  و مهــم ملــی مدیــر پروژه عــاوه بر رئیــس 
نقش مهمی در هدایت عملیات اجرایی دارند، 
کــه در پیش نویس امــور نظام  بــه نظر می رســد 
کردن جایگاه مدیر پروژه  فنی، هدف مشخص 
کاری و حــدود مســئولیتهای  و تعییــن تکلیــف 
و  حقوقــی  جایــگاه  تعییــن  اســت.  بــوده  وی 
محدوده عمل مدیر پروژه باعث می گردد عاوه 
کاری ایشــان بــا رئیس  بــر جلوگیــری از تداخــل 
کار  کارفرمــا و مشــاور طرح نیــز روال  کارگاه بــرای 

منطقی تر و بهتر باشد.
علیرغــم اینکــه در عنــوان ایــن مــاده نــام مدیــر 
پروژه آمده اما در هیچ جای این ماده صحبتی 
از مدیر پروژه نشده است و معلوم نیست چرا در 

عنوان به آن اشاره شده است.
بند	5-1-18

در ایــن بنــد بیــان شــده » پیمانــکار مســئول 
کارفرما یا  که توســط  صحت روش های اجرایی 

مهندس مشاور در اسناد ومدارک پیمان تبیین 
شــده اســت مــی باشــد....« اساســًا پیمانــکار 
کار مطابــق روشــهای اجرایــی  مســئول اجــرای 
کارفرمــا اســت. صحــت و  مــورد تاییــد مشــاور و 
کار توســط مشــاور  تاییــد روش اجرا برای انجام 
وکارفرمــا انجــام مــی شــود و پیمانکار مــی تواند 
که پــس از تایید وتصویب  کند  روش اجــرا ارایــه 
آن روش اجرا و یا هر روش اجرای مد نظر مشاور 
کارفرما آن را به ســرانجام برســاند. لذا  محترم و 

به نظر نگارنده این جمله نیاز به اصاح دارد.
بند	4-2-18

مطابق بند 18-2-4 پرداخت قسط دوم پیش 
پرداخــت منوط به تصویــب برنامه زمان بندی 
کارفرمــا شــده اســت. برایــن  تفصیلــی از ســوی 
اساس به نظر می رسد قانونگذار عمًا عاقه ای 
بــه پرداخت قســط دوم پیش پرداخــت ندارد. 
زیرا براساس این بند دستگاه اجرایی می تواند 
برنامه تهیه و ارایه شده توسط پیمانکار و حتی 
تایید شــده مشاور را معطل تصویب نگه دارد و 
قســط دوم را اصواًل پرداخت ننماید. لذا یا می 
گردد یا مدتی  کارفرما حذف  بایــد الزام تصویــب 
بــرای فرآیند تصویب زمان بندی لحاظ شــود و 
پس از ســپری شدن این زمان قسط دوم قابل 

گردد. پرداخت 
کار	در	شب بند	25-2-	اجرای	

بنــد ایــن  بــرای  شــده  ارایــه  متــن   متاســفانه 
کند.  کار در شب را برطرف   نمی تواند مشکات 
عمومًا یکی از ســواالت اساسی پیمانکاران این 
کار در شــب  که چگونــه و بر چــه مبنایی  اســت 
کنند یا هزینــه های مربوط  را صــورت وضعیــت 
کنــد. ایــن موضوع همیشــه منشــاء  را دریافــت 
اختــاف بیــن ارکان طرح بوده اســت. بهتر بود 
کلیات، ســاز  در ایــن ماده به جای پرداختن به 
کار در شــب  وکاری برای پرداخت هزینه اجرای 

گردید. تدوین می 

آثــار	تاریخــی	و	اشــیای	عتیقــه	و	 مــاده	26-	
سنگواره	ها

گاه هنگام  در متــن ایــن ماده آمده اســت » هــر 
کار، اشــیای عتیقه، ..... و ســایر اقامی  اجرای 
کــه از نظــر زمیــن شناســی و باســتان شناســی 
کشــف  کار  محــل  در  هســتند  اهمیــت   حایــز 
)پیــدا ( شــود پیمانــکار بایــد از آنهــا حفاظــت و 

کند« . نگهداری 
عــام عبــارت  از  منظــور  فــوق  متــون   براســاس 
از نظــر زمیــن شناســی و کــه    » ســایر اقامــی 

هســتند«  اهمیــت  حایــز  شناســی  باســتان   
مشخص نیست. این اقام چه اقامی هستند؟

کارگاه	 ماده	28-	تحویل	
کارگاه و	بند	50-5-	خسارت	عدم	تحویل	

در مندرجــات این ماده نیز ایرادات و تناقضاتی 
قابل طرح است از جمله :

بند	1-28
از  زمیــن  از شــروط تحویــل  یکــی  بنــد  ایــن  ݢدر  ݢ ݢ
کارگاه به  ســوی پیمانکار تحویــل رایگان محــل 
کــه مطابــق برخی  وی اســت. اســتحضار دارنــد 
ردیفهای فصل تجهیز بر چیدن کارگاه در فهارس 
بهای پایه از جمله ردیفهای 420608 و 420609 
فهرســت سد سازی، دســتگاه اجرایی می تواند 
گذار  کارگاه را به پیمانــکار وا تهیــه زمیــن تجهیــز 
کنــد. چنانچــه در قــراردادی ایــن مســاله لحاظ 
گــردد، آیــا پیمانکار نمــی تواند با اســتناد به این 
بند شرایط عمومی پیمان از انجام آن خودداری 
کند. بــه عبارت دیگرچنانچه در فهرســت بهای 
کم برآورد شــده باشــد پیمانکار  پیمان این عدد 
با اســتناد بــه همین ماده به صــورت قانونی می 
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تواند انجام تعهــدات این بند را معطل بگذارد. 
بنابرایــن به نظــر می رســد وجود تبصــره 1 ماده 
28 شــرایط عمومی پیمان فعلی این مشــکل را 
بر طرف خواهد کرد و حذف آن در متن نوسازی 

شده، درست نبوده است.

بند	3-28:
کارگاه از  گرفتــن  در بنــد 28-3، بحــث تحویــل 
سوی پیمانکار در موعد مقرر و جریمه تاخیر در 
کارگاه مطرح می باشد. در پایان  گیری  تحویل 
ایــن بند بیــان شــده » ... لیکن جریمــه تاخیر 
گیــری طبــق بنــد 50-5 محاســبه  در تحویــل 
منظــور  پیمانــکار  بدهــکاری  حســاب  بــه   و 
مــی شــود«.  امــا در بنــد 50-5 در ارتباط با بند 
28-3 دو ایــراد اساســی وجــود دارد. نخســت 
آنکه بند 50-5 صرفًا جهت پرداخت خســارت 
کارگاه به پیمانکار می باشد نه  در عدم تحویل 
جریمــه پیمانــکار. در واقع در بند 50-5 ســاز و 
کار پرداخت خســارت بــه پیمانکار، مورد بحث 
کار محاســبه  گرفته و نه ســاز و  و توجه قرار می 
کار  و  ســاز  دیگــر  بعبــارت  پیمانــکار.  جریمــه 
کارگاه به  خســارات عدم تحویل دهی به موقع 
کار  پیمانــکار هــدف این ماده اســت، نه ســاز و 

کارگاه! گیری  جریمه عدم تحویل 
مندرجــات  بــه  توجــه  بــا  آنکــه  دوم   و 
کــه تاخیــر  بنــد 50-5-1 و 50-5-2 در صورتــی 
کارگاه بیــش از یکماه به طول  در تحویــل دهی 
انجامد باالخره بند 50-5-1 مبنای بر پرداخت 
گیرد یا 50-5-2؟ زیرا در متن  خسارت قرار می 
50-5-1 آمده اســت مبنای محاسبه پرداخت 
خسارت تاخیر »پس از گذشت یک ماه از تاریخ 

اباغ پیمان« می باشــد و در متــن 50-5-2 نیز 
مبنــای پرداخــت خســارت »تاخیــر در تحویل 

کارگاه بیش از یک ماه« است!
نیــز  بنــد 50-4-1-3 و 2-5-50  در خصــوص 

وضع بر همین منوال است. 

که در  در	بند	5-5-2	آمده	است	:	»در صورتی 
بخش تحویل نشــده، ماشــین آالت الزم برای 
کار آماده باشد، خسارت تاخیر متناسب  انجام 
با بخش تحویل نشــده طبق بنــد 3-1-4-50 

محاسبه می شود«

در	بنــد	50-4-1-3	نیز	بیان	شــده » خســارت 
که طبق برنامــه زمانی در  توقــف ماشــین آالتی 
کارگاه موجود اســت براســاس مســتندات ارائه 
کارگاه،  گــزارش روزانــه  شــده توســط پیمانکار، 
کارفرمــا،  رســیدگی مهندســی مشــاور و تاییــد 

گردد. محاسبه و پرداخت می 
تاخیــر  خســارت  از  منظــور   2-5-5 بنــد  در 
متناســب با بخش تحویل نشــده چیست؟ آیا 
که محاســبه تاخیر براســاس  منظور این اســت 
کل  ســهم یــا حجــم بخــش تحویــل نشــده بــه 
که می باید تحویل شود مبنا محاسبات  کارگاه 
اســت؟ آیا مبنای محاسبه توقف ماشین آالت 
کار در این بخش است؟ این تناسب  مورد نیاز 
با چه ساز و کاری اعمال و برقرار می گردد؟ آیا در 
خصوص محل تحویل نشده عاوه بر این بند، 
بنــد 50-5-1 یــا 50-5-3 نیز می باید پرداخت 
کار مطرح شده در بند 50- شود؟ ضمنا ساز و 
کار مرتبط شده است،   4-1-3 به برنامه زمانی 
در صورتیکه اولیــن آیتم برای تهیه زمانبندی 

کارهــا طبــق آن، تعیین دقیــق تاریخ  و شــروع 
کارگاه اســت. در ایــن شــرایط ارجــاع  تحویــل 
که اساســًا  مبنای محاســبات به برنامه زمانی 
کارگاه در  گاهی از زمان تحویل  به دلیل عدم آ
آن مقطع هنوز تهیه، تایید و نهایی نشــده آیا 

منطقی است؟ 
بنابرایــن بــرای عمــل به ایــن ماده می بایســت 
چنین برنامه ای تفصیلی که ماشین آالت مورد 
نیز در آن مشخص شده و مورد تایید و تصویب 
غ از زمــان تحویل  کارفرمــا باشــد. فــار مشــاور و 

گرددد و مصوب شود. کارگاه تهیه 
ݢبدیهــی اســت در ایــن حالــت پرداخت قســط  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
کار  شــروع  و  کارگاه  تحویــل  از  غ  فــار نیــز  دوم 
)طبق بنــد 18-2-4( می بایســت انجام شــود. 
نشــده،  تحویــل  کارگاه  بفرماییــد  قضــاوت 
برنامــه زمانبنــدی تصویب نشــده چگونــه این 
مــاده 50-4-1-3 مــی تواند از نظــر قانونی اجرا 
شــود و امــا در صــورت تاییــد و تصویــب برنامه، 
کارگاه تحویــل نشــده، برنامــه  توجــه بفرماییــد 
پرداخــت  پیــش  شــده!  تصویــب  زمانبنــدی 
قســط دوم انجــام شــده! چــه شــود )وفــق بند 
8-2-4 شــرایط عمومــی پیشــنهادی مبنــای 
پرداخت قســط دوم تصویــب برنامه زمانبندی 
کارفرمــا از ســوی دســتگاه اجرایــی    تفصیلــی 

 مــی باشــد!( قطعــًا چنیــن فرآینــدی هیچــگاه 
انجام نخواهد شد.

برخــی ایــرادات، مشــکات و نواقــص موجــود در پیش نویــس امور 
که در اختیار بــود در باال مورد توجه  نظــام فنــی با توجه بــه فرصتی 
گرفت. در بقیه متن پیش نویس نیز مشــکات عدیده  و بحث قرار 
کــه در فرصت مقتضــی، این مــوارد نیز تقدیم  گردیــد  ای مشــاهده 
گر شرایط عمومی پیمان فعلی به درستی  خواهد شد. نتیجه آنکه ا
 اصــاح یــا نوســازی نشــود و اصــرار بــه ادامه ایــن روند باشــد، قطعًا 
در آینــده ای نه چندان دور شــاهد تعطیلی بنگاههای اقتصادی-
کــه نگارنده  پیمانــکاری بســیاری خواهیــم بود. این ادعایی اســت 
 امید دارد با عدم انتشــار نســخه ریاســت محترم امور فنی معاونت 
برنامــه ریــزی قطعــًا تحقق نیابــد. اما در صورت انتشــار این ســند، 

کرد  برخی دستگاههای اجرایی نیز مسیر خود را قطعًا جدا خواهند 
و شرایط عمومی پیمان ویژه ای خواهند نوشت و وحدت رویه ای 
گسسته خواهد شد. گردد  که بیش از نیم قرن تاش شده تا حفظ 

گاهــی دارنــد برخــی ســازمانهای غیر دولتی شــهری  کــه آ همانطــور 
گامهای را بر داشته اند و به نظر می رسد وجود  کنون در این مسیر  ا
گامها تسریع  این پیش نویس ناقص در صورت اباغ به حرکت این 
خواهد بخشید. پس تا فرصت باقی است؛ می باید به خرد جمعی 
و نظــر اهــل فــن توجــه نمود زیــرا عبــور از پیــچ و خم های نوســازی 
کاربران، اندیشــمندان و خبرگان آن  قوانین بدون توجه به نظرات 

صنعت ثمره ای جز حسرت و نا امیدی در پی نخواهد داشت.

گیری	: نتیجه	
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شــرایط	 دربــاره	 شــما	 نظــر	 اول:	 ســوال	
عمومی	پیمان	فعلی	چیست؟

پاســخ	ســوال	اول:	از محتــوای ایــن ســوال 
کــه می خواهید  چنین  اســتنباط  می نمایم 
کــه در  شــرایط عمومــی فعلــی چــه  بدانیــد 
چالــش هایی وجــود  دارد و بــرای اصاح آن 
چه نکاتی را بایستی مدنظر و توجه قرار داد. 
معتقدم برای شــرایط عمومی پیمان جدید 
بایستی حداقل با محوریت نکات ذیل تهیه 

و تدوین شود.
الف- حوزه مسئولیت و اختیار برای طرفین 
که  قرارداد به درســتی تعریف شود به نحوی 
طرفیــن نتوانند به فضــای قراردادی یکدیگر 

ســهوا یــا عمــداً تخطــی نماینــدو بــه صــورت 
یکطرفــه بــرای خــود احقــاق حــق نماینــد. 
دوم  طــرف  بــرای  کارفرمایــان(   )خصوصــا 

قرارداد راسا تصمیم بگیرند و عمل نمایند.
ب- طرفیــن در بکارگیــری آن قرائت همســو 
داشــته و رجحانی بر یکدیگر نداشــته باشند 
کــه تنهــا  کارفرمــا چنیــن ذهنیتــی  خصوصــا 
پیمانــکار مســئول اجــرای پــروژه اســت را در 
کار نگیرد و  سیاستهای خود در طول اجرا به 
به مســئولیتها و تعهدات خود پای بند بوده 

و عمل نماید.
بــرد"   - "بــرد  نــگاه  یــک  واقــع  بــه   پ- 
حــد  در  نــه  پروژه محــور   و   )  WIN-WIN  )

کار بین  حرف بلکه در عمل بر فضای اجرای 
کم باشد و هر یک منافع شخصی  طرفین حا
ندهــد.  ترجیــح  پــروژه  منافــع  بــه  را  خــود 
دســتیابی بــه ایــن موضــوع بــا "خواهــش و 
تمنا و ارشــاد و نصیحت" به هیچ وجه میسر 
ایــن شــرایط  بایســتی جــای جــای  نیســت 
عمومــی پیمــان بــا این نــگاه تهیــه و تدوین 

شود و پاسخگوی طرفین باشد.
طــول  در  کــه  پیمانــی  عمومــی  شــرایط  در 
نزدیک به 2/5سال با حضور همه طرفین با 
گردید  بحــث و تبادل نظرهای طوالنی تهیه 
کــه به اهــداف فوق بــه عنوان  گردید  تــاش 
اصــول تعــادل بیــن طرفیــن دســت یافــت. 

پاسخ به سواالت میزگرد مربوط به 

شرایط عمومی پیمان
مهندس	رضا	طبیب	زاده

1-	قبل	از	ورود	به	بحث	پرسش	و	پاسخ	الزم	می	دانم	مراتب	تشکر	و	سپاس	خود	را	از	همه	دست	اندرکاران	تهیه	و	تدوین	شرایط	عمومی	

گرامی	و	ارجمند	جناب	آقای	مهندس	عطااله	هاشمی	ابراز	نمایم	و	برای	ایشان	آرزوی	سالمتی	و	طول	عمر	 پیمان	جدید	خصوصا	برادر	

کنم.	اینجانب	شاهد	تالشها	و	دلسوزیهای	بی	وقفه	ایشان	بسیار	فراتر	از	یک	وظیفه	قراردادی	در	قالب	قرارداد		با	مهندس	مشاور	رهشهر	

کامل	به	حرفه	خود	و	همچنین	به	منظور	ایجاد	یک	منشور	خط	و	مشی		)Platform(	روشن	 با	نظام	فنی	اجرایی	بوده	ام.	ایشان	با	عشق	

برای	تهیه	و	تنظیم	صحیح	و	عادالنه	شرایط	عمومی	پیمان	تالش	وافر	نمودند.

کره	برای	بازخوانی	شــرایط	عمومی	پیمان	منشــوری	توســط	آقای	مهندس	عطاءاله	هاشــمی	در	 ݢ2-	به	خاطر	دارم	قبل	از	ورود	به	بحث	و	مذا ݢ ݢ ݢ

بیش	از	38	محور	تهیه	شــده	بود	که	بنده	عالقمندم	محورهای	اساســی	آن	را		به	عنوان	اســتراتژی	تهیه	وتدوین	شــرایط	عمومی	پیمان،	به	

شرح	زیر	یادآوری	نمایم.	همه	حاضران	در	جلسات،	نزدیک	به	2/5	سال	در	روزهای	دوشنبه	هر	هفته	و	همچنین	تیم	محدودتری	در	روزهای	

سه	شنبه	موظف	بودند	که	در	قضاوتها	و	نگاه	ها	برای	تدوین	شرایط	عمومی	پیمان	موارد	زیر	را		نصب	العین	خود	قرار	دهند.
	 	

که	طرفهــای	پیمان	طرفهای	متخاصم	نیســتند	بلکه	باید	طرفین	در	راســتای	منافع	ملی	برنده	باشــند	و	سیاســت	 توجــه	بــه	ایــن	

کم	باشد. برد	-	برد	حا
	 	

توجه	به	این	که	شرایط	عمومی	پیمان	باید	روشن،	قاطع،	شفاف،	ساده	و	غیرقابل	تفسیر	بوده	و	به	عالوه	مواد	ثابت	آن	هیچگاه	

به	شرایط	خصوصی	پیمان	ارجاع	داده	نشوند.
	 	

تعادل	منطقی	بین	ریسکها،	هزینه	ها	و	منافع	ایجاد	شود.
	 	

کارهای	انجام	شده	لوث	نگردد	 که	مسئولیت	 گردد	 شــرایط	فســخ	یک	جانبه	و	آســان	حذف	و	اقدام	به	فسخ	به	نحوی	پیش	بینی	

کمیته	های	راهبری	پروژه	ها	آن	را	تایید	می	کنند	مورد	عمل	واقع	شوند. که	 و	به	عالوه	فسخ	به	عنوان	آخرین	راهکاری	
	 	

برای	حل	و	فصل	دعاوی	راهکار	اول	باید	توافق	و	بعد	انتخاب	میانجی	و	در	نهایت	هیات	داوری	غیروابسته	به	هر	یک	از	دو	طرف	

که	در	پیمانهای	بین	المللی	نظیر	فیدیک	آمده	است	مورد	توصیه	است. باشد.	در	این	مورد	همچنین	توجه	به	مراتبی	
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پیش نویــس  شــما  مــراد  گــر  ا
مســئوالن  کــه  اســت  فعلــی 
اجرایــی  فنــی  نظــام  محتــرم 
بعــد از ختــم جلســات نزدیک 
به2/5 ســال فوق الذکــر و پس 
از رایزنیهــای داخلی بین خود 
تهیه و تدوین نموده اند پاسخ 
و  نیســت  مثبــت  اینجانــب 
پیش نویــس حاضر با روح توافقات انجام شــده 
در جلســات 2/5 ســال قبــل براســاس منشــور 
اشــاره شــده در  ابتــدای مقالــه توافــق نــدارد و 
تفاوت های   شــکلی و ماهوی جدی و زیاددارد 
و به درســتی امانت در حفــظ توافقهای صورت 
گرفتــه قبلــی حفــظ نشــده اســت. ایــن حداقل 
کــه در طــول  کســانی اســت  درخواســت همــه 
ایــن مدت طوالنــی در جلســات رایزنــی اصاح 

فهرست بها شرکت داشتند.

ســوال	دوم:	آیا	شــرایط	عمومی	یک	طرفه	به	
صــالح	منافع	ملی	و	اجرای	درســت	پروژه	ها	

است؟
پاســخ	ســوال	دوم:	 در پاســخ ســوال دوم شما 
که قطعا خیر.  یک شرایط  بایستی عرض نمایم 
عمومــی پیمان یکســویه نه تنها بــه نفع منافع 
ملــی نیســت بلکــه بــدون تردیــد موجــب بــروز 
فســاد و و ایجاد نامنــی  در قرارداد و درگیریهای 
بســیار زیــاد در فضــای اجــرای پروژه هــا خواهد 
گردیــد و پیمانــکار الجــرم بــرای حفــظ حقوق و 
منافــع خود  بــه عنوان  طــرف ضعیف تر قرارداد 
ج  کــه از مســیر صحیــح منطقی خار اجبــار دارد 
شــده تا به نحــوی از اضمحال خــود جلوگیری 
 نموده و بتواند پاسخگوی دیون خود به بازار و

یــا  تــا ســر از زنــدان در نیــاورد   بانک هــا باشــد 
لــذا  اجبــارا و  بــه خودکشــی نیانجامــد.  کارش 
ج می شــود  ناخواســته از صــراط مســتقیم خــار
اســت؟ موضــوع  ایــن  مســئول  کســی   چــه 
کــه پیمانــکار بدنــام  بــا همیــن شــرایط اســت 
از  بری الذمــه  کارفرمایــان  ظاهــرا  و  شــود  مــی 
مــا شــاهد  نماینــد.  مــی  نــوع خطــا جلــوه   هــر 
که عملکرد  شرایط حال پیمانکارانی می باشیم 
گذشــته به واقــع ماندگاری  دولــت در یک دهه 
آنهــا را بــه زیــر ســوال جــدی بــرده اســت. همه 
کــه اعتقــاد بــه توفیــق در  منصفــان و دلســوزان 
ح های عمرانــی دارند حکم به ایجاد  اجــرای طر
کارفرمــا/ پیمانکار  تعــادل در روابــط  فی مابیــن 

می نمایند.

