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ساخت راه آهن  کیلومتری ارمنستان توسط پیمانکاران ایرانی
 شتاب اجرای پروژه های شمال کشور با تأمین اعتبار
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 بررس�ی های انجام ش�ده در حوزه اقتصاد کار بیانگر این واقعیت است 
که ساخت و ساز طرح ها و پروژه های زیرساخت توسعه و عمرانی کشور 
حدود  زیربخش را فعال می س�ازد به طوری که با  متر س�اخت و 
/ شغل مستمر غیرپیوسته  / شغل مستمر پیوس�ته و  س�از حدود 
/ ش�غل در کش�ور ایجاد می ش�ود. به بیانی بهتر بخش  و در مجموع 
پیمان�کاری پروژه های عمرانی ح�دود  میلیون فرصت ش�غلی ایجاد 

می کند. 

آمار ارائه ش�ده نش�ان دهنده این واقعیت اس�ت که بخش س�اختمانی 
در ایجاد اش�تغال و در توس�عه اقتصادی کش�ور نقش بسیار پراهمیت 
و پررنگ�ی دارد و می تواند به موتور محرکه زیربخش�های دیگری چون 
بخ�ش صنعت، کش�اورزی و خدمات تبدیل ش�ود و س�رعت عمل آنها 
را افزای�ش داده و یا به ایجاد تأسیس�ات آنها در عرصه ه�ای مورد نیاز 
بیانجامد. این اثربخشی و نقش بارز در بعد توسعه ای پروژه ها و طرحهای 
عمران�ی نمایانگر واقعیت دیگری هم هس�ت و آن تأثیر افزایش قیمت 
مواد و مصالح و سازه های مورد نیاز این بخش در افزایش قیمت خدمات 
و محص�والت زیربخش های دیگر اس�ت به طوری که ام�واج تورمی در 
این بخش به س�رعت و با شتاب باالتر، س�ایر زیربخش ها را در برگرفته 
و ب�ا ضریب باالتری قیمت آنه�ا را افزایش می دهد. به بیانی بهتر، امواج 
افزایش�ی در ای�ن بخش به عنوان متغیر مس�تقل در س�ایر متغیرهای 
وابس�ته اثر فزایندگی به جای می گذارد و روند افزایش قیمتها را در آن 
حوزه ها موجب می ش�ود. برای دریافت بهتر، موض�وع را با مثالی همراه 
می کنی�م. وقتی که قیمت حاملهای انرژی افزایش می یابد و آنهم حدود 
برابر افزایش   درصد، یعنی قیمت گازوئیل و مازوت به حدود  تا 
قیمت پیدا می کند ضمن تأثیر در هزینه های مستقیم پروژه های عمرانی 
که بالطبع به پیمانکاران ساخت و ساز، هزینه های پیش بینی نشده و در 
محاسبات وارد نشده ای را  تحمیل می  کند، به تبع آن، حمل و نقل مواد و 
مصالح را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و روندی افزایشی در قیمتها ایجاد 
می نماید؛ از سویی صنایع تولیدکننده مواد و مصالح نیز به دلیل افزایش 
قیمت حامل های انرژی که بر هزینه ها و قیمت تمام شده تولید آنها اثری 
افزایشی بر جای می گذارد، وادار می شوند که قیمتهای جدیدی را برای 
محص�ول و خدمات واحد تولید خود محاس�به و تعیی�ن کنند بنابراین 
پروژه های عمرانی با هدفمندس�ازی یارانه ها تحت تأثیر الاقل س�ه نوع 
افزایش مس�تقیم در هزینه های انجام پروژه های عمرانی قرار می گیرند 
)هزینه های غیرمس�تقیم آن به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد که به 

طور مبسوط به آن می پردازیم(:

•  بس�یاری از پروژه ه�ای عمرانی تابع کار ماش�ین آالت س�اختمانی 
هس�تند و افزایش قیمت س�وخت، هزینه های بهره گی�ری از آنها را به 
ش�دت افزایش می دهد. برای روشن ش�دن بحث باید گفت که میانگین 
میزان مصرف س�وخت در ماشین آالت پروژه های عمرانی در محل انجام 
پروژه توسط شرکتهای س�اختمانی )اعم از راهسازی، سدسازی، ابنیه، 
هزار لیتر  و سایر ساخت و س�ازهای اداری و صنعتی( ماهانه، حدود 
گازوئیل یا نفت اس�ت؛ افزایش قیمت حدود  برابری آن در چارچوب 
محاس�بات واقعی پروژه ها نمی گنجد زی�را چنانچه قیمت قبل از اجرای 
هدفمندس�ازی یارانه گازوئیل را که حدود  ریال بوده است از قیمت 
 ریالی آن پس از هدفمندس�ازی یارانه ها کسر کنیم، مابه التفاوت 
آن مبلغی حدود  ریال می ش�ود. چنانچه ای�ن مابه التفاوت را در 
مصرف متوس�ط ماهانة  هزار لیتری گازوئی�ل در پروژه های عمرانی 

( ریال می شود؛  / / / اعمال کنیم، مبلغ به دس�ت آمده برابر )
یعن�ی ماهانه حدود  میلیون تومان متوس�ط افزای�ش مابه التفاوت 
هزینه س�وخت ش�رکتهای پیمانکاری در پروژه های عمرانی اس�ت که 
می بایس�تی به طور نقد ب�رای دریافت حامل های انرژی پرداخت ش�ود. 
با این توضیح که محاس�بات انجام ش�ده برای متوس�ط هزینه است در 
صورتی که در پروژه های عمرانی عمودی و در مراحل nishing�، برخی 
از ش�رکتهای عضو انجمن ماهانه حدود  ه�زار لیتر مصرف گازوئیل 
دارند که مابه التفاوت آن رقمی حدود  میلیون تومان در ماه می شود 
که امکان تأمین چنین منابع مالی نقد برای تأمین فقط یک آیتم از منابع 
مورد نی�از )از حدود دوهزار اقالم ض�روری الزم در امور تدارکاتی برای 
اجرای پروژه ه�ا( امری ماالیطاق و خارج از توان ش�رکتهای پیمانکاری 
است زیرا اکثریت شرکتهای مهندس�ی پیمانکاری پروژه ها و طرح  های 
عمرانی واجد سرمایه دانش فنی و مهندسی و تجربات ارزشمند هستند 
ولی فاقد چنین نقدینگی های هنگفتی می باش�ند زیرا آنها ش�رکتهای 
س�رمایه گذاری نیس�تند و به بیانی هویت فن س�االر دارن�د و این قبیل 
تحمیل هزینه ها،  دشواری های غیرقابل تحملی را بر شرکتهای مهندسی 
پیمانکار پروژه های عمرانی وارد می س�ازد و ب�ه هیچ وجه امکان تأمین 
نقدینگی و راه های جبران خس�ارت های هنگفت ناشی از چنین اقدامی 
ک�ه به توقف و تأخیر رون�د اجرای پروژه ها می انجامد، برای ش�رکتهای 

مهندسی پیمانکاری وجود ندارد.

 • افزایش قیمت حمل و نقل مواد و مصالح س�اختمانی تا محل انجام 
پروژه ه�ای عمران�ی که به دلی�ل افزای�ش  برابری قیم�ت گازوئیل، 
هزینه های این بخش از فعالیت پروژه های عمرانی را به شدت تحت تأثیر 
قرار داده اس�ت به طوری که تأمین افزای�ش قیمت هزینه حمل را برای 
شرکتهای پیمانکاری پروژه های عمرانی به مشکلی اساسی تبدیل کرده 

است.

• همانطوری که اش�اره ش�د بس�یاری از مواد و مصالح مورد استفاده 
در پروژه های عمرانی از طریق کارخانه های س�ازنده آن تأمین و تدارک 
می شود که به طور عمده از حامل های انرژی برای تولید استفاده می کنند 
با افزایش قیمت این حامل ها قیمت تمام شده تولید آنها افزایش یافته و 
به قیمت مواد و مصالح اضافه می شود. به طوری که قیمت قیر به عنوان 
یک�ی از مهمترین و اصلی ترین مواد مورد نیاز در پروژه های راهس�ازی 
و زیرس�اختهای توس�عه ای کش�ور اس�ت از دهه های قبل مشمول امر 
هدفمندسازی شده اس�ت زیرا مصرف کننده عمده و اصلی آن محدود 
به مجریان پروژه های عمرانی اس�ت که به دلیل اثر آن در گروه خاص و 
معدود مجریان پروژه های عمرانی از جمله راهسازها و سدسازها هرگز 
موجبات واکن�ش جدی را در نهادهای کارفرمایی فراهم نکرده اس�ت، 
ب�رای اثبات مدعا باید گفت این مواد اصلی و اساس�ی پروژه ها نس�بت 
به س�ال  حدود  برابر و نس�بت به س�ال  ح�دود  برابر و 
، قیمت  نس�بت به ماه های پایانی سال  یعنی سه ماهه سوم سال 
ه�زار تومان در هر تن، به  هزار تومان در نوع عادی و در  آن از 
MC، به  هزار تومان در فروردین و اردیبهش�ت ماه س�ال   نوع 
درصد  افزایش یافته است. به بیانی بهتر در دوه ماهه سال  حدود 
نس�بت به س�ه ماهه پایان سال  )قبل از هدفمندس�ازی یارانه ها، با 
توجه به سابقه تاریخی افزایش قیمت آن( رشد نشان می دهد و این امر 
در حال حاضر از نتایج طلیعه س�حر این افزایش قیمت اس�ت و بالطبع 
تورم ناش�ی از صبح فعالیت پروژه های عمرانی بسیار ناگوار و غیرقابل 

تأثیرهدفمندسازییارانهها
 در پروژه های زیرساخت توسعه و طرحهای عمرانی



جبران پیش بینی می شود.

 چنانچه به هش�دارهای خیرخواهانه متولیان امور اجرای ساخت وس�از 
پروژه های عمرانی توجه کافی و متکی به منافع ملی کش�ور نشود، آثار 
زیانب�ار این بی توجهی می تواند در زمینه های اش�تغال و توس�عه بروز و 
ظهور یابد، همانطوری که در قبل نیز اش�اره ش�د آمارها نشان می دهد 
/ درصد اشتغال  که بخش س�اخت و ساز طرحها و پروژه های عمرانی 
مس�تقیم را به خود اختصاص داده است و در صنایع جنبی مرتبط با این 
درصد اشتغال به وجود می آورد چنانچه جمع  صنعت نیز در کل، حدود 
/ درصد  کل اش�تغال زایی آن را از این آمار اس�تخراج کنیم ح�دود 
ش�اغالن را، فعالیتهای این بخش تش�کیل می دهد، ضمن آنکه حدود  
درصد ارزش افزوده )مزد و حقوق و س�ود( به آن پرداخت ش�ده اس�ت 
ک�ه چنانچ�ه آن را به بی�ان آماری درآوریم مش�خص می ش�ود که این 
درصد کمتر از میزان ارزش افزوده واقعی و اس�تحقاقی خود را  بخش 
دریافت کرده اس�ت و یا به عبارتی دیگر فقط از  درصد ارزش افزوده 
تولیدی خود بهره مند بوده اس�ت؛ شاید ایجاد چنین کیفیتی در اقتصاد 
کش�ور نس�بت به بخش�های دیگر آن کم نظیر و یا بی نظیر باشد. وجود 
چنین بخش�ی با ای�ن ویژگی را باید مورد حمایت های خ�اص قرار داد و 
از توانمندی ها و ظرفیت های آن برای نیل به چش�م اندازهای هدف های 

برنامه پنجم توسعه سود جست. 

بی مداهنه باید گفت که اس�تراتژی های رسیدن به اهداف برنامه پنجم، 
همبس�تگی باالی�ی با تقوی�ت و تحکی�م پایه ها و مایه های ش�رکتهای 
مهندس�ی پیمانکاری پروژه های عمرانی دارد. این واقعیت را از نظر دور 
نس�ازیم که اگر چنانچه امروز شرکتهای خارجی و بین المللی پروژه های 
عمرانی ناتوان از اعمال فش�ار و تحمیل نقطه نظرات خویش در طرح ها و 
پروژه های عمرانی کشور هستند این امر در سایه رشد و ارتقاء توانایی ها 
و دانایی های ش�رکتهای مهندس�ی پیمانکار پروژه های عمرانی داخلی 
اس�ت، و به مج�رد دریافت ای�ن واقعیت که ش�رکتهای داخلی در حال 
اضمحالل و نابودی هس�تند، قدرت چانه زنی آنه�ا را برای تحمیل اراده 
معطوف بر تأمین منافع ملی کشورش�ان، باال می برد و زمینه های خروج 
ارز از کش�ور را فراهم می سازد و به تبع آن روند توسعه موزون و پایدار 

کشور با کندی و توقف مواجه می شود.

ذک�ر این نکته ضرورت دارد که هر پدیده اقتصادی به صورت زنجیره ای 
وارد چرخ�ه مبادالت و معادالت می ش�ود و امواج آث�ار آن، روند امور را 
تح�ت تأثیر قرار می دهد. وقتی عنصری از س�ازه های مورد نیاز طرح ها 
و پروژه های عمرانی افزایش قیمت می یابد، آثار آن را در تمامی س�پهر 
اقتصادی زندگی جامعه می توان مشاهده کرد به طوری که افزایش قیمت 
حامل های ان�رژی نه تنها پروژه های عمرانی را ب�ا بحران مواجه می کند 
و تأمی�ن نقدینگی الزم را برای ت�دارکات پ�روژه )Procurement( با 
اخت�الل ع�دم تأمین بهنگام و به موق�ع روبرو می س�ازد. حتی این نوع 
دگرگونی ها در ابعاد زندگی خانواده ها، مناس�بات اجتماعی، فرهنگی و 
ارتباطات انس�انی نیز آثار س�ویی برجای می گذارد به طوری که افزایش 
حامل ه�ای ان�رژی در دهکهای کم درآمد جامعه چنانچه جبران نش�ود، 
می تواند به افزایش تنش های اعضای خانواده به ویژه همسران بیانجامد 
و یا بهداشت آنها را با مخاطره جدی مواجه سازد زیرا در افزایش قیمت 
س�وخت تنها مکانیزم دفاعی این الیه های اجتماعی کاستن از امکانات 
حداقلی است که می تواند به صورت کاهش در تعداد استحمام  و کوتاهی 
زمان دورهم نش�ینی شبانه و رفت و آمدهای دوس�تی و خویشاوندی و 
گفتمان های خانوادگی بروز نماید که به مرور می تواند زمینه س�از نوعی 
بیگانگی عاطفی در میان اعضاء خانواده ها گردد؛ عالوه بر آن بخش�ی از 
افزایش قیمت مس�کن که ارتباط تنگاتنگی با افزایش قیمت حامل های 
ان�رژی دارد در ص�ورت ع�دم حمای�ت از آنها این دهک ه�ای درآمدی 
را از دس�تیابی به مسکن مناس�ب دور می س�ازد و به تبع آن باال رفتن 
س�ن ازواج، طالق و سایر پدیده های آسیب ش�ناختی، رشد می یابد که 
هزینه های اجتماعی آن ش�اید کمتر از میزان صرفه جویی در هزینه های 

هدفمندسازی یارانه ها نباشد.

بنابرای�ن ضم�ن تأیید و تأکید بر اج�رای هدفمندس�ازی یارانه ها، برای 
برون رف�ت از مش�کالت این بخش از س�ازندگان و مجری�ان پروژه های 
عمرانی، ضرورت دارد تمهیدات و س�ازوکارهای الزم به کار گرفته شود 
تا از متالشی شدن و نابودی این بخش از مجریان زیرساخت های توسعه 
کشور جلوگیری به عمل آید و آثار زیان بار توقف و تعطیلی فعالیت آنها 
در ابع�اد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کنترل ش�ود. در واقعیت امر با 
نوعی جابه جایی ذهنی در جای�گاه کارفرما و پیمانکار می توان به اصول 
انص�اف و اخالق در فرایند کار توجه بیش�تری معطوف ک�رد. زمانی که 
ریال گازوئی�ل و  ریال مازوت،  برنده مناقصه ای براس�اس قیمت 
وارد چرخه اجرای پروژه های عمرانی می شود، چگونه کارفرمای محترم 
افزایش قیمت گازوئی�ل را به  تومان و مازوت را به  تومان و قیر 
را از تن�ی  هزار تومان ب�ه  هزار تومان )ب�ا آن جهش قیمتهای 
قبلی که توضیح داده ش�د(، جزء مسئولیت های پیمانکار تلقی می کند 
و از وی می خواهد که براساس هدفمندسازی یارانه ها پروژه ها را اجرایی 
و عملیات�ی نماید؛ آنهم در ش�رایطی که هیچگون�ه راه حلی برای تأمین 
نقدینگ�ی و مناب�ع الزم ارائه نمی دهد و یا حاضر ب�ه تأمین آن بخش از 
ت�دارکات پروژه به قیمت جدید و تحویل آن به پیمانکار، و کس�ر مبلغ 
پایه ارائه شده در مناقصه از صورت وضعیت پیمانکار، نیست؛ موارد ذکر 
ش�ده در تمامی م�واد و مصالح صدق می کند به طور مث�ال از فروردین 
درص�د افزایش یافته  ماه س�ال جاری قیمت انواع آه�ن آالت حدود 
اس�ت و این به بیان آماری افزایش قیمت نقطه ای اس�ت یعنی نسبت به 
ماه قبل در نظر گرفته ش�ده اس�ت اگر روند آن را ب�رای ماه های آینده 
ب�ا همی�ن آهنگ در نظ�ر بگیریم می توان آث�ار س�وء آن را در افزایش 
قیم�ت پروژه ها و مش�کالت تأمین نقدینگ�ی مورد نیاز ب�رای آن را از 
طرف ش�رکتهای پیمانکاری، در واقعیت امر مش�اهده ک�رد، با پیدایش 
چنین ش�رایطی آیا این نحوه عمل و سیاس�ت گذاری در مورد طرح ها و 
پروژه های عمرانی می تواند به منافع ملی کمک رس�ان باشد؟ آیا تعطیل 
شدن شرکتهای پیمانکار پروژه های عمرانی و تعدیل نیروهای شاغل در 
آن می تواند دربرگیرنده و پوشش دهنده اهداف و چشم اندازهای برنامه 
پنجم توسعه شود؟ آیا اینگونه برخورد با شرکتهای پیمانکار پروژه های 
عمرانی به نوعی زمینه های خروج نیروهای کارشناس�ی و تخصصی را از 
مدار زیرس�اخت های توسعه فراهم نمی س�ازد و آنها را به مهاجرت های 

اجباری وادار نمی کند؟ 

با این گزاره پایانی که هر یک از متخصصان بخش پیمانکاری مهندس�ی 
پروژه ه�ای عمران�ی س�رمایه های ملی کش�ور هس�تند و تأمین چنین 
تخصص های�ی به میلیاردها دالر و بیش از نیم ق�رن زمان و توانایی های 
هوش تحصیلی باالیی نیاز دارد که خالء آنها می تواند به س�اختار منابع 
انسانی متخصص و کارشناس�ی کشور و از طریق آن به توسعه مملکت، 
لطمه های جبران ناپذیری وارد سازد؛ امروز نیاز کشور و منافع ملی ایران 
ایجاب می کند که توس�عه آفرینان کشور را قدر بدانیم و درصدر نشانیم 
ک�ه آثار گرانس�نگ و یادگارهای گرانق�در آنها را در ج�ای جای میهن 
عزیزمان می ش�ود دید و به ستایش آن پرداخت. این گروه تالشگر عمر 
و جوانی خویش را در دش�تها و بیابان ها و مناطق کوهستانی در گرمای 
درجه به  درصد و در سرمای زیر  باالی  درجه و ش�رجی بیش از 
س�اخت زیرساختهای توسعه کشور س�پری کردند و امروز با تجربیاتی 
ب�ه مراتب پراهمیت ت�ر از دانش فنی خویش می خواهند که مناس�باتی 
منطق�ی در روند و فرایند پروژه های عمرانی محقق گردد تا کار توس�عه 
کش�ور دچار رکود و توقف نش�ود. صمیمانه باید گفت که قلب آنها برای 
س�رفرازی و ش�کوه و عظمت میهن عزیزمان می تپد و در عمل آن را به 

اثبات رسانیده اند.

اگر امروز این سخت کوش�ان عرصه زیرس�اخت های توس�عه کش�ور را 
درنیابیم، فردا دیر خواهد ش�د و بی گمان نس�ل های آینده این اهمال و 

جفای احتمالی و ناخواسته را بر ما نخواهند بخشید.



 در ابتدای جلس��ه مهندس خوانس��اری از میهمانان خواس��ت با 
تعریفی از خصوصی سازی به بررس��ی جایگاه آن در اقتصاد ایران 
بپردازند که  دکتر جامس��از با ذک��ر مقدمه ای  ورود به این بحث 

را آغاز کردند.
دکتر جام س�از  عنوان کردن�د: فروپاشی کشور اتحاد جماهیر 
ش��وروی تقریبا یک سرنوشت محتوم تاریخی بود که اتفاق افتاد. 
پ��س از آن کش��ور چین که از نظام اقتصاد دولت��ی برخوردار بود 
با توجه به ش��رایطی که در اواس��ط دهه  ایجاد شد تغییراتی 
اساس��ی را در سیاستهای اقتصادی خود پیش بینی نمود. معموال 
تحول تاریخی کشورها و ملتها در جهتی حرکت می کند که موجد 
وقایع یا اتفاقاتی می شود که در تطور تاریخ از یک ارتباط وثیق و 
منطقی برخوردار است و مسیر تحول کشورها و ملتها را به  تصویر 

می کشد.
بنابراین در چنین فضایی که همه به سرعت به سمت این تکامل 
پیش می روند هیچ کشوری انزوا طلبی و درون گرایی را برنمی تابد. 
الزاماتی برای پیوس��تن به این قافل��ه جهانی و قرار گرفتن در این 
سیر تاریخی وجود دارد  که مهم ترین عامل آن دموکراسی است. 
برای رس��یدن به دموکراس��ی راههای مختلفی پیشنهاد شده  و 
البته همه کش��ورها به دموکراسی معتقد هس��تند. دموکراسی را 
نفی نمی کنند و به نوعی با انتخابات بر س��ر کار آمده اند هر چند 

چگونگی انتخاب و حرکت برخی از این جوامع با مبانی دموکراسی 
مطابقت نمی کند چون در حال حاضر نهادهای متکثر بین المللی و 
فرامنطقه ای ضوابط واقعی و قابل لمس تعامل با یکدیگررا در سطح 
جهان��ی تدوین کرده اند، به نحوی که حتی این قوانین و ضوابط با 
برخی از قوانین و ضوابط داخلی کشورها در تعارض است و آن را به 
چالش می کشد.  برای رسیدن به دموکراسی یا لیبرال دموکراسی 
که از سال  مطرح شد احترام به حقوق  و آزادی های فردی 
و حقوق ذاتی و اولیه بش��ر مثل حق حیات، حق بیان، حق آزادی 
و ...  در منش��ور ملل متحد تصریح ش��ده که عقبه آن به اعالمیه 

مشهور کوروش کبیر برمی گردد.
اصوال اعتق��اد به دموکراس��ی ایجاب می کند ک��ه ضوابط حقوق 
 بش��ر و احترام به حقوق بشر در منتهای درجه حفظ  شود. وقتی
 جامعه ای با این اعتقاد حرکت کند و به آزادی های فردی از جمله 
حق مالکیت و داد و س��تد و .... هم معتقد باشد، بایستی از طریق 
نهادهای مردمی و انتخابی به ش��کل گیری این موارد کمک کند. 
اگر  در حوزه سیاس��ت نقض حقوق بش��ر را در خیلی از کشورها 
می بینی��م همین حال��ت در مورد حوزه اقتصاد هم حاکم اس��ت. 
یعنی اگر حقوق اقتصادی و حق مالکیت افراد رعایت نش��ود، اگر 
اراده مالکی��ت افراد که حتی در همه قوانین مدنی از جمله قانون 
مدنی ما ذکر ش��ده اس��ت  رعایت نش��ود، اگر حق داد و س��تد و 

خرداد  با حضور آقایان دکتر خوش چهره،   میزگرد »جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کش�ور« در س�اعت  روز چهارشنبه، 
رشیدی، جام ساز، باهر و مهندس عباس وطن پرور به عنوان میهمانان میزگرد و به میزبانی اعضای کمسیون انتشارات و ریاست 
آقای ملکیانی فرد تش�کیل ش�د. در این میزگرد بیشتر اعضای انجمن ش�رکتهای ساختمانی بر این عقیده بودند که اصل  در 
کش�ور ما درس�ت پیاده نمی شود . به همین منظور و دریافت بیش�تر از مفهوم خصوصی سازی و مصادیق آن در سایر کشورهای 
جهان و برای پرداختن به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور میزگردی با عنوان »جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور« 
برگزار شد و کارشناسان اقتصادی از طیفهای مختلف به این جلسه دعوت شدند تا در کنار اعضای کمسیون انتشارات به تبادل 
نظر در این باره بپردازند.  عالوه بر کارشناسان اقتصادی، مهندس منوچهر ملکیانی فرد رئیس هیئت مدیره انجمن، مهندس جواد 
خوانساری رئیس کمسیون انتشارات،  تعدادی از اعضای از کمیسیون انتشارات  آقایان مهندسان پورشیرازی، ورزنده،  عصرآزاد، 

ضرابی و  دکتر علیزاده  سردبیر این ماهنامه  در این میزگرد حاضر بودند.

درمیزگردیباحضورکارشناساناقتصادیبررسیشد؛

جایگاه بـخش خصوصی
 در اقــــتصاد کـــشور



ایج��اد س��رمایه گ��ذاری آزاد رعای��ت 
 نش��ود و اگر رقابت وجود نداشته باشد،
 اینها  تعرض به حقوق فردی محسوب 
می شود. بنا براین در کشوری که مبتنی 
بر دموکراس��ی و صیانت از حقوق فردی 
اس��ت ضوابط دموکراس��ی که تقریبادر 
حال حاضر  جهانش��مول ش��ده رعایت 
می گ��ردد. در زمین��ه اقتص��اد ه��م به 
همین شکل اس��ت. خصوصی سازی نیز 
ک��ه در حال حاضر ی��ک معضل بزرگ 
در بس��یاری از کش��ورها از جمله کشور 
ما ش��ده اس��ت به نح��وه تامین حقوق 
اقتصادی م��ردم که جز حقوق اولیه هر 

کسی است برمی گردد.
اما ضواب��ط و نهادهایی مثل نهاد رقابت 
در ای��ن عرصه به وج��ود می آید که این 
نهاد رقابت بیش��ینه خواهی سود بخش 
خصوصی را که یکی از عوامل مهم  رشد 
و تعالی اقتصاد کش��ور اس��ت و ممکن 
است برای خیلی ها یک ضد ارزش تلقی 
ش��ود مهار می کند و قیم��ت عادالنه را 
از طریق برخ��ورد عرضه و تقاضا تعیین 
می کند. قیمت عادله معموال عالمت های 
صحیح��ی را به فع��االن اقتصادی برای 
تخصیص بهینه منابع می دهد. بنابراین  
تخصیص بهینه مناب��ع که مهم ترین و 

اصلی ترین عامل پیش��رفت و ترقی یک کشور است و اقتصاد آن 
کش��ور را به جلو می برد نمی تواند بدون توجه به ساز و کار بازار و 
رقابت انجام ش��ود. یکی از مشکالت بسیار مهم ما اقتصاد دولتی 
اس��ت با توجه به رویکردهای نظام که آزادس��ازی، تعامل پذیری، 
رقابت پذیری، کوچک س��ازی دولت هست متاسفانه می بینیم که 
این مس��ئله اصال رعایت نش��ده و تخصیص منابع در جهت حفظ 
مناف��ع دولت به کار می رود چون دولت خود را برای اداره مملکت 
ذی ح��ق می داند و می گوید من چون ذی حق هس��تم و انفال را 
هم دس��ت خودم دارم بنابراین بایستی تخصیص منابع را اول در 
جهت ترقی خودم و بعد در جهت ترقی ملت به کار ببرم چون در 
اقتصاد دولتی دولت معتقد اس��ت ترقی و تثبیت دولت ملت را به 
س��رمنزل مقصود می رساند. این تفکر یک تفکر دولتی است و در 
تضاد کامل با تفکر بخش خصوصی قرار می گیرد. بنابراین مسئله 
تخصیص بهینه مناب��ع فقط و فقط در حوزه بخش خصوصی و با 

توجه به عالماتی که بازار می دهد باید تعیین شود.
ای��ن را خیلی از سیاس��تمداران ما فهمیده ان��د ) این که می گویم 
سیاستمداران برای این است که  اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی است( 
که رژیم اقتصاد سیاسی یعنی این که ضوابط و دستورالعمل هایی 
از باال بدون توجه به بافت جامعه به پایین ارایه می شود و بایستی 
اجرا شود بنابراین وقتی چنین ضوابطی حاکم است نتایج آن را در 
عملکرد این سیاست می بینیم که با توجه به تمام منابع و ثروتهای 
 خدادای و س��رمایه های انسانی ذی قیمت، شاخص های اقتصادی
که باید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تعمیم عدالت اجتماعی 

حرکت کند همیشه در سطح بسیار پایین قرار گرفته اند. 

بنابراین اگ��ر آن تضاد فکری در عرصه 
رقاب��ت بخش خصوص��ی و دولتی حل 
شود و اینها به  این نقطه مشترک برسند 
که اصوال رشد اقتصادی در جهت بهبود 
وضع م��ردم جز با مش��ارکت مردمی و 
بخش خصوصی که به دنبال بیش��ینه 
خواهی سود است ) این بیشینه خواهی  
در اثر  رقابت تنظیم می ش��ود( به نفع 
مصالح ملی اس��ت آنوقت ما می توانیم 
یک نظام اقتصادی را طرح ریزی کنیم. 
وقتی ما به این جا برس��یم. تازه متوجه 
می ش��ویم که خیلی از نهادهایی که در 
اقتصاد دولتی وجود دارند باید متحول 
ش��وند و نهادهایی جایگزین شوند که 
پذی��رای رقابت آزاد وخصوصی س��ازی 
باشند. مشکالت عظیم خصوصی سازی، 
در اصل  قانون اساس��ی از زمانی که 
نظ��ام قتصادی را به س��ه بخش عظیم 
دولت��ی، خصوص��ی و تعاونی تقس��یم 

کردیم به وجود آمد.
بخش خصوصی در حقیقت یک بخش 
کن��اری و مکمل ب��ود و هیچ صحبتی 
از بخ��ش عمومی نبود یعن��ی وقتی ما 
سیاس��تهای کل��ی اص��ل  را پیاده 
کردیم گفتند اقتصاد بایس��تی تصدی 
گریه��ای دولتی را به بخش غیر دولتی 
منتقل کن��د. تعریف بخش غیر دولتی مطاب��ق آن چیزی که در 
اذهان وجود دارد شامل بخش خصوصی و تعاونی می شود ولی یک 
دفعه می بینیم بخشی به نام عمومی که هیچ تعریفی از آن در اصل 
 نشده پا به عرصه وجود گذاشته و  درصد از GDP ) تولید 
ناخالص داخلی ( کش��ور را  در اختیار می گی��رد و به بزرگ ترین 
س��هام دار  بورس تبدیل می شود.  این بخش ها اصوال نمی گذارند 
که بخ��ش خصوصی حرکت کند یعنی حتی اگ��ر ادعای رقابتی 
کردن اقتص��اد را داریم اصال بخش خصوصی در پایه ای نیس��ت 
 GDP ک��ه بتواند با این بخش عظیم غیر دولت��ی که  درصد
را در اختی��ار دارد رقابت کند، برای نمونه وقتی در بازار س��رمایه، 
سهامی به طور بلوکی عرضه می شود کدام بخش خصوصی می تواند 

آن را بخرد؟ 
بخش غیر دولتی عمومی به این صورت در اقتصاد حضور یافته و در 
آینده می تواند رقیب سرسختی برای بخش دولتی هم باشد  یعنی 
بخ��ش حاکمیتی از نظر اقتص��اد در مقابل بخش اقتصادی دولت 
خواهد ایس��تاد. وقتی چنین چیزی اتفاق بیافتد دقیقا سیاس��تها 
تحت تاثیر قدرت اقتصادی بخش عمومی غیر دولتی قرار می گیرد! 
بخش خصوصی ما از یک جایگاه روش��نی برخوردار نیست و باید 

تعریف جدیدی از بخش خصوصی و جایگاه آن شود 

مهندس ملکیانی فرد به نمایندگی از اعضای حاضر انجمن 
ضمن ابراز خوش�حالی از حضور در این جمع در واکنش به 
سخنان دکتر جام ساز گفت: بهتر است عرصه بحث را قدری به 
س��مت حرفه خودمان یعنی سازندگی ایران در بخش پیمانکاری 

دکتر جام ساز:
تعریف بخش غیر دولتی مطابق 
آن چیزی که در اذهان وجود دارد 
شامل بخش خصوصی و تعاونی 
می شود ولی یک دفعه می بینیم 
بخشـی به نـام عمومی که هیچ 
تعریفی از آن در اصل  نشده 
 پـا  به عرصه وجود گذاشـته و

تولیـد   (  GDP از    درصـد 
ناخالـص داخلی(  کشـور را  به 
خـود اختصـاص می دهـد و به 
بزرگ تریـن سـهام دار   بورس 

تبدیل می شود.   

*Gross Domestic Product

*



س��وق دهی��م. البته فرمودی��د که یکی 
از راهه��ای درس��ت  اجرای سیاس��ت 
خصوصی س��ازی و توجه کامل به بخش 
خصوص��ی راهی  اس��ت که از مس��یر 
دموکراس��ی می گ��ذرد. ما کش��ورهایی 
مانن��د ترکی��ه را داریم ک��ه نمی توانیم 
بگوییم یک کش��ور صددرصد دموکرات 
اس��ت ولی در آنجا سیاست در خدمت 
توسعه اقتصادی قرار دارد یعنی تنگناها 
ایج��اب می کن��د سیاس��ت در خدمت 
اقتصاد باش��د و برای گسترش سیاست 
حرکت کند.  ای��ن جمله که »ما حافظ 
منافع  خود هستیم« بیشتر روی منافع 
اقتصادی تاکید دارد که اغلب دولتهای 
صنعت��ی می گوین��د و ب��ه ای��ن قضیه 
افتخارمی کنند. استنباط بنده این است 
که در ایران سیاست به گونه ای که الزم 
است در خدمت توسعه اقتصادی نیست، 
قب��ل از این که در این جهت باش��د در 
جه��ت اش��اعه یک مکت��ب   در جهت 
هدای��ت جامعه خود و س��ایر جوامع در 

جهت آن مکتب است. 
لذا این یکی از مواردی اس��ت که باعث 
می ش��ود بدنه یک دولت  که هم جهت 
با این نوع تفکر اس��ت در برابر مس��ائل 
اقتص��ادی مقاوم��ت کند. هن��وز مدت 
زمانی از انقالب نگذشته بود که کسانی 
که وضع مالی خوبی داش��تند از جمله 
س��ازندگان و تولیدکنند گان به عنوان 
زالوهای اجتماع نامیده می شدند. یعنی 
تولید و ایجاد اشتغال و داشتن فضیلت 
اقتصادی در این مملکت جرم بود. بعدها  
هرچه  جل��و آمدیم این تفک��ر افراطی 
تبدیل ش��د به تفکر افراطی دیگری که 
تولید ثروت را عبادت می دانست. برنامه 
اول و دوم ک��ه بالفاصله بع��د از جنگ 
تحمیلی تنظیم ش��د، برنامه هایی بسیار 
جامع و کامل بود و بن��ده برنامه اول را 
که کامل می خواندم لذت می بردم از این 
که این همه مغز متفکر می نشیند چنین 
برنامه ای را می نویس��د اگرچه بعدا این 

برنامه به طور کامل کنار گذاشته  شد و چیز دیگری اجرا گردید.
 مش��کل م��ا همین اس��ت. در برنامه اول و دوم جمع��ا  بار به 
سیاس��ت خصوصی سازی اشاره شده اس��ت در حالی که در طول 
برنامه اول و دوم تعداد ش��رکتهای پیمانکاری دولتی حرفه ما دو 
برابر شد. یعنی شرکتهای دولتی آمدند از سازمان مدیریت درجه 
بندی گرفتند.این امر هیچ ارتباطی هم به این دولت ندارد و مربوط 
به دولتهای قبلی اس��ت که حتی بعدها به دولتهای سازندگی و ... 

معروف شدند. 
متاس��فانه دو مش��کل عمده وجود دارد. یکی مقاومت بدنه دولت 

در برابر سیاس��ت خصوصی سازی است 
که علیرغم تاکیدات مقامات ارشد نظام 
و رویکردها است. مایک ماه قبل از عید  
خدمت آقای دکتر الریجانی بودیم. عین 
جمله ایشان این است:» اصل  قانون 
اساس��ی تا کنون به درستی اجرا نشده 
اس��ت . باید به درس��تی اج��را گردد نه 
ای��ن که بخش دولت��ی را با نوعی تغییر 
ن��ام در ظاه��ر امر خصوص��ی بنامیم یا 
بخش دولتی امکان��ات متعلق به بخش 
خصوصی را بخرد و نام اش را خصوصی 
بگذارد. این درس��ت نیست«... و در فراز 
دیگری از سخنانش��ان گفتند:» در حال 
حاضر این همه ش��رکتی که  خصوصی 
نیس��تند و ش��دیدا مزاحم ش��رکتهای 
 خصوصی هس��تند یک معضل اس��ت« 
می ببینید که رئیس مجلس  که رئیس 
قوه مقننه اس��ت نیز شکایت دارد از این 
که ما هر چه تالش کردیم نتوانس��تیم 
قان��ون خصوصی س��ازی، آئی��ن نامه  و 
ضواب��ط آن  را پیاده کنیم. من بنا ندارم 
زیاد صحبت کنم فقط می خواهم مسیر 
بحث را به سمتی ببرم  به طور آشکاری 
از آنج��ا داریم ضرب��ه می خوریم. بخش 
خصوصی ما در هیچ زمانی این طور در 
حال متالشی شدن نبود و این گونه  به 

آن بی توجهی نشده بود.
در بحث س��ازندگی،  عم��ده طرح ها به 
ص��ورت تلفنی و تلگراف��ی و صحبت و 
...  به نهاده��ای حکومتی و دولتی داده 
می شود. عمال آنها سازندگی را به عهده 
دارند. نتیجه اش این اس��ت که حداقل 
اگ��ر به تنزل کیفیت ن��دارد، بهای تمام 
ش��ده کاری که انجام می دهند بالطبع 
گران تر اس��ت. یعنی بسیاری از طرح ها 
با قراردادی با مبلغ A بسته می شود و با 
چندین برابر A به اتمام می رس��د. تفکر 
دولت در این زمینه این است که »خوب! 
این که اش��کالی ن��دارد، از این جیب به 
آن جیب است« یا مثال می شنویم عالی 
ترین مقام اجرایی کشور  می گوید وقتی 
کاری به فالن بخش از نیروهای مس��لح داده می ش��ود من دیگر 
خیالم راحت اس��ت که کار انجام می ش��ود، این یعنی عدم توجه 
کامل به بخش خصوصی. از فرمایش ایش��ان این گونه اس��تنباط 
می شود که اگر بخش خصوصی عهده دار همان پروژه باشد خیال 
ایشان ناراحت است و متاسفانه این تفکر در بدنه دولت هم وجود 

دارد. 
عالقمن��دم  دکت��ر خ��وش چه��ره بگویند اصال مجلس ش��ورای 
اس��المی تا چه اندازه به اجرای اصل خصوصی س��ازی اعتقاد دارد؟ 
ما احس��اس می کنی��م اگر در کمس��یونهای مختلف مجلس  این 

مهندسملکیانیفرد:
عمـده  مشـکل  دو  متاسـفانه 
مقاومـت  یکـی  دارد.  وجـود 
بدنه دولت در برابر سیاسـت 
کـه  اسـت  خصوصی سـازی 
علیرغم تاکیدات مقامات ارشد 
نظام و رویکردها اسـت. مایک 
مـاه قبـل از عید  خدمـت آقای 
دکتـر الریجانـی بودیـم. عین 
جمله ایشـان این اسـت:» اصل 
 قانـون اساسـی تـا کنـون 
به درسـتی اجرا نشـده اسـت 
. بایـد به درسـتی اجـرا گردد 
نـه این کـه بخش دولتـی را با 
نوعی تغییر نـام در ظاهر امر 
بخـش  یـا  خصوصی سـازیم 
بـه  متعلـق  امکانـات  دولتـی 
بخـش خصوصـی را بخـرد و 
نام اش را خصوصـی بگذارد. 

این درست نیست«. 



اعتقاد وجود داش��ت آنها نمی آمدند قانون وضع کنند که بس��یج 
هم می تواند پیمانکار باشد، هم مشاور، هم کارفرما ... انگار نه انگار 
که یک بخش خصوصی وجود دارد که هم مهندسین مشاورش و 
هم بخش س��ازندگی اش بیش از  سال سابقه دارند. سازندگی 
امروز در کشور عمدتا توسط بخش دولتی، شبه دولتی و بخصوص 
نیروهای نظامی انجام می ش��ود و بخش خصوصی علیرغم آمادگی 
در این زمینه به مرور از صحنه دور می ش��ود. امکان رقابت بخش 
خصوص��ی با بخش دولتی در مناقص��ات وجود ندارد برای این که 
بخش خصوصی از دید ما بخش��ی هس��ت که تاوان ریسک اش را 
خودش می پردازد در حالی که بخش دولتی بخشی است که تاوان 
ریس��ک اش از خزانه مملکت پرداخت می ش��ود. ما مالیات داریم 
)که در حال حاضر خود مالیات بر ارزش افزوده مسئله پیچیده ای 
ش��ده است(، خرید ماش��ین آالت داریم، باید ّمر قانون کار را اجرا 
کنیم، در نتیجه هزینه های باالسری بخش خصوصی این امکان را 
نمی دهد که با شرکتهای دولتی رقابت کند این بدان مفهوم نیست 
که شرکتهای دولتی کار را ارزان تر انجام می دهند بلکه شرکتهای 
دولتی با چندین برابر قیمت ش��رکتهای خصوصی کار را به پایان 

می رسانند.  
در این زمینه تا کنون هیچ گاه حسابرسی نشده است که رقم اولیه 
قرارداد چقدر بوده و با چه مبلغی تمام شده است. از طرفی می بینیم 

که در قانون آمده است که امسال ما باید 
یک رشد  درصدی در بخش صادرات 
خدمات فنی مهندس��ی داشته باشیم، 
من نمی دانم این فنی مهندسی هایی که 
در ایران حمایتی از آنها نمی شود و روز 
به روز تضعیف می ش��وند چگونه قادرند 
در بیرون کار کنن��د؟ دوم این که برای 
بیرون رفتن مگر نباید سیاست مملکت 
در اختیار اقتصاد مملکت باش��د؟ امروز 
بس��یاری از شرکتهایی که بیرون رفتند 
در آنجا پش��تیبانی ندارند حاال بگذریم 
دش��واریهایی که مس��ائل تحریم حتی 
برای انتقال پول و ماش��ین آالت ایجاد 
کرده اس��ت و موانعی ب��رای حضورآنها 
در بازارهای بین المللی فنی مهندس��ی 
ایجاد می کند. مگر می ش��ود یک رش��د 
 درص��دی انتظ��ار داش��ت در حالی 
که مطالبات بخ��ش خصوصی در اینجا 
پرداخت نش��ده اس��ت . بیشتر شرکتها 
مثال بخش راهسازی ما امسال به خاطر 
عدم پرداخت مطالبات در حال فروپاشی  
اس��ت. در حالی که راهس��ازهای ما در 

طول تاریخ افتخار آفرین بوده اند. در حال حاضر راهی وجود ندارد 
که ایرانی نتواند بس��ازد. اصال در کل ابع��اد صنعت احداث کاری 
نیست که ایرانی نتواند انجام دهد. شاید ما در بخشهای محدودی 
از اس��تخراج صنعت نفت  )upstream ( نیازی به ماشین آالت 
داش��ته باش��یم اما در آن زمینه هم نیازی به تخصص نداریم پس 
در بقی��ه موارد ما می دانیم که کجا را نمی دانیم و این نقطه نقطه 
رفیع و مقبولی است چون وقتی می دانیم چه موردی را نمی دانیم 
پ��س دانش آنرا داریم که آن را در یک مقطعی در اختیار بگیریم. 

