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 بحث خصوصی سازی از زمان اجرا تاکنون با تحلیل و تأویل، برداشت ها 
و پنداشـت های متفاوتـی روبرو بوده اسـت مجموعه عوامـل مؤثر در 
ایـن فرایند باعث شـده اسـت که جـدول زمان بنـدی برنامه ریزی ها و 
سیاست گذاری های آن با تأخیر مواجه گردد، و به همین دلیل، روند امور 
به طور شایسته و بایسته، جاری و ساری نشود زیرا مقرر بود که ساالنه 
حدود 400 شـرکت توسط سازمان خصوصی سازی واگذار گردد. ولی در 
ظرف مدت پنج سـال اخیر، درآمدهای ناشی از واگذاری ها حدود 850 
هـزار میلیارد ریال بوده اسـت، این میزان درآمد نشـان می دهد میزان 
شـرکتهای واگذاری به نصاب تعیین شـده نرسیده است. با این توضیح 
که در بودجه سـال 90 مقرر شده است که مبلغ 367 هزار میلیارد ریال 
از محل واگذاری شرکتهای دولتی منابع مالی تأمین شود. به بیان دیگر 
میانگین واگذاری ظرف پنج سال اخیر حدود هفده هزار میلیارد تومان 
در هـر سـال بوده اسـت و افزایش آن در سـال 90 به مبلـغ 367 هزار 
میلیـارد ریال )یعنی بـه میزان بیش از 200 درصـد افزایش( تا حدودی 
غیرقابل تحقق و دستیابی می نماید. به ویژه در مورد شرکتهای نفتی که 
به دلیل زنجیره ای بودن پیوند آنها با یکدیگر و مقاومت پاره ای از مدیران 
میانی آن، امکان واگذاری ها را در این بخش با مشکل جدی مواجه کرده 
است. از سویی به دلیل عدم تعریف دقیق، از بخش خصوصی )که به بیان 
منطقیون جامع ابرار و مانع اغیار باشـد(، باعث شـده است که بسیاری 
از نهادهـا و دوایـر دولتی با تغییرات جزیی در سـاختار خویش با حفظ 
وابسـتگی ها و دلبستگی ها به نهاد متبوع، نام شرکت خصوصی بر خود 
 گذاشـته و وارد عرصه های واگذاری ها  شـوند، از سویی مفهوم نهادهای 
عمومی غیردولتی نیز از جمله مواردی است که به دلیل نامشخص بودن 
حـدود و ثغور تعریف و تقرر جایگاه آن در سـاختار اقتصادی، موجبات 
عدم تفکیک میان بخشـی شده و تفسـیر به رأی را افزایش می دهد. با 
عنایت به قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران، اقتصاد کشور، از سه 
بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشـکیل شـده است، بخش عمومی و 
نهاد عمومی از جمله مقوله ها و مفاهیمی است که شرایط خصوصی سازی 
را بـا چالش جدی مواجه می سـازد و زمینه های مصـادره به مطلوب را 
فراهم می کند با چنین سازوکارهایی نهادهای عمومی با تکیه بر امکانات 
و ظرفیت های حاکمیتی زمینه رقابت و حضور بخش خصوصی را سـلب 
کرده و آنها را از متن امور به حاشـیه می رانند. بنابراین خصوصی سازی 
در ایران نیازمند تعریف مفاهیم جدیدی است که متناسب با روند جهانی 
آن و با تکیه بر معیارهای بومی شـده، سیاستهای کلی اصل 44 اجرایی 
و عملیاتی شـود بدین منظور ضرورت دارد ابتدا برای شناخت بیشتر از 

ویژگی های مفهومی، بحث را از تعریف خصوصی سازی آغاز کنیم.
در ایـن حوزه، پاره ای از اندیشـمندان اقتصادی، خصوصی سـازی را به 
عنوان وسـیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهـای اقتصادی )صنایع( از 
طریـق افزایش نقش نیروهـای بازار، تعریف کرده  انـد با این پیش فرض 
که حداقل 50درصد سـهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد؛ گروه 
دیگر از جملـه والنوسـکی )Veljanovski( خصوصی سـازی را انجام 
فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به 
بخش خصوصی می دانند و برخی دیگر از اقتصاددانان خصوصی سازی را 
روشهای متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی 
تعریف کرده انـد از جمله ضدملی کردن، یا فروش دارایی های متعلق به 
دولت، مقررات زدایی )Deregulation( یا حذف ضوابط محدودکننده و 
 contracting( معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و پیمانکاری
out( یا واگذاری تولید کاالها و خدماتی که توسـط دولت اداره و تأمین 

مالی می شوند به بخش خصوصی از جمله تعریف مفاهیم است. در تبیین 
اهمیت موضوع اقتصاددانی به نام بُس )boss( خصوصی سـازی را نشانه 
تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان 

به کارایی بخش عمومی بیان می کند.
بـر پایه ایـن تعاریـف و مؤلفه هـا و شـاخص های تبیین شـده در آن، 
زمینه های خصوصی سازی را می توان اجرایی کرد. با نگاهی به تاریخچه 
خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار یا گرایش به سوی بازار سه 
گروه از کشورها را در امر خصوصی سازی می توان از هم متمایز ساخت؛ 
کشـورهای پیشـرفته صنعتی از جمله آمریکا، انگلستان، آلمان و... که 
در اواسـط دهه 80 خصوصی سـازی را به عنوان پاردایم اقتصادی خود 
تلقی کردند و آن را به کار بردند و از سازوکارهایی چون نهادهای قانونی 
با چارچوب معین، بازار سـهام بانکهای سرمایه گذاری، ارز قابل تبدیل، 
تکنولوژی پیشـرفته قابل رقابت و نیروی کار ماهر، به عنوان مهمترین 
ابـزار در اجرای سـریع و صحیح واگـذاری شـرکتهای دولتی به بخش 
خصوصی استفاده کردند و در این میان به بخش دولتی نیز نقش تکمیلی 
داده شد. به طوری که دولت ها از حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی فردی 
و آزادی انتخاب به عنوان راهنمای اصلی فعالیتهای اقتصادی و زیربنایی 

ایدئولوژیک برای تحقق خصوصی سازی سود جستند. 
در ایـران نیز صاحب نظران بسـیاری پیرامون موضوع خصوصی سـازی 
سـخنرانی ایراد کـرده و مقاالتی ارائه داده انـد و دیدگاه های خود را در 
زمینه های بهینه سازی انجام امور آن، پیشنهاد کرده اند. همچنین توسط 
مدیران ارشد نهادها و سازمان های ذیربط نیز پیرامون سیاستهای کلی 
اصل 44 و خصوصی سـازی طی بیاناتی راه ها و روش های سرعت بخشی 
به آن، در رسـانه های دیداری و شـنیداری و نوشتاری به دفعات و مکرر 
مطرح شده است؛ انجمن شرکتهای ساختمانی نیز با برگزاری همایش ها 
و میزگردهایـی آثـار ایـن قبیل امور را در حوزه های سـاخت و سـاز و 
آبادگـری پی می گیرد و حتی کتابی ضمیمه ماهنامـه پیام آبادگران در 
مورد خصوصی سـازی توسط این انجمن تهیه و تدوین شد و در آخرین 
میزگرد این انجمن نیز در خردادماه سـال جاری ابعاد خصوصی سـازی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در شماره 284 ماهنامه پیام آبادگران 
مشـروح آن آورده شده اسـت. در این میزگرد به ورود بخش عمومی به 
حوزه خصوصی سـازی که در اصل 44 قانون اساسـی که مربوط به امور 
اقتصادی کشـور اسـت در مورد آن بحثی به میان نیامده اسـت، اشاره 
شد. در این میزگرد آقای مهندس ملکیانی فرد رئیس هیأت مدیره انجمن 
شـرکتهای ساختمانی تعریفی از ویژگی های بخش خصوصی ارائه دادند 
که بیانگر پذیرش ریسک های انجام کار و پرداخت مالیات و حق بیمه و 
عوارض از شاخص ها آن بود آقای دکتر خوش چهره رونق اقتصادی را در 
همبستگی کامل با توسعه ساخت و سازهای ساختمانی و مسکن قلمدار 
کردند و خصوصی سـازی را دادن وزن بیشتر به بخش خصوصی در نظام 

اقتصادی مختلف ایران تعریف کردند.
آقای دکتر رشیدی نیز 6 عامل را موجب و موجد رشد و توسعه اقتصادی 
اروپا بیان کردند که در رأس آنها زنده شدن بخش خصوصی را در فضای 
واقعیـت به عنوان مهمترین عامل آن برشـمردند و روشـهای اروپا را با 
سـازوکارهای بومی شـده برای ایران نیاز تجویـز کردند. آقای مهندس 
وطن پرور نیز در این میزگرد مشـکل خصوصی سـازی را حفظ اصل 44 
و نقـب زدن به الیه های زیرین این اصل بیان کردنـد و آقای دکتر باهر 
دیگر شـرکت کننده در میزگرد نیز مشکل خصوصی سـازی را ناشی از 
عـدم تعریف مفاهیم کافی در اصل 44 قلمـداد کردند. با توجه به آنچه 
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مطرح شـد فرمان اجرائی مقام معظم رهبری در اباغ سیاست های کلی 
اصل 44 در اول خردادماه سال 1384 به مجمع تشخیص مصلحت، مشعر 
بر این بود که رابطه خصوصی سـازی با هر یـک از عوامل ذیل اصل 44، 
تبییـن گردد و نقـش عوامل مختلف در ناکارآمـدی بعضی از بنگاه های 
دولتی مشـخص شود و آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و 
بنگاههای مربوط به بخش غیردولتی محاسبه و ارزیابی گردد به گونه ای 
کـه میزان آمادگی بخش غیردولتی و ضمانتها و راه های اعمال حاکمیت 

دولت، با گزارش ها و مستندات مشورتی و تفصیلی ارائه گردد.
اقدام های مجمع تشـخیص مصلحت نظام منجر به تدوین سیاست های 
کلی توسـعه بخش غیردولتـی از طریق واگذاری فعالیتهـا و بنگاه های 
دولتی و تحت عنوان »بند ج« سیاسـتهای کلی اصل 44 شـد که فرمان 

اجرایی آن در 1385/4/11 صادر و اباغ  گردید.
در فرمان صادره تحت عنوان سیاسـتهای کلی اصل 44 قانون اساسـی 

تحقق اهداف زیر مورد نظر و توجه است:
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

• ارتقـاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسـانی 
و فناوری

• افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
• افزایش سطح عمومی اشتغال

• کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و 
تغییر نقش دولت به سیاسـت گذاری، هدایت و نظارت به جای مالکیت و 

مدیریت بنگاه های اقتصادی
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتمالی
• تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانواده ها
در این فرمان، دولت موظف شـد تا کلیه بخشـهایی را که مشمول صدر 
اصل 44 نیست واگذار نماید. در ضمن انتقال 80 درصد سهام بنگاه های 
دولتی مشـمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی 

غیردولتی نیز پذیرفته شد.
آثار بسـیار ارزنده و سازنده سیاست های کلی اصل 44 در اجرای دقیق 
و عمیق واگذاری های واقعی، می  تواند فرصتهای طایی برای شـکوفایی 
اقتصاد ملی، و افزایش اشتغال و بهره وری ملی به ارمغان آورد، ولی باید 
صادقانـه گفت کـه در عمل کندی ها و پاره ای از تفسـیر و تأویل به رأی 
در اجرای آن مشـاهده می گردد که نقش و چشم انداز این رویداد بزرگ 
تاریخی را تا حدودی کم رنگ کرده اسـت برای دریافت روشن تر و بهتر 
به پاره ای از تنگناهای اجرایی سیاسـت های کلی اصل 44 به شـرح زیر 

اشاره می شود.
• به نظر می رسـد که توجه خصوصی سـازی بیشتر معطوف به فروش 

سهام شده است.
• در ایران خصوصی سـازی با انتقال مدیریت همراه نیست و به همین 
دلیل ضعفهای احتمالی ناشـی از مدیریت بخـش دولتی می تواند به آن 

منتقل  شود و آثار خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار دهد.
• پیدایش شـرکتهای دوزیسـت که متناسب با شـرایط می توانند به 
عنوان شرکت خصوصی خود را معرفی کنند و در مواردی که می بایستی 
ریسک پذیر باشند و مالیات و عوارض پرداخت نمایند خود را وابسته به 
بخش دولتی می دانند. )ولی در هر حال این قبیل شـرکتهای ابداعی هم 
از امتیازات بخش خصوصی و هم، از حمایتهای غیرمستقیم بخش دولتی 
یا عمومی برخوردار هسـتند( و به نوعی در روند خصوصی سازی واقعی 

ایجاد مشکل می کنند.
• عدم باور الزم در برخی از مدیران میانی بخش دولتی برای واگذاری 
بنگاه های اقتصادی، به نظر می رسد این قبیل مدیران مردم را واجد بلوغ 

سیاسی می دانند ولی آنها را فاقد بلوغ اقتصادی می خوانند.
• عدم اعتماد الزم نسبت به بخش خصوصی در برخی از مدیران میانی 
بخـش دولتی، این دیوار بلند کاهش اعتماد به تاش هر دو طرف ذینفع 

نیازمند است تا برداشته شود.

• به طوری که اشـاره شـد در قانون اساسـی جمهوری اسامی ایران 
اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل شده است. 
ولـی افزودن نام نهادهای عمومـی در واگذاری ها که از قدرت حاکمیتی 
و احتماالً فرادولتی برخوردار می باشـند عمًا امـکان رقابت را حتی در 

صنایع متوسط و ُخرد از بخش خصوصی و تعاونی سلب می نماید.
• واگذاری بخش بزرگی از بنگاه ها به نهادهایی که بعدها نام شبه دولتی 
یافتند با نفس عمل خصوصی سـازی در تزاحم و تضاد قرار دارد از جمله 
می تـوان به مورد 16 صندوق بازنشسـتگی که در سـالهای گذشـته در 
فرایند خصوصی سـازی قرار داشتند، اشاره کرد که عاوه بر وجود ابهام 
در تعاریف، برخاف روند حاکم در سراسر جهان، تحت نظارت و مدیریت 
دولت قرار دارند. به عبارتی دیگر در حالی که در قانون، این صندوقها در 
فهرسـت غیردولتی ها قرار می گیرند و به صورت خصوصی و با استفاده 
از منابع مالی مشـموالن اداره می شوند ولی به نوعی تحت نظارت دولت 
فعالیت می کنند. به بیان روشـن تر این صندوقها از نظر سـاختار دولتی 
نیسـتند اما با مدیریت دولتی اداره می شـوند و در واگذاری ها، مدیریت 
آنها کماکان در دسـت بخش دولتی می ماند و به نظر می رسـد این قبیل 

موارد با نوعی نقض غرض همراه باشد.
• بخشی از واگذاری ها در توان خرید بخش خصوصی و تعاونی نیست 
و سـازوکارهایی نیز برای تأمین منابع الزم برای واگذاری آنها طراحی و 
برنامه ریزی نشـده است. لذا نهادهای عمومی با توجه به پشتوانه غنی و 
قوی مالی به صورت انحصاری این قبیل واگذاری ها را به صورت بلوکی در 

اختیار می گیرند. به بیانی دیگر نوعی جابه جایی انجام می پذیرد.
• پاره ای از واگذاری ها با تفسـیر و تعبیر رعایت اصول ایمنی و امنیت 
ملی در اداره امور آن، عمًا از گردونه خصوصی سـازی خارج می شوند و 
این امکان فراهم می گردد تـا در زمینه های دیگر واگذاری ها، نیز از این 
عنـوان کلی برای جلوگیری از ورود بخش خصوصی و تعاونی بهره گیری 

شود و واگذاری ها را از مسیر و روند طبیعی خارج نماید.
• برقراری سهم 40 درصدی برای نهادهای عمومی در واگذاری ها یکی 
از موانـع بزرگ رقابتی کردن خصوصی سـازی در ایران اسـت گرچه در 
قانون برنامه پنجم توسعه این میزان به 20درصد کاهش یافته است ولی 

این درصد جدید از سهم هم کماکان بسیار باال می باشد.
• بخش دیگری از واگذاری ها برای رد دیون دولتی انجام می پذیرد که 
بابت این امر نباید سـهمی واگذار شـود بلکه می بایستی از محل فروش 

دارایی ها، بدهی دولتی را تسویه کرد.
• مدیران سـازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشسـتگی از سـوی 
دولت تعیین می شـوند بنابراین این نهادها منطقاً نبایستی اجازه حضور 
در واگذاری ها را داشـته باشـند مگراینکه با اصاح اساسـنامه مدیران 

چنین نهادهایی از سوی مشموالن و بازنشستگان تعیین شوند.
• براسـاس قانون خصوصی سـازی اوراق سـهام شـرکتهای مشمول 
واگـذاری می بایسـتی حداکثـر تـا 15 روز پـس از اعام، به سـازمان 
خصوصی سازی ارائه شود. ولی در مواردی از جمله در شرکتهای وابسته 
به وزارت نفت سهام نه تنها در زمان مقرر ارائه نمی گردد. بلکه به عنوان 
مثال می توان گفت که سـهام پاالیشـگاه های اصفهان و تبریز در زمان 

تهیه سرمقاله به سازمان خصوصی سازی ارائه نشده است.
• سهم سهام عدالت از پاالیشگاه ها در قانون خصوصی سازی 40درصد 
در نظر گرفته شـده اسـت اما مدیران شـرکت نفت به دشـواری سهم 
30درصـدی آن را پذیرفته انـد و حاضـر به قبول سـهم 10درصد دیگر 

نیستند و این امر نیز مشکلی در راه خصوصی سازی است.
با امعان نظر در موارد یادشده در فوق و کاربرد روشهای علمی برون رفت 
از آن، می توان سـرعت و سهولت بیشـتری بر روند خصوصی سازی در 
ایران بخشـید و منویات توسـعه بخش فرمان مقام معظم رهبری را در 
این زمینه با جامعیت شایسته موجود و مانعّیت بایسته مفقود، با پاالیش 
برداشـت های شـخصی پاره ای از مدیران میانی که موجـد ویژگی های 
ناهمساز با مفهوم خصوصی سازی واقعی است آن را به طور دقیق محقق 

ساخت.
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  مهنـدس ملکیانی فرد به عنوان رئیس مجمع  در ابتدای 
جلسـه خاطرنشـان کردنـد: همانطور که مس��تحضرید باید 
س��الی یکبار مجمعی ب��رای پاره  ای از مصوبات که قانونا توس��ط 
اعضا مصوب می ش��ود برگزار کنیم. بار اول جلس��ه به حد نصاب 
نرس��ید ولی خوش��بختانه امروز مجمع  با 30 درصد اعضا به حد 
نصاب رس��یده است. البته من گالیه  ای دارم از اعضایی که حضور 

پیدا نکرده  اند. وقتی تعداد کافی نیس��ت 
بس��یاری از اعضا نس��بت ب��ه تصمیمات 
اتخاذ ش��ده بی خبر می  مانند و بعد برای 
کسب اطالع، مکاتباتی می کنند که اگر در 
مجمع  حضور یابند این مکاتبات ضرورت 
نمی یابد. حضور پر بار شما در این شرایط 
که کمترین توجه ب��ه بخش خصوصی و 
مخصوص��اً پیمانکاری ص��ورت می گیرد، 

الزم است.
بعد از مقدمـه مهندس ملکیانی  فرد 
دکتر عقیلی موسس بانک کارافرین، 

بانکدار و استاد دانشـگاه درباره بانک خاورمیانه اطالعاتی را 
به سمع و نظر حاضران رساندند. ایشان گفتند: برای افتتاح بانک 
خاورمیان��ه از بانک مرکزی مجوز گرفتیم. ما حداکثر 20 ش��عبه 
خواهیم داش��ت که ح��دود 10 -9 واح��د آن در تهران و همین 
تعداد در شهرهای بزرگ خواهد بود. در مورد فعالیت تسهیالتی، 
بانک فقط روی شرکتها تمرکز خواهد داشت. سعی می کنیم اکثر 
احتیاجات مالی ش��رکتها را مدنظر قرار دهیم. در حوزه بانکداری 
س��رمایه گذاری برای پروژه های بزرگی که پیمانکاران در آن وارد 
می شوند ابزارهای مالی برای تسهیالت دراز مدت از جمله اوراق 
مش��ارکت و صکوک اجاره و... تهیه می کنیم. در قسمت مدیریت 
سرمایه گذاری دیگران را در مورد نحوه و چگونگی سرمایه گذاری 
منابع م��ازاد راهنمایی می کنیم و برخی تس��هیالت خاص برای 

شرکتهای خاص ارائه می دهیم. در بانکداری توسعه  ای امیدواریم 
عامل��ی برای ارائه تس��هیالت ارزان قیمت ب��رای صنایع با کمک 
وزارتخانه  های صنعت و کش��اورزی و مسکن ارائه دهیم. همانطور 
که بانک کارآفرین با کمک شما رشد کرد امیدوارم این بانک هم 
رش��د و توسعه یابد. دکتر عقیلی درباره محدودیت تعداد شعبات 
این بانک گفت: اقتصاد ترکیه 2/5 برابر اقتصاد ما رش��د داش��ته 
اس��ت و ح��دود 50 بان��ک دارد. اما کل 
تعداد ش��عب  بانکی آنه��ا 8  هزار و 200 
ش��عبه است. در حالی که در بانکداری ما 
ک��ه دولتی بوده توجه روی افزایش تعداد 
ش��عب اس��ت. ادغام بانکها یکی از دالیل 
افزایش شعب در ایران بوده است. در حال 
حاضر با وجود 20 بانک در کش��ور باالی 
20 هزار شعبه داریم که قسمت اعظم آنها 

هزینه برو زیان ده است. 
بیشتر بانکهای دنیا تعداد شعب محدودي 
دارن��د، واغلب هم ب��ا اتوماس��یون اداره 
می ش��وند. ب��رای افزایش رقاب��ت باید با 
گسترش فعالیت کارا، سود بیشتر و نرخ بهره کم تر ی به مشتریها 
داده ش��ود. راجع به نحوه ش��کل  گیری پذیره نویس��ی، نامه هاي 
الزم را فرستاده  ایم و امیدواریم تا آخرتیرماه پول پرداخت شود. تا 
حدود اواخر مرداد و اوایل شهریور نیز پذیره نویسی عام داریم که 
البته رقم محدودی است. حداقل سرمایه برای تاسیس بانک 400 
میلیارد تومان است که قسمت عمده ای از آن تحقق یافته است. 
در مورد موسس��ان نیز کس��ی اجازه ندارد  باالی 5 درصد س��هم 
داش��ته باشند. ما سهامدار عمده نخواهیم داشت چون میخواهیم 
هر چه بیشتر افرادی را  که فعالیت سازنده دارند در بانک جدید 

و در کنار خود ببینیم.
بعد از سـخنان دکتـر عقیلی مهنـدس عطاردیان گزارش 

مهندس ملکیانی فرد:
وقتی قیمت کار گم می شود 
منافع ملی گم می شود. نباید 

بگذاریم قیمتهای واقعی کار گم 
شود. ما به حکم وظیفه صنفی 

و ملی، داشتن فهرست درست را  
یکی از شرایط الزم برای برآورد 

درست از کار می دانیم 

مجمع عمومی سـالیانه نوبت دوم انجمن شرکتهای سـاختمانی در روز چهارشنبه 11 تیرماه با حضور اعضاي هیات مدیره، 
مدیران شـرکتهای عضو و بازرسـان برگزار شد. این مجمع توسط آقای مهندس ملکیانی فرد به عنوان رئیس مجمع، آقای 
مهندس وفایی و آقای مهندس سـماک به عنوان ناظر و آقای مهندس ورزنده به عنوان منشـی هیأت رئیسه اداره  شد. در 
ابتدای این مجمع دکترعقیلی توضیحاتی درباره افتتاح بانک جدید خاورمیانه ارائه دادند و بعد از ارائه این گزارش مهندس 
عطاردیان دبیر انجمن شـرکتهاي ساختماني گزارش هیات مدیره را قرائت کردند. گزارش  کمیسیون فنی توسط مهندس 
دادمان، گزارش کمیسـیون تحقیق و توسـعه توسـط  آقای مهندس علیاری، گزارش  کمیسیون انتشارات توسط مهندس 
خوانساری و گزارش کمیسیون قوانین توسط آقای مهندس مسعودی قرائت شد. در ادامه مهندس خزاعی گزارشي درباره 
اقدامات رسـته آب انجمن ارائه داد. گزارش بازرسـان توسط آقای مهندس پورشـیرازی و صورتهای مالی سال 89 انجمن 
توسط آقای زالی  قرائت شد. در ادامه این جلسه براي تصویب صورتهای مالی و بودجه پیشنهادی سال 90 رای گیری شد 

که با اتفاق آرا به تصویب رسید.  