ســوال	ســوم:	آیــا	نقــش	مهنــدس	مشــاور	در	
شــرایط	عمومــی	پیمــان	بــه	درســتی	تعریــف	

شده	است؟
بنــده  مــورد  ایــن  در  ســوم:	  ســوال	 پاســخ	
بــرای احصــای نقــش مهنــدس مشــاور و حــوزه 
اختیــارات ایشــان مقــاالت متعــددی نوشــته و 
در رســانه های مهندسی مرتبط چاپ نمودم از 
جمله در مجله مشــاور ارگان جامعه مهندسان 
کامل و با ورود  مشــاور و در این مقاالت با دقت 
بــه شــرایط عمومــی پیمــان داخلــی و ضوابــط  
کلیدی مهندس مشــاور اشاره  FIDIC به نقش 
داشــتم. عاقمنــدان می توانند به شــماره های 
44، 46 ســال 88 و 48 ســال 89 مجله مشــاور 
مراجعــه بفرمایند ولی در حوصله پاســخ به این 

سوال شما نظر اینجانب این است: 
الــف- به باور بنده قطعا نقش مهندس مشــاور 
در روش سه عاملی و در شرایط عمومی پیمان 

کلیدی است و این مهندس  کاما  حاضر نقشی 
که نوشته یا نانوشته به نحوی در  مشــاور است 
کننده و  بیــن دو طــرف قــرارداد نقــش متعــادل 
بسترساز را می تواند ایفا نماید و منطقا بایستی 
جــدل هــا و اختافــات قــراردادی را بــه حداقل 

کاهش دهد. ممکن 
ب- بایســتی عــرض نمایــم نه همه مهندســان 
بــه  از مهندســان مشــاور  بلکــه بعضــی  مشــاور 
جایگاه صحیح خود در شــرایط عمومی پیمان 
گاهــا  و عما این  کامــل  ندارند و یــا آ یــا اشــراف 
کــه چون حق و حقوق  اســتدالل را  می نمایند 
کارفرمایان دریافــت می کنند احتمااًل  خــود را از 
کارفرمــا در یــک جبهــه واحــد قــرار دارنــد و  بــا 
در مقابــل پیمانــکار بــه عنــوان جبهــه مخالــف  
می ایســند و  چنیــن برداشــتی باعــث می شــود 
گردد  پــروژه از همین منظر دچــار صدمه جدی 
و اینجانب در طول خدمت بیش از 40 ســال در 
کرات   مواردی متعدد شــاهد چنین شرایطی به 

بوده ام. 

ســوال	چهارم:	نظر	شــما	در	مــورد	هیات	حل	
اختالف	چیست؟

پاســخ	ســوال	چهارم:	 در پاســخ به این ســوال 
بنده چنین اعتقاد دارم چهار مرحله مشــخص 
و مجــزا در  حــل و فصل اختاف بین طرفین در 

همه نوع قراردادها جاری است
کــره و حــل و فصــل بین طرفین    اول: روش مذا

قرارداد )کدخدامنشی(
(Amicable Dispute Settlement) 
دوم: روش حکمیت  )کارشناسی(

(Pre Arbitration/Dispute Adjudication Settlement)
سوم: روش داوری

پروژه احداث  اسکله دستک رسوبگیر و راه دسترسی به بندر صیادی زرآباد- شرکت پارس تکنو
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(Arbitration Dispute Settlement) 
چهارم: مراجعه به دادگاه  

(Court Dispute Settlement) 
 بایســتی در یــک حــل اختــاف عادالنــه ایــن 
که پیمانکار  مراحل رعایت شــود و مهم تر این 
قانــون  بــه  توجــه  بــا  بتوانــد  امــر  انتهــای  در 
باالدســتی )اصل  و  34 و 159 قانون اساســی( 
بــه دادگاه صالحــه بــرای احقاق حــق خود )در 
صورت عدم دســتیابی از طریــق مراحل فوق( 
ورود نمایــد و ایــن حق را نبایســتی از پیمانکار 

گرفت.
در تمــام پروژه های عمرانــی اختافات روزمره 
و ریــز و درشــت بــه وفــور دیــده می شــود. این 

اختافــات بایســتی درجا حــل و فصل 
شــود چــه عدم رفــع آنهــا موجــب تأثیر 
منفــی بــر روی اجــرای مراحــل بعــدی 
پروژه خواهد بود  چه پروژه مثل حلقه 
های زنجیر به هم پیوســته اســت و لذا 
پروژه را دچار مشــکل جــدی می نماید 
گذشــته شاهد  که ما در طول ســالهای 
چنیــن وضع غیر قابل قبولی بوده ایم. 
این مراحــل در حقیقت در یک فضای 
حــل  قابــل  دوم(  )مرحلــه  حکمیــت 
است. در استاندارد فیدیک با تشکیل 
کمیته حکمیــت )DB( این موارد  یــک 
حــل و فصل می شــود. از ابتــدا طرفین 
 DB کمیته نســبت به ترکیــب اعضــای 
و حــق و حقــوق آنهــا توافــق می کننــد. 

اختافــات روزمــره و ریــز و درشــت را اینجانــب 
که  بــه "اختافات قراردادی" اطــاق می نمایم 
از طریــق DB قابــل حــل اســت ولــی مــواردی 
در  کــه  می باشــد  طرفیــن  بیــن  اختافــات  در 
حقیقت موجب برهم خوردن شــرایط قرارداد 
می گــردد مانند خلع یــد و ضبط ضمانتنامه در 
که تعداد  حقیقــت اینجانب به ایــن اختافات 
کم و از تعداد انگشتان  آنها در قراردادها بسیار 
می باشــد نمی نمایــد،  تجــاوز  دســت     یــک 
	"اختالفــات	دادگاهی" اطاق می نمایم. رفع 
که  اختــاف در قــرارداد موقعــی منطقی اســت 
حوزه داوری بــه منظور حل و فصل اختافات 
کارفرما  که تحــت تاثیر  از یــک فضای بیطرفانه 
)دولت( و پیمانکار نباشــد به مورد اجرا درآید. 
گر دیدگاه های  قطعا شرایط عمومی پیمان ما ا
فــوق را داشــته باشــد می تــوان امیــد بــه حــل 

عادالنه اختافات و البته سریع آن داشت.

 
ســوال	پنجــم:	آیــا	مســاله	ایفــای	تعهــدات	از	
جانــب	هر	دو	طرف	پیمان	به	درســتی	انجام	

می	شود؟
پاســخ	ســوال	پنجــم:	در پاســخ به این ســوال 
کــه برای اجــرای تعهدات توســط  بایــد بگویــم 
طرفیــن بایســتی حداقل پیــش نیازهای ذیل 

وجود داشته باشد. 
کارفرما چه پیمانکار  الف- دوطرف قرارداد چه 
بایستی اعتقاد به اجرای قرارداد و نه در مسیر  
دور زدن آن بــرای فرار از مســئولیت های خود 

داشته باشند.
ب- متون قرارداد به نحوی عادالنه و با حفظ 

حقــوق طرفیــن در حوزه ریســک و مســئولیت 
طرفیــن تعریــف شــود و ایــن ذهنیــت را بــرای 
که در اجرای پروژه فعال  کارفرمــا ایجاد ننماید 
مایشاء است و حق حیات برای پیمانکار قائل 
نباشــند. شــرایط عمومــی   حاضــر  فاقــد ایــن 

خصوصیت و اختیار است.
پ- تضادهــا، تناقــض هــا و دســتورات ضــد و 
نقیض در متن شــرایط عمومی پیمان و ســایر 

متون قرارداد، دیده نشود. 
که  ت- متــن بــه نحــوی تهیــه و تنظیــم شــود 
تکلیــف  درســتی  بــه  طرفیــن  حتی االمــکان 

قراردادی خود را بدانند.
لــذا بــا ذهنیــت فــوق مــی تــوان امیــد بــه ایــن 
کــه اجــرای قــرارداد بــا راحتــی بیشــتر  داشــت 
کار  انجــام شــده و طرفیــن تنهــا بــه فکر انجــام 
باشــند نه در مسیر و در فکر پیدا نمودن مفر و 

راهکار برای عدول از شرایط آن.

نظــر	شــما	 ســوال	ششــم:	
لــزوم	و	ضــرورت	 در	مــورد	
و	 جامــع	 قــرارداد	 شــرایط	
یکســان	در	امور	سازندگی	

کشور	چیست؟
پاسخ	سوال	ششم:	بدون 

تردید پاســخ ســوال شــما در مورد ضــرورت امر 
که ما یک قرارداد یکسان  مثبت است تا زمانی 
گرفتن حق و حقوق  جامع و شــفاف با در نظــر 
کامــل  واقعــی طرفیــن و بــه صــورت بــرد- بــرد 
کم اســت و  نداشــته باشــیم همین شــرایط حا
مــا شــاهد جدلهــای بی پایــان قــراردادی بیــن 
کارفرمــا، مشــاور و پیمانکار  طرفیــن یعنی 
خواهیــم بــود و ماحصل آن همین اســت 
کنون با آن مواجه شده ایم متاسفانه  که تا
کشــور  عمر متوســط پروژه های عمرانی در 
گزارش رسمی ذینفعان مربوطه ازجمله  با 
کشــور  کل  بازرســی  و  مدیریــت  ســازمان 
گزارشات  گر به این  باالی 10 ســال است. ا
گــردد درصــد ســهم  بــه درســتی مراجعــه 
بــه  پیمانــکار  خصوصــا  طرفیــن  خطــای  
روشنی دیده می شود این سهم  پیمانکار 
زیر ده درصد است  و علل تطویل بی رویه 

پیمان ها به درستی روشن می شود.

سوال	هفتم:	در	مورد	خاتمه	پیمان	چه	
نظری	دارید؟

پاســخ	ســوال	هفتم:	اینجانب در طول دوران 
پیمــان  عمومــی  شــرایط  بازخوانــی  و  بررســی 
جدیــد و بــه هنگام بحــث در مورد مــاده 46 و 
که به باور بنده  ناعادالنه  تر  خصوصا ماده 48 
از ماده  46 اســت در سازمان مدیریت همواره 
کــرده ام مصادیــق مــاده 46 را متعادل  عــرض 
مــاده  از  بدتــر  مراتــب  بــه   48 مــاده  نمائیــد. 
46 اســت. در مــاده 46 حداقــل چنــد دلیــل 
بــرای خلــع یــد پیمانکار)درســت یا نادرســت( 
کارفرمــا بــه هــر  وجــود دارد ولــی در مــاده 48 
و  بــا مصلحــت خود)کامــا دلخــواه(  و  دلیلــی 
 تنهــا بــه علت قصــور خود )بــه دالیــل عدیده ،

 نقشــه ، پول، زمین(  مبــادرت به ختم پیمان 
کار پروژه باالی 50% باشــد.  گر  کند حتی ا مــی 
اینجانب مقاله ای با عنوان "ماده 46 و 48 چه 
کــه در ماهنامه  کنــد" تقدیم نمودم  حکــم می 
  ( 1390 مهرمــاه   288 )شــماره  آبادگــران  پیــام 

و	دلســوزان	 منصفــان	 همــه	
در	 توفیــق	 بــه	 اعتقــاد	 کــه	
عمرانــی	 طرح	هــای	 اجــرای	
دارند	حکــم	به	ایجــاد	تعادل	
کارفرما/	 در	روابط		فی	مابین	

پیمانکار	می	نمایند.
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ارگان رسمی سندیکا چاپ شد. 
ایــن  بــه  عاقمنــدان می تواننــد 
مقالــه بــه نســبه مفصــل رجــوع 
معتقــدم  اینجانــب  بفرماینــد. 
که اختیار فســخ پیمان  تازمانــی 
در  شــده  نوشــته  مصادیــق  بــا 
شــرایط عمومــی پیمــان جــاری 
و یــا در فــرم تجدیــد نظــر شــده 
کارفرمــا از همان  کارفرما اســت و  فعلــی  به دســت 
کار این شمشــیر برنــده را در اختیار  ابتدای شــروع 
داشــته باشــد و  سیســتم نگاهی و تفکــری خود را 
با محوریت "کارفرما می تواند و پیمانکار بایســتی" 
که ما  بــه پیش خواهد برد و شــرایط همین اســت 
یک دهه قبل از انقاب و سه دهه بعد از انقاب تا 
کنون شــاهد آن بوده ایم. تجربه نشان داده است 
کارفرمایــان عموما  کثریــت خلع یدهــا توســط  کــه ا
بدون منطق قراردادی بوده اســت نمونه بارز این 
مســاله نــگاه متحورانــه وزیر محترم نفــت در مورد 
ابــاغ بخشــنامه بازخوانــی بررســی لیســت مطول 
پیمانــکاران ممنــوع المعاملــه در صنعــت نفت در 

ماه های اخیر است.

ســوال	هشــتم:	نظر	شــما	در	مورد	مســاله	خلع	
چــه	 و	 چیســت	 هــا	 ضمانتنامــه	 ضبــط	 و	 یــد	

پیشنهادی	برای	آن	دارید؟
پاســخ	ســوال	هشــتم:	: بنده پاســخ این سوال را 
کارفرما  که  در ســوال شماره هفت دادم و معتقدم 
نبایســتی اختیار ضبط ضمانتنامه ها را به صورت 
یکســویه در اختیــار داشــته باشــد و قطعا بایســتی 
اجرایــی  دســتگاه  از  ج  خــار ذیصــاح  ارگان  یــک 
کارفرما یا در پیکره دولت )در شرایط حال محتمل 
تریــن آن ورود شــورایعالی فنــی بــه مســاله اســت( 
مدنظــر و توجه باشــد. قانونا این مســئله در حوزه 
اختیــار ات شــورای عالــی فنــی  نمی تواند باشــد و 

بایستی ترتیبات قانونی آن داده  شود.

که	دســتگاه	 ســوال	نهم:	نظر	شــما	در	مورد	این	
برگــزاری	 از	 قبــل	 باشــند	 اجرایــی	موظــف	 هــای	
مناقصــات	از	پادار	بودن	اعتبــار	بودجه	مطمئن	

شوند	چیست؟	
پاســخ	ســوال	نهم:	در مورد این سوال شما عرض 
کــه روش تامیــن منابــع مالــی در پروژه ها  می کنــم 
کارفرمــا و  بــه دو روش مجــزا از هــم یکــی توســط 
دیربــاز    از  و  اســت  پیمانــکار  توســط  دیگــر  روش 
دولــت متولــی تامیــن منابــع مالــی پروژه هــا بــود. 

که از اســم  وظیفــه ســازمان برنامــه همــان طوری 
گذشــته آن پیداســت اول برنامه ریــزی  و ســابقه 
بــرای اجــرای پروژه هــا و در پــی آن بودجه بنــدی 
بــه  اخیــر  ســال   بودجه ریــزی می باشــد. چنــد  و 
علــت مشــکات مالــی دولــت تامیــن منابــع مالی 
پروژه ها در قالب قوانین بودجه ســالیانه به عهده 
که  گردیده اســت. در شــرایطی  پیمانکاران محول 
تامیــن منابــع مالی به عهده دولت باشــد حســب 
کارفرما موظف  قانــون جاری مناقصات )مــاده 10( 
اســت در اســناد و مــدارک مناقصــه نحــوه تامیــن 
منابــع مالــی را بــه صراحــت ذکــر نمایــد. اهمیــت 
کید حتی  کــه مجددا  ایــن تا ایــن امر تا  آنجاســت 
خ 92/08/14 بــا  در بخشــنامه 65637-100 مــور
عنــوان فهرســت بهــای تجمیــع شــده راه و بانــد و 
فــرودگاه و زیرســازی راه آهــن  بــه همــراه دو عامــل 
 اصلــی دیگــر، یعنی  اســتحصال اراضی و نقشــه ها
کارفرمــا تلقی نموده و  را بــه عنوان وظایف مســلم 
کارفرمــا در صــورت عــدول از آن بایســتی پاســخگو 
باشــد، نیــز  آمــده اســت. در ضمــن الزم بــه ذکــر 
که براســاس  آمارهای رســمی منابع ذیربط  اســت 
کل  از جمله ســازمان مدیریت و ســازمان بازرســی 
کشــور باالی 70% از 100% علل تاخیــرات پروژه ها و 
باالرفتــن زمان متوســط اجرای پروژه هــا به باالی 
کشور از همین منظر بوده است. قطعا  10 ســال در 
گذشــته و حــال حاضر  گــر بــه ســوابق پــروژه های  ا
کشــور مراجعه شــود صدق عرایــض بنده تأیید  در 

خواهد شد.

سوال	دهم:	نظر	شما	در	مورد	ترکیب	مرجع	حل	
کارکرد	آن	چیســت؟	و	چه	 اختــالف	و	چگونگــی	

پیشنهادهایی	دراین	زمینه	دارید؟
پاســخ	ســوال		دهــم:	: بنــده در پرســش چهــارم 
دیــدگاه الزم را در ایــن مورد ارائه نمــودم و مجددا 
که به موضوع صلح دعاوی و  کیــد دارم تا زمانی  تا
حــل اختاف به صورت منصفانه و عادالنه و البته 
کارفرمایان نپردازیم شــرایط  بــه دور از حیطــه و اثر 
که با آن مواجهیم و ما نمی توانیم  ما همین است 
بــه یک شــرایط پــروژه برد برد دســت یابیــم. بنده 
پیمــان  عمومــی  شــرایط  بازخوانــی  در  امیــدوارم 
حاضــر ) مــاده 53 ( بــه ایــن مســاله بــه درســتی 
که فضای داوری  کند  پرداخته شود و دولت قبول 
ج از حیطــه و عمــل طرفیــن  از یــک فضــای خــار

قرارداد خصوصا دولت بایستی پیگیری شود. 

ســوال	یازدهم:	آیا	شــرایط	خصوصــی	می	توانند	

کنند؟ شرایط	عمومی	را	نقض	
شــرایط  ابتــدای  در   : یازدهــم:	 ســوال	 پاســخ	
خصوصی پیمان منضم به شرایط عمومی پیمان 
که  کشــور به صراحت نوشته شده است  جاری در 
"این شــرایط خصوصی در تکمیل شــرایط عمومی 
که بــه نحوی در  پیمــان اســت و هر نوع برداشــت 
تضــاد و یــا نفــی شــرایط عمومــی پیمــان باشــد از 
درجه اعتبار ساقط است." شرایط عمومی پیمان 
یــک شــرط ضمن عقد در اســناد و مــدارک پیمان 
تلقــی می شــود. ایــن مســاله بــه نحــوی در قانون 
مدنی )فصل چهارم( نوشــته شــده اســت. شرایط 
گــر  عمومــی پیمــان از نــوع شــرط "فعــل" بــوده و ا
در اســناد و مــدارک و در شــرایط خصوصــی خاف 
شــرایط عمومــی پیمــان نوشــته شــود و امضــای 
طــرف مقابل قــرارداد یعنــی پیمانکار نیــز دریافت 
شود باز در یک دادگاه قابل قبول نیست. علیرغم 
کــه در شــرایط خصوصی  تعییــن تکلیــف مــواردی 
گزار نوشته شود  بایستی توسط دســتگاه مناقصه 
کننده  که دســتگاه تهیه  کــرات دیده ایم  بــاز ما به 
کارفرمایان مبادرت به  اسناد مناقصه مشــاوران و 
اعمــال ســلیقه و نظر نمــوده و تعهــدات مضاعفی 
کــه در شــرایط عمومــی پیمــان ذکــر  خــاف آنچــه 
که این  شــده به عهــده پیمانکار محــول می نماید 
تعهدات دارای بار مالی و زمانی قابل ماحظه بوده 
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گــر پیمانــکار بخواهد این مــوارد را در قیمت  و ا
کنــد قطعا مواجــه با بــاال رفتن  خــود ملحــوظ 
گردید. لذا  قیمت و خروج از بازار رقابت خواهد 
گر به هیچ وجه مجاز نیست  دســتگاه مناقصه 
تصمیــم  و نظــر خــود  در شــرایط خصوصــی 
که محتویات  پیمــان  به نحــوی اعمال نمایــد 
و مندرجــات شــرایط عمومی پیمــان را به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم  نفی نماید. 

ســوال	دوازدهــم:	نظــر	شــما	در	مــورد	اقدام	
مشــترک	طرفیــن	قرارداد	در	حــل	اختالف	با	
یکدیگــر	چیســت؟	و	برای	اثربخشــی	آن	چه	

پیشنهادی	دارید؟
پاســخ	ســوال		دوازدهــم:	 پاســخ ایــن ســوال 
را در ســوال قبلــی داده ام ولــی بــاز پیشــنهاد 
که در طول اجرای  مشــخص بنده این اســت 
پــروژه یــک هیــات حکمیــت )با نــگاه فیدیک 
تشــکیل DB( در قرارداد تعریف شود و مهم تر 
کارفرمــا و مجــری در مــورد خلع ید  اختیــارات 
و ضبــط ضمانتنامه پیمانکار محدود شــده و 
ج از قــرارداد در این مورد  ارگان بی طرفــی خار

اعام نظر نماید.
ســوال	ســیزدهم:	نظر	شــما	در	مــورد	معرفی	

کارفرما	یا	مجــری	پیمان	در	 دقیــق	نماینــده	
ابتــدای	قرارداد	چیســت	و	چه	پیشــنهادی	

در	این	مورد	دارید؟
پاســخ	ســوال	ســیزدهم:	: در مــورد ایــن ســوال 
کــه  کنــم  عــرض  جنابعالــی  خدمــت  بایســتی 
کنــون در کشــور ســاختار مشــخصی بــرای  هــم ا
کارفرمــا و حــوزه اختیــارات  نماینــدگان قانونــی 
آنهــا به واقع وجود ندارد فی المثل در بخشــهای 
مختلف صنعت از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، 
آب و راه با توجه به ساختار سازمانی آنها نماینده 
های مختلفی به پروژه ها وارد می شوند بایستی 
جایــگاه ایــن تعاریــف در شــرایط عمومی پیمان 
مشخص شود. در شرایط عمومی پیمان حاضر 
این قبیل نمایندگان تحت عنوان "مدیر طرح" با 
ماهیت شخصیت حقوقی تعریف شده که قاعدتا 
بایســتی قیــاس بــه ورود MC به پروژه باشــد. به 
هرحال در این حوزه نیاز به ضابطه قانونی داریم.

انتهای	بحث
در انتهــای بحــث الزم می دانــم بــه ایــن نکته 
کــه "قانــون بهبود  مهــم اشــاره داشــته باشــم 
کار" بــه عنــوان یــک  کســب و  مســتمر محیــط 
کار بخش  کســب و  قانــون پیــش رو در فضای 
خصوصــی جــاری اســت درخواســت مــا ایــن 
کــه بــه ایــن قانــون بــه درســتی عمــل  اســت 
گفتگــو" )بند چ  شــود در ایــن قانون "شــورای 
کــه در حقیقــت ایــن  مــاده 1( تشــکیل شــده 
گفتگــو بیــن دولــت و بخش  شــورا مســئولیت 
شــورای  اختیــارات  از  می باشــد  خصوصــی 
گفتگــو ) مــاده 11 ( بــه روشــنی تکلیــف بخــش 
کــه بندهای  خصوصی با دولت روشــن شــده 
الف و چ این ماده به نقل از متن خدمت شما 

ذیا نوشته شده است.

بنــد الــف- پیشــنهاد اصــاح، حذف یــا وضع 
بخشــنامه،  نامــه،  آییــن  از  اعــم  مقــررات 
دســتورالعمل، شــیوه نامــه یا رویــه اجرائی در 
کار در ایران به  کســب و  جهــت بهبــود محیط 
گزارش تهیه شده  مسئوالن مربوطه براساس 

از سوی دبیرخانه این شورا )نقل از متن(
بنــد چ- ارائه پیشــنهاد در مــورد قراردادهای 
دســتگاه هــای اجرائــی بــا فعــاالن اقتصــادی 
بخــش هــای خصوصــی و تعاونــی بــه منظــور 
ایجاد تراضی و منع تحمیل شــرایط ناعادالنه 
بــه طــرف مقابــل در ایــن قراردادهــا )نقــل از 

متن(
گزار به منظور  و عاوه بر آن قانون 
تعیین تکلیف رفع اختافات بین 
دولت و بخش خصوصی مبادرت 
به تشــکیل دادگاه هــای تجاری ) 
موضــوع مــاده 29 ( نمــوده اســت 

که عینا نقل از متن می شود. 
مــاده	29:  قــوه قضائیــه و دولــت 

اقدامــات قانونــی الزم را بــرای تنظیــم آییــن 
هــای  دادگاه  تشــکیل  و  تجــاری  دادرســی 

تجاری به عمل می آورند. 
تبصره: تــا زمان تاســیس دادگاه های تجاری، 
و  تجــاری  هــای  فعالیــت  بــا  مرتبــط  جرایــم 
اختافــات بیــن بخــش خصوصــی و دســتگاه 
هــای اجرایی حســب مــورد در شــوراهای حل 
اختاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری 
اســتان ها با رعایت صاحیــت محلی در حوزه 
های قضایی تعیین می نمایند، رســیدگی می 

شود. )نقل از متن(

که در بررســی و  اینجانــب بــه عنوان عضــوی 
تدوین شــرایط عمومی پیمان در طول چند 
گذشته سهیم بودم از مسئوالن محترم   سال 
ذیربــط در نظــام فنــی اجرایــی درخواســت و 
کــه در ایــن جلســات  اســتدعا دارم بــه آنچــه 
کارشناســی و بــا حضــور پیمانکاران،  متعــدد 
توافــق  کارفرمایــان  نماینــدگان  و  مشــاوران 
گذاشــته شــود و از ورود  شــده اســت احتــرام 
و اعمال ســایق شــخصی در حذف یا اصاح 
مــواد بــه جد خــودداری شــود. هــدف ایجاد 
بــرد  بــرد  شــرایط  بــا  و  متعــادل  رابطــه  یــک 
بــرای تنظیم رابطــه قــراردادی و اجرائی بین 
کارفرمــا و پیمانــکار در راســتای تحقق منافع 
و  عزیــزان  نــدارم  تردیــد  اســت.  کشــور  ملــی 
همکاران ارجمند بنده در نظام فنی اجرایی 
که حوزه اختیارات  قطعا به این باور نیستند 
گســترش داده و پیمانــکاران را  کارفرمایــان را 

در مضیقه قرار دهند.