ما اصال معتقد نیس��تیم ک��ه ایران نیاز دارد ق��راردادی را به طور 
کامل به یک شرکت خارجی واگذار کند کما این که تجربه نشان 
داده اس��ت کاری که به آنها واگذار ش��ده عینا توس��ط شرکتهای 
ایرانی انجام شده است . یکی از دالیل تشکیل این جلسه دشواری 
زیادی اس��ت که در بخش پیمانکاری مملکت که  س��ال طول 
کشیده که به این نقطه خود اتکایی برسید، به وجود آمده و بخش 
پیمان��کاری  امروز در حال اضمحالل اس��ت. ب��ا توجه به این که 
حضور نیروهای مسلح در این حوزه به هر حال موقتی است، عدم 
توجه به نیروهایی که برای این قضیه طی س��الیان دراز در بخش 

خصوصی مهیا شده اند چه توجیهی دارد ؟

سخنگوی بعدی میزگرد دکتر باهر بود که سخنان خود را با 
نام و یاد خدا در مورد گذش�ته اصل 
   این گونه آغاز کرد: ما همیشه در 
محوره��ای مختصاتی صحبت می کنیم 
که یا X اس��ت ی��ا Y . تصور من بر این 
 O-Z اس��ت که  اکنون باید روی محور
حرکت کنیم.   داستان خصوصی سازی   
به خصوص در بخش ساخت و ساز   زیر 
مجموعه ای از مسائلی است که بنده فکر 
می کنم از س��ال  که  ب��ا حرکتهای 
انقالبی آش��نا ش��دم تا حاال برآیند آن 
علی الحس��اب این شده اس��ت.  یعنی 
نمی توان  گفت که یک عامل یا دو عامل 
باعث شرایط فعلی شده است. شاید اگر 
ما بخواهی��م عوامل موثر در  متغیرهای 
این تابع را در نظر بگیریم حداقل س��ی 
تا چهل م��ورد را می توان به طور عمده 

برشمرد.
 بن��ده در دوران آقای رجایی قائم مقام 
و مع��اون برنامه ریزی بودم. اولین طرح 
برنامه نه ش��رقی- نه غرب��ی در زمان ما 
تهیه شد و داس��تان برنامه ریزی کالن 
ه��م همان موقع مط��رح گردید. همان موقع م��ا از همه نهادها و 
سازمانها درخواست کردیم عوامل برنامه ریز خود را بیاورند و دوره 
ش��ش ماهه فش��رده ای ببینند آنها قبول کردند اما وقتی برنامه 

شروع شد کل برنامه مسکوت ماند.
در زم��ان تدوین قانون هیچ کدام از نیروه��ا که جزء عوامل موثر 
انق��الب بودند موافق یک طرح علمی و حتی اس��المی هم نبودند، 
پیش��نهاد اصل  از جای دیگر آمد و در مجلس با درایت شهید  
بهشتی در انتهای  آن   بندی اضافه شد که توضیح می داد اقتصاد 
ایران بر سه بخش تقسیم خواهد شد و نحوه توزیع این مسائل را 

مهندسملکیانیفرد:
 مگـر می شـود یـک رشـد  
درصدی انتظار داشت در حالی 
که مطالبـات بخش خصوصی   
پرداخت نشـده اسـت . بیشتر 
شـرکتها مثال بخش راهسازی 
ما امسال به خاطر عدم پرداخت 
مطالبـات در حـال فروپاشـی  
است. در حالی که راهسازهای 
ما در طول تاریخ افتخار آفرین 
بوده اند در حـال حاضر راهی 
وجود ندارد کـه ایرانی نتواند 
ابعـاد  کل  در  اصـال  بسـازد. 
صنعت احداث کاری نیست که 

ایرانی نتواند انجام دهد 



بعدا قانون تعیین خواهد کرد. 
از همان ابتدا آب از سر چشمه گل 
آلود بود، نه ب��ازاری موافق بود و نه 
روش��نفکر. این وس��ط عده ای هم  
مثل ما تاکید داش��تند باید علمی و 
اسالمی  باشد. از همان اول مشخص 
بود این اصل  قابل پیاده ش��دن 
نیس��ت چون اوال در آن از مس��ائل 
مختل��ف تعریفی ارائه نش��ده بود و 
تعریفهای��ی نی��ز که وجود داش��ت 
واضح نب��ود. مثال  قید نش��ده بود 
که معدن بزرگ چه فرقی با معادن 

کوچک دارد!
االن که با ش��ما صحبت می کنم در 
مفه��وم واقعی آن  بخش خصوصی 
نداری��م. در ح��ال حاضر م��ا با دو 
مس��ئله روبرو هس��تیم  یک��ی این 
که خصوصی ب��ازی  پیاده ش��د  نه 
خصوصی س��ازی. یک س��ری واحد 
اختصاص��ی ش��د ی��ک س��ری هم 
ش��خصی، بعضی صنایع و خدمات 
که زیاد زحمت نداش��ت به شخص 
واگذار گردید، یک س��ری هم تحت 
عنوان خصوصی س��ازی اختصاصی 
ش��د. اکن��ون عم��وم بخش ه��ای 
ساخت و ساز دس��ت نهادها است، 
نهاد ممکن اس��ت دنبال سود برود 
اما دنبال ریس��ک اش نیست و این 
حرکت غیرعادالنه ای است که یک 
بخش فقط سود ببرد ولی در ریسک  

موجود شریک نباشد، طریقه ای که حاال رایج شده است.
بخش خصوصی بخش��ی است که هم انگیزه سود داشته باشد هم 
تقبل ریسک کند . حضور چنین بخشی هم تولید،هم اشتغال، هم 
رش��د در اقتصاد و هم توس��عه در اجتماع را باال می برد چون عده 
زیادی را مش��غول به کار می کند . ولی اینگونه  که همه بیایند و 
حق��وق بگیرند و  حقوق بگیر نهادی یا غیر نهادی رویه درس��تی 

نیست. 
م��ا چه در مجلس، چه در دول��ت و چه در مقامات باالتر اگر واقعا 
عالقمندی داریم به این که این داس��تان اقتصاد رش��د و توس��عه 
داشته باشه و نقش خودش را ایفا کند باید درست کار کنیم حاال 
با هر نظامی، به هر حال ش��رایط بهتر از این می ش��ود که هست. 
من ناامید از ماجرا نیس��تم همین که ما امروز این جلسه را داریم 
و دور هم نشسته ایم، هم این که مقامات بلند مملکتی آن منشور 
 م��اده ای را صادر می کنند ه��م این که رئیس مجلس به این 
نتیجه می رسد که خصوصی س��ازی محقق نشده و اصل  اجرا 
نشده است،  درک این مسئله خود  درصد از حل مسئله است. 

در ادامه آقای مهن�دس ملکیانی فرد با مخاطب قرار دادن 
دکتر خوش چهره )برای دریافت بیش�تر ایشان از پیشینه 
و زمین�ه فعالیت انجمن( عنوان کرد: نام س��ابق این تش��کل 

سندیکای ش��رکتهای ساختمانی 
بود که در  تاسیس شد. در 
این انجمن ش��رکتهای بزرگی که 
کارهای سازندگی مملکت از جمله 
پروژه های زیربنایی، راه، سد تونل، 
کارهای نفتی، راه آهن و ... را انجام 
می دهند عضو هستند. در سال    
با توجه به قانون کاری که در مورد 
انجمن ها آمد اسم اینجا به انجمن 
شرکتهای س��اختمانی تبدیل شد 
 که ما معتقدیم اسم درستی نیست . 
کار ما کار پیمانکاری است و عمدتا 
با دولت و در برخی موارد با بخش 

عمومی قرارداد می بندیم. 
عم��ده بخ��ش عمران��ی مملکت 
توسط اعضای ما صورت می گیرد 
البته ما انجمن های تخصصی هم 
داری��م منتهی انجم��ن ما انجمن 
مادر اس��ت. انجمن ما در سیستم 
پیمان��کاری مملکت از پتانس��یل 
باالی��ی برخورداراس��ت ک��ه  در 
بخ��ش خصوص��ی این پتانس��یل 
در حال نابود ش��دن اس��ت. یعنی 
س��رمایه ملی ما در ح��ال از بین 
رفتن اس��ت و علت آن عدم توجه 
الزم و کاف��ی دولت ی��ا حاکمیت 
به بخش خصوصی اس��ت و عمدتا 
نیروه��ای مس��لح آمده ان��د و به 
اس��تناد اصل    که مشارکت 
آنها را در زمان صلح آزاد گذاش��ته 
جایگرین ما ش��ده اند. امروز همه حوزه، در اختیار کسانی است که 
اگرچه حس��ن نیت دارند اما پاسخ گوی ریس��ک کار نیستند. ما 
معتقدیم محال است بخش دولتی با کیفیت تر و ارزان تر از بخش 
خصوصی کار انجام دهد.  با توجه به حضور قبلی شما در مجلس 
شورای اسالمی که می تواند تا حدودی نظر قوه مقننه و نظر مجلس 
باشد  مایلیم نظر حضرتعالی را درباره اصل  و نحوه اجرای آن 

بخصوص در صنعت احداث بدانیم. 

 در پاس�خ به س�وال مهن�دس ملکیانی فرد، آق�ای محمد
 خوش چهره عنوان کرد: در حال حاضر قبل از این که دغدغه 
این باش��د که رقبایی ایجاد ش��ده اند و خصوصی سازی آن طوری 
که در قانون مطرح ش��ده اس��ت اجرا نمی گردد دغدغه اصلی این 
اس��ت که روند گذشته شما مختل شده است. یعنی حتی جایگاه 
و روندی  که بخش خصوصی در گذش��ته در پروژه های زیر بنایی 
یا جای دیگر داشت دچار اختالل و آسیب هایی شده است.  بنابود 
خصوصی سازی یک فضای مجدد و بازتری بود  ایجاد کند که اگر 
بخواهیم صرفا بر ایرادهایی که در   قانون اس��ت متمرکز ش��ویم 
کافی نیس��ت. من معتقدم فرات��ر از آن موضوع باید دید حتی آن 
جایگاه و پتانس��یلی که اصال قبل از خصوصی سازی وجود داشته 
چه شده اس��ت؟ خصوصی س��ازی فرض اش این است که فضای 

دکترباهر:
 بخش خصوصی بخشـی است که 
هم انگیزه سـود داشـته باشـد هم 
تقبـل ریسـک کنـد . حضـور چنین 
بخشـی هم تولید،هم اشـتغال، هم 
رشـد در اقتصـاد و هم توسـعه در 
اجتمـاع را بـاال می بـرد چـون عده 
زیـادی را مشـغول بـه کار می کنـد 
. ولـی ایـن جور کـه همـه بیایند و 
حقوق بگیرند و بشوند حقوق بگیر 
نهادی یا غیر نهادی رویه درسـتی 

نیست.  



جدی��دی ایجاد کند ک��ه آن هم 
حتی دچ��ار نوعی اختالل ش��د. 
م��ا باید کن��د و کاو عالمانه تری 
داشته باش��یم روی این نقطه که 
چرا اقتصاد ملی این گونه آسیب 

پذیر شده است؟
عالوه بر این که رکود س��نگینی 
هم بر اقتصاد کش��ور حاکم است 
و اصال ب��ه هیچ وجه اقتصاد ملی 
 ما شایس��تگی این رکود را ندارد.

 یکی از دالی��ل رکود محدودیت 
تقاضا اس��ت. با این حال  ما یک 
بازار  میلیونی داریم، تقاضاهای 
اجاب��ت نش��ده ف��راوان داری��م، 
ظرفیت ه��ای خالی و ف��راوان در 
زمینه بسط و گسترش پروژه های 
زیربنایی و عمران��ی تولیدی و ... 
داریم. بع��د می بینیم در این فضا 
رکود حاصل اس��ت،  ضمن اینکه 
به درآمده��ای نفت��ی هم وصل 
ای��م. پس این که فقط یک قلمرو 
را بگیریم و بپرس��یم چرا اینگونه 
 اس��ت فقط از ی��ک زاوی��ه وارد

 ش��ده ایم که نس��بت به دیدگاه 
وس��یع تری که آس��یب شناسان 
دارن��د و همه حوزه ه��ا را در نظر 

می گیرند محدود است.
همانطوری که ایشان فرمودند بعد 
از اینکه تصمیمات زیادی گرفتیم 
بعض��ی  دچ��ار  فهمیدی��م  االن 
کاستی ها هستیم که البته این ها 
قابل دیدن هستند. چیزهایی که 
االن پیش آمده دفعتا ایجاد نشده 
و ای��ن که ام��روز مجلس مدعی 
اس��ت که اصل  چه شده چه 
نش��ده از  همان ابتدا قابل رویت 
بود. مجلس دو حوزه قانونگذاری 

و نظارت دارد. تخصیص منابع، تعیین برنامه های بلند مدت، میان 
مدت و کوتاه مدت، بودجه ساالنه و این که مثال چرا پروژه ها انجام 
نشده  از وظایف مجلس است . اگر این وظایف درست انجام نشود 
انحراف ایجاد می ش��ود. اینجا است که خود انحرافات جای بحث 
دارد. بنابراین حوزه مورد بحث اول از همه باید رکود باشد از جمله 
رکود در صنعت ساختمان و بخصوص مسکن که بخش پیشتار در 

توسعه است.
در رکود بزرگ دهه  اروپا بود که کینز در بخش ساختمان و 
زیربنایی نقشی را برای دولت قائل شد و  مداخالت دولت بخصوص 
در بخش زیربنایی و بخش مس��کن را در گذراندن رکود بررس��ی 
کرد که معلوم ش��د این بخش به ش��دت تعیین کننده است. در 
اقتصاد ایران هم در نرخ رش��د اقتصادی یکی از بخش��های تعیین 
کننده بخش س��اختمان و مسکن اس��ت که اگر دچار رونق باشد 

ضریب فزاینده ای در نرخ رشد دارد 
. االن نرخ رش��د اقتص��ادی ایران به 
شدت کاهش پیدا کرده است، رشد 
اقتصادی زیر یک حتی زیر نیم درصد  
اس��ت و پایین تر هم می رود که این 
عالمت مهمی در همه بخش ها است.

نفت��ی ص��رف واردات  درآمده��ای 
کاال می ش��ود که همی��ن امر ضربه 
مهلکی به تولید داخل��ی وارد کرده 
اس��ت. از یک طرف وقتی در اقتصاد   
اختالل به وجود می آید س��وداگری 
باعث می ش��ود حتی با وجود فضای 
تولید نرخ بازگش��ت سرمایه پروژه ها 
دچ��ار اخت��الل ش��ود. نگرش ها در 
نظام تصمی��م گیری کالن اقتصادی  
آس��یب هایی را از جمل��ه ب��ه بخش 
س��اختمان واردکرده اس��ت که باید 

مورد توجه قرار گیرد.  
بعد از سخنان دکتر خوش چهره، 
دکت�ر باه�ر در تائی�د س�خنان 
ایش�ان و در تاکی�د ب�ر  اهمیت 
صنع�ت احداث گفت: ما وقتی که 
در س��ازمان برنامه فعال بودیم  یکی 
از عزی��زان نام��ه ای از کینز به من 
نش��ان داد که در بین جنگ جهانی 
اول و دوم  به ایران نوشته شده بود و 
راهسازی به ویژه راه آهن را به عنوان 
بخش پیش��رو برای توس��عه توصیه 

کرده بود.

آقای دکتر رشیدی که از اواسط 
جلسه به جمع حاضر پیوسته بود 
عنوان کرد: امروز بنده هر چه گویم 
به جای حرفهای س��ابق که راهگشا 
بوده به بس��تن راهها برمی گردد. به 
عقیده من آنچه در این  سال در بعد 
 اقتصادی اتفاق افتاده از یک طرف ما را به 
ش��یوه های اقتصادی قرون گذشته برده اس��ت. حتی روند آن در 
تحولی که از زمان ش��اه عباس دراقتصاد ای��ران با به وجود آمدن 
بخ��ش خصوصی در حال وق��وع بود تاثیر گذاش��ت. مخصوصا از 
 ب��ه این طرف که نه تنها این  س��ال نفی ش��د عالوه 
بر این ما را  س��ال از تاریخ تکاملی بخش خصوصی در اروپا 
عقب انداخت. یعنی اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که اقتصادی 
دولت��ی داریم که در اختیار گروههای ویژه ای اس��ت، واقعیت این 
اس��ت که ما هم دوره  ساله را نفی کرده ایم و هم خط بطالن  
به دوره  ساله ای که از  قرن  به این طرف در اروپا به وجود 

آمده بود، کشیده ایم.
ب��ه عقیده بنده آنچه بعد از پایان جنگ ای��ران و عراق در این جا 
اتفاق افتاده آزادس��ازی، خصوصی سازی، قانون اصالح اصل  و 
ایجاد ستاد رقابت و ... همه توجیه گر وضعیتی است که با تجربه 

دکترخوشچهره:
یکی از بخشهای تعیین کننده بخش 
ساختمان و مسکن است که اگر دچار 
رونـق باشـد ضریـب فزاینـده ای 
در نـرخ رشـد دارد . االن نرخ رشـد 
اقتصادی ایران به شدت کاهش پیدا 
کرده است، رشـد اقتصادی زیر یک، 
حتـی زیر نیم درصد  اسـت و پایین 
تر هم می رود که این عالمت مهمی در 
همه بخش ها اسـت. درآمدهای نفتی 
صرف واردات کاال می شود که همین 
امـر ضربـه مهلکی به تولیـد داخلی 
وارد کـرده اسـت. از یک طرف وقتی 
در اقتصـاد  اختـالل به وجود می آید 
سـوداگری باعـث می شـود حتی با 
وجـود فضـای تولید نرخ بازگشـت 
سرمایه پروژه ها دچار اختالل شود. 



تاریخ تکامل بخش خصوصی در 
دنیا مغایرت دارد. اصال اصل  
چگونه در قانون اساسی گنجانده 
شد؟ با فشار گروههایی که معتقد 
به س��لب حق پاره ای از مردم بر 
ام��وال و دارایی هایش��ان بودند.. 
ح��اال آمده ایم  می خواهیم صدر 
اصل  را  ج��دا واصالح کنیم 
که نمی تواند با نبودن امکانات و 
مقتضیات پایه ای جا بیافتد. علت 
آن اس��ت که وقت��ی می خواهیم 
س��هام را واگذار کنیم  خریدارن 
مراکز قدرتی هستند که پولهای 
هنگفت��ی در اختیار آنها اس��ت. 
پس آنچه اساس قضیه است این 
اس��ت که ما ببینی��م چرا بخش 
خصوص��ی اص��ال نمی توان��د در 
اقتصادی که این گونه پایه ریزی 

شده وجود داشته باشد؟
در اقتص��اد ایران مش��کل   این 
اس��ت که آنچه می باید نیس��ت! 
چه چیزهایی نیس��ت؟ وقتی به 
تاری��خ پیدایش بخش خصوصی 
در اقتص��اد اروپا ن��گاه می کنیم 
متوجه می ش��ویم قبل از این که 
بخش خصوص��ی در قرن  و  
به وجودآید، اروپا ارسطو را کشف 
می کن��د، حق��وق رم را درب��اره 
آزادی اراده انس��ان، آزادی انعقاد 
قرارداد، حق��وق طرفین قرارداد 
و تم��ام آنچه که پایه حقوقی آن 

اصل را تحکیم می کرده، کشف می کند.
در اروپا سه تحول پایه ای، تحول در فرهنگ، تحول در اندیشه های 
دین��ی و تحول درباره نگرش به این دنیا و محیطی که انس��ان در 
آن زندگ��ی می کند پا می گیرد. وقتی به اروپ��ای قرن چهارم که 
از لحاظ تاسیس��ات اقتصادی، فرهنگی، حکومتی و .... نابود شده 
بود  نگاه می کنی��م مردمی را می بینیم که در رودخانه ها و بیابانها 
زندگی می کردند. اما همین تغییرات کم کم س��بب می شود مردم 
فعالیت جدیدی را ش��روع کنند که این تحوالت فرهنگی، هنری، 
ایدئولوژیکی، سیاس��ی و حکومتی در مجموع محیطی را به وجود 

می آورد که بخش خصوصی می تواند در آن کار کند.
وقتی به قرن  می رس��یم می بینیم همان زارعی که نمی توانست 
از محیط کار خود فراتر برود یک س��ری فعالیت اقتصادی تولیدی 
را ش��روع می کند و در  قرن  و  به یک  آنتروپرونر)کارآفرین 

نوآور( تبدیل می شود.
آنتروپرونر کسی است که به خاطر سود مواد اولیه را می خرد و به 
روستا می آورد. در روستا مواد اولیه تبدیل به کاالی دستی می شود 
و ب��ه او پ��س داده  می ش��ود. او این کاالها را  تا س��واحل دریای 
مدیترانه می برد و می فروشد بنابراین پیدایش خصوصی سازی در 
محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تازه ای شکل می گیرد. در قرن 

 که آغاز رنس��انس است شهر 
حکومتها به دس��ت طبقه تجار به 
وجود می آید و این شهر حکومتها 
هستند که کم کم   همکاری های 
محلی را  پایه می ریزند.  سال 
طول می کشد تا  حکومتهای نیمه 
مرک��زی به وجود می آید . ش��به 
امپراطوری ه��ا از ق��رن  و  
از تجمع حکومته��ای مرکزی به 

وجود می آید. 
خصوص��ی،  بخ��ش  تح��ول  در 
رقاب��ت و نفع ش��خصی  محرک  
اصلی اس��ت اما نکته بسیار مهم 
بحثهایی است که در درون کلیسا 
در مورد  نق��ش ایمان در زندگی 
ف��رد و نق��ش کلیس��ا در جامعه 
شروع می ش��ود. اگرچه در ظاهر 
اه��ل علم کلیس��ایی این بحث را 
شروع می کند اما اصل این حرف 
حرف آنتروپرونر اس��ت که امنیت 
می خواهد و برای همین پشت سر 
امپراطور به عنوان نماینده منافع 
ملی می ایستد. حداقل تا قرن  
اقتصاد ملی، حکومت ملی و افکار 
پای��ه ای این تاسیس��ات در اروپا 
رواج می یابد . از درون این اوضاع 
و اح��وال  کم کم به انقالب کبیر 
فرانسه و دموکراسی می رسیم ولی 
غایت  همه اینها اس��تقرار اقتصاد 
مردم س��االر اس��ت ک��ه دولت را 
خدمتگ��زار ی می دان��د که مردم 
برای اداره امور به آن مالیات می دهند. آنچه که در کشور ما وجود 

دارد   درصد خالف تحول تاریخی است. 
در یک جمع بندی می توان گفت تجربه اروپا نش��ان می داد که  
تحول اتفاق افتاده که باعث شده بخش خصوصی به این جا برسد:

- زنده شدن بخش خصوصی در فضای واقعیت
- نوزایش دیدگاههای فرهنگی، حقوقی و مذهبی 

- گفتمان  قدرت کلیسا با امپراطوری 
- پیروزی حکومت و اقتدار دنیایی 

- پیروزی مردم و استقرار حکومت های مشروطه
- استقرار همزمان اقتصاد مردم ساالر 

این چکیده ای از زایش بخش خصوصی در دنیاست و ما در تمام 
این زمینه ها با آنها تضاد داریم . با کمال تاس��ف دوره خوش بینی 
من تمام ش��ده اس��ت و به این نتیجه رسیده ام که ما پایه فکری، 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایجاد بخش خصوصی را نداریم.

بعد از صحبتهای دکتر رش�یدی آقای مهندس عباس وطن 
پرور به بیان نظرات خود پرداخت: » مستحضر هستید ساختار 
نظام ما یک س��اختار درون گراس��ت. در یک ش��رایط حاد درون 
گرای��ی ق��رار گرفتیم و ای��ن درون گرایی هر س��ال در جامعه ما 

دکتررشیدی:
در یک جمع بندی می توان گفت تجربه 
اروپا نشـان می داد که  تحول اتفاق 
افتاده که باعث شده بخش خصوصی 

به این جا برسد:
- زنده شـدن بخـش خصوصی در 

فضای واقعیت
فرهنگـی،  دیدگاههـای  نوزایـش   -

حقوقی و مذهبی 
- گفتمان  قدرت کلیسا با امپراطوری 
- پیروزی حکومت و اقتدار دنیایی 

اســـــتقرار  و  مـردم  پیـروزی   - 
حکومت های مشروطه

 - اسـتقرار همزمـان اقـــــــتصاد 
مردم ساالر 



پی��دا می کند  بیش��تری  افزایش 
و م��ا را از دس��تاوردهای بیرونی 
مح��روم می کند. اش��اره بس��یار 
خوب��ی فرمودند، اگر مقایس��ه ای 
بین برنامه های توس��عه ای که در 
مملکت نوشته شده  انجام دهیم 
دقیقا به همین مس��ئله می رسیم 
ک��ه نگاه��ی که ب��رای توس��عه 
پایدارملی در مملکت  وجود دارد 
به انحراف رفت��ه و این انحراف به 
مرور شدید ش��ده است که شاید 
ابا داش��ته باش��یم بگوییم رش��د 
اقتصادی کشور می تواند حتی زیر 

صفر باشد. 
 برداشت ش��خصی من این است 
که ب��زرگ ترین مش��کلی که ما 
داریم در رابطه با نگاه مجلسیان ما 
در تقنین شرایط کاری و رفتاری 
جامعه اس��ت . ما با شهامت الزم 
و کافی در جامعه و مجلس نباید 
بگوییم اصل  ما کارایی الزم را 
ندارد . یک روزی آن را  نوش��تیم، 
عیبی هم ندارد چون  برخواسته از 
نگاه آن روز مملکت بوده است اما 
به هر حال متوجه اشتباه شده ایم.  
ما این اصل  را با همان ساختار 
نگه می داریم و نق��ب می زنیم به 
زیر اصل  و مس��ائلی را مطرح 
می کنیم که با ف��راز اصلی و روح 
اصلی اصل   مغایر است . اصل 
 در حالی نوشته شده است که 

ماقبل آن اصل  است.
اصل  بر حفظ کرامت انس��انی 
اش��اره  می کند ودولت و نظام را 

مکلف می کند برای  انس��ان در حال رش��د و توسعه کوشش کند 
ام��ا اصل  غالب امور مملک��ت را در اختیار دولت قرار می دهد. 
متاس��فانه این نگاه در طول چند س��اله اول انقالب به شکل های  
مختلف ب��ه بیراهه های زیادی رفته اس��ت؛ تصوی��ب قانون کارو 
تصوی��ب بانکداری بدون ربا بدون توجه به زیرس��اخت و پایه های 
علم��ی و پایه های علمی، پایه های عملی، نیاز جامعه و بررس��ی و 

مطالعه در موازین اسالمی و شرعی از جمله آنهاست.
حق��وق ملت و فرد که س��الها در غ��رب مورد بحث ق��رار گرفته 
متاس��فانه در جامعه ما بعد از انقالب مشروطه زیر پا گذاشته شد. 
وجود مجمع تش��خیص مصلحت که به عن��وان نهاد فراحکومتی 
باالتر از مجلس قرار گرفت و مس��ائلی را تصویب کرد که برگرفته 
از مصلحت حاکمیت بود و در پاره ای زمینه ها به نظر می رس��د با 
حقوق جامعه همگرایی الزم را  نداشته باشد. نتیجه ای که در این 
شرایط به وجود آمد مغایر با  نفس وجود مجلس شورای اسالمی  
بود که با  وظیفه و  نگاه ملی و مذهبی می بایست  به وضع قوانین 
بپردازد ،  هنوز چند وقتی از تصویب بندهای ذیل اصل  نگذشته 

است  که در مجلس قانون بسیج 
را تصویب می کنند.  س��ازندگی 
این مس��ائلی که در این مملکت 
وج��ود دارد واقع��ا در هیچ جای 
دنیا نیس��ت. وقت��ی مقام معظم 
رهب��ری این اصل را توش��یح و 
ابالغ نمودند، انتظار می رفت در 
جامعه یک حرکت و ش��ادابی و 
رونقی ب��رای اج��رای این اصل 
شروع شود  که حداقل به اهداف 
مص��رح در این قضایا نگاه ش��ود 
در حالی ک��ه مجلس محترم ما 
قانون بس��یج سازندگی را مطرح 
می کند که همه کارها را به یک 
نه��اد خاص مخت��ص می کند و 
جامعه را محروم می کند. بودجه 
در مملک��ت تعری��ف می ش��ود، 
تغیی��رات زیربنای��ی در مملکت 
ام��ا می بینیم  تعریف می ش��ود 
نحوه واگذاری حتی با قانونی که 
مغایر  کرده ایم  تصویب  خودمان 
است. شرکتی س��ه روز پیش با 
سرمایه  هزار تومان به ثبت 
رس��یده، امروز یک پروژه ای  
میلی��اردی به آن داده می ش��ود 
که به هی��چ عنوان با موضوعیت 

شرکت تناسب ندارد. چرا؟ 
مملکت مال کیست. یک هفتاد 
و پن��ج میلیون��ی ام آن مال من 
نوعی اس��ت نتیجه این قضایا  ما 
را به این شرایط رسانده که امروز 
می بینیم. با طرح تحول اقتصادی 
هیچ ک��س مخالفت��ی ندارد.این 
طرح  و  محور اساس��ی دارد 
که آنها را پیش هر کس��ی بگذارید مورد قبول و ستایش اش قرار 
می دهد اما دولت به جای این که به این طرح به صورت یک بسته 
منس��جم نگاه کند تمام مفاد آن را کنار می گذارد و به آزادس��ازی 
قیمت ها، به گران فروشی، حذف مزیت های ملی و نسبی مملکت 
اقدام می کند در نتیجه ما به جایی می رس��یم که در آینده نزدیک 
ب��رای ابتدایی ترین امکانات خود نیز محتاج خارجی ها باش��یم و 
نتوانیم مملکت را در حدی که الیق این کش��ور با تمدن درخشان 

هست به سرمنزل مقصود برسانیم. 
م��ن تمام این قضایا را ف��ارغ از بحث های اقتصادی در عزم و اراده 
موج��ود می بین��م یعنی به گونه ای در این م��دت رفتار و اراده ما 
کانالیزه شده است که متاس��فانه دچار دگرگونی های  شخصیتی 
بسیار فزاینده ای شده ایم. دوستان و عزیزان ما در بزنگاه هایی که 
باید حضور و انتقاد سازنده داشته باشند و راهکارهایی ارائه دهند 
این کار را نمی کنند و مصلحت اندیشی می کنند. در این جلسه به 
نکته بس��یار خوبی اشاره ش��د، افرادی هستند که تا امروز مخالف 
سیاس��تهای اقتصادی و توسعه ای موجود بودند اما به محض این 

مهندسوطنپرور:
بـا طرح تحـول اقتصـادی هیچ کس 
مخالفتـی ندارد.این طرح  و  محور 
اساسی دارد که آنها را پیش هر کسی 
بگذاریـد مـورد قبول و سـتایش اش 
قـرار می دهد امـا دولت به جـای این 
که به این طرح به صورت یک بسـته 
منسجم نگاه کند تمام مفاد آن را کنار 
می گذارد و به آزادسازی قیمت ها، به 
گران فروشی، حذف مزیت های ملی و 
نسـبی مملکت اقدام می کند در نتیجه 
مـا بـه جایی می رسـیم کـه در آینده 
نزدیک بـرای ابتدایی تریـن امکانات 
خـود نیز محتاج خارجی ها باشـیم و 
نتوانیـم مملکت را در حـدی که الیق 
این کشور با تمدن درخشان هست به 

سرمنزل مقصود برسانیم.  



که پستی گرفتند چشم خود را 
بر همه چیز بسته اند. 

ما مش��کل اساس��ی در برخورد 
خ��ود  تش��خیص  و  رفت��ار  و 
داری��م و مصلحت اندیش��ی های 
بس��یار ریش��ه ای می کنیم که 
ای��ن مصلحت اندیش��ی ها نه در 
درازم��دت به نف��ع خودمان به 
عنوان یک بن��گاه اقتصادی و نه 
به نفع مملکت  است و نمی تواند 
مملکت را به س��رمنزل مقصود 

برساند. 

در ادامه مهن�دس  ملکیانی 
ف�رد ب�ا مخاطب ق�رار دادن 
دکتر خ�وش چه�ره گفتند: 
دول��ت در چه مس��یری حرکت 
می کند؟  ت��ا دیروز صحبت این 
ب��ود که نبای��د قیمت ها افزایش 
پیدا کند بعد ناگهان می شنویم 
که قیمت ها آزاد می ش��ود. گفته 
می ش��ود دولت بودج��ه را روی 
نرخ خاصی از ارز می بندد و بعد 
یکباره آن را باال می برد، مجلس 
کجای این مس��یر اس��ت؟ این 
مسیر را برای ماتشریح بفرمایید؟

 
دکتر خوش چهره در پاس�خ 
گف�ت: در جلس��ه ای که ما در 
مجل��س هفتم داش��تیم، رئیس 
آقایان،  نف��راز  مجل��س، چن��د 
نائ��ب رئیس مجلس،  دوس��تان 
اقتصادی و در مجموع حدود  
نفراز حوزه ه��ای مختلف حضور 
داشتند. اولین سخن من در آن 
جلسه این بود که  باید شناسنامه 
مجلس هفتم  مشخص باشد که 
چ��ه می گوی��د و چه چی��زی را 

دنبال می کند؟ مثال در عرصه سیاس��ی و بی��ن الملل باید خیلی 
شفاف بگوییم چه می خواهیم و کجا می خواهیم برویم؟ وضع قبل 
را چقدر قبول داریم؟ در حوزه اقتصاد هم همین است  باید ببینیم 
تابوی ما چیس��ت؟ اگر می گوییم اصولگرا هستیم باید ببینیم در 
حوزه اقتصاد اصولگرا چه معنایی دارد. آقایان اس��تقبال کردند که 
بگویید. اش��اره کردم که اگر بخواهیم مدل ه��ای حاکم  را دنبال 
کنیم نظام لیبرال در برابر اقتصاد دولتی قرار می گیرد. قطعا ما نه 
آن خواهیم بود و نه این خواهیم بود. حتما ما وس��ط این هستیم 
یعن��ی اقتصاد دولت- بازار یا ب��ازار- دولت. منتهی چون داریم در 
یک دوره  س��اله مجلس صحبت می کنیم این که آمال و آرزوی 
ما چیست و چه می خواهیم بشود بحث دیگری است. اما در این  
ساله ما یک نظام اقتصادی می خواهیم که بین دولت و بازار باشد 

اما بحث اصلی این است که دولت 
 چن��د درصد اس��ت و ب��ازار چند 
درصد؟   االن بیش��تر کشورهای 
در حال توس��عه در دنی��ا از نظر 
نظ��ام اقتصادی اقتص��اد مختلط  
)mixed economy( هس��تند 
یعن��ی ه��م دولت و ه��م بخش 
خصوصی نسبت به ظرفیت خود 
در اقتص��اد مداخل��ه می کنن��د. 
منته��ی تفاوت در درصد اس��ت، 
ممکن اس��ت اقتصادی  درصد 
دولت��ی باش��د و  درص��د آزاد 
باشد. همین حاال در اروپا و فرانسه 
بخش��ی از اقتصاد در دست دولت 
اس��ت اما درصد آن پایین اس��ت. 
متعاقبا کشوری دیگر ممکن است 
 درصد دولتی و  درصد آزاد 
باش��د. ما باید تعیین کنیم که در 
دوره  س��اله می خواهی��م چند 
درصد اقتصاد دولتی و چند درصد 
اقتصاد آزاد داشته باشیم. بالطبع  
بخ��ش  وزن  خصوصی س��ازی 
خصوصی را بیشتر مطرح می کند.

جلس��ه   در  نف��ر  دو  یک��ی 
مخالفت هایی داش��تند ولی حرف 
پذیرفته شد. رئیس وقت مجلس 
ه��م در مصاحبه ای اش��اره کرد 
در مجل��س هفتم جهت گیری ما 
دول��ت - بازار خواه��د بود. یعنی 
هر دو بخ��ش، مخصوصا به دلیل 
س��هم باالیی که نف��ت در اقتصاد 
ای��ران دارد. خوب! این بحث یکی 
از چالش ها اس��ت. این که اقتصاد 
م��ا چند درص��د دولت��ی و چند 
درصد آزاد اس��ت؟  در طول زمان 
وقتی می گوییم خصوصی س��ازی 
و اص��ل  این اس��ت یعنی در  
پایان برنامه می خواهیم درصد را 
تغیی��ر دهیم و مقداری از این درصده��ا را جابه جا کنیم. یکی از 
اش��کاالت همین عدم تبیین است، یعنی ما صفر و صدی صحبت 
می کنی��م. مثال  تا می توانیم    اندر محاس��ن اقتصاد آزاد  صحبت 
می کنیم می دانید بعد از فروپاش��ی شوروی خیلی ها اشاره کردند 
این شکس��ت اقتصاد دولتی و مداخالت دولت در اقتصاد اس��ت. 
بع��د بالفاصله این نگاه تصحیح ش��د یعنی گفته ش��د مداخالت 
 دول��ت امری پذیرفته ش��ده اس��ت منتهی نحوه آن مهم اس��ت، 
تصدیگری در آن مطرح نیس��ت، نظارت، کنترل و هدایت مطرح 
است. اکثر اقتصادهای نئولیبرال مداخالتی تعیین کننده دارند اما 

نه به مفهوم این که بخش خصوص کنار زده شود. 
یک��ی از انحرافاتی ک��ه بنده در برخی از جلس��ات می بینم صفر 
وصدی بودن اس��ت. با نفی مطلق یک ط��رف می خواهیم طرف 

دکترخوشچهره:
 االن بیشتر کشورهای در حال توسعه 
در دنیا از نظر نظام اقتصادی دارای 
 )mixed economy(  اقتصاد مختلط
هسـتند یعنی هم دولت و هم بخش 
خصوصی نسـبت بـه ظرفیت خود 
در اقتصـاد مداخلـه می کنند. منتهی 
تفاوت در درصد اسـت، ممکن اسـت 
اقتصادی  درصد دولتی باشـد و 
 درصد آزاد باشـد. همین حاال در 
اروپا و فرانسـه بخشـی از اقتصاد 
در دسـت دولت اسـت اما درصد آن 
پایین اسـت. متعاقبا کشـوری دیگر 
ممکن است  درصد دولتی باشد و 
 درصد آزاد باشـد. ما باید تعیین 
کنیم که در دوره  ساله می خواهیم 
چنـد درصـد اقتصاد دولتـی و چند 
درصد اقتصاد آزاد داشـته باشـیم. 
بالطبع  خصوصی سازی وزن بخش 

خصوصی را بیشتر مطرح می کند.



دیگر را تائید کنیم. ایرادات بعضی ها در حاکمیت و تصمیم گیری 
سیاس��ی از کارکردهای  بخش خصوصی یا نفی مطلق مداخالت 
دولت توس��ط بخش خصوصی از این دست اس��ت. در حالی که 
وج��ود یک یا چند ایراد نباید به معنای نفی باش��د. منطقی این 
اس��ت که در این فضا باش��یم. اما اگر صفر وصدی باشیم نتیجه 
نمی گیریم چون نمی توانیم نقش دولت را در اقتصاد ایران نادیده 
بگیریم چون ما به کر)منابع نفتی( وصل ایم و نفت دس��ت دولت 
اس��ت. کسی که منابع را در دس��ت دارد وارد حوزه های مختلف 
می شود. منتهی باید آن را هدایت و زمانبندی کرد و جهت گیری 

برای آن تعیین نمود. 
یکی از تعه��دات دولت بخصوص در بحثهای زیربنایی، مس��کن 
اس��ت  که متاس��فانه در حال حاضر تلقی غلطی  از مس��کن و 
مس��کن مهر وجود دارد. مثال مس��کن مهر در مورد کالنشهرها 
موضوعی��ت دارد نه در روس��تاها و ... و معلوم اس��ت که با این 
وضعیت جواب نخواهد داد، حتی متاسفانه عدم موفقیت آن در 
آینده بیش��تر خود را نشان خواهد داد. بنابراین بحث ایی که از 
حض��ور دولت در برنامه های زیربنای��ی) نه تصدی گری( مطرح 
می ش��ود و نگرش ه��ای حاکم در این زمین��ه در تصمیم گیری 
خود را نش��ان می دهد. بدترین آفت در نظام تصمیم گیری این 

اس��ت که باورها، عالیق و سالیق 
ش��خصی در س��طح باالی تصمیم 
گیری اجرایی در تقابل با ایده ای 

در بس��تر کارشناس��ی قرار گیرد.  
هر ای��ده ای در اصط��الح عامیانه 
باید چک��ش کاری ش��ود. صحت 
و عقالنیت آن بررس��ی شود و در 
تقاب��ل با ایده ه��ا و نظریات رقیب 
 ق��رار گی��رد ت��ا معلوم  ش��ود که
 به چه دلیل بر آنها  برتری دارد و 
در نهایت به عنوان تصمیم به کار 
گرفته شود. در حالی که در موارد 
 زیادی ش��اهد هس��تیم که عقاید
اس��اس  ش��خص  باوره��ای   و 
 تصمی��م گیری     ق��رار می گیرد.
بعد وارد مراحل اجرا که می ش��ود 
تازه متوجه ایرادات آن می شویم. 
جلوت��ر ک��ه می روی��م و متوج��ه 
می ش��ویم ک��ه اش��تباه کرده ایم 

تصمی��م می گیریم آن را تصحی��ح کنیم. همین امر خیلی ها را 
دچار نوعی عدم ثبات در تصمیم گیری می کند . نکته مهم در 
مورد مداخالت دولت  این است که مطالعات نشان داده است 
که نقش مداخالت دولت در حوزه های زیر بنایی و ... مهم است. 
 مثال طبق مطالعات کینز اگر س��یر تحول توس��عه در غرب را
 ببینی��د راه آهن در غرب یکی از بخش های پیش��تاز بود که 
خود به عنوان یکی از بخشهای تکمیلی بخش خصوصی بود. این 
حوزه های زیربنایی اکثرا در غرب حوزه ای اس��ت که دولت در 
آن وارد می ش��ود. چون  در خیلی جاها ممکن اس��ت س��د و 
نی��روگاه و ... جاذبه اقتصادی کاف��ی را برای بخش خصوصی 
نداش��ته باش��د. بنابراین در این جاها دولت مداخله می کند و 
ب��ا ایجاد جاذبه ها و تش��ویق های مختل��ف بخش خصوصی را 

به اجرای زیربناها می کش��اند که  خ��ود این زیربناها به نوعی 
بخ��ش تکمیل��ی بخ��ش خصوص��ی مط��رح ش��د   . 

بنابرای��ن این که ما چ��ه نگاهی از نظر نظ��ام اقتصادی داریم 
و مطاب��ق آن حرکت می کنی��م یا نه،  مهم اس��ت، این که به 
اصط��الح عامیان��ه راهنمای راس��ت را بزنیم و به س��مت چپ 
بپیچیم مش��کل ایجاد می کند. اگر نگاه کنی��م خیلی از رفتار 
دولتها ب��ه عناوین مختل��ف همین گونه بوده اس��ت. بنابراین 
این اختالل در تصمیم گیری  به نوبت خود قابل بحث اس��ت. 
ک��ه برخی معتقدند بخش��ی از ای��ن به عدم اجم��اع تئوریک 
برمی گردد ولی اگر جمع بندی در این مورد وجود داشت همه 
ب��ه آن پایبند بودن��د. اختالف 
نظر تئوریک در حد دانشگاهی 
و حوزوی ایرادی ندارد و حتی 
باعث رش��د هم می شود اما در 
نظام تصمیم گیری که سکاندار 
اس��ت ما اجازه نداریم در حین 
اج��رای امور تصمیم بگیریم که 

باید به کدام س��و  برویم. 
اگر ما س��ه دولت بعد از جنگ 
از  یک��ی  بگیری��م  نظ��ر  در  را 
پس��ت هایی که دائم��ا در حال 
تغییر اس��ت پستهای اقتصادی 
اقتص��ادی  وزرای  اس��ت. 
تقابل های زیادی به خاطر عدم 
اجماع تئوریک داشتند.  فرض 
بر این است کسی که در صحنه 
عملیات اس��ت به یک اجماعی 
از لحاظ تئوریک رس��یده است.
ای��ن مقوله در مجلس هم دیده 
می ش��ود و در مجلس هم معموال چون ش��فاف س��ازی نیست 
حرکته��ا را موردی و موضعی می بینی��م در جایی از اصل  
حمای��ت می ش��ود و در جایی دیگر چیز دیگری  در راس��تای 
تص��دی گری بیش��تر دول��ت تصویب می ش��ود. ع��دم اجماع 
تئوری��ک ما در حوزه تصمیم گیری بحث مهمی اس��ت. در هر 
حال هر تئوری که انتخاب شود بهتر از حرکت زیگزاگی است. 
اگر مش��خصا بدانیم چ��ه می خواهیم برای بخش خصوصی هم 
خوب اس��ت تا بفهمد باید تصمیمات بلند مدت یا میان مدت  
بگیرد و این از وجود یک فضای بی تصمیمی بهتر است. برنامه 
ری��زی اقتصادی مقدرات اقتصادی مردم را تعیین می کند پس 
باید با علم و اش��راف صورت بگیرد. ما اجازه نداریم آسیبهایی 

را ب��ه خاطر ضعف در تصمی��م گی��ری ب��ه  وج��ود  آوری��م. 

دکترخوشچهره:
 ایـن حوزه های زیربنایی اکثرا در 
غـرب حوزه ای اسـت که دولت در 
آن وارد می شـود. چـون  در خیلی 
جاها ممکن است سد و نیروگاه و ... 
جاذبه اقتصادی کافی را برای بخش 
خصوصی نداشته باشد. بنابراین 
در این جاهـا دولت مداخله می کند 
و با ایجاد جاذبه ها و تشویق های 
مختلـف بخـش خصوصـی را به 
اجـرای زیربناهـا می کشـاند کـه  
خود این زیربناها به نوعی بخش 

تکمیلی بخش خصوصی است.