با حضور اعضای انجمن شرکتهای ساختمانی

مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم انجمن 
شرکتهای ساختمانی برگزار شد
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هیات مدیره را خواندند. ایشان گفتند: انجمن و هیات مدیره 
از آغاز در مسئله شرایط عمومی پیمان فعالیت گسترده ای داشتند 
ت��ا در تدوی��ن آن به بهترین نتیجه ممکن برس��ند. هیات مدیره 
شنبه ها و هیات رئیسه سه شنبه  ها جلسه دارند. در موارد مختلف 
کمیس��یونها وظایف محوله را انجام می دهند از جمله کمیسیون 
عضویت و پیگیری موظف به تایید صالحیت اعضا است. در سال 
گذشته 19 ش��رکت جدید به عضویت انجمن درآمده اند و فقط 
دو شرکت از انجمن خارج شده اند. در مورد عضویت، مشکل حق 
عضویت وجود دارد. شرکتهای جدیدي وجود دارند که می خواهند 
عضو باش��د ولی فعالیت نداشته باشند. حق عضویت آنها را تعلیق 
کرده  ای��م. تعدادی از اعضا حق عضویت بدهکار هس��تند از جمله 
ش��رکتهایی ک��ه وجود ندارند و بهتر اس��ت با نظ��ر هیات مدیره 

عضویت آنها لغو شود. 
عضوی��ت در ات��اق بازرگانی نیز برای ما حیاتی اس��ت، حتما باید 
دوس��تان در آن عضو ش��وند البته برای پرهی��ز از دریافت کارت 
بازرگان��ی می توانید عضو اتاق تهران ش��وید تا انجم��ن بتواند در 
تش��کلهای دیگ��ر نیز نفوذ خود را گس��ترش دهد. ش��رکت های 
اقماری تضمین در کنار سندیکا فعالیت گسترده  ای دارد. شورای 
هماهنگی تشکلهای صنفی را نیز داریم چون به هر حال الزم است 
با تش��کل های همسو اتحاد داشته باشیم. رقابت نابرابر با شرکتهای 

دولت��ی، مطالبات ما، مالی��ات بر ارزش 
افزوده، رتبه بندی و...  از مشکالت عمده 
ماست که باید برای حل آنها بکوشیم. در 
پایان آقای مهندس عطاردیان گفتند یاد 
و نام  درگذش��تگان سال قبل را گرامی 
می داریم و برای شادی روح آنها فاتحه  ای 

می خوانیم.
گـزارش کمیسـیون فنـی توسـط  
مهنـدس دادمـان از اعضـای هیات 
مدیره ارائه شد. ایشان عنوان کردند: 
در  را  فعالیتهای��ش  فن��ی  کمیس��یون 
طی 9 ماه گذش��ته ب��ا محوریت برنامه 
استراتژیک ایجاد مرجعیت برای انجمن 
در س��ه محور اصلی ش��روع کرد. شروع 
ای��ن فعالیتها مواج��ه با اج��رای قانون 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا و اث��رات این 
ط��رح روی قرارداده��ای در ح��ال اجرا 
تاثیر اساس��ی داش��ت و مش��کالتی در 
ت��داوم اجرای قراردادها ب��ه وجود آورد. 

کمیس��یون سعی کرد آثار را شناسایی و پیشنهاداتي دهد که در 
جهت جبران آن برآید که شامل تهیه و تدوین فهرست های پایه  
ضرایب تطبیق بوده اس��ت.  حضور در جلسات داخلی و خارجی 
مربوط به جهش قیمت ، فعالیت در مورد محور آنالیز بها و تعدیل 
از اقدامات دیگر کمیس��یون بوده اس��ت. در عین حال با توجه به 
ابالغ ش��اخصهای تعدیل برای س��ه ماهه سوم و چهارم  سال 89 
که ش��اخص های غیر واقعی و مورد اعتراض همگی اعضای انجمن 
بوده ، با کار کارشناس��ی کلیه ش��اخص های تعدیل سه ماهه 89 

تهیه شده و در مرحله کنترل نهایی است تا خدمت دوستان ارائه 
کنیم . از کلیه اعضا در خواست تجمیع اطالعات برای تهیه قیمت 
فهرست بها را داشتیم. باالخره توانستیم اظهارنظری برای سازمان 
برنامه آماده و بر اساس این قیمتها مبانی قیمتهای روز برای سه 
ماهه چهارم سال 89 را به طور فشرده مستند و مصوب کنیم. در 
نهایت فهرست بهای پایه برای دومین بار در سه رشته راه و باند، 
ابنیه، آبیاری زه کشی و سد سازی تهیه کردیم. توضیح عمده این 
که مبانی تهیه این فهرس��ت بهای چهارگانه عبارت است از آنالیز 
سازمان مدیریت و برنامه  ریزی، دخالت دادن قیمت عوملی که از 

اعضای انجمن و بورس و بازار به دست آورده ایم و....
تائیـد  در  ملکیانی فـرد  مهنـدس 
سـخنان مهنـدس دادمـان گفتند:  
وقتی قیمت کار گم می شود منافع ملی 
گم می ش��ود. نباید بگذاری��م قیمتهای 
واقعی کار گم ش��ود. ما به حکم وظیفه 
صنفی و ملی، داشتن فهرست درست را  
یکی از ش��رایط الزم برای برآورد درست 

از کار می دانیم. 
رئیـس  علیـاری  مهنـدس  آقـای 
کمیسیون تحقیق و توسعه گفتند: 
کمیسیونهای انجمن بر اساس اساسنامه 
انجم��ن پی ری��زی می ش��ود و فلس��فه 
وجودی این کمیس��یون نیز ایجاد اتاق 
فکر برای مطالعه و پایش مستمر شرایط 
بیرونی و درونی و ارائه پیشنهاد به هیات 
مدی��ره انجمن به منظور حفظ و ارتقای 
جایگاه انجمن در راس��تای چشم انداز و 
اهداف انجمن می باش��د. خوشبختانه در 
کمیسیون دوره قبل برنامه استراتژیکی 
تهیه شده بود که ما در نظر داریم این برنامه را در حد منابعی که 
در اختیار ما قرار می گیرد پیگیری کنیم. چشم انداز ما ایفای نقس 
موثر در حمایت از اعضا و  مشارکت در تصمیم سازی برای  توسعه 
پایدار می  باش��د . اهدافی که ما را به  این چش��م انداز می رس��اند 
عبارتند از:  کس��ب جایگاه شایسته برای سندیکا، تاثیرگذاری بر 
تصمیم��ات کالن، دفاع از حقوق اعضا، ارتق��ای توانمندی اعضا، 
رضای��ت نظر اعض��ا، تامین و مدیریت منافع م��ادی، رضایت ذی 
نفعان کلیدی،  توس��عه ظرفیت و بهره وری، توس��عه ارزش��های 

دکتر عقیلی:
ادغام بانکها یکی از دالیل افزایش 

شعب در ایران بوده است. 
در حال حاضر با وجود 20 بانک 

در کشور باالی 20 هزار شعبه داریم 
که قسمت اعظم آنها هزینه بر 

و زیان ده است
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بنیادینی که اتحاد را تضمین می کند، سرآمدی در ارتباطات و ...
کمیس��یون این دوره برنامه  ای تهیه کرده اس��ت. تهیه س��اختار 
س��ازمانی انجمن، تهیه ش��رح وظایف و مسئولیت های تهیه شده 
در چارت سازمانی، پیاده سازی برنامه استراتژیک مصوب از جمله 
موارد این برنامه است که در پیاده سازی برنامه استراتژیک مصوب 
قدمهای برداشته شده  عبارتند از اولویت بندی پروژه ها، فازبندی 
یا گروه بندی 72 پروژه که ما را به اهداف ده گانه می رساند، تدوین 
فرایندهای کلیدی انجمن، انتخاب 4 پروژه اولویت دار، پی گیری 

مراحل برای عملیاتی کردن پروژه ها و ...
بعد از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و توسعه، مهندس 
خوانساری ضمن ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد کمیسیون 
انتشـارات گفت: مجل��ه پیام آبادگران منعک��س کننده افکار و 
نگرانی ها و خواستهای شما به جامعه است. نیاز مبرمی به همکاری 
شما داریم. شما از موارد زیادی گالیه دارید که ما توقع داریم این 
گرفتاری ه��ا را به ما منتقل کنید تا ما نیز آنها را در مجله منعکس 
کنیم. در ش��ماره اخیر تعدادی از شخصیتهای اقتصادی را جمع 
کردیم تا در مورد مسائل اقتصادی بحث کنیم که حاصل کار را در 
ش��ماره اخیر می توانید ببینید. عالوه بر این امسال در نظر داریم 
تقویم انجمن را زودتر چ��اپ کرده و تقویم جدیدی به نام تقویم 

مدیران تهیه کنیم. 
آقای مهندس مسـعودی از کمیسـیون قوانین سـخنران 
بعدی بود، وی گفت: حدود 7 ماه از عمر کمیسیون ما می گذرد 
و در همین مدت کوتاه مشکالت بسیاری توسط همکاران مطرح 
ش��ده که غالبا منجر به پاس��خ یا همفکری ش��ده است. در اغلب 
موارد مشکل از عدم تمکین دستگاههای اجرایی به قوانین شفاف 
بوده که ما به جز مکاتبه با کارفرما و دس��تگاه اجرایی کار دیگری 
نمی توانس��تیم انجام دهیم. مش��کالت اعضا را می توان به ترتیب 
فراوانی چنین برش��مرد: 1- عدم پرداخت مالیات برارزش افزوده 
توس��ط برخی از کارفرمایان و جرایم مرب��وط که گریبانگیر اکثر 
اعضای صنف می ش��ود. برخ��ی همکاران جرائم س��نگینی بابت 
مالیات بر ارزش افزوده )گرفته نشده( می  پردازند. در این مورد دو 
راه حل را دنبال کردیم یکی از طریق مکاتبه با شخصیتهای موثر 
در دول��ت و دیگر این که به درخواس��ت اعضا طوماری گالیه  آمیز 

نوشته شود و برای همه سران حکومت و ... بفرستیم.
2- مش��کالت مختلفی که در امر تشخیص صالحیت پیمانکاران  
ب��ه وجود آمده اس��ت. در این مورد مکاتبات به جایی نرس��ید و 
مترصدیم با حضور در معاونت وزارت راهبردی مشکل را به نحوی 

حل کنیم.  

3- عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران
دوران، دوران حساسی اس��ت. برای حل مشکالت عدیده و ادامه 
حیات باید با هم همکاری کنیم. باید بدانیم حل مس��ائل شخصی 

فقط در چهارچوب حرکتهای جمعی قابل پیگیری است. 
در ادامـه مهنـدس ملکیانی فرد در مـورد مالیات بر ارزش 
افزوده خاطرنشـان کرد: ما با دوستان خود در قرارگاه صحبت 
کردیم. آنها روی موضوع LC ریالی و ارزش افزوده حساس شدند 
و قرار ش��د در این ب��اره با دکتر تاج الدین��ی گفتگو کنند. حتی 
دکتر سمیعی که نویسنده خود قانون است معتقد است این قانون 
درست نوش��ته شده و غلط اجرا می ش��ود. غلط اجرا کردن یک 
مؤدی مالیاتی مش��کالت عمده ای  به وجود آورده اس��ت که در 
صدد رفع آن هس��تیم. امیدواریم این دشواری های بی جهت را که 
برای پیمانکاران ایجاد ش��ده حل کنی��م. در مورد LC ریالی هم 
مس��یر خوبی در حال پیگیری اس��ت. اعضای انجمن  ما باید در 
اتاق بازرگانی عضو شوند. در مالقاتی که با رئیس مجلس داشتیم 
ایشان سه بار روی این نکته تاکید کردند. در نظر داریم انجمن را 
در اتاق بازرگانی ثبت کنیم . البته اساس��نامه ما مغایرتهایی برای 
ای��ن امر دارد که باید آن را رفع کنیم. عضویت در اتاق تهران را ه 

بزرگی را به روی صنف ما می گشاید. 
در ادامـه مهندس خزاعی از فعالیت رسـته آب و ثبت نام 
اعضا در اتاق بازرگانی سـخن گفت و افزود: رس��ته آب فعال 
53 عضو از ش��رکتهای سد س��از و ... دارد که  در راستای اهداف 
انجمن تالش می  کنند و درصددند تا مشکالت صنفی خود را حل 
کنند. کارهایی که در طول دو سه سال گذشته بخصوص در طول 
س��ال 89 صورت گرفته ایجاد ارتباط ب��ا ارگانهای صاحب اختیار 
در صنعت س��اختمان و ورود به ارگانها بوده اس��ت. عالوه بر این 
ما کارگروهی داریم که با آب نیرو در دو بخش تامین منابع مالی 
و تعیین روش درس��ت برای بهترین گزینه در مناقصات همکاری  
می کند. در مورد ارتباطات نیز جلساتی برای انتقال تجربه  اعضا در 
مورد پروژه های موفق  و سعی در انتقال تجربیات آنها داشته ایم. 
در مجموع ما س��عی داریم کاری موازی ب��ا انجمن انجام ندهیم 
و همس��و با آن باش��یم چنانچه در هیات مدیره انجمن  5 نفر از 
اعضای ما عضو هستند. در مورد عضویت در اتاق نیز حاضریم  به 

نیابت از شرکتها به آنجا مراجعه و کارهای الزم را انجام دهیم. 
بعـد از ارائـه گزارش توسـط کمیسـیونهای مختلف آقای 
مهندس پورشـیرازی به عنوان نماینده بازرسـان گزارش 
هیات بازرسـان انجمن شرکتهای سـاختمانی را خطاب به 
مجمع عمومی عادی سـالیانه قرائت کرد. دربخشی از این 
گزارش ذکر شده بود:  گزارش صورتهای مالی و اسناد هزینه ها 
که مورد تایید کلیه اعضا قرار گرفته  توس��ط بازرس��ان بررسی و 
مورد  تایید گرفت. گزارش هیات مدیره و بودجه پیشنهادی سال 90 
نیز مورد مطالعه و مفاد و ارقام مورد تایید قرار گرفت.  بودجه سال 
89 مبلغ  15میلیارد و 700 میلیون ریال بوده که  برای سال 90  

مبلغ 20 میلیارد و 30 میلیون ریال پیشنهاد شده است.
در پایان این مجمع  و بعد از قرائت صورتهای مالی سال 89 و 
بودجه پیشنهادی سال 90 توسط آقای مجتبی زالی  اعضای 

حاضر به  صورتهای مالی و بودجه سال 90 رای دادند. 
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امسـال یکصدمین اجاس کنفرانس بین المللی 
کار با حضور نمایندگان 150 کشـور جهان در ژنو 
برگزار شـد  و 3 مقاوله نامـه کار خانگی، توصیه 
نامه های کار شایسـته و قطعنامه برنامه و بودجه 
سـازمان بـه تصویب نهایـی رسـید. در اجاس 
یاد شده، جمهوري اسـامي ایران با 212 رای به 
عنوان عضو اصلي سازمان بین المللی کار انتخاب 
شد. همچنین مهندس محمد عطاردیان، نماینده 
کانـون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران 

براي دومین بار به عنوان عضو جانشین هیات مدیره سازمان بین المللی کار از منطقه آسیا انتخاب شد. 
ILO در هر منطقه از جهان یک دفتر بین المللي دارد ولی در آسـیا دارای دو دفتر اسـت که  یکي در دهلي نو و دیگري در 
بانکوک تایلند اسـت. به گفته دبیرکل سـازمان جهانی کار، اجاس بعدی در سـال آینده با موضوع حقوق کارگران، اشـتغال 
جوانـان و تامیـن اجتماعی خواهد بود. در همین راسـتا ماهنامه پیام آبادگران با تعیین وقت و قـرار قبلی از مهندس محمد 

عطاردیان درخواست کرد تا جزئیات بیشتری از اجاس را برای خوانندگان ماهنامه تشریح کنند.

 هی��ات ایران��ی همراه ب��ا گروههاي دولتي و کارگ��ري در هیات 
نمایندگ��ي ایران روز 30 مه از ایران حرک��ت کرد  و روز 31 مه 
در جلسه ش��ورای عمومی سازمان بین  المللی کارفرمایان شرکت 
نمود. این  شورا به نوعی مجمع عمومی سازمان کارفرمایان است 
که تعدادي از کنفدراسیون های کارفرمایي عضو گزارشهاي خود 
را در آنجا ارائه می دهند. ایران هم گزارش خود را دراین نشس��ت 
ارائه کرد. حاصل این گزارش شرح موردهاي مختلفی  بود که ما 
در مورد مسائل مورد اختالف خود با دولت داشتیم. البته سازمان 
بین المللی کار در جریان این امور بود. در واقع ما هیچ ش��کایتی 
علیه دولت ایران مطرح نکرده بودیم و به نحوی دولت ایران از ما 
شکایت کرده بود که سازمان بین المللی کارفرمایان مجبورشد  در 
این باره دخالت کند. مسئله ما که همیشه در کمیته اعتبار نامه ها 
مطرح می ش��د اینبار در کمیته آزادی انجم��ن که زیر مجموعه 
هیئت مدیره سازمان بین  المللی کار می باشد  مطرح گردیده بود.

ظرف سالهای گذشته درباره مس��ائل زیادی به ایران اخطار داده 
شده بود. در این مورد ما گزارشی تنظیم کردیم و موارد و مراحل 
مختلف را شرح دادیم. در این گزارش خاطرنشان شده بودیم  که 
دکتر ش��یخ االس��المی، وزیر محترم کار روش قبلی وزارت کار را 
تغیی��ر داده و احکام دادگاه ها را پذیرفته اس��ت. در نهایت کانون 
عالی انجمنه��ای صنفی کارفرمایی ایران از س��ازمان بین المللی 
کارفرمای��ان درخواس��ت کرده بود که پرونده ای��ران را در کمیته 

آزادی انجمن مختومه اعالم کنند. 
ما نس��خه ای از گزارش خ��ود را به جناب وزیر و دکتر حبیب زاده  
و س��ایر دوس��تانی که از وزارت کارآمده بودند ارائه دادیم  تا در 
جری��ان محتویات گزارش قرار بگیرند. البته کمیته آزادی انجمن 
به این مسئله رسیدگی کرد و سازمان بین المللی کارفرمایان نیز 

در نهایت مورد ما را حذف کرد.
ساعت 10 صبح، اول ژوئن افتتاحیه  کنفرانس بود. در همین روز 
گروههاي دولتي و کارگري نیز نشس��ت هاي  خودشان را داشتند 
ام��ا هر روز س��اعت 9 تا10صبح گروه های مختل��ف کارفرمایان، 
کارگران و دولتی ها جلس��ه درون گروهی داش��تند تا برای مسائل 
مربوط به کنفرانس سیاس��ت واحدی اتخاذ کنند. کارفرمایان نیز 
هر روز س��اعت 9 تا 10 صبح جلسه داشتند تا مسائل مختلف را 
ب��ا تمام نمایندگان کنفدراس��یون کارفرمایی حاضر در کنفرانس 
هماهنگ نمایند. بعد از این جلسات شرکت کنندگان وارد جلسه 

اصلی می شدند. 
این کنفرانس که در ژنو برگزار می ش��د جمعا 18 روز کاری طول 
کشید. در ژنو س��اختمانی مربوط به س��ازمان بین المللی کار به 
نام International Labor Organization( ILO( وجود 
دارد که دفتر مرکزي آن است و تشکیالت و ساختمانهاي دیگري 
نیز هست که دفتر سازمان ملل در ژنو است. سازمان ملل دو دفتر 
یک��ی در نیویورک و یکی در ژنو دارد. چنان که مس��تحضرید در 
بدو امر که سازمان ملل تاسیس شد مقر آن در ژنو بود. اما  بعد از 
جنگ جهانی دوم که مجمع اتفاق ملل از بین رفت و سازمان ملل 

متحد به جای آن شکل گرفت مقر آن به نیویورک منتقل شد. 
سازمان بین المللی کار در سال 1919 و بعد از جنگ جهانی اول 
تش��کیل شد. این سازمان قبال زیرمجموعه مجمع اتفاق ملل بود 
که بعد از جنگ جهانی اول با ش��رکت کشورهای جهان تاسیس 
ش��د. بعد از این ک��ه در جنگ جهانی دوم مجم��ع اتفاق ملل از 
بین رفت، س��ازمان بی��ن المللی کار از بین نرف��ت و کار خود را 
ادامه داد و بعد از تاس��یس س��ازمان ملل زیر مجموعه آن شد. با 
 توجه به این که سازمان ملل متحد در 1946 تاسیس شده است

 (ILO( در یکصدمین اجالس بین المللی کار

دبیرکل کانون عالي کارفرمایي ایران عضو جانشین 
هیات مدیره در گروه کارفرمایی شد
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 می توان گفت عمرس��ازمان بین المللی کار 27 س��ال  بیشتر از 
سازمان ملل اس��ت. س��ازمان بین المللی کارفرمایان هم درسال 
1920 تاس��یس شد. امس��ال نود و دومین سال تاسیس سازمان 
بین المللی کار ونود و یکمین س��ال تاس��یس سازمان بین المللی 
کارفرمایان بود. در تمام این مدت هیچ سازمانی از ایران نتوانست 
صالحیت عضویت در س��ازمان بین المللی کارفرمایان را پیدا کند 
چون اصال یک کنفدراسیون کارفرمایی بخش خصوصی در ایران 
وجود نداش��ت. س��ازمان بین المللی کارفرمایان ات��اق بازرگانی و 
صنای��ع و معادن ایران  را که به آن پارلمان بخش خصوصی گفته 
می ش��ود به عنوان یک تش��کل بخش خصوصي قبول ندارد چون 
در مدیریت آنجا ع��الوه بر بازرگانان و صاحبان  صنایع دولت نیز 
دخیل اس��ت. دولت در آنجا 20 نفر نماینده دارد و اتاق نمی تواند 
نماینده واقعی بخش خصوصی باشد. سالها قبل اتاق بازرگانی برای 
عضویت در سازمان بین المللي کارفرمایان اقدام کرد اما آنها قبول 
نکردند، ما تنها تش��کلي بودیم که توانس��تیم در آن سازمان عضو 

شویم. 
امسال چهار کمیته در کنفرانس تشکیل شد:

1- کمیته استانداردها که در آن به شکایتهایی رسیدگی می شود 
که از طرف دولتها، تشکل های کارگری و کارفرمایی مطرح می شود، 
مواردی مانند رعایت نکردن آزادی انجمن، یا تبعیض در کار و ... 
در این کمیته نزدیک 280 مقاوله نامه، توصیه نامه و بیانیه وجود 
دارد. در واقع هر یک از این کمیته ها سه خروجی دارد که شامل 
 )recommendation( توصیه  نام��ه   ،)resolution( بیانی��ه 
 و مقاوله  نام��ه )Convention( می ش��ود. باالتری��ن هم��ه آنها

  مقاوله نامه اس��ت. توصی��ه نامه و مقاوله نامه ب��ا هم فرق دارند. 
مقاول��ه نامه کف حقوق را بررس��ی می کند و مش��خص می کند 
حداقل چه چیزهایی باید تامین شود؟ توصیه نامه برای کشورهای 
پیشرفته تری اس��ت و انجام دادن کارهایی را که به بهبود بیشتر 
رواب��ط کار می  انجام��د توصیه می کند. البته وقتی کش��وری این 