قطعــا اعمــال ایــن سیاســت بــه ضــرر هــر دو 
اســت(  )کارفرما/پیمانــکار  قــرارداد  طــرف 
بخــش خصوصــی از دولــت یازدهــم تدبیــر و 
ذیربــط  مســئوالن  و  دولتمــردان  از  و  امیــد 
انتظــار ویــژه در قبــول نظــرات و دیدگاه های 
در  را  مرضی الطرفیــن  و  معقــول  منطقــی، 

روابط فیمابین دارد. 
نمایی	سرریز	سد	آزاد	-	استان	کردستان-	شرکت	بین	المللی	استراتوس
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کدخدامنشانه، سازش و داوری نیز از  رســیدگی 
دیگر شیوه های مرســوم حل و فصل اختافات 
که اشــخاص به واســطه مزایــای ویژه  می باشــد 
ایــن شــیوه های حــل و فصــل، بــه آن متوســل 
می شــوند. برخــورداری رأی داور از اعتبــار رأی 
کــه در اصطــاح حقوقــی از آن به  دادگاه دولتــی 
»اعتبار امر قضاوت شــده« یاد می شــود، داوری 
کدخدامنشــانه و ســازش ممتــاز  را از رســیدگی 
نمــوده اســت. عاوه بــر ایــن مزایایــی همچون 
کمتــر،  هزینــه  تخصصــی،  رســیدگی  ســرعت، 
روابــط  حفــظ  ویــژه  بــه  و  محرمانــه  رســیدگی 
دوســتانه، صاحبان ِحــَرف را بــه داوری ترغیب 
کنــار  کــه در  می کنــد. شــرایط عمومــی پیمــان 
موافقتنامه و دیگر مدارک الحاقی به پیمان یک 
مجموعــه غیرقابــل تفکیک را تشــکیل می دهد 
از توســل بــه این شــیوه حل و فصــل اختافات 
غافــل نمانــده و در مــاده 53 شــرایط عمومــی 
پیمــان، ابــاغ شــده در تاریــخ 1378/3/3 بــه 
طرفیــن، اختیار حــل و فصل اختــاف از طریق 

داوری را اعطاء نموده است. 
بــه دنبال تاشــها بــرای اصاح شــرایط عمومی 
پیمــان، معاونت محترم برنامه ریــزی و نظارت 
راهبردی ریاســت جمهوری مبادرت به تدوین 
پیش نویــس شــرایط عمومــی پیمــان جدیدی 
شــرایط  ایــن   3-53 مــاده  در  اســت.  نمــوده 
عمومــی از داوری به عنوان شــیوه نهایی حل و 
فصل اختافات یاد شده است و برخاف شرایط 
که طرفین در مراجعه به  عمومــی پیمان جاری 
داوری مختــار هســتند، در این شــرایط عمومی 
بــرای حــل و فصــل  پیشــنهادی، پیمانــکاران 
گزیر از  اختافــات راجع بــه طرحهای عمرانــی نا

مراجعه به شــورای عالی فنی می باشند و بدین 
وســیله از یکــی از حقــوق مســلم مقــرر در اصــل 
159 قانون اساســی محــروم شــده اند. در ادامه 
مشــروح دالیل مبنی بر غیرقانونی و غیرشــرعی 

گرفته است.  بودن این شرط مورد اشاره قرار 
1- شــورای عالی فنی در رســیدگی به اختافات 
کارفرمایــان دولتــی و پیمانــکاران واجــد  میــان 

شرایط استقال و بی طرفی نیست.
طرفیــن هــر اختــاف، از مرجــع رســیدگی توقــع 

دارنــد بــدون وابســتگی بــه طرفیــن بــا رعایــت 
بی طرفی عادالنه به دعوا رســیدگی و اظهار نظر 
نمایــد. در همیــن راســتا، قانونگــذار بــه منظور 
دادگاه  قاضــی  بی طرفــی  و  اســتقال  تأمیــن 
دولتــی در مــاده 91 قانون آیین دادرســی مدنی 
مصــوب 1379، بــا احصــاء نمــودن جهــات رد 
دادرس مقــرر نمــوده اســت »دادرس در مــوارد 
زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا 
کننــد...« و در بنــد »ب«  نیــز می تواننــد او را رد 

مباشرت یا تکفل امور دادرس و در بند »و« نفع 
شخصی را از جمله موارد رد دادرس مورد اشاره 
قــرار داده اســت. در مــاده 53 شــرایط عمومــی 
کارفرمایــان  بیــن  اختافــات  داوری  پیمــان، 
گذار  دولتــی و پیمانکاران به شــورایعالی فنــی وا
که شــورایعالی فنی متکفل  شــده اســت. از آنجا 
کارهــای دولت در امور عمرانی می باشــد  برخی 
نتیجــه  از  دولــت  مســتقیم  نفــع  همچنیــن  و 
رســیدگی به دعاوی راجع به پیمانها، به خوبی 
که از منظــر ماده  ایــن مطلــب را اثبــات می کنــد 
91 قانون آیین دادرســی مدنی شــورایعالی فنی 

مرجعی مستقل و بی طرف تلقی نمی شود. 
در مــورد انتصــاب داوران نیــز مــاده 469 همان 
کــه در دعــوا ذینفــع  قانــون انتخــاب اشــخاصی 
باشــند و یــا مباشــر یــا متکفــل اداره امــور یکی از 
طرفین دعوا باشــد را ممنوع اعام نموده است 
که در صدر ماده قانونگذار تراضی  با این تفاوت 
طرفیــن را رافــع ایــن ممنوعیت دانســته اســت 
بــه موجــب صــدر ایــن مــاده »دادگاه نمی تواند 
اشــخاص زیر را به ســمت داور معین نماید مگر 
بــا تراضــی طرفیــن...« شــاید همیــن قســمت 
ماده 469 و همچنین پیش بینی این شــیوه در 
کنندگان  شــرایط عمومــی پیمان فعلی تدویــن 
مــاده 53 شــرایط عموی پیمان را بر آن داشــته 
 53 مــاده  در  را  ای  شــیوه  چنیــن  کــه  اســت 
پیشــنهادی مطــرح نماینــد. اما بنظر می رســد 
تکلیف مقــرر در ماده 53 فاقــد وجاهت قانونی 

که؛  می باشد. با این استدالل 
آیه 58 ســوره نســاء مســلمانان را مکلف نموده 
گاه در مقــام داوری بــر آمدنــد بیــن  اســت هــر 
کننــد. در ایــن آیــه  اشــخاص بــه عدالــت رفتــار 

نقدی	بر
	ماده	53	شرایط	عمومی	پیمان	

دکترسید	فرهاد	بطحایی* 

کمیسیون	حقوقی	سندیکای	شرکتهای	ساختمانی	ایران   *:	عضو	هیأت	علمی	دانشگاه		-	عضو	
		-	دانشجوی	دوره	دکتری	حقوق	خصوصی			-	وکیل	پایه	یک	دادگستری	و	مشاور	حقوقی

مقدمه:	حضور در اجتماع و ارائه خدمات اجتماعی در برخی موارد منجر به بروز اختافاتی بین اشخاص می شود لذا طرفین برای حل و فصل آن 
که به ذهن اشخاص خطور می کند اقامه دعوا نزد مراجع قضاوتی  گریزی از مراجعه به یک مرجع قضاوتی ندارند. اصوال اولین مرجعی  اختاف ، 

کرده است. دولتی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسامی ایران در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات معرفی 

ایران ساختمانی شرکتهای سندیکای حقوقی کمیسیون عضو دانشگاه علمی هیأت عضو :*

کنــد	از	 	شــخص	داور	بایــد	تــالش	
جاده	بیطرفی	منحرف	نشود	بلکه	
بایــد	از	ابتــدای	ارجــاع	اختالف	به	
کــه	 اتخــاذ	شــود	 تدابیــری	 داوری	
اصــال	زمینه	ای	برای	زوال	بیطرفی	
فراهــم	نشــود.	بــه	نظــر	مــی	رســد	
اولین	و	مهمترین	گام	در	این	راستا	
مربوط	بــه	انتخاب	داوران	اســت.	
کنند	 طرفین	بایــد	داورانی	انتخاب	
که	هیچ	ذهنیتی	برای	جانبداری	و	
یا	ســوگیری	نســبت	به	هیچ	یک	از	

طرفین	نداشته	باشند.

پیشنهادی	از	سوی	معاونت	برنامه	ریزی	و	نظارت	راهبردی	ریاست	جمهوری
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ْن 
َ
ُمُرُکــْم أ

ْ
خداونــد امــر فرمــوده اســت » ِإّنَ اهَّلَل َیأ

اِس  ِإَذا َحَکْمُتــْم َبْیَن الّنَ ْهِلَهــا َو
َ
َماَنــاِت ِإَلی أ

َ ْ
وا ال

ُ
ُتــَؤّد

ــا َیِعُظُکْم ِبــِه ِإّنَ اهَّلَل  ْن َتْحُکُمــوا ِباْلَعــْدِل ِإّنَ اهَّلَل ِنِعّمَ
َ
أ

که  َکاَن َســِمیًعا َبِصیًرا « » خدا به شما امر می کند 
امانــت را البتــه به صاحبانش بــاز دهید و چون 
کنید  کم بین مردم شــوید داوری به عدالت  حا
که خدا  همانــا خدا شــما را پنــد نیکو می دهــد 
گاه و بصیــر اســت.« بــرای تحقــق  بــه هــر چیــز آ
کند  ایــن مهم نه تنها شــخص داور بایــد تاش 
از جــاده بیطرفــی منحــرف نشــود بلکــه بایــد از 
ابتدای ارجاع اختاف به داوری تدابیری اتخاذ 
کــه اصــا زمینــه ای بــرای زوال بیطرفــی  شــود 
فراهم نشود. به نظر می رسد اولین و مهمترین 
گام در ایــن راســتا مربــوط بــه انتخــاب داوران 
که  کنند  اســت. طرفیــن بایــد داورانی انتخــاب 
هیــچ ذهنیتــی بــرای جانبــداری و یا ســوگیری 
نســبت به هیچ یک از طرفین نداشــته باشند. 
در احــوال شــیخ اعظــم شــیخ مرتضــی انصاری 
آورده اند: »وقتی می خواســت حکم آب چاهی 
کــه آب آن بــه خــودی خود طاهر بــود ولی در  را 
مجــاورت چاهــی بــا آب غیــر طاهــر قرار داشــت 
بفهمــد، چــون در خانــه او 2 چــاه بــا ایــن دو 
خصوصیــت بود، پیش از مطالعه در باب حکم 
کردند،  کور  این موضوع، دستور داد چاه اول را 
که عاقه او به طاهر شمردن  چرا؟ چون ترسید 
آب آن چاه و مخدوش نشــمردن طهارت آن بر 
گاه  اثر مجاورت با چاه دوم، ناخواسته و ناخودا
بــه ذهــن او اثر بگذارد و مانع از فهم و شــناخت 
حکــم حقیقــی خدا در بــاب آن چاه باشــد.«  از 

این نحوه قضاوت این نتیجه حاصل می شود 
که تأثیر پذیری از منافع یا زیان ها و یا وابستگی 
بــه یک طرف اختاف به طــور غیر ارادی ضمیر 
گاه داور را تحت تأثیر قرار می دهد حتی  ناخودا
گــر آن داور شــیخ مرتضــی انصاری باشــد حال  ا
که آیا اعضای محترم شــورای عالی  این مطلب 
فنی از چنین ملکه نفسانی برخوردار هستند و 
مــی توانند بــدون توجه به منافع یــا زیان های 
احتمالــی دولــت و بــدون نگرانــی از ابقای خود 
در ایــن شــورا به دعــاوی رســیدگی و اظهار نظر 
که بایــد قضاوت راجع به  نمایند مطلبی اســت 

کرد. گذار  آن را به خود ایشان وا
ایــن  کننــدگان مــاده 53 در رد  البتــه تدویــن 
قانونگــذار  اوال  کــه  گفــت  خواهنــد  اســتدالل 
در مــاده 469 قانــون آییــن دادرســی مدنــی به 
طرفیــن امکان انتصاب چنین داورانی را اعطاء 
نموده اســت و ثانیا پیمانکاران در زمان انعقاد 
پیمان پذیرای داوری چنین مرجعی می شوند 
گرفته از توافق  و نقش شورای عالی فنی نشأت 
طرفین است ولیکن در ادامه اشاره خواهد شد 
کــه پیمانکاران راضی بــه داوری چنین مرجعی 

نیستند. 

2-	پیمانکاران	به	داوری	چنین	مرجعی	
تمایل	ندارند.

الــف: هر چند مــاده 469 قانون آیین دادرســی 
کننــده داوری  مدنــی توافــق طرفیــن را توجیــه 
اشخاص غیر بیطرف قرار داده است اما از لحاظ 
گفت چنین اشــخاص  روانی به جرأت می توان 

نمــی تواننــد در رســیدگی و اظهــار نظــر خــود 
بیطرفی را رعایت نمایند. اعتقاد 
کتــاب آســمانی  بــه  و پایبنــدی 
و  مقدســترین  بعنــوان  قــران 
معتبرترین منبع حقوق اسامی 
و تکلیــف مقــرر در آیــه 58 ســوره 
مبارکــه نســاء هــر مســلمانی را از 
داوری در چنیــن مرجعی بر حذر 

می دارد. شــاید رعایت همین مهم بوده اســت 
کــه در الیحــه اصاحــی قانــون آییــن دادرســی 
که در تاریخ 92/4/25مجلس شــورای  مدنــی 
اســامی وصــول آن را اعــام نموده اســت تهیه 
که از صدر  کنندگان الیحه را بر آن داشــته است 
مــاده 469 قانــون آیین دادرســی مدنی عبارت 
کنــد. بــه  »مگــر بــا تراضــی طرفیــن« را حــذف 
موجب ماده 469 اصاحی و در صورت تصویب 
که بنا بر یکــی از جهات مذکور در آن  اشــخاصی 
مــاده فاقــد صاحیــت هســتند حتــی بــا توافق 
طرفیــن نیز قابلیت انتخاب شــدن بعنوان داور 
را ندارنــد. بنابراین بی اثــر بودن تراضی طرفین 
کــه واجد اوصاف اســتقال  در انتخــاب داوران 
گویــای این واقعیت اســت  و بیطرفــی نیســتند 
کــه قانونگذار نیــز به پیامدهای ســوء حاصل از 
داوری اشــخاص غیر بیطرف واقف شــده است 
بنابراین منطق اقتضاء می کند حال که شرایط 
عمومــی پیمان هنوز به تصویب و تأیید نهایی 
کنندگان پیش نویس با  نرسیده اســت تدوین 
گرفتن مفاد ماده 469 الیحه اصاحی،  در نظــر 
تدویــن  را  پیمــان  عمومــی  شــرایط  مــاده 53 

کا قطعه	4راه	آهن	تهران	همدان	سنندج	آما

کردستان-	شرکت	بین	المللی	استراتوس نمایی	نیروگاه	ده	مگاواتی	و		سد	آزاد	-	استان	
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کا کنارگذرجنوبی	بابل-	شرکت	آما

نمایند.
پیمانــکاران  کــه  ایــراد  ایــن  بــه  پاســخ  در  ب: 
 خــود بــدون اجبــار مبــادرت بــه انعقــاد پیمــان
 می نمایند نیز بایدگفت صرفنظر از اینکه عمده 
مدیران شرکت ها ی پیمانکاری از چند و چون 
رضایــت  و  اراده  اصــوال  نیســتند،  گاه  آ داوری 
ایشــان در قبــول یــا رد تمــام یــا برخــی از مفــاد 
پیمــان نقشــی نــدارد. متأســفانه از قبــل مفــاد 
پیمــان در قالــب شــرایط عمومــی و خصوصــی 
پیمــان و توافقنامه توســط دولت تنظیم شــده 
و پیمانــکار در صــورت َبَرنــده شــدن در مناقصه 
بــدون اینکــه مجــاز بــه تغییر هیــچ یــک از مفاد 
پیمان باشــد اراده اش فقط محدود به قبول یا 
کارفرما  رد شــرایط از پیش تعیین شــده توســط 
گر در مفاد پیمان یک تعهد  می باشد بنابراین ا
گنجانده  یا شــرط غیر متعارف به زیان پیمانکار 
شود چاره ای جز پذیرش آن ندارد. درج	شرط	
داوری	در	ماده	53	شرایط	عمومی	پیمان	نیز	
کــه بدون  شــرطی	نــاروا	و	تحمیلــی	اســت چرا 
جلــب نظر پیمانکار، داوران از قبل با پیشــنهاد 
راهبــردی  نظــارت  و  ریــزی  برنامــه  معاونــت 
وزیــران  هیــأت  تصویــب  و  جمهــوری  ریاســت 
منصوب شده اند و در صورت الزم االجرا شدن 
گزیر  پیمانــکاران بــر خاف میــل باطنی خــود نا
گاه  که هیچ  از پذیــرش آن هســتند با این امیــد 
گر از  در اجرای پیمان اختافی حادث نشــود و ا
کارفرما  بــد حادثه درگیر تنــد باد ناســازگاریهای 

که باید پیمان  شــدند بر این امر واقف هســتند 
کــه البته همــراه با  را بــه یــک سرنوشــت موهوم 

خسران و زیان هست بسپارند. 
آنچــه	تردیــدی	در	نــاروا	بــودن	شــرط	داوری	
در	شــرایط	عمومــی	پیمــان	جدیــد	باقی	نمی	
گــذارد	اجبــاری	شــدن	مراجعه	بــه	داوری	این	
شــورا	مــی	باشــد. بــه موجــب شــرایط عمومی 
که از ســال 1378 اجرایی شــده  پیمــان جــاری 
اســت، در صورت بروز اختــاف هر یک از طرفها 
می توانــد درخواســت ارجاع موضــوع اختاف را 
بــه رئیــس ســازمان برنامــه بودجه ارایــه نماید.  
خ 84/8/17  نامــه شــماره 513/130404 مــور

که صراحتا  ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی نیز 
 توســل به این شــیوه را اختیاری دانســته است 
گونــه شــبهه را در اختیــار پیمانــکار برای  راه هــر 
مراجعــه به داوری بســته اســت. حــال	آنکه	در	
شــرایط	عمومــی	پیمــان	جدید	ایــن	اختیار	از	
طرفیــن	ســلب	شــده	و	مــاده	53-3	طرفین	را	
ملتــزم	بــه	ارجــاع	اختالفــات	خــود	بــه	داوری	
شــورای	عالی	فنی	نموده	است	و	پیمانکاران	
را	از	مراجعــه	به	دادگســتری	برای	رســیدگی	به	

دعاوی	محروم	نموده	است.	

کــه  ایــن نوشــته در صــدد القــای ایــن شــبهه 
تضییــع  و  بیدادگــری  موجــب   3-53 مــاده 
حقــوق پیمانــکاران مــی شــود نیســت بلکه به 
کــه صرفنظر از   دنبــال اثبــات ایــن نکتــه اســت 
از  ای  نشــانه  هرگونــه  فقــدان  و  هــا  نارســایی 
و  حــل  امــر  در  فنــی  عالــی  شــورای  کارآمــدی 
شــیوه  ایــن  از  پیمانــکاران  اختافــات،  فصــل 
دادخواهــی احســاس امنیت و اجــرای عدالت 
کنند. این ضرب المثل انگلیســی شــاید  نمــی 
گویای دیدگاه نگارنده این ســطور  بهتــر بتواند 
گفته اند » این نکته بسیار مهم است  که  باشد 
کــه عدالــت نــه تنها اجرا شــده باشــد بلکه الزم 
اســت بــه طــور آشــکار و غیر قابــل تردیــدی نیز 
اینگونــه بــه نظر برســد.«  می خواهــم بگویم با 
اجرایی شــدن این ماده پیمانکاران احســاس 

کنند. عدالت نمی 

 
در	مــاده	53-3	این	شــرایط	عمومی	
از	داوری	به	عنوان	شــیوه	نهایی	حل	
و	فصــل	اختالفــات	یــاد	شــده	اســت	
و	برخــالف	شــرایط	عمومــی	پیمــان	
بــه	 مراجعــه	 در	 طرفیــن	 کــه	 جــاری	
داوری	مختار	هستند،	در	این	شرایط	
پیمانــکاران	 پیشــنهادی،	 عمومــی	
برای	حل	و	فصل	اختالفات	راجع	به	
گزیــر	از	مراجعه	 طرحهــای	عمرانــی	نا

به	شورای	عالی	فنی	می	باشند

http://f.manmote.com/pdf/khorasani-naeini.pdf کنید   - رجوع 
”.It is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done“   -   
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تهیه و تدوین هر دستورالعمل و یا بخشنامه تکمیلی هنگامی 
که یا دســتورالعمل قبلی پاســخگوی تمامی  ضــروری می یابد 
موارد نبوده است و یا اینکه با بروز شرایط جدید انجام تغییرات 
گردید تهیه  که مشــخص  ضــروری میگــردد . لــذا از مدتها قبل 
کار نهادهای ذیربط  شــرایط عمومی پیمان جدید در دســتور 
در معاونــت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری 
گردید  گرفته اســت این توقــع در جامعه پیمانکاری ایجاد  قرار 
کاستی های شرایط عمومی پیمان  که بخش قابل توجه ای از 
گردید ولی با انتشار پیش نویس شرایط  جاری بر طرف خواهد 
که علیرغم رفع بعضی  گردید  عمومی پیمان جدید مشــخص 
ج شــرایط و بندهای جدید  از اشــکاالت و ابهامــات قبلــی با در
کــه در ذیل به صورت  گردیده اســت  ابهامــات دیگــری نمایان 
گردید لــذا در حال  مختصــر بــه تعــدادی از آنها اشــاره خواهــد 
کارشناســان محتــرم معاونت  کــه اهتمــام مســئولین و  حاضــر 
کامل  که شرایط عمومی پیمان  برنامه ریزی بر این مهم است 
و جامعی انتشــار یابد پیشنهاد میگردد اواًل : در انتشار شرایط 
عمومی پیمان جدید تعجیل نگردد و ثانیًا : با بررسی و تجزیه 
کارشناســان صاحب نظر در  و تحلیل نظریات دریافتی از دیگر 
بخشــهای دیگر علــی الخصوص جامعه پیمانکاری و تشــکیل 
کارشناســی نســبت به ویرایش و اصاحات  جلســات مشترک 
که تا  گــردد  الزم و منطقــی اقــدام شــود تــا نتیجــه ای حاصــل 
حد قابل قبولی پاسخگوی قراردادهای پیمانکاری در تمامی 

زمینه ها باشد . 
بدیهی است نقد بر هر دستورالعملی به مراتب سهل تر از تهیه 
ج تعــدای از اشــکاالت به معنی  و تدویــن آن مــی باشــد لذا در
که در تهیه شرایط عمومی  کارشناسان محترمی  نفی زحمات 
پیمان شرکت و همکاری داشته اند به هیچ وجه نخواهد بود . 
ج  در ذیــل بــه صورت نمونه پــاره ایی از مــوارد و ابهامات مندر
در پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید عنوان می گردد : 

ماده	21 : 
در بنــد 21-4-1 بــا عنــوان پوشــش هــای بیمــه ای در تکمیــل 
کارفرما الــزام دارد  که  کارفرما می بایســتی عنوان شــود  تعهدات 
که در صورت بروز  کند  کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه 
حادثه خسارات دریافتی از بیمه گر با کسر فرانشیزها برای اعاده 
کافــی باشــد و در غیر اینصــورت پرداخت  کارهــا بــه حالــت اولیه 

کوتاه بر پیش نویس نگاهی 

 شرایط عمومی پیمان جدید
تنظیم	:	علی	روزی	طلب
کمیسیون	فنی	سندیکای	شرکت	های	ساختمانی 	عضو	

سد ژاوه- شرکت ژیان
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مابــه التفــاوت جبران خســارات به 
عهده کارفرما می باشد و همچنین 
گونه ای  بیمه نامه می بایســتی به 
کــه در صــورت بــروز  تنظیــم شــود 
حادثــه جبــران خســارات بــه نــرخ 
گــردد و به  روز وقــوع حادثــه انجــام 
عبارتــی تعدیلهــا و یا مابــه التفاوت 
مصالــح و هر گونه وجوه دیگری که 
به موجب اســناد و مــدارک پیمان 
جهت اجرای عملیات به پیمانکار 
گیــرد در مبلغ بیمه نامه  تعلق می 

درج شود . 