 دکتر علی اکبر نجفی س��خنرانی خود را ب��ا ذکر این نکته که 
حضور مهن��دس خزاعی یک پویایی قابل توجه  و کم س��ابقه در 
رس��ته آب به وجود آورده، آغاز نمودند. ایش��ان در ادامه افزودند: 
آنچه رس��ته آب در برگزاری این س��مینارها ب��ر آن تمرکز کرده، 
مسائل اجرائی بوده اند تا مشکالتی که در حین اجرا به آن برخورد 
می شده بیان شود و از تجربیات کسانی که درگیر مسایل اجرائی 
بوده اند در پروژه های جدید اس��تفاده ش��ود. لذا در این کنفرانس 
در همین زمینه آنچه را که ش��رکت بلندپایه تجربه کرده، چه در 
پروس��ه مطالعات و چه در مراحل ساخت و اجرای بتن خودتراکم 
در طول چهار پنج س��ال گذش��ته را ارائه خواهد نمود. لکن بنا به 
خواس��ت کمیته فنی- اجرائی رس��ته آب به ارائه کلیاتی در باره 

پروژه برج میالد نیز پرداخته خواهد شد. 

امکان سنجی، مکان یابی و طراحی 
معماری برج میالد

دکتر نجفی افزود: مطالعات پایه در معماری پروژه برج میالد توسط 
آقای دکتر محمدرضا حافظی انجام شده است. شکل گیری پروژه 
برج میالد به اطالعیه ای برمی گردد که س��ال  ش��هرداری 
تهران برای ساخت برجی به ارتفاع  متر  به عنوان نماد شهر 
تهران در روزنامه ها منتش��ر کرد. در آن موقع دیدگاه محدودتری 
وجود داش��ت ول��ی بعدها و در طول زمان، پ��روژه به این صورت  

توسعه پیدا کرد. 
برای شهر تهران که جنبه های مختلف شهری به طور روزافزون در 
آن توسعه پیدا می کند بحثهایی مانند توسعه پایدار و شهر متعادل 
و مسائل مختلف حوزه شهری مطرح می شود که در پیش بینی هر 

طرحی باید به آن توجه کرد. 
آنچه که در پروس��ه طراحی برج میالد مورد توجه قرار گرفت این 
بود که ش��هر تهران چه وضعیتی دارد و در آینده به چه ش��کلی 
درخواهد آمد. نیازهای حال و آینده آن چیست و گسترش آن به 

چه شکلی خواهد بود. لذا برای شروع پروژه از یک تیم تحقیقاتی  
اس��تفاده شد. با توجه به این که شهر پویایی دارد و باید آن را به 
ش��کل یک موجود زنده دید، بدون در نظر داشتن این امر امکان 
طراح��ی چنین پروژه ای ممکن نبود. نتیج��ه مطالعاتی که انجام 
ش��د این بود که مجموعه ای از مراکز گردهمایی، تبادل اطالعات، 
تجارت جهان��ی و برج های مخابراتی و تلویزیونی در این محدوده 
پیش بینی ش��ود. در آن زمان هنوز مکان یابی نش��ده بود که این 
برج کجا ساخته شود، فقط مفاهیم اولیه ای درباره این برج وجود 
داش��ت که ابتدا به مس��ئوالن ش��هرداری تهران ارائه شد تا آنها 
تصمی��م بگیرند چه نمادی و ب��ا محوریت این نماد چه چیزهایی 
ایجاد ش��ود. نمادین شدن برج و درآمدزابودن آن برای شهرداری 
تهران مهم بود تا ش��هرداری بتواند با درآمد حاصل از برج میالد 

سایر قسمتها را توسعه دهد. 
در آن موقع نیازهای اصلی تکنولوژیکی که تهران داش��ت نیازهای 
تلویزیونی و مخابراتی بودند، برای همین منظورمحورهای مطالعاتی 
معطوف به همین مسائل بود. برای مطالعاتی که قرار بود انجام گیرد 
یک متولدولوژی تنظیم شد. کار فشرده ای صورت گرفت و نتیجه 
آن به صورت  جلد گزارش تس��لیم شهرداری تهران شد. همان 
مطالعات مبنای بررسی برای مکان یابی و امکان سنجی برج میالد 

قرار گرفت تا حول محور آن بقیه چیزها به وجود آید.
محورهای مهم مطالعات عبارت بودند از :

- مسایل معماری و شهرسازی
- تکنولوژی الزم برای ساخت چنین نمادی 

- مطالعات اولیه سازه
- مطالعات اولیه خاک 

- مطالعات اقتصادی برای درآمد زا بودن طرح
- مطالعات فنی برای پوشش تلویزیونی و ارتباطات مخابراتی

باالخره این مباحث مطالعاتی به یافتن مکان مناسبی برای احدات 
برج منتهی می شد. عالوه بر این چیزی که خواسته شده بود بررسی 

س��ومین کنفران��س رس��ته آب ب��ا عن��وان بررس��ی طراحی س��ازه 
و  کارب��رد بت��ن خ��ود تراکم در پ��روژه ب��رج می��الد روز اول خرداد 
ماه در محل انجمن ش��رکتهای س��اختمانی برگزار ش��د. پیش��نهاد 
برگزاری این سمینار توسط رس��ته آب انجمن شرکتهای ساختمانی 
 داده ش��ده ب��ود ت��ا دس��ت اندرکاران پ��روژه ضمن تش��ریح مبانی و 
روش های طراحی و مطالعات انجام ش��ده به ارائه اطالعاتی درباره بتن 
خودتراکم که در بخش های س��ازه ای و غیر سازه ای برج استفاده شده 
بپردازن��د. در ابت��دای برنامه مهندس فری�دون خزاعی  مدیریت 

اجرایی  پیمانکاران رسته آب با عرض خیرمقدم   به میهمانان خاطرنشان کرد  این برنامه توسط مدیران اجرایی شرکت بلند پایه برگزار می شود. 
اعضای ش��رکت کننده در این کنفرانس آقایان: دکتر علی اکبر نجفی معاون مهندسی شرکت بلندپایه، مهندس بهمن حقیقی مهندس 
محاس�ب س�ازه برج میالد و مهندس سارنگ فرازکارشناس تکنولوژی بتن ش�رکت بلندپایه، بودند که آقای مهندس حقیقی برای 
سخنرانی در کنفرانس از اصفهان آمده بودند. ابتدا دکتر نجفی درباره امکان سنجی، مکان یابی و طراحی معماری برج میالد توضیحاتی دادند. سپس 
مهندس حقیقی توضیحاتی درباره پروس��ه  طراحی سازه برج ارائه دادند. فیلمی با عنوان »اجرای بتن خود تراکم در پایه های ضربدری البی 
برج میالد« به نمایش درآمد. نهایتا مهندس فراز فرایند مطالعات، آزمایش ها و ساخت بتن خود تراکم در قطعات نمای البی برج را توضیح دادند.

کنفرانس بررسی

طراحیسازهوکاربردبتنخودتراکمدرپروژهبرجمیالد
خرداد ماه برگزار شد



سابقه تاریخی و طبیعی برای انتخاب نمادی برای برج بود.  این که 
چه س��وابقی برای این گونه بناها در ش��رق و غرب وجود دارد. برای 
طراحی برج از آنچه در مشرق زمین انجام گرفته بود، الهاماتی گرفته 
شد. بعد به نمونه های مشابه برجهای مخابراتی و تلویزیونی سراسر 

دنیا به عنوان نمونه های مشابه نگاهی شد.
وقتی پروژه به ش��رکت بلند پایه واگذار ش��د مش��اور سازه ای را که 
CN Tower کانادا را طراحی کرده بود برای بازبینی طراحی سازه 
انتخ��اب ک��رد که در طول پروژه در کنار ما ب��ود. البته عالوه بر این 
ش��رکت کانادایی، یک مشاور س��وئدی در مورد روشهای  اجرا به ما 
مشاوره می داد. این مشاوره هم در بحث قالب لغزنده )که در شافت 
برج به کار گرفته شد( و هم در بحث باالبری سنگین )برای باالبردن 
سازه راس و دکل آنتن( صورت گرفت. اصل کار اعم از طراحی و اجرا 
به دست مهندسین ایرانی انجام گرفته اگرچه از مهندسین خارجی 

مشاوره گرفته ایم. 
کارفرمای برج میالد شرکت یادمان سازه است که توسط شهرداری 
تاسیس شده و نظارت بر اجرا نیز داشته است. قرارداد طرح و اجرای 
مجموع��ه برج چند منظوره تهران را ش��رکت بلن��د پایه به عنوان 
پیمانکار اصلی به طور کامل بر عهده داش��ته، هم مطالعات اولیه که 
مطالعات ش��ناخت بوده و هم مطالعات بعدی که فاز های اول و دوم 
را دربرمی گرفته توس��ط شرکت بلندپایه انجام شده و تامین اقالم و 
عملیات اجرائی در تعهد این ش��رکت بوده است. از آنجایی که  برج 
میالد فقط بخش��ی از مجموعه یادمان است لذا ارتباط برج با سایر 
اجزا دیده ش��ده و شرکت بلندپایه عالوه بر طرح و اجرای خود برج، 
در طراحی محوطه و پارکینگ طبقاتی برج هم دخیل بوده و طرح 

نهائی را اجرا نموده است.
از میان ساختگاه های متعدد تپه های گیشا برای ساخت برج مناسب 
دیده ش��د. قرار بر این بود که برای ش��هری ب��ا خصوصیات تهران، 
مجموع��ه یادمان دارای کارایی ه��ای مختلف و درعین حال همگن 
باشد و مسیر کسانی که وارد مجموعه یادمان می شوند به برج میالد 
منتهی ش��ود و برج میالد عنصر اصلی مجموعه باشد )که البته این 
طرح معماری پیشنهادی دچار تغییر شد و به اجرا در نیامد(. بخش 
اصلی برج، س��اختمان  طبقه راس برج میالد بود. در برج میالد 
ش��ش طبقه البی وجود دارد که فضای ورودی برای برج محس��وب 
می شود. فعالیت های اصلی در ساختمان راس برج پیش بینی شده 
است. انتقال خطوط تاسیساتی از فضای داخل شفت صورت می گیرد. 
البی و راس برج شامل بخش های مختلفی منجمله رستوران، گالری 
هنری و حتی یک گنبد آسمان در باالترین تراز ساختمان راس است 
که از آن می توان آس��مان را نظاره کرد. شفت بتونی تا انتهای سازه 

راس برج میالد ادامه دارد و بعد از آن دکل مخابراتی قرار می گیرد.

 پروسه  طراحی سازه 
س��خنران بعدی کنفران��س مهندس بهمن حقیقی ب��ود که درباره 
بخش های مختلف س��ازه برج و رفتار س��ازه ای مجموعه برج سخن 
گفت. وی عنوان کرد: سازه برج میالد در میان سازه های مخابراتی دنیا 
از نظر ارتفاع به عنوان چهارمین سازه مطرح بوده است و ساختمان 
راس آن بزرگترین است. کل سازه برج میالد از  بخش تشکیل شده:

- فونداسیون: مقطع سازه فونداسیون تشکیل شده از یک مت 
ب��ه قط��ر  متر و ضخامت  تا  متر ب��ا مجموعه پس تنیده 
پیرامونی. بعد از آن س��ازه ترانزیش��ن بتنی قرار دارد که نیروهای 
عظیم پایه شفت را روی سازه مت در قسمت پایین پخش می کند. 
با توجه به ش��کل سازه ترانزیشن که با دیواره های  شیبدار، ممان 
پایه شفت را که چیزی در حدود یک میلیون و  هزار تن متر 
اس��ت روی فونداسیون منتقل می کند، این دیواره شیبدار موجب 
مقدار زیادی کشش در پیرامون سازه مت می شود که اگر با آرماتور 
معمولی می خواستیم آن را  جذب کنیم باعث ترک خوردگیهای 
زیاد می شد. پس به این نتیجه رسیدیم که یک کمربند پس تنیده 
پیرامونی حول مت برای کنترل کششها به وجود آوریم که شامل  
غالف  رش��ته ای کابل  دهم اینچ است )البته جک کشش 

چنین غالفی وجود نداشت و به ناچار آن را از آلمان آوردیم(. 
- بعد از آن س�ازه البی است. این سازه یک ساختمان شش 
طبقه اس��ت که دارای هزارمتر سطح زیربنا ست. دو طبقه آن 
در زیر زمین و در مجاورت سازه ترانزیشن قرار دارد و طبقات باال 
روی زمین و منتهی به یک سقف قوسی شکل است که دهانه های 

بزرگ و سازه ای قابل توجه دارد.
 - ش�فت ب�رج از دو هش�ت ضلع�ی داخلی و چه�ار باله 
ذوزنقه ای تش�کیل می ش�ود که ابعاد باله ها به تدریج کم و در 
ارتفاع  متر کال حذف می شوند و فقط شفت مرکزی بصورت 
هش��ت ضلعی باال م��ی رود و بعد از آن در جای��ی که آنتن وصل 

می شود فقط هشت ضلعی داخلی می ماند.
- س�ازه راس یک سازه فلزی دوازده طبقه و با سطح زیر 
بنای  هزار متر مربع  است. در طبقه میانی که باالترین قطر را 
دارد سکوی دید باز قرار گرفته است. در طبقات بعدی کاربردهای 
مختلف مخابراتی و تلویزیونی و ... وجود دارد و طبقه آخر به گنبد 
آسمان ختم می شود.  شکل این سازه طوری است که نیروها را به 
طور مالیم جمع و به شفت مرکزی  منتقل می کند و امکان کنترل 

چنین سازه ای را در آن سطح از ارتفاع ممکن می سازد. 
-س�ازه بعدی س�ازه دکل آنتن با طول  متر است که 
از تراز  متر ش�روع می ش�ود و قطر آن به تدریج از  



متر به  سانتیمتر می رسد. برای ساخت این دکل از فوالد با 
مقاومت پائین در مج��اورت فوالد با مقاومت باال به منظور جذب 

انرژی حرکتهای نوسانی استفاده شده است. 

  مطالعات زلزله درباره برج میالد
مهن��دس حقیقی در ادامه اظهار داش��ت طراح��ی در مورد زلزله 
می طلبید که م��ا مطالعات خاصی درباره زلزله خیزی این منطقه 
انجام دهیم. ایران کش��ور زلزله خیزی است، تهران نیز منطقه ای 
با زلزله خیزی زیاد اس��ت. در مورد ساختگاه برج نیز این ناحیه با 
گسل های متعددی محاصره شده است. از جمله گسل شمال تهران 
ک��ه به فاصله هفت و نیم کیلومتر از برج قرار دارد و می توانس��ت 
تاثیر زیادی روی برج داشته باشد. به همین دلیل مطالعات خاص 

زلزله خیزی در شعاع  و  متری انجام شد. 
در نتیجه چهار سطح زلزله برای طراحی انتخاب شد که هر کدام 
محدوده ای از خس��ارت را با ریسکهای مختلف پوشش می دهد. 
این س��طوح عبارت بودند از سطح زلزله OBL که در طول عمر 
س��ازه امکان بروز آن  درصد اس��ت و با بروز آن خللی در بهره 
DBL  برداری از س��اختمان روی نمی دهد. س��طح بعدی زلزله
اس��ت که وقوع آن در مجموع تأثیری در بهره برداری سازه ندارد 
و س��ازه با این شتاب نیز در حالت االستیک می ماند. سطح زلزله 
MDL س��ازه را وارد مرحله پالس��تیک می کند ولی بعد از اتمام 
زلزله خسارات جزئی است و قابل تعمیر و بازسازی است. آخرین 
سطح زلزلهMCL  است که با آن سطح باید کنترل کرد که سازه 

واژگون نشود و خرابی آن در هر صورت خیلی زیاد خواهد بود.

 تحلیل و طراحی سازه ای
در مورد طراحی س��ازه های بتن آرمه  از این قبیل، عموماً از روش 
حدی اس��تفاده می شود. البته در سازه های خاصی از این دست با 
پیچیدگی های موجود این روش قابل استفاده نیست پس ظرفیت   

سازه را نسبت به تقاضا و بار بررسی می کنیم. یعنی سازه در برابر 
زلزله چقدر امکان حرکت دارد که نیروی زلزله را جذب کند. 

تجربه جهانی نش��ان می دهد س��ازه چه ترک بخ��ورد و چه ترک 
نخورد در برابر زلزل��ه یک نوع تغییر مکان دارد چون وقتی ترک 
بخورد نی��روی آن کاهش پیدا می کند ول��ی وقتی ترک نخورده 
نیروی آن زیاد است. این نیرو و ترک خوردگی رابطه مستقیمی با 
هم دارند. وقتی نیرو زیاد شد ترک خوردگی زیاد می شود. ما باید 
مقدار نیرو را با ترک خوردگی همگرا کنیم که این کار را با روش 
آزمون و خطا انجام دادیم که توانستیم بفهمیم در چه ممانی ترک 
خوردگی این دو با هم برابر می شود که ممان نهایی بود که سازه 

باید بتواند با ضریب اطمینان کافی آن را تحمل کند. 
بع��د از آزمون با روش خطی یا االس��تیک با روش غیر خطی هم 
امتحان کردیم و با شتاب نگاشتهای  مختلف زلزله تغییر مکانها را 
آنالیز کردیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که حتی برای زلزله 

MCL هم ضرایب اطمینان کافی وجود دارد. 
در مورد آنتن هم این نکته که  چند درصد انرژی به آنتن و چند 
درصد به ش��فت وارد می شود بررسی شد. در مودهای دوم به بعد 
 درصد انرژی زلزله در آنتن اس��ت. سیستمهای مختلف جذب 
انرژی در دنیا وجود دارد. ما از روش��هایی که از عناصر خود س��ازه 
بهره می گیرد، اس��تفاده کردیم. مثال اس��تفاده از فوالد ضعیف در 
کن��ار فوالد ق��وی، چون فوالد قوی وقتی به حالت جاری ش��دن 
می رسد مستلزم این است که فوالد کناری اش که ضعیف تر است 
به حالت پالستیک برسد و این باعث می شد مقدار زیادی از انرژی 
وارد ش��ده توسط زلزله از طریق فوالد جذب شود که ما از همین 
سیستم در مورد آنتن استفاده کردیم.  در مورد سازه ها باید به بار 
)لودینگ( های اصلی یعنی بارهای گراویتی، بارهای حرارتی و ... به 
طور ویژه به بار باد و بار زلزله پرداخته شود. بارهای ثانویه هم در 
مورد این س��ازه وجود دارد از جمله اثرات P-D، اثرات ناشاغولی، 
تابش خورشید به یک سمت خاص سازه  یا نشستهای فونداسیون 
که باعث تغییر مکانهای غیرقابل پیش بینی می شود که همه باید 
در س��ازه اعمال و کنترل می ش��د. در مورد بار باد در آئین نامه ها 
کمتر به س��ازه های این چنینی پرداخته ش��ده  اس��ت. در چنین 
س��ازه هایی ناچاریم به تستهای آزمایشگاهی روی آوریم که ما در 
این مورد تونل باد را در دو مرحله یکی در دانشگاه علم و صنعت 
و دیگری در دانشگاه وسترن انتاریای کانادا انجام دادیم. در نهایت 
ضرایب الزم اس��تخراج شد. بار باد در مورد راس و آنتن مهم تر از 

بقیه مکانهای سازه بود.

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر یک NGO  فعال  است که در سال  به همت عده ای از مهندسین خوش نام کار خود را در منطقه جنوب غرب تهران آغاز 
کرد. شرکت بلند پایه هم از موسسین این NGO  بود. کار این موسسه توانمند کردن معلولین است و سعی دارد آموزشهایی به آنها بدهد تا زندگی مستقلی 
داشته باشند. آموزش و توانبخشی و اشتغال سرمشق فعالیت های موسسه است. مرکز این موسسه در پارک شهدای یافت آباد است و موسسه سعی دارد با 

مرکز خانه های امیدی را برای معلولین در سراسر ایران به وجود آورد. موسسه رعد الغدیر از ارائه ایده های نو در راستای اهداف فوق استقبال می کند. ایجاد 



استفاده از بتن
 خود تراکم 
x-leg در اجرای
 برج میالد

 بت��ن خود تراک��م در x-leg های البی برج می��الد به مثابه یک 
نوآوری در جنبه های س��ازه و معماری مورد اس��تفاده قرار گرفته 
است. س��اخت این x-leg ها با استفاده از قطعات ساخته شده از 
بت��ن خودتراکم به عنوان قالب و بت��ن خود تراکم درجا به عنوان 
بتن س��ازه ای مطالعه گردید و پس از ساخت نمونه و بررسی های 

فنی مورد اجرا قرار گرفت.
بتن خود تراکم برای اولین بار در س��ال  مورد استفاده قرار 
گرفته است. عمده کاربردهای این بتن در مواردی است که سطوح 
قالب بندی پیچیده بوده و یا نیاز به شکل بندی خاص در سطوح 
بتنی باشد. همچنین در محل هایی که تراکم زیاد آرماتور مانع از 
انجام عملیات لرزاندن است به عنوان تنها گزینه مورد استفاده قرار 
می گیرد. بتن خود تراکم با عمری در حدود   سال زمینه ساز 
حل مشکل بسیاری از سازه های بتنی گردیده است. این نوع بتن 
با استفاده از مواد افزودنی خاص از قبیل فوق روان ساز، فیلرهای 
خنثی، و غلظت دهنده کامال حالت سیال داشته و امکان هرگونه 
تخلخلی را در بتن از بین می برد. این بتن با وجود کارآیی بس��یار 
ب��اال فاقد هرگونه آب انداختگی و جدایی ب��وده و در عین حال از 

مقاومت فشاری بسیار باالیی برخوردار می باشد. 
از خواص این بتن به موارد زیر می توان اشاره کرد:
قابلیت جاری شدن بدون نیاز به پخش کردن بتن

- قابلیت متراکم شدن بدون نیاز به لرزاننده
- عدم وجود جداشدگی و در نتیجه تامین پایداری مخلوط 

- قابلیت عبور از اشکال هندسی و قالبهای پیچیده 
- امکان دس�تیابی آسان به اشکال و نقشهای مختلف بر 

روی سطوح بتنی جهت بتن نمایان )expose( معماری 
اجرای بتن خ��ود تراکم نیازمند دقت فوق العاده در انتخاب نوع و 
دانه بندی مصالح مورد اس��تفاده در بتن و استفاده مناسب از مواد 
افزودنی خاص در ط��رح اختالط و اعمال کنترل کیفی دقیق در 
زمان ساخت می باشد که همین امر این نوع بتن را از سایر بتن ها 

متمایز می کند. 
استفاده از بتن خود تراکم در x-leg های البی برج میالد به عنوان 
یک نوآوری در ابعاد س��ازه و معماری مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت. x-leg های البی برج، ستونهای مایل ضربدری هستند که 
در محیط البی برج قرار گرفته اند و بخشی از وزن طبقه چهارم و 

بام قوسی البی به آنها منتقل می شود. 
 پ��س از آن که طراح��ی x-leg های البی برج میالد انجام گرفت 
الزم بود که متناس��ب با طراحی و ش��کل این س��ازه ها روشهای 
اجرای��ی تدوین و مورد اس��تفاده قرار گی��رد. باتوجه به ظرافت و 
حساسیت این بخش سرانجام ساخت x-leg ها با استفاده از قالب 
پیش س��اخته و بتن خود تراکم م��ورد مطالعه و اجرا قرار گرفت. 
به این ترتیب این امکان فراهم شد که نقش چوب به وضوح روی 
س��طح قطعات پیش ساخته نمایان گردد. ابتدا در کارگاه ساخت، 
قالبهای الزم با ابعاد و زوایای مورد نظر مطابق با نقشه های مربوطه 
ساخته ش��د. پس از تهیه قالبها شبکه آرماتور داخل قالبها آماده 
گردی��د . قبل از کارگذاری ش��بکه آرماتور، ورقه های الس��تیکی 
مخصوص که س��طح آن نقش چوب سندبالس��ت شده را داشت 
داخل قالبهایی ق��رار گرفت تا پس از بتن ریزی نمای چوب مورد 
نظر به دس��ت آید. پس از کارگذاری الستیک ها و شبکه آرماتور 
و شاس��ی فلزی، تنظیمات مربوطه و کنترل نهایی قالبها انجام و 
نس��بت به بتن ریزی این قطعات پیش ساخته اقدام گردید. کلیه 
عملیات بتن ریزی این مرحله با استفاده از بتن خود تراکم انجام 
گرفت. این مرحله به دقتها و حساسیتهای زیادی نیاز داشت. چرا 
ک��ه عالوه بر مالحظات مربوط به طرح اختالط بتن کوچک ترین 
خط��ا در این مرحله موجب ایجاد اش��کال در نمای نهایی یا فرم 

قالب می گردید. 
ضخامت قطعات به دس��ت آمده  تنها  سانتیمتر بود و به جهت 
رعای��ت الزام��ات فنی، بتن ری��زی این قطعات فق��ط از دو نقطه 
امکان پذیر بود که همین امر با توجه به طول نس��بتا زیاد قطعات 
نش��ان دهنده کارایی بس��یار باالی بتن به کار رفته می باشد. پس 
از عملیات بتن ریزی قطعات س��اخته شده داخل حمام بخار قرار 
گرفته و در نهایت با اس��تفاده از آب، عم��ل آوری گردید. پس از 
عمل آوری بتن و کنترلهای فنی الزم قطعات برای حمل به کارگاه 

آماده گردید. 
همزمان با س��اخت ای��ن قالبهای پیش س��اخته، در محل نصب 
نهایی این قالبها در پای برج، سازه فلزی هسته مرکزی x-leg ها 
ب��ا اس��تفاده از تیرآهن بال پهن  س��اخته و برپا ش��د. در این 
مرحله تیرآهن ها پ��س از قرار گرفتن در موقعیت نصب تنظیم و 
به Base Plate هایی که قبال در بتن فونداسیونها قرار داده شده 



بود جوشکاری گردید. پس از جوشکاری هسته مرکزی x-leg ها 
عملیات خم و برش و س��پس آرماتور بندی س��ازه x-leg ها آغاز 
ش��د. این مرحله از حساس��یت بس��یار باالیی برخوردار بود زیرا 
کوچکترین اشتباه در این مرحله مانع از کارگذاری قالبها می شد. 
عالوه بر آن ارتفاع زیاد x-leg ها که به  متر می رسید عملیات 

آرماتور بندی این مرحله را با محدودیتهایی همراه می کرد.
همزمان با عملیات آرماتور بندی x-leg ها قطعات پیش س��اخته 
به کارگاه حمل گردید. قبل از نصب قطعات در کارگاه می بایست 
عملیات تکمیلی و آماده سازی بر روی این قطعات انجام می گرفت. 

در این مرحله پیچ ها و مهره های بزرگ به شاسی فلزی مدفون در 
بتن قالب متصل گردید. این پیچ و مهره ها عالوه بر اتصال شبکه 
آرماتور ب��ه قطعات اصلی نقش مهمی در اتصال بتن س��ازه ای با 
قطعات پیش س��اخته ایفا می نمود. ضمن اینکه پیچها به هنگام 
قرارگیری قالب در موقعیت نصب به عنوان ابزاری که امکان تنظیم 

را فراهم می کرد مورد استفاده قرار می گرفت.
در نهایت نصب این قطعات مس��تلزم ساخت مکانیزم هایی بود که 
هر قطعه را در س��ر جای خود قرار دهد، لذا متناس��ب با شکل و 
ابعاد قطعات، مکانیزم هایی طراحی و س��اخته ش��د. بدیهی است 
ابتدا مکانیزم قسمتهای پایین ساخته و مورد استفاده قرار گرفت 

و سپس مکانیزم قطعات میانی آماده گردید. 
اجرای این بخش از کار ش��امل دو مرحله بود. ابتدا قطعات نمای 
بیرونی که مقطع U ش��کل داشت نصب می شد و سپس قطعات 
مس��طح که به صورت درپوش بود به این قطعات متصل می شد و 
قالب شکل کاملی به خود می گرفت. پس از این مرحله کنترلهای 
الزم روی قالب ها انجام گرفته و با استفاده از مکانیزمهای تنظیم، 
قطعات به همدیگر متصل می گردید. سپس در کارگاه ساخت بتن 
بر اساس طرح اختالط نهایی با استفاده از سیستم بچینگ که در 
آن تغییراتی متناسب با بتن خودتراکم داده شده بود، بتن ساخته 
شده و به پای قالبها حمل گردید. در این مرحله بتن خودتراکم با 
استفاده از پمپ هوایی در چند نوبت به داخل قالبها تزریق گردید 
و این عمل تا پر شدن قالب در چند مرحله ادامه می یافت. در این 

مرحله حجم بتن  متر مکعب بوده است. 

  عم��ل آوری بت��ن در طی روزهای آینده ب��ه صورت منظم انجام 
می گرفت. پس از اجرای قطعات این ردیف،  زمان آن رس��یده بود 
که قطعاتی به شکل x که نصب آنها از حساسیت خاصی برخوردار 
است نصب گردد. در این مرحله با استفاده از مکانیزم های ساخته 
شده قسمت دوم x-leg  ها که به صورت X بود، برپا شد. در این 
مرحل��ه نیز مانند مراحل قبلی قطعات در دو بخش به هم متصل 
و بتن ری��زی انجام گرفت. حجم بتن X ش��کل  مترمکعب 
بود. پس از اجرای قس��مت X ش��کل می بایست بزرگترین قطعه 
x-leg  که طول آن متر بود، اجرا می گردید. نصب این قطعه با 



استفاده از مکانیزم بزرگی که قطعه داخل آن قرار می گرفت انجام 
می شد. در این مرحله قالب پیش ساخته با استفاده از جرثقیل و 
با دقت فراوان داخل مکانیزم که بر روی س��طح زمین قرار داشت 
متری طی یک حرکت دورانی به  جای می گرفت. سپس قالب 

موقعیت نصب منتقل می گردید. 
ب��ا قرار گرفت��ن قطعه در موقعیت نصب مکانی��زم آزاد می گردید 
و ب��رای نصب قطعات دیگر مورد اس��تفاده قرار می گرفت. از آنجا 
که قطعات دوازده مت��ری دو x-leg مجاور هم در نوک باالیی با 
هم تالقی پیدا می کردند الزم بود دو قطعه چپ و راس��ت نصب و 
س��پس ساپورت گذاری شوند. پس از نصب دو قطعه چپ و راست 
با همان شیوه قبلی و با استفاده از پمپ هوایی، بتن خودتراکم به 
داخل قالبها تزریق گردید و این روند تا کامل ش��دن تمام محیط 
دور الب��ی ادامه پیدا می ک��رد. به جهت اتصال انتهای این قطعات 
به دال کف طبقه چهارم البی اجرای کلیه این قطعات می بایستی 
تکمیل و س��پس بتن ریزی دال اجرا می گردید. پس از بتن ریزی 
دال در مرحله بعد می بایست هر دو قطعه چپ و راست که متعلق 
به دو x-leg  مجاور بود و در تالقی با یکدیگر شکل V را تشکیل 
می دادند اجرا می شد زیرا قبل از اجرای دال امکان اجرای قطعات 
V ش��کل که در باال به بام قوسی متصل می گردید وجود نداشت 
به همین جهت تکمیل سقف طبقه سوم و کف طبقه چهارم پیش 
نیاز اجرای قطعات فوقانی x-leg  ها بوده و می بایس��ت به صورت 
کامل اجرا می شد. در این مرحله  متر مکعب بتن ریزی با بتن 

خودتراکم انجام گرفت. 
با توجه به این که قس��مت نهایی x-legها به بام قوس��ی ش��کل 
منته��ی می گردید الزم بود آرماتوربندی x-legها و دال قوس��ی 
 به ه��م متصل گردد. این قس��مت هم��راه با رین��گ بیرونی بام 
بتن ریزی گردی��د و بدین ترتیب عملیات بت��ن ریزی خودتراکم 
x-leg ها پای��ان یافت. پس از پایان بتن ری��زی x-leg ها بر روی 
مح��ل اتصال قطعات اصلی به در پوش��ها و نیز محل اتصال چهار 
قس��مت به یکدیگ��ر عملیات تکمیلی انجام گرفت و قس��متهای 

آسیب دیده جزئی ترمیم گردید. 
حجم آرماتور بندی x-leg ها در مجموع  تن بوده اس��ت. در 
قس��مت هس��ته مرکزی آن ها  تن تیرآهن بال پهن نیز به کار 
رفته است. س��طح بیرونی قالبهای پیش ساخته x-leg ها   

متر مربع بوده و وزن کل قالبهای پیش س��اخته  تن برآورد 
شده است. حجم بتن خودتراکم  متر مکعب بوده و در زمان 

خود در ایران یک رکورد محسوب می شود.
اکنون x-leg های البی برج میالد با فرم منحصر به فرد و س��طح 
تمام ش��ده شخصیت خاصی به مجموعه برج میالد بخشیده و به 

این ترتیب البی برج یکی از زیباترین سازه ها به شمار می رود.

نمای البی برج
بتن خودتراکم غیر سازه ای که در پروژه برج میالد مورد استفاده 
قرار گرفت بتن های س��فید رنگی است که در نمای البی کار شد 
و ب��ه عن��وان کار منحصر به فرد دیگری از بت��ن خودتراکم تلقی 
می ش��ود. نمای البی تلفیقی از بتن سفید، شیشه و بتن نقش دار 
اس��ت. با توجه به این که ورود به برج از البی انجام می شود نمای 
آن اهمیت خاصی دارد. تلفیقی از معماری مدرن وایرانی و تکراری 
نبودن آن  مد نظر بود که با توجه به بتنی بودن نما تصمیم گرفته 
شد در آن شکل نوینی از بتن استفاده شود. جهت رسیدن به طرح 
نمای بتنی مقرر گردید نمونه های ترکیبی از س��ه نوع سنگ دانه 
 مختلف )رودخانه ای، س��فید و مش��کی( و در س��ه سایز متفاوت

 ) میلیمت��ر،  میلمیتر و  میلیمتر( با س��ه نمای متفاوت 
)نمای شسته، نمای سند بالست شده و نمای ساب خورده( و در 
س��ه رنگ سفید، طوسی و خاکستری  در  طرح ساخته شود 
تا طرح نهایی از بین آنها انتخاب گردد. با بررسی طرح ها در نهایت  
نمای س��اب خورده سفید با استفاده از سنگدانه سیلیس سفید با 

سایز  میلیمتر مورد تایید طراح معماری پروژه قرار گرفت.
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 یکی از مس��ائل موجود در س��اخت قطعات نما ایجاد 
محدودی��ت در ابعاد و ضخامت از طرف طراح معماری 
پروژه بود. س��اخت قطعات با این مشخصات و با ابعاد 
متغیر یک متر در یک متر تا یک متر در دوونیم متر به 
طوری که از مقاومت کششی باالئی ناشی از خمش در 
 جابجایی و نصب برخوردار باشد کار پیچیده ای است.

 برای تامین این مقاومت از الیاف پلی پروپیلن استفاده 
گردید.

 با توجه به اینکه قطعات ساخته شده در نما نصب مي شوند، 
هر گون��ه تخلخلي در آنها مي تواند ب��ر دوام و زیبایي 
قطعات تأثیر منفي بگذارد. لذا   تصمیم بر آن شد که  
جهت باال بردن کیفیت سطح نهایي از بتن خود تراکم 

استفاده شود.
چرا سنگ استفاده نکردیم؟ چون ما نمی توانستیم بالغ 
بر  هزار متر مربع س��نگ س��فید و یکدست داشته 
باشیم آن هم در س��ایزهای حکمی بزرگ، با توجه به 
اینکه قیمت سنگ در ابعاد بزرگ تصاعدی باال می رود. 
تصمیم گرفته ش��د بتن را به صورت توده ای در ابعاد 
مختلف داخل قالب بریزیم و به عنوان یک کپ سنگ 
به کارخانه س��نگ بری بدهیم تا برای ما بریده و ساب 
بزند و فراوری کند. نمونه های زیادی ساخته شد که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که همین 

روال جواب می دهد و می توانیم همان حجم را با این کیفیت تهیه کنیم. 
مصالح بکاررفته در ساخت بتن خود تراکم این قطعات عبارت بودند از :

- سیمان سفید
- پودر سنگ سیلیس
- سنگدانه سیلیسي
- الیاف پلي پرو پیلن

- فوق روان ساز
-میکرو سیلیس

مصالح س��نگي تش��کیل دهنده بتن نما عبارت بودند از سنگ سیلیس س��فید با سایز ثابت  
میلیمت��ر و پ��ودر س��نگ عبوري از الک  و مان��ده بر روي الک  . ل��ذا با توجه به عدم 
پیوس��تگي در دانه بندي مخلوط مصالح، بتن ساخته شده مستعد پدیده جدایي و آب  انداختگي 
ب��ود. اف��زودن  نوع م��اده افزودني به  بتن اهمیت کنترل کیف��ي آن  را دوچندان مي کند، لذا 
بمنظور اطمینان از رعایت مش��خصات فني، سیس��تم کنترل کیفي جامعي برنامه ریزي و اجرا 
گردید. جهت اطمینان از دوام بتن ساخته شده و مقایسه آن با سنگ، آزمایشهایي بر روي  نمونه  
بتن  و  نمونه سنگ تراورتن با همکاري انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران انجام گرفت.   
با توجه به موارد فوق و نتایج حاصله، مي توان با اطمینان اظهار نمود که روش ارائه شده یکي از 
بهترین روشها جهت ساخت سنگهاي مصنوعي در ابعاد بزرگتر از حد متعارف مي باشد که مي 
تواند در نماي ساختمانها و کفسازي ها مورد استفاده قرار گیرد. الزم به ذکر است که این روش از 
نظر اقتصادي نیز بسیار مقرون به صرفه بوده و میتواند هزینه تمام شده پروژه ها را کاهش دهد. 
نتایج کنترل کیفي صورت گرفته نیز حاکي از کارایي، دوام و مقاومت مناسب بوده به طوري که 
میتوان بتن خود تراکم را در بس��یاري از موارد مشابه توصیه نمود. از نظر معماري،  سطح نهائي 
ایجاد شده با این روش کاماًل انعطاف پذیر بوده و مي توان طرح و نقش هاي مختلفي را در سطح 

نهائي بدست آورد.



  بخش نخست
قان��ون بودجه  پس از تایید ش��ورای نگهب��ان، روز اول خرداد 
از س��وی دکتر احمدی نژاد، رییس جمهور، برای اجرا به دستگاه های 

اجرایی ابالغ شد.

قانون بودجه سال  کل کشور
بودجه س��ال کل کش��ور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و 
هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت میلیارد و هفتصد و بیست 
( ریال و از حیث مصارف  و ن��ه میلیون )
بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت میلیارد 
( ریال  و هفتصد و بیست و نه میلیون )

به شرح زیر است:
ال�ف-  مناب��ع بودجه عمومي دول��ت از لحاظ درآمده��ا و واگذاري 
دارایي هاي سرمایه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حیث 
هزینه ها و تملک دارایي هاي سرمایه اي و مالي بالغ بر یک میلیون و 
ششصد و نود و هفت هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و 

( ریال شامل: یازده میلیون )
- مناب��ع عموم��ي بال��غ بر یک میلی��ون و پانص��د و چهل   ال�ف 
و پنج ه��زار و هش��تصد و هفتادمیلی��ارد و ن��ود و ی��ک میلی��ون 

( ریال (
- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر  الف 
یکصد و پنجاه و یک هزار و س��یصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست 

(ریال میلیون )
ب- بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به 
دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه میلیون 
و پانصد و پنجاه هزار و شش��صد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و 
( ریال و از حیث  ش��صت و پنج میلیون )
هزینه ها و س��ایر پرداخت ها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار 
و شش��صد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون 

( ریال (
بابت کلیه مصارف سرمایه اي و هزینه اي شرکت هاي یادشده ازجمله 
بازپرداخت تسهیالت بیع متقابل، بازپرداخت تسهیالت، تولید، حفظ 
س��طح تولید و برداشت صیانتي و افزایش تولید نفت و گاز طبیعي، 
سرمایه گذاري و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه هاي حمل و بیمه 
درصد( )شامل ده درصد  )سیف(، به میزان چهارده و نیم درصد)

« قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه( از ارزش  منظور در ماده »
نفت )نفت خام و میعانات گازي( صادراتي و مبالغ واریزي نقدي بابت 
خوراک پاالیشگاه هاي داخلي و میعانات گازي تحویلي به مجتمع هاي 
پتروشیمي و س��ایر شرکت ها به  عنوان س��هم آن شرکت به منظور 
مصارف سرمایه اي و بازپرداخت قراردادهاي بیع متقابل شرکت پس 
از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین مي شود. 
وزارت نفت از طریق ش��رکت هاي دولتي تابعه ذي ربط مکلف است 
درصد( بقیه ارزش مواد مذکور  معادل هشتاد و پنج و نیم درصد)
را به حساب بستانکار دولت )خزانه داري کل کشور( منظور و به شرح 
مقررات این بند با دولت )خزانه داري کل کشور( تسویه حساب نماید. 
قیمت نف��ت صادراتي از مبادي اولیه، قیمت معامالتي یک بش��که 
نفت در هر محموله و براي نفت تحویلي به پاالیش��گاه هاي داخلي و 
درصد(  مجتمع هاي پتروشیمي و سایر شرکت ها نود و پنج درصد )
متوس��ط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي 

است.
بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران مکلف اس��ت از وجوه حاصله 
درصد(  هرماهه با اعالم خزانه به ترتیب چه��ارده و نیم درصد )
س��هم وزارت نفت از طریق ش��رکت هاي تابعه ذي ربط با احتس��اب 
درصد( سهم صندوق  بازپرداخت هاي بیع متقابل و بیست درصد)
توسعه ملي را به حساب هاي مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم 
درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و 
(دالر مربوط ب��ه ردیف   س��ه میلیارد )
درصد( وجوه  ( این قان��ون و دو درصد) مندرج در جدول ش��ماره)
( قانون برنامه پنجساله  حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده)
پنجم توسعه موضوع ردیف  مازاد ارز حاصله را پس از تامین 
( این قانون و اعمال تبصره هاي آن به حس��اب  مصارف موضوع بند)

ذخیره ارزي واریز نماید.
 ) ( بند)ح( ماده) - در راستاي اجراي قسمت اخیر جزء ) تبصره
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزي موظف است بیست 
درص��د( از وجوه حاصل از ص��ادرات فرآورده هاي نفتي در  درصد)
پاالیشگاه هایي که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده مي کنند 
درصد( صادرات گاز طبیعي پس از کسر ارزش  و بیس��ت درصد)
گاز خام طبیعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واریز نماید.

وزارت نفت موظف اس��ت به گونه اي عمل نماید که حداقل هش��تاد و 
( ریال از منابع حاصل سهم  پنج هزار میلیارد )
وزارت نفت از طریق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط، صرف سرمایه گذاري 

رییس جمهور ابالغ کرد

کلکشور چکیدهایازمتنکاملقانونبودجه
)قسمت اول(

اشاره:
متن کامل بودجه سال  کل کشور پس از تأیید شورای 
نگهبان برای اج�را به دستگ�اه های اج�رایی ابالغ ش�د. 
با توجه به اهمیت بودجه کل کشور در فرایندتوسعه کشور 
به ویژه جهت گی�ری آن در پروژه ها و طرح های زیربنایی 
و عمرانی کشور خالصه شده آن جهت اطالع خوانندگان 
گرامی ماهنامه پیام آبادگران به نقل از معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درج می شود.