توصیه نامه را بپذیرد انجام مفاد آن الزامی می شود. 
از بین این مقاوله نامه ها 8 مورد آنها اجباری است و  کشورها چه 
آن را بپذیرن��د و چه نپذیرند همین که عضو س��ازمان بین المللی 
کار ش��ده اند ملزم به رعایت آن هس��تند. مثال ای��ران مقاوله نامه 
87 )آزادي انجم��ن( و مقاوله نام��ه 98 )گفتگوهای اجتماعی( را 
نپذیرفته ولی به دلیل این که این مقاوله نامه ها جزو استانداردهای 
اجب��اری اس��ت در صورت رعایت نک��ردن آنها مورد س��وال قرار 

می گیرد. 
این کمیته در وهله اول 50 کش��ور را که  ش��کایت آنها بیشتر از 
بقیه مطرح ش��ده بوده انتخاب کرد. ایران نیز جزو این 50 کشور 
ب��ود. موردی هم که درباره ایران مطرح بود تبعیض در کار)مقاوله 
نامه 111( بود. این مقاوله نامه به تفاوت هایی که بین کار خانمها 
با آقایان گذاش��ته می شود، یا تبعیضی که اقلیتها  در مورد کار با 
آن مواجه هستند و... می پردازد. مسئله کانون عالي ما  چهار سال 
در آنجا مطرح بود چرا که کمیته آزادی زیر مجموعه هیات مدیره 
اس��ت. گزارش این بخش ب��ه کمیته آزادی انجم��ن می رود، اگر 
کش��وری مش��مول انتقاد قرار بگیرد مورد آن ب��ه کمیته آزادی 
انجم��ن یا کمیته های مش��ابه می رود. مورد م��ا در کمیته آزادی 

انجمن مطرح بود که درخواست کردیم آن را حذف کنند. 
به هر حال در این کمیته مورد ایران را مطرح نکردند، ش��اید هم 
به نوعی ما را مشمول لطف قرار دادند، و یا شاید به دلیل این که 
برای همه گزارش ها وقت کافی نبود 25 مورد را انتخاب کردند و 
رسیدگی نمودند. به هر حال گروه کارفرمایان و کارگران حاضر در 
آنجا کار سیاسی انجام نمی دهند. بلکه کار صنفی انجام می دهند. 
م��ا هم از جای��گاه امور صنفی وارد ش��دیم و گفتیم مورد ما حل 
ش��ده است و بهتر است حذف شود، در بقیه موارد هم ما دخالتی 

نمی کنیم. 
اگرچه گروه کارگر و کارفرما و دولت در آن کمیته دست به دست 
هم دادند و ایران را از رسیدگی امسال خارج کردند ولی این نکته 
به دولت ایران یادآوری ش��د که مورد ایران خاتمه یافته نیست و 
اگر گزارش��هایی که درخواست می شود مورد به مورد انجام نشود 
س��ال آینده مس��ئله اش در کمیته مطرح می شود و هیاتی برای 

رسیدگی به ایران فرستاده خواهد شد. 
2- کمیته بعدی کمیته »کار شایس��ته ب��رای کارگران خانگی « 
 )Domestic workers( بود. در سراسر جهان کارگران خانگی
بس��یاری وجود دارد و افراد زیادی به آن مش��غول هستند، اعم از 
پرستارهایی که در خانه  ها از بیماران پرستاری می کنند، افرادی که 
در کارگاه های خانوادگی کار می کنند. گس��ترش کار خانگی برای 
ایجاد اش��تغال موثر اس��ت. در کمیته مذکور مقاوله نامه جامعی 
تهیه ش��د و با بحثی که مدت 17 روز طول کش��ید  یک مقاوله 
نامه و یک توصیه نامه برای کار خانگی تدوین ش��دکه  با اکثریت 
بس��یار قاطعی )ضمن این که بس��یاری از کش��ورها با آن مخالف 
 بودند( تصویب ش��د. البته برای رسمی ش��دن این مقاوله نامه ها

 باید70-80 کشور به آن بپیوندند. 
کمیته کار شایسته )decent work( برای انجام کارهای خانگی 
کمیت��ه بس��یار مهمی بود که بس��یاری دولتها و کش��ورها با آن 
مخالف بودند و تا حدودی آن را به چالش کش��یدند مثال بعضی ها 
می گفتند اگ��ر کار خانگی هم از صورت س��نتی و عاطفی خارج 
ش��ود و به ص��ورت قانونی درآید روابط عاطف��ی در کار خانگی از 
بین می رود و روابطي خش��ک و قانونی برقرار می شود. بسیاري از 
دولتها می گفتند ما به این مقاوله نامه نمی پیوندیم چون کشور ما 
در شرایطی نیست که بتواند به آن بپیوندد. برخی کشورها شایق 
بودند )به خصوص کش��ورهای جنوب شرقی آسیا( که اصال برای 
کار خانگی از کشورشان نیرو صادر می کنند و بیشتر اشتغال آنها 
از این راه است و می خواهند منافع شهروندان خود را که خارج از 

کشور کار می کنند به این طریق تامین کنند. 
بیم آن می رفت که این مقاوله نامه با مخالفت زیاد روبرو شود ولی 
با استقبال زیادی تصویب شد. و ازحدود  470 رای با حدود  16 
-17رای مخالف و 40 رای ممتنع تصویب شد و البته کشور ما نیز  

به آن رای مثبت داد. 
3- کمیته بعدی حمای��ت اجتماعی)Social protection( بود 
که تامی��ن اجتماعی )social security( هم جز آن اس��ت. در 
این مورد هم امس��ال بیانیه ای منتشر شد و کنوانسیون و توصیه 

نامه های مربوط به آن، برای سالهای بعد ماند. 
4- کمیته دیگر کمیته کارشناس��ی »مدیریت کار و بازرسی کار« 
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 labor administration)
 )and labor inspection
بود. این کمیته هم نهایتا به یک 
گ��زارش  منجر ش��د که آن هم 
تصویب ش��د. الزم به ذکر است 
تصوی��ب دو کمیت��ه اول با رای 
الکترونی��ک ب��ود و دو تا کمیته 
بعدی به طور گ��زارش تصویب 

علنی شد.  
5- کمیته  ه��ای دیگ��ر از جمله 
کمیته  ه��ای مال��ی ه��م وجود 
بودج��ه درب��اره  ک��ه   داش��ت 
 س��ال 2012 و 2013 سازمان 
بین الملل��ي کار و تخصیص آن 
تصمیم گی��ری می کرد. عالوه بر 
این کمیته مذکور حق عضویت 
کش��ورها را تعیی��ن می نم��ود. 
بعضی کش��ورها ح��ق عضویت 
باالی��ی دارن��د مث��ال آمریکا که 
20 درص��د بودج��ه  س��ازمان 
پرداخ��ت  را  کار  بین الملل��ی 
می کند. ح��ق عضویت ایران در 
حدود 800 تا 890 هزار فرانک 
سوئیس است، معادل حدود یک 
میلیارد و دویست میلیون تومان 

)هر فرانک سوئیس برابربا حدود  1300تومان است( یا به عبارتی 
حدود 960 هزار دالر.

در ای��ن کنفرانس بنده به عنوان نماینده کارفرمایان س��خنرانی 
کردم. چهارچوب اصلی سخنرانی این بود که با توجه به وضعیت 
اقتص��ادی دنیا اگر بخواهیم برای ی��ک اقتصاد پایدار برنامه ریزی 
کنی��م بای��د منافع قش��رهای ضعی��ف را در نظر بگیری��م. دوره 
حاکمیت کش��ورهای ثروتمند جهان رو به پایان اس��ت. در مورد 
هدفمندسازی یارانه ها صحبت کردیم و گفتیم این برنامه در ایران 
بسیار مهم اس��ت. البته ما بحث هایی درباره اجرای آن داریم که 
در آن کنفرانس مطرح نکردیم. به نظر ما برنامه هدفمندس��ازی 
یارانه ها اگر با گفتگوی س��ه جانبه در ایران همراه ش��ود به پیاده 
کردن کار شایسته در ایران کمک می کند. چنان که مستحضرید 
طرح کشوری کار شایسته در برنامه پنجم نیز نوشته شده است. 
در واقع ما بحث ها را موکول به گفتگوی سه جانبه کردیم. در این 
س��خنرانی خواستار آن ش��دیم که در شرایط فعلی که همه چیز 
متأثر از سیاست شده، سازمان بین المللی کار که سازمانی فنی و 
غیر سیاسی است جایگاه خود را برای همبستگی اعضا حفظ کند 
و همچنان نقطه اتکای اعضا باش��د. در نهایت خاطرنشان کردیم 
باید آینده را با انجام کار شایسته پی افکنیم. در هر حال ما سعی 
کردیم اس��تقالل خود را حفظ کنیم و بیاناتی فنی و کارشناسی 
ای��راد کنیم. ولو این که م��ورد عتاب قرار بگیریم، چون معتقدیم 

خیلی کارها به نفع کشور ما نیست. 

گروه کارگران از سه دسته تشکیل 
ش��ده بودند؛ شورای اس��المی کار، 
مجمع کارگران کشور و کانون عالی 
انجمن های صنف��ی کارگری که از 
بین همه اینه��ا، کانون کارفرمایان، 
انجمن  هاي صنفی را بیش��تر قبول 
دارد. از نظ��ر ما ای��ن پراکندگی در 
اس��ت.  نامطلوب  کارگ��ری  جامعه 
ما به آنها پیش��نهاد دادیم که بهتر 
اس��ت همه با هم یک کنفدراسیون 
تشکیل دهند و یک تشّکل مرکزی 
به عنوان تش��کل کارگری داش��ته 
باش��ند. به ه��ر حال نماین��ده این 
گروهها آقای یاراحمدیان بود که 10 
ژوئن سخنرانی کرد. وزیر کار صبح  
روز 13 ژوئن صحبت کرد و من بعد 
از ظهر همان روز. در مجموع دو نفر 
از دول��ت، یک نفر از کارگران و یک 

نفر از کارفرمایان نماینده است. 
در این اجالس انتخاباتی برای هیات 
مدیره انجام شد که بنده مجددا به 
عنوان عضو جانش��ین هیات مدیره 
 در گ��روه کارفرمای��ی انتخاب ش��دم.

  ای��ن انتخ��اب موقعی��ت جدیدی 
برای کش��ور ما اس��ت چرا که تا به 
حال کس��ی از بخش خصوصی ایران عضو گروه کارفرمایي هیات 
مدیره س��ازمان بین المللي کار نشده بود. کانون عالي ما از سال  
2003 عضو س��ازمان بین المللی کارفرمایان است و سالی نزدیک 
به  8 هزار فرانک س��وئیس حق عضویت پرداخت می کند. عالوه 
بر این که س��الی هم هزار دالر به کنفدراسیون کارفرمایان آسیا 
و اقیانوس��یه  و س��الی 12هزار و 800 یورو به اتحادیه بنگاههای 
بخش خصوصی کش��ورهای پیرامون دریای س��یاه و دریای خزر 

پرداخت می نماید. 
امس��ال دولت ایران عضو هیات مدیره س��ازمان بین المللی کار 
ش��د، البته انتخاب اعضای هیات مدیره به نوعی گردش��ی است. 
5 منطقه آسیا، اروپا، آفریقا، امریکا شمالی و آمریکای جنوبی هر 
کدام در هیات مدیره س��ازمان بین المللی کار سهمیه مشخصی 
دارن��د. عالوه بر این باید در هیات مدی��ره 14 نفر از کارفرمایان، 
14 نف��ر از کارگران و  28 نفر از دولت عضو باش��ند. نمایندگان 
دولتهایي مثل آمریکا، فرانس��ه و کش��ورهای بزرگ به طور ثابت 
جزء هیئت مدیره هس��تند و بقیه کشورها که انتخابی هستند از 
همان س��همیه قاره  ای استفاده می  کنند. کارفرمایان هم مشمول 
همین روند می باشند و از 14 کارفرمای انتخابی، آسیا 4 سهمیه 

دارد.
در مجم��وع 56 عضو اصلی،60-70 عضو عل��ی البدل و تعدادی 
جانشین در هیات مدیره وجود دارد. اگر یکی از اعضای اصلی در 
جلسه حاضر نباشد عضو جانشین به جای او رأی می دهد ولی اگر 

 

 با توجه به وضعیت اقتصادی 
دنیا اگر بخواهیم برای یک اقتصاد 
پایدار برنامه  ریزی کنیم باید منافع 
قشرهای ضعیف را در نظر بگیریم. 
دوره حاکمیت کشورهای ثروتمند 

جهان رو به پایان است
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کسی به علت فوت، سلب صالحیت، 
اس��تعفاء و ... به طور کلی حذف شود 
عضوعل��ی الب��دل جایگزی��ن او می 
ش��ود.  هر دولت با توجه به مس��ائل 
دوره ای در آنجا به عنوان عضو اصلی 
انتخاب می ش��ود و ممکن اس��ت در 
دوره دیگری عضو علی البدل باش��د. 
بنابراین ای��ن عضویت و نوع آن برای 
سه س��ال ثابت اس��ت. هیات مدیره 
این س��ازمان به نوعی شورای  حکام 

(governing body( است. 
س��ازمان بین الملل��ی کار زور نظامی 

ندارد و فقط یک س��ازمان فنی است. ولی اظهار نظرهای آن بسیار 
مهم است. دیدگاه این سازمان در ارتباطات  سایر کشورها با کشور 
مورد بحث اث��ر می کند، عالوه بر این اگر این س��ازمان تصمیمات 
س��خت  تری بگیرند مورد آن کشور به ش��ورای امنیت و... می رود. 
نظراین س��ازمان مهم اس��ت و برای همین دولتها به آن توجه می 
کنن��د و در صورتی که توجه نکنند حتما نتایج ناخوش  آیندی در 

انتظار آنهاست.  

نماینده ي کارفرمایان ایران در یکصدمین کنفرانس 
بین المللي کار عنوان کرد؛

اجراي هدفمندسازي يارانه ها 
با مذاکرات سه جانبه به تحقق کار 

شايسته کمك خواهد کرد
مهن��دس محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي 
کارفرمایي ایران و نماینده ي گ��روه کارفرمایي در هیأت اعزامي از 
ایران به یکصدمین کنفرانس بین المللي کار در س��خنراني خود در 
نشست عمومي این کنفرانس در شامگاه روز دوشنبه 23 خرداد ماه 
1390 در ژن��و اعالم کرد: »ما معتقدیم که پیاده کردن این برنامه 
عظیم با مذاکرات س��ه جانبه اجتماعي م��ي تواند به تحقق برنامة 
کشوري کارشایسته در ایران کمک شایاني بنماید«. متن کامل این 

سخنراني بدین شرح است:
آقای رئیس، نمایندگان محترم، خانم ها و آقایان!

در دهه گذش��ته، ما با نف��وذ روز افزون دگرگون��ي و بی ثباتي در 
وضعیت ملت ه��ا – از افزایش بهاي مواد غذای��ي و انرژي مصرفي 
گرفت��ه تا بیکاري مهار نش��ده و کث��رت مهاج��رت و جابه جایي 
پناهندگان، مواجه بوده ایم که جملگي گواهي بر تداوم روند بحران 

جهاني و نابرابري هاي اجتماعي است.
اگر مي خواهیم که این عصر، دوران جدیدي براي حمایت و عدالت 
اجتماعي در جهان باش��د – همچنانکه مدیرکل گزارش خود را به 
چنی��ن عنواني اختصاص داده اس��ت، باید به یک آگاهي و رویکرد 
فراگیر برسیم که چشم انداز جهاني در جهت دوري جستن از مدل 
کهنة حاکمیت کش��ورهاي ثروتمند اس��ت و این وضعیت در حال 
تغییر اس��ت. از میان درس هایي ک��ه از این بحران می توان آموخت 

ی��ک اص��ل بدیه��ي اس��ت و آن 
اینکه به منظ��ور رفع نابرابري ها و 
مدیریت  اجتماعي،  بي عدالتی هاي 
اقتص��اد جهاني دیگ��ر نمي تواند 
گروه ه��اي محروم و آس��یب پذیر 
جوام��ع را نادیده انگارد. در قال�ب 
توسع�ه پایدار و عدالت اجتماع�ي 
فراگی��ر در جهان، اص��ل کاهش 
فق�ر به منظ�ور رف�ع بي عدالتي ها 
و اص��الح نابرابري ه��ا، ی��ک اصل 
حیاتي است. ما معتقدیم که عدم 
ثبات و بیکاري فزاینده و غیرقابل 
قبول اجتماعي در جهان، از جمله علل اساس�ي فق�ر و جدي ترین 

چالش براي تحقق عدالت اجتماعي در جهان است.
آقاي رئیس، خانم ها و آقایان!

 جهت دس��تیابي به رش��د و توس��عه پای��دار، ضروري اس��ت اصل 
حمایت ه��اي اجتماعي در چارچوب سیاس��ت گذاري هاي اقتصادي 
تدوین و تقویت گردد تا امکان توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه 
میان همه اقش��ار جامعه فراهم بش��ود. در کش��ور من، جمهوري 
اسالمي ایران، برنامه هدفمندس��ازي یارانه  ها با هدف ایجاد تحول 
اقتص��ادي از طریق حذف یارانه هاي م��واد غذایي و انرژي مصرفي 
از اقدامات مهمي اس��ت که دولت در حال انجام آن اس��ت. اجراي 
عادالنه توزیع یارانه ها بین اقش��ار مختلف جامعه به میزان درست، 
از اه��داف اولیه این برنامه بوده اس��ت. ما معتقدیم که پیاده کردن 
این برنامه عظیم با مذاکرات سه جانبه اجتماعي مي تواند به تحقق 

برنامة کشوري کارشایسته در ایران کمک شایاني بنماید.
خانم ها و آقایان

در وضعی��ت کنون��ي  ناپای��داري اقتصاد جهاني، موج خش��ونت و 
ناآرامي ها در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه موجب کندي بیشتر 
رش��د جهاني شده است. در چنین شرایطي که همه چیز عجین و 
تحت تاثیر مسائل سیاس��ي است، سازمان بین المللي کاربه عنوان 
یک نهاد فني و غی�رسی�اس���ي، مي بایس��ت جایگاهي براي اتکاء 
و همبس��تگي اعضاء گردد. س��ازمان بین المللي کار به همراه دیگر 
زیرمجموعه  هاي س��ازمان مل��ل مي باید ش��الوده جهاني عاري از 
نابردباریهاي سیاسي و بي عدالتی هاي اجتماعي را بنا نهد، به گونه اي 
که در آن قدرتمند، مس��ئول و پاسخگو باش�د و آسیب پذیر، مورد 
حمایت قرار گیرد و هیچ انساني در برخورداري از حقوق حقه خود، 

انسان درجه دوم شناخته نشود.
آقاي رئیس،خانم ها و آقایان

ما معتقدیم با دور اندیشي و دورنگري، تعهد، و مشارکت در مدیریت، 
جهان دارای توان و ابزارهاي الزم در برقراري اصل عدالت اجتماعي است 
که آن نیز در راستاي اولویت هاي سازمان بین المللي کار مي باشد. ما 
بر تالش این سازمان بین المللي در مح�و دور تسلس�ل تبعیض و بي 
عدالت�ي در جه�ان ارج مي نهیم، و آرزومند زندگي شایسته و با منزلت 

براي همه آحاد ملت ها در جهان هستیم .
بیائید آینده را با کار شایسته براي همگان پي افکنیم.

خانم ها و آقایان  متشکرم

 
سازمان بین المللی کار زور نظامی 
ندارد و فقط یک سازمان فنی است. 
ولی اظهار نظرهای آن بسیار مهم 

است. دیدگاه این سازمان در ارتباطات  
سایر کشورها با کشور مورد بحث اثر 
می کند، عالوه بر این اگر این سازمان 

تصمیمات  سخت  تری بگیرند مورد آن 
کشور به شورای امنیت و... می رود.
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نشس��ت تخصصی معرف��ی بانکداری 
ش��رکتی وی��ژه صنعت س��اختمان و 
پیمانکاری اول تیرماه سال جاری در 
محل انجمن ش��رکتهای س��اختمانی 
برگزار ش��د. الزم به ذکر اس��ت بانک 
اقتص��اد نوین اولی��ن بانک خصوصی 
در ایران با شعار یک بانک نوین برای 
ی��ک زندگی نوین اس��ت که  رویکرد 
جدی��د آن حرکت از س��مت وظیفه 
مداری به سمت مشتری مداری است. 
بانک اقتصاد نوین اقدام به راه اندازی 
بانکداری ش��رکتی نموده اس��ت که 
شیوه  ای شناخته ش��ده در بانکداری 
جهانی ب��رای ایجاد تعامل بیش��تر با 
مش��تریان هدف، بر اساس تشخیص 
نیازها و خواس��ت آنها اس��ت. در این 
همایش این نوع بانکداری و شیوه  های 

عملیاتی و اجرایی آن معرفی شد. 
در این نشس��ت تخصصی شرکتهای 
دس��ت  ب��ا  پیمان��کاری  مهندس��ی 
اندرکاران بانک اقتصاد نوین، طاهری 
بهبهانی مدیر عام��ل بانک، مهندس 
انجم��ن  دبی��ر  عطاردی��ان  محم��د 
مهندس صدر  ساختمانی،  شرکتهای 
هاش��می  ن��ژاد  رئیس هی��ات مدیره 
بان��ک، مهندس بهمن دادمان  رئیس 
کمیس��یون اقتصاد و بانکهای انجمن، 
دکت��ر عب��ده تبری��زي و ... ب��ه ایراد 

سخنرانی پرداختند. 
مدیرعام��ل بان��ک آقای طاه��ری بهبهانی ضمن اع��الم این که 

این جلس��ه تا ح��دودی مق��ارن با 
یکصدمین س��ال تاسیس بانک ملی 
بوده است عنوان کرد: امیدواریم در 
آینده بتوانیم کلیه نیازهای ش��ما را 
درحوزه صنعت، تجارت و پیمانکاری 
به صورت یکج��ا و یکپارچه برآورده 
کنیم. بانک اقتصاد نوین در یک دهه 
گذشته موفقیتهای فراوانی داشته و 
به عنوان بانک پیشرو و مبتکر مطرح 

شده است. 
امس��ال بانک اقتص��اد نوی��ن ارائه 
خدمات به مشتریان را به سه حوزه 
مختلف بانکداری شرکتی، بانکداری 
اختصاصی، بانکداری خرد تقس��یم 
کرد و به س��مت تخصصی شدن در 
ه��ر ک��دام از این حوزه  ها رهس��پار 
ش��د. امروز روزی است که بانکداری 
شرکتی را خدمت شما معرفی می-

کنی��م. م��ا در بانک اقتص��اد نوین 
هلدینگ��ی ایج��اد کردی��م که همه 
خدمات پولی و مالی را از قبیل بیمه، 
شرکت تامین سرمایه، خدمات مالی 
و اعتباری، ش��رکت لیزینگ و خرید 
اقس��اطی، خدم��ات ارزی و... یکجا 

تقدیم مشتریان می  کند.
ط��رح جدید بانک اقتص��اد نوین بر 
اساس مشتری مداری و با سرعت باال 
و کیفیت باال و متناسب با احتیاجات 
مشتریان است. از این پس مشتریان 
 عزیز احتیاج ندارند به شعبات بانکی مراجعه کنند و مدیران حساب

مهندس صدر هاشمی  نژاد:
امسال بانک اقتصاد نوین ارائه 
خدمات به مشتریان را به سه 

حوزه مختلف بانکداری شرکتی، 
بانکداری اختصاصی، بانکداری 

خرد تقسیم کرد و به سمت 
تخصصی شدن در هر کدام از این 

حوزه  ها رهسپار شد

در نشست تخصصی معرفی بانکداری شرکتی ویژه صنعت ساختمان و پیمانکاری مطرح شد

بانکداری شرکتی در خدمت پیمانکاران صنعت ساختمان
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(Account Management( از ط��رف بان��ک ب��رای ارائ��ه 
خدمات به دفتر شما خواهند آمد. این سیستم برای اولین بار در 
ایران پیاده می شود و فصل جدیدی با سیستم بانکداری شرکتی 
شروع می شود که بر کیفیت کار می افزاید و همه شما عزیزان را به 
عنوان مشتریان VIP در بانک پذیرا خواهیم بود تا درخواستهاي 