ماده	24 : 
ج شــده  1- در مــاده 24-3-2 در
کــه  یــک نســخه از پیمــان  اســت 
پیمانــکار فرعی با پیمانکار باید به 
مهنــدس مشــاور و یــک نســخه از 
کارفرما تســلیم شــود و این  آن بــه 
کــه پیمــان مذکور  در حالــی اســت 
طــرف  دو  بیــن  اســت  قــراردادی 
دیگــر و بــا شــرایطی متفــاوت لــذا 
دلیلی جهت ارائــه آن به مهندس 
کارفرمــا وجود نــدارد و  مشــاور و یــا 
پیشــنهاد میگردد این بند به این 
که یک نسخه  صورت اصاح شود 
از شــرایط فنــی و مشــخصات فنی 
پیمان پیمانــکار فرعی با پیمانکار 
فنــی  شــرایط  بــا  تطبیــق  جهــت 
قــرارداد اصلی به مهندس مشــاور 
کارفرمــا تســلیم شــود ،  توضیــح  و 
گردیــده  اینکــه در بنــد 24-6 ذکــر 
کارفرما در قبال پیمانکار  که  است 
جــزء از جملــه پرداخــت مطالبات 
هیچ نوع تعهد و مسئولیتی ندارد 
و پیمانــکار جــزء صرفًا بــا پیمانکار 
اصلــی طــرف قــرارداد و متعهــد به 

یکدیگر می باشند . 
کًا  بایســتی  مــی   7-24 بنــد   -2
حذف شود چون شرایط قراردادی 
پیمانــکار اصلــی بــا پیمانــکار جــزء 
هیچ تشــابهی بــا شــرایط پیمانکار 
کارفرما ندارد و توافقات به  اصلــی و 
نحــو دیگــری انجــام می پذیــرد لذا 
دلیلی وجود ندارد که طرف سومی 

که نقشی در قرارداد منعقده بین دو 
طرف دیگر ندارد حکمی جهت آن 

قرارداد صادر نماید . 

ماده	35 : 
در بند 35 اشاره گردد که در آزادسازی 
مراحــل دوگانــه آزادســازی تضمیــن 
حســن انجام کار تقدم و تأخر شرایط 
وجــود ندارد و بـــه طور مثال چنانچه 
پـروژه تحویل قطعی گردیـد ولی هنوز 
صورت وضعیت قطعی تـأئید نگردیـده 
است می بایستی نصف مبلغ تضمین 

حسن انجام کار آزاد گردد . 

ماده	36 : 
گردیــده  عنــوان   4-36 بنــد  در 
که مهلت پرداخت هر قسط  است 
پیش پرداخت ســه هفتــه از تاریخ 
درخواست پیمانکار ، یـــا 2 هفته از 
تـاریخ ارائـه تضمین توسط پیمانکار 
کــدام بیشــتر اســت بـــاشد در  هــر 
صورتیکـه صدور ضمانتنامه پیش 
پرداخــت توســط بانکها منــوط به 
کارفرمــا بــه پیمانــکار  کتبــی  اعــام 
و  ضمانتنامــه  تهیــه  خصــوص  در 
کارفرمــا به بانک از طرف  ارائــه نامه 
صــدور  درخواســت  و  پیمانــکار 
کارفرما نیز  ضمانتنامه می باشــد و 
در صــورت عــدم وجــود نقدینگــی 
کافــی نامــه مذکــور را ممکن اســت 
چــون  بنابرایــن  و  ننمایــد  صــادر 
پیمانــکار نمــی توانــد ضمانتنامــه 
تهیــه نمایــد تأخیــرات ایــن بخش 
منتفــی میگــردد لــذا ایــن بنــد می 

بایستی اصاح گردد . 

مضمــون  بــه  توجــه  بــا  آخــر  در 
کــه  ســنایی  حکیــم  بیــت   ایــن 

می فرماید : 
میــزد   نیــا  هــوا  عاقــل  دو  بــا 
یــک هــوا از دو عقــل بگریــزد 

مجــدداً بــر دریافــت نظریــات دیگر 
کارشناســان و بررســی و اعمــال آن 
در شــرایط عمومــی پیمــان جدید 

کید می گردد .  تأ

نمایشگاه

و  تجهیــزات  و  ســاختمان  صنعتی ســازی  نمایشــگاه  ششــمین 
فناوریهای نوین صنعتی ســازی ســاختمان روزهای سوم تا ششم 
آبانمــاه بــا حضــور بیش از 150 شــرکت داخلی در مصلــی بزرگ امام 
خمینی)ره( تهران برگزار شد.  ارائه جدیدترین فناوری ها، آشنایی 
بــا مباحــث فنــی و اجرایی صنعتی ســازی ســاختمان و ایجــاد بازار 
مناســب بــرای عرضــه تولیــدات صنعــت ســاختمان از مهمتریــن 
اهــداف برپایــی نمایشــگاه عنــوان شــده بــود.در ایــن نمایشــگاه 
که در آن به  ســندیکای شــرکتهای ساختمانی نیز غرفه ای داشــت 
معرفــی شــرکتهای عضو خود و خدمــات این ســندیکا پرداخت. از 
ایــن غرفــه آقایان: احمــد ناطق نوری نماینده  پیشــین مردم نور و 
محمودآباد در مجلس و مشــاور عالی وزیر نفت، مهندس منوچهر 
شیبانی، مدیرکل دفترسازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای 
وزارت راه و مهنــدس حســن محتشــم رییــس انجمن انبوه ســازان 
کردنــد و بــا توانایی هــای شــرکتهای عضــو  اســتان تهــران بازدیــد 

سندیکا آشنا شدند.  

	در	ششمین	نمایشگاه	صنعتی	سازی	ساختمان:

رواج	
صنعتی	سازی

افزایش	عمر	ساختمان-	کاهش	هزینه

کوتــاه	 گــرد	در	راه	پله	هــا،	زمینه	ســاز	فراغتــی	 پا

بــرای	انســان		از	فشــار	ناشــی	از	بــاال	رفتــن	از	

گرد	در	مجله...... پله	ها	است	و	این	پا

کمیسیون	انتشارات				
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کوتــاه	 گــرد	در	راه	پله	هــا،	زمینه	ســاز	فراغتــی	 پا

بــرای	انســان		از	فشــار	ناشــی	از	بــاال	رفتــن	از	

گرد	در	مجله...... پله	ها	است	و	این	پا

کمیسیون	انتشارات				

پاگرد

کاربردهای	مثبت	زبانی

با زبان می شود روحیه داد.
با زبان می شود آبرو خرید.
کرد با زبان می شود تعریف 
با زبان می شود آشتی داد

با زبان می شود دلداری داد
کــرد، خامــوش  را  آتشــی  می شــود  زبــان   بــا 

که نه؟  چرا 

نــام	 بــه	 تــو	ومعجــزه	خداونــد،	دیــواری	اســت	 میــان	آرزوی	
گــر	دوســت	داری	بــه	آرزویــت	برســی	بــا	تمام	 اعتمــاد.	پــس	ا
کودکــی	نگــران	وعــده	بعدی	 کــن.	هیــچ	 وجــود	بــه	او	اعتمــاد	
غذایــش	نیســت	زیــرا	بــه	مهربانــی	مــادرش	ایمــان	دارد.	ای	

کودکانه	داشته	باشیم. کاش	ایمانی	از	جنس	

گی	"جامعه	زنده" 30	ویژ
ویژگی	مهم	این	سلسله	نوشته	ها،	کد	گذاری	آنهاست	به	گونه	ای	که	هر	کدام	از	ویژگی	ها،	بخشی	

از	یک	فرایند	مهم	در	جامعه	را	نمایندگی	می	کند.
به	نوشته	دکتر	سریع	القلم	،	جامعه	ای	زنده	است:

1.			که	در	عرصه	های	اقتصاد	،	هنر،	علم	،	سیاست	،	میان	شهروندان	رقابت	قاعده	مند	وجود	
داشته	باشد

2.	که	آموزش	اخالق	و	مسئولیت	اجتماعی	در	دوره	دبستان	تمام	شده	باشد
3.	که	تعداد	رسانه	های	غیر	دولتی	حداقل	دو	برابر	دولتی	باشد

4.	که	در	جاده	های	آن	در	هر	صدکیلومتر	برای	شهروندان،	استراحتگاه	ساخته	شده	باشد
5.	که	شهروندان	آن	به	وفور	به	هم	اعتماد	کنند

کثر	هزینه	ای	غذا	و	مسکن	،	35	درصد	درآمد	شهروندان	باشد 6.	که	حدا
7.	که	در	فرودگاه	های	آن	،	حداقل	از	70	ملیت	و	70	شرکت	هواپیمایی	خارجی	تردد	کنند

8.	که	شهروندان	آن	وقتی	به	چهار	راهها	می	رسند	،	اتومبیل	خود	را	کاماًل	متوقف	کنند
9.	که	نرخ	تورم	در	آن	یک	رقمی	باشد

	به	عنوان	شغل	نگاه	نکنند	بلکه	برای	خود،	
ً
10.	که	اســاتید	دانشــگاه	آن	به	کار	دانشگاهی	صرفا

مسؤولیت	و	رسالت	اجتماعی	قایل	باشند
11.	که	شهروندان	آن	به	انجام	کارهای	صحیح	و	منظم	توام	با	سالمتی	مالی	عادت	کرده	باشند

کثر	3	سال	به	طول	انجامد 12.	که	تکمیل	پیچیده	ترین	طرح	های	"عمرانی"	در	آن	،	حدا
13.	که	دائما	از	شهروندان	آن	برای	سفر،	درخواست	ویزا	نکند

14.	که	مجموعه	جامعه	و	سیستم	از	مرحله	امنیت	و	بقا	عبور	کرده	باشد
15.	که	شهروندان	آن	پس	از	تصادف	رانندگی	که	پیش	می	آید	،	حتی	یک	واژه	ناپسند	نسبت	به	

طرف	مقابل	استفاده	نکنند
16.	که	مدیریت	آن	جامعه		مبتنی	بر	سعی	و	خطا	نباشد

17.	که	شــهروندان	نظافت	محیط	عمومی	،	خیابان	ها	،	جاده	ها	و	ســواحل	را	با	نظافت	محل	
سکونت	و	اتومبیل	خود	مساوی	بدانند

18.	که	حداقل	سه	و	نیم	درصد	نرخ	رشد	اقتصادی	داشته	باشد
19.	که	شهروندان	آن	نگران	آینده	خود	نباشند

20.	که	دستگاه	های	اجرایی	آن	با	fact	تحلیل	کنند	و	نه	با	تخیل
21.	که	در	آن	فرهنگ	مکتوب	بر	فرهنگ	شفاهی	غالب	باشد

22.	که	شهروندان	آن	از		اخالقی	بودن	و	رعایت	حریم	های	اجتماعی	،	لذت	ببرند
23.	که	شان	و	احترام	و	منزلت	تولیدکننده	از	صاحب	سمت	باالتر	باشد

 24.	واژه	هــای	"ببخشــید	"	،"عــذر	مــی	خواهــم"	و	"اشــتباه	کــردم"		به	وفــور	در	میان	شــهروندان
	رواج	داشته	باشد

25.	که	شهروندان	آن	،	دندان	های	سالم	داشته	باشند
26.	که	انتقاد	از	اندیشه	ها	و	سیاست	گذاریها	در	آن	،	پی	آمدی	نداشته	باشد

27.	که	سیاست	مداران	آن	با	هم	قطاران	خود	در	محیط	بین	المللی	
مرتب	در	تعامل	باشند

28.	که	وقتی	پلیس	راهنمایی	،	اتومبیلی	را	به	خاطر	تخلف	رانندگی	
متوقف	می	کند	،	پلیس	سراغ	راننده		برود	نه	بالعکس

29.	که	حفظ	تعالی	،	شکوفایی	وطن	و	کشور	بر	هر	امر	دیگری	اولویت	
داشته	باشد

30.					که	در	آن	شــهروندان	عالقه	ای	به	داشــتن	سمت	دولتی	
نداشته	باشند	بلکه	با	فکر	،	همت	و	توانایی	های	خود	زندگی	

کنند.

کنیم اینگونه	نگاه	
 1.	مرد	را	به	عقلش	نه	به	ثروتش

 2.	زن	را	به	وفایش	نه	به	جمالش
کالمش  3.	دوست	را	به	محبتش	نه	به	

4.	عاشق	را	به	صبرش	نه	به	ادعایش
 5.	مال	را	به	برکتش	نه	به	مقدارش

 6.	خانه	را	به	آرامشش	نه	به	اندازه	اش
کاراییش	نه	به	مدلش  7.	اتومبیل	را	به	

کمیتش کیفیتش	نه	به	 8.	غذا	را	به	
9.	درس	را	به	استادش	نه	به	سختیش

10.	دانشمند	را	به	علمش	نه	به	مدرکش
کردش	نه	به	جایگاهش 11.	مدیر	را	به	عمل	

12.	نویســنده	را	بــه	باورهایــش	نــه	بــه	تعــداد	
کتابهایش

13.	شخص	را	به	انسانیتش	نه	به	ظاهرش
کیش	نه	به	صاحبش 14.	دل	را	به	پا

 15.	جسم	را	به	سالمتش	نه	به	الغریش
نــه	 معنایــش	 عمــق	 بــه	 را	 ســخنان	 	.16   

گوینده	اش به	

کنیم نگاه	
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ک	عضو	هیــات	مدیــره	نیــز	در	این	 کاظــم	ســما مهنــدس	
گفت: بــرای یافتن  باره	
جایگاه در اتاق بازرگانی 
گسترده  نیاز به فعالیت 
ای هست. ساختار اتاق 
باید در این فرایند مورد 
گیــرد. البته  توجــه قــرار 
مــا در ایــن بــاره فعالیت 
کــرده ایــم.  خــود را آغــاز 
با دســتور هیــات مدیره 
محتــرم تیمی متشــکل 
از بنــده، مهنــدس صدرهاشــمی نــژاد، مهنــدس ملکیانی و 
مهنــدس دادمان تشــکیل شــد. ما نیــز مســئله عضویت در 
اتاق را به ســطح موسســه صنعت احداث بردیم و با تعریف 

کردیم.  کار خود را آغاز  تیمهای اجرایی 
در حــال حاضــر ماهیــت عضویــت در اتاق  بــا دوره قبل فرق 
دارد و شرکتها ناچارند برای عضویت همه مراحل را با دقت 

کنند. طی 
 ضمــن اینکــه ســرپل هــای پرداخــت بدهــی نیــز ســر جــای 
کار شــرکتی  در  قبــا  فــردی  گــر  ا حتــی  و  دارد  قــرار   خــود 

کرده و آن شــرکت به اتاق بدهکار است، وی نمی تواند   می 
قبل از تسویه بدهی برای عضویت اقدام نماید. 

مهندس	صدر	هاشمی نژاد	رئیس	هیئت	مدیره		شرکت	استراتوس	و	عضو	
گیری بانکهای خصوصی  شــورای	عالی	ســندیکا	با اشــاره به تاریخچه شــکل 
گســترده و توانمنــد از انــواع انجمنهــا و تشــکلها  کــرد: بایــد جبهــه ای  عنــوان 
که یکــی از مهــم تریــن راههــای آن اتــاق بازرگانی اســت. صنف  بــه وجــود آیــد 
که با  کنــد  پیمانــکاران بخــش خصوصــی وظیفــه خود مــی داننــد حرکتی آغاز 
ایجــاد تحولــی در اتــاق 
جــدی  بــه  بازرگانــی 
فعالیتهــای  شــدن 
ارتقــای  جهــت  در  آن 
خصوصــی  جریــان 
 ) آزاد  )اقتصــاد  گرایــی 
گیرد. وگرنه هیچ  شکل 
ســندیکایی  و  تشــکل 
بــه تنهایــی نمــی تواند 
خــود را نماینده بخش 
از  بخوانــد.  خصوصــی 
طرفــی اتــاق در انجــام 
چنین وظیفه خطیری 
بایــد اعتــدال را رعایــت 
روی  تمرکــز  بــا  و  کنــد 
از  اقتصــادی  مباحــث 
امــور سیاســی  ورود در 

بپرهیزد.    

شــرکتهای  ســندیکای  مدیــره  هیــات  جلســه 
ســاختمانی بــا حضــور اعضای شــورای عالــی برگزار 
شــد. در این جلســه وضعیت بانکــداری در ایران، 
الزامــات و اقدامــات برای عضویت بیشــتر شــرکتها 
در اتــاق بازرگانــی، و انتخابــات پیش روی شــورای 
که نظر  گرفت  هماهنگی مورد بحث و  بررســی قرار 
خوانندگان محترم ماهنامه را به مشروح آن جلب 

می نماید.

جلسه هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانینشست
 با حضور اعضای شورای عالی برگزار شد
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مهنــدس	خوانســاری	نائــب	رئیــس	 ســپس 
عضویــت	 دربــاره	 	 ســندیکا	 مدیــره	 هیــات	
داریــم  توقــع  گفــت:	 بازرگانــی	 اتــاق	 در	
همــه  تــاش  مدیــره  هیــات  و  عالــی   شــورای 
جانبه ای به کار برند.  از جمله تعامل با معاونت 
دادمــان  مهنــدس  انتخــاب  و  ریــزی  برنامــه 
عالــی  شــورای  در  خصوصــی  بخــش  طــرف  از 
 فنــی از جملــه آنهاســت. عــاوه بــر این تصمیم 
 بر تخصیص 34 درصد از بودجه عمرانی که طی 

رایزنی هایی با آقای دکتر نوبخت حاصل شد.
مهنـــدس خوانســـاری بـــا اشـــاره بـــه نشســـت 
اجـــرای  دربـــاره  نــــــــــــــــوبخت  دکتـــر  آقـــای 
تشـــکلها،  بـــا  کاره  نیمـــه  پروژه هـــای 
حـــدود  بگویـــم  می دانـــم  الزم   افـــزود: 
اتمـــام بـــرای  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   400 

 پـــروژه هـــای عمرانـــی الزم اســـت در حالـــی 
میلیـــارد  هـــزار   38 عمرانـــی  بودجـــه  کـــه 
کاره و ـــه  ـــتان نیم ـــت. 560 بیمارس ـــان اس  توم

کاره را مـــی تـــوان  3600 پـــروژه ورزشـــی نیمـــه 
ـــه در نهایـــت مصـــوب  ک ـــرد  ک ـــر  ـــرای مثـــال ذک ب
ــا  ــود تـ ــذار شـ ــی وگـ ــه بخـــش خصوصـ ــده بـ شـ

کننـــد.  بـــرای اتمـــام آنهـــا اقـــدام 
وی افزود:  ایجاد دبیرخانه نهاد تعامل، و تاش 
برای تمدید رتبه قبلــی پیمانکاران با توجه به 
شرایط اقتصادی موجود بوده است. در نهایت 
گفــت زمینه همکاری بــا دولتمردان  مــی توان 

امکان پذیر شده است.

آقــای	نادر	عطایی	رئیــس	هیات	مدیره	
شرکت	جهانپارس	و	عضو	شورای	عالی	
گفت:	هیات مدیره سندیکا  سندیکا	هم	
موظــف اســت اعضــا را بــرای ثبت نــام در 
کند. بیشتر از همه نیز باید  اتاق تشــویق  
شــرکتهای باتجربــه را مدنظــر قــرار دهــد. 
ضمن اینکه الزم است به تقویت استانها 
کــه مــن به  نیــز بیاندیشــیم. پیشــنهادی 
مهنــدس خوانســاری دادم و ایشــان طی 
کردند  کانون سراســری اعام  نامــه ای به 

و  خواستار پیگیری آن شدند.

عالــی	 شــورای	 عضــو	 انصــاری	 محمدرضــا	 مهنــدس	
بــه	ایشــان	و	 کــه	 لــوح	تقدیــری	 از	 بــا	تشــکر	 ســندیکا	
گفت: این لوح  مهندس	صدر	هاشــمی نژاد	اعطا	شــد،	
ارزش ویــژه ای داشــت چــون از طــرف جماعــت صاحــب 
گرایــش دولتمــردان  تشــخیص اهــدا شــد. بــه نظــر مــن، 
بــه حفــظ قــدرت و تــوان دولــت امــری طبیعــی اســت به 
کــه دولت ما امکان  دسترســی به درآمد آســان  خصــوص 
را از طریق فروش نفت دارد. متاســفانه  با چنین نگاهی، 
کار ارزش اساســی نیست و نفت تبدیل به ارزشی اساسی 
کــه به بخش  کشــورهای دیگر  کــه در  مــی شــود در حالــی 
خصوصــی اهمیــت مــی دهنــد بــه دلیــل تمرکز بر هســته 
کار، دولت بــه حضور بخش  اصلــی یعنــی ارزش دانســتن 

خصوصی اهمیت می دهد.
که  دوران ســختی  گذار قرار داریم  وی افزود: ما در دوران 
کنیم بخش خصوصی هیچ شانســی  اســت اما نباید فکــر 
نــدارد. ایــن شــانس مربــوط بــه شــیوه اقــدام تشــکلها و 

سازماندهی آنهاست. 
گذشــته، نســبت بــه ایــن بخــش   امــروزه دولــت بیــش از 
پذیرش نشــان می دهد. بایــد تحولی در نگاه  به دولت و 

کمیت به وجود آید.  مجموعه حا
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مهنــدس	ناصرمعدلــی	رئیس	هیــات	مدیره	
عضــو	 و	 پرلیــت	 شــرکت	
شــورای	عالــی	ســندیکا	نیــز	
چیــن  در  کردنــد:  تصریــح	
اقتصــاد  از  درصــد   10 فقــط 
چیــن  و  شــد  خصوصــی 
توانســت بــا همیــن 10 درصد 
به عنوان یکی از اقتصادهای 
شــود.  ح  مطــر جهــان  برتــر 
عکس العمــل دولتمــردان در 

می دهــد  نشــان  خصوصــی،  بخــش  تشــویق 
دولتمــردان مــا بــه اهمیــت بخــش خصوصی 
پی بــرده انــد. ایــن امــر فرصتــی بــرای بخــش 

راســتای  کــه قدمهایــی در  اســت  خصوصــی 
جمهــوری  سیاســتگذاری 
قدمهایــی  بــردارد.  اســامی 
در  جایــگاه  یافتــن  ماننــد 
اتــاق و تشــکیل ســندیکاهای 
مختلف و انســجام آنها؛  البته 
کارها دشــوار و انرژی بر  بعضــی 
اســت. امــا در مورد ایــن قبیل 
جمــع  اول،  اصــل  نیــز  کارهــا 
آوری نیروهــا برای رســیدن به 
هدف اســت. خوشبختانه در این باره مجمع 
سندیکایشرکتهای ساختمانی  برای همکاری 

کرده اند.  با هیات مدیره اعام آمادگی 

عکس	العمل	دولتمردان	در	
تشــویق	بخــش	خصوصــی،	
نشــان	می	دهد	دولتمردان	
ٮݪݓخــش	 اهمیــت	 بــه	 مــا	

خصوصی	پی	برده	اند

مهنــدس	جمالــی	عضــو	دیگــر	هیــات	
مدیــره  بــر زمانبــر بــودن پروســه فراینــد 
کیــد کردنــد و گفت:  عضویــت در اتــاق تا
بــه  فقــط  خصوصــی  بخــش  مســئله 
پیمانــکاران اختصــاص نــدارد و صنایــع 
کشــور نیــز مشــکل دارنــد. بــه خصــوص 
کارهــای  از لحــاظ تبــادل ارزی. دربــاره 
نیمه تمــام، دولــت می خواهد ســرمایه 
کار را به ســرانجام  گــذار بخش خصوصی 
برساند که شدنی نیســت. در دوره های 
 گذشته توان پیمانکاران به قدری تحلیل
  برده شد که در حال حاضر پیمانکاران ما 

توان سرمایه گذاری ندارند. 