در طرح هاي مذکور با اولویت میادین مشترک نفتي و گازي گردد.
ر- به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طریق شرکت هاي دولتي تابعه 
ذي رب��ط درآمد حاصله از فروش گازهاي تولیدي همراه نفت از کلیه 
میادین نفتي ایران که در حال حاضر سوزانده مي شود را برمبناي یک 
سوم قیمت گاز طبیعي تصفیه شده تحویلي به صنایع، صرف طرح هاي 

حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت هاي تابعه نماید.
- از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي  بند
( این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره  مازاد بر مبالغ مندرج در بند)

ارزي معادل ریالي مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص مي یابد:
( دالر فقط براي تقویت بنیه دفاعي  الف- سه میلیارد )
( دالر به بخش س��المت )به  ب- س��ه میلی��ارد )
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اجراي اهداف بند»ب« 
« قانون برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه( یکصد میلیون  م��اده »

( دالر بابت احداث و بازسازي عتبات عالیات (
( دالر بابت آشیانه جمهوري  ت- دویست و پنجاه میلیون )

اسالمي ایران براي خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز
 ) ث- یک میلی��ارد )
دالر باب��ت مه��ار آب ه��اي م��رزي و 
مهار گ��رد و غباراس��تان هاي مرزي و 
ریز گردهاي اس��تان ها و حفظ و احیاي 

دریاچه ها و تاالب هاي کشور
 ) ج- یک میلی��ارد )
دالر بابت یارانه سود تسهیالت و جوایز 
صادراتي تادیه بده��ي دولت و افزایش 
س��رمایه بانک هاي دولت��ي و صندوق 

ضمانت صادرات
 ) چ- یک میلی��ارد )
دالر باب��ت صندوق بیم��ه محصوالت 
کشاورزي و صندوق حمایت از توسعه 
س��رمایه گذاري کش��اورزي و کمک به 
صید و پرورش میگو و روش هاي صید 
و صیادي و تکثی��ر و پرورش ماهي به 

روش مداربسته
 ) ح- یک میلی��ارد )

دالر بابت صندوق نوآوري و شکوفایي و فناوري هاي نوین 
 ) ( دالر بابت تضمین هاي ماده) خ- پانصدمیلیون )
درصد(  قانون محاس��بات عمومي و نیز تامی��ن پانزده درص��د )

پیش پرداخت موضوع ماده مذکور 
( دالر بابت تعدیل و ساماندهي  د- شصت و دو میلیون )

پره هاي صیادي
( دالر بابت بازپرداخت تعهدات ارزي ذ- دویست میلیون )
( دالر براي آبرساني به روستاهاي  ر- پانصد میلیون )

فاقد آب آشامیدني سالم براساس شاخص محرومیت
- مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت، پس از ماه چهارم،  تبصره

هر ماهه به صورت یک  دوازدهم پرداخت مي شود.
- وزارت راه و ترابري )س��ازمان بنادر و دریا نوردي( موظف است به 
( ریال از منابع داخلي  میزان هشتصد میلیارد )
س��ازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزي و نظارت 
راهبردي رییس جمه��ور صرف احداث موج ش��کن بنادر کوچک در 

سواحل جنوب کشور نماید.
 ) درص��د( اعتبارات پیش بیني ش��ده در ماده) - ده درص��د )
و  قانون تنظیم بخش��ي از مقررات مالي دولت مصوب 
( قانون تش��کیل سازمان مدیریت بحران  اعتبارات موضوع ماده )
کش��ور مصوب  معادل مبل��غ دوهزار و پانصد میلیارد 

درصد(  (ریال به نس��بت چه��ل درصد) (
درصد( تملک دارایي هاي سرمایه اي از  هزینه اي و ش��صت درصد)
جمله نوسازي، بازسازي و احداث پایگاه ها و انبارها و ساختمان هاي 
ستادي و اجرایي شبکه امداد و نجات جمعیت هالل احمر جمهوري 
اسالمي ایران و تامین امکانات، تجهیزات و خودروهاي امداد و نجات 
مورد نیاز به منظور پیشگیري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در 
راستاي اجراي وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به 
جمعیت اختصاص مي یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. این 
درصد( تخصیص یافته تلقي و پس از پرداخت  اعتبار صددرصد )

به هزینه قطعي منظور مي گردد.
- م��ازاد درآمده��اي درآمد هزینه دس��تگاه هاي اجرای��ي ملي از 
س��قف رقم پیش بیني ش��ده در این قان��ون مبلغ پانص��د میلیارد 
( ری��ال ب��راي طرح ه��ا و پروژه ه��اي تملک  (
دارایي هاي س��رمایه اي خاتمه س��ال  با اولویت دس��تگاه هاي 
مربوطه با تایید معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور 

قابل هزینه است.
- دستگاه هاي اجرایي ملي 
و اس��تاني مکلفند ب��ا توجه به 
شاخص هاي بخش کشاورزي هر 
شهرستان، عملیات آب و خاک 
و آبیاري تحت فش��ار در اراضي 
کشاورزي داراي آب تامین شده 
برنام��ه  اعتب��ار  مح��ل  از  را 
ساماندهي اراضي کشاورزي به 
ش��ماره به نسبت 
درصد(  هشتاد و پنج درصد )
س��هم دول��ت و پان��زده درصد 
درصد( س��هم بهره برداران  (

اجرا نمایند.
درصد(  - حداقل سه درصد )
دارایي هاي  تمل��ک  اعتب��ارات 
سرمایه اي استاني جهت تکمیل 
زیرساخت شهرک هاي صنعتي 
دولتي همان اس��تان با اولویت 
مناطق غیربرخوردار آن اختصاص  مي یابد. اس��تان ها موظفند در هر 

مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.
- سقف ریالي اختیار شوراي فني استان ها در مورد طرح هاي تملک 
 )  دارایي سرمایه اي منطقه اي و خاص ناحیه اي از ده  میلیون )

( ریال اصالح مي شود. ریال به یکصد میلیون )
- ش��وراي برنامه ری��زي و توس��عه اس��تان مکل��ف اس��ت یک 
درصد( از اعتبارات تملک دارایي استاني را به منظور احداث و  درصد)

توسعه پایگاه ها و حوزه مقاومت بسیج پیش بیني نماید.
- کمیته هاي برنامه  ریزي شهرس��تان ها موظفند حداقل هش��ت 
درصد( از اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي شهرستان  درصد)
را به طراحي و اجراي طرح هاي هادي و بهس��ازي روستاها اختصاص 
درصد(  دهند. تخصیص اعتبارات یادشده باید به میزان صددرصد )

صورت گیرد. 
- در اج��راي قان��ون رس��یدگي ب��ه تخلف��ات رانندگي مصوب 
، خزانه داري کل کش��ور مکلف است با توجه به مکان و 
میزان وصول جریمه هاي راهنمایي و رانندگي، نسبت به واریز سهم 
هریک از شهرداري ها و دهیاري ها و سایر دستگاه هاي ذي نفع براساس 
قانون فوق به ترتیب به حساب ش��هرداري ها و استانداري هاي محل 
وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاري هاي اس��تان و حس��اب سایر 

دستگاه هاي ذي نفع اقدام نماید.

 به هیـات امناي صندوق توسـعه 
ملي اجازه داده مي شـود ده درصد 
صنـدوق  منابـع  از  درصـد(  (
پرداخـت  جهـت  را  ملـي  توسـعه 
تسـهیالت به بخش هاي غیردولتي 
یـا  کشـاورزي  بانـک  اختیـار  در 
توسـعه  از  حمایـت  صنـدوق 
سـرمایه گذاري بخـش کشـاورزي 
قـرار دهد تـا بـه طرح هـاي داراي 
توجیه فنـي، اقتصـادي به صورت 
و  آب  بخـش  در  ریالـي  و  ارزي 

کشاورزي اختصاص یابد.



 - به هیات امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود ده درصد 
درصد( از منابع صندوق توسعه ملي را جهت پرداخت تسهیالت  (
به بخش هاي غیردولتي در اختیار بانک کشاورزي یا صندوق حمایت 
از توس��عه سرمایه گذاري بخش کش��اورزي قرار دهد تا به طرح هاي 
داراي توجی��ه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ریالي در بخش آب و 

کشاورزي اختصاص یابد.
- به منظ��ور ارتقاي بهره وري و جلوگیري از تاخیر در روند اجراي 
طرح هایي که از طریق تسهیالت مالي توسعه اي بلندمدت بانک جهاني 
و بانک توس��عه اسالمي تامین  مالي مي ش��وند، معاونت برنامه ریزي 
و نظارت راهبردي رییس جمهور مکلف اس��ت نس��بت به تخصیص 
درصد( سهم داخلي و اعتبار ریالي طرح هاي مذکور  صددرصدي )

از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
- به دولت اجازه داده مي ش��ود از مح��ل بازپرداخت اصل و فرع 
تس��هیالت اعطایي از مح��ل وج��وه اداره ش��ده و کمک هاي فني 
و اعتب��اري توس��ط بانک ه��اي دولتي مبل��غ یکصد ه��زار میلیارد 
(ریال حس��ب مورد به حس��اب افزایش  (
سرمایه یا بازپرداخت بدهي دولت به بانک هاي مذکور اختصاص دهد.

( قانون اجراي سیاست هاي  ( ماده) ( و ) - در اجراي بندهاي)
: ( قانون اساسي مصوب  کلي اصل چهل وچهارم )

الف- به بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران اجازه داده مي ش��ود 
به منظور افزایش سهم تس��هیالت ارزي بخش غیردولتي مبلغ پنج 
( دالر در بانک ه��اي عامل یا بانک هاي  میلی��ارد )

خارجي سپرده گذاري نماید.
ب- وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارای��ي و بان��ک مرک��زي جمهوري 
( دالر  اسالمي ایران مکلفند حداقل ده میلیارد )

خ��ط اعتباري جه��ت تامین مالي 
سرمایه گذاري بخش هاي غیردولتي 

از خارج از کشور فراهم نمایند.
( قانون  - در اج��راي م��اده )
برنام��ه پنجس��اله پنجم توس��عه 
تسهیالت  باقیمانده  س��همیه هاي 
مص��وب بیع متقابل و تس��هیالت 
مالي خارج��ي )فاینانس( موضوع 
قانون استفاده از منابع مالي خارجي 
تعه��دات  و  مص��وب  
حس��اب ذخیره ارزي با رعایت بند 
( قانون برنامه پنجساله  )د( ماده)
پنجم توس��عه و اح��کام این قانون 
در قوانین بودجه س��نواتي در سال 
 ب��ه قوت خود باقي اس��ت. 
همچنین به معاون��ت برنامه ریزي 
و نظارت راهب��ردي رییس جمهور 
اجازه داده مي شود به منظور تامین 
ارزي  و  ریال��ي  پرداخ��ت  پی��ش 
طرح هایي که از منابع تس��هیالت 
مالي خارجي )فاینانس( اس��تفاده 
مي کنن��د ب��ا پیش��نهاد باالترین 
مقام دس��تگاه اجرایي نس��بت به 
جابه جایي اعتبارات طرح هاي تملک 

دارایي هاي سرمایه اي اقدام نماید.
- اس��تفاده دستگاه هاي اجرایي 

از تس��هیالت مالي خارجي )فاینانس( در سال  به میزان سي 
( دالر تعیین مي گردد تا توسط شوراي  میلیارد )
( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به  اقتصاد براساس مفاد ماده)

طرح هاي داراي توجیه فني، اقتصادي و مالي اختصاص یابد.
( دالر تس��هیالت  - حداق��ل مبلغ دو میلیارد )
از محل صندوق توس��عه ملي براي قطارهاي ش��هري و حمل و نقل 
عمومي ش��هري اختصاص مي یابد تا طبق اساس��نامه و ضوابط این 

صندوق پرداخت گردد.
شهرداري ها مي توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل ونقل 
عمومي و س��ایر طرح ها و پروژه ها از تسهیالت صندوق توسعه ملي 

مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.
( قانون افزایش بهره وري بخش کش��اورزي و  - در اجراي ماده)
منابع طبیعي مصوب  بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران از طریق بانک هاي عامل مکلف اس��ت تس��هیالت الزم را براي 
خری��د گندم تولید داخلي به قیمت تضمیني تا س��قف چهل هزار 
 ) میلیارد )
ریال از محل منابع داخلي بانک ها 
در اختیار کارخانجات آرد و بخش 

خصوصي قرار دهد.
ش��رکت بازرگاني دولت��ي موظف 
( قانون  اس��ت با رعایت م��اده)
برنامه پنجساله پنجم توسعه با تایید 
شوراي اقتصاد نسبت به خرید گندم 
با تقاضاي خرید از سوي کشاورزان 
ی��ا گندم خریداري نش��ده توس��ط 
بخش خصوصي با تقاضاي کشاورز 
و با قیمت تضمیني اقدام نماید و با 
احتساب هزینه هاي تبعي در اختیار 
بخش خصوص��ي و کارخانجات آرد 

قراردهد.
- بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران موظف اس��ت مبل��غ دو هزار 
 ) ( میلیارد 
ریال تسهیالت از منابع داخلي خود 
را در اختیار بانک مسکن قرار دهد 
تا براي پرداخت تس��هیالت جهت 
احداث منازل مس��کوني کارکنان 
دستگاه هاي داراي ردیف در قانون 
بودجه سال  کل کشور اقدام 

نماید.
- کلیه بانک ها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده 
و یارانه س��ود تسهیالت را که تا پایان سال  از سوي بانک هاي 
عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدي 

 واریز نمایند.

 کلیه بانک ها موظفند تا پایان خرداد 
ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه 
سـود تسـهیالت را که تا پایان سال 
 از سـوي بانک هـاي عامـل به 
متقاضیان پرداخت نگردیده است، به 
حساب ردیف درآمدي  واریز 
نمایند. معادل درآمدهاي واریزي به 
درصد( براي  نسبت پنجاه درصد )
طرح هـاي فصـل آب و پنجاه درصد 
درصـد( بـراي اجـراي طرح هاي  (
توسعه و تبدیل زمینهاي شیب دار به 
باغات مثمر به ویژه زیتون، توسعه 
عملیات آبخیزداري، جاده بین مزارع، 
جنگلکاري و احیاي جنگل ها و توسعه 
عملیـات آب و خـاك کشـاورزي در 
فصـل کشـاورزي، منابـع طبیعي و 

عشایر اختصاص مي یابد.



درصد( براي  معادل درآمدهاي واریزي به نس��بت پنجاه درصد )
درصد( براي اجراي طرح هاي  طرح هاي فصل آب و پنجاه درصد )
توسعه و تبدیل زمینهاي شیب دار به باغات مثمر به ویژه زیتون، توسعه 
عملیات آبخیزداري، جاده بین مزارع، جنگلکاري و احیاي جنگل ها 
و توس��عه عملیات آب و خاک کش��اورزي در فصل کشاورزي، منابع 

طبیعي و عشایر اختصاص مي یابد.
- در اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب  

( قانون مزبور را  الف- به دولت اجازه داده مي ش��ود س��هم ماده )
( آن اضاف��ه کند.  ب��ه م��اده )
( با رعایت  همچنین سهم ماده)
( قانون مذکور حداقل  م��اده)
تعیین  درصد(  بیست درصد)
مي گ��ردد. براین اس��اس مبالغ 
موضوع این حکم به ش��رح زیر 

تعیین مي گردد:
حاصل��ه  درآم��د  کل  ال��ف- 
پانص��د و چهل ه��زار میلی��ارد 
 ) (
ریال ش��امل پانصدهزارمیلیارد 
 ) (
ش��رکت ها  بودج��ه  در  ری��ال 
میلی��ارد  چهل ه��زار  و 
(ریال  (

در بودجه عمومي دولت
- س��هم خان��وار و دولت  الف-
 ) ( و   ) م��واد) موض��وع 

قانون مذکور و س��ایر کاالها و خدمات یارانه اي چهارصدهزارمیلیارد 
( ریال (

( قانون مزبور مبلغ یکصد هزار  - س��هم تولید موضوع ماده ) الف-
( ریال میلیارد )

ب - دولت نمي تواند قیمت انرژي و سایر کاالهاي یارانه اي را بیش از 
درصد( نسبت به سال  افزایش دهد. بیست درصد )

پ- اختص��اص هرگونه وجه��ي براي اجراي قان��ون هدفمندکردن 
یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصالح قیمت حامل هاي انرژي 
و س��ایر کاالها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها به جز 

یارانه هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
( قانون هدفمندکردن یارانه ها  ت- در اج��راي تبصره بند )ب( ماده )
دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهاي پتروشیمي را حداکثر 
درصد( سبد صادراتي )بدون هزینه انتقال( و  شصت و پنج درصد )
س��ایر خوراک هاي واحدهاي پتروشیمي را بدون هزینه هاي حمل و 
درصد(  درصد( تا نود و پنج درصد) بارگیري بین هشتاد و پنج درصد)

متوسط بهاي محموله هاي صادراتي، تعیین نماید.

- کلی��ه درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات ش��رکت هاي 
( قانون مدیریت خدمات کشوري به حساب هاي  دولتي موضوع ماده)
معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واریز مي شود تا طبق احکام 

و مقررات قانوني بین ذي نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره- مالیات و عوارض قانوني از کل وجوه دریافتي پس از واریز به 
خزانه داري  کل کشور به طور مستقیم به دستگاه ها و موسسات مربوطه 

پرداخت مي گردد.
- الف- به شرکت هاي وابس��ته و تابعه وزارتخانه هاي نیرو، نفت، 
مس��کن و شهرس��ازي و راه و ترابري اجازه داده مي ش��ود تا س��قف 
( ریال براي اجراي  دویس��ت هزارمیلیارد )
طرح ه��اي انتفاعي داراي توجیه فني، اقتص��ادي و مالي خود اوراق 

مشارکت ریالي منتشر نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مش��ارکت مورداشاره توسط بانک هاي 

عامل تضمین مي گردد.
ب- به شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري اجازه داده 
( ریال  مي ش��ود مبلغ چهل هزار میلیارد )

اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.
پ- به وزارت نیرو از طریق شرکت هاي تابعه و وابسته ذي ربط اجازه 
داده مي ش��ود به منظور تکمیل طرح هاي آب هاي مرزي و مشترک 
( تا سقف ده هزار میلیارد  مندرج در برنامه  پیوست شماره)
( ری��ال  (
اوراق مش��ارکت ریالي با تضمین 
بازپرداخت اصل و س��ود توس��ط 

دولت منتشر نماید.
داده  اج��ازه  دول��ت  ب��ه   -
مي ش��ود مبلغ بیست هزارمیلیارد 
( ری��ال  (
اوراق مش��ارکت ریالي با تضمین 
دولت با بازپرداخت اصل و س��ود 
آن به منظ��ور اج��راي پروژه هاي 
و  کش��اورزي  و  آب  بخش ه��اي 
منابع طبیعي منتشر نماید. نحوه 
توزیع منابع حاصل بین بخش ها 
و پروژه هاي مختلف با پیش��نهاد 
دس��تگاه هاي اجرای��ي ذي ربط و 
تایید معاونت برنامه ریزي و نظارت 
راهب��ردي رییس جمه��ور تعیین 

مي گردد.
- به ش��هرداري هاي کش��ور و سازمان هاي وابس��ته به آن اجازه 
داده مي شود به طور مشترک یا انفرادي با مجوز بانک مرکزي و تایید 
 ) وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد )
ریال اوراق مش��ارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و س��ود 
توسط شهرداري ها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزي و بانک 
درصد( اس��ت که در حساب کوتاه مدت  عامل حداکثر پنج درصد )
سپرده گذاري مي ش��ود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت هاي 

دولتي تعیین مي گردد.
تبصره شهرداري هایي که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال  به 
بانک مرکزي تحویل داده اند مي توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت 

باقي مانده سال  استفاده نمایند.
- به شهرداري ها اجازه داده مي شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد 
( ری��ال اوراق مش��ارکت ب��راي اج��راي  (
( این قانون با  طرح هاي قطارهاي ش��هري موضوع پیوست شماره )
درصد(  تضمین بازپرداخت اصل و س��ود به نسبت پنجاه درصد )

درصد( شهرداري ها منتشر کنند. دولت و پنجاه درصد)

  در راسـتاي اجـراي قسـمت اخیر 
( قانون  ( بنـد)ح( مـاده) جـزء )
برنامـه پنجسـاله پنجـم توسـعه، 
بانک مرکزي موظف اسـت بیسـت 
درصـد( از وجوه حاصل  درصد)
از صـادرات فرآورده هـاي نفتي در 
پاالیشگاه هایي که از قیمت خوراك 
موضوع این جزء اسـتفاده مي کنند 
درصد( صادرات  و بیست درصد)
گاز طبیعي پس از کسـر ارزش گاز 
خـام طبیعي وارداتي را به حسـاب 

صندوق توسعه ملي واریز نماید.
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 تجربه موفق در مدیریت نت
تهیه و تنظیم: مهندس حسین انصاف پور و همکاران

 پيشگفتار
 در سلس��له مقاالت��ي که تاکن��ون در مورد مس��ایل مختلف 
نگهداري ماش��ین آالت بیان کردیم، ش��اید ای��ن تصور پیش 
آمده باش��د که این مطالب نوشتارهایي تئوریک است و امکان 
پیاده س��ازي آنها وجود ندارد و یا ضعیف اس��ت. هدف از این 
مقاله که تحت عنوان ش��ش تجرب��ه موفق در مدیریت نت در 
س��ومین کنگره نت ارائه گردید، نشان دادن این واقعیت است 
که هرگاه مدیریت شرکتها از اقدامات هماهنگ ماشین آالت و 
اجرا حمایت کافي به عمل آورند مي توان  نظام نگهداري دانش 
پایه اي را پیاده س��ازي کرد و تا حد امکان از روش هاي سنتي 
دوري جس��ت. هدف مهم دیگر این بوده است که فتح بابي را 
پدید آوریم تا ش��رکت ها نیز تجارب خوی��ش را در این مجله 
ودر این موضوع با دیگران به اش��تراک گذارند. تردیدي نیست 
که اقدامات شرکت هاي مختلف کاربر ماشین آالت گنجینه اي 
از دانش و تجربیات را در امور نگهداري ایجاد کرده اس��ت که 
در بسیاري موارد به دلیل عدم مستندسازی آنها حتي درخود 

شرکت هاي پدیدآورنده این دانش وتجربه از میان مي رود. 
پیام ما این است که همه چیز را همگان دانند. درکارهاي عظیم 
عمراني که در سال هاي اخیر در کشور ما صورت گرفته است، 
ده ها هزار ماش��ین به ارزش میلیاردها تومان کار کرده و ارزش 
افزوده پدید آورده اند این که چگونه این سرمایه ملي را که در 
شرکت هاي مختلف پراکنده است راهبري و نگهداري کرده ایم 
و چه نتایج مهمي از کاربست روش هاي علمي و مهندسي و نیز 
ابتکارات خود گرفته ایم،  کتاب نانوشته اي است که شاید با این 
کار از قوه به فعل درآید. در مورد شرکتهای موفق در کاربرد و 
تجربه موفق مدیران شرکتهای توانمند با نویسنده مقاله تماس 

حاصل نمایند.
به دلیل اثربخش��ي تجارب کس��ب ش��ده در بهره ب��رداري از 
ماش��ین آالت س��نگین و نیمه س��نگین به ویژه در پروژه هاي 
ب��زرگ عمراني، این مقاله س��عي دارد تا پرتوي به گوش��ه اي 
از ای��ن اقدامات و تجارب عملي را بتابان��د؛ مواردي که از نظر 
اصول نگهداري و پیشگیري ممکن است بسیار ساده و شناخته 
شده باشند اما در عمل به دالیل مختلفي مورد بي توجهي قرار 
گرفته و لذا هزینه هاي سنگیني را  بر دوش شرکت ها تحمیل 
مي کنند. در این مقاله سعي شده تجربیات مفید به دست آمده 

از پروژه هاي عمراني سدسازي در  موارد زیر مطرح شود:
•  اهمیت برنامه هاي آموزشي و استفاده از نیروهاي تحصیل 

کرده در فعالیتهاي نت، 
• زمینه نگهداري مناسب و اصولي از باتري  

• استفاده از مایع خنک کننده بجاي آب معمولي  
• کنترل و تنظیم باد الستیک )تایر( بطور منظم   

•  سرریز روغن هیدرولیک در دستگاهاي راهسازي 
•  بکارگیري تکنیک هاي تصمیم گیري 

ه��دف ما در این مقاله انتقال تجربیات موفق بدس��ت آمده در 
زمینه نگهداري صحیح از ماشین آالت راهسازي است . 

ـ بكارگيري پرسنل تحصيل کرده
از آنجایي که مقوله نگهداري در کش��ور ما در خصوص ماشین 
آالت راهسازي تقریباً مقوله اي گم شده  است به همین علت 
یکي از دالیل طوالني ش��دن زمان انجام پروژه ها، بواسطه عدم 
نگهداري مناسب از ماشین آالت است که نهایتا منجر به توقف 
دس��تگاه شده و توقف آنها مساوي اس��ت با عدم انجام کار در 
زمان تعیین شده مي باشد، لذا براي این که به این آفت دچار 
نش��ویم باید تالش کنیم ضمن سپردن مسئولیت کار به افراد 

تحصیل کرده و با تجربه بسپاریم. 
پیچیدگي و فراواني ماش��ین آالت بکار گرفته ش��ده در پروژه 
سدسازي گتوند و همچنین توجه به مقوله راهبري و نگهداري 
از این ماش��ین آالت لزوم اس��تفاده از اف��راد تحصیل کرده و با 
تجربه را نمایان مي س��ازد که در غی��ر این صورت باید هر روز 

منتظر بروز شکست در ماشین آالت خود باشیم. 
 

اهميت سطح تحصيالت پرسنل
سیاست اول 

    حذف افراد با تجربه ولي با تحصیالت پایین از سیس��تم و 
جذب افراد با تحصیالت باالتر و بدون تجربه 

سیاست دوم 
     روش تلفیقي بدین معنی که بخش��ي از پرس��نل را افراد 

باتجربه و بخش دیگر را افراد تحصیل کرده تشکیل دهند 
.



سیاست سوم
      بکارگیري نیروهاي تحصیل کرده با تحصیالت باال و حذف 

نیرو هاي با تجربه و کم سواد از سازمان 

 - نگهداري مناسب از باتري
نگهداري از باتري بس��یار ساده بوده  اما این وسیله بسیار ساده 
ک��ه نقش مهمي ه��م در خودرو ایفا مي کن��د، در صورت عدم 
رس��یدگي خود تبدیل به عامل مهمي در جهت بروز توقف در 
دستگاه مي شود، بطوري که  مي تواند دستگاهها را برای مدت 
زیادی متوقف نموده و هزینه ه��اي راه اندازي مجدد را افزایش 
دهد. در این بخش ما س��عي داریم تجارب  عملي بدست آمده 

را توضیح دهیم. 
� سطح الکترولیت آن در حد معین توصیه شده باشد. 

� اتصال کابل ها در محل خود محکم باشد .
� شستشوي حداقل  بار در ماه

در صورت رعایت اصول ذکر ش��ده مي توان به مدت حداقل یک 
سال از باتري استفاده کرد در غیر اینصورت باتري در عرض کمتر 

از  ماه دچار خسارت مي گردد.
در زمان احداث پروژه کرخه بخاطر راحتي اپراتور، برخي از وظایف 
اپراتور را به مجموعه نگهداري منتقل کرده بودند لذا در دراز مدت 
اپراتورها احس��اس کردند وظایف آنها فقط راهبري اس��ت و تمام 
موارد نگهداري بر عهده مجموعه س��رویس و نگهداري است .    لذا 
عدم رسیدگي به باتري دستگاهها توسط اپراتور عاملي بود که باعث 
شد، باتري ها سریعاً دشارژ شده و قادر به روشن نمودن دستگاهها 
نبودند . براي رفع این مشکل از روش باتري کمکي استفاده شد . 

روش کمكي گرفتن از باتري  
در این روش   عدد باتري نو را در داخل یک وانت گذاش��ته و با 
اس��تفاده از کابل دستگاههایي را که نیاز به کمکي داشتند روشن  
مي کردند )ناگفته نماند که اس��تفاده از باتري کمکي در برخي از 
موارد توسط س��ازندگان خودرو ها توصیه شده و براي این منظور 
محل هایي هم در بدنه برخي دستگاهها تعبیه شده است، اما خود 

این روش تابع شرایطي است(. 

مشکالت کمکي گرفتن از باتري  
•  عدم آگاهي مسئولین اجرایي از باتري و اتصاالت مربوطه

•  افزایش تعداد دستگاههایي که روشن نمي شدند.
•  طوالني بودن زمان استارت زدن ماشین آالت توسط گروه برقکاري 

•  تأخیر در راه اندازي ماشین آالت . 
حوادث ناشي از کمکي گرفتن از باتري

•  ترکیدن باتري 
•  سوختن استارت، آلترناتور و ... 

•  صدمه به نیروي انساني 
•  وارد آمدن خسارت به بدنه ماشین آالت  

•  توقف طوالني مدت ماشین آالت در ابتداي هر شیفت کاري 
روش برخورد با مشکل

•  برگزاري جلسات جهت به چالش کشاندن مشکل 
•  اختصاص دادن یک دستگاه خودروي سبک و دو عدد باتري 

با کابلهاي مربوطه 
•  ملزم نمودن نفرات اجرایي نسبت به روشن کردن دستگاهها 

در ابتداي هر شیفت کاري و انجام تست هاي مربوطه
•  حذف روش کمکي گرفتن از باتري .

•  آموزش اپراتورها و سرویس کاران نسبت به نگهداري اصولي از باتري
•   استفاده از ابزار مناسب و محلول هاي استاندارد ) آب مقطر و ... ( 
•  تشکیل یک تیم دو نفره به منظور بازدید روزانه  دستگاه 
و تس��ت باتري به کم��ک هیدرومتر و ولت مت��ر، در صورت نیاز 
شستش��وي باتري، اضافه کردن محلول و دادن پیام هاي آموزشي 

به اپراتورها 
•  استفاده از سیستم تشویق و تنبیه 

•  انتق��ال وظیفه نگهداري صحیح از باتري به خود اپراتورها و 
حذف تیم مربوطه .



 نتیجه : متوسط عمر باتري در سال  به ازاء هر دستگاه  ماه 
بوده اس��ت و ضمن کسب این مهم توقف هایي که منجر به تأخیر 

در کار  مي شد از این حیث تقریباً به صفر رسیده است
  

 - آب رادیاتور
دالیل استفاده از آب در رادیاتور 

•  ارزان بودن   •  در دسترس بودن  •  فراواني 
خصوصیات منفي استفاده از آب در رادیاتور 

•  زنگ زدگي    • ایجاد خوردگي در برخي از قطعات
•  منجمد شدن در مناطق سردسیر که باعث ترکیدگي بلوک 

سیلندر و ایجاد خسارت در سایر قسمتهاي موتور مي گردد  

 خسارات بوجود آمده به علت استفاده از آب
•  گرفتگي لوله هاي رادیاتور و بلوک سیلندر .

•  خرابي پروانه واتر پمپ .
•  عملکرد نامناسب ترموستات .

•  کم شدن حجم آب موتور به علت وجود امالح  و انتقال نامناسب 
حرارت که باعث افزایش حرارت موتور و کاهش راندمان مي شود .

"•  ایج��اد خرابي ه��اي پیش بیني نش��ده در موتور و تحمیل
 هزینه هاي مازاد بر سیستم .

چگونگي برخورد با مشكل
•  خرید سیال مناسب مجهز به ضد یخ، ضد جوش و ضد زنگ    

از شرکت هاي معتبر 
•  تش��کیل تیمي براي بازدید روزانه از رادیاتور ماش��ین آالت و 

انتقال تجارب به شکل پیام آموزشي به اپراتورها 

نتيجه: 
•  منسوخ شدن فرهنگ سنتي سیخ زدن رادیاتور 

•  کاهش خرید رادیاتور در سال  به میزان  درصد 
      اس��تفاده از آب معمولي و ایجاد رس��وب و امالح  استفاده از 

سیال مجهز به ضد یخ، ضد جوش و ضد زنگ 
 

. روش هاي بكار گرفته شده  براي حل مشكل الستيك 

 
� تنظیم روزانه باد الستیک ماشین آالت 

ب��راي مث��ال در تعمی��رگاه س��رریز ک��ه وظیف��ه رس��یدگي به 
دامپتراک هاي حمل مواد از معدن س��رریز سد را به عهده دارند، 
روزانه باد دامپتراک هاي کوماتسو با سایز  و لودرهاي   
- مورد بازبیني قرار گرفته و طي آمار استخراج  - با سایز 
ش��ده در سال  نسبت به سال  تعویض الستیک  درصد 

کاهش  یافته است .

� استفاده از یونیت گاز نیتروژن  
 همانطور که مي دانید برخالف اکسیژن، نیتروژن گازي است که 
در شرایط گرما و سرما کمتر تحت تأثیر قرار مي گیرد، ضمناً خطر 
ترکیدگي در آن به صفر مي رسد، هم چنین در ترکیب با رطوبت 
هوا مش��کالت زنگ زدگي و خوردگي رینگ، الس��تیک،  تیوب و 
اورین��گ را ندارد، چون این یونیت ها جدیداً در حال نصب اس��ت. 
آمار عملی در اختیار نداریم، اما سازندگان ادعا مي کنند در صورت 
اس��تفاده از نیتروژن بجاي اکس��یژن  تا  درصد در مصرف 

الستیک صرفه جویي   مي شود . 

. سرریز روغن هیدرولیک  در 
دستگاههاي راهسازي

از آنجایي که گاهي اوقات حجم روغن س��رریز شده حجم روغني 
که بایستي مطابق با  سرویس هاي دوره اي به دستگاه تحویل شود 
بدالیل ذیل بیشتر مي شود لذا توجه به این امر و رفع عیب از این 

بخش ها اهمیت پیدا مي کند .
•  نشت روغن از محل اتصال شیلنگ ها 

•  خرابي واشرها در باک ها ، پمپ ها، هیدرو موتورها و ... 
جهت رفع این مش��کل به سرویس و نگهداري مأموریت داده شد 
تا  دس��تگاههایي که روزانه نیاز به سرریز روغن دارند را به مراجع 
ذیص��الح معرفي نمایند، ای��ن افراد هم مکلف ش��دند رفع عیب 

دستگاه از حیث روغن ریزي را در دستور کار فوري قرار دهند 

نتيجه
درصد بوده اس��ت  طبق آمار  کارگاه، حجم روغن س��رریزي 
درصد  این در حالي اس��ت که آمارهاي گذشته رقمي بیش از 



را نش��ان مي دهد، ضمناً این آمار در س��ه ماهه اول سال اقدام به 
درص��د تقلیل یافته و در تالش هس��تیم س��رریز روغن را به 
درصد تقلیل دهیم، که نشتي هاي جزئي و موارد خاص  حداکثر 

مانند ترکیدگي در شیلنگ ها را شامل مي شود.

حـذف  در  گيـري  تصميـم  ماتریـس  کاربـرد   .
خودروهاي مستعمل در کارگاه سد گتوند

 تصمی��م در م��ورد انتخ��اب س��ودآورترین، اقتصادی تری��ن و 
کم هزینه تری��ن گزین��ه از بین چند گزینه موج��ود، همواره جزء 
مس��ائلي است که ذهن یک مدیر رابراي تصمیم گیري به چالش 
مي کش��اند . در دنیاي امروز با توجه به پیچیدگي و گس��تردگي 
فعالیت هاي کاري و همچنین تنوع فاکتورهاي کیفي و کمي موثر 
در امر تصمیم گیري، نیاز به تعریف ابزارهاي دقیق و قدرتمندي 
است که مدیر بتواند با بکار گیري آنها به سهولت گزینه مورد نظر 
خود را از بین گزینه هاي موجود انتخاب کند و بهترین تصمیم را 

در کوتاه ترین زمان ممکن بگیرد . 
تصمیم گی��ري چن��د ش��اخصه     مدل ه��اي  از  منظ��ور   بدی��ن 

  MADM )Multiple Attribute Decision Making(
ک��ه یک��ي از کارآمدت��ري روش هاي آم��اري به منظ��ور انتخاب 
مناس��بترین گزین��ه از بی��ن m  گزینه موجود ب��ه کار مي روند، 
استفاده شده است. )تفصیل فرمول هاي این روش به دلیل پرهیز 
از ورود ب��ه جزییات در این مقاله بیان نش��ده اس��ت عالقمندان 

مي توانند به اصل مقاله مراجعه فرمایند(.

 نمودار مراحل ماتریس تصمیم گیري براس��اس روش و تکنیک 
انتخاب ش��ده در کارگاه س��د س��ازي گتوند :  براین اساس؛  در 
کارگاه س��د گتوند براي حذف خودروهاي فرس��وده و مستعمل؛ 
با اس��تناد به س��وابق تعمیرات��ي مندرج در پرونده دس��تگاه ها و 
نی��ز درنظر گرفتن فاکتورهاي موثر درای��ن زمینه، آن ها که فاقد 
کارائي تش��خیص داده مي ش��دند به صورت تجربي در فهرس��ت 

حذف س��ازمان قرار مي گرفتند. سال س��اخت دستگاه، وضعیت 
تامین قطعات در بازار و تنوع دستگاه در سازمان به عنوان برخی 

فاکتورها در حذف به کار می رود.  
جهت تطاب��ق روش کاربرد ماتریس تصمی��م گیري با روش هاي 
تجربي کوش��ش ش��د که از  این ماتریس براي  حذف دستگاهي 
فاقد بهره وری استفاده شود تا کاربرد آن که براي نخستین بار در 
این کارگاه آزمایش مي شد بتواند درستي خود را به اثبات رساند. 

بدین منظور:
در مرحله  اول براي نمونه  دستگاه ماشین آالت سبک در نظر 

گرفته شد که این روش برروي آن ها به کار بسته شد.

نتایج ماتریس تصمیم گیري 

 - 

 
 

 - 
- - -

نتایج تجربي

-
 

 -
- - -

در مرحله دوم  شاخص هاي مورد نیاز براي تصمیم گیري به شرح 
زیر انتخاب شدند : 

•  هزینه هاي ایرادات اصلي ) موتور _ بدنه _ انتقال قدرت _ ترمز  (
•  تعداد دفعات مراجعات به اکیپ مربوطه

•  مدت زمان کارکرد دستگاه از ابتداي زمان خریداري شده 
•  هزینه مصرف سوخت

درمرحله س��وم نتایج به دست آمده براس��اس کاربردماتریس در 
تصمیم گیري و نمودار باال، طبق جدول زیرحاصل گردید:

مقایسه نتایج تجربي بدست آمده
 با نتایج حاصل از ماتریس تصمیم گیري

با مقایس��ه نتایج بدس��ت آمده از دو روش تجرب��ي و تکنیک 
ماتریس تصمیم گیري  ) نمونه اول(  متوجه مي ش��ویم که 
به غیر از دو کد  و  در سایر موارد ماتریس تصمیم گیري 
نتای��ج روش تجربي را تایید مي کن��د .   بدین ترتیب، کاربرد 
ماتریس تصمیم گیري به عنوان یک روش مهندس��ي مانند هر 
روش علم��ي دیگ��ر مي تواند بدین منظور مورد اس��تفاده قرار 
گیرد که نظرات ش��خصي و س��لیقه اي را حذف نماید. بدیهي 
است که  انتخاب روش ها و شاخص ها و سایر فاکتورهاي مؤثر 
براس��تفاده در ماتریس نیز خود یک کار کارشناس��ي جدي را 
طلب مي کند و نتایج بدس��ت آمده نی��ز گاه باید بارها براي به 
قطعیت رس��یدن، با وضعیت واقعي س��نجیده ش��ود اما مانند 
هر روش دیگر علمي در حین کار پخته و س��خته ش��ده، دقت 
بیش��تري خواهد یافت چن��ان که بتواند به ص��ورت قطعي به 
 عنوان یک روال عمومي در مرکز و همه پروژه ها به کار گرفته 

  ش��ود. 



 برخی از نتایج مضر تالش ه��ای آگاهانه دولت ها جهت باال بردن 
قیمت کاال های مورد حمایت را مشاهده کرده ایم. 

تالش برای افزایش دس��تمزد ها از طریق قوانین حداقل دستمزد 
نیز همین نتایج نا مطلوب را در پی می آورد. این نباید مایه شگفتی 
باشد، چون دستمزد در حقیقت نوعی قیمت است. برای شفافیت 
تفکر اقتصادی مناس��ب نیس��ت که قیمت خدم��ات نیروی کار، 
نامی کامال متفاوت با دیگر قیمت ها داش��ته باش��د. این امر سبب 
شده که بیشتر افراد نتوانند درک کنند که در هر دوی این موارد 

اصول یکسانی حکمفرما است.
فکر ما درباره موضوع دستمزد ها چنان عاطفی و سیاست زده شده 
است که در بیشتر بحث های مربوط به این موضوع، به آشکار  ترین 
اص��ول بی اعتنای��ی می کنیم. کس��انی که پیش از دیگ��ران انکار 
می کنند که می توان رفاه را با افزایش مصنوعی قیمت ها باال برد و 
در زمره اولین کسانی اند که می گویند قانون حداقل قیمت می تواند 
بیشترین صدمه را به همان صنایعی که برای کمک به آنها طراحی 
ش��ده برس��اند و با این وجود از قوانین حداقل دس��تمزد حمایت 
می کنند و بی آن که هیچ تردیدی به دل راه دهند، بر مخالفان شان 

خرده می گیرند.
ب��ا این همه باید آش��کار باش��د که قان��ون حداقل دس��تمزد، در 
بهترین حالت س��ازوکاری با توان محدود برای کاستن از مضرات 
دس��تمزد های اندک اس��ت و خیر و منفعتی که می توان با آنها به 
دست آورد، تنها می تواند به نحوی متناسب از صدمات احتمالی شان 
فرا تر رود، چون این قوانین اهدافی میانه روانه را دنبال می کنند. هر 
چه قوانینی از این دست بلند پروازانه تر باشند، می کوشند کارگران 
بیش��تری را زی��ر بال و پر خ��ود بگیرند و هر چه ب��رای باال بردن 
دستمزد این افراد بیشتر تالش کنند، اثرات زیان بار آنها با اطمینان 

بیشتری از اثرات خوب احتمالی شان فراتر خواهد رفت.
به عنوان نمونه با تصویب قانونی که طبق آن دس��تمزد هیچ کس 
نباید کمتر از  دالر به ازای چهل س��اعت کار در هفته باشد، 
اولین اتفاقی که رخ می دهد، این است که هیچ کدام از افرادی که 
 دالر در هفته برای کارفرما ارزش ندارند، به هیچ رو استخدام 
نمی شوند. نمی توان با غیر قانونی کردن پرداخت دستمزدی کمتر 
از این مقدار مش��خص به فرد، او را به همین اندازه ارزش��مند کرد. 
با این کار فقط کارگران را از حق کس��ب درآمدی که ش��رایط و 
توانایی های��ش به آنها اجازه می دهد، محروم می ش��وند و در عین 
ح��ال جامع��ه را حتی از خدمات مختصری که ای��ن افراد قادر به 
عرضه آنها است، بی نصیب می گذاریم. جان کالم اینکه بیکاری را 
جایگزین دستمزد پایین می کنیم. روی هم رفته به جامعه آسیب 

می زنیم، بی آن که این آسیب را به شکلی متناسب جبران کنیم.
تنها اس��تثنا زمان��ی رخ می دهد ک��ه گروهی از کارگ��ران، عمال 
دس��تمزدی کمت��ر از ارزش خود در بازار دریاف��ت کنند. این امر 
احتماال تنها در ش��رایط یا مکان های خاص و نادری روی می دهد 
ک��ه نیرو ه��ای رقابتی در آنها آزادانه یا به ش��کلی مناس��ب عمل 
نمی کنن��د، اما تقریبا همه این موارد خاص را می توان به ش��کلی 
موثر با انعطاف پذیری بیش��تر و با صدمات احتمالی بسیار کمتر از 

طریق تشکیل اتحادیه اصالح کرد.
ش��اید این تصور به وجود آید که اگر قانون باعث افزایش دستمزد 
پرداختی در یک صنعت خاص شود، آن صنعت می تواند قیمت های 
باالتری را بر محصوالت خود وضع کند و به این طریق فشار حاصل 
از پرداخت دس��تمزد باال صرفا به مصرف کننده ه��ا انتقال یابد. با 
این وجود، نه این گون��ه موارد انتقال باز پرداخت به راحتی انجام 
می ش��وند و نه می توان به آس��انی از پیامد  های افزایش مصنوعی 

قوانینحداقلدستمزد
هنري هازلیت/ مترجم: نیلوفر اورعي، محسن رنجبر

 اشاره:
در هزاره س�وم قانون مفرعی مزد فردیناند السال به 
نوعی دیگر با حواش�ی جدی�د وارد ادبیات اقتصادی 
شده اس�ت. )Iron law of wages( یا قانون مفرعی 
مزد الس�ال در اقتصاد کار طرفدارانی پیدا کرده است 
و توجیه�ات مش�خصی را نیز مط�رح می کنند برای 
فت�ح ب�اب در زمینه مایه مزد این مقاله را که نوش�ته 
هنری هازلیت می باش�د و توسط خانم نیلوفر اورعی و 
محس�ن رنجبر ترجمه شده است جهت اطالع بیشتر 
خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران درج می کنیم.