شما را در کوتاه ترین مدت بر آورده نماییم. 
سخنران بعدی همایش دکتر عبده تبریزی بود که سخنان 
خود را با موضوع »ترسیم چشم انداز صنعت ساختمان و 
پیمانکاری در سال 90« ارائه داد. دکتر عبدو چشم اندازی از 
وضعیت صنعت ساختمان ارائه کرد و خدماتی که در چهارچوب 

بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین قابل 
ارائه بود تشریح نمود. وی در پایان سخنان 
خود گفت: »جمع بندی من از 40 س��ال 
اخیر ساخت و ساز در ایران نشان می دهد 
که ما در مقابل یک تعییر ساختاری بازار، 
تغیی��ر اساس��ی وضعیت عرض��ه و تغییر 
اساسی وضعیت تقاضا قرار گرفتیم. منحنی 
 پله ای دیگر تکرار نخواهد شد. در منحنی 
پل��ه  ای قیمت  ها مدتی ثاب��ت می ماند بعد 
پرش می  کرد و همه ش��روع به س��اخت و 
 ساز می کردند. بعد از این پرش، عرضه زیاد 
می  ش��د و قیمت  ها ثاب��ت می  ماند. انتظار 
خیلی از بانکدارها و پیمانکاران این است 
که نمودار مذکور همچنان ادامه داش��ته 
باش��د ولی این نمودار ب��رای اولین بار در 
تاریخ ایران نش��ان داد ممکن است دچار 

تغییر شود. ما دچار یک تغییر ساختاری شدیم.«
در ادامه این همایش، نشسـت مشـترک مدیـران  بانک 
با مدیران ارشـد صنعت س��اختمان و پیمانکاری برگزار ش��د 
ک��ه در آن نیازه��ای صنعت  احداث بررس��ی ش��د و  بانکداری 
ش��رکتی و محصوالت و خدمات نوین بانک اقتصاد نوین معرفی 
گردی��د. خدمات ش��رکتهای تابعه و بانک تعاون اس��المی برای 
سرمایه گذاری تش��ریح ش��د. آقای مهندس عطاردیان دبیر 
انجمن شرکت های ساختمانی، دکتر بت شکن عضو هیات 
مدیره و معـاون بانکداری شـرکتی بانک اقتصـاد نوین، 
آقـای وهابی مدیـر امور بانکداری شـرکتی بانک اقتصاد 
نوین، آقای تهران فر مدیر اموراعتبارات و وصول بانکداری 
شـرکتی، و خانم ذوالفقاری مدیر امور بین الملل این بانک 
اعضای ثابت این نشست مشترک بودند که سخنرانی ایراد کردند. 
دکتر بت شـکن در ابتدای سخنان خود از اعضای انجمن 
که در تشـکیل این نشسـت نقش اساسي داشتند تشکر 
کردند و عنوان نمودند: بانکداری شرکتی تجربه  ای نو است که 
در آن بانکدار شریک مشتری به حساب می آید و با تعامل مناسب 

با مشتری به دنبال منافع متقابل است. این بانک در تالش برای 
توسعه کسب و کار مشتری ها از طریق مدیریت بهینه منابع مالی 

آنهاست. در این راستا چند کار اصلی را باید انجام دهیم:
1- شناخت خوب از کسب و کارهای مختلف 

2- تشخیص گرفتاریهای مالی شرکت  و معرفی پتانسیل  های بانک 
3- اعتبارسنجی مشتری برای ارائه راهکارهای مناسب 

4-اجرای راهکارهای ارائه شده
مدیر حس��اب سفیر بانک  نزد ش��رکت و سفیر شرکت نزد بانک 
است و تعریف کاملی از خدمات مالی و بانکی و مشاوره  ای خواهد 
داد. عرصه  هایی که در بانک داری ش��رکتی وجود دارد عبارتند از 
وام سرمایه در گردش، سقف اعتباری، خدمات اعتبارات اسنادی، 
خدم��ات صدور ضمانت نامه، خدمات انتش��ار انواع اوراق بهادار، 

وامهای سندیکایی، مشاوره سرمایه گذاری و .....
دکتر بت ش��کن ادامه داد: بانک اقتصاد نوین در یک تجدید نظر 
س��اختاری خدمات خود را بر اس��اس نوع  مشتری تعریف کرد. 
برای مش��تری خرد، خدمات هم به صورت خرد ارائه می ش��ود، 
برای مش��تریهای پول��دار بانکداری اختصاصی و ب��رای مدیران 
ش��رکتها بانکداری شرکتی در نظر گرفته 
ش��ده است. ما در بررس��ی از بازار به این 
نتیجه رس��یدیم که در ده س��ال گذشته 
از طری��ق مدی��ران حس��اب در ص��دور 
ضمانت نامه هافق��ط 1/7درصد پیمانکاران 
دارای عملک��رد منف��ی بودن��د. از جهت 
تس��هیالتی که به پیمانکاران ساختمانی 
ارائه دادیم فقط یک درصد از تس��هیالت 
غیرجاری م��ا مربوط به بخش پیمانکاری 
اس��ت و در اعتبارات اس��نادی فقط یک 
درص��د از بدهکاران مربوط به این صنعت 
اس��ت. آماره��ا نش��ان دهنده رکوردهای 
مثبتی است و به همین دلیل ما پیمانکاران 

را مشتریان هدف بانک می دانیم. 
آقـای وهابی مدیـر امـور بانکداری 
شـرکتی بانک اقتصـاد نویـن نیز با 
اشـاره به تسـهیاتی که بانک برای 
مشتریان برتر خود در نظر دارد عنوان کرد: یکی از ویژگی -
های بانکداری ش��رکتی این اس��ت که مش��تریهای خوب را که 
باالترین مراوده را با بانک دارند شناسایی و امتیازات ویژه  ای براي 
آنها در نظر می  گیرد. با توجه به این که بانکداری ش��رکتی زمان 
کوتاهی اس��ت که ایجاد شده است سعی کردیم در همین زمان 
کوتاه قدم مثبتی برای مش��تریان خود برداریم. ما با بررس��ی در 
حوزه اعتبارات قریب 40 مش��تری را که در س��ال  89 باالترین 
سطح مراوده را با ما داشتند انتخاب کردیم تا امتیازات زیر را به 

آنها ارائه دهیم. 
بان��ک اقتصاد نوی��ن در ص��دور ضمانت نامه هان��رخ 2 درصد و 
س��پرده نقدی  10 درصد را دارد که برای مش��تری های فعال این 
 س��پرده نقدی از 2/5تا 10 درصد تقلیل پیدا کرده و به س��پرده 
سرمایه گذاری تبدیل شده است. سپرده سرمایه گذاری مدت دار 
از سود پول هم بهره مند می شوند. در مورد کارمزدها نیز آن را از 
2درصد به 1 تا 1/75درصد تقلیل دادیم. برای کارمندان شرکت 
نیز تسهیالت مبادله ای در نظر گرفتیم تا مدیران بتوانند از این 

دکتر بت شکن: 
بانک اقتصاد نوین در یک 

تجدید نظر ساختاری خدمات 
خود را بر اساس نوع  مشتری 
تعریف کرد. برای مشتری خرد، 

خدمات هم به صورت خرد
 ارائه می شود، برای 

مشتری های پولدار بانکداری 
اختصاصی و برای مدیران 
شرکتها بانکداری شرکتی
 در نظر گرفته شده است
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طریق به آنها مساعدت کنند. این امتیازات صرفا برای فعالیت در 
سال 89 بود و در سال 90 باز هم همین روند ادامه خواهد داشت. 
مشتریهای جدیدی نیز که در سال 90 بیشتر از سیصد و هشتادو 
پنج میلیارد ریال از ما مصوبه بگیرند در بدو ورود می توانند از این 

مزایا برخوردار شوند.
آقای وهابی اس��امی تعدادی از ش��رکتهای عضو انجمن را در این 
رابطه اعالم کردند. از میان ش��رکتهای برتر ده ش��رکت به عنوان 
برترین مشتریان انتخاب شدند که برای آنها امتیازات ویژه  تری در 
نظر داریم. ما از آنها پیش دریافت نقدی دریافت نمی   کنیم  و تمام 
10 درصد به طور س��پرده سرمایه گذاری از آنها دریافت می شود. 

کارمزد آنها به یک درصد تقلیل یافته است.
آقـای تهران فر مدیـر امور اعتبـارات و وصـول بانکداری 
شـرکتی به ذکر چند نکته درباره اثر بانکـداری در درون 
بانـک و حوزه اعتبـارات پرداخت. وی گفت: ب��ا این روش 
کارای��ی بانک قطعا باالتر می رود. در حال حاضر در حوزه اعتبارات 
گروه ه��ای مختلف کاری هر کدام یک صنعت خاص را پوش��ش 
می  دهند. یکی از گروه  های بس��یار خ��وب در این مورد گروهی 
است که متخصص در امر پیمانکاری هستند و به امور پیمانکاران 
می  پردازن��د. چون بهترین مش��تری ها از لح��اظ تعداد و کارکرد 
پیمانکاران هس��تند. در حال حاضر نیروهای متخصص ما با تک 

تک ش��رکتها آشنا هس��تند و نیازها و ... را 
می دانند و در اس��رع وقت نیازها را پوشش 
می دهند. یکی از کارها  در مورد »مس��کن 
یا اعتبار نوین« است که  دغدغه خریداران 
واحدهای مسکونی پیش فروش را رفع می-
کند. انبوه س��ازان با حمایت بانک و از این 
طری��ق می توانند پیش فروش کنند. با ارائه 
این مجموعه س��عی در رف��ع همه نیازهای 

مالی داریم. 
خانـم ذوالفقاری مدیر امـور بین الملل 
بانک اقتصاد نوین درباره خدمات ارزی 
بانک صحبت کرد. وی خاطرنشان کرد: 
بانک اقتصاد نوین از اوایل کار توجه ویژه به 
اموربین الملل داشت اما از سال 86 با توجه 
به تحریم های فزاینده که بانکهای دولتی را 
در برگرفت برای کمک به مش��تری ها طی 
ی��ک چرخش اس��تراتژیک ب��ه دو موضوع 
تنوع محص��والت ارزی و ارتقاء کیفیت این 

محصوالت پرداخت. 
در ایـن قسـمت از همایش مهندس بهمـن دادمان رئیس 
کمیسـیون اقتصـاد و بانکهـای انجمـن در مورد مسـائل 
کمیسـیون خـود صحبت کردند، ایشـان عنـوان کردند: 
برگزاری این همایش نش��ان دهنده اراده ج��دی بانک در ایجاد 
تحول در تعامل بین بانک و تش��کل های فعال در صنعت احداث 
اس��ت. بانک اقتصاد نوین از ابتدای تاس��یس با شناخت عمیق از 
مس��ائل و مشکالت پیمانکاری ارتباط خوبی با پیمانکاران داشته 
است. استمرار این رویه به شرایطی منجر شده که بانک را از لحاظ 
تعامل س��ازنده با شرکتها در تراز باالیی قرار داده است. اکنون در 
شرایط حساس و پیچیده ای قرار داریم که فضایی پرمخاطره برای 
صنعت احداث کش��ور به ش��مار می  آید. نبای��د تردید کنیم که 

همکاری جدی بین بانک و حرفه پیمانکاری نیازمند اتخاذ تدابیر 
خاصی است. امروز این تدابیر از نظر ما ایجاد ارتباط گروهی بین 
تالشگران حرفه و سیستم بانکی است. عالوه بر این که گروه بزرگی 
از پیمانکاران با اعتبار گروهی می تواند برای بانکهای طرف حساب 
 بازار بزرگی باشد حضور هر مشتری در این گروه وثیقه  ای است که
 از اعتبار سازمان حرفه  ای مشتری ریشه می  گیرد. متقابال انتظار 
تخفیفات، تسهیالت و سهولت برای ارائه خدمات مناسب را داریم 
که علی القاعده جبران آن در س��ود بیش��تر بانک اس��ت. تجربه 
 موفق بیمه  های گروهی چشم انداز کاملی از این پیشنهاد را نشان

 می دهد. 
اگ��ر ب��ه درک واقعیت برد- ب��رد در این 
زمینه برس��یم خروجی مناس��بی حاصل 
خواهد ش��د. معرفی بانکداری شرکتی از 
س��وی بانک اقتصاد نوی��ن از دید ما قدم 
ج��دی در ن��وآوری در این وادی اس��ت. 
صرف نظر از جزئیات، بانکداری ش��رکتی 
پیام  آور پیشرفت اس��ت که باعث افزایش 
ظرفیت کاری پیمانکاران، توس��عه پایدار 
و تامین منافع ملی می ش��ود. کمیسیون 
انجمن ش��رکتهای س��اختمانی  بانکهای 
سیس��تم بانکداری پروژه ای را در راستای 
همین بانکداری شرکتی پیشنهاد می  دهد. 
سیس��تم مورد نظر ما یک مجموعه کامل 
از خدمات بانکی از صفر تا صد انجام یک 
پ��روژه را در برمی  گیرد که عبارت اس��ت 
از ارائه هم��ه خدمات الزم به پیمانکار در 
قالب پروژه است. این خدمات می تواند در 
قبال درصد ثابت��ی از کارکرد ریالی پروژه 

برای بانک باشد. 

در انتهای این نشست مشترک مهندس عطاردیان نظرات 
تعـدادی از پیمانکاران را برای اطاع مدیران بانک اقتصاد 
نویـن عنوان کرد که از جمله آنها می تـوان به موارد ذیل 

اشاره کرد: 
1-نرخ س��ود تسهیالت کاهش یافته است ولی بانک اقتصاد نوین 

این نرخ را کاهش نداده است.
2- ق��رار بود بانک قراردادهایی را که پیمانکاران با دولت دارند به 
عنوان وثیقه قبول کند که این کار هنوز  به سرانجام نرسیده است.
3-بانک اقتص��اد نوین تصمیم دارد کارم��زد ضمانت نامه هارا برای 
برخی افراد کم کند ما معتقدیم باید برای تمام افرادی که در قالب 

مهندس بهمن دادمان:
اکنون در شرایط حساس 
و پیچیده ای قرار داریم که 
فضایی پرمخاطره برای 

صنعت احداث کشور به شمار 
می  آید. نباید تردید کنیم که 
همکاری جدی بین بانک و 

حرفه پیمانکاری نیازمند اتخاذ 
تدابیر خاصی است. امروز این 
تدابیر از نظر ما ایجاد ارتباط 
گروهی بین تالشگران حرفه و 

سیستم بانکی است
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یک مجموعه با بانک همکاری می  کنند 
صورت گیرد. 

4- در مورد تخفیف در سپرده ضمانت 
نامه ها هم در خواست قبلی را داریم. 

5- قب��ال بانک تس��هیالتی قائل ش��ده 
ب��ود که به جای س��فته چک هم قبول 
 می  ک��رد ول��ی االن ای��ن کار ص��ورت 
نمی  گی��رد، چرا بانک این کار را متوقف 

کرده است؟
6- یک��ی از امتیازاتی که بانک می تواند 
 به پیمانکاران بدهد س��رمایه گذاری در 
پروژه ها است تا ما با خیال راحت  تر کار 
را انج��ام دهیم. بالطب��ع در این صورت 
بانک با دول��ت قرارداد خواهد بس��ت. 
یکی از مش��کالت پیمانکاران قالب های 

محدود کننده بانک ها در تعامالت بانکی است. 
در ادامه مهندس عطاردیان با اشاره به این که بندی در نظام فنی 
و اجرایی کشور به نام تضمین صنفی وجود دارد که مصوب هیات 
دولت هم هست گفت: ما از همکارانمان در بانک می  خواهیم این 
تضمی��ن صنفی را راه  اندازی کنند. چ��ون بانکهای دولتی زیاد با 
این مساله موافق نبودند ما امیدوار بودیم با کمک بانک کارآفرین 
به این اهداف برس��یم که محقق نشد. ولی بانکداری نوین باید به 
این مس��اله توجه کند. در تضمین صنفی قرارداد سه جانبه بین 
کارفرما، پیمانکار و شرکت تضمین بسته می شود. در این قرارداد 
شرکت تضمین تضمین می  کند این پروژه به بهره برداری برسد. با 
این کار حتی اگر پیمانکار متضرر شود سرمایه ملی حفظ می شود 

و پروژه در هر حال به نتیجه می  رسد. 
رئیس هیات مدیره بانک آقای مهندس صدرهاشـمی نژاد 
سـخنران بعدی پنل بودند که با اشـاره به شـروع اجرای 
طرح بانکداری شرکتی از صنف پیمانکاران عنوان کردند: 
بخش خصوصی در این مملکت از اقبال چندانی برخوردار نیست. 
بایس��تی زحمت می  کشیدیم تا جایگاه این بخش را ارتقاء دهیم. 
بانک  با خیلی از حرف��ه ها گرفتاری دارد اما با حرفه پیمانکاری 
نه. برای همین به س��مت ش��ما آمده ایم و  بانکداری شرکتی را 
 با ش��رکتهای س��اختمانی ش��روع کردیم. بانکداری شرکتی چه 
می  خواهد انجام دهد؟ بانکداری شرکتی در نظر دارد رابطه شرکت 
و بانک را تعریف و در بستری بگذارد که شرکت مطالبات خود را 

مطرح کند و بانک با سرعت پاسخگو 
باش��د. مدیران حساب نماینده بانک 
هستند. آنها وظیفه دارند 24 ساعته 
در خدمت ش��ما باش��ند  ب��رای این 
کار باید مقدمات��ی را ترتیب داد که 
ما در قالب بانکداری ش��رکتی آن را 
مهیا کرده  ایم. ای��ن بانکداری همان 
خدمات��ی را به ش��ما ارائ��ه می  دهد 
ک��ه آقای مهندس دادم��ان در قالب 
بانک��داری پروژه ه��ای خواس��تار آن 

شدند. 
در مورد مسائلی که آقای مهندس 
باید  عطاردیـان اشـاره کردنـد 
مواردی را به اسـتحضار برسانم:  
1-در بانکداری اس��المی کسی حق 
ندارد نرخ سود تسهیالت را از قبل تعیین کند چون ربا محسوب 
می شود ولی نرخ حداقل تسهیالت مشارکتی را بانک مرکزی اعالم 
کرده است هر چند نرخ واقعی در اجرا اتفاق می  افتد. بانک ها در زیان 
 شریک نمی شوند. برای همین نرخی برای هر عقد از قبل تعیین

می  کنند. 
2- در م��ورد کارمزد ضمان��ت نامه ها نمی توانیم آن را  برای همه 
کم کنیم. قرارداد گروهی نیست چون ریسک مشترکی ندارد. هر 
مشتری مس��تقال در بانک ارزیابی می شود و متناسب با رفتاری 

که با بانک دارد با آن برخورد می شود.
3- در مورد قبول چک به جای سفته» ما سالها این کار را انجام 
می  دادیم ک��ه بانک مرکزی به آن اعتراض کرد و گفت: ش��ما از 
مشتری وثیقه نگرفته اید و چک نمی تواند به عنوان سند وعده  ای 

تعریف شود. 
4-در م��ورد فاینانس پروژه ها بانک اقتصاد نوین تجاری اس��ت و 
نمی تواند فاینانس کند اما در این مورد شرکت تامین سرمایه آتی 

می تواند راهگشا باشد.  
5- در م��ورد ش��رکت تضمین نیز باید بگویم:  بانکها موسس��ات 
پولی هستند. آنچه در مورد شرکت تضمین از بانک انتظار دارید 
عملی نیس��ت چون ما با پول س��ر و کار داریم نه با اجرا. اما شاید 
بتوان این مس��اله را در قالب بیمه های اعتباری عملیاتی کرد. در 
مجموع تالش ما بر این اس��ت که رابطه با مش��تری ها را سریع، 

دقیق و عملیاتی کنیم. 

مهندس عطاردیان:
در تضمین صنفی قرارداد سه 
جانبه بین کارفرما، پیمانکار و 
شرکت تضمین بسته می شود. 
در این قرارداد شرکت تضمین 
تضمین می  کند این پروژه به 
بهره برداری برسد. با این کار 
حتی اگر پیمانکار متضرر شود 
سرمایه ملی حفظ می شود و 
پروژه در هر حال به نتیجه 

می  رسد 
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 دکتر عبده تبریزی با موضوع »ترسـیم چشـم انداز صنعت 
سـاختمان و پیمانکاری در سال 90« یکی از سخنران نشست 
تخصصی معرفی بانکداری شـرکتی ویژه صنعت ساختمان و 
پیمانکاری بود. وی در این سخنرانی به بررسی وضعیت ساختمان 

و پیمانکاری و ترسیم چشم انداز آن در سال 90 پرداخت. 

دکتر عبدو گفت: وظیفه ای که به بنده داده ش��ده این اس��ت که 
چشم اندازی از درک شخصی خودم از وضعیت صنعت ساختمان 
ارائه کنم و بعد توضیح دهم در چهارچوب بانکداری شرکتی بانک 
اقتصاد نوی��ن چه خدماتی را می تواند به ش��ما ارائه دهد. به این 

منظور دو نم��ودار را در نظر گرفتم 
یک��ی نمودار کل��ی کارکرد بورس و 
اوراق بهادار و یکی نمودار شرکتهای 
انبوه س��از و پیمانکار که نش��انه  ایی 
از مش��ابهت در این دو نمودار دیده 
نمی ش��ود و در آن هماهنگی وجود 

ندارد. 
وقت��ی به تک ت��ک ش��رکتها نگاه 
می کنیم متوجه می شویم شرکتهای 
در  مناس��بی  وضعیت  س��اختمانی 
طول دو سه س��ال اخیر نداشته اند. 

ب��ه گمان م��ن متغیرهای اصلی س��ال 90 رش��د ن��ازل اقتصاد، 
تحریم ها و محدودیت های بین  المللی، آس��یب  پذیری در آمدهای 
ارزی دول��ت، جهش نرخ برابری ارز، ادامه وجود حباب قیمتی در 
س��اختمانهای تجاری و لوکس به رغم ثبات قیمت در چهار پنج 
س��ال اخیر و طرح هدفمندکردن یارانه ها است. اینها مجموعه  ای 
از عواملی است که من در این ارائه بررسی کرده  ام. در حوزه طرح 

هدفمندکردن یارانه ها مجموعه  ای از عوامل باید بررس��ی شود، از 
جمله این که نرخ ارز چه آثاری دارد و چگونه باید کنترل ش��ود، 
نرخ پول چگونه تحت تاثیر متغیرها قرار می گیرد؟ نحوه بازتوزیع 
درآمده��ای یارانه ها چگونه اتف��اق می  افتد؟ کنت��رل تعرفه های 

بازرگانی و انضباط پولی دولت چگونه است؟
آزادس��ازی در اقتصاد ایران در س��ه حوزه  قیمت انرژی، پول و ارز 
بوده است که هر سه آنها بر روی هم تاثیر می گذارند. مثال افزایش 
حامل های انرژی باعت افزایش تورم می ش��ود و تورم برای افزایش 
قیمت پول فشار می آورد که آن هم روی قیمت ارز تاثیر می  گذارد.  
دولت ها در طول 30 س��ال گذش��ته به دلیل ریسک باال این سه 
عنص��ر را  با هم تغیی��ر ندادند. امروز 
دولت حامل ه��ای انرژی را تغییر داده 
ولی هن��وز اعتقاد دارد که نرخ س��ود 
بانکی را کنت��رل و قیمت ارز را پایین 
نگ��ه دارد، در واق��ع یک��ی از موارد را 
انتخاب کرده است. حال باید دید این 
تغییرات در صنعت ساخت و ساز چه 

تاثیری دارد؟ 
همانط��ور که عرض ک��ردم هر یک از 
این متغیرها بر متغیرهای دیگر تاثیر 
دارد. قیمت ریال در ایران از گذشته  ها 
گران و قیمت ارز ارزان بوده اس��ت. این وضعیت از قبل از انقالب 
هم وجود داشته است چون دولتها نیاز به ریال داشته اند ارز خود 
را فروخته اند. ما درس��ت در مس��یر ی حرکت کردیم که عکس 
 مسیر کش��ورهایی چون چین بوده است. دنیا مدام به چین فشار
 می  آورد که قیمت ارز را گران و قیمت پول خود را ارزان نگه ندارد 
اما ما همیشه سعی کردیم قیمت پول خودمان را باالتر نگه داریم. 