دیگــر	 عضــو	 امیــرزاده	 مهنــدس	

هیات	مدیره	ســندیکا	نیز	عنوان	

کرد:	

اســت.  ســرمایه  اصلــی  مســئله 

مــا بــرای توســعه نیــاز بــه ســرمایه 

الزم  منظــور  ایــن  بــرای  و  داریــم. 

بــه  کشــور  هــای  دروازه  اســت 

گــذاران خارجــی بــاز  روی ســرمایه 

بــرای  ســرمایه،  امنیــت  و  باشــد. 

گــذاران داخلــی و خارجی  ســرمایه 

 فراهم شود. 

مهنــدس	نــوروزی،	عضــو	شــورای	عالی	
کارهای	عمرانی	 ســندیکا	نیز	با	اشاره	به	

گفت:  کشور	 ناتمام	موجود	در	
کاݥرݥهݥ ماݥندݥنݥ طرݥحهاݥیݥ عمرݥاݥنیݥ اݥثرݥاݥتݥ  نیمهݥ 
گــذݥاݥرݥدݥ اݥزݥ جملهݥ  خیلــیݥ بــدݥیݥ برݥ جــاݥیݥ مــیݥ 
ماݥنــدݥنݥ  معلــقݥ  وݥ  پیماݥنــکاݥرݥاݥنݥ  باݥتکلیفــیݥ 
کهݥ نباݥیــدݥ اݥزݥ آݥنݥ غاݥفلݥ شــدݥ.ݥ ضمنݥ  ســرݥماݥیهݥ 
کــهݥ اݥصاݥ  اݥینکــهݥ پــرݥوݥژݥهݥ هاݥیــیݥ وݥجــوݥدݥ دݥاݥرݥندݥ 
آݥنهــاݥ  بــهݥ  باݥیــدݥ  وݥ  نیســتندݥ  وݥاݥگــذݥاݥرݥیݥ  قاݥبــلݥ 

پرݥدݥاݥختهݥ شوݥدݥ.ݥ 
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آلودگی	بیش	از	حد	زیست	محیطی	تهران	بزرگ
	وݥ	رݥاݥهݥ	حلݥ	پیشنهاݥدݥیݥ	

کنان  ســا شــهری،  مشــکات  بــروز  هنــگام 
ایــن از  برون رفــت  بــرای  دارنــد  وظیفــه   آن 

 مشکل ، چاره جویی نمایند.
قبــل و بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در 
ایــران، بــه دلیل پــاره ای از سیاســت گذاریها 
بــا  و روشــهای اجرایــی و تخصیــص منابــع 
محوریت توسعه مرکز، مهاجرت از بخشهای 
کمتربرخــوردار  پیرامونــی مناطــق محــروم و 
کانشــهر تهران  بــه شــهرهای بزرگ بــه ویژه 
کثیــری  جمعّیــت  یافــت.  شــتابان  رشــدی 
از روســتاها بــه پایتخــت هجــوم آوردنــد تا با 
بــه اشــتغال و دریافــت مزایایــی  دسترســی 

نظیر منــزل و غیره از هموطنان تهرانی خود 
که  کــه پایتختی  گونــه ای  عقــب نماننــد، به 
از عهــده  خدمات رســانی بــه چهــار میلیــون 
نفــر بــه خوبــی برنمی آمــد، ظرف ســه دهه، 
جمعّیــت آن بــه بیــش از ســه برابــر افزایــش 
یافت. چنانچه شــرایط با همین روند پیش 
رود قطعــًا ظــرف ســه دهــه آینــده جمعیــت 
این شــهر به بیــش از 24 میلیون نفر خواهد 

رسید. 
ایــن افزایــش جمعّیــت، همــراه بــا ســاخت 
و ســازهای بی رویــه، مبتنــی بــر ســودجویی 
بســازوبفروش  بــه  موســوم  گروهــی  توســط 

گرانــی بیش از اندازه مســکن  کــه به واســطه 
و  کوتــاه  بســیار  زمــان  مــدت  در  تهــران  در 
غیرمتعارف ثروتمند شــدند موجب تشــدید 
گردیــد و همین طور شــهرداری ها  مهاجــرت 
که بخشــی از ممر درآمدشــان را روی فروش 
کرده انــد، زمینه های  کــم متمرکــز  اضافــه ترا
از  بیــش  ایــن شــهر  بــرای معضــات  را  الزم 
که به جرأت  پیش فراهم ســاختند تا جایی 
گفت، چنانچه روند شــتابان فعلی  می توان 
ساخت و ساز در این شهر ادامه یابد ، تهران 
از جنبه هــای مختلــف بــه بن بســت خواهد 

رسید. 

مهندس	نادر	عطائی
گروه	ساختمانی	جهان	پارس رئیس	هیأت	مدیره	

مقاله
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کنان تهران، به  کثر ســا تا دو ســه دهه  پیــش ا
کار و تجارت  کســب و  که در  خصــوص آنهایــی 
بودنــد، رغبتــی بــرای خریــد خانــه مســکونی 
زیــرا  بودنــد،  اجاره نشــین  اغلــب  و  نداشــتند 
خرید منزل ســودآور نبــود. صاحبان و مالکان 
کــه  را  بهایــی  اجــاره   هــم  اجــاره ای  منــازل 
می گرفتنــد، اغلــب آن را در پایــان ســال صرف 
تعمیــرات ، رنگ و نقاشــی می کردنــد. منزل و 
کاالی سرمایه ای نبود. ولی در مدت  آپارتمان 
کاالی  ســاختمان،  و  زمیــن  کوتاهــی،  زمــان 
گردید و توانست منافع  ســرمایه ای پرســودی 
هنگفتی را نصیب بســاز و بفروش ها و دالل ها 

کند. 
کشــورهای پیشــرفته  که در  الزم به ذکر اســت 
کاالهــای غیرســرمایه ای اســت  مســکن جــزء 
آن  قیمــت  زمــان  گذشــت  اثــر  در  مــرور  بــه  و 
بسازوبفروشــها  گــروه  ولــی  می یابــد  کاهــش 
اصــول  کــردن  پایمــال  و  گذاشــتن  پــا  زیــر  بــا 
اخاقــی و بــا همــکاری و همراهــی دالل هــای 
که قصد دارند یك شــبه ره صد ساله  ســودجو 
را بپیماینــد، هــر ســاله مبلــغ قابــل توجهی به 
گرانــی  قیمــت ســاختمان اضافــه می کننــد و 
انفجارگونــه قیمــت ســاختمان باعث شــده تا 
که ظرفیت ثروتمند شدن را نداشتند  عده ای 
بــه یکباره به ثــروت هنگفتی دســت یابند و با 
ولخرجی هــای بی رّویه، موجــب افزایش بیش 
از حــد قیمت هــای مایحتــاج عمومــی مــردم 
دیگــر  و  حقوق بگیــران  بــر  را  عرصــه  و  شــوند   
کنند  کافــی ندارند، تنــگ  کــه درآمــد  افــرادی 
که هیــچ زوج جوانــی نمی تواند یک  تــا جایــی 
خانه 40 یا 50 متری برای خود تأمین نماید.  
در  پیرامــون  توســعة  بــه  توجــه  عــدم 
حداقــل  فقــدان  و  توســعه  برنامه ریزیهــای 
گروه هــای  بــرای  زندگــی  و  زیســتی  امکانــات 
مــوزون،  توســعه  اثــر  بــر  مــردم،  از  وســیعی 
گروه های انسانی عشــایری، روستایی و مردم 
کرد تا با فروش دار  کوچك را ترغیب  شــهرهای 
گوســفند،  گاو و  و نــدار خود نظیر بــاغ، زمین، 
بــه تهران هجوم آورند و با خرید آپارتمان های 
شــهرك های  و  تهــران  در  متــری،  حتــی40 
کن شــوند. چــون روز بــه روز به  اطراف آن ســا
کاذب بــر قیمــت امــاك افزوده می شــد،  طــور 
کــه از محیــط بــاز روســتا  کوچ کننــدگان از ایــن 

کــه  کشــیده و بــا زن و فرزنــدان -  و ده دســت 
معمــواًل خانواده هــای روســتایی پرتعداد هم 
می باشــند- از حبس شــدن در چهــار دیواری 
چهــل متــری غمگیــن نمی شــدند بلکــه ترّقی 
کاذب قیمت هــای مســکن آنها را شــاد می کرد 
و ســبب می شد تا ســایر هم والیتی های خود 
را نیــز بــه مهاجــرت به تهــران و حومــه ترغیب 
کنند. اقامت این افراد در پایتخت پس از چند 
سال ، برای همیشه تثبیت شد و فکر برگشتن 
کرد.  به والیت را برای همیشه از سر آنها به در 
اتومبیلهــای  پیرامــون  تحقیقــی  چنانچــه 
ایــن  شــود،  تهــران  مســافرکش  شــخصی 
کــه همگــی آنــان از  واقعیــت روشــن می گــردد 
کمتر برخوردار، از شــهرها  اســتانهای محروم و 
و روســتاهای مختلف آن، به تهــران آمده اند. 
کننــد چــرا والیــت خــود  وقتــی از آنــان ســوال 
کــرده و بــه ایــن شــهر آلــوده آمده انــد،  را تــرک 
کار نیست برای  می گویند: در والیت خودمان 
کارشان هم مسافرکشی  کار به اینجا آمده ایم و 
کار دیگــری ندارنــد. بنابرایــن دولــت  اســت، 
بایســتی یک راهکار اساســی برای این مشکل 

کند.  پیدا 
تهــران  در  جمعیــت  انبــوه  فزاینــده  بیــکاری 
بــه خصــوص  کثــر مــردم  ا گمراهــی  ، موجــب 
جوانــان شــده و اغلــب آنــان را بــه فعالیتهــای 
اســت.  کشــانده  کاذب  کارهــای  و  غیرمولــد 
کردن  ایــن جوانــان بیــکار با دســت به دســت 
کردن بیش  گران  مایحتاج عمومی، به تبع آن 
از حــد قیمــت اجنــاس و انجــام فعالیت هــای 
زندگــی  در  را  نامناســبی  شــرایط  غیرمولــد، 
کــه دولتمردان  شــهری پدید آورده اند. با این 

و دســت اندرکاران و مــردم عــاّدی از فرجــام و 
ک آن با اطاع هســتند  پیامدهــای بد و هولنا
کنون هیچ راه چاره  اثربخشی  ولی متأّسفانه تا
بــرای از بیــن بــردن ایــن معضــل ارائــه نشــده 

است.
در  مســئول  مقامــات  ســوی  از  کــه  آمــاری 
کی از  رســانه های همگانــی اعــام می شــود حا
کــه در ســالهای اخیر، چندهــزار نفر  آن اســت 
بــه دلیــل آلودگی هــوای این شــهر، جان خود 
کــه آمــار اعــام  را از دســت داده انــد. در ایــن 
شــده دقیــق اســت یا نــه، حرفی نیســت. ولی 
که نشــان دهد در  آیــا آمــاری در دســت داریــم 
ســالهای اخیر، چــه تعدادی از انســانها از این 
آلودگــی هــوا لطمه دیــده و به نحــوی به مرگ 
مــردم  تــا  بگذاریــم  نبایــد  شــده اند؟  نزدیــك 
کنیــم. بلکه باید  بمیرند و آمارشــان را منتشــر 
بــرای جلوگیــری از قربانی شــدن افراد بیشــتر، 

چاره اندیشی نمائیم.
در ســال های اولیــه  انقاب  ، شــهرداری تهران 
خودکفا نبود و بودجه ی آن همانند شهرداری 
کشورها از طریق عوارض   کان شــهرهای سایر 
کمك هــای دولــت  مســتقیم و غیرمســتقیم و 
تأمین می شد. ولی با اعمال سیاست خودکفا 

گسترش	 نمی	توان	منکر	توســعه	و	
بایــد	 امــر	 ایــن	 امــا	 شــهرها	شــد؛	
بــه	طریــق	اصولــی	و	برنامه	ریــزی	
شــده	،	انجــام	پذیرد.	بــرای	نمونه	
حواشــی	 در	 کــه	 هایــی	 شــهرک	
تهران	مانند	پرند،	پردیس	و	غیره	
ســاخته	شــده	،	چــون	در	طراحی	
کنان	آن	 کاری	برای	ســا آنان	محل	
گرفتــه	نشــده،	متأســفانه	 در	نظــر	
فقــط	بــه	خوابگاه	هــای	در	حوالی	

تهران	تبدیل	شده	اند.
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کردن سیاســت  گذار  کردن شــهرداری ها و وا
مالی شــهر، بــدون تدوین مقــّررات و قوانین 
جدیــد  ، به شــهردار و مدیران شــهرداری ها، 
گرفتــن  دســت مدیــران شــهرداری ها بــرای 
از  غیرقانونــی  و  قانونــی  گــون  گونا عــوارض 
کــه  کــم بــاز شــد تــا جایــی  جملــه فــروش ترا
کــم عــرض تریــن  در تمــام مناطــق حتــی در 
ج صادر می کنند و  کوچه ها  مجوز ســاخت بر
کلنگی ای با متراژی  به تبع آن هر کسی خانه 
متوســط داشــت، آن را تخریب نموده و یک 
ج چند طبقه  ســاخت!! و دامنه  ســاخت  بــر
که امروزه شــاهد آن  و ســاز به جایی رســیده 

هستیم.
کــه شــریان های  گذرگاه هــا  در حــال حاضــر 
کشــش این همه  حیاتــی یك شــهر هســتند، 
وســیله ی نقلیــه و جمعّیــت انبــوه را ندارند. 
بهتریــن  از  یکــی  روزی  کــه  شــهر  ایــن  آب 
برف هــای  آن  منشــاء  و  شــرب  آب هــای 
کنــون در اثــر  قله هــای شــمالی البــرز بــود، ا
از  بی رویــه  برداشــت  بــا  و  جمعّیــت  ازدیــاد 
آب چاه هــای عمیــق، از رنگ، طعــم و حتی 
گونه ای  ســامت الزم برخــوردار نیســت. بــه 
کــه مردم برای آب آشــامیدنی به مصرف آب 

معدنــی در بطری هــای پاســتیکی تشــویق 
گــر هــم تشــویق نشــوند بــاز هم  می شــوند. ا
گزیر اســت برای حفظ ســامت  هــر فــردی نا
گزاف هم شــده  ، از آب  خــود حتــی به قیمت 
که  گــو این  کند.  آشــامیدنی ســالم اســتفاده 
جنبه  ســودجویی و سودآوری این آب ها نیز 
گاهــی انســان را در درســت بــودن آن نیــز به 

شك می اندازد. 
 عــاوه بر تعــداد قابل ماحظه ای از وســایل 
و  دودزا  کــه  خصوصــی  و  عمومــی  نقلیــه 
آلوده کننــده هســتند، پدیــده جدیــدی هــم 
کــه با  در چنــد ســال اخیــر بــه آنهــا پیوســته 
تشــنج آفرینی و آلودگــی صوتــی و محیطــی، 
جســم و روح مردم را آزار می دهد و آن وجود 
ده هــا هــزار موتورســیکلت، از انــواع مختلف 
که جزئیــات چگونگــی مزاحمت آنان  اســت 
ج اســت. اخیــرًا  از حوصلــه ایــن مقالــه خــار
که  کرده اند  مســئوالن محیط زیســت اعــام 
هر موتورســیکلت چندین برابر یك اتومبیل، 
کســی قادر  فضــای شــهر را آلــوده می کند. آیا 
که  اســت ایــن حجم عظیــم موتورســواران را 
برخــی از آن هــا بــه اجبــار امور زندگــی خود را 
بــا آن می گذراننــد از ســطح شــهر جمع آوری 

کند؟ 
کان  که آیا در  حال این ســؤال پیش می آید 
شــهری مانند تهران  بــا این همه جمعّیت و 
مشــکات یاد شــده  ، می توان زندگی سالم و 
توأم با آرامش داشت؟ قطعّا چنین انتظاری 
کــه از یــك  دور از واقعّیــت اســت. مگــر ایــن 
طــرف، محدودیت هایــی بــرای جلوگیــری از 
گرفته شــود و  مهاجــرت بــه این شــهر در نظر 

 
ً
همزمــان از ســاخت و ســاز بی رویــه نیــز جدا

جلوگیری به عمل آید.
پنــج  محــدوده ی  از  ج  خــار انقــاب  اوایــل 
ح جامــع تهــران، اجازه  ســاله ی عمرانــی طر
قــراردادن آجــری روی آجــر داده نمی شــد. 
جنــوب  از  محــدوده  ایــن  غربــی  حــد  مثــًا 
میــدان آزادی به طــرف فلکه دوم صادقیه و 
از این میدان و خیابان سازمان آب به طرف 
ج یا شــیخ  کر شــرق بــود، یعنی شــرق اتوبان 

فضل اهَّلل نوری. 
و  زمــان  آن  تهــران  نقشــه  بــه  اســت  کافــی 
نقشه های فعلی نگاهی بیندازید. به راحتی 
که میدان آزادی یا فلکه صادقیه  درمی یابید 
که زمانی مرز محدوده  غربی شهر تهران بود، 
کــدام منطقه  جغرافیایی این شــهر  اینــك در 

واقع شده است. 
که روزگاری بخش زیادی  زمین هــای زراعتی 
از نیازمندی های این شهر را تأمین می کرد و 
کن  ، فرحزاد  ،  باغ های سر سبز پونك  ، فیض  ، 
طرشــت و صدها محل دیگر، امروزه با آهن  ، 
کــرده و از  آجــر  و ســنگ، تغییــر شــکل پیــدا 
آن همــه سرســبزی، فقط قطعه های بســیار 
کــه آن هــا نیز بــه عمد  کوچکــی باقــی مانــده 
توســط صاحبان آنان در شرف خشك شدن 
هستند و تنها نام و یاد و خاطره ای از آنها در 

اذهان به جا مانده است. 
کوه هــا بــه  در شــمال شــهر دامنــه ی زیبــای 
از ارگان هــا،  کــدام  کلــی تصــرف شــده و هــر 
ســازمان ها یــا اشــخاص، به نســبت مجال و 
توانشــان، منابع طبیعی یاد شــده را به دیگر 
کرده انــد . ســمت  متصرفــات خــود ضمیمــه 
شــرق و جنــوب هــم وضــع بهتری از ســمت 

غرب و شمال ندارند.
کــه نمی توان منکر  ذکــر این نکته الزم اســت 
گســترش شــهرها شــد؛ اما این امر  توســعه و 
بایــد بــه طریق اصولــی و برنامه ریزی شــده ، 
که  انجــام پذیرد. بــرای نمونه شــهرک هایی 
در حواشــی تهــران ماننــد پرنــد، پردیــس و 
غیره ســاخته شــده ، چــون در طراحــی آنان 
گرفته  کنان آن در نظر  کاری برای ســا محــل 
نشــده، متأســفانه فقط بــه خوابگاه های در 
کنان  حوالی تهران تبدیل شده اند. یعنی سا
کار به تهران هجوم  این شــهرکها روزها بــرای 

	برای	جلوگیری	از	صدور	مجوز	ساخت	
می	بایســتی		 رویــه	 بــی	 ســازهای	 و	
بــرای	 که	شــهرداری	ها	 را	 وجوهــی	
کم	 مجوز	ساخت	و	ســاز	و	اضافه	ترا
کننــد	،	هماننــد	ســایر	 وصــول	مــی	
درآمدهــای	دولتی	بــه	خزانه	دولت	
نیــز	 هــا	 شــهرداری	 و	 شــود	  واریــز	
 هزینــه		هــای	خــود	را	ماننــد	ســایر
	ارگان	هــای	دولتــی	در	چهارچــوب	
نماینــد	 دریافــت	 بودجــه	ســالیانه	
تــا	از	صــدور	مجوزهــای	خودســرانه	

جلوگیری	به	عمل	آید	.	
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می آورنــد و شــبها فقط بــرای خوابیدن به این 
شهرکها برمی گردند. 