دستمزد ها فرار کرد. شاید افزایش قیمت محصول امکان پذیر نباشد 
و ای��ن کار فقط مصرف کنندگان را به س��وی کاالیی جانش��ین یا 
محصول معادلی که از بازار های خارجی وارد می شود، سوق دهد یا 
اگر مصرف کننده ها به خرید محصول صنعتی که دستمزد کارگران 
فعال در آن زیاد تر ش��ده است ادامه دهند، افزایش قیمت آنها را به 
خرید مقدار کمتری از این محصول وادار خواهد کرد. از این رو گر 
چه ممکن اس��ت برخی از کارگران این صنعت از افزایش دستمزد 
نفع برند، اما دیگران به کلی از کار بیکار خواهند شد. از سویی دیگر 
در صورت��ی که قیمت این محصول افزای��ش نیابد، تولید کنندگان 
حاش��یه ای صنعت مورد بحث از عرصه کس��ب و کار بی��رون رانده 
خواهند شد، به شکلی که کاهش تولید و بیکاری متعاقب آن تنها 

به شیوه ای دیگر به وجود می آید.
وقتی به این گونه پیامد ها اشاره می شود افرادی در پاسخ می گویند: 
»بسیار خوب! اگر واقعا صنعتی با پرداخت دستمزد های بخور و نمیر 
به حیات خود ادامه می دهد، همان بهتر که  قانون حداقل دستمزد  
آن را به کلی از عرصه وجود کنار بزند.« اما این بیانیه ش��جاعانه از 
واقعیت غافل است. پیش از هر چیز به این نکته بی توجهی می کند 
ک��ه مصرف کننده ها از نبود این محصول زیان خواهند دید. در گام 

دوم این نکته را از خاطر می برد که صرفا 
افرادی که در آن صنعت شاغل بوده اند، 
به بیکاری محکوم می شوند و باالخره از 
این مساله غافل است که دستمزد  های 
پرداخت شده در این صنعت، هر قدر هم 
که بد و نا مناس��ب بوده باشند، بهترین 
گزین��ه ای بوده  که کارگران ش��اغل در 
آن پی��ش روی خود داش��ته اند، چه در 
غیر این صورت س��راغ ش��غل و صنعت 
دیگری را می گرفتند؛ بنابراین اگر فالن 
صنعت به خاطر قانون حداقل دستمزد 
از میان برود، کارگرانی که پیش از این 
در آن حرفه مش��غول ب��ه کار بوده اند، 
مجبور می شوند به س��راغ گزینه هایی 
بروند که در وهله اول جذابیت کمتری 

برای آنها داشته است.
رقاب��ت آنها برای کس��ب ش��غل، حتی 

دس��تمزدی را نیز که در مش��اغل دیگر پیش��نهاد می شود، پایین 
می آورد. هیچ گریزی از این نتیجه گیری نیست که حداقل دستمزد، 

بیکاری را باال می برد.
افزون بر اینها برنامه تس��کینی که برای مقابله با بیکاری ناش��ی از 
قانون حداقل دس��تمزد طراحی می شود، مش��کلی ظریف را به بار 
خواهد آورد. با حداقل دس��تمزدی مثال به مقدار  دالر در هر 
دالر به ازای چهل  س��اعت، همه را از دریافت مبلغی کمت��ر از 
س��اعت کار در هفته من��ع می کنیم. حال تصور کنی��د که در این 
برنامه تس��کین، هفته ای تنه��ا  دالر پرداخت کنیم، یعنی برای 
دالر در هفته حمایت کنیم،  آن ک��ه از افراد بیکار با پرداخ��ت 
دالر در هفته به گونه ای  مانع آن ش��ده ایم که مثال با دریاف��ت 
مفید به استخدام در آیند. جامعه را از ارزش خدمات آنها بی نصیب 

کرده ای��م. در همان حال   در آمدی را که این افراد می توانس��ته اند 
با تالش خود به دس��ت آورند کاهش داده ایم، آنها را از اس��تقالل و 
عزت نفسی که حتی در س��طوح پایین در آمدی به وجود می آید و 
از انجام کار مورد عالقه ش��ان محروم کرده ایم. تا وقتی که پرداخت 
هفتگی در این برنامه حتی یک پنی کمتر از  دالر باش��د، این 
پیامد ها دوام خواهند داشت. با این حال هر چه مبلغ پرداخت شده 
در ای��ن برنامه باال تر رود، وضعیت را بر پایه معیار هایی خاص بد تر 
خواهی��م کرد. اگر مبلغ پرداختی  دالر باش��د، به افراد زیادی 
مبلغ یکسانی را بابت کار کردن یا کار نکردن می پردازیم. افزون بر 
آن، مجموع مبلغی که در این برنامه می پردازیم، هر قدر که باشد، 
ش��رایطی را پدی��د می آورد که در آن همه تنه��ا بابت تفاوت میان 
دستمزد و مبلغی که در این برنامه به دست می آورند، کار می کنند. 
مثال اگر این مبلغ  دالر در هفته باش��د، کارگرانی که دستمزد 
 دالر در ساعت یا  دالر در هفته به آنها پیشنهاد می شود، 
در می یابند که به واقع از آنها خواسته شده که تنها بابت  دالر در 
هفته کار کنند - چون بقیه این مبلغ را می توانند بدون انجام هیچ 

کاری به دست آورند.
شاید تصور شود که می توان با پیشنهاد »اعانه کار« به جای »اعانه خانه« 
از این پیامد ه��ا رهایی یافت، اما با این 
کار صرف��ا ویژگی نتایج��ی را که به بار 
می آیند، تغییر می دهی��م. اعانه کار به 
این معنا است که مبلغی بیش از آن چه 
را که بازار آزاد بابت کار و تالش افراد به 
آنها می پردازد، برایشان فراهم می کنیم؛ 
بنابراین تنها بخشی از دستمزدی که در 
این برنامه به کارگران پرداخت می شود، 
بابت کار آنها است و مابقی آن، کمکی 

است با چهره ای مبدل.
ب��از هم باید اش��اره کرد که مش��اغلی 
م��ی آورد،  وج��ود  ب��ه  دول��ت  ک��ه 
ضرورت��ا نا کار آمدن��د و اطمینان��ی به 
سود مندی ش��ان نیس��ت. دول��ت باید 
پروژه هایی را در ذهن بپروراند که طی 
آن کم مهارت ترین اف��راد به کار گرفته 
ش��وند؛ اگرچه به خاطر ترس از رقابت 
با کارگران ماهر و تحریک س��تیز و دش��منی اتحادیه های موجود، 
نمی تواند نجاری، بنایی و شبیه آنها را به افراد بیاموزد. اگر دولت در 
وهله اول به صراحت دستمزد کار گران حاشیه ای را در همان شغلی 
که قبال انجام می دادند حمایت می کرد، احتماال آسیب های کمتری 
را به وجود می آورد. البته چنین کاری گرفتاری های سیاسی خاص 
خ��ود را به همراه دارد و چیزی نیس��ت که من انجام آن را توصیه 

کنم.
نیازی به پیگیری بیش��تر این موضوع نیست، چون ما را به مسائلی 
خواهد کشاند که ارتباطی بی واسطه و فوری با بحث مان ندارند، اما 
وقتی که به اتخاذ قوانین حداقل دس��تمزد یا افزایش حداقل هایی 
که در حال حاضر تثبیت ش��ده اند فکر می کنیم، باید س��ختی  ها و 

پیامد های حاصل از پرداخت اعانه را نیز در ذهن بیاوریم.

تجربـه به مـا آموخته که در 
بزرگـی  شـرکت های  عمـل، 
که بیـش از همه به انحصار 
باالتریـن  می شـوند،  متهـم 
دسـتمزد ها را بـه کارگـران 
خود می پردازند و جذاب ترین 
پیشـنهاد  را  کاری  شـرایط 
شرکت های  معموال  می کنند. 
حاشـیه ای کوچک که احتماال 
آسـیب  شـدید  رقابـت  از 
می بینند کمترین دستمزد ها 

را پیشنهاد می کنند.



پی��ش از پای��ان این موضوع باید اس��تدالل دیگ��ری را که گاهی 
اوقات در دفاع از تثبیت یک نرخ دستمزد حداقلی از طریق قانون 
پیشنهاد می شود، بیان کنم. این استدالل آن است که در صنعتی 
که انحصار آن در اختیار یک ش��رکت بزرگ اس��ت، نیازی نیست 
نگران رقابت باش��یم و می توانیم دستمزد هایی کمتر از سطح بازار 
را ارائه کنیم. البته این ش��رایطی بس��یار نا محتمل اس��ت. چنین 

ش��رکت »انحصار گری« بای��د در زمان 
تشکیل خود، دستمزد های باالیی را ارائه 
کند تا نی��روی کار را از صنایع دیگر به 
سمت خود بکشد. شاید از آن به بعد به 
لحاظ نظری نتواند نرخ های دستمزدی 
را به اندازه صنای��ع دیگر افزایش دهد و 
بنابراین دس��تمزد های »کمتر از مقدار 
اس��تاندارد« را بابت آن مهارت بس��یار 
تخصصی پرداخت کند، اما این وضعیت 
تنها درصورتی امکان پذیر است که این 
صنعت )یا ش��رکت( بیمار یا رو به افول 
باش��د. اگر صنعت مورد اشاره پر رونق یا 
در حال توسعه باشد، مجبور است برای 
افزایش تعداد کارگران خود به پرداخت 

دستمزد های باال تر ادامه دهد.
تجربه به ما آموخته که در عمل، ش��رکت های بزرگی که بیش از 
همه به انحصار متهم می شوند، باالترین دستمزد ها را به کارگران 
خود می پردازند و جذاب ترین ش��رایط کاری را پیشنهاد می کنند. 
معموال شرکت های حاشیه ای کوچک که احتماال از رقابت شدید 
آس��یب می بینند کمترین دستمزد ها را پیشنهاد می کنند. اما در 
نهای��ت تمام کارفرماها باید دس��تمزدی کافی را به کارگران خود 
بپردازند ت��ا بتوانند آنها را حفظ کنند یا آنها را از بنگاه های دیگر 

به سوی خود بکشانند.
ای��ن همه به معنای دفاع از این نکته نیس��ت که هیچ راهی برای 
افزایش دس��تمزد ها وجود ندارد. منظور تنها این اس��ت که شیوه 
ظاهرا آسان افزایش آنها با فرمان دولت، روشی غلط و بلکه بد ترین 

روش برای انجام این کار است.
ش��اید این جا موقعیت خوبی برای بیان این نکته باش��د که آنچه 

بس��یاری از تحول خواهان را از افرادی که قادر به پذیرش طرح ها 
و نظرات آنها نیس��تند متمایز می کند، نه نوع دوستی فزون تر آنها 
که بی حوصلگی و نا ش��کیبایی بیشتر  شان است. مساله این نیست 
که آیا می خواهیم همه از حداکثر رفاه ممکن برخوردار باش��ند یا 
نه. چنین هدفی را می توان در میان انس��ان های پاک نیت بدیهی 
فرض کرد. مساله واقعی، ابزار مناسب برای دستیابی به این هدف 
اس��ت و در پاسخ به این س��وال چند نکته 
بدیهی و ابتدایی را هیچ گاه نباید از نظر دور 
داشت. نمی توان ثروتی را بیش از آنچه خلق 
شده است، میان افراد جامعه توزیع کرد. در 
بلند مدت نمی ت��وان بیش از آنچه را که کل 

نیروی کار تولید می کند، به او پرداخت. 
بنابرای��ن بهتری��ن ش��یوه برای ب��اال بردن 
دس��تمزد ها آن اس��ت که بهره وری نهایی 
نیروی کار را زیاد کنیم. این کار را می توان 
به روش های بس��یاری انجام داد: با افزایش 
انباش��ت س��رمایه )با افزایش ماشین آالتی 
که به کارگران در انجام کار هایش��ان کمک 
می کنن��د(، با اختراعات و بهبود های جدید، 
ب��ا مدیریت کار آت��ر از س��وی کارفرما ها، با 
سخت کوش��ی و کارآیی بیش��تر از جانب کارگران و با آموزش و 
تربیت بهتر. هر چه تولید یک کارگر منفرد زیاد تر شود، ثروت کل 
جامعه را به مقدار بیشتری افزایش می دهد. هر چه او بیشتر تولید 
کند، خدماتش ارزش بیش��تری ب��رای مصرف کننده ها و بنابراین 
کارفرماها پیدا می کند و هر چه ارزش کارگر برای کارفرما بیشتر 
باش��د، دس��تمزد بیش��تری خواهد داشت. دس��تمزد های واقعی 

درنتیجه تولید به دست می آیند، نه در نتیجه فرمان دولت.
بنابرای��ن دول��ت نباید بر سیاس��ت هایی تمرکز کند ک��ه الزامات 
طاقت فرسا تری را بر کارفرما اعمال می کنند، بلکه باید توجه خود 
را بر سیاس��ت هایی متمرکز کند که مش��وق س��ود آوری هستند، 
کارفرما را به توس��عه بنگاه خود و س��رمایه گذاری در ماشین آالت 
جدید ت��ر و بهتر ترغیب می کنند. در یک کالم، مش��وق انباش��ت 
س��رمایه هستند نه مانع آن؛ و آنها را هم به افزایش اشتغال و هم 

به باال بردن نرخ دستمزد تشویق می کنند.

در سال  که متوسط دستمزد پرداخت شده در تمام صنایع تولیدی آمریکا  سنت در ساعت بود، کنگره حداقل دستمزدی تنها 
/ دالر در هر ساعت رسیده بود، این حداقل قانونی را با   معادل  سنت را اعمال کرد. در  که دستمزد متوسط کارخانه ها به 
/ دالر به ازای هر ساعت رسید و کنگره این مقدار کمینه را دوباره به  سنت افزایش داد . در  دستمزد متوسط پرداخت شده توسط کارخانه ها به 
/ دالر بود، کنگره حد اقل دستمزد قانونی را تا یک دالر رساند. با افزایش دستمزد متوسط   سنت رساند. در  که متوسط پرداختی نزدیک به 
/ دالر در  افزایش داده شد. برای جلوگیری از اطناب سخن  / دالر در  و  / دالر در ساعت در  حداقل دستمزد به  کارخانه ها به 
/ دالر  / دالر و در  به  / دالر، در  به  / دالر، در  به  / دالر، در  به  یاد آوری می کنم که دستمزد حداقلی در  به 
/ دالر بود(. سپس در  که دستمزد  رسانده شد )در حالی که متوسط دستمزد در تمام مشاغل خصوصی منهای کشاورزی در این سال آخر، 
/ دالر در ساعت رسید و پیش بینی الزم  / دالر در ساعت بود، حداقل دستمزد به  متوسطی که عمال در مشاغل غیر کشاورزی پرداخت می شد، 
نیز برای افزایش بیشتر آن در هر یک از سه سال بعد به عمل آمد. بنابراین با زیاد تر شدن دستمزد حاکم در بازار، حامیان حداقل دستمزد به این نتیجه 
می رسند که مقدار حداقلی قانونی باید دست کم به نحوی متناسب با آن باال رود. هرچند این قانون از روند صعودی نرخ دستمزد حاکم بر بازار پیروی 
می کند، اما باور به این افس�انه که قانون حداقل دس�تمزد است که دس�تمزد های بازار را افزایش داده، همچنان ادامه می یابد. ]از زمانی که هازلیت این 
/ دالر  / دالر و در  به  / دالر، در  به  پی نوش�ت را بر متن خود افزود، کف دس�تمزد ها سه بار افزایش پیدا کرده اس�ت. در  به 
رسید. افزایش بیکاری )به ویژه بیکاری در میان اقلیت نو جوان( و کاهش تولید مشاغل با هر سه این موارد افزایش حداقل دستمزد هم نوا بوده اند. )»آیا 

      ]) باید حداقل دستمزد فدرال را باال برد؟«، ریچارد ودر و الول گالوی، گزارش سیاستی شماره  ان سی پی ای، فوریه 

 بهتریـن شـیوه بـرای باال 
بردن دسـتمزد ها آن اسـت 
که بهره وری نهایی نیروی 
کار را زیـاد کنیـم. این کار 
را می تـوان بـه روش هـای 
بسیاری انجام داد از جمله 
با افزایش انباشت سرمایه  ،  
با اختراعـات و بهبود های 
جدید، با مدیریت کار آتر از 

سوی کارفرما هاو...

توضیح:



بنابرای��ن، این ایراد کلی به ماده  ش��رایط عمومی پیمان وارد 
اس��ت که در آن ب��دون توجه به مفاد اصل  قانون اساس��ی، 
اختالف��ات مربوط به طرحه��ای عمرانی که در آنه��ا از اعتبارات 
دولتی استفاده می ش��ود به طور کلی به داوری ارجاع شده است. 

البت��ه وظیف��ه رعایت مف��اد اصل  
قانون اساس��ی و مسئولیت ناشی از عدم 
رعای��ت آن در هر حال و در هر مورد به 
عهده طرفی است که در شرایط عمومی 
پیمان »کارفرما« نامیده می ش��ود؛ ولی 
این ایراد نمی تواند از سوی طرف مقابل 
یعنی »پیمانکار« مورد استناد قرار گیرد 
و براس��اس آن از پذیرش تبعات قانونی 
ناش��ی از توافق مندرج در ماده  شانه 
خالی کند. به عب��ارت دیگر هر چند در 
تنظیم مف��اد ماده  ش��رایط عمومی 
پیمان، قی��د مندرج در اصل  قانون 
اساسی لحاظ نشده ولی این نقص اوالً از 
مواردی نیست که خللی به ارکان توافقی 
که بین طرفین صورت گرفته وارد سازد؛ 
ثانیاً امکان جبران آن در عمل وجود دارد 
یعنی کارفرما می تواند در مورد هر طرح 
عمران��ی، قبل از آنک��ه اختالفی حادث 
ش��ود و یا در زمان ب��روز اختالف، مفاد 
اصل  قانون اساس��ی را اجرا کرده و 
مصوبه هیأت دولت را در خصوص داوری 
مربوط به همان طرح اخذ نماید. بنابراین 

از جهت عدم انطباق مفاد ماده  با اصل  اصوالً و به لحاظ 
اعتباری و مبنائی، مشکلی برای طرفین قابل تصور نیست؛ هرچند 
پیمانکار عماًل هرگز نمی تواند خود را از مشکالت و تبعات ناشی از 
تعلل و تأخیر کارفرما در رعایت اصل  قانون اساسی به هنگام 
بروز اختالف ب��ا کارفرما و لزوم اجرای ماده  ش��رایط عمومی 
پیمان، مصون و برکنار نگهدارد، اما همانطور که در باال ذکر ش��د، 

این ایراد، ایرادی ماهوی و اساسی نیست و به ارکان شرط داوری 
خللی وارد نمی سازد و پیمانکار نمی تواند به لحاظ وجود این ایراد 

از پذیرش تبعات ناشی از ماده مزبور شانه خالی کند.
آنچه که موجب بالتکلیفی و احتمال تضییع حقوق طرفین یا الاقل 
تحمیل خسارت به آنان می شود ایراداتی 
اس��ت که در متن خود ماده  شرایط 
عمومی پیم��ان وج��ود دارد و تبعات و 
آثار مخرب آنها با گذش��ت چند سالی از 
تهیه و تنظیم ماده مزب��ور به تدریج در 

پرونده های مختلف نمایان می شود.
نخس��تین ایرادی که در مت��ن ماده  
وجود دارد این است که در بند »الف« آن 
اعالم ش��ده که: )».... دو طرف می توانند 
قب��ل از درخواس��ت ارج��اع موضوع یا 
موضوعات مورد اختالف به داوری طبق 
بند )ج(، برحسب مورد، به روش تعیین 

شده در بندهای  و  عمل نمایند«(
قب��ل از ورود در بح��ث ایراد ماهوی این 
جمله، الزم اس��ت بدواً ای��راد عبارتی و 
دس��توری که در آن به چش��م می خورد 
مورد بررس��ی قرار گیرد. بدین شرح که 
، ظاهراً و از لحاظ ش��کلی )و نه  ماده 
محتوایی(، س��ه بخش کل��ی دارد که با 
عناوین )بن��د الف( و )بند ب( و )بند ج( 
مشخص شده اند. آنچه که در بندهای  
و  آم��ده، در واقع جزئ��ی از )بند الف( 
می باش��ند و از لحاظ دستوری و عبارتی نمی توان برای آنها هم از 
عنوان )بند( اس��تفاده کرد بلکه در مورد آنها باید از عناوینی نظیر 
)ردیف( یا )شق( و یا )جزء( استفاده شود و یا اینکه اگر قرار است 
اجزاء ذیل مطالب مزبور با عنوان )بند( مش��خص شوند برای خود 
مطالبی که تحت عنوان )الف( مش��خص شده اند از عناوینی نظیر 
)بخش( یا )قسمت( استفاده شود. ولی همانطور که در جمله فوق  

شرطداوریدرموادشرایطعمومیپیمان
)قسمت دوم(
تقی هاشمی / وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وظیفه رعایت مفاد اصل  
قانون اساسـی و مسئولیت 
ناشی از عدم رعایت آن در هر 
حـال و در هر مـورد به عهده 
طرفـی اسـت که در شـرایط 
»کارفرمـا«  عمومـی  پیمـان 
نامیـده  می شـود؛ ولـی این 
ایراد نمی تواند از سوی طرف 
مقابل یعنی »پیمانکار« مورد 
استناد قرار گیرد و براساس 
آن از پذیرش تبعات قانونی 
ناشـی از توافـق منـدرج در 

ماده  شانه خالی کند. 

  قبل از ادامه بحث تذکر این مطلب را که در قس�مت اول این مقاله به عنوان مقدمه آورده ش�ده 
بود مجدداً ضروری می داند که موضوعات مطروحه در این نوش�تار به طور کلی از دو بخش اساسی 
و تا حدی مجزا از یکدیگر تشکیل شده، یکی داوری که از مقوله های حقوقی و در حوزه تخصص و 
قلمرو فعالیت حقوقدانان قرار دارد و دیگری شرایط عمومی پیمان که قراردادی اساسی و زیربنایی 
است برای اجرای طرحهای عمرانی و طبیعتاً مورد عمل مهندسان و مشاوران و پیمانکاران؛ و از این 
رو مخاطبین و خوانندگان این مقاله نیز از دو گروه تشکیل می شوند که توضیح و شکافتن مطالب 
برای هر یک ممکن است برای دیگری توضیح واضحات و مالل آور باشد ولی به اقتضای دو وجهی 

بودن موضوع، گریزی از آن نیست. اینک ادامه مطلب...



مالحظه می ش��ود در ماده  ش��رایط عمومی پیمان، )بند الف( 
و اج��زاء ذیل آن با یک نوع عنوان یا وصف، مش��خص و توصیف 
شده اند. جالب این است که مطالب عنوان شده در بند )ب( نیز در 
( می باشد و در واقع روش  واقع جزئی از مطلب مندرج در ردیف )
اجرائی این ردیف را مش��خص کرده ولی برای آن از عنوان )بند( 
استفاده شده اس��ت. این ایرادها و نواقص که در واقع ایراد شکلی 

و دس��توری محس��وب می شوند 
به نظر خیلی س��اده و کم اهمیت 
می رس��ند؛ ول��ی گاه��ی اوق��ات 
همین ایرادهای به ظاهر س��اده و 
کم اهمیت می تواند عماًل مشکالت 
فراوانی را برای طرفین فراهم کند.
اینک به منظور بررس��ی مفهومی 
و محتوایی جمله فوق یکبار دیگر 
آن را مرور می کنیم: ».....دو طرف 
می توانند قبل از درخواست ارجاع 
موضوع یا موضوعات مورد اختالف 
به داوری طبق بند )ج(، بر حسب 
م��ورد ب��ه روش تعیین ش��ده در 
بنده��ای  و  عم��ل نمایند.« 
مفه��وم این جمله این اس��ت که 
روشهای تعیین شده در ردیفهای 
( غیر از آن چیزی اس��ت  ( و ) (
ک��ه در بند )ج( آم��ده و مقررات 
دیگری ب��ر آنها حاکم اس��ت. در 

( و مطالعه آنها  ( و ) حال��ی که با مراجع��ه به مفاد ردیفه��ای )
معلوم می  ش��ود که روشهای تعیین شده در آنها نیز در واقع نوعی 
داوری بوده و مقررات داوری بر آنها حاکم اس��ت. تنها تفاوتی که 
 ) در آنها نس��بت به بند )ج( وجود دارد این اس��ت که در ردیف )
س��ازمان برنامه و بودجه که یک شخص حقوقی است، و در ردیف 
( کارشناس یا کارشناسان مرضی الطرفین که یک نهاد حقوقی  (
به ش��مار می رود، به عنوان داور تعیین ش��ده اند؛ ولی در بند )ج( 

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه که یک ش��خص حقیقی است به 
عنوان داور تعیین شده است.

بنابراین از لحاظ ماهوی و اصولی، تفاوتی بین بند )الف( و ردیفهای 
( نیس��ت و جداکردن آنها از یکدیگر هیچگونه ضرورت و  ( و ) (
فلسفه خاصی نداشته و در تنظیم مفاد این ماده آنقدر بی توجهی 
و ع��دم اعتنا به اصول و مبانی وجود دارد که حتی می توان گفت 
تعیین سازمان برنامه و بودجه به 
عن��وان داور، در ردی��ف یک بند 
)الف( و تعیین رئیس این سازمان 
به عن��وان داور، در بند )ج( یعنی 
تفکیک رئیس سازمان از خود این 
سازمان، ناش��ی از سهل انگاری و 
بی توجهی بوده و هیچگونه فلسفه 
و هدف و دلی��ل خاصی برای آن 
وج��ود ندارد ولی عم��اًل می تواند 
منشاء گرفتاری های بسیاری برای 

طرفین قرارداد باشد.
مع الوصف نباید از نظر دور داشت 
ک��ه آنچه ک��ه از ظاهر م��اده  
فهمیده می ش��ود این اس��ت که 
تنظیم کنندگان ش��رایط عمومی 
پیم��ان به نحوی خواس��ته اند که 
بند )ج( را به عنوان مرکز ثقل این 
ماده قرار دهن��د. به عبارت دیگر 
غ��رض اصل��ی و نهائی و فلس��فه 
وجودی ماده  که همانا ارجاع اختالفات به داوری است، در بند 
)ج( آن خالصه و گنجانده ش��ده است. بنابراین در واقع به منظور 
بررسی »شرط داوری در شرایط عمومی پیمان«، مراجعه به متن 
بند )ج( ماده مذکور و مقایسه آن با مقررات داوری در قانون آئین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی کافی است.
در بند )ج( ماده  آمده اس��ت: »هرگاه در اجرا یا تفس��یر مفاد 
پیم��ان بین دو ط��رف اختالف نظر پیش آید، ه��ر یک از طرفها 

 تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان 
به نحوی خواسته اند که بند )ج( را به 
عنوان مرکز ثقل این ماده قرار دهند. 
به عبارت دیگر غرض اصلی و نهائی 
و فلسـفه وجودی مـاده  که همانا 
ارجـاع اختالفـات بـه داوری اسـت، 
در بنـد )ج( آن خالصـه و گنجانـده 
شـده اسـت. بنابرایـن در واقـع بـه 
منظـور بررسـی »شـرط داوری در 
شـرایط عمومی پیمـان«، مراجعه به 
متـن بند )ج( ماده مذکور و مقایسـه 
آن با مقـررات داوری در قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی کافی است. 



می تواند درخواس��ت ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به 
داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبصره  – چنانچه رئیس سازمان یادشده با تقاضای مورد اشاره 
موافقت نمود، مرجع حل اختالف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره  – رسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی، در چارچوب 
پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود. پس از اعالم نظر 

شورای یاد شده، طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.«
اولین نکته ای که در متن بند )ج( به صورت بارز به چشم می خورد 
این است که در آن کلمة »می تواند« به کار رفته است. بودن این 
کلمه در میان بند مذکور موجب ش��ده که تمام آثار و تبعاتی که 
مدنظر تنظیم کنندگان ش��رایط عمومی پیمان از ارجاع اختالفات 

ب��ه داوری در م��اده  ب��وده 
خنثی و منتفی شود. زیرا کلمه 
»می تواند« مفهوم اختیار و حق 
انتخاب را دارد و به کار بردن آن 
در جمل��ه فوق بدین معناس��ت 
که طرفی��ن در ص��ورت تمایل 
می توانند اختالف��ات خود را به 
داوری ارج��اع کنن��د و اگر هم 
نخواستند و تمایل نداشتند هیچ 
اجباری ب��رای مراجعه به داوری 
ندارند و می توانند مانند سایرین 
اختالفات خود را از طریق مراجع 

قضائی حل و فصل نمایند.
ش��اید در بادی ام��ر قید کلمة 
»می تواند« در بند مذکور ظاهراً 
راه حلی مثب��ت و مفید ارزیابی 
شود و این چنین به نظر آید که 
در آن برای طرفین نوعی آزادی 
و حق انتخاب پیش بینی ش��ده 
اس��ت. ولی واقع امر این اس��ت 
که ای��ن اختیار و ح��ق انتخاب 
هیچ نتیج��ه ای جز بالتکلیفی و 

س��رگردانی برای طرفین ندارد. زیرا ای��ن آزادی و حق انتخاب و 
اختیار را مقنن برای »کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند« 
با قید عبارت »می توانند« در ماده  قانون دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی مصوب  پیش بینی کرده تا در صورت 
»تراضی یکدیگر، منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاه ها طرح 
شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی 

باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.«
بنابراین با بودن این اختیار و حق انتخاب در قانون مزبور، طرفین 
در زمان تنظیم ق��رارداد فقط باید تصمیم بگیرند که می خواهند 
از روش داوری برای حل و فصل اختالفات خود اس��تفاده کنند یا 
خی��ر؛ اگر می خواهند و هر دو طرف در انتخاب این راه اتفاق نظر 
دارند در این صورت باید قصد و نیس��ت و خواسته خود را به طور 
منج��ز و صریح در قرارداد ذکر کنند؛ به نحوی که جای هیچگونه 
تردید و شک و شبهه ای باقی نماند. و اال اینکه در قرارداد نوشته 

شود »طرفین می توانند اختالفات خود را به داوری ارجاع دهند« 
هیچ اثر قانونی ندارد و اساساً نقض غرض است.

در واقع چنین نوشته ای در قرارداد شرطی است که هیچگونه نفع 
و فایده ای بر آن مترتب نیس��ت و طبق بند  از ماده  قانون 
مدنی چنین شرطی باطل است. یعنی اگر یکی از طرفین شرایط 
عمومی پیمان پس از بروز اختالف با طرف دیگر، شرط داوری در 
ماده  را نادیده انگاشته و به منظور احقاق حقوق خود مستقیماً 
ب��ه دادگاه مراجعه کرده و ط��رح دعوی نماید اقدام خالف قانونی 
انجام نداده است. زیرا شرط داوری در صورتی برای طرفین قرارداد 
الزام آور است که طرفین صراحتاً آن را پذیرفته و التزام خود را به 
تبعات آن اعالم کرده باش��ند. به عبارت دیگر، طرفین با پذیرش 
داوری برای حل و فصل اختالفات 
خود در ق��راداد، از دادگاه ها جهت 
رس��یدگی به ماهی��ت دعاوی خود 
سلب صالحیت می نمایند به همین 
دلیل اس��ت ک��ه وقت��ی دادگاه با 
دعوایی که مس��تند آن قراردادی با 
پذی��رش ارجاع اختالفات به داوری 
است مواجه می شود از رسیدگی به 

آن امتناع می نماید.
ب��ا این ترتی��ب بند )ج( م��اده  
به صورتی که تنظیم ش��ده منشاء 
هیچگون��ه اثر قانونی نیس��ت ولی 
می توان��د موجب��ات بالتکلیف��ی و 
س��رگردانی طرفی��ن و ی��ا حت��ی 
تحمیل خس��ارت یا تضییع حقوق 
آنان را فراهم کند. زیرا تصور عموم 
بر این است که ماده فوق اختالفات 
ناشی از ش��رایط عمومی پیمان را 
به داوری ارجاع کرده اس��ت و این 
اش��تباه مختص طرفین این رابطه 
یعن��ی پیمانکار و کارفرما نیس��ت 
بلکه برخی از شعب دادگاه ها نیز در 
استنباط از مفاد ماده  شرایط عمومی پیمان اتفاق نظر ندارند و 
بعض��اً در این خصوص احکام متهافت و متفاوتی را صادر می کنند 
که تعداد آنها در مقایس��ه با س��ایر دعاوی کم نیس��ت. به همین 
دلیل ضرورت دارد آراء مختلفی که در اس��تنباط از بند )ج( ماده 
 ش��رایط عمومی پیمان صادر شده، جمع آوری و جهت اتخاذ 
روی��ه واحد به مرجع ذیصالح قانونی تقدیم گردد تا با صدور رأی 
وحدت رویه نس��بت به آنها از صدور آراء مختلف در این خصوص 
جلوگیری شود. از این رو از خوانندگان محترم درخواست می گردد 
چنانچ��ه هرگونه حکم��ی در خصوص بند )ج( ماده  ش��رایط 
عمومی پیمان در اختیار دارند به دفتر حقوقی انجمن ش��رکتهای 
ساختمانی ارسال نمایند تا ضمن چاپ مفاد برخی از آنها به عنوان 
نمونه در ادامه این مقاله، اقدامات قانونی الزم جهت طرح موضوع 
در هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور ص��دور رأی وحدت رویه از 

طریق مجاری قانونی ذیصالح بعمل آید.

بنـد )ج( مـاده  بـه صورتـی کـه 
تنظیـم شـده منشـاء هیچگونـه اثر 
قانونی نیست ولی می تواند موجبات 
بالتکلیفی و سـرگردانی طرفین و یا 
حتی تحمیل خسارت یا تضییع حقوق 
آنـان را فراهم کند. زیرا تصور عموم 
بر این اسـت که ماده فـوق اختالفات 
ناشی از شـرایط عمومی پیمان را به 
داوری ارجاع کرده است و این اشتباه 
مختـص طرفیـن ایـن رابطـه یعنـی 
پیمانکار و کارفرما نیست بلکه برخی 
از شعب دادگاه ها نیز در استنباط از 
مفاد مـاده  شـرایط عمومی پیمان 
اتفاق نظـر ندارنـد و بعضـاً در ایـن 
خصـوص احکام متهافـت و متفاوتی 
را صـادر می کننـد که تعـداد آنها در 

مقایسه با سایر دعاوی کم نیست. 



  پاگرد

 

پاگرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    

  شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس
شاه عباس از وزیر خود پرسید: "امسال اوضاع اقتصادي کشور چگونه است؟"

وزیر گفت: "الحمداهلل به گونه اي است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!" 
شاه عباس گفت: "نادان! اگر اوضاع مالي مردم خوب بود مي بایست کفاشان به مکه مي رفتند نه پینه دوزان، 
چ�ون مردم نمي توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش مي پردازند، بررس�ي کن و علت آن را پیدا نما تا کار 

را اصالح کنیم."
 

مي گویند حدود  سال پیش، در اصفهان مسجدي مي ساختند.
روز قبل از افتتاح مسجد، کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده کاري ها را انجام مي دادند.

پیرزني از آنجا رد میشد وقتي مسجد را دید به یکي از کارگران گفت: فکر کنم یکي از مناره ها کمي کجه!
کارگرها خندیدند. اما معمار که این حرف را شنید، سریع گفت : چوب بیاورید ! کارگر بیاورید ! چوب را به 

مناره تکیه بدهید. فشار بدهید. فششششششااااررر...!!!
و مدام از پیرزن مي پرسید: مادر، درست شد؟!!

مدتي طول کشید تا پیرزن گفت: بله! درست شد !!! تشکر کرد و دعایي کرد و رفت...
کارگرها حکمت این کار بیهوده و فشار دادن مناره را پرسیدند؟!

معمار گفت : اگر این پیرزن، راجع به کج بودن این مناره با دیگران صحبت میکرد و شایعه پا میگرفت، این 
مناره تا ابد کج مي ماند و دیگر نمي توانستیم اثرات منفي این شایعه را پاک کنیم...

این است که من گفتم در همین ابتدا جلوي آن را بگیرم !

 »سخنان گهربار

 از مردان بزرگ جهان«
 هیچ چیز دشوارتر از تصمیم گیری نیست.

 )ناپلئون بناپارت(
 خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی 

پایان می پذیرد.
 )فیثاغورث(

 امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال 
برای پرندگان.

 )ویکتور هوگو(
 سرچشـمه همـه فسـادها بیـکاری اسـت. 
شیطان برای دستهای بیکار کار تهیه می کند. 
)پاسکال(

 از دشـمن خودت یکبار بترس و از دوستان 
نشناخته خودت هزار بار.

 )چارلی چاپلین(
 تاریخ آینه تمام نمای زندگی بشر است. 
)کانت(  

دل بی همدم و بی دوست دلی بشکسته است
همچو زورق که در آن دور بِگل  بنشسته است

گرمی آتش جان من و تو از عشق است
عشق در جان بشر باغ گلی نورسته است

تک و تنها به کجا راه توانی تو سپرد
راه تنهایی بی دوست رهی دلخسته است

گل انسان چو سرشتند از آن خاک بهشت
در ازل پاک و منزه، ز بدی وارسته است
چشمة آب زالل دل و احساس من اکنون جاریست
بی ثمر چشمه آبیست که آن یخ بسته است

در کنار هم و با هم به صفا می گذرد
جمع یاران به مثل همچو گل و گلدسته است

تا که استاد بما  گرمی دل را آموخت
گرمی دل بدرون شیشه غم بشکسته است

با خبر باش »جهان« بی تو جهان می گذرد
خوش خبر باش که نیکی به جهان پیوسته است
  »جهانگیر عصرآزاد«



یار و نگار در ادبیات ماندگار پارسی
 ز حسن نیم رنگ یار بر من روشن است امشب
اگر مجنون شوم َمنعم مکن حق با من است امشب
قدح لبریز، می گلگون، غزلخوان یار همزانو
پیاله دم به دم در گردش و گردیدن است امشب 
   »صائب«

 
تدبیر چ��ه  را  پیری  گفت  ج��وان��ی 
پیر شوم  چون  گریزد  من  از  یار  که 
گفتار نغز  پیر  داد  اش  ج���واب 
یار از  بگریزی  هم  تو  پیری  در  که 
       »حکیم نظامی«                                                                   

 
می نویسم بر در و دیوار کویش حال خویش
یار     به  یا کسی گوید  یار خواند  را  باشد آن 
 »شهیدی قمی«

 
من یار  حریم  در  پا  نه  آهسته  آفتاب  ای 
ترسم صدای  پای    تو   از   خواب    بیدارش  کند 

 
یارا گذشت  حد  از  صبوری  و  مشتاقی 
را  ما  نماند  طاقت  داری  شکیب  تو  گر 
کن نظر  ما  حال  در  احسان  چشم  به  باری 
را  گدا  بود  راحت  پادشاهان  خوان  کز 

 
سرمست ن��گ��ار  آم���دی  ای  دی���ر 
دس��ت از  دام���ن  ن��ده��ی��م  زودت 
تدبیر آب  ع��ش��ق��ت  آت���ش  ب��ر 
بازننشست  زدی���م  ک��ه  چ��ن��دان 

 
چندست سحر  تا  که  داند  که  فراق  شب 
دربندست  عشق  زندان  به  که  کسی  مگر 
گیرم بوستان  راه  دل  غم  از  گرفتم 
مانندست دوست  باالی  به  سرو  کدام 
مهرگسل یار  به  رساند  که  من  پیام 
پیوندست  هنوز  را  ما  و  برشکستی  که 

 
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست   
هست  کاری  توام  فکر  بجز  روز  و  شب  یا 
بس  و  افتادم  من  نه  زلفت  سر  کمند  به 
هست  گرفتاری  تو  موی  حلقه  هر  به  که 
نیست  کاری  و  سر  تو  با  مرا  که  بگویم  گر 
هست کاری  بدهد  گواهی  دی��وار  و  در 
     »سعدی و ملک الشعراء«

 

دارد من  ی��ار  ب��وی  سحر  نسیم  مگر 
دارد  م��ن  ام��ی��دوار  دل  راح��ت  ک��ه 
گل و  الله  درافتاده اند  سرو  پای  به 
دارد  م��ن  ن��گ��ار  ق��د  شمایل  مگر 

 
می کند  ب��ی وف��ای��ی  م��ا  ب��ا  ی���ار 
می کند  ج��دای��ی  م��ن  از  ب��ی گ��ن��اه 
بی وفا آن  بکشت  را  جانم  شمع 
می کند  روش��ن��ای��ی  دی��گ��ر  ج���ای 
بیگانگی خ��ود  خویش  ب��ا  می کند 
می کند  آش��ن��ای��ی  غ��ری��ب��ان  ب��ا 
دل سنگ  نگار  آن  جوفروشست 
می کند  نمایی  گ��ن��دم  او  م��ن  ب��ا 
رند و  قالشست  و  اوب���اش  م��ن  ی��ار 
می کند  پ��ارس��ای��ی  خ��ود  او  م��ن  ب��ر 
رسید ف��ری��ادم  ب��ه  مسلمانان  ای 
می کند  ب��ی وف��ای��ی  ف��الن��ی  ک���ان 
    »سعدی«

 
نگارا، وقت آن آمد که یکدم ز آن من باشی
دلم بی تو به جان آمد، بیا، تا جان من باشی
دلم آنگاه خوش گردد که تو دلدار من باشی
مرا جان آن زمان باشد که تو جانان من باشی
        »عراقی«

 
یار جز  خود  دیوانگی  غم  گویم  که  با 
دلدار از  غیر  به  میخانه  ره  جویم  که  از 
دیگر نداند  که جز دوست  است  سر عشق 
گفتار اندر  وی  هجران  غم  نگنجد  می 

 
یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟   
دوستی کی آخر آمد دوست داران را چه شد؟
آب حیوان تیره گون شد خزر فرخ پی کجاست؟
خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد؟
»حافظ«   

 
باشی من  ی��ار  که  بکردم  جهد  ه��زار 
باشی  من  ب��ی ق��راِر  دِل  ُم��رادب��خ��ِش 
گردی من  زن��ده دار  شب  دی��ده  چ��راِغ 
باشی  م��ن  ام��ی��دوار  خ��اط��ِر  ان��ی��ِس 
نازند بندگان  به  مالحت  خسروان  چو 
باشی  من  خداوندگار  میانه  در  تو 
»حافظ«         

 

ننوشت نرفت و خط  به مکتب  نگار من که 
شد مدرس  صد  آموز  مسئله  غمزه  به 
»حافظ«   

 
آفریدند ج��ان  از  جسمت  ن��گ��ارا، 

آف��ری��دن��د  ای��م��ان  زل��ف��ت  ک��ف��ر  ز 
شنیدي؟ م��ص��ري  ی��وس��ف  ج��م��ال 
آفریدند  چ��ن��دان  دو  خوبي  را  ت��و 
»فخرالدین عراقی«  

 
ن��گ��ارا  ت��وی��ی  م���ا  دل  ان����در 
و س��ن��گ خ��ارا ک��ل��وخ  ت��و  غ��ی��ر 
ه��ر ع��اش��ق ش��اه��دی گ��زی��د ست
م���ا  ج��ز ت��و ن��دی��ده ای��م ی��ارا

 
خسرو ف��رم��وده ی  ز  که  نگارا  برخیز 

دارم  تو  جوی  دل  قد  چون  غزلی  موزون 
شاه غزل  خوانم  تو  پیش  در  که  نیکوست 
زیرا که هوای رخ نیکوی تو دارم        »بسطامی«

 
است من  یار  زلف  بوی  سحر  نسیم  مگر 

است  من  بی قرار  رنجور  دل  راحت  که 
به خواب درنرود چشم بخت من همه عمر

ببینم که در کنار من است  گرش به خواب 
 

است پیوسته  بهم  دلهای  گرمی  زندگی 
تا در آن دوست نباشد، همه درها بسته است
  »فریدون مشیری«

 
شود نو  بیشه  پیرهن  و  بهار  آی��د 
شود نو  ریشه  اگ��ر  گل  ب��رآورد  نوتر 
نو ک��اله  سبزت  کاکل  روی  زیباست 
شود نو  اندیشه  سرت  در  آنکه  زیباتر 
بسپرید کهنه  می  به  کهن  غم  را  ما 
شود نو  شیشه  اگر  سود  چه  ما  حال  بر 
او بکام  شیرین  و  خسرو  رام  شبدیز 
شود نو  تیشه  اگر  فرق  چه  ما  فرق  بر 
باز می خریم  ترا  ناز  و  می دهیم  جان 
شود نو  پیشه  اگر  کنیم  همان  س��ودا 
»منوچهر آتشی«

نازند  بندگان  به  مالحت  خسروان  نازندچو  بندگان  به  مالحت  خسروان  چو 
باشی  من  خداوندگار  میانه  در  باشی تو  من  خداوندگار  میانه  در  باشی تو  من  خداوندگار  میانه  در  تو 



 اگ��ر به تاریخ نه چندان گذش��ته دور جه��ان )در حدود همین 
 س��ال اخی��ر( توجه کنیم و س��یر تحول آن را ب��ا توجه به 
عصر ماش��ینی ش��دن و متعاقب آن عصر الکترونیکی و اطالعات 
)IT(  پی گیری نمائیم، در مس��یر ترقی کشورها به چند شاخصه 
اصلی برخورد می کنیم که جهت بررسی موضوع می توان انقالب 
فرانس��ه را تجزیه و تحلیل نمود که در ش��روع کار س��عی کردند 
مجموع��ه هنر به معنی اع��م را رونق دهند و پش��تیبانی نمایند 
چون ترقی اقتصادی و اجتماعی فقط با پول و صنعت امکان پذیر 
نیست. پاره ای از اندیشمندان معتقد هستند که اول هنر و سپس 
ارتباطات اقتصادی � اجتماعی پایه و بنیان توسعه اجتماعی است 
و نقطه آغاز و عزیمت آن هنر است که بقیه را دنبال خود می آورد 
و موجب تسهیل توسعه اقتصادی و کشاورزی و صنعت می شود.