آزادسازی در اقتصاد ایران در 
سه حوزه  قیمت انرژی، پول و ارز 
بوده است که هر سه آنها بر روی 
هم تاثیر می گذارند. مثال افزایش 

حامل های انرژی باعت افزایش تورم 
می شود و تورم برای افزایش قیمت 
پول فشار می آورد که آن هم روی 

قیمت ارز تاثیر می  گذارد

ت�������وس����ط دک����تر ع���بده ت��بری���زی م�����ط��رح ش����د 

چشم انداز صنعت ساختمان و پیمانکاری در سال 90
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طبیعی است این امر، آثاری را در پی داشته است. 
فرض کنید ش��ما تولید کننده خوبی هستید که 60 درصد سود 
می  کنید و سال بعد سود شما  2/5 درصد رشد می کند. اگر سبدی 
از 5 ارز اصل��ی خارج��ی را به عنوان قیمت فروش در نظر بگیریم 
)فرانک، دالر، ین، یورو و پوند( و هزینه ها را در بدو امر 40 درصد 
در نظر بگیری��م )که این هزینه ها هم با آمار بانک مرکزی لحاظ 
ش��ده است(، چون قیمت فروش با یک سبد بین المللی باالرفته و 
هزینه ها 17-18درصد رشد می کند بعد از 7 سال شرکتی که 60 
درصد سود داشته ورشکست می شود. در صنعت هم درگیر واردات 

بی رویه شدیم و االن بیشتر سوبسید را به خارجی ها می دهیم.   
در این که ارز ارزان اس��ت شکی نیس��ت. راه میان بری که دولت 
فعلی خواس��ته ب��رود این نبوده که تعدیل اقتص��ادی انجام دهد، 
تعدیلی که با  اس��تقرار مکانیزم بازار، مالیات بر در آمد و مصرف، 
انتق��ال ثروت و افزایش رفاه به وجود می آید بلکه س��عی کرده با 
هدفمندک��ردن یارانه ها و انتقال ثروت باعث افزایش رفاه ش��ود. 
یعنی بیش��تر بخش توزیعی برای دولت مهم بوده است تا اقتصاد 

خرد و کالن. 
وقتی آزادس��ازی قیمت ه��ا در حوزه  ای 
اتفاق می  افتد اولین مش��کلی که بروز 
می کند مربوط به س��رمایه در گردش 
اس��ت، بنابراین م��ا به طور گس��ترده 
ش��رکت های ایران��ی را می  بینی��م که 
عموما با مش��کل س��رمایه در گردش 
مواجه هس��تند. در بخش مس��کن هم 
با مش��کل ع��دم دسترس��ی کافی به 
اعتبارات و فشار طرف عرضه مواجه ایم. 
ریس��ک تجاری هم تحت االشعاع طرح 
هدفمندی یارانه ها تغییر کرده اس��ت. 

افزایش ریس��ک تجاری با افزایش هزینه ه��ای ثابت، تغییر تقاضا 
و افزایش نهادهای تولیدی که خریداری می شد پرش کرده است. 
در ح��وزه اقتصاد خ��رد هزینه های ثابت بنگاهه��ای اقتصادی در 
نتیج��ه  اهرم عملیات��ی افزایش پیدا کرده اس��ت. فضای رقابتی 
تشدید شده اس��ت. بازار از میان بنگاه های اقتصادی حق انتخاب 
بیش��تری پیدا کرده است. البته  با یک نگاه مثبت  تر باید افزایش 

بهره  وری را از آزادسازی حامل  های انرژی انتظار داشته باشیم. 
متغیرهایی که باید در این حوزه بررسی شود تغییر درآمد، افزایش 
قیمت نهاده  های تولیدی، هزینه های تغییر تکنولوژی جهت ارتقا 
بهره  وری انرژی، و هزینه های فرصت ناش��ی از افزایش سرمایه در 
گردش است. بنابراین هزینه ها افزایش یافته و درآمدها تغییر الگو 

داده است.
بنابرای��ن  اس��ت  خ��اص  رونده��ا  مس��کن  ب��ازار  در   
را مس��کونی  زیربن��ای  مرب��ع  مت��ر  ی��ک  قیم��ت   ش��اخص 
با ش��اخص قیمت مصرف کننده مقایس��ه کرده  ایم. فاصله آن در 
 س��ال های84، 85 و 86 قاب��ل توجه اس��ت. در س��ال  84 و 85 
معجزه  ای در اقتصاد ایران اتفاق می افتد، خیلی ش��بیه به اتفاقی 
که در بحران س��ال  2007 اتفاق افتاد. بعد از 2001 پرش قیمت 
بزرگی در آمریکا و انگلیس در بخش ساختمان و مسکن به وجود 
آم��د. در ایران هم طی س��ال 84 همه فک��ر کردند معجزه ای در 
این حوزه اتفاق افتاده اس��ت. وقتی کس��ی ساختمان می  فروخت 
احس��اس می  کرد بازنده شده اس��ت چون قیمت ها به طور دائمی 
افزایش پیدا می  کرد. این وضعیت خود را در زیربنای یک متر مربع 

مسکونی هم نشان داد. 
در حوزه میزان س��رمایه گذاری نیز پرش��ی از سال 84 به بعد به 
وجود آمده اس��ت. البته بازار در اواخر س��ال 86 ب��ا رکود مواجه 
می شود، این جهت معکوس می شود و به سمت پایین تغییر می-

یابد. در مورد ساختمانهای جدیدی که ساخت آنها شروع می شود 
نیز رشدی که از سال 84 در ساخت ساختمانهای جدید به وجود 
آمده بود از سال 86 معکوس می شود. تعداد پروانه های ساختمانی 
هم گویای این نکته اس��ت که ما از سال 86 کاهش قابل توجهی 
داشته ایم. )البته مسکن به عنوان نمونه ای از بخش مسکن در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت(. در مورد زیربنای پروانه های ساختمانی هم 
از س��ال 86 سقوط آن شروع می ش��ود. متأسفانه مبلغ تسهیالت 
پرداختی بانک مسکن نیز از سال 85 پایین می  رود یعنی درست 
 در ش��رایطی که باید اعتباراتی که به بازار می دادند توس��عه پیدا 
می  ک��رد. در م��ورد ش��اخص کرایه هم 
مس��کن اجاره ای به ط��ور دائم افزایش 
داش��ت، در مورد مصال��ح هم همینطور 
ب��ود. فقط زمین و دارن��دگان زمین در 

برابر این رکود مقاومت کردند. 
در تمام این مدت خدمات س��اختمانی 
ب��ه طور دائم گران تر خریداری می ش��د. 
ه��ر چن��د مس��کن در رکود ب��ود ولی 
خدم��ات س��اختمانی افزای��ش دائمی 
داش��ت. جمع بن��دی من از 40 س��ال 
اخی��ر س��اخت و س��از در ایران نش��ان 
می دهد که ما در مقابل یک تغییر س��اختاری بازار، تغییر اساسی 
 وضعیت عرضه و تغییر اساسی وضعیت تقاضا قرار گرفتیم. منحنی 
پله  ای دیگر تکرار نخواهد ش��د. در منحن��ی پله  ای قیمت ها مدتی 
ثابت می  ماند بعد پرش می  کرد و همه ش��روع به س��اخت و س��از 
می  کردن��د. بع��د از این پرش، عرضه زیاد می ش��د و قیمت ها ثابت 
می  ماند تا دوباره پرش اتفاق می  افتاد و این چرخه تکرار می ش��د. 
انتظار خیلی از بانکدارها و پیمانکاران این است که نمودار مذکور 
همچنان ادامه داشته باشد ولی این نمودار برای اولین بار در تاریخ 
ایران نش��ان داد ممکن است دچار تغییر شود. ما دچار یک تغییر 
س��اختاری شده ایم. کسی که منتظر اس��ت تا قیمتها باال برود تا 
بفروش��د، دست نگه داشته و بهره  های بانکی می دهد، و مشکالت 

جمع بندی من از 40 سال اخیر 
ساخت و ساز در ایران نشان 

می دهد که ما در مقابل یک تغییر 
ساختاری بازار، تغییر اساسی 

وضعیت عرضه و تغییر اساسی 
وضعیت تقاضا قرار گرفتیم. منحنی 

پله  ای دیگر تکرار نخواهد شد
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اساسی پیدا کرده است. به گمان من کسانی که منتظر مانده  اند تا 
پرشی در قیمت ها به وجود آید تا بتواند اصل و فرع پول را پوشش 

دهند باید بدانند پرشی در قیمت ها نداریم. 
مس��کن کاالیی بی  کشش اس��ت. ش��ما اگر 10 درصد بیشتر از 
خانوارها و تقاضا مس��کن داشته باشید قیمت تا 50 درصد پایین 
می  آید. ش��کی نیس��ت وقتی ما متری30 میلیون تومان مسکن 
داش��تیم حباب قیمتی وجود داش��ت، آن حباب قیمتی باید به 
هر حال یک روز خالی می ش��د. در طی 5 س��ال آینده در حوزه 
واحده��ای تجاری قیمت ها نس��بت به قیمت ثاب��ت نصف خواهد 
ش��د. همین االن هم اگر بانک های جدید در بازار وجود نداشتند 
قیمت های تجاری از س��کون فاصله می  گرفتند. توصیه من برای 
بدهکاران در این حوزه این نیس��ت که برای قیمتهای باالتر صبر 
کنند چون ممکن اس��ت قیمتها باالتر ن��رود و بهره  ها برای آنها 

مشکل ایجاد کند.
در سیاس��تهای انقباضی که دولت پیش گرفت کوشید نرخ تورم 
را کم کند و البته کنترل نرخ تورم به زیان اش��تغال تمام ش��د. 
چون دولتها باید تعادل بین نرخ تورم و اش��تغال را کنترل کنند. 
سیاست نادرستی نیز به وجود آمد که عادت کردیم به ساخت و 
ساز، پول دهیم؛ در عین حال وامی برای خریدار ندهیم، بازار رهن 

نیز کوچک شد و کاهش اعتبار در بخش مسکن به وجود آمد. 
برای اینکه تحلیل درستی از وضعیت این بخش داشته باشیم باید 
مس��کن را به ارزان قیمت )فراوانی تقاضا(، لوکس)فراوانی عرضه 
در ش��هرهای بزرگ( و تجاری )هم فراوان��ی عرضه - هم تقاضا( 
تقس��یم کنیم و بعد در مورد هر کدام از آنها به بررسی بپردازیم. 

ام��کان رون��ق در بخ��ش ارزان قیمت 
همیش��ه وجود داش��ت اما خلق مسکن 
مهر، بخش��ی را که 95 درصد آن دست 
بخش خصوصی بود دولتی کرد. در حال 
حاضر اگر شما عضو مسکن مهر نباشید 
امکان فروش ندارید. چرا که مسکن مهر 

یعنی این ویژگی  ها:
1-زمین مجانی 

2- سود نازل 6 در صد یا 4 درصد
3- پله  ای کردن اقساط در طول 3 سال اول 

4- هزینه پروانه صفر 
5- کاهش شدید کیفیت و ....

پیمانکاران بخش خصوصی امکان رقابت با مسکن مهر را به دالیل 
فوق ندارند. مس��کن مهر موتور تحرک را با س��لب امکان ساخت 
واحده��ای ارزان قیمت از بخش خصوصی گرفت. یکی از عوامل 
رکود در مس��کن ارزان قیمت همین مسکن مهر بود که در کنار 
کوچک ش��دن بازار رهن به این بخش آس��یب زد. اگر مجموعه 
بزرگی ساخته  اید و نمی توانید آن را بفروشید بنده پیشنهاداتی در 

چهارچوب بانکداری شرکتی دارم.
1- بس��ط اجاره و اج��اره  داری که برای اولین ب��ار این حوزه در 
ایران به صنعت مس��تقلی تبدیل می ش��ود. می توان این کار را از 
طری��ق صکوک اجاره که بانک اقتصاد نوی��ن می تواند آن را ارائه 

دهد انجام دهد. 

2- انتشار صکوک اجاره 
3- راه اندازی صندوق های بهره برداری هم در همین حوزه است 
ک��ه در آن عوای��د مربوط به اج��اره  داری یا واگ��ذاری را در یک 
صن��دوق می گذاریم، عواید آتی را تنظیم ک��رده پول آن را امروز 

می گیریم و به عنوان مالک کنار می  آییم. 
اصوال روش��های تامین مالی به بازار س��رمایه و بازار پول تقسیم 
بندی می شود.  برای تامین مالی روش های وجود دارد که بعضی 
از این روشها از جنس سرمایه و بعضی مبتنی بر بدهی هستند. در 
روش مبتنی بر بدهی ش��ما نگران مالکیت نیستید چون مالکیت 
در اختیار شماس��ت، سود اضافه از آن شماست. البته معایبی هم 
دارد. کاهش امکان وام گیری به وجود می آید و باید وثیقه مکفی 

بگذارید و...  ابزار مبتنی بر بدهی از انواع مختلفی دارد:
1-اوراقی شبیه اوراق مشارکت

2- اوراق مبتن��ی بر تامین مالی س��اختار یافته ک��ه در آن برای 
رفع نیازها ترکیبی از ابزارها را استفاده 
می کنی��م. در ای��ن روش مجموعه -

ای از دارایی  ها را در یک س��بد جمع 
می کنیم، تعهدات را تعریف و با کمک 
یک شرکت واسط تامین مالی را انجام 
می دهیم. برای این کار از اوراق بهادار 

و ... استفاده می شود. 
و ....

در روش��های مبتنی بر سرمایه، عدم 
تضمی��ن بازپرداخت س��رمایه مزیت 
است و معایب عمده آن این است  که 
با فروش سهام ممکن است مالکیت از 
بین برود. مالیات بیشتر می شود و باید سود را با دیگران تقسیم 

کنید.
ابزارهای مبتنی بر سرمایه:

1- سهام عادی
2- سهام پروژه

3- صندوق سهام تخصصی )مثل صندوق های زمین و ساختمان(
 4- و ....

آنچه مطرح شد دیدگاه های اینجانب نسبت به روندها و فرآیندهای 
آینده صنعت ساختمان و پیمانکاری است و شیوه های بهره گیری 
از بانکداری شرکتی می تواند راهی برای برون رفت و تأمین منابع 

برای سازندگان مجموعه باشد.

مسکن مهر یعنی این ویژگی  ها:
-  زمین مجانی 

-  سود نازل 6 در صد یا 4 درصد
 -   پله  ای کردن اقساط در طول

     3 سال اول 
-   هزینه پروانه صفر 

-   کاهش شدید کیفیت و ....
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 رئیـس جمهور در آیین بهـره برداری از سـد کارون 4 از 
دسـت اندرکاران وزارت نیرو خواست که تجربیات سدسازی 
را مستند کرده و صدها کتاب مرجع از تجربیات خود ارایه کنند. 
وی گفت: ساختن یک سد شاید کار خیلی بزرگی در چرخه بزرگ 
عالم به ش��مار نرود ولی بهانه ای است که خود را بشناسیم و باور 

کنیم و فرصتی است که بزرگی انسان را به نمایش بگذاریم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سدسازی 
در کشور اشاره کرد و گفت: تا 35 سال پیش به متخصصین ایرانی 
اجازه دخالت در روند فعالیت های مربوط به سد را نمی دادند ولی 
امروز مهمترین کار س��د سازی یعنی مطالعه و طراحی در داخل 
انجام شده و پیچیده ترین کارها مثل احداث همین سد دو قوسی 

توسط متخصصین داخلی انجام می شود.
دکتر احمدی نژاد گفت: حداکثر نفع این سدها باید به جیب مردم 
واریز شود. ایشان همچنین از کسانی که در این زمینه توانمندی 
خاصی دارند دعوت کرد که از این فرصت استفاده کرده و به طور 

جدی وارد شوند.
همزمان با افتتاح سد کارون 4 توسط رئیس جمهور جشن 
خودکفایی سدسـازی در سـالن اجتماعات شرکت توسعه 
منابـع آب نیـرو وزارت نیرو برپا ش��د. در ابتدای این جش��ن 
علی اصغر قانع، مشـاور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 
گفت: هدف از برگزاری این جش��ن اطالع رسانی روند خودکفایی 
و تقدی��ر از دس��ت اندرکاران صنعت سدس��ازی ایران اس��ت. وی 
اف��زود: کمیته انتخ��اب نخبگان، با تدوین ش��اخص های  ارزیابی، 

بانک اطالعاتی را ایجاد کرد تا بتواند از تمام افراد برتر در صنعت 
سدسازی تقدیر نماید.

مش��اور معاون آب و آبفای وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه تالش 
شد در انتخاب افراد برتر از تمام بخش های غیردولتی و خصوصی 
استفاده شود، اظهار داش��ت: افزون بر 280 ابتکار در این صنعت 
به کمیته انتخاب برترین های سدس��ازی ارسال شد که برگزیدن 
تعدادی از این میان بس��یار دش��وار بود. کاه��ش هزینه ها، زمان 
اجرای طرح ها و کاهش خطرپذیری از مسائلی بود که در انتخاب 
برترین ابتکارها موثر بودند که در این زمینه نیز انتخاب 57 طرح 
به عنوان گروهی در ماموریت این کارگروه قرار گرفت و در نهایت 

38 شرکت و دو متخصص برگزیده خواهند شد.
مهندس ناصر ترکش دوز نماینده مهندسـین مشـاور  در 
ادامه این جشـن گفت: حیاتی   ترین عنصر هس��تی آب است. 
بدون آب زندگی میس��ر نیس��ت. ایران از لحاظ ب��ارش در زمره 

بمانی�م هم�دل  اگ�ر  همس�و  اگ�ر 

درخت�ان را ب�ه دری�ا م�ی رس�انیم

دوب�اره آس�مانی م�ی ش�ود خ�اک

م�ن و ت�و .... م�ی توانی�م، می توانیم

د کارون 4 از  ره برداری از س س جمهور در آیین به  رئی

 ریاست محترم جمهوری صبح روز چهارشنبه 15 تیر ماه وارد استان چهارمحال و بختیاری شد تا سد و نیروگاه کارون 4 را در این 

استان افتتاح کنند. همزمان با افتتاح این طرح، مراسم جشن خودکفایی صنعت سدسازی در سالن اجتماعات شرکت توسعه 

منابع آب و نیروی ایران برپا شد. در این مراسم بعد از پخش قسمتهایی از سخنرانی ریاست محترم جمهور، آقایان مهندس 

علی اصغر قانع، مشاور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ، مهندس ترکش دوز نماینده مشاورین، دکتر رامینه نماینده مشاورین، 

 سردار قاسمی فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم االنبیا، مهندس ملکیانی فرد رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی

دکتر نور زاد نماینده کمیته سـدهای بزرگ ایران و دکتر مکنون سخنرانی کردند. در ادامه این مراسم و بعد از سخنرانی 

جناب آقای محمدرضا عطارزاده معاون محترم وزیر نیرو، از 133 فعال صنعت سدسازي کشور تقدیر شد.

در مـراســم جشــن خــودکــفایي 
ســد ســــازي صـورت گــرفت 

بلندترین سد ایران بر قامت کارون نشست
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کشورهای خش��ک و نیمه خشک است. 
میانگین ب��ارش در ایران 250 میلی متر 
اس��ت که علی رغم کم بودن آن از توزیع 
زمانی و مکانی مناس��بی ه��م برخوردار 
نیس��ت. متوس��ط جهانی بارندگی بین 
750 تا 800 میلی متر اس��ت وکشور ما  
کم تر از یک س��وم این مقدار را دارد. اگر 
به توزیع مکانی دق��ت کنیم 3/5 درصد 
س��رزمین ما منطقه خیلی مرطوب،3/6 
درص��د مرط��وب، 3/4 نیم��ه مرطوب، 
5 درص��د مدیتران��ه  ای، و مابقی منطقه 
خش��ک بیابان��ی و نیمه بیابانی اس��ت. 
عمده باران ما در همین محدوده اس��ت. 
در حالی که پراکن��ش جمعیت اینگونه 
نیس��ت و  ما در حاش��یه کویر جمعیت 

قابل مالحظه  ای داریم. 
در کوهستان بارش نزدیک دو برابر بیشتر 
از دش��ت است که بر عدم توزیع مناسب 
دام��ن می زند. 95 درصد بارش بین آبان 
و فروردین و خارج از فصل کش��ت است. 
وقتی بارش کم اس��ت و توزیع نامناسب 
چه راهی جز ذخی��ره کردن داریم؟ باید 
آب را مدیری��ت کنی��م و نگذاریم همین 

بارش محدود هدر رود.
در آخرین گردهمایی جهانی آب در ترکیه 
200 وزی��ر آب و محیط زیس��ت جهان 
حضور داش��تند و در پایان قطع نامه ای 
را صادر کردند که پایه تصمیمات شورای 
 امنیت ش��د. در آن قطعنام��ه آمده  بود: 
»ما 200 وزیر آب و محیط زیست 200 
کشـور جهان، از مقامات دولتی خود 
 و دیگر کشـورهای جهان می  خواهیم
 که محور توسعه را توسعه منابع آب 
بـه لحاظ تامین امنیـت غذایی، نیاز 

شرب و بهداشت قرار دهند.«
ما نیز معتقدیم ذخیره سازی آب و ایجاد 
سد نه تنها مشکلی برای اکوسیستم ایجاد 
نمی کند. بلکه  وضعیت را بهبود می دهد. 
قب��ل از انقالب در ایران 13 س��د بدون 
دخالت ایرانی ها س��اخته شده بود. بعد از 

انق��الب در دهه اول با هم��کاری خارجی ها  البت��ه کفه ترازو به 
طرف خارجی ها بود- طرح های سدسازی انجام می شد. البته بعد 
از انقالب در قس��مت ساختمانی، عمده پیمانکاران خارجی کشور 
را ترک کردند و کارها به پیمانکاران ایرانی سپرده شد. در صنعت 
طراحی کارها عمدتا به صورت مشترک انجام می شد. هر چند کفه 
ترازو به س��مت خارجی ها بود. ده��ه دوم )67-77( دوره خاصی 
بود. اولین محصول طراحی س��د در این دوره به بار نشست. سال 

1368 س��د 15 خرداد افتتاح ش��د. این 
سد اولین سدی بود که هم طراحی، هم 
نظارت و هم ساخت آن به دست توانمند 
ایرانی ها بود. در این دهه می توان از س��د 
مارون با175متر ارتفاع که جزء بلندترین 
س��دهای خاکریزه ای بود نام برد. س��د 
س��تارخان هم با ارتف��اع 74 متر در این 
دوره احداث ش��د. در حقیق��ت در دهه 
دوم کفه ترازو به نفع ایرانی ها و مهندسی 
ایران بازگش��ت. قطعا دهه سوم دهه اوج 
و شکوفایی صنعت سدسازی بود. عمده 
س��دهای ما در این دوران به بار نشست، 
سد کارون 3، کرخه کارون 4 و ... از این 

جمله اند. 