در مقایســه بــا برنامه ریزیهای علمی شــهری، 
الزم اســت آن را با ذکر مثالــی ارائه دهم. برای 
کــه هنــوز ترکیــب قدیمــی  نمونــه شــهر لنــدن 
کــرده و یکــی از پرجمعیت ترین   خــود را حفــظ 
کــه برنامه ریــزی  شــهرهای دنیاســت، از آنجــا 
گســترش  شــهری  اســتاندارد  روی  از  و  شــده 
یافته بر آن اساس فقط در بخش های خاصی 
بلندمرتبــه  ساختمان ســازی  اجــازه  شــهر  از 
ج(، آن هــم بــا حفــظ افــق آســمان به یک  )بــر
کســی هــم  انــدازه معیــن داده می شــود و هــر 
بخواهد منزل مسکونی قدیمی خود را تخریب 
ســاختمان  از  شــهرداری  نمایــد،  بازســازی  و 
موجــود فیلمبــرداری نمــوده و ســپس اجــازه 
تخریــب آن را صادر می نماید و صاحبخانه نیز 
متعهد می گــردد مطابق نقشــه و نمای قبلی، 
ســاختمان جدید را احــداث نماید. به همین 
دلیــل در توســعه شــهری لنــدن هیچکــدام از 
گر  معضــات تهــران مشــاهده نمی شــود و یــا ا
کــه مــا در تهــران  مشــکلی هــم دارد، بــا آنچــه 

شاهد آن هستیم، قابل قیاس نیست. 
چند ســال قبل در رســانه های نوشتاری آمده 
که مسئوالن ترافیك لندن برای جلوگیری  بود 
از ازدحــام اتومبیل ها در هســته  مرکزی شــهر  ، 
اجازه ورود به چند اتوبان منتهی به مرکز شهر 
را نمی دهــد و هیــچ اتومبیلی هم حق ورود به 
آن محــدوده را نــدارد. در ایــن راســتا در شــهر 
تهــران  هم، این امــر به صورت دیگــری انجام 
می شــود، یعنــی محدودیت هایــی بــه وســیله 
شــهرداری برای عدم ورود به مرکز شهر تعیین 
گردیده ولی خود شــهرداری نیز مجوز ماهیانه 
گمــاردن چند نفر  می فروشــد و عــاوه بــر آن با 
در ورودی هــای محدوده ترافیک، با پرداخت 
مبلــغ معّینی و دریافــت قبض، امکان ورود به 

محدوده می دهند!؟ 
در ترافیــك اتوبان هــا و بزرگراه هــای تهــران بــه 
آمــد ماحظــه  و  پررفــت  اوقــات  خصــوص در 
که بعضی از قســمت های یك سمت  می  شــود 
که پس از دویســت  اتوبــان شــش بانده اســت 
ـ ســیصد متــر بــه ســه بانــد منتهــی می شــود. 
کنید حدود ســاعت هشــت صبح  حــال تصــور 

در اتوبــان شــش بانده هشــت ردیــف اتومبیل 
ســه  اتوبــان  وارد  دارنــد  قصــد  و  حرکتنــد  در 
بانــده شــوند. در آنجــا بــا هــم چانــه می زننــد 
و چهــار ردیــف اتومبیــل حرکــت می کنــد. این 
که توقف های طوالنی، ایســت و حرکت  اســت 
وارد  را  هــوا  آلوده تریــن  منقطــع،  کردن هــای 

ریه های سرنشینان و محیط می کند. 
عــاوه بــر مــوارد فــوق، مســاحت مفیــد شــهر 
گر 40  تهــران حدود 73.000 هکتار می باشــد. ا
درصــد آن به دسترســی های شــهری و فضای 
ســبز و 60درصد باقیمانــده آن معادل 44.000 
هکتار به ســاخت و ســاز اختصاص داده شــود 
ج ســازی  گرفتن بر ، به طور میانگین با در نظر 
گــر متوســط تعــداد طبقــات  هــای محــدود ، ا
گرفتــه شــود،  ســاختمان هــا 5 طبقــه در نظــر 
در صورتیکه اخیرًا شــنیده می شــود شهرداری 
کثــر نقــاط تهــران حداقــل تــا هفــت طبقه  در ا
گــر بــه طور  مجــوز می دهــد و متــراژ هــر واحــد ا
متوســط 100 متــر مربــع باشــد، در آن صــورت 
چنانچه با همین شــتاب ســاخت و ساز پیش 
رود، در شــهر تهــران بایــد 13 میلیــون خانــوار 
گــر بــه طــور متوســط بــرای هــر  کننــد ا زندگــی 
گرفته شود، در  خانواده چهار نفر عائله در نظر 
آینــده ای نه چنــدان دور بایــد 52 میلیون نفر 
کننــد . این جمعیــت بدون  در تهــران زندگــی 
احتســاب مراجعین از شــهرهای دور و نزدیک 
که بوجود می آید، آیا در  اســت. با آلودگی هائی 
آن زمــان جانــداری می توانــد در ایــن ازدحــام 

زنده بماند؟! 
که شــهر  عــاوه بــر مراتب فــوق همه می دانیم 
گــر  ا قــرار دارد،  زلزلــه  گســل های  تهــران روی 
درجــه  بــا  زلزلــه ای  ناخواســته  خــدای  روزی 
باالی 6 ریشتر حادث شود ، آیا می توان تصور 
که چه فاجعه ای در شــهر تهــران به وقوع  کــرد 

خواهد پیوست ؟! 

برای	حل	مشکل	فوق	:	
کــه در این  • بایــد از همیــن امــروز اجــازه نداد 
شــهر هیچ گونــه اضافــه بنایــی ســاخته شــود 
کــن عمومی  مگــر بــرای خدمــات شــهری و اما
کســی هــم بخواهــد خانه   و رفاهــی و چنانچــه 
کلنگــی خــود را تخریــب و بازســازی  قدیمــی و 

نمایــد به انــدازه همــان زیربنــای قبلــی اجازه 
ساختمان داده شود. 

• بایــد به افراد بومی  ســایر شــهرها و روســتاها 
امکانــات و امتیــازات بیشــتری داده شــود تــا 
بــه  و  کننــد  زندگــی  در محــّل ســکونت خــود 
شهرهای بزرگ نظیر: تهران، اصفهان  ، شیراز  ، 
مشهد  ، تبریز  و اهواز هجوم نیاورند. در صورت 
که مانع  کرد  لــزوم می تــوان قوانینی هم وضــع 

گردد. مهاجرت به این شهرها 
در  آنــان  فعالیــت  کــه  ســازمان هایی  بایــد   •
اســت،  کشــور  اســتان های  ســایر  بــا  ارتبــاط 

کز همان استان ها متمرکز شوند. درمرا
مجــازات  بــرای  ســختی  قوانیــن  بایــد   •
آلوده کننــدگان شــهر و بــر هــم زننــدگان نظــم 
عمومــی  آن وضــع و آن را به طــور قاطع به اجرا 

گذاشت . 
ســاخت  مجــوز  صــدور  از  جلوگیــری  بــرای   •
کــه  را  وجوهــی  بایــد  بی رویــه  ســازهای  و 
بــرای مجــوز ســاخت و ســاز و  شــهرداری هــا 
کــم وصــول می کنند ، همانند ســایر  اضافــه ترا
درآمدهــای دولتــی به خزانه دولت واریز شــود 
و شــهرداری ها نیــز هزینه  هــای خــود را ماننــد 
ســایر ارگان های دولتــی در چهارچوب بودجه 
ســالیانه دریافت نمایند تا از صدور مجوزهای 

خودسرانه جلوگیری به عمل آید . 
بفروش هــای  و  بســاز  بــه  بایــد  دولــت   •
کارشان صرفًا ساختمان سازی  که  ســاختمان 
اســت و همــه آنــان هــم عاقه مندنــد فقط در 
محله هایی مانند زعفرانیه، فرشته، نیاوران و 
کنند و بناهای ســاخته شده  امثالهم فعالیت 
را مترمربعــی تــا 35 میلیون تومان بفروشــند، 
زمین هــای وســیعی از محل هــای زمین هــای 
کویــری از طریــق منابــع طبیعی بــه فاصله 60 
کشورها  کان شــهرها همانند سایر  کیلومتری 
گذار نماید تا آنان اقدام به شــهرک یا  به آنها وا
کامل نماینــد یعنی در آن  شهرســازی به طــور 
کارخانه  کار،  شــهرک و شــهر مرکز خریــد، دفتــر 
کار  و  کســب  و محــل  متفــاوت  کارگاه هــای  و 
کار به شــهرهای  کســب و  باشــد تــا مردم برای 
گران  بزرگ هجوم نیاورند و مسکن هم اینقدر 

نشود. 
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کرد: کل		درآمد	حق	بیمه	سازمان	بیمه	تامین	اجتماعی	عنوان	 مدیر	

دݥر	همه	امور	مربوط	به	درآمد	
دنبال	بازنگری	مناسب	با	شرایط		جامعه	هستیم

که	 در	مصاحبــه	ای	بــا	آقای	قریــب	مدیرکل	درآمد	حق	بیمه	ســازمان	تامین	اجتماعی	
کمیســیون	انتشــارات	و	دکتر	 بــا	حضــور	مهندس	محمدعلــی	پورشــیرازی	عضو	عضو	
گرفت،	مســئول	درآمد	 غالمرضــا	علــی	زاده	ســردبیر	ماهنامــه	پیــام	آبادگــران	صــورت	
کریمی		به	ســواالت	 گورابــی	و	 حــق	بیمــه	تامیــن	اجتماعــی	و	معاونان	ایشــان	آقایــان	
که	نظر	 کارفرمایان	پاســخ	دادند.	 مطرح	شــده	درباره	مســائل	مبتالبه	پیمانــکاران	و	

خوانندگان	محترم	ماهنامه	را	به	مشروح	آن	جلب	می	نماییم.

نشست
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تصویب	صدور	
ضمانت	نامه	های	بانکی
	 ݑ 	برای	افزایش	صادراٮݧ

افزایش ســرمایه بانک توســعه صادرات 
و ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات 
که به  ایــران یکــی از موارد مهمی اســت 
گفتــه نعمــت زاده بــه عنــوان الیحــه در 
ح شــده و امیــد اســت به  مجلــس مطــر
کــه در حــال حاضــر  تصویــب برســد چرا
صنــدوق ضمانــت صــادرات بــه دلیــل 
کمبود ســرمایه، نمی تواند وظایف خود 
بــر اســاس  بــه خوبــی انجــام دهــد .  را 
گزارشــات در نیمه اول امســال،  آخرین 
و  دالر  میلیــارد   23 بــه  کاال  صــادرات 
صــادرات خدمــات به پنــج میلیارد دالر 
دالر  میلیــارد   28 مجمــوع  در  و  رســید 
کشــور رقم زده  صــادرات غیرنفتی برای 

شد. 
خدمــات  و  کاال  صــادرات  مجمــوع 
دو  ارزشــی  نظــر  از  واردات  بــه  نســبت 
میلیــارد دالر افزایــش داشــته و میــزان 
گذشــته  صــادارت در مقایســه بــا ســال 
18 درصــد و بــدون احتســاب میعانــات 
داشــته  رشــد  درصــد   10 حــدود  گازی 
کاال تا پایان  اســت. آنچه برای صادرات 
ســال هدف گــذاری شــده دســتیابی به 
صــادرات 49 میلیارد دالری اســت و در 
بخــش خدمات نیز صادرات 12 میلیارد 

دالری هدف گذاری شده است. 
گــزارش ایســنا، یــک میلیــارد و 800  بــه 
میلیــون و 792 هــزار تــن انــواع مصالــح 
ســنگ،گچ،  جملــه  از  ســاختمانی 
و  ســرامیک  نســوز،  پنبــه  ســیمان، 
مــاه  شــش  در  ای  شیشــه  محصــوالت 
و 351  میلیــون  ارزش 612  بــه  امســال 

هزار و 93 دالر صادر شده است. 
منبع: خبرگزاری ایسنا

 

که  در ابتــدای جلســه دکتــر علیــزاده از فرصتــی 
بــرای مصاحبــه اختصــاص یافتــه بــود از آقــای 
و  تشــکر  ایشــان  معاونــان  و  مدیــرکل  قریــب 
کــرد و متقابــًا از طــرف آقــای مهرداد  قدردانــی 
قریب برای برگزاری این نشست از متولیان امور 

ماهنامه پیام آبادگران سپاسگزاری شد.
ج نهادن به تاشــهای  دکتــر علــی زاده ضمــن ار
کان در مــواردی مجریــان  کمــا گفــت:   ســازمان 
پیمــان در اجــرای پیمانهــا بــا ســازمان تأمیــن 
اجتماعی دچار مشــکاتی هستند از جمله نوع 
تعامات بین سازمان تامین اجتماعی با بخش 
کارفرمایی، منابع اقتصادی، خدمات درمانی، 
مفاصــا حســابها و .... تامیــن اجتماعــی بــرای 
کــردن ایــن مســائل تا چه حــد مصمم  برطــرف 

است؟

بــه	 مقــدم	 خیــر	 و	 ســالم	 بــا	 قریــب:	 آقــای	
میهمانان	این	نشست،	باید	بگویم: سازمان 
تامیــن اجتماعــی در دولــت 
کارهای بســیار  تدبیــر و امید 
و  داده  انجــام  ای  ارزنــده 
در  دیگــری  ارزنــده  کارهــای 
دست اقدام دارد. به عبارتی 
گذشــته  کار در یکســال  روند 
هم در بخش درمان و هم در 
گر  معاونــت تامین و درآمد روانتر شــده اســت. ا
کارفرما اعتراضی داشــت، رســیدگی  گذشــته  در 
بــه آن 8 مــاه طــول می کشــید ولــی امــروز مدت 
رسیدگی جز در موارد استعامی به 3ماه تقلیل 
گر  یافتــه اســت. در مــورد مفاصــا حســاب هــم ا
کمترین زمان  کارفرمــا بدهی نداشــته باشــد در 
که قدم مثبتی در جهت تعامل  صادر می شــود 
کارفرما بوده اســت. برای بیشــتر شــدن این  بــا 
کارفرمایــان را در  تعامــل نیــز ســعی داریــم نظــر 
گر نیاز به تصمیم  بخشهای مختلف بشنویم و ا
گیری جدیدی داشــته باشــد در مــورد آن عمل 

بــه  نیــاز  چنانچــه  دیگــر  مــوارد  در  و  می شــود 
بخشــنامه های جدید و مناســب باشد با توجه 

کرد. به این نقطه نظرات اقدام خواهیم 

تامیــن  اســت  مدتــی  پورشــیرازی:	  مهنــدس	
اجتماعــی تغییر یافتــه و حتی در مورد اســتفاده 
از برخــی مفاهیــم ماننــد »حق النــاس« دقیق تــر 
شــده اســت. تامیــن اجتماعــی نبــض ســامت 
و آرامــش مــردم در همــه جــای جهــان اســت. 
البتــه مــا فقــط در مــورد حرفــه خودمان ســخن 
کمترین بدهی  می گوییم. ســازندگان زیربنایــی 
را به سازمان تأمین اجتماعی دارند چون بدهی 
کــم می شــود. ما ســهم  آنهــا از صــورت وضعیــت 
خدمــات  ولــی  می کنیــم  پرداخــت  را  خودمــان 
که توســط تامیــن اجتماعی  مربوط به ســامتی 
کامل نیست و برخی از بیماریها و  ارائه می شــود 

ج شده اند. گردونه تأمینی خار داروها از 

آقــای	قریــب: البتــه مــا در بخــش درمــان ورود 
نمی کنیــم. بــا ایــن همــه تامیــن اجتماعــی در 
بخش درمان مســتقیم و غیر مستقیم خدمات 
تعریــف شــده ای دارد. در یک ســال و نیم اخیر 
و  نداشــته اند  اعتبــاری  درمانــی  دفترچه هــای 
بخش خصوصی و دولتی ارزشــی برای آن قائل 
ایــن دو  در  اخیــرا تصمیماتــی  امــا  نمی شــدند 
که از ماه هــای آینده اعمال  گرفته شــده  بخــش 
می شود و در بخشهای دولتی مستمری بگیران 
تامین اجتماعی به طور رایگان و بدون فرانشیز 
خدمــات درمانــی خــود را دریافــت می کنند. در 
گذشــته تامیــن اجتماعــی مطالبات پزشــکان و 
طرفهــای قــرارداد را دیــر پرداخت می کــرد و آنها 
تمایلــی به عقــد قــرارداد و ارائه خدمات نشــان 
کلیــه مطالبات  نمی دادنــد امــا در حــال حاضــر 
کار بــه دفترچه هــای  پرداخــت شــده و بــا ایــن 

تامین اجتماعی اعتبار بخشیده شده است.

تجــارت  قانــون  طبــق  پورشــیرازی:	 مهنــدس	
هیــات مدیــره شــرکتها حداقــل بایــد ســه نفــر 
امــا در لیســت شــما فقــط مدیرعامــل  باشــند 
اســت  شــرایطی  در  ایــن  می شــود.  پذیرفتــه 
کارگاههــای مــا اغلــب توســط ســهامداران  کــه 
در  می شــوند.  اداره  هیات مدیــره  اعضــای  یــا 
گذار زیاد اســت اما در  حرفه هــای دیگر ســرمایه 
حرفه ما اغلب ســرمایه گذار و مجری یکی است 
کارهای  زیــرا ایــن امر بــه دلیــل آشــنایی آنها بــا 

خبرونظر
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انتصاب	نماینده	تام	االختیار	وزارت	
راه	در	آزادراه	تهران-شمال

علــی  شهرســازی،  و  راه  وزیــر  حکــم  بــا 
نــورزاد بــه عنــوان نماینده تــام االختیار 
وزارت راه و شهرســازی و مجــری پــروژه 
قــرارداد مشــارکت بــرای احــداث و بهره 
برداری از آزادراه تهران-شمال منصوب 
شــد تا در چارچوب قوانیــن و مقررات و 
قراردادهــای مربوطــه، تصمیمــات الزم 
پــروژه  و ســریع  اجــرای مناســب  بــرای 
مذکور را اتخاذ کند.وزیر راه و شهرسازی 
در حکمی، مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه را به عنوان نماینده تام االختیار 
وزارت راه و شهرســازی و مجــری پــروژه 
و  احــداث  بــرای  مشــارکت  قــرارداد 
تهران-شــمال  آزادراه  از  بــرداری  بهــره 
کــرد. عباس آخونــدی در این  منصــوب 
حکــم خطاب به نــورزاد آورده اســت: با 
اســتفاده از اختیــارات حاصل از قوانین 
و مقررات از جملــه قانون احداث پروژه 
از  ترابــری  و  راه  بخــش  عمرانــی  هــای 
طریــق مشــارکت بانک ها و ســایر منابع 
ســال  )مصــوب  کشــور  مالــی  و  پولــی 
1366( و آیین نامه اجرایی آن )مصوب 
ســال 1367( بــا اصاحــات بعــدی، بــه 
موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان نماینده 
تــام االختیــار وزارت راه و شهرســازی و 
مجــری پــروژه موضوع تبصــره )3( ماده 
احــداث  بــرای  مشــارکت  قــرارداد   )2)
تهران-شــمال  آزادراه  بــرداری  بهــره  و 
چارچــوب  در  تــا  گردیــد  مــی  منصــوب 
قراردادهــای  و  مقــررات  و  قوانیــن 
مربوطــه، تصمیمــات الزم بــرای اجرای 
مناســب و ســریع پــروژه مذکــور را اتخاذ 
انجــام  تســهیل  منظــور  نمایید.بــه 
وظایــف، اختیارات مذکــور در مواد 17، 
19، 29، 21، 52، 53، 83 و 84 قانــون 
کشــور و نیــز تنظیم  محاســبات عمومی 
و مبادلــه هرگونه توافق آتی در خصوص 
ح مذکــور بــه جنابعالــی تفویض می  طــر

شود."
منبع: خبرگزاری ایسنا

اجرایی می باشد. 

مطلــق  صــورت  بــه  امــر  ایــن  قریــب:  آقــای	
کار یکی از اعضای  گذارکننــده  گر وا نیســت و ا
هیات مدیــره را بــه عنــوان مدیــر پــروژه تائید 
کنــد، ایــن امــر پذیرفتــه و در لیســت اعمــال 

می شود. 

توســط  مــا  لیســت  پورشــیرازی:	 مهنــدس	
ارســال  و  می شــود  تائیــد  مشــاور  و  کارفرمــا 

می گردد و توقع عنایت به این امر را داریم.

آقای	گورابی: اولویت اول 
سازمان تامین اجتماعی 
مــــــــشــــــتری مـــــــــــــداری  
اســت.  ایــن ســازمان بــا 
و  پویــا  مشــتری مداری 
دولــت  می مانــد.  کارآمــد 
جدیــد نیــز بر ایــن مشــتری مداری پافشــاری 
که خــود را مکلف  دارد و مــا نیــز بــه دلیل این 
تغییــرات  برخــی  می دانیــم  پاســخگویی  بــه 
منطقــی،  انتظــارات  و  توقعــات  مــورد  در  را 
می پذیریــم. البتــه مــا بــا محدودیــت منابــع 
دریافت کننــده  جمعیــت  افزایــش  مــوج  و 
خدمات مواجه هستیم و برای همین بهبود 
امــور را مرحلــه بــه مرحله دنبــال می کنیم. ما 
در همــه امور مربوط به درآمد از جمله بخش 
پیمانــکاران و هیــات مدیــره دنبــال بازنگری 
مناســب با شرایط  جامعه هســتیم. از جمله 
اینکه بخشــنامه ها و دستورالعملها بر مبنای 
گردنــد تــا حداقــل  خواســته صنــوف تنظیــم 

انتظارات را جوابگو باشیم. 
در مــورد افــراد شــاغل نیــز دنبال آن هســتیم 
که بــه طور تمام وقت بــا قرارداد  تــا افــرادی را 
کنیم. شــاید برای  در ارتبــاط هســتند منظور 
پیمانــکاری  شــرکتهای  در  اســت  بــار  اولیــن 
ح می شــود، از  موضــوع بیــش از یک نفــر مطر
این رو شــما می توانید در این مورد پیشــنهاد 
خــود را ارائــه دهید تا افراد دخیل )شــاغل در 

کنیم.  قرارداد 38 و 41( را در ضریب اعمال 

مهندس	پورشیرازی:	در مورد بررسی شرایط 
مشاغل سخت و زیان آور در زمان درخواست 
کارگر، چنانچه سالها از اشتغال  بازنشســتگی 

کارفرما  کارگر در سازمان متبوع خود گذشته و 
کرده اند،  و بنگاه هــای ذیربط تسویه حســاب 
بــرای چنیــن مــواردی برنامــه خاصــی بــرای 
کار وجــود ندارد و موجب  گردش  اصــاح این 
مشــکاتی جهــت بعضــی از همــکاران شــده 
اســت. آیا الزم نیســت تکلیف این مشــاغل از 

اول تعیین شود. 

آقای	قریب: مرجع تشــخیص مشــاغل سخت 
کار در اســتانها هســتند و  کل  و زیــان آور ادارات 
کمیته تشــخیص مشاغل ســخت و زیان آور در 
این زمینه کار می کنند و تامین اجتماعی فقط 
عضوی در آن دارد. بررسی این قبیل مشاغل بر 
کارفرما صورت  اساس درخواست بیمه شده یا 
کارگاه باید اعام  می گیــرد. در ابتــدای تاســیس 
گیــرد. ممکن  گیــری صــورت  شــود تــا تصمیــم 
زیــان آور  و  ســخت  کارگاهــی  در  شــغلي  اســت 
کارگاه دیگری با توجه به شــرایط  باشــد ولي در 
کارفرما هم  کارگاه، ســخت و زیان آور نباشد.  آن 
کارگاه  ظرف 2 ســال باید نسبت به ایمن سازی 
که حالت  کند  کار اعام  کنند. و به وزارت  اقدام 
ســخت و زیان آور بودن آن شــغل را از بین برده 
گر در 20 سال گذشته به لیستها رجوع  اســت. ا
کنید می بینید که در بیش از 90 درصد لیســتها 
نوع شغلها قید نمی شد ولی اخیرا الزامی شده 
کار ســخت و  اســت و ایــن امــر بــه شــناخت از 

زیان آور کمک می کند.

گذشــته دور در  مهنــدس	پورشــیرازی:	مــا از 
لیســت مربوط بــه حرفه خودمــان باالجبار و 
کار از همان بدو امر نوع شــغل  بــه دلیل نــوع 
کنیم و هر ماه لیســت را نیز ارســال  را قید می 
گر ســئوالی یا بحثی هست چرا در  می نمائیم ا

ح نمی نمایند. کار مطر دوران 

گورابی: تامین اجتماعی مکلف اســت  آقــای	
کنــد، بــرای آنچــه مدنظــر  بــه مقــررات عمــل 
شــما اســت بایــد آئین نامــه جدیــدی تنظیم 
شــود. مثــا در رابطــه بــا قــرارداد پیمانــکاری 
در شــروع موضوع بایــد از طریق مراجع ذی-
صاح پیگیری و آئین نامه الزم آن تهیه شود. 
البته محقق شــدن آن برای تامین اجتماعی 
دردســرهای زیــادی بــه همــراه دارد و مرجــع 

کار استانها می باشند.  کل  اقدام ادارات 

خبرونظر
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دکتــر	علــی	زاده:	همه پیمانها یک یا دو ســال 
کنتــرل  مــدت  ایــن  در  دارنــد  تضمیــن  دوره 
کار سالم باشــد و معمواًل در  که روند  می شــود 
کار در محل  ایــن مقطع یک و یا دو نفر نیروی 
پــرو ژه حضــور دارنــد.  بســیاری از شــعب شــما 
از دریافــت لیســت پیمانــکار در دوره تضمیــن 

)برای این افراد نگهبان( امتناع می کنند. 

گورابــی:	مبنای مــا تاریخ ختم قــرارداد  آقــای	
کار می باشــد. البته  که بــه مثابه انجــام  اســت 
کــه روش و  یــک دوره رفــع نقــص وجــود دارد 
گــر شــرکتی ادعــا  کرده انــد. ا تعــداد آن را اعــام 
دارد در دوره تضمین افرادی در محل مســتقر 
بوده انــد بــا اعــام آنها بــه واحد ذیربــط تأمین 
اجتماعی و پس از بررسی الزم قابل رسیدگی و 

دریافت خواهد بود. 