از موض��وع هنر که بگذریم ایج��اد ارتباط ج��اده ای � ریلی بین 
گروه ه��ای اجتماع��ی هر کش��وری زمینه های توس��عه را فراهم 
می سازد. زیرا جاده ها، مناطق کشاورزی را با مناطق مصرفی پیوند 
می دهند و میان آنها مناسبات مبادالتی برقرار می کنند به طوری 
که بین منطقه صنعتی با منطقه کشاورزی تعامل خالق مبادله ای 
برقرار می شود و براین اساس مسیر توسعه رونق می یابد به همین 
دلیل مسئولیت و جایگاه وزارت راه در تمام کشورها بسیار سنگین 
و باالس��ت و یکی از اصلی ترین وزارتخانه ها محسوب می شود که 
اولین گام های توسعه را از طریق ارتباطات زمینی فراهم می سازد؛ 

هم��ان کاری که در ترکیه و ی��ا مالزی و یا کره و حتی در آمریکا 
برای برنامه ریزی توسعه انجام شد و تاریخچه شروع توسعه با تولید 
آهن و به دنبال آن سایر عوامل مؤثر آن در دو مجله کتاب شمال 
و جنوب ذکر ش��ده است. پس برقرار کردن ارتباطات زمینی باید 
جزء اولین  اقدام های برنامه ریزی توسعه باشد که باید گفت سالها 
است ایران به این مقوله با دقت نمی نگرد. در اکثر کشورها وقتی 
در منطقه جدیدی ساختمان احداث می شود بالفاصله وزارت راه 
وس��یله ارتباطی را برقرار می کند سپس سایر سرویس دهندگان 
مثل آب، برق، تلفن و... اقدام می نمایند. توجه داشته باشیم ارتباط 
زمینی قابل مقایسه با ارتباط هوایی و یا ریلی نیست البته ارتباط 
ریلی هم بس��یار مهم است پس از شروع کار توسعه کمک کننده 
و کامل کننده می باش��د که آن هم جزء وظایف وزارت راه اس��ت. 
ارتباط زمینی مسیر توسعه تولید اقتصادی و کشاورزی و صنعتی 
و جابجایی را تسهیل می نماید که از همه مهمتر تبادل اجتماعی 
و فرهنگ��ی را موجب می گ��ردد. لذا فعال ب��ودن و اهمیت دادن 
به وزارت راه از مس��ائل اصلی توس��عه در اکثر کش��ورهای رو به 
ترقی و مترقی بوده و هست که شروع آن هیچ ارتباطی با مسکن 
ندارد. البته منکر موضوع مسکن نباید شد که متعاقب انجام یافتن 
مرحله اول توسعه مسکن  الزم می نماید درستی ارتباطات زمینی 
موجب  گردد که مردم شناور نشوند کاری که ایران کرد و حاال در 
فکر حل غیرقابل تصور آن اس��ت؛ چرا؟! چون به علت عدم توجه 

لـزوم وجـود  و    وجـوب
وزارتراهوترابریووزارتمسکن

 مهندس محمدعلی پورشیرازی / عضو کمیسیون انتشارات



به ارتباطات زمینی، روستاها تخلیه شد، شهرهای کوچک تخلیه 
شد و کشاورزی و توسعه واقعی به شکل پول اضافی وارد بازار شد 

و امر زیرساخت های توسعه موزون، مغفول باقی ماند.
عدم توجه و نبود برنامه ریزی صحیح موجب توقف فعالیت ها گردید 
و شیوه های قومی و فرهنگی منطقه ای کشور دگرگون شد. چنانکه 
هیچ فراموش نمی کنم روزی ش��خص مسئولی در اوایل انقالب با 
افتخار بیان کرد هر کس به تهران بیاید یک منزل به او می دهیم 
اینک نیس��ت که ج��واب این ادعا را بدهد که به فرض توانس��تی 
منزل بدهی چرا روس��تاها را تخلیه کردیم، چرا شهرهای کوچک 
را کوچکتر کردیم چرا...؟! یا در  مس��ئولی فرمودند تا دو 
سال دیگر همه در ایران صاحب منزل می شوند ایشان هم نیستند 
ک��ه جواب بدهند. پس باید نتیجه گرفت توس��عه هر کش��وری و 
موجودیت س��الم آن دو قس��مت دارد که بس��یار مهم می باشد و   
اگر بخواهد کار کند )نه اینکه ش��عار بدهد که ما ش��عار می دهیم 

هرچه شعار بزرگتر مطلوبتر( سطح 
وس��یعی دارد.  لذا تجمی��ع این دو 
وزارتخانه راه و مسکن نتیجه ای جز 
عقب ماندگی بیشتر و تخریب جامعه 
و س��رگردانی درپی نخواهد داشت. 
نمی خواهی��م ایرادی را ب��ر مصوبه 
ک��م ک��ردن وزارتخان��ه وارد کنیم 
چون موضوع دیگری اس��ت و بحث 
گس��ترده ای را می طلب��د. در ظاهر 
کوچک کردن عوامل دولتی است اما 
به نظر می رسد در بطن بزرگتر شدن 
آن را داری��م مالحظه می کنیم همه 
چی��ز دارد به نوعی دولتی می ش��ود 
البت��ه بعضی مواقع با مفاهیم ش��به 

دولتی تحقق می یابد.
از سوی کارشناسان واقعی و با دانش 
و مدیران مس��لط با ارائه مستندات 
کافی باید جلوی ای��ن ادغام گرفته 
ش��ود. به واقع این امر یک اش��تباه 
بزرگ می باشد و جالب است که  این 

کار دارد با افتخار انجام می شود. عدم اهمیت به وزارت راه برخالف 
اکثر کش��ورهای جهان باعث ش��ده اس��ت که درگذشته هر وقت 
بودجه کم می آوری��م از بودجه وزارت راه و طرحهای عمرانی این 
وزارتخانه کم می کنیم که خود نش��انه عدم شناخت از واقعیت راه 

و راهسازی و نیاز به آن می باشد.
برعکس در اکثر کشورهای رو به ترقی از هر قسمت بودجه اضافه 
باشد بالفاصله به واحد راه تزریق می شود چون تفکر توسعه واقعی 
مدنظر است. مهار تورم از مصرف خانگی شروع می شود. وجود راه 
موجب می  گردد که تولیدات کش��اورزی و غیره ارزانتر به دس��ت 
مصرف کننده برسد. در بازار شهرهای فرانسه میوه و تره بار تولیدی 
همان روز از ایتالیا وارد بازار می ش��ود که بس��یار تازه و شاداب به 

دست مصرف کننده فرانسوی می رسد.
در گذشته در جلس��ه ای که مرحوم آقای تورگوت اوزال در ایران 
داش��ت تمام توجه او به وزارت راه و توس��عه این واحد بودچنانکه 
همین ترکیه محتاج در س��ال  جم��ع صدور خدمات فنی 
مهندس��ی آن ح��دود  میلیارد دالر ب��ود و اینک به باالی  

میلیارد دالر رسیده است که اکثراً در امر راهسازی است.
امید اس��ت مسئولین امر و به خصوص نمایندگان محترم مجلس 
شورای اس��المی به این امر واقف ش��وند و افکار طرح دهندگان را 
مورد بررس��ی های دقیق علمی قرار دهند و با کارشناس��ی صحیح 
جلوی این اقدام را بگیرند. باید هر دو وزارتخانه فعالتر باش��ند نه 
اینکه ادغام آنها باعث کاهش کارکردهای وزارتخانه جدید در ابعاد 
محتوایی و ساختاری شود که خود بحثی مدیریتی در سازماندهی 
و مدیریت است  و باید به طور جداگانه و تخصصی به آن پرداخته 

شود.
اگر از شعار خارج شویم باید قبول 
کنیم که اشتغال و گسترش آن با 
توسعه کار راهسازی   و به دنبال 
آن توسعه مس��کن در نقاط  دور 
ونزدیک مرتبط می باش��د.  چرا؟ 
چ��ون مصالح � پرس��نل کاری � 
عوامل کشاورزی فعال تر می شوند 
بیشتر  فرهنگی  اجتماعی  ارتباط 

می شود.
ب��ا اختصار اش��کاالت ادغ��ام دو 
وزارتخانه راه و مس��کن بیان شد؛ 
امید است با یاری خداوند متعال 
جلوی این اقدام گرفته شود و به 
جای آن مسیر توسعه به صورت 
مج��زا ب��رای ای��ن دو وزارتخانه 
آماده گردد مث��اًل اتوبانی که در 
س��ال  تصویب و اجرا شده و 
باید  ماهه تمام شود  سال 
درصد آن  اس��ت که کمتر از 
اجرا شده اس��ت و یا اتوبانی که 
می توانس��ت جذب توریس��ت کند. چنانکه در گزارش توجیهی 
آن ذک��ر ش��ده به طول  کیلومتر که ط��رح آن از تونل  
کیلومتری بندرانزلی ش��روع و در خط کنار تا بندر ترکمن ادامه 
می یابد، کس��ی نمی داند م��دارک این پروژه مص��وب قابل اجرا 
کجاس��ت که این پروژه خود می تواند دستمایه یک مقاله مفصل 
ش��ود کاری که کشورهای کوچک عربی از جمله در دبی  انجام 

دادند و ما تماش��اگر ش��دیم.
ل��ذا  کارکرده��ای وزارت راه  را می توان  به طور بس��یار مفصل 
بحث و بررس��ی نمود و امید است مسئولین امور توسعه با ایجاد 
ارتباط زمینی زمینه ه��ای الزم را برای تحقق اهداف وزارت راه 

فراهم س��ازند.

 پاره ای از اندیشمندان معتقد هستند 
کـه اول هنـر و سـپس ارتباطـات 
اقتصـادیـ  اجتماعی پایـه و بنیان 
توسعه اجتماعی است و نقطه آغاز 
و عزیمـت آن هنر اسـت کـه بقیه را 
دنبال خود می آورد و موجب تسهیل 
توسـعه اقتصـادی و کشـاورزی و 

صنعت می شود.
از موضـو ع هنـر که بگذریـم ایجاد 
ارتباط جاده ایـ  ریلی بین گروه های 
اجتماعـی هـر کشـوری زمینه های 
توسـعه را فراهـم می سـازد. زیـرا 
جاده هـا، مناطـق کشـاورزی را بـا 
مناطـق مصرفـی پیونـد می دهند و 
میان آنها مناسبات مبادالتی برقرار 

می کنند 



 آبگیري س��د س��یمره که از نظ��ر حجم مخزن س��دهاي بتني 
دومین س��د و از نظر ارتفاع پنجمین س��د بزرگ کشور مي باشد 
در تاری��خ  از طری��ق ویدئو کنفرانس و با پیام ریاس��ت 
محترم جمهوري اسالمي ایران و ابالغ دستورایشان به جناب آقاي 
مهندس رضازاده مدیر عامل محترم ش��رکت توسعه منابع آب و 

نیروي ایران بصورت رسمي آغاز گردید.
حجم مخزن سد سیمره در حدود  میلیون متر مکعب بوده 
و مطابق بر آورد انجام ش��ده بر اساس متوسط آورد رودخانه ، پر 
ش��دن مخزن در حدود  سال طول خواهد کشید لذا مرحله اول 
آبگی��ري آن در تاریخ  با حض��ور جناب آقاي مهندس 
عطارزاده معاونت محترم وزیر نیرو، با انداختن دریچه هاي تونل 

انحراف ش��ماره ی��ک آغاز و با باال آم��دن آب دریاچه، فرازبند در 
هفته اول اردیبهش��ت ماه شکافته شدو با گذشتن آب از خروجي 
، امکان تداوم تامین حقابه پایین  تحتاني ش��ماره یک در بلوک 

دست فراهم گردید .
آبگیري سد سیمره در فصل سیالبي بهار از این نظر  حائز اهمیت 
مي باش��دکه تا زم��ان راه اندازي اولین واحد نیروگاه س��یمره در 
اس��فند  تراز آب مخزن به تراز بهره برداري نیروگاه برسد. 
سد سیمره جزو معدود س��دهایي است که کلیه مراحل طراحي 
و س��اخت آن بدست متخصصان و مهندسین ایراني انجام گرفته 
و ای�ن پ�روژه افتخار دیگري براي جامعه مهندس�ي ایران 

مي باشد.

یمسیمره سدع یر ب از



 در اجراي عملیات بخش��هاي مختلف این س��د، مشکالت و موارد 
قابل توجهي پدید آمد که مستلزم بکارگیري روشهاي نوین و 
ابتکاري بود، برخي از این ابتکارات و ابداع   ش��یوه هاي جدید در 
زمینه گود پي و بتن ریزي هاي سد سیمره به شرح زیر ارائه مي گردد:

 

پیدایش مغار و آبراهه در عمق  متري گود پي
ب��ا حف��ر دو تون��ل در جناح چپ و جناح راس��ت ب��ا موقعیت  
مترزیرت��رازآب رودخان��ه و ایجاد پرده آببند ب��ه عمق  متر   
ازتراز کف رودخانه ودردوطرف پي س��د، عملیات گودبرداري پي 
س��د بعمق  متر از کف رودخانه با مصالح آبرفتي و لجن آغاز 
ش��د. مش��کالت حفاري گود پي تا قبل از تراز  یعني  متر 
باالتر از سنگ کف پیش بیني شده پي سد، هنوز دیده نشده بود، 
لیکن از این تراز به پایین در حین حفاري ابتدا آبراهه که در طول 
قرنها توس��ط آب ایجاد ش��ده و بصورت آبراهه و مغاره اي در دل 
س��نگ بود از سمت باالدس��ت تا پایین دست محل سد پیدا شد 

بطوري که عمق آن درپایین دست این آبراهه به  متر رسید.

به تدریج و در حین حفاري بیشتر، مغار بزرگي نیز با عمق بیش از   
متر و ابعاد حداقل  متر در پایین دست مشاهده شد، مغار و آبراهه در 
شرایطي که توسط رسوبات آبرفتي شسته شده و جدار آن به این دلیل 
که قرنها در آن آب جریان داشته کامال صیقلي شده بود نمایان گردید. 
اصالح ومقاوم سازي سنگ پي سد در این دو بخش از گودال پي، 
خود تمهیدات خاصي را نیازداشت که بمرحله اجرا درآمد و شرح 

آن درمقاله دیگري درآینده نزدیک منتشر خواهد شد.

 

 وضعیت پي جناحین سد سیمره
از ابتداي شروع پروژه و بویژه همزمان با حفاري جناح چپ مساله 
انتخاب جرثقیل مناس��بي که بتواند در حمل مصالح تخلیه گود 
پي و انتقال بتن بدنه براي یک سد بتني دوقوسي که ارتفاع  
متر از سنگ پي دارد بعنوان یک موضوع کلیدي در اجراي طرح، 
مورد توجه ق��رار گرفت.گزینه جرثقی��ل دره اي بدالیل مختلف 
منجمله بدلیل نیاز ب��ه دکل بلند به ارتفاع  متر برروي جناح 
چپ و یا ضرورت ساخت یک پل با ارتفاع  متر جهت تردد در 
باالي جناح راست که ارتفاع زیادي براي ایجاد آن ضرورت داشت 
بسیار گران و وقت گیر بود و بهمین علت غیرقابل اجرا تشخیص 
داده شد، ضمن آنکه تخریب ناگهاني در نزدیکي محور طاقدیس 
راوندي در جناح چپ اتفاق افتاد که بعدها به زون شکست جناح 
چپ معروف گردید. و نگراني از عدم تکافوي مقاومت کلي سنگ 
در این جناح براي استقرار دکل و همچنین مشکالت اعتبار ارزي 

و تحریم باعث شد که این گزینه بطور کلي منتنفي گردد. 

ه ا بوسیلهنوارن روشجدیدبتنریز
 Cable"ب��ه دلیل عدم ام��کان اس��تفاده از جرثقی��ل دره اي یا
Crane به منظ��ور برنامه ریزي در اجراي بتن ریزي بدنه س��د 
س��یمره و امکان بهره گیري از سیس��تم انتقال بت��ن که از نظر 
س��رعت بتن ریزي بتواند با جرثقی��ل دره اي رقابت نماید گزینه 
نوار نقاله مورد بررس��ي قرار گرف��ت. از آنجائیکه بتن ریزي با نوار 
نقاله براي اولین بار در اجراي س��د دوقوس��ي بتني در ایران مورد 
استفاده قرار مي گرفت و هیچ تجربه قبلي براي سدهاي بتني دو 
قوس��ي با این ابعاد و عظمت وجود نداش��ت لذا طراحي، ساخت، 
نصب و بهره برداري از این سیستم با تالش و همت کارشناسان و 
مهندسین ایراني و با استفاده از توانمندیها و امکانات داخل کشور 

انجام گرفت.
در ابتدا روش ها و امکانات طراحي، س��اخت و راه اندازي سیستم 
نوار نقاله جهت انتقال بتن به بدنه س��د شناسایي و طراحي شد. 
پس از آن نوارنقاله ها و پایه ها با طول هاي مورد نیاز طبق نقش��ه 

هاي مربوطه ساخته و نصب گردید.
ب��ه خاطر ارتفاع  متري س��د و ط��ول  متري آن چهار 
سیس��تم نوار نقاله جهت بتن ریزي س��د سیمره تهیه گردید، در 
طراح��ي ه��ر یک از این چه��ار روش با در نظر گرفت��ن ارتفاع و 
عرض مورد نیاز، طرح مربوطه بررس��ي و آماده گردید که بش��رح 

زیر باستحضار مي رساند:
سیس�تم اول: یک دس��تگاه TOP BELT ب��ه طول  متر 
طراحي و ساخته شد. جهت ساخت آن از دو نوار نقاله  متري 
که در یک نقطه به هم مفصل مي ش��دند استفاده شد و سیستم 
بوس��یله یک اتصال مفصلي به بدنه جرثقی��ل ماني تواک متصل 
گردید. این سیستم در پایین دست بدنه سد بر روي پالتفرم  
مس��تقر شده و با استفاده از متر طول نوار نقاله ) قطعه نوار( 
عملیات بتن ریزي از تراز  الي  بدنه س��د اجرا ش��د، در 
متر از گود پي  این مرحله در حدود مترمکعب تا ارتفاع 
بتن ریزي انجام گردید، بدلیل افزایش ارتفاع بدنه سد در مرحله 

درسدساز نویناجرا ابتکاراتوروشها



اول   بتن ریزي و جهت پوشش نوار نقاله به بلوک هاي بدنه سد 
با ساخت یک ستون  متري ارتفاع ترازهاي سیستم انتقال بتن 
افزایش یافته و عملیات بتن ریزي تا تراز  امکان پذیر گردید.
طول مناس��ب نوارها و انعطاف پذیري سیستم به دلیل وجود دو 
اتص��ال مفصل��ي، زمان بتن ریزي از یک بلوک ب��ه بلوک دیگر را 
کاه��ش داده و باعث کوتاهتر ش��دن فاصله بت��ن ریزي بلوکهاي 

مختلف سد گردید .

 سیستم دوم: این سیستم در باالدست بدنه سد بر روي پالتفرم 
 مس��تقر گردید و با اس��تفاده از  متر طول نوار نقاله ) 
قطعه نوار ( عملیات بتن ریزي از تراز  تا  بدنه سد اجرا 
شد، در این سیستم نوار انتهایي بوسیله جرثقیل جابجا مي گردید.

در بتن ریزي بلوک بدنه س��د همزمان با افزایش ارتفاع بدنه سد با 
اضافه نمودن سکشن هاي تاور کرین به عنوان پایه نوار نقاله بتن 
ریزي انجام و علیرغم شیب باالي نوار نقاله، بتن با کیفیت مناسب 

به مقطع وارد گردید.
در بتن ریزي بلوک  بدنه س��د)تصویر ذیل( با تخلیه بتن توسط 
کامیون به داخ��ل هاپر و انتقال بتن با نوار نقاله به مقطع، بتن با 
کیفیت و سرعت مناسب ریخته شد در این مرحله     متر 

مکعب بتن ریزي انجام گرفت.

سیس�تم س�وم: در این روش با اس��تقرار یک تاور کرین و یک 
س��تون جهت تکیه گاه در باالدست سد که افزایش ارتفاع آن به 
راحت��ي قابل تنظیم بود ش��بکه نوارها همراه با ارتفاع س��د، بتن 
مورد نظر را باال برده و بوسیله بوم تاور کرین، نوارها در هر بلوک 

همسطح بتن ریزي قرار مي گرفت.
این سیس��تم در پالتفرم  مستقر گردید و با استفاده از  
متر نوار نقاله ) قطعه نوار( بوس��یله تاورهاي لیبهر  و کایزر 
عملیات بتن ریزي از تراز  تا  بدنه س��د اجرا شد در این 

مرحله حدود  متر مکعب بتن ریزي انجام گرفت.

سیس�تم چهارم : پ��س از افزایش ارتفاع بلوک هاي بدنه س��د و 
محدودی��ت ارتفاعي تاور کرین براي ادام��ه روند بتن ریزي    بدنه 
سد،"سیستم چهارم" طراحي و مورد بهره برداري قرار گرفت. در این 
سیستم از نوار نقاله هاي تلسکوپي که قابلیت چرخش  درجه در 
صفحه افقي و  درجه در صفحه قائم را داشتند، با طول حداکثر 
 متر استفاده گردید. این نوارها  بر روي ستونهایي که روي بدنه 
سد نصب مي شدند قرار گرفته و به همراه بلوک هاي بدنه سد، افزایش 
ارتفاع پیدا مي کردند. حداکثر راندمان بدس��ت آمده با این سیستم 
حدود  مترمکعب در ساعت بود که یک رکورد به حساب مي آید. 
طول کل نوارهاي مورد استفاده در این سیستم در حدود  متر 

بوده و از ارتفاع  الي  بتن ریزي انجام گرفته است.

ب��ه دلیل تع��داد کم بلوک ه��اي بدنه س��د س��یمره ) بلوک(، 
محدودیت در امکان بتن ریزي، صرفا آماده س��ازي مقاطع بوده و از 
سیستم تولید و انتقال بتن هیچ محدودیتي براي پروژه بوجود نیامد 
و راندمانهاي مناسبي نیز با این سیستم ثبت گردید. در صورتي که 
این سیستم در سدهاي با تعداد بلوک هاي بیشتر مورد استفاده قرار 

گیرد مي توان رکوردهاي بیشتري را بوسیله نوار نقاله ثبت نمود.
به هر حال سیس�تم انتقال بتن بوسیله نوار نقاله مي تواند 
 به عن�وان یک روش جدی�د در کنار اس�تفاده از جرثقیل

 دره اي و تاورکرین مورد عمل قرار گیرد. سیستم جدید را با 
توج��ه به قابلیت هاي آن، مي توان به عنوان یک رقیب جدي براي 
سیس��تم هاي قبلي و رایج در نظر گرفت. از مهمترین مشخصات 
آن  مي توان به راندمان باال و عدم نیاز به کشورهاي خارجي جهت 

ساخت و راه اندازي آن اشاره نمود.



توتجهیزاتدرداخلکشور ابتکاریماشین طراحیوساخ
سدسیمره جه

  از مهمترین تجهیزاتي که قرار بود از خارج از کشور براي سد سیمره 
تهیه شود عبارت بود از:

الف: جرثقیلهاي شني  تني و  تني؛
ب: دستگاه هاي تولید مصالح و بتن )سنگ شکن ها(؛

ج: قالب هاي بدنه سد؛ 
د: مرکز دوغاب ساز ؛

steel liner جرثقیل  تن در حال نصب    

تامین ماش��ین آالت فوق الذکر بدالیل زیر از خارج از کش��ور محقق 
نگردید و ش��رکت تصمیم گرفت ماش��ین آالت مورد نیاز را در داخل 

کشور به صورت ساخت یا بازسازي یا تغییرکاربري تهیه نماید.

 جرثقیل  تني

 مش��کالت اساسي مالي و اداري در زمینه خرید  عدد تاورکرین به 
ظرفیت  و  تن درجناحین که منجر به ساخت و بازسازي 
دو دس��تگاه جرثقیل بوم خشک با ظرفیت  تن ) تن متر( 
و  تن ) تن متر( گردید و براي اولین بار در ایران بوس��یله 
نوار نقاله نصب ش��ده روي جرثقیل  تن در تراز  بتن ریزي 

پي سد آغاز شد.
طوالني بودن تش��ریفات تامین قالبهاي بدنه س��د از خارج کش��ور و 

گران بودن آن.
حج��م باالي حفاري و تزریق ب��راي پرده آب بند ایجاب میکرد واحد 
مرکزي دوغاب با ظرفیت  تا  لیتر در ساعت ساخته شود 
 PFC و نیز براي کنترل دبي و فشار گمانه ها ساخت دستگاه ثبات و

متر در دستور کار قرار گرفت.  

  

 دستگاه ثبات

الت س��اخته ش��ده براي سدسیمره زیاد  از آنجائي که تعداد ماش��ین
مي باشد به اختصار به چند نمونه از آن اشاره مي گردد.

- طراحي و ساخت جرثقیل  تن؛
- طراحي و ساخت نوارنقاله بتن ریزي و متري قابل نصب روي 

جرثقیل بومخشک و تاورکرین؛
- بازسازي و ساخت قطعات جرثقیل  تن؛

- ساخت قالب هاي بدنه سد؛
MD و قطعات ارتفاعي تاور لیبهر  -س��اخت قطعه کاج تاور 

؛
- دوغاب ساز، دستگاه ثبات و PFC متر؛

- طراحي، ساخت و نصب سیستم خنک کن مصالح بچینگ ؛
-طراحي، ساخت و نصب سیستم تولید مصالح بتن؛

-مرکز اتوماتیک تولید دوغاب سیمان؛



مالزی
کس��انی ک��ه قصد دارند در مال��زی مدیریت موث��ری بر دیگران 
اعمال کنند باید از موارد کلیدی مش��خصی آگاهی داشته باشند 
که ممکن اس��ت نسبت به آنچه در کش��ور خود با آن سر و کار 

داشته اند، تفاوت های عمده ای داشته باشد. 
 نخست  اینکه در سیستم سلسله مراتبی مالزی، از مدیران انتظار 
می رود اش��خاصی باش��ند که الیق احترام هس��تند و این احترام 

بیش��تر بر مبنای ویژگی های ش��خصیتی اس��ت تا موارد کاری. 
اشخاصی الیق احترامند که مسن تر باشند و دانایی که سن باال 
به ارمغان می آورد را به همراه داش��ته باشند. همچنین اشخاص 
وقتی شایس��ته احترامند که رو در روی دیگران رفتار احترام آمیز 
از خود نش��ان دهن��د. بنابر این، یک مدیر نبای��د هیچ گاه کاری 
انجام دهد که موجب خدشه دار شدن وجهه زیردستان خود شود. 
بهترین راه برای تذکر دادن به دیگران اس��تفاده از یک ش��خص 
ثالث اس��ت. احترام گذاش��تن به اشخاصی که بسیار صریح و بی 
پرده صحبت می کنند نیز کار دش��واری است – سر بسته سخن 

نگرشی اجمالی بر 

شیوههایمدیریتیدرچندکشورجهان
مترجم: آزاده معدنیان 

 اشاره:
ثری در کارایی بهره وری، اثربخشی سازمانی  مدیریت یکی از زیرسیس�تم های سازمانی اس�ت که نقش مهم و م
دارد. مدیریت را عده ای علم و فن و هنر اداره س�ازمان تعریف کرده اند که به دلیل ارتباط مس�تقیم آن با منابع 
انسانی سازمان، شیوه هاو الگوهای مدیریتی می تواند در روند و فرایند امور سازمانی و در بهینه سازی کارکرد آن 
تأثیر بسزایی داشته باشد و آن را ارتقاء بخشد به طوری که گردش عملیات ستادی و صرف را در جهت رسیدن 
به چشم اندازها و بیانیه مأموریت سازمانی سرعت و سهولت دهد. بدین منظور خالصه ای از شیوه های مدیریتی 

در هشت کشور جهان را برای اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران درج می کنیم.



گفتن و با سیاس��ت بودن نوعی هنر اس��ت، در حالی که صراحت 
بیان می تواند به عنوان رفتار نامودبانه و سطح پایین تلقی شود.

از مدیر انتظار می رود تا س��المت زیردستان خود را به طور کامل 
م��ورد توجه قرار دهد – هم در محی��ط کار و هم در خارج از آن. 
 این رابطه را بیش��تر می توان به رابطه پدر و فرزندی تعبیر کرد تا 

رابطه رییس و مرئوس در دیدگاه غربی آن. 
دوم  اینکه از آنجایی که اش��خاص رویکرد گروه��ی به کار دارند، 
مایلند بخش��ی از یک تیم محس��وب ش��وند و توقع دارند که کار 
در جهت رس��یدن به اهداف تیم، باعث تعالی اهداف شخصی آنها 
ش��ود. مدیران باید به جای اینکه رقابت درون گروهی  ایجاد کنند 
ک��ه به عدم هماهنگی و نارضایت��ی خواهد انجامید، این همکاری 

درون گروهی را تقویت کنند.

هند

 هن��د یک جامعه ش��دیداً سلس��له مراتبی دارد )ش��اید سلس��له 
مراتبی تری��ن در دنی��ا( و این ام��ر به وضوح بر رویک��رد مدیریتی 
تاثیرگذار اس��ت. الزاما باید رئیسی وجود داشته باشد و  این مدیر 
در نقش یک رئیس رفتار کند. جایگاه یک مدیر مس��تلزم میزان 
مش��خصی از نقش »رئیس« را بازی ک��ردن و مقدار معینی رفتار 
متفاوت نسبت به زیردستان اس��ت. قطعا از مدیر انتظار نمی رود 
هیچ گونه وظیفه خدمتکاری انجام دهد مانند قهوه درست کردن 
ب��رای همه ی��ا جا به جا کردن صندلی ها در ی��ک اتاق کنفرانس! 
مفاهیم مساوات انسانی آنگلوساکسونی که در آن رئیس به عنوان 
رهبری مساوی با سایر اعضای گروه تلقی می شود در جامعه ای که 
هنوز تحت تسلط سنت های تاریخی قرار دارد، عمال غیر قابل درک 
است. بنابر این از رئیس انتظار می رود دستورالعمل های مشخصی 
بدهد که باید به طور دقیق  مورد اجرا قرار بگیرند – حتی اگر همه 
یقینا بدانند که دس��تورات نادرست هستند. تقاضاهای نامشخص 
ب��رای انجام کارها، با این انتظار ک��ه کارمندان از توانایی های خود 
استفاده خواهند کرد، ممکن است به عدم انجام کار بینجامد؛ چرا 

که کارمندان از خواسته مدیر آگاهی کامل ندارند.
مدیری��ت کردن اش��خاص در هن��د به س��طحی از مدیریت خرد 
نیازمند است که در غرب بسیاری با آن راحت نیستند، اما احتماال 

بهترین نتایج را به دنبال خواهد داشت.

انیا اس


در اس��پانیا موقعی��ت و منزل��ت یک مدیر بس��یار مهم اس��ت و 
ویژگی های ش��خصیتی مدیر از اهمیت باالتری نسبت به خبرگی 
او در کار برخوردار اس��ت. میزان احترامی که از س��وی زیردستان 
به یک مدیر گذاش��ته می شود نسبت مستقیمی با شخصیت مدیر 
دارد. ویژگی های شخصیتی عمده ای که مورد ستایش سایرین قرار 
می گیرد، می تواند ترکیب نیرومندی از شرافت، شجاعت، جدیت، 

قابل اطمینان بودن و پذیرش چالش های جدی مدیریت باشد.

از مدیران انتظار می رود که مدیریت کنند. مدیران اس��پانیایی به 
عنوان فرمانروایان نیک اندیش ش��ناخته می شوند. از رئیس انتظار 
می رود ش��جاع باشد و ممکن است مشورت به عنوان ضعف تلقی 
گردد: »آیا او راه حل را نمی داند؟« این بدان معنا نیست که بحث 
کردن ممنوع اس��ت، درست بر عکس. تا وقتی که همه به این امر 
واقف باشند که چه کسی نهایتا رئیس است و چه کسی حرف آخر 

را می زند، هر کاری مجاز است.
دس��تورالعمل های کاری وظیفه محور و خاص هستند و جزئیاتی 
درباره اینکه چگونه باید هدف  نهایی حاصل  شود، به همراه دارند. 
مدیران در هنگام رخ دادن اش��تباهات آنها را متذکر می ش��وند و 
دیگر حرفی از آنها زده نمی ش��ود. سیستم های سنجش و ارزیابی 
رس��می آن گونه که در بسیاری کش��ورها مورد استفاده گسترده 
اس��ت، در اس��پانیا امري جدید محسوب ش��ده و همیشه از آنها 

استقبال نمی شود.
 

 اتری

همانگون��ه که از یک فرهنگ کاری عمدتا سلس��له  مراتبی انتظار 
می رود، مدیران در این کشورها نسبت به کشورهایی که رویکردی 
فراگیرت��ر دارند، کمتر در فک��ر جلب توافق کارمندان هس��تند. 
بنابر این مدیران می توانند به سمتی گرایش پیدا کنند که دستورات 
مستقیمی به زیردستان خود بدهند. کارمندان، دستورات را با دقت 

کامل اجرا خواهند کرد.
این امر همچنین بدین معنا است که از مدیران انتظار می رود که 
تصمیمات را اتخاذ کنند و در مقایس��ه با کشورهایی مثل سوئد یا 
هلند که تصمیمات به صورت توافقی گرفته می شود، بسیار کمتر 
همکاران خود را در فرآیند تصمیم گیری شریک می کنند.  این نوع 
مدیریت دس��توری در کنار رفتاری حاک��ی از ادب و احترام اجرا 
می شود. رییس مستبد و ظالمی را تصور نکنید که دستورات خود 
را با خش��م و قهر فراوان به زیردس��تان وحشت زده خود تحمیل 
می کند، تمام فعالیت ها با جذبه و خوش��رویی زیاد انجام می شود. 
در واق��ع »جذبه« به عنوان یک��ی از صفات یک مدیر خوب تلقی 

می گردد.

برزیل

موقعیت و منزلت ش��خصی یک مدی��ر از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت و تقریب��ا می ت��وان گفت که رفت��ار و من��ش وی به اندازه 
توانایی های کاری او مهم اس��ت. احترامی که از طرف کارمندان به 
مدیر گذاشته می شود، رابطه مستقیمی با شخصیت او دارد. روابط 
بین انس��انی در  فرهنگ آمریکای التین حائز اهمیت باالیی است 
و رئیس و زیردس��تانش س��خت تالش می کنند تا روابطی بر پایه 

اعتماد و احترام به شان اشخاص را شکل دهند.
پیش از هر چیز از مدیران انتظار می رود که مدیریت کنند. رئیس 
باید دس��تورات مستقیم صادر کند و انتظار می رود  این دستورات 



بدون بحث و صحبت زیاد اجرا گردند. )در صورتی که نیاز به بحث 
بود، باید به صورت خصوصی انجام ش��ود تا بی توجهی به سلسله 

مراتب در مالء عام به نمایش گذاشته نشود.(
اگر می خواهید به کارمندان برزیلی خود دستوراتی بدهید، سعی 
کنی��د تا آنجا که می توانی��د  این کار را واضح، دقیق و جامع انجام 
دهید. اگر خواسته اید کاری انجام شود و آن کار انجام نشده باقی 
مانده اس��ت، با طرح پرسش هایی از خود آغاز کنید.  آیا دستورات 
من به طور ش��فاف بیان ش��دند؟ آیا خیلی نامفه��وم بودند؟ اگر 
ش��ما دستورات جزئی بدهید، تنها بخش��ی از کار انجام می شود. 
)همانگونه که در فرهنگ های به ش��دت سلس��له مراتبی مرسوم 
است، زیردستان دقیقا کارهایی که به عهده شان گذاشته می شود 
را انج��ام می دهن��د و فراتر رفتن از این حد می تواند س��رپیچی از 

رییس تلقی شود!(

چین

در فلس��فه کنفوس��یوس تمام روابط نابرابر فرض می شوند. رفتار 
اخالقی ایجاب می کند که به این نابرابری ها احترام گذاشته شود. بنا 
بر این شخص مسن تر باید خود به خود از شخص جوان تر احترام 
ببیند و همچنین شخص عالی رتبه از زیردست خود.  این رویکرد 
کنفوسیوس��ی باید به عنوان اساس و بنیان تفکر مدیریتی در نظر 
گرفته شود و مسائلی چون توانمند سازی و دسترسی آزاد به تمام 
اطالعات توسط چینی ها در بهترین حالت به عنوان عقاید عجیب 

غربی تلقی می شوند.
)باید در نظر داش��ت که بسیاری در چین مانند خیلی کشورهای 
دیگر آسیایی علت اصلی مشکالت غرب را عدم توجه به ارزش های 

سلسله مراتبی می دانند.(
بنابر این، رویکرد مدیریتی در چین تمایل به شیوه دستوری دارد. 
مدیر ارش��د دستورات را به زیردستان خود داده و آنها نیز به نوبه 
خود دس��تورالعمل ها را به زیردستان خود منتقل می کنند. انتظار 
نمی رود که زیردس��تان تصمیمات مافوق خود را زیر سوال ببرند، 
 این کار نش��انه بی احترامی ب��وده و دلیل اصلی از بین رفتن وجهه 

تمام کسانی است که با  این امر درگیرند.
مدی��ر باید به عنوان پدری در نظر گرفته ش��ود که توقع وفاداری 
و اطاعت از کارمن��دان خود دارد. در عوض از مدیر انتظار می رود 
که به سالمت کارمندان خود اهمیت دهد.  این رابطه، رابطه ای دو 

طرفه است که برای هر دو طرف سودمند است.

 دانمار

 ساختارهای کاری در دانمارک بسیار مسطح هستند. این ساختار، 
س��طح مناسب کشورهای اسکاندیناوی اس��ت که به یک رویکرد 
تس��اوی گرا و توافق طلبانه تمایل دارن��د. یک مدیر نمی خواهد به 
عنوان شخصی جاه طلب دیده شود که به تنهایی تصمیم دشواری 

را به عهده گرفته و بخش عمده کار را ش��خصا انجام داده اس��ت. 
در جامعه ای که از اعضای خود می خواهد که گفتار های مش��هور 
دانمارکی را الگوی کار خود قرار دهند، مانند »فکر نکن که کسی 
هس��تی«، »فکر نکن ک��ه از ما عاقل تری« و »فک��ر نکن که از ما 
بهتری«، بسیار دشوار است که یک مدیر نقش سنتی پدرانه خود 

را بازی کند.
بنابر این یک مدیر خوب کس��ی اس��ت که تشویق کرده و هدایت 
می کند، کسی که کارها را به همکاران با کفایت و توانمند محول 
می کند و شفاف و بدون ابهام ارتباط برقرار می کند. مدیر از طریق 
یک نظام شایس��ته س��االر که به توانایی های ف��رد در یک زمینه 
خاص پاداش می دهد، به س��مت خود رسیده است. بنا بر این برای 
پیش��رفت کردن باید کارآمد و س��خت کوش جلوه کرد. خبرگی 
مش��هود در کار نس��بت به روابط بین انس��انی از اهمیت باالتری 
برخوردار اس��ت. نتیجه مشخص  این انتظارات مدیریتی  این است 
که هر کس��ی که به همکاران خود در دانمارک از دید یک رئیس 
مستبد بنگرد، به احتمال زیاد بی ادب و متکبر دانسته می شود و 

بنابر این از دریافت مقدار ضروری پشتیبانی و کمک باز می ماند.

اپور سن

مدیران، اغلب مس��ن هس��تند و همین امر آنه��ا را صاحب نفوذ 
می کند، همانگونه که در خور یک س��اختار سلس��له مراتبی است 
به مانند بقیه کشورهای آسیایی، سن باالتر هنوز به معنای خرد و 
دانایی است و اشخاص راحت ترند با یک مدیر مسن سر و کار داشته 
باشند تا با یک جوان مس��تعد و کار بلد. مدیران اتخاذ تصمیم ها 
را به تیم ها محول می کنند و انتظار احترام واضح به تصمیمات را 
دارند، اما  این امر بدان معنا نیس��ت که منطق پشت یک تصمیم 
هرگ��ز مورد بحث قرار نمی گیرد. هر اختالفی به صورت خصوصی 
مطرح می ش��ود به جای  اینکه در مقابل حاضران یک جلس��ه به 
بحث گذاشته شود. )این امر ممکن است در مورد شرکت های چند 

ملیتی که در سنگاپور تاسیس شده اند، صدق نکند.(
مانند تمام فرهنگ های کاری کنفوسیوس��ی، مدی��ر انتظار دارد 
که به او احترام گذاش��ته ش��ود و از او اطاعت ش��ود و در عوض 
ای��ن وفاداری و فداکاری، او توجه کاملی به س��المتی اعضای تیم 
خود معطوف می دارد.  این توجه ش��امل نگاهی پدرانه به بسیاری 
از جنبه های زندگی زیردس��تان می ش��ود. رابطه مدیر با تیم خود 

ضرورتا پس از اتمام روز کاری به پایان نمی رسد.
خارج از روابط فامیلی، ترفیع بر اساس لیاقت و معیارهای عملکردی 
صورت می گیرد نه بر اساس روابط، اما معیارهای عملکردی ممکن 
اس��ت نسبت به مش��ابه خود در غرب متفاوت باش��د و در باالی 
لیست ممکن است توانایی خلق تیمی هماهنگ که اشخاص در آن 

احساس راحتی کنند جای گرفته باشد.
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 در بحث عدالت اجتماعی و آزادی نیز دیدگاههای متفاوت اندیشگی 
توسط نظریه پردازان ارایه شده است که برای دریافت 

بهتر به پاره ای از آنها اشاره می کنیم. در زمینه آزادی باید بگویم 
که در بعد هنجاری و بنیادی آن محل اختالف نظر اس��ت که آن 
هم ریشه در درک متفاوت از آزادی به عنوان مقوله ای باز از نقطه 
نظر مبانی نظری دارد، که منبع و منش��ا برداش��تهای متفاوت و 
حتی متضاد می شود، به طوریکه برابری هنجاری با نقطه نظرهای 
منفی نس��بت به آزادی همراه اس��ت و از طرف کس��انی حمایت 

می شود که دیدگاه لیبرالیسم را به صورت گسترده پذیرفته اند.
در این دیدگاه تمام افراد صرف نظر از هر قانونی با یکدیگر برابرند 
ام��ا این برابری، در محدوده هنجاره��ای اجتماعی قرار می گیرد، 
هرک��س از نظر عقاید و تمایالت خود آزاد اس��ت اما در چارچوب 
قانونی محدود، این چارچوب برای پیش��گیری از تجاوز به برابری 

رسمی افراد دیگر طراحی شده است.
 در مقاب��ل برابری بنیادی، تنگناهای اساس��ی و مهم، جلوه های 
آزادی را در براب��ری هنج��اری مورد انتقاد ق��رار می دهد. در این 
دیدگاه نابرابری یک مساله تفرقه انگیز و فاقد بازدهی تلقی می شود. 
بنابراین طرفداران برابری بنیادی رویکردی مثبت نسبت به آزادی 
را می پذیرند که با توافق روی برابری منابع یا عدالت توزیعی همراه 
اس��ت. چون ازاین طریق نیازها درسطح موثری تامین می شوند و 
در نتیجه بر مس��اله ای مانند تهدید آزادی توس��ط فقر و نابرابری 
غلبه می کند. طرفداران این رویکرد هواداران دموکراسی اجتماعی 
پیشرفته هستند. الزم به ذکراست که مخالفان برابری بنیادی به 
عوامل تبعیض واعمال زور دراین رویکرد اعتراض می کنند وازاین 
جنبه آن��را با  نابرابری های هنجاری در تض��اد می بینند که برای 
جلوگیری از توسعه بحث نظری به همین  میزان بسنده می کنیم.
در ای��ن چارچ��وب، عدالت اجتماعی با س��ه معی��ار قابل تبیین 
-موقعیت  - استحقاق  - نیاز  می باشد، که بر این اساس معیار: 

دربرگیرنده تعریف ازمفهوم یا مقوله عدالت اجتماعی می باشد که 
می توان خالصه آن را در جدول زیر آورد.   

 بر اس��اس جدول باال در تئوری لیبرالیسم سیاسی و راست گرایی 
جدید تأکید بر نیاز ممکن اس��ت غیرعادالنه یا نابرابر توجیه شود 
علت این اس��ت که نی��از می تواند بر توزیع نابراب��ر درآمد یا ثروت 
داللت داش��ته باش��د که با مالک های استحقاق و حق مالکیت در 
تضاد قرار می گیرد. درمقابل تئوری های مارکسیس��م، فمینیسم و 
ضدنژادپرس��تی، ماهیت تاریخی نابرابری را در فش��ار بر پایگاه ها و 
حقوق مالکیت می دانند و درنتیجه،  نیاز و استحقاق را معیار ترجیحی 
تلقی می کنند. فمینیس��ت ها نیز اصرار دارند که راه معمول شناسایی 
استحقاق باید تغییر کند و در سیستم توزیع، زنان خانه دار نیز مدنظر 
قرار گیرند.  به طورکلی می شود عدالت اجتماعی را درارتباط سه گانه 
- الگوی  اجتماع��ی خالصه کرد که این ارتباطات س��ه گانه ش��امل: 
مشارکت جامعه ای است که نیازمند گروه با ثبات و با هویت مشترک 
- الگوی مشارکت ابزاری است که با شیوه سوداگرانه ومتکی  اس��ت . 
به اهداف ومقاصد هر فرد مش��ارکت کننده دربعد   ابزاری اس��ت، که 
تبل��ور آنرا درروابط اقتصادی می توان دی��د، عدالت در این الگو توزیع 
براس��اس شایستگی هاست و باید براساس س��همی که فرد می گذارد، 
- الگوی شهروندی، در این الگو اصل  پاداش��ی مناسب دریافت کند.  
بربرابری اس��ت، موقعیت های ش��هروندان برابر است هرفرد از حقوقی 
مش��ابه دیگران برخوردار اس��ت ازجمله حق امنیت فردی، مشارکت 
سیاسی، خدمات گوناگونی که جامعه سیاسی برای اعضا فراهم می کند.   
برای درک بهتر مفهوم عدالت اجتماعی از زمینه های جامعه شناختی 
نابرابریهای اجتماعی کمک می گیریم زیرا هر قدر نابرابریهای اجتماعی 
را کاهش دهیم به همان میزان به عدالت اجتماعی نزدیک ش��ده ایم 
و به تعبیر بهتر با حذف کامل نابرابریهای اجتماعی درگستره جامعه 
می توان گفت که به عدالت اجتماعی کامل دس��ت یافته ایم بنابراین  
ب��رای درک ملموس ت��ر جامعه شناس��ی عدالت اجتماع��ی از نقیض 
آن یعن��ی نابرابری های اجتماعی اس��تفاده می کنی��م. در زمینه یابی 
جامعه شناختی نابرابری های اجتماعی در درون جامعه این گزاره قابل 
تس��ری می باشد که هر جامعه ای خواه پیش��رفته و توسعه یافته و یا 
توس��عه نیافته جلوه های کم و بیش مش��ترکی از نابرابری در شرایط 
زندگ��ی اجتماعی را بروز می دهد که زمینه ه��ای اصلی آن در موارد 

زیر خالصه می شود.  
- تفاوت  - تفاوت درآمدی   - تفاوت در فرصت های زندگی   
- تفاوت در فرهنگ  در پایداری اجتماعی – زیس�تی گ�روه   

- تفاوت در رفتارهای اجتماعی

تفاوت در فرصت های زندگی 
فرصت ه��ای زندگ��ی را در وس��یع ترین معنای آن 
می توان شانس دسترسی به انواع کاالهای اقتصادی 
یا فرهنگی برای هر فرد در هر جامعه دانس��ت البته 
ای��ن اصطالح اولین بار توس��ط مارک��س وبر مطرح 
ش��د و بعدها توس��ط هانس گرث  و  سی رایت میلز 

روعدالت اجتماعی  بررسی شاخ های ف
درهزاره سوم از دیدگاه جامعه شناسی اقتصادی

)قسمت دوم(  

جهت گیری سیاسیاصول مهم عدالت اجتماعیدیدگاه های تئوریکی
لیبرالاستحقاقلیبرال کالسیک- 
سوسیالیستنیازمارکسیست- 
سوسیالیستنیازفابینیسم- 

لیبرال  محافظه کاراستحقاق  موقعیت

سوسیالیست – لیبرالنیاز  استحقاقفمینیسم- 
سوسیالیست - لیبرالنیاز  استحقاقضدنژادپرستی- 

        عدالت اجتماعی وجهت گیری سیاسی

راست گرایی جدید- 



طیف بن��دی ش��د که به دلی��ل لزوم 
ورود به مباحث پیچیده وفنی، از آن 

صرف نظر می کنیم. 
 