دکتر هرمز رامینه نماینده مشاوران، 
سـخنران بعـدی این همایـش بود، 
وی گفت: این امکان برای صنعت س��د 
س��ازی و کسانی که س��الها عمر خود را 
در این حرفه گذاش��ته اند مهیا شده تا در 
این محفل حرف��ه  ای نظرات خود را مطرح 
کنند. امیدوارم با هم اندیشی و خرد جمعی 
در ادام��ه راه و تالش برای عبور از مس��یر 

سنگالخ آسیب کم تری را تحمل کنیم. 
ب��ا توجه به ارزش ذات��ی و اقتصادی آب 
در س��رزمین ما، وظیفه ما مهندسین و 
سیاس��تمداران و برنامه  ریزان این اس��ت 
ک��ه طرح ه��ا را ب��ا محوری��ت و دیدگاه 
توس��عه پایدار م��ورد توجه ق��رار دهیم. 
آمایش س��رزمین عبارتی اس��ت که مکررا 
به گوش می رسد. اما این کلمه چه معنایی 
دارد؟ آمایش س��رزمین مجموعه ارزیابی 
سیس��تماتیک گزینه  های کاربری زمین و 
پتانس��یل آبی با شرایط مختلف اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی و محیطی است. 
نظیر همین مطالعات در نقاط دیگر کشور 
توسط سایر مهندس��ین انجام شده است. 
البت��ه متاس��فانه این روش بررس��ی کنار 
گذاشته شد و مهندسین مشاور دیگر نقش 
تعیین  کننده  ای در پیدایش طرح ها ندارند. 
مهم ترین فاز مطالعاتی همان پیدایش طرح است که متاسفانه به 
راحت��ی از کنار آن میگذریم. امروزه سیاس��تمداران و گروه های 
خاص هس��تند که راه را نش��ان می دهند. باید خودمان را از این 
پدیده نجات دهیم و حفاظت از محیط زیس��ت و پایداری را س��ر 
لوحه نگرش به طرحها قرار دهیم. باید مس��یر عبور پیدایش طرح 
ها از طریق آمایش سرزمین باشد.  مهندسین باید در جهت ارتقاء 
س��طح زندگی به طرح های زیربنایی و اساسی دیدگاه جامع  تری 

دکتر رامینه:
با توجه به ارزش ذاتی و 
اقتصادی آب در سرزمین 
ما، وظیفه ما مهندسین و 
سیاستمداران و برنامه-

 ریزان این است که طرح ها را 
با محوریت و دیدگاه توسعه 
پایدار مورد توجه قرار دهیم
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 چشم بگشا که جلوه دلدار
به تجلی است از در و دیوار  

این تماشا چو بنگری گویی
لیس  فی الدار غیره و دیار

عرض سالم و ادب و احترام به محضر شما بزرگان فنی و مهندسی 
کش��ور دارم، کسانی که در امر سدس��ازی، این امر خطیر، خادم 
ملت هس��تند. افتخار دارم از طرف انجمن شرکتهای ساختمانی 
که بخش بسیار قابل توجهی از سدهای مملکت توسط اعضای آن 
احداث شده در محضر شما باشم. جشن خوداتکایی و خودکفایی 
در یکی از دش��وارترین ارکان صنعت احداث و تقارن آن با میالد 
مبارک حضرت عباس سمبل جانبازی در جهان است. دیروز روز 
پاس��دار بود که آن را به همه جانبازان افتخارآفرین کشور تبریک 
می  گویم. در صحنه سازندگی ساختن سد، آن هم در شرایط حصر 
اقتص��ادی و انواع محدودیت ها که بر ما تحمیل ش��ده خود نوعی 
جانبازی است که از ثمره آن نسل حاضر و نسل های آینده استفاده 
 خواهن��د کرد. ش��اید آنانی که ش��ب و روز  خ��ود را در این کار 

می گذرانند خود ندانند به عبادت بزرگی مشغولند.
امروزه هم شرکتهای ما در بخش خصوصی و هم قرارگاه سازندگی 
توانسته  اند احاطه کامل بر تکنولوژی انواع سدها پیدا کنند. جهان 
امروز در نهایت، تعجب تایید می کند ملت ما توانست تهدیدها را 
به فرصت تبدیل کند. بزرگی از بزرگان عرصه سازندگی می  گفت 

مهندس منوچهر ملکیانی فرد رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی  
صحبتهای خود را با شعر زیر آغاز کردند: 

مهندس ملکیانی فرد:

فهرست بها ، متر اندازه گیری برآورد اولیه 
است. برآورد اولیه مبنای تامین بودجه است 
و  اگر در ابتدای راه به درستی عمل نشود تا 

ثریا دیوار کج می  رود. لذا جامعه فنی مهندسی 
کشور معتقد است این متر اندازه گیری باید 

حداقل سالی یک بار منتشر شود. انجمن 
شرکتهای ساختمانی وقتی تاخیر در انتشار 

فهرست بها را دید برای سهولت و تسهیل عمل 
اعضای خود فهرست بهایی منتشر کرد و
 از جامعه پیمانکاران و مهندسین مشاور 

خواست در این مورد اظهار نظر کنند

داشته باشند. سد سازی صرف وظیفه ما نیست باید بدانیم با آبی 
که پش��ت این سدهای عظیم و کوچک جمع می شود  چه باید 

کرد و مردم چه منافعی از این طرح ها خواهند داشت؟
مفهوم »مهندس��ی دوباره« هم باید مورد توجه قرار گیرد. سالیان 
زیادی از مطالعه و بررسی بسیاری از طرح های بزرگ گذشته است، 
در طول این زمان چه در اصول و چه در محیط )مثل هدفمندی( 
تغییرات چشمگیر اتفاق افتاده که خیلی از شرایط توجیه و اهداف 
آن طرحها تغییر یافته )تغییرات به دلیل شرایط خاص( است. پس 
ضرورت بازنگری در جهت نزدیک تر شدن به شرایط روز و منطبق 

کردن طرح با اهداف امروز اجتناب ناپذیر است. 
مس��ائل امروز را نمی توان نادیده گرفت. مثال درباره ادغام ها باید 

پرسید سرنوشت آب وزارت نیرو چه خواهد شد؟ 
سردمداران آب در کشورها به این جمع بندی رسیده اند که مدیریت 
آب باید یکپارچه باشد. یعنی از همان ابتدا که تصمیم گرفته می شود 
سدی ساخته شود باید کلیه مصرف آب و نیازهای اجتماعی دیده 
ش��ود و برای مدیری��ت آب برنامه  ریزی دقیق ص��ورت گیرد.  این 
فرایند را در سطح جهانی برای حداکثر کردن نتایج  بدون این که 
به اکوسیستم آسیبی وارد شود توجیه می کنند. در ایران مدیریت 
یکپارچه نداش��ته ایم. صحبت از تقس��یم کردن مدیریت آب  بین 
سازمان هایی که با مدیریت آب بیگانه هستند به گوش می  رسد. اگر 
این تصمیم عملی شود بزرگترین زیان به منافع کشور وارد خواهد 

ش��د. تک تک ما وظیفه داریم این مطلب را در هر فرصتی یادآوری 
کنیم و مدیران تصمیم گیر را از نظرات خود آگاه کنیم. 

 سردار مهندس رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه مهندسی 
خاتم االنبیا با بیان اینکه ایران در سال 1404 با تنش های آبی 
مواجه خواهد بود، گفت: بر این اساس باید برای مهار آب در کشور 
اقدامات الزم صورت گیرد.سردار رستم قاسمی گفت: جشن مهار 
آبهای س��طحی در ایران از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و این 
درحالی است که حجم آبی که به عنوان آب شیرین در دنیا قابل 
استفاده است، بسیار کم بوده و البته بخش زیادی از آن نیز، قابل 
دس��ترس نیست.این منابع محدود آبی با توجه به رشد روزافزون 
جمعیت کاهش می یابد و در آینده یکی از مس��ائل زندگی بش��ر 
بح��ث آب خواهد بود. در ای��ران نیز باید تدبیری برای مهار آب و 
تامین آب مورد نیاز مردم اندیش��ید. این درحالی است که حجم 
آب فالت ایران در مقایسه با آسیا و دنیا، کمتر از متوسط جهانی 
اس��ت.وی تصریح کرد: ایران در س��ال 1404 با تنش آبی مواجه 
خواهد بود و اگر برای مهار آبها چاره ای اندیش��یده نشود، در این 
سالها با مشکالت مواجه خواهیم شد. البته صنعت سدسازی ایران 
بسیار توانمند است و جای نگرانی بابت ساخت سدها وجود ندارد 
که نیازمند خارجی ها باشیم و ایرانی ها امروز به دانش فنی دست 

یافته اند که بدون نیاز خارجی ها بتوانند سد بسازند.
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وقتی انقالب شد و خارجی ها فرار می کردند، یکی از خارجی ها چند 
ابزار از پاالیشگاه های جنوب ایران را با خود می  برد. پرسیدند اینها 
را کجا می بری؟ گفت: اینها را می  برم چون ایرانی ها به این زودی 

نمی  فهمند اشکال کار کجاست؟ 
بی  شک آن فرد اش��تباه می  کرد و همین تنگناها باعث شکوفایی 
شد. بعد از جنگ تحمیلی، ما در امر سد سازی و انواع سازه  ها در 
نقطه مقبولی قرار گرفتیم. امروزه دیگر نیاز نیست برای در دست 
گرفتن دانش خارجی کلید مملکت به دس��ت شرکتهای خارجی 

داده شود.
اما اجازه می  خواهم از بعد دیگری به مس��ئله نگاه کنم. همچنان 
که می دانید در امر س��اخت و س��از سه مشخصه کیفیت، زمان و 
قیمت باید لحاظ شود. در بعد کیفیت هر آنکس دلش برای عزت 
و عظمت ایران می تپد می داند این کار سرمایه گذاری برای آینده 
ایران اس��ت و رعایت نکردن کیفیت را گناه کبیره می داند. آماری 
که امروز از کیفیت ها داریم نس��بتا مقبول اس��ت. اما همچنان به 
زمان مطلوب و هزینه تمام ش��ده بی اعتناییم. درس��ت است که 
جشن می گیریم اما بهتر است از همین فرصت ها استفاده کنیم و 
به وضعیت خود نگاه کنیم. نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم و 

نقاط قوت را قوی تر کنیم. 
در بعد زمان چه عوامل��ی باعث جلوگیری از تطویل زمان پیمان 

می شود؟
1- مطالعه دقیق و مکان یابی و محاسبه

2- برآورد دقیق از احجام و مقادیر
3- داشتن برآورد واقعی از قیمت  ها

فهرست بها، متر اندازه گیری برآورد اولیه است. برآورد اولیه مبنای 
تامین بودجه اس��ت و اگر در ابتدای راه به درس��تی عمل نش��ود 
تا ثریا دیوار کج می  رود. لذا جامعه فنی مهندس��ی کش��ور معتقد 
اس��ت این متر اندازه گیری باید حداقل سالی یکبار منتشر شود. 
انجمن شرکتهای س��اختمانی وقتی تاخیر در انتشار فهرست بها 
را دید برای س��هولت و تسهیل عمل اعضای خود فهرست بهایی 
منتشر کرد و از جامعه پیمانکاران و مهندسین مشاور خواست در 
 ای��ن مورد اظهار نظر کنند. در هر حال نباید اجازه دهیم این متر

 اندازه گیری به 30 یا 40 سانت تبدیل شود. 
مس��ئله بعدی تعیین اعتبار است. بحث باز کردن  LC ریالی در 
قراردادها  از س��ال 1376در هی��ات وزیران و قانون بودجه مطرح 
بوده اس��ت. طبق آخرین نشست ها قرار بود در سال 1390 برای 
20 درص��د از پروژه ها با LC ریالی باز ش��ود یعنی حضور بانک 
واسطی که هرگاه  اعتباری نمی  رسد تامین کننده اعتبار باشد که  

علی رغم عزم و اراده دولتمردان هنوز اجرا نش��ده است. امیدواریم 
 ای��ن تالش��ها به نتیج��ه برس��د و از تطویل قرارداده��ا  که همه 
می دانیم تطویل زمان تطویل هزینه ها را در بر دارد جلوگیری شود.

برای همه ش��ما که قلبتان برای ایران می تپد آرزوی توفیق دارم 
چـرا که  معلم ما مهنـدس حامی در دانشـکده فنی به ما 
می  گفت: »هر ایرانی که قلبش برای ایران نتپد بهتر اسـت 

هرگز نتپد.« 

دکتـر رضا مکنون سـخنران دیگر این همایـش بود که با 
اشـاره به تاریخ سـد سـازی در ایران گفت: نگاه به سدهای 
ایران از بند امیر تا کرخه نشان می دهد که دانش سد سازی ما با 
دانش مفصلی همراه بوده است. منتهی باید به جهت گیری آینده 
نگاه کنیم. اگر هر 20 س��ال را یک نس��ل در نظر بگیریم حدود  
150 نس��ل از ساخت بند امیر گذشته است. حال برای نسل های 

بعد چه باید کرد؟
با افتتاح سد کرخه 4 حجم سدهای ایران 40/7 ملیارد متر مکعب 
می ش��ود. ح��دود  30 میلیارد مکعب تنظیمی در س��ال خواهد 
داشت. این سدسازی برای 4 روستای اطراف نیست. این ظرفیتها 
به نیابت از ملت ایران باید حداکثر بهره وری و کارایی را داش��ته 

باشد. 
در گذشته گفته می شد هر بشکه آب معادل یک بشکه نفت است 
امروزه گفته می ش��ود هر بشکه آب معادل 2 بشکه نفت است. با 
این 30 میلیارد متر مکعب که مربوط به همه ملت ایران است باید 
ای��ران را اداره ک��رد. باید از این 30 میلیارد متر مکعب  30 تا 60 
میلیارد دالر ارزش افزوده ایجاد کرد. عزم جدی برای بهره برداری 

بهینه از این منابع و اصالح بعضی کارها الزم است. 
در این فاصله دانشگاه چه نقشی دارد؟ دانشگاه می تواند با تجمیع 
دانش و دس��ترس پذیر کردن آن به توس��عه صنعت سدس��ازی 
بیانجام��د. دانش��گاهی ها از تولید علم در بخش آب پش��تیبانی 

می کنند. 

دکتر نور زاد رئیس هیات اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ 
ایران نیز با تشـریح عملکرد این کمیته گفت: این کمیته به 
عنوان نهادی که جنبه پشتیبانی دارد از فعالیت سدسازی و ترویج 
دانش سدسازی در بین متخصصین حمایت می کند. اهداف کلی 
این کمیته ترویج مفاهیم سدس��ازی برای ارتقاء دانش سدسازی، 
بح��ث کیفی، هزین��ه، زمان بن��دی دقیق و معرف��ی پروژه های 
 سدس��ازی و تبلی��غ آثار آن اس��ت. وی با تاکید ب��ر اهمیت آب 



22

در اقتصاد جهان گفت: اقتصاد س��بز س��ه مولفه اصلی دارد : غذا، 
آب، انرژی...  که دنیا در حال حرکت به سمت اقتصاد سبز است. 

مهندس محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا از دو برابر شدن مصرف آب در کشور و برداشت آب از منابع 

زیرزمیني در 50 سال گذشته خبر داد.
وی در جش��ن خودکفایي سدس��ازي ایران گفت:  اکنون ایران با 
رس��یدن به خودکفایي در عرصه سدس��ازي بر قل��ه این صنعت 
ایس��تاده اس��ت. عط��ارزاده از صدها س��د ب��ه عن��وان جزئي از 

توس��عه  اصلي  زیرس��اخت هاي 
پایدار درکشور یاد کرد و با اشاره 
به اهداف متعدد س��اخت سد در 
کش��ور گفت: با وج��ود انتقادات 
بي  پایه اي که نس��بت ب��ه اثرات 
منفي س��اخت س��دها در کشور 
مطرح مي شود، خوشبختانه هیچ 
س��دي در کش��ور بدون در نظر 
گرفتن موارد فني ساخته نشده 
اس��ت؛ هر چند که براي دفاع از 
برنامه ه��اي وزارت نیرو درحوزه 
آب گاه��ي در مقابل فش��ارهاي 
گس��ترده و حتي مواردي مانند 
اس��تیضاح ایس��تادگي کرده ایم 
که خوش��بختانه اکن��ون ثمرات 
گس��ترده ای��ن طرح ه��ا ب��ه بار 
نشس��ته و براي مردم کشورمان 

ملموس است.
معاون وزیر نیرو به اثرات ساخت 
س��دها بر توانمندس��ازي جامعه 

اشاره کرد و گفت:  تامین آب مطمئن در زمان خشکسالي، کنترل 
سیالب ها و دسترسي به امنیت غذایي از مهمترین دستاوردهایي 
اس��ت که در کنار تولی��د انرژي پاک اهمی��ت فوق العاده اي براي 

کشور خواهد داشت.
به گفته عطارزاده، اس��تفاده از انرژي هسته اي در دنیا با شکست 
مواجه شده است و کشورهاي اروپایي هم سعي مي کنند استفاده 
از این انرژي را متوقف کنند و به س��مت انرژي هاي پاک حرکت 
کنند که در این زمینه انرژي برق آبي اهمیت ویژه اي پیدا مي کند 
ک��ه در ایران نیز این طرح ها باید با جدیت پیگیري ش��ود.معاون 
وزیر نیرو از تالش براي آب گیري س��د گتوند به عنوان یکي دیگر 
از سدهاي مهم کشور خبر داد و گفت:  امیدواریم به میمنت نیمه 
شعبان در همان ایام آب گیري سد گتوند را هم به افتخارات حوزه 

آب کشور اضافه کنیم.

مشخصات سد کارون 4

س��د و نیروگاه کارون 4 در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و در 
فاصل��ه 180 کیلومتری جنوب غربی ش��هر کرد بر روی رودخانه 

کارون س��اخته شده است. این سد بلندترین سد بتونی دو قوسی 
کش��ور محسوب می ش��ود که با هدف تنظیم آب رودخانه کارون 
ب��ه میزان 3/7 میلیارد متر مکعب در س��ال و تولید انرژی برقابی 

ساخته شده است. 
مطالعات اولیه این طرح در س��ال 1374، مطالعات دوم در س��ال 
1376، عملیات اجرایی انحراف آب در سال 76، آغاز بتون ریزی 
س��د در سال 85 و عملیات س��اخت نیروگاه کارون 4 نیز از سال 
1380 آغاز ش��د. آبگیری این سد در روز پنجم فروردین ماه سال 

گذشته با حضور رئیس جمهور انجام شد. 
کلی��ه مراحل مطالع��ه، طراحی و 
اجرای این طرح توسط متخصصان 
داخلی انجام ش��ده و از این منظر 
در بین سایر پروژه های سد سازی 
کش��ور ش��اخص و حائ��ز اهمیت 

است.
هم اکنون 3 واحد نیروگاه برقابی 
کارون 4 در ح��ال به��ره برداری 
هس��تند که بیش از 750 مگاوات 
انرژی پاک برقابی تولید می کنند 
و ب��ا راه ان��دازی واح��د چه��ارم 
نی��روگاه کارون 4 این ظرفیت به 
هزار مگاوات می رس��د. کل اعتبار 
مص��وب ط��رح کارون 4 را 12/8 
ه��زار میلیارد ری��ال، مبلغ هزینه 
کرد ت��ا کنون 9/7 ه��زار میلیارد 
ریال و اعتبار مانده مورد نیاز 3/1 
هزار میلیارد ریال است. کل تملک 
این طرح بالغ بر 110 میلیارد ریال 

شده است.

پیمانکاران طرح سد کارون 4

حسـین رنجبران مجري طرح سـد و نیروگاه کارون 4  در 
گفتگویی  با خبرگزاری فارس اعام کرد: 

»کارون 4« بومي ترین سد کش��ور است که تاکنون احداث شده 
اس��ت و در ساخت آن کمترین استفاده از توان مهندسي خارجي 
در طراحي و تجهیزات خارجي ش��ده اس��ت. سد کارون 4 رکورد  
استفاده از توان مهندسي بومي در کشور را نیز به خود اختصاص 
داده است و باید گفت که مشاور خارجي در طراحي آن به حداقل 
رسیده بود که تنها از فرانسه و سوئیس کمک گرفتیم. طراحی سد 

توسط مشاوران ایراني مهاب قدس، انجام گردیده است.
پیمانکاران عبارتند از:

شرکت جهادتوسـعه منابع آب، شرکت مهندسین عمران 
مارون، شرکت مهندسـی سپاسد، شرکت هامون، شرکت 
کوهسر، شرکت جهادنصر، شرکت فرآب و شرکت ماشین 
سـازی اراک بودند که از همه آنها در این امر خطیر تشکر 

و قدردانی می شود.  

مهندس محمدرضا عطارزاده:
صدها سد به عنوان جزیي از 

زیرساخت هاي اصلي توسعه پایدار 
درکشور هستند. هدف ما ساخت متعدد سد 
در کشور است و با وجود انتقادات بي  پایه اي 
که نسبت به اثرات منفي ساخت سدها در 
کشور مطرح مي شود، خوشبختانه هیچ 

سدي در کشور بدون در نظر گرفتن موارد 
فني ساخته نشده است
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باال رفتن اطالعات عمومی و پیشرفت سریع و فوق العاده گسترده 
تکنول��وژی در ابعاد و جهات مختلف موجب گردیده که هر علمی 
به ش��اخه های ریز و تخصصی تقسیم ش��ود. در گذشته استاد یا 
فیلسوف به کس��ی اطالق می شد که جامع علوم زمان خود باشد 
ولی امروز اگر کسی در گرایشی مشخص از مجموعه گرایش های 
متنوع علمی بتواند مطلع کامل باشد که بعید است خود شاهکار 
خواه��د بود. از طرفی با ازدیاد  جمعی��ت طبعاً تعداد عالقمندان 
به علوم هم زیاد ش��ده و لذا به همان نس��بت در ش��اخه های علم 
وارد و اهل مطالعه شده اند. اما در این رهگذر علل مختلف ایجاب 
می نمای��د که هر فردی که در اطراف محوری از یک تخصص کار 
کند در موارد وابس��ته به آن شاخه نیز اطالعاتی هر چند مختصر 

داشته باش��د؛ مثاًل علوم پزشکی وقتی 
تجزیه گردد شاید به صد شاخه تقسیم 
ش��ود. یک جراح و یا متخصص داخلی 
نمی توان��د از ارتوپ��دی یا داروس��ازی 
فاصله زیادی داش��ته باشد و الاقل در 

حد کمی اطالع دارد.
ام��ا بعضی از عل��وم به علت داش��تن 
ارتب��اط با تمام م��ردم و جامعه و تمام 
عرصه ها این ضرورت را ایجاب می کند 
که متخصصین سایر رشته های علمی 
اجباراً تا حدودی به آن آشنایی داشته 
باشند که آن هم علم حقوق می باشد. 
باید ی��ک پزش��ک یا مهن��دس، یک 
حس��ابدار خبره و یا مقدماتی از حقوق 
و پایبندی ها و مشکالت و راه حل های 

حقوقی مربوط به رشتة کاری و حرفه ای خود آگاهی داشته باشد 
هم به علت حفاظ��ت جامعه هم حفاظت خود فرد اجرایی؛ چون 
به علت روش��نگری و حقوق بشر و حقوق اجتماعی و حقوق های 
مختلف که در جوامع گوناگون مطرح و وضع می شود این خواسته 

به حق می باشد.
پ��س از ای��ن مقدمه به موض��وع اصلی یعنی به حق��وق و حقوق 
مهندس��ی می پردازیم که باید برای هر رشته  ای تعریف و کاربری 
آن را مط��رح نمائی��م. مثاًل یک مهندس ناظر ب��ه حقوق قضایی 
نظارتی و یا یک طراح باید به حقوق قضائی طراحی و یا محاسب 
و.... آگاه باش��ند که متأس��فانه در ایران و در این سالها که شاهد 
جهش علوم مختلف بوده ایم به این موضوع بی توجهی شده و غالباً 
موجب ایجاد اش��کاالت فردی و اجتماعی گردیده اس��ت و گاهی 
برای عوامل اجرائی پ��س از وقوع یک معضل تعجب آور می نماید 

که چرا فردی یا گروهی مدعی موضوع هستند.
مثاًل در یک گودبرداری تمهیدات اولیه انجام شده، لودرچی خاک 
را برداش��ته، کامی��ون دار آن را حمل کرده، دیوار خانه همس��ایه 
ریزش نموده، حقوق اجتماعی سراغ مهندس ناظر را می گیرد و او 
را به مس��لخ می برند در صورتی که فرض اولیه این است که پس 

لودرچی چکاره بوده است؟
اگ��ر بخواهیم به این مقوله ریزتر و کارشناس��انه تر نگاه کنیم؛ در 

جوام��ع مترقی به همان عل��ت حفظ کرامت انس��انی )با تعریف 
اس��المی( و حفظ حقوق بشر )با تعریف جهانی( موجب ادعاهای 

غیرقابل باور الاقل برای جوامع درحال توسعه می باشد.
در اینجا باید گفت برنامه ریزان دانش��گاهی م��ا در این مورد باید 
اقدام اساس��ی به عمل آورند چرا که از مهندسی که در قالب های 
مختلف اجرائی کار می کند و با حوادث مختلف درگیر است انتظار 
می رود از حداقل مسائل حقوقی  با خبر باشد و این آشنایی را باید 
دانشگاه ها از سالها قبل با افزودن چند واحد درس متون مهندسی 
منظور نموده باش��ند. همانطور که در حدود س��ی س��ال گذشته 
مدیریت را با چند واحد درسی وارد عرصه آموزش نموده اند، البته 
ش��نیده شده دو دانشکده در این مورد اقداماتی را شروع نموده اند 
که در اینجا تدوین و تنظیم دروس��ی 
که کاربری داشته باشد و بی جهت وقت 
دانش��جو را نگیرد نی��از به توجه الزم و 
بررسی کارشناسی مشترک حقوقدانان 
و مهندس��ین با تجربه دارد. شاید مثال 
توجیهی این موضوع این اس��ت که در 
هر مؤسس��ه کوچک یک جعبه به نام 
اقدامات پزش��کی اولیه موجود اس��ت 
و بدیهی اس��ت پ��س از اقدامات اولیه 
بسته به مورد، نیاز به پزشک متخصص 
الزامی است ولی برای مراحل اولیه که 
خس��ارت زیاد نباشد کمک اولیه بسیار 
نافع خواهد بود که همین امر در مورد 

مهندسین اجرایی کاماًل نمود دارد.
در کش��ور ما، ح��ول مس��ائل حقوقی 
مهندس��ین مطالعه کافی نش��ده و در تدوین و تبیین قوانین نیز 
مالحظات الزم و حتی در قوانین کار و تأمین اجتماعی نیز حوادث 
ناش��ی از طبیعت کار و یا الزام کار و یا بی توجهی های مختلف به 
صورت کارشناسانه دیده نشده است فقط در اولین حرکت مصرانه 
دنبال متصل نمودن نسخه تقصیر به گردن مهندس می باشد که 
در اینجا باید نظام مهندسی با کمک مسئولین امر دولتی و قضائی 
مطالع��ات الزم را انجام داده و قوانین منطبق بر واقعیت تنظیم و 

تصویب نماید.
امید می رود با توجهی که بعضی دانش��گاه ها نش��ان داده اند و در 
این مقوله پیش��رو گردیده اند در نیمه راه موضوع کمرنگ نش��ود 
این ش��اخه یکی از معضالت فعلی جامعه مهندسی می باشد و اگر 
درس��ت مطالعه گردد شاید خیلی از اجراهای در دست اقدام )چه 
ساختمان به معنی اعم چه مسائل صنعتی( از حالت بی کیفیتی و 

بی مسئولیتی خارج  شوند.
در خاتمه باید گفت حقوق مهندسی و مهندسی حقوق را نمی توان 
در این چند س��طر بیان داش��ت و جا دارد که به صورت سلس��له 
مقاالت کارشناسی پی گیری شود. البته مطالعه و جمع آوری متون 
تدوین ش��ده و مصوب سایر کشورهای مترقی و در حال توسعه را 

نیز باید مدنظر داشت. به امید آن روزی که زیاد دور نباشد. 