تــا  پیمانــکار  ضمانت نامــه  علــی	زاده:  دکتــر	
کارفرما می مانــد و پیمانکار  تحویل قطعــی نزد 
که  کارفرمــا اســت. در دوه رفع نقص  در اختیــار 
معمواًل حدود یکماه است مشکلی نداشته ایم 
که جزو قرارداد ما اســت  ولــی در دوره تضمیــن 
کارفرما اســت مشــکل  و ضمانت نامــه هــم نــزد 

داشته ایم.

امــکان  تضمیــن  دوره  گورابــی:در  آقــای	
قــراردادن نــام افــراد در لیســت نیســت ولی به 
کرد. طور موردی می توان موانع موجود را رفع 

دکتــر	علــی	زاده: در شــعب مختلــف ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی عــدم وحــــــــــــــــــــــــدت رویــه 
رویــه وحــدت  برقــراری  بــرای  دارد.   وجــود 

کرد؟  چه باید 

آقــای	قریــب:	بلــه؛ مــا ایــن نواقــص را داریــم. 
ولــی بــرای اصــاح آن برنامــه داریــم از جملــه 
بــرای همــکاران خــود در تهــران  آموزشــهایی 
آن  بــر  عــاوه  دیده ایــم،  تــدارک  اســتانها  و 
شفاف ســازی هم در دستوالعمل ما قرار دارد. 
گســتردگی  تامین اجتماعی ســازمانی اســت با 
و حجــم عظیــم خدمــات، بالطبــع بــا چنیــن 
مشــکاتی هــم درگیر اســت و ما بــه دنبال رفع 
آن هستیم و احتمال دارد اشخاصی بر اساس 
کننــد.  برداشــت نادرســت از بخشــنامه عمــل 

گر اعتراضــی دارد بــه هیاتهای بدوی  کارفرمــا ا
کمیته هــای تجدیدنظــر بــرای دریافــت رای  و 

کنند.  جدید اقدام 
مهندس	پورشــیرازی:	ســندیکای ما در مورد 
بحثهــای مختلــف با ســازمان شــما جلســاتی 
گذشــته تعامات ســه جانبه گرایی  داشــت در 
کــم بــودو صــورت جلســات فراوانــی داریــم  حا
کارساز  که بســیار  حتی اصاح همین ماده 38 
کــه امروز خبری از آن نیســت آیــا با توجه  شــد  
جلســات  مجــدد  برگــزاری  نگــرش  تغییــر  بــه 
امکان پذیــر  انــدازه  چــه  تــا  ســه جانبه گرایی 
کار تمام  کــه  اســت. مــا حتــی مــواردی داریــم 
شــده مفاصاحســاب صــادر شــده لکــن بعد از 
مدتی برگ مطالبه جدید صادر نموده اند باید 

تعامات ما بیشتر باشد.
کلیدی تریــن ابــزار  آقــای قریــب: مهــم تریــن و 
کشــور ســازمان تامین اجتماعی  برای توســعه 
کنــار شــما هســتیم و می دانیــم  اســت. مــا در 
باالرفتــن  بــه  کارگــران  خاطــر  امنیــت  تامیــن 
بهــره وری آنهــا می انجامــد و بــاال رفتــن بهره-
کشــور می انجامــد. آقای دکتر  وری به توســعه 
نوربخــش نیــز دربــاره شــرکای اجتماعی و ســه 

جانبه گرایی بسیار جدی عمل می کند. 

عالــی  احیــای شــورای  بــرای  دکتــر	علیــزاده:	
تامین اجتماعی چه تدبیری اندیشیده شده؟ 
منابــع ســازمان تامیــن احتماعــی حق النــاس 
در  اجتماعــی  عدالــت  برقــراری  بــرای  اســت. 
مدیریــت آن باید توازن میان دارندگان ســهام 
را  آن  منابــع  70درصــد  زیــرا  ایجــاد شــود.  آن 
کارگری  کارفرمایی، 21درصــد را بخش  بخــش 
تأمیــن  بخــش دولتــی  را  آن  فقــط 9درصــد  و 

می کند؛ در این مورد چه دیدگاهی دارید؟

از  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  قریــب:  آقــای	
بــه  مــا  دارد.  اســتقال  اداری  و  مالــی  لحــاظ 
کارفرمایــان ایفــای وظیفه  کارگــران و  نیابــت از 
می کنیــم و بــه مدیریــت مصــرف بهینــه توجه 
داریــم. دولت یک ســری تعهداتــی در قبال ما 
کند.  کنون نتوانســته بــه آن عمل  کــه تــا  دارد 
ولــی بــا توجه بــه تعامل بــا بدنه دولــت بهبود 

دیده می شود. 

دکتــر	علــی	زاده:	بــرای افزایــش منابــع تامیــن 
اجتماعی چه تدابیری اندیشیده اید؟

آقــای	قریــب:	بــرای پایــداری صنــدوق تامین 
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اجتماعی راهکارهای مختلفی ارائه شده از جمله:
1-کنترل هزینه ها

2-مدیریت منابع و باال بردن افراد تحت پوشش
کــردن ضریــب وابســتگی یــا ثابــت نگه داشــتن  کــم   -3
آن. در ســال 1357 بــه ازای هــر 24 نفــر 1 نفر مســتمری 
بگیربــود ولــی در حــال حاضــر بــه ازای هــر 6/5 نفر یک 
مســتمری بگیــر وجود دارد. بــا رونق اقتصــادی و ایجاد 
کار را انجام داد. همچنین  اشــتغال جدید می توان این 
گــذاری بــه  کــه وا در ســند چشــم انداز 1404 ذکــر شــده 
بخش خصوصی بیشــتر شود این اقدام بی شک نتیجه 

خواهد داد.

دکتر	علی	زادهبه نظر می رسد باید در شرکتهای اقماری 
کنتــرل هزینه  و  کارهــای اقتصادی انجــام می دهند  کــه 
مهندســی ارزش برقــرار شــود در ایــن زمینــه چــه نظری 

دارید؟

کــه در ســازمان از  گورابــی: واقعیــت ایــن اســت  آقــای	
ابتــدا دغدغــه منابــع و حق الناس وجود داشــته اســت. 
بعــد از انقاب همه متوجه شــدند منابع آن حق الناس 
کوشــا باشند البته  اســت و باید در حفظ و نگهداری آن 
کــه به نظر  یــک هجمــه نــاروا علیه ســازمان وجــود دارد 
ســیاه نمایی می رســد. و مباحــث سیاســی بــه آن دامن 

زد. 

دکتــر	علــی	زاده: بــه نظــر می رســد هنــوز ســازمان تأمیــن 
که دولتی نیســت. اغلب در  اجتماعــی این دیــدگاه را ندارد 
گرایی، مدیران آن بــه نمایندگی از  نشســتهای ســه جانبه 

طرف دولت حاضر می شوند

آقای	قریب:	به نظر ما دولت و ملت از هم جدا نیستند. 
کارشناســان  کردن نقش خود از نظرات  ما برای برآورده 
دولتی نیز اســتفاده می کنیم. ســازمان تامین اجتماعی 
کمیتی  نهادی عمومی غیردولتی اســت ولــی وظیفه حا
هم دارد از جمله متوقف شدن حقوق مستمری بگیران 
مسائل زیادی را به همراه دارد. در ارتباط با قانونگذاری 
هم با مجلس تعامل داریم و حامی منافع بیمه شدگان 
کارشناســی و استانداردها هستیم و هم با دولت  از دید 
تعامل مناسب و خوبی را داریم. همچنین با تشکلهای 
که  کارگری ارتباط مســتمر و مؤثری را داریم  کارفرمایی و 
در پیشبرد اهداف سازمانی و پایداری سازمان مثمرثمر 

خواهد بود.

سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	احیاء	شد	
کرد: شورای عالی اداری  معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور اعام 
در جلسه عصر دوشنبه خود و در اجرای دستور رئیس جمهور موضوع 
کشور با سازمان های  احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مدیریت و برنامه ریزی استانی از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی و توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی رئیس جمهور 
گزارش روابــط عمومی معاونت نظــارت و راهبردی  کــرد. به  را تصویــب 
رییس جمهور، محمدباقر نوبخت ادامه داد: همچنین مقرر شد میزان 
اختیــارات، صاحیــت ها و چگونگی ارتباط و تعامل ســازمان مدیریت 
که بین  و برنامه ریزی اســتان ها و اســتانداری ها در جلســه مشــترکی 
کشــور برگزار می  کشــور و وزیر  رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
کارشناســان، احیای سازمان مدیریت و  گردد.به عقیده  شــود، تعیین 
کشــور عاوه براینکه موجب تســریع تحقق اهداف چشــم  برنامه ریزی 
انــداز خواهد شــد، تحول مثبتی در نظــام برنامه ریزی، بودجه ریزی و 
کرد. کشور ایجاد خواهد  ساختار اداری و در نتیجه توسعه همه جانبه 

کشــور به عنــوان یکی از وعده  احیــای ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
که حجت االســام  هــای اصلــی دولت تدبیر و امید محســوب می شــد 
والســملین حســن روحانــی رئیــس جمهــوری در شــعارهای انتخاباتی 

خود، وعده تحقق آن را داده بود
منبع: ایرنا

وزیر	راه	با	افزایش	عوارض	6	آزادراه	
کرد	 بخش	خصوصی	موافقت	

وزیــر راه و شهرســازی، پس از 3 ســال وقفــه، با افزایــش جزیی عوارض 
گذاری بخــش خصوصی احداث  که با ســرمایه  کشــور  عبــور از 6 آزادراه 

کرد. شده، موافقت 
کمیسیون  عباس آخوندی روز دوشــنبه در حاشــیه پنجاه و چهارمین 
گو با خبرنگاران، افزود: در سال جاری  گفت و  کشور در  ایمنی راه های 
20 آزادراه افزایــش عــوارض نداشــته و تنهــا با افزایش عــوارض 6 آزادراه 
کرد: طبــق قانون  بخــش خصوصــی موافقت شــده اســت. وی تصریح 
عــوارض عبــور از آزادراه هــای بخــش خصوصــی باید متناســب بــا تورم 
ســاالنه افزایش یابد.وزیر راه با بیان آنکه رویه آسفالت یک سوم جاده 
کشــور در شــرایط بســیار بدی قراردارد، افزود: امسال تاش شده  های 
کــه بــا افزایــش عملیات روکش، آســفالت جــاده های برخــی از راه های 
کشــور بهینه شــود.وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: عملیات  اصلی 
کشور در سال جاری و  بهینه ســازی رویه آســفالت برخی از جاده های 
کشور  گذشته 110 درصد افزایش یافته تا برخی از راه های اصلی  3 سال 
از رویــه آســفالت متناســب برخــوردار شــوند.وی افزود: عــوارض آزادراه 
کند بــا این حال  کشــور هزینــه نگهداری جــاده هــا را تامین نمی  هــای 

دریافت این عوارض برای حفظ و نگهداری آزادراه ها ضروری است.
منبع: ایرنا

خبرونظر
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که قانون مالیات مستقیم  مهندس	پورشــیرازی:	در تاریخ 88/10/28 
تصویــب شــد همزمــان 21 برنامه رســانه ای اعــم از دیداری و شــنیداری 
گردید ولی قانون مالیات  برای آن تهیه و اطاع رســانی در ســطح جامعه 
بــر ارزش افــزوده در تاریــخ 26 مهر 1387 تصویب شــد و 4 روز بعد بدون 
آئین نامــه وارد مرحلــه اجــرا شــد و بــه همین دلیل مســائل و مشــکات 
زیــادی را بــه همــراه داشــت. در هر حــال اعضای ســندیکای شــرکتهای 
ســاختمانی بــه عنوان یکــی از قدیمی ترین تشــکل ایران دربــاره مالیات 
بــر ارزش افــزوده مشــکات زیادی دارنــد، به همین دلیل بــرای دریافت 
که برای مدیران سندیکا و شرکتهای عضو وجود دارد در  پاسخ سواالتی 

این جلسه حاضر شده ایم. 
دکتــر	علــی	زاده:	اصــوال دولتهــای خدمتگــزار بــا دریافــت مالیــات امــور 
خــود را اداره می کننــد ولــی علی رغم تاشــهای مســتمر دریافــت مالیات 
عادالنــه، محقــق نشــده اســت. در عیــن حــال مالیــات بــر ارزش افزوده 
کننده نهایــی می نامد(  هــم )کــه آقــای زیمنــس آن را مالیات بر مصــرف 
که در الیه های مختلف صنوف  کشــور شــده اســت،  وارد چرخه مالیاتی 
برخی مفاهیم و مضامین آن به طور مشخصی تعریف نشده اند به ویژه 
کشــور، این مغایرت  در مورد شــرکتهای فعال در ســاخت امور زیربنایی 
گمــان همــگان صورت وضعیتها به  بیشــتر مشــهود اســت، از جملــه بــه 
کتور نهایی نیست. لذا الزم است اصاحات  کتور است و فا مثابه پیش فا
الزم در مکانیزمهــای ارزش افزوده، متناســب با این صنف انجام شــود. 
کتور انجام  کتور تغییرات زیادی تا رســیدن بــه مرحله فا زیــرا در پیش فا
کتور نهایی نیست. مضاف بر این  می شــود و به همین دلیل به منزله فا
که مالیات بر ارزش افزوده را ادا  که پیمانکار مصرف کننده اصلی نیســت 
کارفرماست. اما متاسفانه نه تنها  کند، بلکه مصرف کننده نهایی پروژه، 
مالیــات بر ارزش افزوده را از پیمانکاران می خواهند بلکه جریمه دیرکرد 

آن را نیز به صورت تصاعدی از وی مطالبه می کنند. 

آقــای	طاری	بخش: ضمن خوشــامدگویی، خدمت شــما بزرگواران الزم 
کنم: مالیــات بــر ارزش افزوده در ســال 1918 توســط فون  اســت عنــوان 
کــه هزینه های جنگ  ح شــد. وی دنبال ایــن بود  زیمنــس آلمانــی مطر
کننده آن فرانســه بود.  کشــور اجــرا  کنــد منتهی اولین  جهانــی را تامیــن 
کــردن مالیات  در ایــران از  ســال  1366 دولــت وقــت بــه دنبــال اجرایی 

معاون	مالیات	بر	ارزش	افزوده	ســــــــــــــازمان	امور	مالیاتی	کشور	مــــــــــطرح	کرد:

ݢݢحرکت	دولت	از	مالـــــــــیات	بر	درآمـــــــــــــد	به	سمت	مالیات	بر	مصرف ݢ ݢ
نمایندگان	ســندیکای	شرکتهای	ســاختمانی	روز	5	آبان		در	
 معاونــت	مالیات	بــر	ارزش	افزوده	حضور	یافتنــد،		تا	با	آقای	
علیرضــا	طاری	بخش	معاون	محترم	مالیات	بر	ارزش	افزوده	
گفتگو	بنشینند.	در	این	دیدار	مهندس	پورشیرازی	عضو	 به	
کمیســیون	انتشــارات،	دکتر	غالمرضا	علیــزاده		و	خبرنگار	و	

عکاس	ماهنامه	پیام	آبادگران	حاضر	بودند.
دکتــر		علیزاده	از	آقای	طاری	بخش	به	خاطر	فراهم	ســاختن	
کردنــد	و	متقابــاًل	 فرصــت	ایــن	مصاحبــه	تشــکر	و	قدردانــی	
بــرای	 آبادگــران	 پیــام	 گرداننــدگان	ماهنامــه	 از	 نیــز	 ایشــان	
برگــزاری	ایــن	مصاحبــه	سپاســگزاری	نمودنــد	و	ســئوالهای	

مصاحبه	به	شرح	زیر	ارائه	و	پاسخهای	الزم	داده	شد.

بــرارزش افــزوده بــود و الیحــه آن به مجلس ارســال شــد و تصویب 
گردید ولی به دلیل مســائل جنگ متوقف شــد. سرانجام  در سال 
1387 این قانون به تصویب نهایی مجلس رسید. سازمان خود را 
کند ولی از همان  که سال بعد از تصویب آن را اجرا  کرده بود  آماده 
چند روز باقیمانده به نیمه دوم همان ســال اجرایی شد. مالیات 

بر ارزش افزوده چند هدف عمده داشت: 
که  در ســال 1391 حدود   1ـ تامین منابع مالی مســتمر برای دولت  
102 درصــد بودجــه پیش بینــی آن، محقــق شــد و در ســال 1392 
حــدود 110 درصــد مبالغ تعیین شــده بــرای آن تحقــق یافت. باید 
کنــم محاســبه مالیات بــر ارزش افزوده با فرمــول دقیقی  یــادآوری 
  ( G.D.P( کــه تابعــی  از تولیــد ناخالــص داخلــی صــورت می گیــرد 
لحــاظ  ســنواتی  بودجــه  قوانیــن   در  و  محاســبه   کشــور  ســاالنه 

می گردد.  
که از  کم کــم مالیات به ســمتی بــرود  که  2ـ هــدف بعــدی ایــن بود 
مالیــات بــر منبــع درآمد بــه ســمت مالیات بــر مصرف ســوق داده 
کم شــده  شــود. در حــال حاضر ســهم مالیات عملکرد، به شــدت 
کرده به ســمت  کــم  چــون دولــت بــار فشــار را از مالیــات بــر درآمــد 
کاهش  مالیات بر مصرف سوق داده است.  عاوه بر این به منظور 
مالیــات بــر درآمــد ضریــب  مالیاتــی برخــی  از مؤدیــان در جــدول 

کاهش یافته است.  ضرایب مالیاتی 

نشست
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کــه از طریق  3ـ دولــت بــه دنبــال ایــن اســت 
بــر  مالیــات  قانــون  شــمول  دامنــه  توســعه 
آن  فرهنگ ســازی  زمینــه  افــزوده،  ارزش 
بــرای مؤدیــان عینیــت بخشــد و مالیــات  را 
که  کند. بــا این توضیح  کــم  تولیدکننــدگان را 
کــه فراخوان شــده  قــرار نیســت خود مــؤدی 
مالیات بدهد بلکه باید آن را از مصرف کننده 
کند و پرداخــت نماید. تحقق  نهایــی وصول 
زیرســاخت  کــه  اســت  شــرطی  بــه  امــر  ایــن 
و  باشــد  آمــاده  آن  فراینــدی  زنجیره هــای 
کننــد، ایــن  مودیــان قانــون را درســت اجــرا 
مالیــات در طــول حلقه ای از جملــه واردات، 
تولیــد، خدمــات و توزیــع وصــول می شــود و 
بــار مســئولیت مالیــات بیــن مؤدیــان  حاضر 
در زنجیــره   مالیــات بــر ارزش افزوده تقســیم 

می شود. 
در بحــث پیمانــکاری مــا بایــد چنــد الــزام را 
در نظــر بگیریــم از جملــه اصــول حسابرســی 
کــه ســازمان  اســتانداردها،  و  و حســابداری 
پیمانــکاری  بحــث  در  اســت.  آن  تابــع  مــا 
ح  مطــر حســابداری   9 شــماره  اســتاندارد 
که طبق آن درآمد، براساس پیشرفت  اســت 
البتــه مــا ماحظــه  کار شناســایی می شــود. 

بیشــتری می کنیــم ومی گوییــم مــؤدی وقتی 
کرد مســتند داخلی  صورت وضعیــت را صادر 
شــرکت اســت و بایــد در دفاتــر قانونــی ثبــت 
شــود. ولی قطعــا صورت وضعیت وحی ُمنزل 
کارفرمــا  کنتــرل توســط  نیســت و در مرحلــه 
ممکن  اســت صورت وضعیت تعدیل شــود و  
کم شود.  کارفرما  حدودا  10 درصد آن توسط 
بر همین  اســاس حسابداری برای آن راهکار 
کارفرما،  کــه در صــورت تعدیــل توســط  داده 
قیمــت تعدیــل در دفاتــر انجــام و بــا تعدیــل 
کارفرمــا، هــم درآمد و هــم مالیات بر  اعمالــی 

ارزش افزوده تعدیل  خواهد شد.

دکتر	علی	زاده:	ممکن است صورت وضعیتی 
ســازمان  از  واحدهایــی  در  ســال  چنــد 
بیــن  بحثــی  بمانــد.  متوقــف  کارفرمایــی 
وجــود  بــه  اعتبــاری  و  نقــدی  حســابداری 
که در ایــن زمینــه، در تعریف وحدت  می آیــد 
رویه نداریم و استاندارد شماره 9 حسابداری 
کافــی برخوردار  نیــز در این مــورد از جامعیت 
تــا  زیــادی  مــوارد  در  اینکــه  ضمــن  نیســت. 
بخــش  توســط  صورت وضعیــت  50درصــد 

کارفرمایی تعدیل می شود.

مــا  مملکــت  در  پورشــیرازی:  مهنــدس	
بــه دالیــل خــاص خــود بیشــتر معامــات و 
نیســت  نقــدی  و  اســت  تعهــدی  قراردادهــا 
کــه در مقولــه ارزش افــزوده نگاه به  در حالــی 
صــورت مطلــق نقــدی اســت. ثبــت دفتــری 
طــور  بــه  باشــد  قــرار  گــر  ا امــا  اســت  خــوب 
مــداوم دفتــر اصاحیــه بخــورد، پیمانــکار در 
مالیاتهای تکلیفی با ممیزان مشــکل خواهد 
گــر در بازنگــری به مالیــات بر ارزش  داشــت، ا
افــزوده، حالــت تعهــدی را برای برخــی ِحَرف 
خاص فرض داشته باشیم قسمتی از مشکل 
کشــور  حل می شــود. میزان زیادی از بودجه 
کــه باید به آنها  را ســازندگان مصرف می کنند 
هــم در قانون توجه شــود. پیمانکاران فشــار 
دو جانبــه ای را هــم از طــرف وزارت دارایــی و 
کارفرماها را تحمــل می نمایند.  هــم از طــرف 
مشــکلی  تقریبــًا  تکلیفــی  مالیاتهــای  در  امــا 
وجود ندارد چون در زمان تهیه و تصویب آن 
گرفت.  در ســال 80 موضــوع مورد توجه قــرار 
نکتــه دیگــر اینکــه در قانون مالیــات بر ارزش 
افزوده زمان رســیدگی هم مشخص نیست و 

گیرد. امیدواریم در بازنگری مورد توجه قرار 

معاون	مالیات	بر	ارزش	افزوده	ســــــــــــــازمان	امور	مالیاتی	کشور	مــــــــــطرح	کرد:

ݢݢحرکت	دولت	از	مالـــــــــیات	بر	درآمـــــــــــــد	به	سمت	مالیات	بر	مصرف ݢ ݢ
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آقای	طاری	بخش: در اصول حســابداری 
دارد.  وجــود  درآمــد  شناســایی  روش  دو 
روش  در  نقــدی.  روش  و  تعهــدی  روش 
یــا  می فروشــید  را  کاالیــی  وقتــی  تعهــدی 
غ از اینکه چه  خدماتــی ارائــه می دهید فــار
زمانــی پــول را دریافــت می کنیــد و یــا وجــه 
صــورت وضعیت را دریافــت می کنید،  باید 
ایــن صورت وضعیــت در دفاتر قانونی ثبت 
کــه  شــود. البتــه می توانیــد هزینــه ای هــم 
از پرداخــت آن  غ  فــار را    شناســایی شــده 
عمومــا  کــه  نقــدی  روش  در  کنیــد.  ثبــت 
کار می رود ثبت به محض  توسط دولت به 
پرداخــت وجه  صــورت می گیــرد. اما روش 

نمی دهــد  اجــازه  ایــران  حســابداری 
در  کنیــم  انتخــاب  را  نقــدی  روش 
بهتــر  آنجایــی  از  روش  ایــن  ضمــن، 
که  که به ما توان آن را می دهد  است 
کنترل  در مرحلــه تحقــق درآمــد آن را 
کنیم و اما دلیل سوم، در مورد زمانی 
خ متغییر است و ما می خواهیم  که نر
مبنــا را تغییــر دهیــم یعنــی درآمــد در 
که شــما  وجه صورت وضعیت  سالی 
را دریافــت می کنیــد،  محقــق  شــود،  
خ بــه وجــود می آیــد. البته  تفــاوت نر
مــا بحــث تکــرار در تعدیــل را توصیــه 

نمی کنیــم بلکــه ثبــت اولیه  و ثبــت  تعدیل 
کارفرمــا  تائیــد  از  بعــد  را  صورت وضعیــت 

پیشــنهاد می کنیــم. بــه هــر حــال بــرای رفــع 
مشــکاتی از ایــن دســت در بازنگــری قانــون 
که دو مورد از آنها  موادی لحاظ شــده اســت 

کلیدی تر هستند:
بــه ســراغ هــر  1ـ ســازمان مالیاتــی می توانــد 
کارفرمــا )کــه مالیــات را پرداخــت  خریــدار یــا 
یــا  فروشــنده  کــه  صورتــی  در  نمی کنــد، 
قانــون  اجــرای  عــدم  خدمــات،  ارائه کننــده 
کند(  گزارش  کاال و خدمات را  توسط خریدار  
برود و مالیات و عوارض را دریافت  و به جای 

کند. وی به حساب دولت واریز 
و  دولتــی  شــرکتهای  کــه  بخشــهایی  در  2ـ 
اداره  هســتند  کارفرمــا  عمومــی  نهادهــای 
گرفتن مالیــات را بر دوش  مالیاتــی می توانــد 
آنهــا بگــذارد. یعنــی بــار مســئولیت از دوش 

کارفرمــا  پیمانــکار برداشــته شــده و بــر دوش 
می توانــد  مــاده  دو  ایــن  می شــود.  گذاشــته 

کند.  اغلب مشکات پیمانکاران را حل 

که صادر  دکتر	علی	زاده:	صورت وضعیتهایی 
کار و پیــش  می شــود نوعــی بــرآورد پیشــرفت 
کتــور اســت و عما نمی تــوان آن را در دفاتر  فا
که  کرد. مضــاف بر اینکه در طــی زمانی  ثبــت 
بــه صورت وضعیتهــا پرداخته می شــود با دو 
مشــکل روبــرو می شــویم. از طرفــی تعهــدات 
را نمی توانیــم انجــام دهیــم و از طرفــی دچار 
از  را  آن  بخواهیــم  گــر  ا می شــویم.  جرائــم 
صنــدوق  کنیــم،  پرداخــت  شــخصی  جیــب 
مــا بســتانکار می شــود. ضمن اینکــه در مورد 
تعریــف  مشــکل  نیــز   9 شــماره  اســتاندارد 
مفهومــی داریم و تفســیر بــه رأی در آن دیده 

برداشــت  و  رویــه  وحــدت  بایــد  می شــود. 
مشابه به وجود آید.