تفاوت های درآمدی  
 این اصطالح اش��اره به سهم متفاوت 
ونامس��اوی اش��خاص ی��ا گروههای 
اجتماعی از درآمد وثروت جامعه دارد 
که در ایران اگرگ��روه های درآمدی 
را در ده الی��ه طبق��ه بندی کنیم که 
اصطالحا به آن دهک گفته می ش��ود 
بی��ن دهک اول ک��ه کمترین درآمد 
را دارد ب��ا ده��ک دهم ک��ه باالترین 
ده درصد درآمدی جمعیت کش��وررا 
نشان می دهد ضریب  برابر وجود 
دارد یعنی ده��ک پردرآمد   برابر 
دهک کم درآم��د ازامکانات درآمدی 
درصد  برخورداراست ضمن آنکه  
ده��ک اول و درص��د دهک دوم 
زیر خ��ط فقر ق��رار دارند. ب��ه بیان 

دیگرکش��ورما درگروه جوامع دارای نابرابری متوس��ط در نظام توزیع 
درآمد قراردارد که برطبق تعریف در آن ها سهم درصد ) دهک( 
پایین جمعیت ازکل درآمد جامعه از  تا  درصد درنوسان است.   
ب��ه طورکلی، الگوی توزیع درآمد درهرجامعه تحت تاثیرپنج دس��ته 

عوامل قراردارد.
- وضعیت خانوادگی فرد )زادگاه خانوادگی( 
- وضعیت اجتماعی فرد )زادگاه اجتماعی(  

- ویژگیهای ارثی ) زادگاه ارثی( 
- کوشش ها ومناسبت شخصی  

- عوامل تصادفی و احتمالی

 تفاوت در پایداری» اجتماعی – زیستی«
   پایداری اجتماعی – زیستی را می توان بر مبنای دو شاخص اصلی 
»زاد وزای��ش« و »مرگ ومیر« تعریف ک��رد؛ و به تعبیر "رانگ" اندازه 
خانوار در بین گروههای متوسط و فقیر بیشتر از گروههای مرفه است 
که این امرنشان دهنده زاد وزایش باالتر در بین خانواده های فرودست 
اس��ت این نابرابری و تفاوت طبقاتی را ب��ا گرایش معکوس درزمینه 
وقایع مرگ و میر می توان دید. گروههای فقیر و آسیب پذیر به لحاظ 
عدم دسترس��ی به امکانات مناس��ب برای بقا در معرض مرگ و میر 

بیشتری قراردارند. 

تفاوت در فرهنگ
 اگر فرهنگ را در معنای وسیع و عملیاتی آن شامل الگوهای فکری 
و رفتاری بدانیم که با توجه به ویژگی های اجتماعیو   وابس��تگی 
طبقاتی به صورت خرده فرهنگ تعریف می شود تمایزات طبقاتی 
برمبنای امید نابرابر دردسترسی به تحصیالت، مشارکت سیاسی، 
ثبات زناش��ویی به ویژه در جهت گیری های مذهبی واقعیت پیدا 
می کند که اس��کارلوئیز آن��را در مفهوم فرهنگ فقر بازشناس��ی 
می کند و ویژگی س��ازه های اقتصادی و اجتماعی  تشکیل دهنده 
فرهنگ فقر را در گزاره های زیر مطرح می کند.                                                                            

زن�ده  ب�رای  دائ�م  مب�ارزه   -  
کاری   وک�م  بی�کاری   -  مان�دن   
- ش�غل های  - مزده�ای پایین   
- کارکردن  بی مه�ارت ومتن�وع  
 - - نبودن پس ان�داز    ک�ودکان  
کمبود ذخیره م�واد غذایی در خانه   
- خرید مکرر موادغذایی به دفعات 
بس�یار در روز وب�ر حس�ب احتیاج   
ش�خصی ل�وازم  گروگذاش�تن   - 
- ق�ر گرفتن از ن�زول خواران 
س�نگین  به�ره  ن�رخ  ب�ا   محل�ی 
غی�ر  اعتب�ار  ش�یوه های   -  
همس�ایگان  ک�ه  رس�می وناگهانی 
- اس�تفاده از  تش�کیل می دهن�د 
 لوازم خان�ه ولباس های دس�ت دوم
- زندگی در محله های پرجمعیت     
- گ�روه  - نداش�تن فراغ�ت  
- می گس�اری ومش�روب  جویی  
ب�ه  توس�ل مک�رر   - خ�واری   
- استفاده مکرر از خشونت  خش�ونت در فرو نشاندن دعواها   
- آش�نایی زودرس با  - کتک زدن زن  در تربی�ت فرزندان  
- پیوند های آزاد یا ازدواج ه�ای آزاد دو طرف   ام�ور جنس�ی   
- س�لطه خانواده  - رهاک�ردن کودکان از جان�ب مادران  
-   تمایل به اقتدار گرایی و تاکید بسیار بر استحکام  هسته ای  
- ناتوانی  - تمایل شدید به زندگی لحظه به لحظه    خانواده 
نس�بی در تسلیم نش�دن به هوای نفس ونقشه کشی برای آینده   
- احس�اس تسلیم و رضا وقدر گرایی ناش�ی از زندگی دشوار   
- احساس قربانی شدن توسط زنان   - اعتقاد به برتری مرد  

- وجود انواع واقسام ناراحتی های روانی در میان آنان

 تفاوت در رفتار اجتماعی 
رفتار اجتماعی داللت بر رفتار فرد در پاسخ به محیط بین شخصی 
دارد و اف��راد الگوه��ای این پاس��خ را در فرآیند اجتماعی ش��دن 
کسب می کنند با این تعریف رفتار اجتماعی را نیز می توان دارای 
خواستگاه طبقاتی دانست و شکل گسترش یافته رفتاری اجتماعی 
ک��ه با مفهوم همبس��تگی گروهی و یا میزان ادغ��ام فرد در گروه 
ش��ناخته می ش��ود نیز تابعی از پایگاه طبقاتی افراد تلقی می شود  
که مواردی از رفتار اجتماعی را می توان به شرح زیر خالصه کرد.

- پدیده خودکش�ی به ویژه نوع خودپرستانه آن ازدیدگاه 
دورکی�م با س�ن، جنس و مذهب و وضع تاهل و نوع ش�غل  

افراد   بستگی دارد.                
- تفاوت رفتار اجتماعی در چارچوب رفتار خانوادگی    

- نگ��رش اعضای خانواده نس��بت به یکدیگ��ر )نابرابری های  -   
- پیرساالری  - منزلتی ناشی از سن وجنس در محیط خانواده(  
)که وجهه نهادی شده نابرابری های مرسوم در خانواده و یا اجتماعات 
- تمایزات جنسی )مردساالری با وجه  - محلی به شمار می آید(  

بیمارگونه، سنتی و فراگیر نابرابری انسانها(   
- تفاوت رفتار اجتماعی در چارچوب دوری گزینی دلخواه از خانواده   
- ابطال ازدواج )برطبق قوانین  - - طالق   - - جدایی    -  
- ترک )درحقوق خانواده  - ایران می تواند شرعی یا قضایی باشد( 

اگرگروه های درآمدی را در ده الیه 
طبقه بندی کنیم که اصطالحا به آن 
دهک گفته می شود بین دهک اول که 
کمترین درآمد را دارد با دهک دهم که 
باالترین ده درصد درآمدی جمعیت 
کشوررا نشـان می دهد ضریب  
برابر وجود دارد یعنی دهک پردرآمد  
 برابـر دهک کم درآمد ازامکانات 
درآمدی برخورداراست ضمن آنکه  
درصـد دهـک اول و درصـد 
دهک دوم زیر خط فقر قرار دارند. به 
بیان دیگرکشورما درگروه جوامع 
دارای نابرابـری متوسـط در نظام 

توزیع درآمد قراردارد 



ترک انفاق یا ترک نفقه خوانده 
می شود(  و بررسی های پاره ای 
از اندیش��مندان ازجمله "گود" 
نش��ان می ده��د ک��ه پای��گاه 
طبقات��ی درای��ن ن��وع رفتار 
افرادب��ر نه��اد خان��واده تاثیر 
دارد به طوری که خودکش��ی 
و نرخ ط��الق در بین طبقات 
پایی��ن جامع��ه  و قش��رهای 

باالتراست.

خط فقر وشکاف 
فقر در ایران از 

منظر جامعه 
شناسی اقتصادی 

برای محاس��به خط و شکاف 
فقر راههای متفاوت و متنوعی 
وجود دارد که برای س��هولت 
بحث و رسیدن به واقعیت امر       
نص��ف میانه هزین��ه خالص را 
به کار می گیریم اگر خط فقر 
نسبی را بر مبنای نصف میانه 
هزینه خالص س��رانه خانواده 
ش��هری تعری��ف کنی��م این 
می��زان درس��ال   برای هر 
فرد در م��اه معادل   

ریال بوده اس��ت به بیان دیگر نیمی از مردم کش��ور ماهانه باالتر 
از  ری��ال و نیمی از آن��ان نیز پایین تر از این مبلغ هزینه 
کرده اند و تعریف خط فقر، نصف میانه ها را به رقم  ریال 

در هر ماه برای سرانه خانوار می رساند.   
 با لحاظ هر خانوار شهری فقیر معادل  نفر خط فقر برای هر 
خانوار ش��هری مبلغ  ریال در هر ماه بوده اس��ت و در 
تعداد کل خانوارهای فقیر در جامعه شهری  مجموع در سال 

معادل  میلیون وجمعیت آن  میلیون  نفربوده است.
محاسبه خط فقر در خانوارهای روستایی خط تقریبی یعنی نصف 
میانه هزینه خالص س��رانه خانوار روستایی درماه برابر  
ریال بوده است وبعد خانوار روستایی فقیر هم  نفر اندازه گیری 
شده خط فقر یک خانواده فقیر روستایی  بوده است لذا 
درسال  تعداد خانواده های فقیر روستایی  هزار و جمعیت 

مربوط به آن  میلیون نفر بوده است.
با توجه به آمارهای فوق درس��ال  تعداد  خانوار 
نفر را شامل  فقیر در کش��ور وجود داشته اس��ت که 
ش��ده است. مساله مهم این اس��ت که آیا فقرا توانسته اند خود را 
از لح��اظ درآمدی به خط فقر نزدیک کنند و اندازه نزدیکی چقدر 
اس��ت.     درس��ال  هر خانوار فقیر ش��هری به طور متوسط و 
س��رانه مبلغ  ریال هزینه خالص داشته است که فاصله       
ریال  ریال مبلغ  این هزینه با خط فقر نس��بی 
می باشد که بیانگر شکاف فقر است. به عبارت دیگر متوسط سرانه 
کمبود درآمد فقرای ش��هر تا رساندن خودشان به خط فقر مبلغ 
 ریال در هر ماه بوده اس��ت اگر شدت فقر را اندازه گیری 

کنی��م ب��ه رق��م  درص��د 
می رسیم که بدان معناست که 
هر فرد در متوسط خانوار فقیر 
درصد منابع مورد  ش��هری 
نیاز خودش را برای رس��یدن 
به خط فقر در اختیار نداش��ته 

است.  
شکاف فقر درس��ال  برای 
خانواره��ای روس��تایی درماه 
ریال و ش��دت  مبل��غ 
درصد بوده اس��ت که  فقر 
بیانگر آن است که هم شکاف 
فقر و هم شدت فقر در سرانه 
خانوارهای روستایی نسبت به 

شهری کمتر بوده است.   
 

راههای برو رفت
ر :  از ف

الف. در بعد کالن  
اهمی��ت  از  کاس��تن   -  
درآمده��ای نفت��ی در اقتصاد 
اقتصادی  کشور؛ زیرا وضعیت 
ارتباط  در  کش��ور  خانوارهای 
مس��تقیم با مخ��ارج دولت و 
س��رمایه گذاری های آن ق��رار 

دارد.
- سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی و به طورکلی تمرکز 
بیش��تر بر تمامی بخش هایی که در تامی��ن موادغذایی مورد نیاز 
- اصالح نظام مالی کشور و تجدیدنظر  جمعیت کشوردخالت دارد. 
- اصالح نظام تامین  جدی در نح��وه توزیع یارانه ها در اقتصاد.  
اجتماعی و تدوین الگویی کارا برای تش��خیص خانوارهای متعلق 
ب��ه طبقات کم درآمد و همچنین مس��اعدت آنها در فراهم آوردن 
- کاستن  ضروریات زندگی از قبیل مس��کن، آموزش و بهداشت 
از ت��ورم زیرا تورم نوعی اجحاف بی رویه  اس��ت که دولت ها انجام 
می دهند و ازطریق آن درکوتاه ترین زمان اقلیت  بس��یار کوچکی 
ثروتمند واکثریت بزرگی مس��تمند وفقیرمی شوند بنابراین برای 
دس��تیابی به نقش ت��ورم در فقر به تعری��ف آن می پردازیم تورم 
انواع��ی دارد  که به طور اجمال به آن می پردازیم که تورم فرآیند 
افزایش مداوم س��طح قیمت هاست که موجب کاهش قدرت خرید 
مقدار معینی پول اسمی می شود و به بیان دیگر تورم فرآیند کاهش 

مداوم ارزش پول و از دست رفتن وظایف پول  است.
 

انواع تورم:
- ت��ورم ation�Hyper in ی��ا فوق تورم یا تورم زیاد که تورمی   

سه رقمی است.
-ation�Galloping in چهارنع��ل. ت��ورم باالی  درصد را 

فیلیپ گاگان »چهارنعل« می داند. 
- تورم خزنده  ) ation�creeping in( باالی  درصد وزیر 

 درصد 

ر: ازف راههایبرونرف
- کاستن از اهمیت درآمدهای نفتی در    
اقتصاد کشـور؛ زیرا وضعیت اقتصادی 
خانوارهـای کشـور در ارتباط مسـتقیم 
با مخارج دولت و سرمایه گذاری های آن 

قرار دارد.
بخـش  در  بیشـتر  سـرمایه گذاری   -
کشاورزی و به طورکلی تمرکز بیشتر بر 
تمامی بخش هایی که در تامین موادغذایی 
 - مورد نیاز جمعیت کشوردخالت دارد. 
اصـالح نظـام مالی کشـور و تجدیدنظر 
در  یارانه هـا  توزیـع  نحـوه  در  جـدی 
- اصالح نظام تامین اجتماعی  اقتصاد.  
و تدویـن الگویـی کارا بـرای تشـخیص 
خانوارهـای متعلق به طبقـات کم درآمد 
فراهـم  در  آنهـا  مسـاعدت  همچنیـن  و 
آوردن ضروریات زندگی از قبیل مسکن، 
- کاسـتن از تورم  آموزش و بهداشـت 

زیرا تورم نوعی اجحاف بی رویه  است



- تورم یورتمه ای  ) ation�Trotting in (  معموال تورم های 
زیر  درصد را شامل می شود

 در بس��یاری م��وارد فقر ناش��ی از افزایش تقاض��ا یعنی باالبودن 
تقاض��ای کل با قیمت های ثابت نس��بت به عرضه کل   اقتصادی 
است و باعث می شود تقاضای اضافی به تقاضای مازاد تبدیل شود 
و سطح قیمت ها را افزایش دهد و به تبع آن قدرت خرید کاهش 
می یاب��د. متعادل کردن تقاض��ای کل با عرضه کل درجامعه یکی 

ازراه های برون رفت از فقر می باشد.  
  فقرناشی از فزونی نرخ رشد عرضه پول نسبت به نرخ رشد تولید 
واقعی که به عقیده اچ جی جانس��ون اخت��الف  بین این دو نرخ، 
ن��رخ تورم را تش��کیل می دهد وتورم باعث س��قوط بخش بزرگی 

ازگروههای اجتماعی به زیرخط فقرمی شود.  
       بنابراین توازن نرخ رش��دعرضه پول با نرخ رشد تولید واقعی 
از راههای برون رفت از فقر می باشد. که ازطریق فشار هزینه های 
تولید به جامعه )ation�Demand pull in( تحمیل می شود. 
  فقرناشی ازفزونی فشارهزینه)ation�Cost Push in ( تحمیل 
می شود و باعث فقر می گردد و مارپیچ تورمی را ایجاد می کند که 
در ادام��ه به تورم تازنده تبدیل می ش��ود و گروه های وس��یعی از 

جامعه را به زیر خط فقر می کشاند.
  فقرناش��ی ازتورم س��اختاری )ation�Structural in(:  بیشتر 
مربوط به کش��ورهای در حال توس��عه اس��ت که ب��ه علل مختلف 
س��اختاری قادر نیس��تند در کوتاه مدت و حتی میان مدت با وجود 
بیکاری عوامل تولید یا دردسترس بودن ظرفیت های خالی نسبت به 
افزایش تقاضا واکنش نشان دهند وسطح تولید را باال ببرند که ناشی 

از سلسله اختالالت و نارسایی هایی است که اهم آنها عبارتند از : 
 الف( س��اختار سیاس��ی غیر دموکراتیک وعدم مش��ارکت مردم 

درامورزندگی وعدم امکان نظارت آنان بر وقایع جاری 
ب( رشد نامعقول وبی رویه بخش خدمات ومشاغل کاذب 

ج( رشد س��ریع جمعیت که از یک سو باعث پایین بودن نسبت 
جمعی��ت فع��ال به کل جامع��ه و در نتیجه ناچیز ب��ودن  قدرت 
پس انداز می ش��ود و از س��وی دیگر با ازدیاد جمعیت وگس��ترش 
شهرنشینی هزینه ای س��نگین را به بودجه دولت به دلیل نیاز به 
مدرسه، بیمارستان، سیستم حمل ونقل، آب وبرق وغیره تحمیل 

می کند وموجبات فقررا فراهم می سازد.
ت(  رشد کند و نامطمئن درآمدهای حاصل از صادرات که به خاطر 
پایین بودن قیمت کاالهای صادراتی است، یا کشش ناپذیری عرضه آنها 
به علل گوناگون از نحوه مالکیت گرفته تا مقررات بازدارنده صادراتی، 
باع��ث کاهش تولید ناخالص ملی می ش��ود وآث��ار آن درفقرجامعه 
ظاهرمی شود.شناخت روندها و فرآیندهای مذکور و سیاستگزاری و 
برنامه ریزی برای رفع این قبیل ازعوامل موثر در فقر از جمله راه های 

  
برون رفت عملیاتی و اجرایی از تله و مارپیچ فقرمی باشد.  

نقش جهت گیری اصولی یارانه ها
به عنوان راهی موثر برای برون رفت از تله فقر  
درای��ن زمینه دولت باید یارانه کاالهای اساس��ی را دربودجه   به 
س��مت خانوارهای دچار شکاف و ش��دت فقر بیشتر، هدایت کند 
بدی��ن ترتیب ازطریق انتقال آنچه  که همه درقالب یارانه دریافت 
می کنند به طبقات فقیر منویات عدالت خواهانه خود را تا حدودی 
محقق کند زیرا چهارونیم میلیون نفر از این جمعیت زیرخط فقر 
با درآمد کمتر از  تومان در روز زندگی می کنند و حکومت 

درقبال این گروه مسئول است . 
به ویژه در یارانه س��وخت بیش از  درصد یارانه س��وخت را در 
درصد جمعیت  کشور دو دهک نهم و دهم با   درآمد باال یعنی 
پر درآمد کشور مصرف می کنند و عدالت ایجاب می کند این قبیل 
حاتم بخشی ها       از کیسه میهمان انجام نشود که باعث می شود 
روزب��ه روز فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر ش��وند؛ به طوریکه در 
سال  بررسی های علمی نشان می دهد که خط فقردرشهرهای 
هزارتومان رسیده  بزرگ چون تهران به سطح درآمد ماهیانه 

است. 
در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد که فعالیت های فرهنگ سازی 
برای فضیلت بخش��یدن به کار و ت��الش مولد از مهدهای کودک 
تا س��طح دانشگاه ها الزمه زیرساختهای فقرزدایی است، مطالعات 
پروفس��ور »مک کله لند« در انگلس��تان نش��ان می دهد که  بین 
توسعه صنعتی و ارزشهای انتقالی از طریق ادبیات انگلیسی رابطه 

وجود دارد. 
این پژوهش��گر با انگیزه پیشرفت، به ارزیابی این شاخص با عنوان 
ارزیابی همبس��تگی )Needs of Achievement( می پردازد 
و مش��خص می س��ازد که هرگاه ادبیات انگلیس��ی دارای بارهای 
انگیزش برای پیشرفت بوده است منابع انسانی تحت تاثیر این ژن 
اجتماعی، زمانی که وارد چرخه فعالیت می شوند در توسعه صنعتی 
و رشد آن نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند لذا ادبیات و شعر و 
نظم  پویا و توسعه بخش می تواند در فرآیند آینده فقرزدایی بسیار 
مؤثر باش��د. از جمله انتخاب ادبیاتی که حامل و ناقل ارزش هایی 
چون، تش��ویق برای کار و تالش خالق و مفی��د، ارزش گذاری به 
فعالیت های تولیدی و کارهای مولد، آشتی دادن انسانها با زندگی 
دنیای��ی و عالقه مندی ب��ه آن، نگاه به آینده ب��ه جای نگرش به 
گذشته، ادبیات مش��وق کارگروهی با بهره گیری از خردجمعی و 
م��واردی از این قبیل می تواند به فقرزدایی کمک کند، از س��ویی 
زمینه س��ازی فرهنگی برای ایجاد نگرش اجتماعی که فرد منافع 
فردی خود را در منافع جمعی و اجتماعی حل شده بداند، بنابراین 
یکی از تالش های مغزافزاری و نرم افزاری برای ریش��ه کن ساختن 
فق��ر و محرومیت تقویت بنیان های اخ��الق اجتماعی و حرفه ای 
اس��ت تا هر فردی مس��ئولیت و وظیفه خود را در قبال اعمال و 
رفتار خود بشناسد و حق و تکلیف را متناسب با هم بیاموزد. این 
چرخه فرهنگ س��ازی    در تعامالت اجتماعی به راهی دو س��ویه 
تبدیل می شود که در آن روابط عادالنه در مناسبات میان فردی و 
اجتماعی رش��د و گسترش می یابد و به تبع آن حقوق افراد لحاظ 
می ش��ود و وظیفه فرد در قبال دیگران بارز می گردد و زمینه های 
الزم ب��رای عدالت در رفت��ار، در کار، پرداخت و احترام به حقوق 
دیگران در تمام الیه ها و س��طوح اجتماعی، ژرفا و گستره می یابد 
و در واقعی��ت امر، در توزیع عادالنه تر ثروت و امکانات و فرصت ها 

خود را نشان می دهد. 



  آی�ا دولت می تواند بودجه عمرانی معادل  میلیارد دالری س�ال  را به 
نتیجه برساند در حالی که بودجه های کمتر سالهای قبل به نتیجه نرسیده است.

علی پاکزاد: رئیس جمهور در زمان تقدیم الیحه بودجه س��ال  در مورد 
ترکیب بودجه عمومی عنوان کرد: س��هم اعتبارات عمرانی دارای یک جهش 
اس��ت تا طرح های نیمه کاره در س��فرهای استانی و غیراستانی به اتمام برسد 
که  هزار و  میلیارد تومان است و هرچه مجلس برآن بیافزاید، دولت 

آن را اجرا خواهد کرد.
ای��ن اظهارات از جنبه رش��د بودجه عمرانی دقیق اس��ت زیرا دولت درمصوبه 
بودجه سال  معادل  هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بود ولی در 
حالی که با توجه به انکه در بودجه سال جاری معادل  هزار میلیارد تومان 
از این بودجه عمرانی از محل اعتبارات صندوق توس��عه ملی پیش بینی شده 

بودو تشکیل این صندوق به رغم تصویب قانون آن به سال  موکول شد.
  این تاخیر در عمل باعث شده است که میزان بودجه عمرانی قابل جذب 
س�ال  از  به  هزار میلیارد تومان کاهش داده ش�ود یعنی رقمی در 
حدود بودجه عمرانی س�ال  و مقایسه هر دو رقم  و  هزار میلیارد 
تومان با رقم  هزار میلیارد تومانی س�ال  نش�ان از رشد باالیی در این 
بودجه دارد ولی س�ئوال اینجاست که امکانات اجرایی طرح ها و پروژه های 

عمرانی در کشور تا چه حد است؟
آمارها نشان می دهد حداقل در سالهای اخیر میزان جذب بودجه عمرانی در 
کشور هیچگاه به سقف تعیین شده در بودجه های سنواتی نرسیده است و در 
پایان سال نیز بودجه عمرانی معموال قربانی کسر بودجه جاری خواهد شد و 
این به س��نتی در تدوین بودجه تبدیل شده است که دولتها در دوره هایی که 

سنگ بزرگ بودجه سال   
هایعمرانیدرکشور تواناجرایطر

دراس چ
همواره در سرمقاله ها و تحلیل بودجه سالیانه کل کشور به این 
مطلب اش�اره شده است که رقم بودجه عمرانی در بودجه کل 
کش�ور قابل توجه است ولی روند امور نشان داده است که از مبالغ این 
بودجه برای ترمیم هزینه های بودجه جاری کش�ور اس�تفاده می شود و 
به طور میانگین در هر س�ال مالی حدود  درصد این بودجه تخصیص 
یافته و کارسازی شده است. بنابراین بودجه سال  هم احتماالً از این 
روند برخوردار خواهد بود؛ با این توضیح که گرچه بخش�ی از مشکالت 
بودجه جاری از طریق این س�ازوکار رفع می ش�ود ولی طوالنی ش�دن 
انج�ام پروژه ها و ناتمام ماندن آنها آثار بس�یار س�وئی ب�ر منافع ملی 
کشور، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها برجای می گذارد که هزینه های 
اجتماعی آن به مراتب بیشر از هزینه های اقتصادی آنها می باشد. جای 
آن دارد ک�ه دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس ش�ورای اس�المی 
روش�های دیگری را برای جبران کس�ری احتمالی بودجه به کار گیرند 
تا ش�اهد این نوع مش�کالت در کش�ورمان نباش�یم. بدین منظور نظر 

خوانندگان گرامی را به گزارشی در این زمینه جلب می کنیم.

نگاهی به معضل
مسکندرایران

دکتر حسین باهر
- مس��کن یعن��ی محل   
س��کونت و آرام��ش و ای��ن 
یکی از حق��وق طبیعی هر 
موجودی از جمله مخلوقات 

انسانی است.
- مس��کن بر اساس عرف 
و عادت و س��بک و سلیقه 
س��اکنین در حد ت��وان و 
اس��تطاعت آنها  با دانستن 

حداقل شرایط تامین تعبیه می گردد.
-  س��بک زندگی و انفرادی بودن یا اجتماعی بودن 
و حتی تحوالت تکنولوژیک در س��اخت و ساز مسکن 

بهینه موثرند.
- امروزه مسکن به صورت انبوه در شکل مجتمع ها، 
ش��هرکها، برج ها  در مناطق خ��وش آب و هوا و قابل 

تردد ساخته می شود.
- از جمل��ه نکات��ی که به خاط��ر افزایش جمعیت و 
کاهش قدرت خرید باید در ساخت و ساز مسکن لحاظ 

شود »اقتصاد مسکن« است.
- زمانی بود که مس��کن به یک نش��انه ش��خصیت، 
سمبل تفاخر، نوعی ارثیه باقیات الصالحات و حتی پس 

انداز به حساب نمی آمد.
-در حال حاضر با توجه به روند کاهش قیمت مسکن 
نس��بت به تقاضای آن ش��اهد رکود مسکن از طرفی و 

تقاضای مسکن از طرفی دیگر هستیم. 
- ورود دس��تگاه های دولت��ی و تعاونی ه��ای نهادی، 
ضمن کمک  به تولید انبوه مس��کن، کیفیت ساخت و 

ساز را به هم زده اند.
- بانک ها و بیمه ها هم شرایط غیر قابل کفایتی را به 

متقاضیان خود پیشنهاد کرده یا ارائه می دهند.
- چاره کار از نظر اینجانب:

الف. ایجاد فرهنگ مس��کن به عنوان سرپناه شخصی 
با فضاهای ضروری مشاع و عمومی )بر خالف فرهنگ 

چاردیواری اختیاری(؛
ب. اس��تفاده از مصالح س��اختمانی هر منطقه و حتی 
متخصصین و کارگزاران ماهر بومی در انبوه سازی افقی؛
ج. فراهم کردن شرایط سهل مسکن یابی، اجاره، اجاره 

به شرط تملیک، فروش اقساطی و لیزینگ؛
د. واگذاری مدیریت مربوط به مسکن به وزارت مسکن 
و شهرس��ازی و عملیات اجرایی آن به بخش خصوصی 

با تامین ها و تضمین های الزمه دولتی؛
    اگ��ر قبول کنی��م که مش��کالت افزایش جمعیت، 
جامع��ه دچار بی بندوب��اری بعضی از جوانان، مفاس��د 
اجتماعی و حتی تأخیر در ازدواج ها و افزایش طالق ها 
شده است، و قسمتی از این امور همانا با فقدان مسکن 
اس��ت، آن وقت خواهیم دید که هزینه کردن دولت ها 
در امر مس��کن مناس��ب نه تنها مصرف نیست بلکه از 
جنس سرمایه گذاری و پس انداز برای نسل های آینده 

هم می باشد.

اشاره:



    کیلومت��ر از بزرگراه  کیلومتري که رودهن را به 
قائم ش��هر متصل مي کند، با حضور نیکزاد سرپرست وزارت 
راه، تمدن اس��تاندار ته��ران و رامین نماین��ده فیروزکوه به 
بهره برداري رس��ید.به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت 
راه و ترابري، بزرگراه رودهن � فیروزکوه در قالب چهار قطعه 
اجرایي احداث ش��ده و با احتس��اب مح��ور  کیلومتري 
فیروزک��وه � گدوک که پیش از ای��ن زیر عبور ترافیک رفته 
بود، کیلومتر از طرح سراس��ري رودهن � قائم ش��هر به 
صورت بزرگراه در اختی��ار مردم قرار مي گیرد.  صرفه جویي 
ماهانه یک میلیارد و میلیون تومان در مصرف سوخت، 

کاهش ماهانه حداقل  میلیون تومان در خسارات ناشي از تصادفات، اصالح هندسي مسیر در قالب تبدیل  دستگاه تونل به طول 
 متر در مسیر قدیم به دو دستگاه تونل به طول  متر در مسیر جدید، کاهش زمان سفر، افزایش شاخص ایمني و تسهیل 
ارتباط مناطق جنوبي و پایتخت به شمال کشور از مزایاي این طرح محسوب مي شود. این بزرگراه از مسیر هاي تهران، رودهن و سواد کوه 
گذش��ته و به قائم ش��هر ختم مي شود و زائران ثامن الحجج براي زیارت مي توانند از این مسیر استفاده کنند.  این مسیر به عنوان جاده 
ترانزیتي از اهمیت بسیاري برخوردار بوده و در کاهش محورهاي ارتباطي هراز و کندوان نقش مهمي دارد. عملیات اجرایي این پروژه 

با توجه به شرایط خاص کوهستاني منطقه با سختي و مشکالت مربوط به باریک بودن و پرتردد بودن راه قدیم انجام شد.  

رسید کیلومترازبزرگراهرودهنفیروزکوهبهبهرهبردار

احتمال کسر بودجه می رفت با باال گرفتن مصنوعی سطح بودجه 
عمرانی در عمل منابع یدکی برای جبران کس��ری بودجه جاری 
خ��ود در نظر می گرفتند و با توج��ه به آنکه این عملکرد در عمل 
بدون تغییر سقف بودجه صورت می گرفت مجلس نیز در گیرودار 
محدودی��ت قوانین جاری برای صدور مجوز این کار به دولت قرار 

نمی گرفت.
 از س��وی دیگ��ر مقایس��ه بودج��ه عمرانی س��ال  ب��ا الیحه
 بودجه  نشان می دهد بخشی از افزایش صورت گرفته در واقع 
انتقال اعتبار  هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی سال  

است که امکان جذب آن فراهم نشده است.
از س��وی دیگر تجربه دولت نه��م در فرایند جذب بودجه عمرانی 
تا پایان بهمن ماه یعنی  ماه اول س��ال حدود  درصد بوده 
است و به ناگهان در اسفندماه می بینیم بیش از  درصد بودجه 
عمرانی مصوب تخصیص پیدا کرده اس��ت. این روند اگرچه شاید 
تا حدی به تخصیص ه��ای عقب مانده باز می گردد ولی در عمل 
می ت��وان گفت بودجه جذب ش��ده در اس��فندماه در عمل همان 
بخش��ی از بودجه عمرانی است که هر ساله قربانی کسری بودجه 

جاری شده است.

  درنهایت این س�ئوال پیش می آید که در س�ال  چه اتفاق 
خارق الع�اده ای در عرصه اجرایی و عمرانی کش�ور اتفاق خواهد 
افتاد که به دولت قدرت جذب بودجه عمرانی معادل  میلیارد 

دالر خواهد داد؟
البت��ه این احتمال را ه��م باید در نظر گرفت که بخش��ی از این 
افزایش بودجه  بیش از آنکه  برای افزایش حجم عملیات عمرانی 
در نظر گرفته شده باشد صرف افزایش هزینه های ناشی از افزایش 

قیمت حاملهای انرژی خواهد شد.

البته با توجه به آنکه دولت حاضر نش��ده اس��ت گزارش عملکرد 
بودجه عمرانی س��ال  را به طور کامل و رس��می منتش��ر کند 
)آخرین آمار منتشر شده از س��وی بانک مرکزی مربوط به پایان 
بهمن س��ال  بوده و متأس��فانه در مورد س��ال  هیچ رقمی 
اعالم نش��ده اس��ت(. نمی توان گفت در سال  دقیقا چه حدی 
از بودجه عمرانی جذب ش��ده اس��ت در حالی که در  ماهه یا 
فصل واقعی کارعمرانی بر اس��اس گزارش بانک مرکزی حدود  
درصد از بودجه مصوب این س��ال تخصیص پیدا کرده است. باید 
گفت این رقم نس��بت به سالهای قبل تغییر چشم گیری را نشان 
نمی دهد بنابراین همچنان فرض محتمل از افزایش جحم بودجه 
عمرانی جلوگیری از کاهش نس��بی فعالیت عمرانی در سال آتی 
نس��بت به سال جاری است زیرا با افزایش قیمت حاملهای انرژی 
به طور حتم شاهد افزایش شدید هزینه اجرای طرح های عمرانی 
در کشور خواهیم بود. در این زمینه نگاهی به قسمتهایی از بودجه 

سال  ضروری می نماید.
 ) ( و )  - ال��ف � س��قف معافیت مالیاتي موضوع م��واد )
اصالح��ي قانون مالیات هاي مس��تقیم مص��وب  براي 
، مبل��غ پنجاه و هش��ت میلی��ون و دویس��ت هزار  س��ال 

(ریال در سال تعیین مي شود. (
ب � افزایش س��رمایه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجدید ارزیابي 
دارایي هاي آنها، از ش��مول مالیات معاف اس��ت مشروط بر آن که 
متعاقب آن به نسبت استهالک دارایي مربوطه یا در زمان فروش، 
مبناي محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یادشده طي پنج سال 
اخیر تجدید ارزیابي نش��ده باشد. آیین نامه اجرایي این بند توسط 
معاونت برنامه ری��زي و نظارت راهب��ردي رییس  جمهور و وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارایي و با همکاري وزارت صنایع و معادن تهیه 

مي شود و به تصویب هیات وزیران مي رسد.



در بسیاري از پروژه هاي مسکن مهر

نیس شدهمش تما قیم

  مدیرعام��ل ش��رکت آساتدبیرس��ازان 
با بی��ان اینکه هم اکنون در بس��یاري از 
پروژه هاي مسکن مهر قیمت تمام شده 
مش��خص نیس��ت گفت: این شرکت هم 
اکنون احداث یک هزار واحد مس��کوني 
مهر را بر عهده دارد که قیمت تمام شده 
ای��ن واحدها هر متر  هزار تومان )با 

احتساب مشاعات( است.
به گزارش فارس، داود آقانژاد در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به اینکه تسریع در 
س��اخت پروژه هاي مسکن مهر توسط 
این ش��رکت فعال در مسکن مهرباعث 
شد وزیر مسکن از این شرکت قدرداني 
کند افزود: ش��رکت آس��ا تدبیرس��ازان 
پ��روژه یکهزار واحدي مس��کن مهر در 
شهرک ابریشم)واقع در استان البرز( را 
در دس��ت دارد که در یک بازه زماني  
ماهه،  واحد آنرا به اتمام رس��انده 
اس��ت. وي با اشاره به اینکه  واحد 
دیگ��ر در مرحل��ه اتم��ام اس��ت ادامه 
داد: ای��ن  واح��د داراي پارکینگ 
و انب��اري اس��ت که مت��ري  هزار 
تومان )با احتس��اب مش��اعات( ساخته 
ش��ده اس��ت این در حالي است که هم 
اکنون در بسیاري از پروژه هاي مسکن 
مهر قیمت تمام ش��ده مشخص نیست. 
آقانژاد گفت: این واحدها همگي مجهز 
به پارکینگ، انباري و سیستم روشنایي 
اضط��راري و بیمه کیفیت هس��تند که 

همین امر باعث ش��د وزارت مسکن از 
سوي وزیر مس��کن ازاین شرکت تقدیر 

رس��مي به عمل آورد. 
وي ب��ا بیان اینکه تقدیر وزیر مس��کن از 
شرکتهاي پیش��رو در مسکن مهر سبب 
ایج��اد روحیه در بین این ش��رکتها مي 
ش��ود گفت:تمام��ي واحده��اي مزب��ور 
جانمایي شده اس��ت و متقاضیان دقیقا 
مي دانند که کدام واحد مسکوني متعلق 

به آنهاست. 
وي افزود: ای��ن واحدها هرکدام به روش 
صنعت��ي با ف��ن آوري پی��چ و مهره اي 
ساخته شده اند که به هر یک از آنها وام 
 میلی��ون توماني صنعتي تعلق گرفته 
است این درحالي اس��ت که سهم آورده 
متقاضیان در هریک از پروژه ها حدود  

میلیون تومان است. 
به گفت��ه وي، با این اوص��اف هر یک از 
متقاضیان با پرداخت مبلغي در حدود  
میلیون تومان صاحب یک واحد مسکوني 
 متري )با  متر مشاعات( شده اند. 
آقانژاد تاکید ک��رد: در حال حاضر پروژه 
درصد از   واحدي شهرک ابریشم 
سهم آورده اعضا را دریافت کرده است و 
همچنین  درصد از تس��هیالت بانکي 
را نیز دریافت کرده اس��ت که امیدواریم 
با همکاري دس��تگاههاي مربوطه مابقي 

تسهیالت در موعد مقرر پرداخت شود. 

کاه
 ساخ

 خانهها
دارا

ه سهطب
وبیشتر

 
روند تولید خانه هاي داراي س��ه 
طبقه و بیش��تر در کش��ور رو به 
کاهش است.  در حالي که تولید 
ساختمان هاي سه طبقه و بیشتر 
در س��ال هاي  ت��ا  یعني 
برنامه سوم توسعه به طور متوسط 
رشد  درصدي داشته است، 
این رقم در طول س��ال هاي  
تا  یعني برنامه چهارم توسعه 
ب��ه  درص��د کاه��ش یافته 
اس��ت.  در س��ال  حدود 
 درصد س��اختمان هاي تولید 
شده در کشور سه طبقه و بیشتر 
بوده اند، در حالي که این رقم در 
پایان برنامه س��وم توسعه به  
درصد رسیده است. این عدد در 
س��ال آغازین برنامه سوم توسعه 
ب��ه  درصد کاه��ش یافته اما 
با ی��ک روند نامرتب و نوس��ازي 
در پای��ان برنامه ب��ه  درصد 
رسیده است. در حالي که میزان 
ساختمان هاي سه طبقه و بیشتر 
در طول س��ال هاي برنامه سوم و 
چهارم  درصد افزایش یافته، 
ام��ا روند رش��د تع��داد آن ها به 
نسبت کل ساختمان هاي ساخته 
شده در کشور کاهش بوده است.  
در واقع طي  س��ال دو برنامه 
توس��عه گذشته رش��د سهم این 
ساختمان ها از کل مسکن تولید 
شده در کشور  درصد کاهش 

یافته است.  ایسنا  



مدی��رکل دفت��ر کااله��ای فل��زی و معدنی س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اش��اره به اقدام خودسرانه 
و هماهنگ چند واحد تولیدی س��یمان ب��رای افزایش قیمت 
گفت: اگر بر اس��اس ضوابط س��ازمان حمایت، قیمت این کاال 
بازنگری ش��ود، احتمال کاهش قیمت هم وجود دارد.  شهرام 
میرآخورل��و گفت: برخ��ی واحدهای تولیدکننده س��یمان که 
عموما جدیداالحداث هستند، به واسطه افزایش هزینه های بعد 
از اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها، به طور هماهنگ تصمیم 
گرفته اند ت��ا تغییراتی را به صورت خودس��رانه در نرخ فروش 
محصوالت س��یمان خود داشته باشند. مدیرکل دفتر کاالهای 
فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
افزود: از آنجایی که سیمان در فهرست  قلم کاالی حساس 
وزارت بازرگانی اس��ت و بر اساس مصوبه  آبان ماه سال  

هیئت وزیران که هرگونه تغییر 
قیمت باید با هماهنگی سازمان 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت 
تولیدکنن��دگان ص��ورت گیرد، 
هی��چ واح��دی ح��ق افزای��ش 
خودس��رانه قیمت را ندارد. وی 
تصریح کرد: تغییرات ناش��ی از 
افزایش قیمت انرژی در جریان 
قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا با 
تمهیدات وزارت صنایع و معادن 
انج��ام خواهد ش��د و از آنجایی 
که س��یمان و فوالد نیز در زمره 
کاالهایی هس��تند ک��ه وزارت 
صنای��ع و معادن حمایت باالیی 
از  آنه��ا به عمل آورده اس��ت، 
برای  تولیدکنن��ده  واحده��ای 
هرگون��ه تغیی��رات قیمتی باید 
درخواس��ت اص��الح قیمت را با 

نظر وزارت صنایع و معادن و مطابق با بسته حمایتی آنها تهیه 
و به سازمان حمایت ارسال کنند.