حقوق و حقوق مهندسی
مهندس محمدعلی پورشیرازی/ عضو کمیسیون انتشارات

 علل مختلف ایجاب می نماید 
که هر فردی که در اطراف 

محوری از یک تخصص کار 
کند در موارد وابسته به آن 
شاخه نیز اطالعاتی هر چند 

مختصر داشته باشد
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 ایمني کار با ماشین آالت
مطالب کلی

قب��ل از روش��ن کردن، ب��ه کار انداختن، 
نگهداری، سوختگیری یا سرویس کردن 
ماش��ین، کتابچ��ه راهنم��ای رانندگي و 
س��رویس نگهداری را بدقت بخوانید. قبل 
از هرکاري بر روی ماشین، توضیح مربوط 
ب��ه آن و تمام عالئم ایمنی در بخش ویژه 
این کتابچه راهنما را بدقت مطالعه کنید. 
پالک ه��اي ایمنی نصب ش��ده ب��ر روی 
ماش��ین، به نکاتی اش��اره دارن��د که باید 
توجه��ي ویژه به آنها صورت گیرد. نادیده 
گرفتن این پالک ها ممکن اس��ت س��بب 
بروز خطر جدی برای ماشین یا اپراتورآن 
شود. اپراتورها باید معنای هر کدام از این 

عالئم ایمنی را بدانند. این آگاهي خطرات و تصادفات احتمالي را 
کاهش خواهد داد.

هرگز اجازه ندهید که پرسنل غیر مجرب و ناوارد این ماشین را به 
کار انداخته یا آن را سرویس کنند. 

هرگز در هنگام کار با ماشین از انگشتر، ساعت مچی، طال و جواهر 
یا لباسهای گشاد و یا آویزان مثل کراوات، لباس های پاره، روسری، 
ژاکت ه��ای بی زیپ یا بی دگمه ک��ه می توانند در قطعات متحرک 

گیر کنند، استفاده نکنید. 
هنگام کار از لباس های ایمنی مخصوص مثل کاله ایمنی، کفش 
های آجدار، دس��تکش های ایمنی، گوش گیر محافظ، عینک های 
ایمنی، جلیقه های  بازتاب دهنده، و ماسک های اکسیژن در صورت 

ضرورت استفاده کنید. 

از کارفرم��ای خ��ود در مورد مقررات و قوانین ایمنی و وس��ایل و 
تجهیزات محافظ سؤال کنید. 

همیشه اتاقک اپراتور، پله ها، دستگیره هاي ریلي پله ها و دسته ها 
را تمی��ز و بدور از اجس��ام خارجی، روغن، 
گری��س، گل یا ب��رف نگهداری��د تا خطر 
سرخوردن یا افتادن به حداقل برسد. قبل 
از به کار انداختن ماشین گل یا گریس را از 

کفشهای خود پاک کنید. 
هرگز براي پیاده ش��دن، از ماش��ین بیرون 
نپرید. همیشه هنگام سوار شدن، دو دست 
و ی��ک پا یا دو پا و یک دس��ت خود را در 
تماس با پله ه��ا و یا دس��تگیره هاي ریلي 
پله ها قرار دهید. از کنترل ها یا شلنگ ها به 
عنوان دستگیره استفاده نکنید. کنترل ها و 
ش��لنگ ها قطعات متحرک و جابجا شدنی 
هس��تند و نمی توانند به عنوان دستگیره به کار روند. عالوه بر این 
کنترل ها ممکن است به طور تصادفی حرکت کرده و باعث حرکت 

ناخواسته ماشین یا ادوات و لوازم آن شود. 
 در مورد  وضعیت های لغزنده احتمالی پله ها و ریل های دستی و 
همینطور زمین اطراف ماشین دقت کنید. از پوتین ها یا چکمه های 
محافظ با کفه های الس��تیکی غیرلغزنده )آجدار( اس��تفاده کنید. 

هرگز تا توقف کامل ماشین از آن پیاده نشوید. 
هرگز ماشین یا ملحقات آن را از جای دیگری بجز صندلی راننده 
ب��ه کار نیندازید. س��ر و ب��دن و پاها و  دس��ت ها را  داخل اتاقک 
اپرات��ور نگهداری��د تا از  قرار گرفتن در مع��رض خطرات خارجی 

مصون بمانید.

از این شـماره مي کوشـم مباحثي آموزشـي را طرح کنم. رویکردي که در اصل مسایلي مربوط به امور ایمني و نگهداري است. یعني دو عامل 
مهمي که در اقتصاد پروژه و ماشین آالت نقش مهمي را ایفا مي نمایند. هدف این است که پس از چندین شماره پیاپي بتوان مطالب را جمع 
آوري کرد تا تبدیل به یک کتاب دستي قابل استفاده براي دست اندرکاران سطوح مختلف ماشین آالت از اپراتورها تا سرپرستان گردد که چه 
بهتر اگر توسط انجمن انتشار یابد. این که راهي که آغاز کرده ایم مي تواند مفید باشد یا نه؛ 
پاسخ مخاطبان را که سلسله مقاالت ما را مي طلبد اما متاسفانه تاکنون دوستان 
سـخني  نگفته اند و آنچه تاکنون نوشته آمده براساس اندیشه و یا پندار 
نویسـنده به منظور دسـتیابي به هدفي که در مقابل خود قرار داده، 
بوده است و آن گسترش رویکرد مهندسي و علمي  به 
امور راهبرد و نگهداري ماشـین آالت و وداع با 
روش هاي متکي به تجربه صرف و  به اصطاح 
گاراژي مي باشـد. دسـت یاري به سوي 
تمامي کارشناسان و عاقمندان به امور 
ماشـین آالت دراز مي کنم از آن رو که 

براین باورم که یک دست بي صداست

ايـــمنی کـــــــــــار             
مهندس حسین انصافپور، مهندس پویان اسامي

  پالک هاي ایمنی نصب 
شده بر روی ماشین، به 
نکاتی اشاره دارند که 

باید توجهي ویژه به آنها 
صورت گیرد. نادیده گرفتن 

این پالک ها ممکن است 
سبب بروز خطر جدی برای 

ماشین یا اپراتورآن شود
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شیشه های کابین را تمیز و سالم نگه دارید.
مس��یرهای دقیق لوله های گاز، ش��اه لوله های آب، خطوط تلفن، 
لوله ه��ای فاضالب خطوط الکتریک )ب��رق( زیر زمینی و هوایی و 
تمام موانع احتمالی دیگر را پیش از ش��روع به کار ارزیابی کنید. 
چنین مس��یرهایی باید بوسیله کارشناسان کارآمد و متخصص به 
طور مناسب تعریف شوند. در صورت لزوم باید کار با ماشین را قبل 

از برطرف کردن این موانع متوقف کرد. 
هنگام کار نزدیک لوله هاي اصلي گاز یا دیگر تاسیس��ات عمومي 
از ف��ردي براي عالم��ت دادن کمک بگیرید. این فرد مس��ئولیت 
مش��اهده ماش��ین و اجزاي متحرک آن و همچنین ، باري که به 
لوله هاي گاز نزدیک مي شود را در نقطه اي که ایستاده است، دارد 
که البته بهتر از نقطه دید اپراتور است. شخص عالمت دهنده باید 
در ارتباط مستقیم با اپراتور باشد و اپراتور نیز باید به عالمت هاي 
او توجه کافي داشته باشد. شرکت گاز منطقه اي، در صورت اطالع 
یافتن، همانند اپراتور ماشین، مالک یا هر فرد دیگري که ماشین را 
اجاره کرده است، چه از طریق قانوني و چه بواسطه قرارداد، نسبت 
به اعالم توصیه هاي ایمني و مراقبت در مراعات آن  تعهد داش��ته 

و باید، مسئولیت هاي مترتب برآن را بپذیرد.
باید ظرفیت کاری ماش��ین را بدانی��د. حدود ناحیه چرخش  عقب 
ساختار باالیی را تعریف کرده و فاصله  مناسب را در نظر بگیرید تا از 
برخورد  به آنها جلوگیری شود. هرگز از ظرفیت باالبری مجاز ماشین 
تجاوز نکنید. همواره ازمحدوده های نشان داده شده درنمودار ظرفیت 

بارگیری که روی پالک مخصوص آن درج شده بیرون نروید .

روشن کردن ماشین
هرگز یک ماشین خراب را روشن نکنید یا به کار نیاندازید. 

قبل از س��وار شدن به ماشین اطراف آن قدم بزنید، قبل از به کار 
انداختن ماش��ین اطمینان یابید که ه��ر گونه وضعیت خطرناک 
احتمالی از بین رفته است. قبل از روشن کردن ماشین دقت کنید 
که فرمان و کنترل ه��ای مربوطه در وضعیت خالص قرار دارند و 
اهرم ایمنی در موقعیت lock )قفل( می باش��د. بالفاصله هرگونه 
اختالل در عملکرد قطعات یا سیس��تم ها را به مدیران نگهداری 

گزارش دهید.
قب��ل از روش��ن کردن موتور، صندل��ی رانن��ده را از نظر حداکثر 

راحتی و دس��تیابی به کنترل بررسی، تنظیم و قفل کنید. قبل از 
به کار انداختن ماشین یا ملحقات آن، دقت کنید که عابران خارج 
از محدوده عملیاتی ماش��ین قرارگرفته باش��ند. بوق را به صدا در 
آورید. از تمام عالئم دست، عالئم و نشانه های ایمنی پیروی کنید. 
قبل از روش��ن کردن ماشین، چرخاندن ساختار باالیی یا حرکت 
در هر مس��یری اطمینان یابید که هیچ کس در محدوده عملیاتی 

بیل مکانیکی نیست. 
تم��ام آینه ها بخصوص آیینه هاي دید عقب را از نظر حداکثر دید 

ناحیه پشت ماشین تنظیم کنید. 
موتور ماش��ین را در ساختمانهای بسته و بدون تهویه مناسب که 
قادر به خارج کردن گازهای مضر اگزوز که در هوا  انباشته می شود 

نیست، روشن نکنید .
  اطمینان یابید که قبل از روش��ن ک��ردن موتور تمامی عابران از 
محدوده عملیات ماشین دور هستند. بوق  را به صدا در آورید. از 

تمام عالمتهای دست، عالمتها و نشانه های ایمنی پیروی کنید.
قبل از رانندگي با  ماشین کمربند ایمني و ملحقات آن را کنترل 
کنید . حداقل هر سه سال یک بار کمربند ایمني را بدون توجه به 

وضعیت ظاهري آن تعویض کنید . 
پس از روش��ن کردن ماش��ین وضعیت کارکرد تمامي سنجه ها، 

بخصوص بوق هاي اخطار را وارسي کنید. 

راندن و کار کردن با ماشین
هرگز از جام، یا دیگر ملحقات ماشین برای حمل سرنشین یا باال 

بردن اشخاص استفاده نکنید.
همیشه در هنگام رانندگي از کمربند ایمني استفاده نمائید.  

هرگاه کسی وارد محدوده محل کارشد، ماشین را متوقف کنید.
هنگام بروز خطرهاي احتمالي، در مورد مسیرهای فرار جایگزین 
مس��یرهای خروجی عادی آگاهی داشته باش��ید. به منظور حفظ 
ایمنی خود از ماش��ین در حال حرکت بیرون نپرید یا س��وار آن 

نشوید.
در هنگام عقب رفتن همواره به مس��یر پش��ت خود توجه کنید و 
موقعیت عابران را در نظر بگیرید. اطمینان حاصل نمایید که بوق 

دنده عقب ماشین سالم است.
ی��ک فاصله ایمن را با اش��یاء یا ماش��ین های دیگر حفظ کنید تا 
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وضعیت دید خوبی داشته باشید. 
حدود وزن مجاز قابل تحمل زمین، نوع پوشش شیب مسیرهایی 

که بر روی آنها کار می کنید را بدانید. 
مراقب مه، دود یا گرد و غباری که ممکن اس��ت جلوی دید شما 

را بگیرد باشید.
هرگاه توس��ط جام باري را بلند کردید، آن را باید به وسیله قالب 
محکم کنید. بخاطر داش��ته باش��ید که بی��ل مکانیکی جرثقیل 
یا باالبر نیس��ت. بنابرای��ن نباید از آن ب��رای بلندکردن یا جابجا 
کردن بار اس��تفاده کرد. هرگاه به ناچار برای باال بردن و یا جابجا 

کردن مصالح س��اختمانی به کار رود، باید موارد 
احتیاطی زیر را رعایت نمایید :

- ماش��ین باید داراي تجهیزات مناس��ب عرضه 
شده بوسیله شرکت س��ازنده باشد. همچنین با 
موارد ایمنی برای عملکرد ماشین به عنوان یک 

وسیله باالبر سازگار باشد.
- بارهای��ي که مي خواهی��د باالببرید یا جابجا 
کنی��د را با اس��تفاده از کابل ها ی��ا زنجیرهای 
مناسب ببندید و با مکانیسم های مناسب قالب 

محکم کنید.
- هیچک��س نباید به هیچ دلیلی زیر بار و یا در 

محدوده عملیاتی بیل مکانیکی قرار گیرد. 
 هنگام کشیدن یا بکسل کردن بار به وسیله کابل یا زنجیر، به یک 
باره گاز ندهید. از پیچ  خوردن یا گره خوردن زنجیرها یا کابل ها 
جلوگی��ری کنید. ابزار و لوازم الزم برای بکس��ل کردن را قبل از 
شروع کار از نظر وجود هر گونه عیب و نقص بررسی کنید و هرگز 
بوسیله یک کابل یا زنجیر پیچ خورده بکسل کردن را انجام ندهید 
چون تنش های غیرعادی موجود در این ش��رایط ممکن اس��ت 
باعث خرابی قس��مت پیچ خورده گردد. همیشه هنگام جابجایی 
زنجیرها یا کابل ها از دستکش های ایمنی استفاده کنید. زنجیرها 
و کابل ها باید با استفاده از قالب های مناسب محکم شوند. نقاط 
تکی��ه گاه باید به حد کافی قوی باش��ند تا بار پیش بینی ش��ده 
را  تحم��ل کنند. افراد را  از نق��اط تکیه گاه  و کابل ها و زنجیرها 
دور نگهدارید. تا زمانی که اتاقک اپراتور ماش��ین بکسل کننده یا 
بکسل ش��ونده بخوبي در برابر برگشت احتمالی کابل یا زنجیر یا 
پاره شدن و جدا شدن آنها حفاظت نشوند عمل کشیدن یا بکسل 

کردن را انجام ندهید. 
در تاریک��ی، ناحیه عملی��ات را قبل از ش��روع حرکت به خوبی 
بررس��ی کنید. از تمام چراغ های ماش��ین استفاده کنید و هرگز  

به نواحی که دید کمی دارند ،  وارد نشوید.

اپراتور باید بخوبی با عملکرد ماشین آشنا باشد. هنگام کار بر روی 
زمین های ش��یبدار یا در نزدیکي گودال ها دقت کنیدکه ماشین 
سرنخورد. اززمین نرم وشل دوری کنید چون خطرچپ شدن یااز 

دست دادن کنترل ماشین وجود دارد.
 اگ��ر میزان س��ر و ص��دا برای اپرات��ور در 8 س��اعت کار بیش از

90dBA  است از گوشی محافظ منطبق با قوانین و آیین نامه های 
محلی استفاده کنید. 

نس��بت به پایان نوبت کاری خود دقیق باشید. در جایی که وزنه 
های تعادل جداش��دنی برای ماش��ین در نظر گرفته شده، هرگز 

بدون آنها با ماشین کار نکنید.
هنگام کار با ماش��ین، حداکثر ارتفاع های  مجاز شامل  کمان ها  
یا قوس ها ، کابل ها و سیم های هوایي و همینطور حدود پهنای 

مسیرها، جاده ها  و معابر باریک را در ذهن داشته باشید.
هنگام خستگی شدید یا بیماری با ماشین کار نکنید.

 از ران��دن در زمین صخره اي و یا بس��یار نرم خ��ودداري کنید. 
خطر واژگون ش��دن وجود دارد.هن��گام راندن پس از بارندگي یا 
توفان به هش��دارهاي ایمني توجه داش��ته باش��ید. ممکن است 
زمی��ن هنوز گل آلود و لغزنده باش��د. اصطالح 
»بولدوزر انداختن« بطورکلي، به کار در زمین 
سخت اش��اره دارد و بدین بوسیله، وجود تمام 
خطرات و ریسک های چنین کاري بیان مي شود. 
بطور مثال، خطري که بواسطه  سقوط درختان 
تنومند روي ماش��ین وجود دارد، یا ریشه هاي 
بزرگي که ممکن است هنگام بیرون آوردن آنها 
از زمی��ن، چون یک اه��رم عمل کرده، موجب 
چپ ش��دن آن گردند، از مواردي هس��تند که 

توجه بدان ها را تاکید مي کنیم.
ماشین را براي بارگیري یا تخلیه و چرخش به 
چپ براي دس��تیابي به دید بهتر درهنگام کار، 

مستقر کنید.
هرگز از ماشین به عنوان سکوی کار یا داربست استفاده نکنید. 

ماشین نباید برای کارهایی که با خصوصیات آن سازگار نیستند 
به کار رود؛ مانند بکسل کردن واگن هاي راه آهن، کامیون ها و..... 
همیشه مواظب اش��خاصي که در محدوده عملیاتی ماشین قرار 

دارند باشید. 
همیش��ه ناحیه کار را برای تشخیص خطرات بالقوه بازدید کنید. 
این خطرات شامل شیب ها، برجستگی ها یا برآمدگی ها، درختان، 
قلوه س��نگها، آتش، ش��یب های تند، دره های عمی��ق و باریک، 
زمین های س��خت، جوی ها، پش��ته ها، محل ه��ای خاکبرداری، 
نواحی ترافیک، زمین های پارکینگ شلوغ، نواحی سرویس شلوغ 
و مناطق حصارکش��ی شده می باشد. در چنین شرایطی احتیاط 
کنی��د. در صورت ام��کان از عبور از روی موان��ع مثل زمین های 
بسیار سخت، سنگ ها، کنده های درخت، جوی ها، پله ها، خطوط 
راه آه��ن خودداری کنی��د. وقتی مجبور به عب��ور از روی موانع 
هس��تید این کار را با احتیاط و با یک زاوی��ه قائمه انجام دهید. 
س��رعت خود را کم کنید، اجازه دهید ماشین بصورت خیلي آرام 
به صورت االکلنگي از مانع عبور کند. برای رد ش��دن از جوی یا 

در تاریکی، ناحیه 
عملیات را قبل از 

شروع حرکت بخوبی 
بررسی کنید. از تمام 

چراغ های ماشین 
استفاده کنید و هرگز 
وارد نواحی که دید 
کمی دارند نشوید
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نهرهای عمیق و یا زمین های غرقه در آب، ماشین را عمود بر مانع 
قرارداده و س��رعت را کم کنید و براي عبور، از ملحقات ماش��ین 
استفاده کنید. بدین منظور، درست بعد از اینکه تشخیص دادید 
وضعیت زمین مناس��ب است و خطری ش��ما را تهدید نمی کند، 
شروع به عبور کردن کنید. شیبی که بایدروي آن حرکت کنید، 
به وس��یله عواملی چون ش��رایط و وضعیت زمی��ن ، وزن جابجا 
ش��ونده، نوع ماشین و س��رعت آن و قابلیت دید اپراتور محدود 
می ش��ود. نزدیک برآمدگی ها یا دیوارهای بلند، چه زیر ماشین 
و چه باالی ماش��ین از ملحقات ماشین اس��تفاده نکنید. مراقب 
لبه گودال ها، س��قوط سنگ و ریزش کوه باشید. به خاطر داشته 
باش��ید که چنین خطراتی احتماالٌ بوسیله بوته ها یا درختچه ها 
پنهان می شوند. هرگز برروی بوته ها، دسته های هیزم، کنده های 
درخت یا سنگ ها یا هر گونه سطح ناهموار دیگری که اصطکاک 
یا گیرش ماش��ین به زمی��ن را از بین می ب��رد حرکت نکنید به 
خصوص نزدیک س��طوح ش��یب دار یا پرتگاه ها. همیش��ه مراقب 
تغییرات وضعیت گیرش ماش��ین به زمین باش��ید چون باعث از 
دست رفتن کنترل ماشین می شود. هنگام کار بر روی زمین یخ 

زده یا بر روی شیب های پله ای یا نزدیک پرتگاه ها 
بسیار دقت کنید.

هرگز جام ماش��ین، بار یا ملحقات آن را از باال سر 
اش��خاص یا کابین کامیون ها عبور ندهید. قبل از 
بار زدن کامیون هاي خ��اک کش، اطمینان یابید 
که راننده آن در محل امنی مس��تقر ش��ده است. 
کامیون ه��ا را از پهلو یا از عقب بار بزنید. از جامي 
اس��تفاده کنید که ب��ا نوع کامیون ، مش��خصات 

موادي که باید بار زده ش��ود، وضعیت بار زدن، نوع زمین و دیگر 
ش��رایط کار متناسب باشد. هنگامي که جام پر شده است، آن را 
ت��ا آخرین حد جمع کنید، ب��وم و بازو را نیز، تا حد امکان پایین 
بیاورید. سرعت بارزدن باید متناسب با بار و وضعیت زمین باشد. 
باید مواد را بدرس��تي درجام ماشین بارگیري کرد. هنگام حمل 
و نقل بارهای بیش از اندازه بزرگ احتیاط کنید. جام ماش��ین را 

باالی سر اشخاص در حال کار یا ایستاده حرکت ندهید. 
هنگام کار روی ش��یب، بار را درجهت ش��یب جابجا نکنید، اینکار 
موجب کاهش پایداری ماش��ین می شود. جام را درجهت سر باالیی 
پر کنید.  راندن روي شیب خطرناک است. به آرامي برانید.هنگام 
پایین آمدن از ش��یب ، پاکت را در 20 تا 30 س��انتیمتري زمین 
نگه دارید تا هنگام بروز خطر از آن به عنوان ترمز استفاده کنید .