آقــای	طاری	بخــش:	یــک بنــگاه اقتصادی 
کتور  در شــرایط عــادی بــرای فروش بایــد فا
بدهــد. بــه هــر حــال احتمــال عــدم تحقق 
یــا حتــی  کتــور  فا معاملــه علی رغــم صــدور 
صورت وضعیــت همه جا وجود دارد و فقط 
مخصوص صنف شما نیست. ضمن اینکه 
بــر  نبایــد  صورت وضعیــت  پیمانــکاری  در 
اســاس بــرآورد غیر واقعی صادر  شــود و باید 
مبنــای واقعی داشــته باشــد.در هر صورت 
کل مبلــغ  در شــرایط عــدم تحقــق معاملــه 
درآمــد و مالیات و عــوراض ارزش افزوده آن 

نیز در دفاتر برگشت خواهد شد. 

دکتــر	علــی	زاده:	نباید امورمــوردی و 
کنار  اســتثناء را با رونــد عرفی و قاعده 

هم قرار دهیم.

مهنــدس	پورشــیرازی:	صورت وضعیــت 
چــون  هســتند.  واقعــی  پیمانــکاران  
اجرایــی  جلســات  صــورت  براســاس 
ســایق  لکــن  می شــود  تنظیــم 
را  آن  موقــت  صــورت  بــه  کارفرمایــی 
کمتــری  وجــه  کــه  می کنــد  اصــاح 

بدهند.

آقای		طاری	بخش:	به هر حال صورت وضعیت 
کمتر دیده ام به طور  وحی منزل نیست و من 
کارفرما تائید شــود. عموما  کامل توســط یک 
هــر صــورت وضعیــت بادرصدهــای متفــاوت 
تعدیل می شــود. تعدیل امری بدیهی است 
و مــا نیــز آن را می پذیریــم ولــی دربــاره بــرآورد 
آخر ســال، چون اســتاندارد آخر ســال است، 
هــم شــما و هــم مــا مکلــف بــه شناســایی و 
بــر آن اســاس  هســتیم.  کســورات   اجــرای  
کار از  البتــه روش مــا بــرای بررســی پیشــرفت 
طریــق هزینه اســت. بهتر اســت در این مورد 
بین پیمانکاران و همکاران تعامل و تفاهمی 

ایجاد شود. 

از  تشــکر  ضمــن  پورشــیرازی:  مهنــدس	

میزگرد

شــرکتهای	 کــه	 بخشــهایی	 در	
عمومــی	 نهادهــای	 و	 دولتــی	
مالیاتــی	 اداره	 هســتند	 کارفرمــا	
بــر	 را	 مالیــات	 گرفتــن	 می	توانــد	
دوش	آنهــا	بگــذارد.	)مــاده	35(	
دوش	 از	 مســئولیت	 بــار	 یعنــی	
بــر	 و	 شــده	 برداشــته	 پیمانــکار	
گذاشته	می	شود.	 کارفرما	 دوش	
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که فرمودید صورت وضعیت وحی   جنابعالــی 
کــه به طور  کمتر دیده شــده  منــزل نیســت و 
کامــل تأییــد شــود، پــس عنایــت فرماییــد و 
دســتور الزم بفرمایید. ضمنــًا چرا زمان برای 
رســیدگی در مالیات تکلیفی مشــخص شــده 
اســت امــا در مالیــات بــر ارزش افــزوده زمــان 

رسیدگی و بررسی باید متفاوت باشد؟

مالیــات  قانــون  در  طاری	بخــش:  آقــای	
خــود  بــر  اصــل  افــزوده  ارزش  و  مســتقیم 
ابــرازی اســت. امــا اینکه چرا ما دیر رســیدگی 
کــه در قانون  می کنیــم، بــه ایــن دلیل اســت 
مــرور زمــان وجــود  ارزش افــزوده  بــر  مالیــات 
نــدارد و عــاوه بــر این بــه دلیل جدیــد بودن 
قانون، روشــهای حسابرســی آن  در سالهای 
اولیه اجــرای قانون هنوز تدوین نشــده بود. 
هنــوز مهمتریــن رکــن تشــخیص مالیــات بــر 
ارزش افزوده صورت وضعیت است. اول باید 
کند. در  مــؤدی برای رســیدگی اعــام آمادگی 
گر مؤدی  ارزش افــزوده، واقع بین هســتیم و ا
کند علی الرأس نمی شود.  حداقل همکاری را 
گر مؤدی در ارائه مســتندات همکاری نکرد  ا
با تخمین  و برآورد فروش  و درآمد نســبت به 

مطالبه مالیات  اقدام می کنیم. 

ســازندگان  صنــف  پورشــیرازی:  مهنــدس	
زیربنایــی منصفانــه بیشــتر ایــن همــکاری را 
گرفتار  داشته و دارد لکن ضوابط اشتباه ما را 
کرده اســت ضمن اینکه ممیز شــما یک سال 

بعد رسیدگی می کند.

ارزش  بــر  مالیــات  بــرای  آقــای	طاری	بخــش:	
افــزوده 4 اظهارنامــه در ســال بایــد ارائه شــود. 
گر مؤدی مالیات واقعی  کمبود نیرو هم داریم. ا
گر ده ســال بعد هم به آن رســیدگی  را ابراز کند ا
که ناچــار از   شــود بــاز تفاوتــی دیــده نمی شــود 
مطالبه جریمه باشیم. اما چرا جریمه را  از مبدا 
انقضای تســلیم اظهارنامه  دریافت می کنیم؟ 
چون از زمان تحقق معامله مؤدی مکلف بوده 
کاال و خدمات دریافت و  مالیات را از  خریداران 
گرفته  کند، و ممکن اســت  بــه دولت پرداخت 
باشــد و به ما تحویل نداده باشــد و مبنای آن 

تاریخ انقضای اظهارنامه است. 
مهندس	پورشــیرازی:	در این مورد وضعیت 
کدام  شــرکتهای پیمانکار ساختمانی با هیچ 
کار ما فرق  از صنــوف همخوانی نــدارد. روش 
کارمند اســت و در  می کند. پیمانکار به نوعی 
این مورد مســئولیتی متوجه وی نمی شــود. 
که چرا علی رغم  ســوال بعدی من این اســت 
گواهــی  اینکــه فروشــندگان در ســایت شــما 
گهــان  نا رســیدگی  امــا در مقطــع  گرفته انــد، 
اعــام می شــود در حالیکــه   نامعتبــر  کتــور  فا
کتورهــا واقعــی و معامله معتبر بوده اســت  فا

کرده اید. و فهرست را شما در سایت اعام 

آقای	طاری	بخش: فروشــندگان طبق قانون 
گاه معامله  تجــارت یا اهلیت دارند یا ندارند. 
کتــور داده نمی شــود یــا  درســت اســت امــا فا
کتــور نمی دهــد، خریــد  کــه فا از فــرد دیگــری 
کتور به جای شــرکت فروشــنده  گاه فا شــده؛ 
توســط فرد حقیقی صادر می شود. در قانون 
کارکرد  کتــور خریــد،  عــاوه بر  ارزش افزوده،فا
معمولی خود  قبض پرداخت مالیات اســت. 
کد فروش،  در ضمن با اینکه ما به شرکتهای 
کــه  گواهــی داده ایــم امــا تضمیــن نداده ایــم 
قبــول  را  وی  از  غیرواقعــی  و  صــوری  خریــد 
می کنیــم بلکــه معاملــه بایــد واقعــی و طبــق 
گرفتــن برای  قانــون تجــارت باشــد. مالیــات 
کــردن به مردم و راضی نگه داشــتن  خدمــت 
آنها اســت . ما دقت می کنیم خدمات خوبی 
ارائه بدهیم اما پیمانکاران نیز باید بکوشــند 
برای خرید مواد  و مصالح سراغ افرادی بروند 
کــه اهلیت و رســمیت دارند و وجــود خارجی 

آنها محرز است.

کدفروشــی  مهنــدس	پورشــیرازی:	در مــورد 
گفت پیمانکار دســتگاه امنیتی نیســت  بایــد 
ایــن  تقصیــری در  و   فقــط خریــد می کنــد  و 
کدهــای اقتصادی  بــاره نــدارد. باید مســائل 
خریــد  پیمانــکار  وقتــی  تــا  شــود  بازنگــری 
کثر  می کنــد بی جهــت جریمه نشــود. مضافًا ا
خریدهــای پیمانــکاران از وام بــزرگ صنعتــی 
گر بــه متــن قانون  گفــت ا اســت و مکــرر بایــد 
کمتریــن عنایــت به ســازندگان  توجــه بشــود 

نشده و بیشتر بازارگونه دیده شده است.

شــما  داریــم  قبــول  مــا  آقــای	طاری	بخــش: 
دســتگاه امنیتــی نیســتند امــا بایــد بدانیــد 
کتور تاســیس شــده  کدفــروش بــرای صدور فا
و خیلی هــا عامًا و عامــدًا  صرفا برای دریافت 
کدفروشــها  کتــور به آنهــا مراجعه می کنند.  فا
کــه  هســتند  صــوری  و  کاغــذی  شــرکتهای 
مشــخصی  مــکان  و  جــا  شــده اند.  تاســیس 
ندارنــد و  وجــوه نقــد و دارایــی مشــخص هم 
از  بــود  مالیــات  امــکان وصــول  گــر  ا ندارنــد. 
کدفروشها اثری از  کدفروشها می گرفتیم. ولی 
خود برجــا نمی گذارند و اصــوال برای فعالیت 

تشکیل نشده اند. 

دکتــر	علی	زاده: بــا توجه به جرایــم قبلی، آیا 
این جریمه قابل برگشــت هســتند یا می توان 
مالیاتهــای  بــه حســاب  و  کــرد  تهاتــر  را  آنهــا 

گذاشت؟ بعدی پیمانکاران 
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میزگرد

آقــای	طاری	بخش:	مــا نهایت تعامل 
با پیمانکاران را داشــتیم به خصوص 
که از دولت طلبکار بودند،  کســانی  با 
که پیمانکاران  استدالل ما این است  
از خزانــه طلبــکار هســتند و به همان 
خزانــه هم   بدهکار هســتند. در مورد 
گفــت جرائــم دو  بایــد  بحــث جرائــم 
که  بخــش دارد. عــدم انجــام تکالیف 
کارفرما مقصر نیســت.  بخشــی  در آن 
کــه  اســت  تاخیــر  بــه  مربــوط  آن  از 
کارفرما مقصر اســت. ما جریمه انجام 
می کنیــم  پیگیــری  را  تکالیــف  عــدم 
امــا در مــورد بدهــکاران به ســراغ آنها 
نمی رویــم ولی بایــد از دولــت تائیدیه 
مــورد  در  امــا  بیاورنــد.  طلبــکاری  

کنیم ولی  جریمه ما طبق قانون  مطالبه می 
کارفرمــای دولتی  کــه  معمــوال جرایــم تاخیــر 

قصور داشته را وصول نمی کنیم. 

مهندس	پورشــیرازی:اطاع رسانی در مورد 
کم است و این سازمان باید در  ارزش افزوده 
مــورد تربیت نیروی انســانی و اطاع رســانی 
کند. همه جــای دنیا اصل مالیات  کار  خــود 
برخــود اظهــاری اســت امــا در ایــن مــورد در 
کافی صــورت نگرفته  کشــور ما اطاع رســانی 
گویم بایــد قانون  اســت. مضافــًا مجــددًا می 
یکسونگری نداشته باشد این صنف سازنده 
کنــون بیشــترین فشــار  کــه واســطه اســت تا
و صدمــه را دیــده اســت لطفــًا توجــه بیشــتر 
گروه  در اصــاح قانــون منظــور شــود و از این 

نماینده جهت توضیحات خواسته شود.

آقــای	طــاری	بخــش: بــا توجــه بــه اهمیــت 
روز افــزون مالیــات، ســازمان مالیاتی به این 
که نیروهای مناســب را استخدام  فکر اســت 
آمــوزش  را عهــده دار شــود.  آنهــا  آمــوزش  و 
مودیان نیز در راستای اجرای صحیح قانون 
زبــان  بایــد  ممیــزان  طرفــی  از  اســت.  موثــر 
مشــترکی با مودیــان داشــته باشــند. نیروها 
می بیننــد  کاســیک  آموزش هــای  اغلــب 
کارگاه آموزشــی  ولــی مــا علیرغم این مســئله 
کارگاه  هــم می گذاریــم. البتــه بــرای برگــزاری 
الزم  اســت.  الزم  علــم  و  تجربــه  از  ســطحی 
گذشــته  گــر مــا در  کنــم ا می دانــم یــاداوری 
خدمــات بهتری ارائه می دادیم علت آن بود 
کار به این انــدازه نبود. االن حجم  کم  کــه ترا
کار حوزه هــا 3 برابــر شــده اســت. ان شــاءا... 
که ســال قبل  در آینــده بــا هشــت هــزار نیــرو 

کردیــم با توان بیشــتری خدمات  اســتخدام 
بهتری را به مودی ارائه خواهیم داد.

مهندس	پورشیرازی:	با توجه به توضیحات 
در  و  نمــودم  بیــان  هــم  قبــًا  و  حضرتعالــی 
کار شــما  ایــن شــرایط اظهارنامــه ســه ماهه 
کرده اســت منطقی اســت  را بی جهــت زیــاد 
کنید.  اظهارنامــه را  شــش ماهــه یــا یکســاله 
چــون اشــکاالت اجرایی فعــاالن پیمانکاری 

کرده است. ساختمانی را نیز دچار مشکل 

ݣݣآقــای	طاری	بخــش: در مــورد  نکتــه اول بــه 
امــور   وزیــر   فعلــی  قانــون   10 مــاده  موجــب 
که  اقتصــادی و دارایــی مجاز اســت 
کلی افزایش  دوره مالیاتــی را به طور 
کاهش دهد. علت 3 ماهه بودن  یــا 
به دلیل بحث وصول مالیات اســت 
گــر  موضوع وصــول مالیــات در  کــه ا
کمتر از ســه مــاه حل شــود می توان 
تکلیــف اظهارنامه را 6 ماهه یا حتی 

یکساله تعیین نمود.

مــورد  در  پورشــیرازی:	 مهنــدس	
 235 مــاده  در  حســاب  مفاصــا 
مالیاتهای مســتقیم مفاصا حســاب 
مطــرح شــده ولــی در اینجــا مطــرح 
نمی شــود. بر اســاس قانــون مالیات 
گــر پیمانــکار زمانــی برای  مســتقیم ا
داشــته  الزم  حســاب  مفاصــا  کاری  انجــام 
کارشناسان  کند اما  باشــد می تواند آن را اخذ 
مالیاتــی ارزش افــزوده صراحتــًا از آن امتنــاع 

می کنند. 

ݣݣآقــای	طاری	بخــش: در قانــون ارزش افزوده، 
مفاصــا مطابــق قانــون مالیاتهــای مســتقیم 
وجــود نــدارد. شــرط دادن مفاصــا رســیدگی 
حــال  در  اســت.  مــودی  تکلیــف  تعییــن  و 
گواهــی مــاده 178 یــا 186  حاضــر هــم بــرای 
می کننــد  مراجعــه  بازرگانــی(  کارت  )بــرای 
گواهــی  و  رســیدگی  وضعیــت  بــه  مــا   کــه 

 می دهیم.  

کنیــد صنــف  قبــول  پورشــیرازی:	 مهنــدس	
کمــی  ســازندگان زیربناهــای اصلــی، خطــای 

توجــه	 بــا	 بخــش:	 طــاری	 آقــای	
مالیــات،	 افــزون	 روز	 اهمیــت	 بــه	
ســازمان	مالیاتــی	بــه	این	فکر	اســت	
اســتخدام	 را	 مناســب	 نیروهــای	 کــه	
دار	شــود.	 را	عهــده	 آنهــا	 آمــوزش	 و	
راســتای	 در	 نیــز	 مودیــان	 آمــوزش	
اجــرای	صحیح	قانون	موثر	اســت.	از	
طرفــی	ممیزان	باید	زبان	مشــترکی	با	

مودیان	داشته	باشند
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فشــار  تحــت  از دو طــرف  ایــن صنــف  دارنــد. 
هستند. آنچه در این مملکت هست و ساخته 
شده حاصل فعالیت آنهاست. لطفًا در بازنگری 
قانون، به مسائل این صنف بیشتر بپردازید. و 

با این سندیکا همفکری نمایید.

که  آقای	طاری	بخش:	شــاید یکی از صنف ها 
در اصاحیــه مــورد توجــه مــا بــود پیمانکاران 
منابــع دولــت  تامیــن  گــر  ا بودنــد.  زیربنایــی 
همیــن  شــاید  نبــود   افــزوده  ارزش  محــل  از 
انجــام نمی شــد  بــه  پیمانــکاران   پرداختهــا 
چــون  دولــت بــرای تامیــن منابــع و پرداخت 
اســتفاده  ســازوکار  ایــن  از  پیمانــکاران  پــول 

می کند. 

مهنــدس	پورشــیرازی:	 بدانیــد بــا تمــام این 
گرفتنهــا همــه پیمانکاران حداقل از دو ســال 
بــه  پــس  پیــش روزانــه را طلبــکار می باشــند 

بخش خصوصی ندادند.

دکتر	علی	زاده:	تصویر و تصّور از ارزش افزوده 
کســی از ظّن خود  مثل فیل موالنا شــده و هر 
اینکــه وحــدت  بــرای  را  تفســیر می کنــد.  آن 
رویــه ایجــاد شــود فکــر نمی کنیــد بهتــر اســت 
کارفرمــا و بخــش مالیاتــی توجیــه  پیمانــکار، 
نشســتهای  بــا  و  باشــند.  داشــته   یکســانی 
دوره ای تلقی یا برداشت آنها به واقعیت روح 

قانون نزدیک شود؟

آقای	طاری	بخش: برای ایجاد درک مشترک،  

چنــد  مشــترک  کارگاههــای  همــکاران  بــرای 
ماهــه می گذاریــم. در مورد همکاران شــما  نیز 
می توانیــم  مودیــان را آمــوزش  دهیــم. ضمــن 
گذشــته در مالیــات بــر ارزش افــزوده  اینکــه در 
برداشتهای مختلف وجود داشت. اما در حال 
حاضــر هر چه زمــان می گذرد وضعیــت روان تر 
می شــود ولــی بــاز هــم نیــاز بــه اطاع رســانی و 
آموزش   ماموران و همکاران  شما وجود دارد. 

در	پایــان	جلســه	از	آقــای	طاری	بخش	برای	
	
ً
فراهم	ساختن	امکان	این	مصاحبه	مجددا
ایشــان	 و	 شــد	 قدردانــی	 و	 سپاســگزاری	
گرداننــدگان	ماهنامــه	پیــام	 نیــز	متقابــاًل	از	
آبادگــران	بــرای	تدارک	این	نشســت	تشــکر	

کردند.

R - 416

SOILMEC وستی

ا  اره  

POTAIN ر   اور                           دو دستگا   ه 
ر ماده و                                                                                           

ی امی ت  ی  ر  
           HIAB د                                                              هیا س

ر ماده و                                           درحد  

»دستگاه حفار هیدرولیکی«
 R یــک	دســتگاه	حفــار	هیدرولیکــی	416-	

SOILMEC 		مدل	2005	بفروش	می	رسد.

تلفنݥ	تماݥسݥ:3233۸354ݥ-۰۷۱ݥ
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مکاتبات	سندیکا:
درخواست	تهاتر	مالیاتهای	تکلیفی	با	مالیاتهای	عملکرد،	سندیکای	
شــرکتهای	ســاختمانی	همواره	به	دنبــال	یافتن	راه	حلهای	مناســب	و	
کوتاه	ســازی	فرایندهای	 قانونــی	بــرای	رفع	مشــکل	شــرکتهای	عضــو	و	

اداری	آن	می	باشــد	در	فــرازی	از	فعالیتهــا،	ســندیکا	طی	نامــه	ای	تهاتر	
میــان	مالیاتهــای	تکلیفی	شــرکتهای	عضو	را	با	مالیاتهــای	عملکرد	به	

کرده	است. کشور	پیشنهاد	 ریاست	محترم	سازمان	امور	مالیاتی	
متن	نامه	جهت	اطالع	همگان	درج	می	شود.

تاریخ:	93/9/11

شماره:	93-49231

پیوست:

شماره	ثبت:	94 تاسیس:  1326

آدرس : تهران خیابان طالقانی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شماره86-کد پستی: 1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فاکس: 66464084
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تاریخ:	93/8/27

شماره:	93-49116

پیوست:

شماره	ثبت:	94 تاسیس:  1326

آدرس : تهران خیابان طالقانی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شماره86-کد پستی: 1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فاکس: 66464084



	جناݥب	آقای	مهندس	سیدعلیرضا	شاهمرادی
کرمانشاهان مدیرعامل	محترم	شرکت	عمران	و	نوسازی	

کردیم.	ایــن	مصیبت	بزرگ	را	بــه	جنابعالی	و	 گرامی	آنجنــاب	را	دریافت	 بــا	دریــغ	و	تأســف	خبر	درگذشــت	پــدر	
خانواده	محترم	آن	مرحوم	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

تســلیت
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