ب��ه گفته میرآخورل��و، در حال حاضر نمی توان برای س��یمان 
اج��ازه تغییر قیم��ت داد؛ چراکه قیمت س��یمان باید با توجه 
ب��ه تاثیرپذیری و تفاوت واحده��ای قدیمی و جدید و با توجه 
به متفاوت بودن هزینه های س��ربار آنها تعیین ش��ود، بنابراین 
اگر قرار باش��د افزایش قیمت پذیرفته ش��ود، ضرورت دارد تا 
سیاس��تگذاری برای س��یمان با رعایت تمامی جوانب صورت 
گیرد. وی اظهار داشت: تاکنون مجوزی برای تغییرات قیمتی 
سیمان صادر نشده و حتی بررسی های ابتدایی در این مورد نیز 

هنوز آغاز نشده است.
مدی��رکل دفت��ر کااله��ای فل��زی و معدنی س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: وزارت صنایع و معادن 

بای��د مدارک الزم را از واحدهای تولیدکننده س��یمان دریافت 
کرده و پس از بررس��ی به سازمان حمایت ارسال کند، در این 
صورت با موافقت س��ازمان حمایت، اجازه هرگونه تغییر قیمت 

داده شود.
وی ادامه داد: هر دلیلی حتی اضافه نمودن یک درصد مالیات 
بر ارزش افزوده در مورد س��یمان، قابل پذیرش نیست؛ چراکه 
سیاست قیمت گذاری برای س��یمان از طریق کمیسیون ماده 

یک طرح جامع سیمان انجام می شود.
میرآخورلو در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: از طرف دیگر 
در سال  که قیمت پایه سیمان  هزار تومان تعیین شده، 
به دلیل حمایت باال از واحدهای تولیدکننده س��یمان و تامین 
نیاز کش��ور بود، چراکه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود 
داش��ت و بنابراین دولت برای تشویق ایجاد واحدهای تولیدی، 
حداکثر قیمت را برای س��یمان 
در نظ��ر گرف��ت ت��ا واحدهای 
تولیدی نگران نباشند. وی اظهار 
، تغییرات  داش��ت: در س��ال 
قیمتی ب��دون مالحظ��ه آنالیز 
قیم��ت صورت گرفت و بس��یار 
باالتر از آنچه که این آنالیز نشان 
می داد، تعیین شد، این درحالی 
اس��ت که آن زم��ان قیمت فله 
س��یمان  هزار تومان بود که 
ب��رای حمایت از تولید، س��قف 
 هزار توم��ان در نظر گرفته 
شد. به گفته میرآخورلو، قیمت 
، بدون در  سیمان در س��ال 
نظر گرفتن ضوابط قیمت گذاری 
س��ازمان حمایت صورت گرفت 
و ی��ک تصمی��م مدیریتی برای 
رون��ق تولید در کش��ور بود، اما 
هم اکنون اگر قرار باش��د تغییر قیمتی ص��ورت گیرد، باید بر 
اس��اس اس��ناد و مدارک و نیز ضوابط قیمت گذاری باشد و در 
این میان احتمال کاهش قیمت س��یمان دور از ذهن نیس��ت.  
وی ادامه داد: این درحالی اس��ت که برخی واحدهای تولیدی 
تقاضای افزایش قیمت را دارند و حتی به صورت خودسرانه در 
اقدامی هماهنگ، قیمتها را افزایش داده اند، در حالیکه این کار 
غیرقانونی است و اگر بر اساس ضوابط سازمان حمایت، مسائل 
قیمت گذاری جدید صورت گیرد، ممکن اس��ت قیمت کاهش 
هم بیابد. میرآخورلو در مورد میزان تولید و عرضه س��یمان در 
بازار گف��ت: هم اکنون در بازار س��یمان، عرضه از تقاضا باالتر 
است؛ به نحوی که هم اکنون تولید سیمان در کشور حدود  
میلیون تن است؛ درحالیکه  میلیون تن آن در داخل مصرف 

خبرگزاری مهر و  میلیون تن دیگر صادرات می شود. 

:سیمانراخودسرانهگرانکردند سازمانحمای ا م ی



مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیر بناههاي حمل و نقل کشور 
گفت: تمام تالش وزارت راه و ترابري بر این است که امسال عملیات 
اجرایي پروژه هاي شمال کشور با تامین اعتبار از منابع مختلف شتاب 
بیش��تري گیرد. به گزارش ایس��نا، احمد صادقي در بازدید از پروژه 
جنوبي بابل در جمع خبرنگاران درباره آزاد راه شرق به غرب استان 
گفت: اخیرا با یکي از مجربترین مش��اوران بین المللي رایزني هایي 
صورت گرفته اس��ت و دراین راس��تا تفاهم نامه اي امضا و به زودي 
عملیات اجرایي آن آغاز خواهد شد. وي افزود: همچنین در آینده اي 
نزدی��ک ح��دود  تا  کیلومتر از این مس��یر به مناقصه خواهد 
رفت و مصمم هس��تیم تا امسال کار مطالعاتي تکمیل و همزمان با 
کار مطالعات��ي بخش هایي ازاین طرح را ب��ه اجرا بگذاریم.  صادقي 
خاطرنشان کرد: مطالعات چهار خطه کردن محور مرکزي گلوگاه تا 
رامسر سال  به اتمام رسید اما قطعاتي از آن بدلیل آنکه مقرر 
شد جاده دو طبقه یا گذرگاه ساحلي احداث شود هنوز اجرایي نشده 
است.  مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با اشاره به اینکه وزارت راه 
و ترابري تنها به احداث جاده دو طبقه اکتفا نکرده بلکه مس��یر دریا 
نیز مدنظر است؛ گفت: هم راه زمین و هم راه دریا وجود دارد و جایي 
که در دریا محدودیتي وجود داشته باشد به زمین و نیز اگر درزمین 
با مش��کل مواجه باش��یم به دریا روي خواهیم آورد.  وي ادامه داد: 

طبقاتي کردن راه، کار سختي نیست ضمن اینکه اگر در قسمتي از 
مسیر الزم باشد راه طبقاتي احداث شود، خواهیم ساخت کمااینکه 
در ایران این اتفاق افتاده است. معاون وزیر راه و ترابري افزود: با یک 
مشاور بین المللي باتجربه در حوزه سازه خاکي و آبي مذاکراتي انجام 
ش��د تا در این خصوص مطالعه کند و در کنار این مشاور بین المللي 
از مشاوران کشورمان نیز استفاده خواهیم کرد.  صادقي خاطرنشان 
ک��رد: این راه ضمن اینکه تردد را آس��ان مي کند نه تنها لطمه اي 
به گردش��گري نمي زند بلکه جاذبه گردشگري را در استان افزایش 
خواهد داد. مدیرعامل س��اخت و توس��عه زیر بناههاي حمل و نقل 
کش��ور گفت: کمربندي ها بایست طوري طراحي شوند که براي  
سال آینده به آن خدشه اي وارد نشود.  وي تاکید کرد: هرجا که در 
جوار شهر کمربندي احداث شد در واقع نه کمربندي بلکه خیاباني در 
شهر ساخته شده است.  صادقي عنوان کرد: طول بزرگراههاي استان 
مازندران بیش از  کیلومتر و طول آزاد راه حدود  کیلومتر در 
محدوده آمل اس��ت. وي افزود: براي افزایش طول آزاد راهها به کلیه 
سرمایه گذاران و پیمانکاران اعالم مي کنیم که این آمادگي را داریم 
که با مش��ارکت آنها هم آزادراهها را توسعه دهیم و هم بزرگراههاي 
کش��وررا به آزاد راه تبدیل کنیم که این نیاز به سرمایه گذاري کمتر 

دارد و با سرعت بیشتري انجام خواهد شد. 

 قائ��م مق��ام وزارت راه و ترابری در مذاکره ب��ا وزیر انرژی و منابع 
طبیعی ارمنستان از آمادگی پیمانکاران ایرانی برای ساخت راه آهن 
 کیلومتری ارمنستان-ایران خبر داد.    رضا پیل پایه در این 
دیدار که در س��اختمان ش��هید دادمان برگزار شد، با بیان اینکه 
پیمانکاران ایرانی توانمندی ساخت راه آهن از جلفا به مرز نوردوز و 
از مرز تا سیسیان در خاک ارمنستان را دارند و الزم است که منابع 
الزم برای اجرای این پروژه تأمین شود، گفت: پیمانکاران ایرانی هم 
اکنون در حال س��اخت بیش از  کیلومتر راه آهن هستند و 
وزارت راه و ترابری آمادگی دارد که برای معرفی پیمانکار همکاری 
الزم را داشته باشد. پیل پایه پیشنهاد کرد: کمیته مشترک ریلی 
به منظور بررس��ی جزئیات پروژه و تامین منابع مورد نیاز تشکیل 
و پس از بررس��ی الزم به عنوان سند یادداشت و تفاهم به امضای 
دو طرف برس��د. قائم مقام وزارت راه و ترابری افزود: برای ساخت 
راه آهن  کیلومتری از جلفا تا سیسیان به بیش از  میلیارد 
دالر اعتبار نیاز اس��ت که بایستی توسط سرمایه گذاران مورد نظر 
در ط��ول اجرای پروژه تامین ش��ود. همچنین در این دیدار آرمن 
موسیسیان، وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان با ابراز خرسندی 
از همکاری با ایران و تمایل به افزایش مناس��بات اقتصادی یادآور 
سای جمهوری  ش��د: اتصال راه آهن های دو کشور مورد توجه ر
دو کشور است و این خط ریلی در چارچوب کریدور شمال-جنوب 
اجرا می شود و دارای توجیهات اقتصادی است. وی ادامه داد: بانک 

توسعه صادرات همکاری های بسیار خوبی در تامین مالی پروژه های 
مختلف در ارمنس��تان داشته اس��ت و امیدواریم در این طرح نیز 
همکاری کند. رئیس کمیسسیون مشترک اقتصادی ارمنستان 
و ایران با دع��وت از قائم مقام وزارت راه و ترابری برای دیدار از 
ارمنس��تان تصریح کرد: ش��رکت های مختلفی برای اجرای این 
پروژه مذاکره داش��ته اند اما مایلیم این پروژه توسط پیمانکاران 
ایرانی انجام ش��ود. در این دی��دار با معرفی نمایندگان دو طرف 
مقرر شد جلسات کارشناسی برگزار و نتیجه نهایی در قالب سند 
یادداش��ت تفاهم به امضای دو طرف برسد. با تحقق این پروژه، 
ارتباط ریلی ایران با اروپا از طریق ارمنستان و گرجستان میسر 

خواهد شد. مهر

قائم مقام وزارت راه خبر داد: 
کیلومتریارمنستانتوسطپیمانکارانایرانی هن راه ساخ

  مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه خبر داد: 

کشورباتامیناعتبار شما پروژهها اجرا شتا



 برای داشتن جهانی پاك 

هزارهسو رویمرد مهمترینگزینهپی
بهرهگیریازانرژیخورشیدیاس

  اشاره:
پژوهش�گران حوزه های زیس�ت محیطی جهانی مدتهاس�ت که بحث انرژی های پاک یا تجدیدش�ونده را مطرح 
می کنند تا مانع رشد شتابان آلودگی های زیست محیطی ناشی از حامل های انرژی فسیلی شوند؛ در این زمینه 
بهره گیری از انرژی باد، انرژی امواج دریا، بیوگاز، انرژی خورشیدی و... از جمله راهکارهایی است که برای برون 

رفت از آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از نابودی الیه ازون، توسط نهادهای جهانی ارائه می شود.
به ویژه انرژی خورش�یدی که در اکثر نقاط جهان از منابع سرش�ار و عظیمی برخوردار است یکی از راه های تأمین 
نیازهای گرمایش�ی و سرمایشی کشورها و به تبع آن مردم جهان اس�ت؛ در این زمینه فعالیتهای گسترده ای در 
سطح جهان انجام شده است و کشورهایی چون ترکیه، در بخش بزرگی از مناطق ساحلی از آن بهره گیری می کند. 
با توجه به خورشید تابان در کشورمان، استفاده از آن برای تأمین نیازهای کشور می تواند از الویت و اهمیت باالیی 
برخوردار باش�د و با جایگزین کردن مصرف داخلی از طریق انرژی خورش�یدی می توان بخش بزرگی از آن را به 
فرآورده های پتروشیمیایی تبدیل نمود؛ و به عنوان منبع و منشاء ارزآوری برای کشور استفاده کرد در این زمینه 

نظر خوانندگان گرامی را به گزارشی به نقل از روزنامه جام جم شانزده خردادماه سال جاری جلب می کنیم.

 بدون ش��ک ورود سلول هاي خورش��یدي به زندگي بشر امروز از 
اهمیتي همپ��اي ورود فناوري هاي کاربردي دیگري نظیر ربات ها 

یا نانو برخوردار است. 
زماني که صحبت از گرمای��ش زمین و پیدا کردن راه هایي جهت 
کاس��تن از حج��م آالینده هاي کربني مي ش��ود به ی��اد این نکته 
مي افتیم که تالش بش��ر براي دستیابي به انرژي مورد نیاز جهت 
راه اندازي کارخانج��ات و در کل گردش اقتصادي، منجر به تولید 

حجم عظیمي از گازهاي گلخانه اي شده است. 
در این میان توجه به س��لول هاي خورش��یدي و پیدا کردن راهي 
جهت همه گیرتر ش��دن اس��تفاده از آن، راهکار مؤثري در بهبود 
نس��بي ای��ن وضعیت به ش��مار مي آید، اما با آن ک��ه فناوري این 

س��لول ها همواره براي دانش��مندان و تصمیم گیرندگان ارشد ساز 
و کارهاي ش��هري از جذابیت خاصي برخوردار بوده است، اما فعال 
خبري از رواج اس��تفاده از آنها، آن هم در مقیاس وس��یع نیست. 
چرا؟ پاس��خ به این پرسش را باید در چند فاکتور اساسي جستجو 

کرد. 
یکي قیمت باالي آنها و دیگري راندمان کاري نه چندان مطلوبشان. 
دکتر استیسي بنت استاد مهندسي شیمي از دانشگاه استنفورد راه 

حل جالب توجهي براي غلبه بر این مشکالت پیدا کرده است.   
استیسي بنت، هدایت گروه تحقیقاتي به نام گروه تحقیقاتي بنت 
را بر عهده دارد که در آن گروهي از دانش��جویان و محققان جوان 
روي دستیابي به درک مولکولي بهتري از فعل و انفعاالت شیمیایي 



متمرکز ش��ده اند. در سال هاي اخیر  استیس��ي، هدایت پروژه هاي 
متعددي را در زمینه پردازش مواد بر عهده داش��ته، اما چند سالي 
است که کار روي نسل جدید سلول هاي خورشیدي، عمده تمرکز 

تحقیقاتي وي و تیم همراهش به شمار مي آید. 
این محقق  س��ال  مدرک کارشناسي ارشد خود را در رشته 
ش��یمي از دانشگاه برکلي و دکتري خود را سال  از دانشگاه 
اس��تنفورد    در همین رشته اخذ کرد و از آن زمان در این دانشگاه 

به عنوان محقق و استاد مشغول به فعالیت بوده است.
او کلید حل معماي کاربردي تر شدن سلول هاي خورشیدي را در 
نقاط کوانتومي جستجو کرده است. گفت وگوي اختصاصي جام جم 
ب��ا این محقق، مجموعه اي از اطالعات خواندني درباره راهکار تازه 
وي و تی��م تحقیقاتي همراهش و نی��ز مطالب دیگري درخصوص 

جایگاه سلول هاي خورشیدي و آینده آنهاست.
 خورش�ید همواره بر زمین مي تابیده اس�ت و در آینده نیز 
این روند ادامه خواهد داش�ت، اما پرسش مهم این است که 
چرا بشر نتوانسته است در دوره هاي گذشته و البته عمدتا 
در چند س�ال اخیر و با توجه به پیشرفت هایي که در سایر 
فناوري ها صورت گرفته اس�ت، اس�تفاده مطلوبي از انرژي 

هنگفت آن داشته باشد؟
اگر بخواهیم صادقانه و کامال بي طرفانه به این پرسش پاسخ دهیم 
باید به این نکته مهم اشاره کنیم که بشر تنها چند دهه است که 
وارد دوره طالیي پیشرفت هاي فناورانه شده است. به عبارت دیگر 
با توجه به ش��یب پیش��رفت دانش بشري، داش��تن این انتظار که 
به عنوان مثال در یکصد س��ال پیش س��لول هاي خورشیدي ارائه 
مي ش��دند عمال به دور از منطق و انصاف اس��ت. اما در چند دهه 
اخیر و همزمان با افزایش ش��یب منحني پیش��رفت دانش بشر در 
عرصه هاي گوناگون، سلول هاي خورشیدي نیز بتدریج خودنمایي 
کرده ان��د، ام��ا در اینجا هم بای��د قبول کرد، کاربردي ش��دن این 
فن��اوري مطابق با آن چیزي نبوده اس��ت که احتماال پیش از این 
تصور مي شده است. این که چرا سلول هاي خورشیدي نتوانسته اند 
بخوبي در زندگي روزمره ساکنان زمین جاي خود را باز کنند، علل 

مختلفي دارد.
پس با توجه به جایگاهي که از این فناوري در زندگي بش�ر 
امروز ترسیم کردید، نمي توان گفت سلول هاي خورشیدي 
ازجمل�ه تاثیرگذارتری�ن فناوري ه�اي کاربردي به ش�مار 

مي آیند؟
نه این چنین نیست. دقت کنید که هم اکنون در بسیاري از صنایع 
صحبت از به کارگیري س��لول هاي خورشیدي مي شود. به عنوان 
مثال اس��تفاده از سلول هاي خورش��یدي در صنایع خودروسازي 
دیگر به عنوان یک فانتزي هیجان انگیز در نظر گرفته نمي ش��ود و 
شرکت هاي تولیدکننده خودرو به فکر طراحي و ساخت خودروهاي 
کاربردي درون ش��هري هستند که صرفا با استفاده از نور خورشید 
حرکت مي کنند، هر چند که تاکنون اقدام مش��خص قابل توجهي 

در این زمینه صورت نگرفته است.
نگاهي به س��ایر صنایع نظیر صنایع فضایي ردپاي روش��ن تري از 
این فناوري را نش��ان مي دهد. هم اکنون سیس��تم هاي فضایي که 
راهي اجرام آس��ماني دیگر مي ش��وند تا حد قابل توجهي از انرژي 

خورشیدي استفاده مي کنند و این کار صرفا با به کارگیري صفحات 
خورش��یدي صورت مي گیرد، اما حرف اصلي من این اس��ت که با 
توج��ه به ظرفیت باالیي که در این فناوري وجود دارد، گس��ترش 
کاربردي ش��دن آن عمال بس��یار ناچیز بوده اس��ت. بدون شک با 
برداش��ته شدن موانع موجود بر سر راه کاربردي شدن این فناوري 
نوین، مي توان پیش بیني کرد که سلول هاي خورشیدي به یکي از 

تأثیرگذارترین فناوري ها در زندگي روزمره بشر تبدیل شوند.
ش��ما از موانعي صحبت مي کنید که موجب ش��ده اند اس��تفاده از 
سلول هاي خورش��یدي چندان رواج پیدا نکنند. درباره این موانع 

صحبت کنید.
از زماني که س��لول هاي خورش��یدي به شکل و ش��مایل امروزي 
س��اخته و روانه بازار شدند، نگراني مزمني درخصوص هزینه باالي 
تمام ش��ده آنها وجود داشته است. این هزینه واقعا زیاد است و به 
همین خاطر شمار بس��یار محدودي از افراد، توانایي خرید آنها را 

دارند.
این که چرا قیمت این صفحات تا این حد زیاد اس��ت به خاطر نوع 
موادي اس��ت که در س��اخت آنها به کار گرفته مي ش��ود. چندین 
عنصر کمیاب هستند که در ساختار سلول هاي خورشیدي به کار 
گرفته مي ش��وند. در حقیقت نتیجه بررس��ي چندین و چند ساله 
دانشمندان این عرصه این بوده است که استفاده از عناصري نظیر 
کادمیوم، گالیوم و نظایر آنها در س��اختار س��لول هاي خورشیدي، 
بهترین بازده کاري را براي آنها به همراه خواهد داشت، اما به این 
نکته توجه داش��ته باشید که بازده کاري فعال صفحات خورشیدي 
بس��یار اندک است و به زحمت به  یا  درصد مي رسد. به این 
ترتیب دو فاکتور هزینه تمام شده و عدم بازده کاري مناسب موجب 
ش��ده تا اقبال عمومي از این فناوري مطابق آن چیزي نباش��د که 

خیلي ها تصور آن را مي کرده اند. 
کاري که ش�ما ب�ه همراه تی�م تحقیقاتي تان در دانش�گاه 
اس�تنفورد انجام داده اید در جهت بهبود نسبي بازده کاري 
این صفحات بوده اس�ت. در گذش�ته نیز چنین تالش هایي 
صورت گرفته اس�ت. فک�ر مي کنید وجه تمایز کار ش�ما و 

تالش هاي قبلي در چیست؟
تالش ه��ا متفاوت از هم بوده ان��د. در حقیقت هدف همه آنها یکي 
اس��ت، اما راهي که براي رس��یدن به این هدف انتخاب مي ش��ود 
متفاوت از هم است. در س��ال هاي گذشته تحقیقات زیادي انجام 
شده است که بسیاري از آنها مربوط به ایجاد تغییراتي در ساختار 
سلول هاي خورش��یدي بوده است. در این تغییرات تالش مي شود 
تا به نس��بت استفاده از عناصر نس��بتا ارزان قیمت تر، بازده کاري 
صفحات خورش��یدي نیز افزایش پیدا کند. پروژه اي که هم اکنون 
نیز روي آن کار مي کنیم نیز در جهت ایجاد چنین تغییراتي است 
با این تفاوت که به فکر اس��تفاده از نقاط کوانتومي و به کارگیري 
آن در ساختار سلول هاي خورشیدي افتاده ایم. اگر بخواهم در یک 
عب��ارت کوتاه کل فرآیند پروژه را بیان کن��م باید بگویم محققان 
این پروژه با اس��تفاده از یک س��ري تکنیک هاي نوین توانسته اند 
یک الیه بسیار نازک از نوعي مولکول هاي ارگانیکي به سلول هاي 
خورشیدي اضافه کنند تا در نهایت بازده کاري آنها نه تنها دو بلکه 

تا  برابر افزایش پیدا کند.



بدون ش�ک افزایش بازده کاري سلول هاي خورشیدي آن 
هم تا  برابر خبر بسیار خوشحال کننده اي است که بدون 
شک نظر صاحبان بسیاري از صنایع را نسبت به بکارگیري 
این فن�اوري تغییر خواهد داد، آی�ا در این نگرش نوین به 
ارزان قیمت تر تمام شدن این سلول ها نیز توجه شده است؟

بله. سلول هاي خورشیدي که به این روش ساخته مي شوند هزینه 
کمتري در مقایس��ه با سایر س��لول هاي خورشیدي دارند. ببینید 
براي این که عمال درک بهتري از س��اختار سلول هاي خورشیدي 
و بازده کاري هر چه بهتر آنها داش��ته باش��ید باید یک اصل مهم 
را درخص��وص این س��لول ها مطرح کنم. هر چه در س��لول هاي 
خورشیدي فعل و انفعاالت شیمیایي بهتر و موثرتر صورت گیرد، 
نتیجه کار یعني بازده کاري کل سلول هاي خورشیدي و صفحات 
خورش��یدي که با استفاده از آنها س��اخته مي شود بهبود خواهد 
یافت. ما براي رسیدن به این مرحله از نوعي تکنیک نوین استفاده 

کرده ایم که طول عمر چندان زیادي ندارد. 
سلول هاي خورشیدي که با استفاده از این روش ساخته مي شوند 
دربرگیرنده ریزذراتي از نیمه هادي هایي موسوم به نقاط کوانتومي 
هستند که ویژگي هاي خاصي به سلول هاي خورشیدي مي بخشند. 
مهم تری��ن ای��ن ویژگي ها هزینه پایین تمام ش��ده آنهاس��ت. در 
حقیقت مي توان مدعي شد سلول هاي خورشیدي نقاط کوانتومي 
ارزان قیمت تر از نمونه هاي رایج و قدیمي هستند، اما چرا؟ پاسخ 
کامال روش��ن است چون در این نوع سلول هاي خورشیدي فعل و 
انفعاالت شیمیایي که از آنها صحبت شد ساده تر صورت مي گیرد. 
پس به یک رابطه مس��تقیم مي رس��یم و آن این که هرچه فعل و 
انفعاالت شیمیایي ساده تري داشته باشیم، سلول هاي خورشیدي 
ارزان قیمت تر و در نهایت صفحات خورشیدي مقرون به صرفه تر 

خواهیم داشت.
آی�ا صفحات خورش�یدي که به این روش تولید مي ش�وند 
جداي از آن که قیمت مناسب تري دارند، بازده کاري خوبي 

نیز دارند؟
این مش��کلي اس��ت که ما در حال برطرف کردن آن هس��تیم و 
پیش بیني مي کنیم درصورت موفقیت در این پروژه نسل جدیدي 
از صفحات خورشیدي طراحي و روانه بازار خواهند شد. همان گونه 
که پیش��تر گفته ش��د ما از یک س��ري مولکول هاي ارگانیکي در 

قالب یک الیه بس��یار نازک اس��تفاده مي کنیم. به نظر مي رس��د 
اف��زودن این الیه یکي از بهترین راهکارها براي بهبود بازده کاري 
صفحات خورش��یدي باش��د. نکته مهمي که مدتهاست ذهن من 
و س��ایر محققان این پروژه را به خود مش��غول کرده اس��ت، پیدا 
ک��ردن مولکول هاي ارگانیکي مناس��بي اس��ت که ب��ازده کاري 
صفحات خورش��یدي را بهتر از هر زم��ان دیگري کنند. براي این 
منظور دانش��جویاني که با من در این پروژه همکاري داش��ته اند، 
طیف گس��ترده اي از مولکول هاي ارگانیکي را مورد بررس��ي قرار 
داده اند تا از دل آنها چند نمونه مناس��ب به دس��ت آید. البته ما 
فکر مي کنیم این تازه آغاز یک کار بزرگ و جدي است و چه بسا 
اگر جس��تجوهاي بیشتري صورت گیرد به مولکول هاي ارگانیکي 

بهتري نیز برخورد کنیم.
س�اختار سلول هاي خورشیدي که شما به این روش جدید 

ساخته اید چگونه است؟
در این س��لول ها ما از نیمه هادي دي اکس��ید تیتانیوم اس��تفاده 
کرده ای��م. از آنجاک��ه هدف اصل��ي ما باال بردن ب��ازده کاري این 
س��لول ها بوده اس��ت، تالش کردیم تا این نیمه ه��ادي را که در 
س��اختار سلول هاي خورشیدي کوانتومي به عنوان قلب مجموعه 
در نظر گرفته مي شود با استفاده از الیه بسیار نازکي از مولکلوهاي 
ارگانیکي شناسایي شده بپوشانیم. مشخصه اصلي این مولکول ها 
این اس��ت که به طور خودکار مي توانند خود را مونتاژ کنند. این 
به آن معناس��ت که با ق��رار گرفتن در کنار یکدیگر بس��ته هایي 
را تش��کیل مي دهند ک��ه مورد نظر ماس��ت. همان طور که گفتم 
س��خت ترین بخش این فرآیند پیدا کردن مولکول هاي مناس��ب 
ارگانیکي بوده است و به جرات مي توان گفت، بخش قابل توجهي 
از انرژي محققان این پروژه صرف پیدا کردن این مولکول ها شده 

است.
از آنج�ا که صحب�ت از به کارگی�ري الیه  بس�یار نازکي از 
مولکول ها ش�ده اس�ت مي توان گفت در فرآیند س�اخت 
این نوع سلول هاي خورش�یدي از تکنیک هاي نانویي نیز 

استفاده کرده اید؟
غیر از این نیز نمي توان گفت. اگر نگاهي به محیط اطراف داشته 
باشید ردپاي این فناوري بسیار کاربردي را در تمامي امور و صنایع 
مي بینید. در اینجا هم این فناوري نانو بوده اس��ت که به کمک ما 
آمده و با اس��تفاده از آن توانسته ایم ضخامت الیه تشکیل دهنده 
مولکلول ه��اي ارگانیک��ي را بس��یار اندک کنیم چ��ون در خالل 
تحقیقات به این نتیجه رس��یدیم که ضخامت الیه تشکیل دهنده 

این مولکول ها نیز بسیار مهم است.
درباره نوع نقاط کوانتومي مورد اس�تفاده در این سلول ها 
نیز توضیح دهید. آیا آنچه که ش�ما اس�تفاده مي کنید در 

حال حاضر رضایت بخش است؟
قطعا این گونه نیس��ت چون ما در هر دوره اي که باش��یم از این 
نکته مطمئن هس��تیم که مي توان مواد بهتري را نیز پیدا کرد، با 
این حال نقاط کوانتومي مورد استفاده از جنس سولفید کادمیوم 
هس��تند که براي نسل جدید سلول هاي خورشیدي که قرار است 
به خاطر بازده قابل توجهي که خواهند داشت در بسیاري از صنایع 
به طور انبوه مورد اس��تفاده قرار گیرند چندان مناسب نیستند. ما 



به دنبال جایگزین هاي بهتري هستیم. در آینده خبرهاي خوشي 
در این زمینه خواهیم داد.

با توجه به آنچه که درباره این س��لول ها گفتید آیا مي توان آینده 
روشني را براي آنها پیش بیني کرد؟

براي ارائه پاس��خي روش��ن و منطقي باید به یک سري فاکتورها 
توج��ه کرد. ما از ابتداي پروژه ب��ر آن بودیم که کاري متفاوت در 
دنیاي هیجان انگیز سلول هاي خورشیدي ارائه کنیم. مبناي اصلي 
کار ما نیز روي ارائه س��لول هاي خورش��یدي ارزان قیمت تر و در 
عین حال با بازده کاري مناس��ب بوده است و فکر مي کنم در بعد 
نظري و آزمایشگاهي به این چشم انداز رسیده ایم. اکنون نوبت به 
سرمایه گذاري است. در صورتي که حمایت خوبي از این تالش ها 
شود، ورود نسل جدید سلول هاي خورشیدي به صنایع مختلف و 
در کل ایجاد تحولي بنیادین در استفاده از منابع انرژي پاک، دور 

از ذهن نخواهد بود.
بیایید از بعد کالن به این موضوع نگاه کنیم. ش�رایط فعلي 
بس�یاري از شهرهاي بزر و شلوغ جهان به گونه اي است 
که استفاده از منابع جدید و البته مهم تر از آن تولید انرژي 
پاک به یک ضرورت تبدیل ش�ده اس�ت، اما در نهایت این 
تصمیم گیرندگان در س�طح کالن هس�تند ک�ه مي توانند 
مج�وز کاربردي ش�دن فناوري هاي الزم در ای�ن زمینه را 
صادر کنن�د. چگونه مي توان چنی�ن تصمیم گیرندگاني را 

ترغیب کرد؟
همان طور که پیش��تر اش��اره ش��د موضوع باال بودن هزینه تمام 
ش��ده فناوري های��ي نظیر س��لول هاي خورش��یدي حت��ي براي 
تصمیم گیرندگان در س��طح کالن نیز آزاردهنده است. زماني که 
هزینه باالست انگیزه چنداني براي رو آوردن به آن وجود ندارد. 

پ��س باید کاري ب��راي کاهش هزینه ها انج��ام داد. اگر نگاهي به 
گوشه و کنار شهرهاي ش��لوغ و پیشرفته سراسر جهان بیندازید 
ردپاي اس��تفاده از س��لول هاي خورش��یدي را به ط��ور پراکنده 
مشاهده مي کنیم، اما این کافي نیست. این وضعیت به اندازه کافي 
نشان دهنده تاثیري است که فناوري فعلي سلول هاي خورشیدي 
بر جوامع گذاش��ته اس��ت به طوري که آنهایي که توانایي باالیي 
در پرداخت هزینه ها دارند به اس��تفاده از این فناوري رو آورده اند 
و حت��ي بخش هاي قابل توجه��ي از محل زندگي یا کار خود را با 
اس��تفاده از این سلول ها پوش��انیده اند، اما براي سایر جوامعي که 
در آنه��ا تقریبا اندک افرادي وج��ود دارند که توانایي خرید چنین 

صفحاتي را دارند چه کارهایي انجام شده است؟!
پس اگر وضعیت به همین روال ادامه داش�ته باش�د و قرار 
باش�د فناوري ه�اي جدی�دي که ب�ه ارزان تر تمام ش�دن 
سلول هاي خورشیدي منجر مي شوند تا سال هاي آتي وارد 
مرحله تولید اولیه و سپس انبوه نشوند، تحول چشمگیري 
در سیس�تم هاي تولید انرژي خورش�یدي حاصل نخواهد 

شد.
نمي توان به صراحت در این باره صحبت کرد. هم اکنون در بسیاري 
از نقاط جهان مطالعات زیادي در دست انجام است که هر یک با 
سرعت خاصي در حال پیش رفتن به جلو هستند، اما این که تصور 
کنیم خیلي زود روش هایي در مقیاس انبوه و تجاري ارائه ش��وند 

که در آنها استفاده از سلول هاي خورشیدي با بازده کاري باال رواج 
پیدا کند تا حدودي غیرمنطقي است. به عنوان مثال پروژه اي که 
ما آغاز کرده ایم بین  تا  سال دیگر به نقطه اي مي رسد که پس 
از آن مي ت��وان اقداماتي را براي تولید اولیه آنها انجام داد. پس با 
یک حساب ساده سرانگش��تي مي توان گفت حداقل  تا  سال 
دیگر نسل اول سلول هاي خورشیدي با بازده باال و مقرون به صرفه 
م��ا روانه بازارهاي جهاني خواهند ش��د؛ البته توجه کنید که این 
زمان در مقایسه با دوران  طوالني که بشر براي گذار از یک مرحله 
زندگي و ورود به دوره اي دیگر که ساختارها و سیستم هاي کامال 

جدیدي در آن ارائه شده است عمال هیچ است.
موضوع مهم دیگري که در بحث کاربردي شدن سلول هاي 
خورش�یدي مطرح مي ش�ود، اس�تفاده از این صفحات در 
خودروهاس�ت. ای�ن موض�وع از آن نظر اهمی�ت دارد که 
براس�اس آمارهاي موجود، خودروه�ا در کنار کارخانجات 
آالینده سهم بیش�تري را در افزایش آالینده هاي کربني و 
در نتیج�ه گرمایش زمین دارند. فکر مي کنید اس�تفاده از 
صفحات خورشیدي در خودروها بزودي به یک رویه عادي 

تبدیل شود؟
زمان��ي که صحبت از فن��اوري کاربردي مثل خ��ودرو، آن هم با 
هیج��ان خاصي که در آن وجود دارد مي ش��ود، نمي توان براحتي 
درباره افزودن یک س��ري صفحات خورش��یدي به آنها حرف زد. 
به عقیده بس��یاري از محققان استفاده از صفحات خورشیدي در 
خودروها مس��تلزم آن است که س��اختار این نوع خودروها کامال 
متفاوت با خودروهاي فوق مدرن و شیک امروزي باشد. در نتیجه 
ممکن اس��ت بسیاري از طرفداران خودروها و حتي آنهایي که به 
مقوله خودروهاي پاک و دوستدار محیط زیست توجه زیادي دارند 
نیز به خودروهاي خورش��یدي که صفحات بزرگي روي آنها نصب 

شده توجه چنداني نشان ندهند.



در نتیجه در آینده هم خودروهاي خورشیدي را با ظاهري 
متفاوت خواهیم دید؟

در ح��ال حاضر تصور نمي کنم تغییرات چنداني در س��اختار این 
نوع خودروها دیده ش��ود؛ چون هنوز فناوري س��اخت سلول هاي 
خورش��یدي به خودي خود در مراحل چندان پیش��رفته اي قرار 
ندارد، چه برسد زماني که صحبت از استفاده از آنها روي خودروها 
مي شود. پس خودروهاي خورشیدي که تا سال هاي آتي طراحي 
و ساخته خواهند شد همچنان مجهز به صفحاتي خواهند بود که 
بخش قابل توجهي از بدنه آنها را تش��کیل مي دهند، اما در آینده 

قطعا وضعیت این گونه نخواهد بود. 
در حالي که بازده کاري س��لول هاي خورش��یدي بتدریج افزایش 

یافت��ه و هزین��ه تم��ام شده ش��ان 
نی��ز کاه��ش مي یابد، از ابع��اد آنها 
نیز کاس��ته مي ش��ود و ای��ن خود 
براي صنایع  امیدوارکنن��ده  خبري 
خودروسازي است. بدون شک باید 
قب��ول کرد که در چن��د دهه آینده 
استفاده از س��وخت هاي فسیلي در 
خودروها عمال جایي نخواهد داشت. 
سرمایه گذاري هاي  خاطر  همین  به 
صفح��ات  تلفی��ق  روي  کالن 
خورش��یدي در خودروه��اي جدید 

یک باید غیرقابل انکار است.
نگ�رش درخص�وص  ای�ن  آی�ا 
صفح�ات  از  انب�وه  اس�تفاده 
خورش�یدي در منازل نیز وجود 

دارد؟
درخص��وص اس��تفاده هاي ش��خصي از صفح��ات خورش��یدي 
پیچیدگي هاي کمتري دیده مي شود. در اینجا ما با سطوح نسبتا 
کافي روبه رو هس��تیم که مي توان از آنها براي نصب س��لول هاي 
خورشیدي استفاده کرد. تنها فاکتور مهمي که درخصوص استفاده 
افراد از این س��لول ها در منازل به چشم مي آید مقرون به صرفه تر 
شدن قیمت نهایي آنهاست؛ چون در اینجا نه یک سازمان دولتي 

یا خصوصي بلکه افراد از جیب خود باید هزینه ها را بپردازند.
از زمی�ن و صنای�ع خودروس�ازي جدا مي ش�ویم و به فضا 
مي رویم. در فضا و زماني که صحبت از سیس�تم هاي حمل 
و نقل فضایي مي شود، اس�تفاده از صفحات خورشیدي به 
یک ضرورت عیني تبدیل مي شود. فکر مي کنید نسل آتي 
فضاپیماه�ا تا چه حد به اس�تفاده از صفحات خورش�یدي 

وابسته خواهند بود؟
این نگرش��ي اس��ت که ناس��ا و اس��ا در برنامه ه��اي فضایي آتي 
خ��ود دارند. نس��ل آتي سیس��تم هاي حمل و نق��ل فضایي قرار 
اس��ت انس��ان را بار دیگر به ماه و در ادامه به مریخ و سایر اجرام 
منتقل کنند. گرچه فناوري سیس��تم هاي موتوري این فضاپیماها 
پیش��رفت ماورایي داشته است، اما طراحان نمي توانند از پرتوهاي 
خورشیدي و جذب مقادیر قابل توجهي انرژي هنگفت خورشیدي 
چشم پوش��ي کنند. تصور من این اس��ت که در  دهه آینده که 

رقاب��ت فضایي میان قدرت هاي س��نتي و تازه ظهور یافته فضایي 
جهان  وارد مراحل تازه تري مي ش��ود، استفاده از فناوري صفحات 

خورشیدي فاکتوري تعیین کننده خواهد بود. 
هم اکن��ون چی��ن، ژاپن و حتي هن��د برنامه هایي براي رس��اندن 
سیس��تم هاي رباتیکي و حتي انس��ان به ماه و سایر اجرام فضایي 
دارند. در این رقابت آنهایي پیروز خواهند ش��د که تمرکز خود را 
بر اس��تفاده از فناوري هاي برتر نظیر سلول هاي خورشیدي جهت 
تأمین انرژي مورد نیاز در س��فرهاي طوالن��ي معطوف کنند. در 
چنین کاربردهایي، طراحي و س��اخت سلول هاي خورشیدي که 
بازده کاري باالیي داشته باشند بیش از هر زمان دیگري به چشم 
مي آید. تصور کنید فضاپیمایي را که قرار اس��ت چندین سال در 
منظومه شمس��ي ب��ه حرکت خود 
ادامه ده��د تا به اجرام فضایي نظیر 

مریخ و حتي فراتر از آن برسد.
ی�ک پرس�ش کام�ال متف�اوت. 
خورش�ید  ک�ه  آفریق�ا  در 
هم�واره مي تابد تقریب�ا اثري از 
س�لول هاي خورشیدي شخصي 
براي منازل نیست؛ البته دلیلش 
هم روش�ن اس�ت چون در این 
نقط�ه از جه�ان س�طح درآمد 
م�ردم بس�یار پایین اس�ت، اما 
ب�ه نظ�ر مي رس�د اس�تفاده از 
سلول هاي خورشیدي براي آنها 
اهمی�ت زیادي خواهد داش�ت. 
چه چشم اندازي را مي توان براي 
کاربردي ش�دن این صفحات در 

این نقطه از جهان متصور شد؟
گرچه در آفریقا استفاده هاي شخصي از فناوري صفحات خورشیدي 
بسیار محدود است، اما توجه داشته باشید که سرمایه گذاري هاي 

کالني در زمینه راه اندازي مزارع خورشیدي شده است. 
در این مزارع انبوهي از صفحات خورش��یدي نصب شده اند که با 
اس��تفاده از آنها برق خورشیدي تولید مي شود که مصارف بسیار 
زیادي دارد، اما همان طور که ش��ما گفتی��د باید در جهت بهبود 
شرایط و افزایش اس��تفاده هاي شخصي از سلول هاي خورشیدي 
در منازل کارهاي بیش��تري صورت گیرد. ای��ن کار از کانال هاي 
مختلفي نظیر پرداخت وام هاي بلندمدت و کم بهره به افراد جهت 

کمک براي خرید سلول هاي خورشیدي امکان پذیر است.
در کل چه جایگاهي را براي فناوري سلول هاي خورشیدي 

در یک دهه آینده متصور هستید؟
آینده استفاده از این سلول ها کامال روشن است چون راهي جز این 
وجود ندارد. پیش بیني مي شود در یک تا دو دهه آینده بسیاري از 
صنایع تامین انرژي مورد نیاز براي راه اندازي سیستم هاي خود را 
در صفحات خورشیدي جستجو کنند. همچنین صنایع نوظهوري 
که در این س��ال ها پدیدار خواهند شد در تامین انرژي مورد نیاز 
جام  مهدي پیرگزي خود توجه جدي به خورشید خواهند داشت.

جم

  نس�ل آت�ي سیس�تم هاي حمل و نق�ل فضایي 
قرار اس�ت انسان را بار دیگر به ماه و در ادامه به 
مریخ و س�ایر اجرام منتقل کنند. گرچه فناوري 
سیس�تم هاي موتوري این فضاپیماها پیش�رفت 
ماورایي داشته اس�ت، اما طراحان نمي توانند از 
پرتوهاي خورشیدي و جذب مقادیر قابل توجهي 
انرژي هنگفت خورش�یدي چشم پوش�ي کنند. 
تصور من این است که در  دهه آینده که رقابت 
فضایي میان قدرت هاي سنتي و تازه ظهور یافته 
فضای�ي جه�ان  وارد مراحل تازه تري مي ش�ود، 
استفاده از فناوري صفحات خورشیدي فاکتوري 

تعیین کننده خواهد بود.



قایدکترنهاوندیان  جنا
 خبر مسـرت بخش انتخاب جنابعالی را به ریاسـت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران 
دریافت کردیم. این حسن انتخاب را به جنابعالی و جامعه بخش خصوصی ایران تبریک و 

تهنیت عرض می نمائیم. 
فرصت را مغتنم شمرده این موفقیت را به اعضای هیأت مدیره آن اتاق، آقایان: عبدالرحمن 
سـلیمانی، محسن جالل پور، محمود اسالمیان، غالمحسـین شافعی، خدامراد احمدی و پدرام 
سـلطانی نیز شـادباش عرض می نمائیم. خواهشـمند اسـت مراتب تبریک اعضای انجمن 

شرکتهای ساختمانی را به هیأت مدیره منتخب جدید ابالغ فرمائید.
 

قایمهندساحمدتا  جنا
مدیرمسئول محترم  نشریه »نامه   شورای هماهنگی«

با سالم و احترام؛
  خبر مسـرت بخش انتشار ماهنامه الکترونیکی )نامه شورای هماهنگی( را دریافت کردیم. 
این اقدام بشـکوه را به جنابعالی، شـورای سیاسـت گذاری و دسـت اندرکاران نامه شورای 
هماهنگـی تبریک عرض می نمائیم. بی شـک چنین اقدامی می تواند راهگشـای بسـیاری از 
تعامالت خالق و تأمالت ارزنده و سازنده با ذینفعان و گروه های زنجیره تأمین خواهد بود.

موفقیت های بیشتر را برای شما آرزومندیم.
www.irancouncil.com:  »نشانی الکترونی » نامه شورای هماهنگی

بادگران  کمیسیونانتشاراتماهنامهپیا

اشاره:
همایش ش�ورای ادواری کانون سراسری انجمنهای شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی 
ایران در روز  اردیبهش�ت ماه سال جاری برگزار شد. این همایش به صورت دوره ای 
هر بار در یکی از مراکز استانهای کشور برگزار می شود. نشست اخیر در شهر اصفهان 
برگزار شد و انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی اصفهان میزبان این همایش بود. 
در این همایش از انجمن ش�رکتهای ساختمانی آقایان مهندس�ان: عطاردیان نماینده 
کان�ون عالی ام�ور صنفی کارفرمایی ایران، آزاد نماینده انجمن راهس�ازی، س�جادی، 
عصرآزاد و پورشیرازی نمایندگان انجمن شرکتهای شرکت کرده بودند. با پی گیری های 
الزم ت�ا زمان چاپ ماهنامه پیام آبادگران CD گزارش این همایش به دفتر انتش�ارات 
نرس�ید. ب�ا این قول که گ�زارش کامل این همای�ش در ماهنامه تیرماه درج می ش�ود. 
اطالعی�ه را به پایان می بری�م و از برگزارکنندکان همایش و ش�یوه های برنامه ریزی و 
مدیری�ت و میهمان نوازی عزیزان اصفهانی تش�کر و قدردانی می ش�ود با این امید که 
روز به روز حرفه مندان بخش آبادگری و سازندگی در همبستگی کامل چشم اندازهای 

توسعه ایران عزیز را در اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی واقعیت بخشند.

بادگران  کمیسیونانتشاراتماهنامهپیا

اطالعیه