روي شیب، زیگزاگ نرانید. موجب واژگوني ماشین خواهد شد
راندن درش��یب خطرناک اس��ت. هنگامي که گردش روي شیب 

اجتناب ناپذیر باشد، در ناحیه اي  هموار و سخت دور بزنید. هنگام 
راندن روي س��طح شیب دار یخ زده، باکت را تا حد ممکن پایین 

نگهدارید. 
کار در نزدیکي کابل ها یا  س��یم هاي هوایي برق، مي تواند بسیار 
خطرناک باش��د؛ بنابراین باید بس��یار مراقب بود. در این کتابچه 
راهنم��ا، کار در نزدیکي کابلها یا س��یم ه��اي هوایي برقي بدان 
معنا است که  وقتي بار یا ملحقات ماشین را باال مي برید؛ ممکن 
اس��ت به حداقل فاصله توصیه شده در مقررات ایمني بین المللي 

یا محلي برسد.
بنابراین، براي  انجام کار بدون خطر، حداکثر 
فاصله ایمني را از سیم هاي برق حفظ کنید 
و هرگز از حداقل فاصله ایمني تجاوز نکنید. 
قبل از ش��روع به کار، با سازمان برق منطقه 

تماس بگیرید.
- از س��ازمان برق منطقه اي بخواهید براي 
تضمین ایمني کار چه موارد احتیاطي را باید 

رعایت کنید.
تمام سیم هاي برق را باید به عنوان خطوط زنده عملیاتي در نظر 
بگیرید، حتي اگر مش��خص شود که کابل یا سیم مورد نظر برق 

ندارد  و یا داراي اتصال زمین است. 
س��ازمان برق منطقه اي، در صورت اط��الع یافتن، همانند اپراتور 
ماش��ین، مالک یا هر فرد دیگري که ماشین را اجاره کرده است، 
چ��ه از طریق قانوني و چه بواس��طه ق��رارداد، نس��بت به اعالم 
 توصیه ه��اي ایمني و مراقبت درمراعات آن  تعهد داش��ته و باید، 

مسئولیت هاي مترتب برآن را بپذیرد.
-  سرعت کار را کاهش دهید. زمان واکنش میتواند بسیار کند و 

ارزیابی فاصله اشتباه باشد. 
- به تمام پرسنل اخطار کنید که از ماشین یا بار دور شوند. اگر 
بار باید زمین گذاش��ته ش��ود با برق منطقه اي مشورت کنید تا 

بدانید چه موارد احتیاطي را باید مراعات نمایید.
- از فردي براي عالمت دادن کمک بگیرید. این فرد مس��ئولیت 
مش��اهده ماش��ین و اجزاي متحرک آن و همچنین، باري که به 
کابل یا سیم برق نزدیک میشود رادر نقطه اي که ایستاده است، 

دارد که البته بهتر از نقطه دید اپراتور است. 
- اگر به هردلیلي ماشین با سیم برق برخورد کرد، درجاي خود 
بنشینید. مراقب باشید کسي به ماشین نزدیک نشود. درصورتي 
که پیش از قطع جریان برق الزم شد که از ماشین بیرون بپرید، 

سعي کنید با بدنه ماشین تماس پیدا نکنید.
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کار در نزدیکي کابل ها 
یا  سیم هاي هوایي 

برق، مي تواند بسیار 
خطرناک باشد؛ بنابراین 
باید بسیار مراقب بود 
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  قان��ون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن به عنوان یکی از 
قوانین مهم باالدس��تی صنایع به ویژه صنعت احداث، از اولویتی 
بس��یار مهم و جایگاهی خاص برخوردار اس��ت. در همین راستا با 
همکاری دست اندرکاران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 

ب��ه عن��وان متول��ی بازنگ��ری قانون، 
انجمنهای صنف��ی ذی ربط، نهادها و 
دستگاه های اجرایی مرتبط، همایشی 
تحقیقی - تحلیلی با عنوان نخستین 
همایش هم اندیش��ی سراس��ری نقد 
و بررس��ی قانون برگزاری مناقصات و 
آیین نامه های آن در روزهای ش��نبه و 
یکش��نبه مورخ 41 و 51 تیر ماه سال 

جاری برگزار شد.
آقای ش��هرام حالج دبی��ر علمي این 
هم ا ندیش��ي ضمن خوش آمدگویی به 

میهمانان و مدیران ش��رکت کننده در همایش در بیانات مقدماتی 
خوی��ش چنین عن��وان کردند: چگونه ممکن اس��ت که کمترین 
قیمت پیشنهادي، تأمین کننده ي نیاز دستگاههاي دولتي باشد؟ 
کدام سازمانها و دستگاهها مشمول دامنه ي اداري قانون برگزاري 
مناقصات هس��تند؟ چه ح��دود و احکامي ب��راي خرید خدمات 
مش��اوره طبق این قانون، الزم اس��ت؟ آیا ارزیابي کیفي اشخاص، 
بخشي ضروري در برگزاري مناقصات محدود است؟ موارد اختالف 
»کمیت��ه ي فني- بازرگاني« و »کمیس��یون مناقص��ات« چگونه 

قابل حل اس��ت؟ چرا و چگونه باید اطالعات مناقصات در »پایگاه 
ملي اطالع رساني مناقصات« درج  شود؟ اینها برخي از پرسشهایي 
اس��ت که در بحثهاي تخصصي درباره ي مناقصات مطرح شده اند؛ 
از جمله سلس��له  نشس��ت هاي »نقد و بررس��ي قان��ون برگزاري 
مناقصات« در مرکز پژوهشهاي مجلس 
)به عنوان متولي اصلي مطالعات تدوین 
و بهبود این قانون( برگزار ش��ده است 
آیین نامه هاي  ن��گارش  ت��ا جلس��ات 
اجرایي قانون. جریان این پرسش��ها، تا 
نشس��تهاي اصالح این آیین نامه ها در 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي و نیز 
تاکن��ون، در س��مینارها و کارگاههاي 
آموزشي قانون و آیین نامه ها، استمرار 
یافته اس��ت. همین استمرار، گروهي از 
دست اندرکاران حوزه ي تدوین و اجراي 
مقررات مربوطه را بر آن داش��ت که فرصتي براي گفت و شنودي 
ج��دي، فني و فراگیر در این م��وارد را فراهم  آورند، فرصتي با نام 
»هم اندیش��ي سراسري نقد و بررسي« فراهم شد. این گرد همایي 
ملي، طي قریب یک س��ال با جلسات همفکري صاحبنظران این 
حوزه طراحي شده اس��ت و با حضور و تالش مش��ترک دهها نهاد 
مؤث��ر و مطلع این حوزه برگزار  مي ش��ود.این گرد هم آیي دو روزه 
را »هم اندیش��ي« نامیده ای��م ت��ا تأکید کنیم که اظه��ار نظرات و 
اندیشه هاي کارشناس��ان را محدود به مقاالتي با چارچوب خاص 

 طی نخستین همايش صورت گرفت  

برگزاری 
هم انديشی 

سراسری 
نقد و بررسی 

قـــــــانون 
برگزاری مناقصات 

  قانون برگزاری مناقصات و 
آیین نامه های آن به عنوان یکی 
از قوانین مهم باالدستی صنایع 

به ویژه صنعت احداث، از 
اولویتی بسیار مهم و جایگاهی 

خاص برخوردار است
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نکرده   ا ی��م و هی��أت علمي 
همای��ش هرگونه اظهار نظر 
متصدیان،  مدیران،  مکتوب 
مطلع��ان  و  کارشناس��ان 
ح��وزه ي مناقص��ات بخش 
عمومي کش��ور را ب��ا  دقت 
اوالً  تا:  مطالعه خواهد ک��رد 
فرصت اظه��ار برای کلیه ي 
نظرات مفی��د و مؤثر فراهم 
ش��ود و ثانیا تمامي نظرات 
به صورت رسمي به نهادهاي 
ذیربط ارایه  گ��ردد. الزم به 
توضیح است که موضوعات 
هم اندیشی سراسری دوروزه 
نقد و بررسی قانون برگزاری 
محورهای  ح��ول  مناقصات 

زیر تدارک شده است:
1. ش��مول و دامنه و نصاب 

های معامالت قانون
2. ارزیابی کیفی مناقصه گران 
)آسیب شناس��ی، نواق��ص و 

ناکارآمدی ها(
عم��ق  و  دامن��ه   .1.2    
ارزیابی کیفی و نسبت آن با 
سازمان  تشخیص صالحیت 

برنامه
   2.2. جای��گاه قانون��ی و 
ترتیب و توالی ارزیابی کیفی 
در برگزاری عملی مناقصات 
3. بایدها و نبایدهای تدوین 

آیین نامه های اجرایی قانون
   1.3. دامنه قانون، گسترش و تعارضهای آیین نامه ها

   2.3. نقض اختیارات قانونی دستگاه مناقصه گزار
   3.3. راهبردها و رویکردهای کلیدی در تدوین آیین نامه ها

4. فراخوان و اسناد مناقصه
   1.4. فراخوان مناقصه و بررسی دامنه ی مخاطبان آن

   2.4. محتوای اسناد مناقصه و نحوه ی توزیع آن
5. تصمیم گیری در مورد قیمت برنده مناقصه

1.5. جایگاه قیمت مناسب و کمترین قیمت متناسب
   2.5. مبانی و معانی مناسبترین قیمت و کمترین قیمت متناسب 

)قیمت ترازشده(
   3.5. جای��گاه نهاده��ای جدید التاس��یس در قان��ون برگزاری 
مناقصات )پایگاه اطالع رس��انی، کمیته فنی – بازرگانی، ارزیابی 

کیفی مناقصه گران و ...(
6. تقویت آموزش در بین فعاالن حوزه مناقصه

7. بررسی سازمان مناقصات )آسیب شناسی فصل دوم(
   1.7. شناسایی و تعیین »دستگاه مناقصه گزار« مندرج در قانون

   2.7. ترکیب، شرایط احراز 
و حدود اختیارات کمیسیون 

مناقصه
8. اعتراضات و ش��کایات از 

فرآیند مناقصات
   1.8. حقوق مناقصه گزار و 

مناقصه گر
بررس��ی  و  نق��د   .2.8    
اساسنامه ی هیات رسیدگی 

به شکایات 
   3.8. نقد و بررس��ی آیین 
نامه های اجرایی رس��یدگی 

به شکایات
با توجه به محورهای تعیین 
شده در همایش هم اندیشی 
سراس��ری نق��د و بررس��ی 
قان��ون برگ��زاری مناقصات 
تعدادی س��خنرانان کلیدی 
برای همایش در نظر گرفته 
شده بود که تعدادی از آنها 
این همایش س��خنرانی  در 
کردند از جمله: دکتر احمد 
توکل��ی رئیس محترم مرکز 
پژوهش��های مجلس شورای 
اس��المی، دکتر مظفر نیک 
پ��ور نماین��ده وزارت ام��ور 
اقتصاد و دارایی در کارگروه 
نامه ه��ای  آیی��ن  اص��الح 
مناقصات،  برگ��زاری  قانون 
مهندس شهرام حالج مشاور 
مرکز پژوهش��های مجلس شورای اس��المی در تنقیح و نظارت بر 
اج��رای قانون برگزاری مناقصات، عل��ی پناهی عضو هیات علمی 
مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی، مهن��دس طبیب 
زاده مدیر فنی محترم ش��رکت تهران جنوب و کارش��ناس مالی 
 امور قراردادها، اس��ماعیل ثریایی مدیر کل اس��بق امور پروژه ها و 
طرح های وزارت نفت، عباس محسنی معاون اسبق دیوان محاسبات 
و عضو محترم جامعه حسابداران رسمی ایران و ابراهیم اسماعیلی 
هریس��ی حقوقدان و وکیل پایه یک  دادگس��تری که مبس��وط 
 بیانات س��خنرانان پس از آماده س��ازی توسط نشر فن در ماهنامه 

پیام آبادگران نیز درج خواهد شد.
الزم به ذکر است برگزارکنندگان این همایش شرکت نشر فن آریا، 
انجمن شرکتهای س��اختمانی، انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار 
تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، انجمن شرکتهای مهندسی و 
پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران و 
بنیاد آب ایرانیان بودند که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.

 این گرد همایي ملي، 
طي قریب یک سال 
با جلسات همفکري 

صاحبنظران این حوزه 
طراحي شده است و با 

حضور و تالش مشترک 
دهها نهاد مؤثر و مطلع این 

حوزه برگزار  مي شود
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عرض سالم و ادب و احترام خدمت همه حضار محترم
از بزرگواران��ي که همایش به ابتکار و همت آنها برگزار   
ش��ده تش��کر می کنم و با مغتنم ش��مردن فرصتي که در اختیار 
بنده قرار داده شده است. مطالبی را به استحضار می رسانم: اغلب 
محوره��اي »قانون برگزاري مناقصات« مورد نقد و بررس��ي قرار 
گرفته اند و احتماالً مباحث مش��ابه هم بیان مي ش��ود. من سعي 
مي کنم از عنوان کردن مطالب مطرح شده پرهیز کنم و یا الاقل 

از زاویه دیگري به آن بپردازم.
اس��ت  فرایندي  مناقصه  برگ��زاري 
براي کشف مناس��ب ترین قیمت از 
پیشنهاددهنده اي با صالحیت براي 
اجراي پروژه اي ب��ا کیفیت )و البته 
در زم��ان معین(. اگ��ر از این منظر 
ب��ه مناقصات نگاه کنی��م، قریب به 
اتفاق مناقصات برگزار ش��ده مربوط 
به پروژه هاي عمراني، در س��الهاي 
اخیر وظیفه خود را بدرس��تي انجام 
نداده ان��د، ح��ال باید نگاهم��ان را 
از خروج��ي و نتیج��ه، معط��وف به 

عملک��رد قانون بکنیم. انتخاب پیمانکار، خروجي فرآیند برگزاري 
مناقصه است. »محصول طرح« خروجي فرآیند کلي پروژه است. 

عدالت هم باید خود را در خروجي فرآیند نشان دهد. 
ما اعتقاد داریم عادالنه ترین انتخاب آن است که بیشتر در جهت 
اهداف و منافع ملي باش��د و در اینصورت بطریق اولي براي همه 
ارکان پروژه هم عادالنه اس��ت . مطمئناً رعایت نکردن مؤلفه هاي 

عدالت خود را در خروجي فرآیند نشان مي دهند. 
مهمترین امر در فرآیند مناقصه، انتخاب پیمانکار و انتخاب قیمت 
اس��ت. غالباً پروژه ها در مناقصات به کمترین قیمت واگذار ش��ده 
 ان��د. اگر اعتق��اد داریم و به کّرات تجربه کرده ایم که سرنوش��ت

پروژه هایي که به کمترین قیمت واگذار ش��ده اند نه تنها لزوماً با 
موفقیت همراه نبوده بلکه در بس��یاري موارد با مش��کالت فراوان 
روبرو بوده اند، در اینصورت در واقع نه تنها انتخابي عادالنه و اصلح 

صورت نگرفته بلکه به شدت به منافع ملي لطمه وارد آمده است.
سوال اصلی این است که چند درصد از پروژه هایي که   
با قیمتهاي خیلي پایین واگذار شده اند عاقبت بخیر شده اند؟ نقش 

قانون برگزاري مناقصات در این سرنوشت چه بوده است؟
مگر نه این اس��ت ک��ه همه این تمهی��دات براي این   
است که پروژه اي در میهن عزیزمان با کیفیت مناسب، با قیمتی 
مناس��ب و در زمان مناسب اجرا شود. اگر این اتفاق نیفتد که در 
بسیاري از موارد هم نیفتاده است پس فرآیند کلي انجام پروژه بد 
عمل کرده است و اگر این امر ناشي 
از خروجي نادرست فرآیند برگزاري 
مناقصه باش��د )علي الظاهر مجریان 
در غالب موارد نزدیک به مفاد قانون 
عمل کرده اند(، پس بس��تر ناصواب 
در فضاي قانون است. نه، بهتر آنکه 
بگوئیم بس��تر راه صواب، ش��فاف و 

هموار نیست.
 ام��ا اصلي تری��ن آس��یب و چالش 
داس��تان  مناقص��ات،  برگ��زاري 
مناسب ترین قیمت است. موضوعي 
که قانون و قانون�گزار و مج�ري قانون همه به اصل آن اذعان دارند 
ولي عماًل ات�فاق نمي افتد. آس��یب کجاست؟ نباید چاره آن را در 
محدودتر کردن مجري در چارچوب سخت قانون جستجو کنیم. 
واقعیت این اس��ت که همه محدودیت ه��اي قانوني به دنبال این 
بوده اند که فضاي ناسالم یا شائبه  آمیز  را از بین ببرند. به نیت اینکه 
خداي ناکرده یک س��وراخ کوچک در این فضا نباش��د، انعطاف از 
قانون دور شده است. از انعطاف در قانون بخاطر سوءاستفاده هاي 
احتمالي مجریان قانون مي ترس��یم. آیا آس��یب هاي ناشي از فدا 
کردن »مناس��بترین قیمت« کمتر از آس��یب هاي ناشي از حذف 

انتخاب انساني است؟
اگ��ر قرار بود همه قوانین به ش��کل ریاضي و صفر و یک باش��ند 
هیچ گاه هیچ بانکي از بیم اینکه نکند یک مورد از دست برود، به 

مشتریان خود اعتبار نمی داد.

اصلي ترین آسیب و چالش برگزاري 
مناقصات، داستان مناسب ترین قیمت 

است. موضوعي که
 قانون و قانون�گزار و مج�ري قانون 

همه به اصل آن اذعان دارند 
ولي عماًل ات�فاق نمي افتد

ع���ضو شورای س����������یاست گذاری همایش عنوان کرد

مناقصه عادالنه ، مناسـب ترین قیمت
آقای مهندس سـیامک مسـعودی رئیس کمیسـیون قوانین و مقررات انجمن شرکتهای 
ساختمانی که در همایش نقد و بررسی قانون مناقصات عضو شورای سیاست گذاری بود، 
بـه عنوان یکی از سـخنرانان این همایش، مناقصه عادالنه را مناقصه ای با مناسـب ترین 
قیمت دانسـت. نظر خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران را به متن سخنرانی ایشان 

جلب می کنیم.
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هر وقت قانون صحبت از مناسبترین قیمت کرده، اگر   
س��ازوکار ریاضي و عددي در کار نبوده، کمتر مسئولي پیدا شده 
اس��ت که جرأت انتخاب و واگذاري به مناسبترین را داشته باشد 
چون سایر قوانین و مجریان آنها سالها پی گیر این امر می شوند و 
اگر سازوکار ریاضي و عددي و صفر و یک وجود داشته است، روح 
تحلیل هوشمندانه و مسئوالنه براي انتخاب بهینه توسط انساني 
متعه��د و پاس��خگو را از آن گرفته ایم. طرفداران ه��ر دو گزینه، 

اس��تداللهاي خاص خودش��ان را 
دارند که بیراه هم نیس��ت. اینجا 
ی��ک تض��اد وجود دارد ک��ه تا به 
ام��روز این تضاد به نفع فدا کردن 
مناسبترین قیمت حل شده است. 
مناسبترین قیمت که به نظر بنده 
کمترین قیمت هم هس��ت وگرنه 

مناسب ترین قیمت نمي شد.
 ب��راي حل این تض��اد چه فکري 

باید ک��رد؟ بای��د تض��اد را به 
جایي ببریم که قابل حل باشد. 
یعنی مجدداً به سراغ خروجي 
عملک��رد بروی��م و بررس��ي و 

کنترل را به آنجا سوق دهیم.
اگر مجریان قان��ون و مجریان 
طرح ها همانقدر که به برگزاری 
مناقصات توجه دارند، نس��بت 
به سرنوش��ت پروژه ها و نتیجه 
اگر  باش��ند،  پاس��خگو  فرآیند 
نهاد محترم بازرسي کل کشور 
از سرنوش��ت و عاقب��ت پروژه 
ها همانقدر پاس��خ مي خواست 
ک��ه از اتفاق��ات گاهي کوچک 
پاس��خ خواه��ي مي کن��د، آن 
قان��ون برگزاري  وقت مجریان 
مناقصات از این انعطاف قانون 
ب��ه بهترین نحو ب��راي انتخاب 

اصلح، استفاده مي کردند.
وقتی از مجریان قانون و مدیران 
دس��تگاه هاي اجرائي اختیار و 
مس��ئولیت را با هم مي گیریم. 
نباید از آنها پاسخگویي در مورد 
نتیجه را خواستار باشیم. وقتی 
ش��هامت انتخ��اب اصل��ح را از 
آنها می گیریم، سیستم کم کم 
ب��ه نفع حذف عامل انس��اني و 
مراجعه به ن��رم افزار پیش مي 
و  »مخت��ار  ش��خصیت  و  رود 
پاسخگو« از آنها سلب می شود.

و  ضواب��ط  طب��ق  اگ��ر 

موازین��ي ب��ه مجري قان��ون ش��خصیت »مختار و پاس��خگو در 
قب��ال نتیجه« را بدهیم، بط��ور خود منطق��ي، صادقانه و انگیزه 
من��د هم��ه تالش خ��ود را براي اس��تفاده بهین��ه از این فض�اي 
 ایجاد ش���ده بکار م��ي بن�دد. اتفاق��ي که در م�ورد س��رم�ربي 
باشگ�اه هاي فوتبال و بازیکن�ان�ش مي افتد. اگر برادر یا پسر مربی 
هم در گزینه های انتخابی باشد، وی را به شرطي انتخاب مي کند 
که این انتخاب در جه�ت اه�داف باش��د و وی بتواند پاس��خگوي 

نتیجه باشد.
در پای��ان باید بگوی��م: »ما در   
قان��ون و الحاقیه ها، تم��ام جزئیات 
را حالج��ي مي کنی��م، قیمت تراز 
مي کنی��م یا ب��ا قیمت تراز ش��ده 
مخالفت مي کنی��م، برای یک یا دو 
درصد اخت��الف قیم��ت را هزاران 
چاره مي اندیش��یم، )که البته حتماً 
وظیفه هم داریم که کمترین هزینه 
را صرف کنیم( اما با واگذار کردن 
ب��ه قیمت حداق��ل، پ��روژه ها را 
وارد چن��ان باتالقي مي کنیم که 
اضافه هزینه 40 ت��ا50 درصدي، 
زم��ان طوالن��ي و گاهاً ت��ا 2 یا 3 
برابر م��دت  اولیه پیمان و خداي 
ناکرده کیفیت نازل پروژه بخشي 
از تاوانهاي مترتب به آن است. به 
عبارتي با واگ��ذاري کار به قیمت 
حداق��ل همه هنر قان��ون را یکجا 

صفر کرده ایم.
پس موضوع مناسب ترین قیمت و 
سازوکار قانوني  که به مجري، ابزار، 
اختیار و شهامت الزم براي انتخاب 
ر  و صد اصلح بدهد را دریابیم. 
بخش��نامه تعیین دامنه مناسب یا 
مناس��ب ترین قیمت پیش��نهادي 
هرچن��د که ب��راي مناقصات یک 
مرحل��ه اي و از ن��وع گروه س��وم 
اس��ت، قدم بس��یار مثبتي بوده و 
آن را ب��ه فال نیک م��ي گیریم و 
امیدواری��م که در تجدید نظرهاي 
بعدي، هم ارتقاء کیفي پیدا کرده 
و هم دامنه شمول آن گسترده تر 
ش��ده و هم الزم االجرا باش��د. این 
انتظار جدي دس��ت اندکاران  امر، 
صنعت اح��داث از معاونت محترم 
نظارت راهبردي ریاس��ت جمهور 

است.
  با تشکر از توجه حضار 

اگر طبق ضوابط و موازیني به مجري 
قانون شخصیت »مختار و پاسخگو 
در قبال نتیجه« را بدهیم، بطور خود 
منطقي، صادقانه و انگیزه مند همه 

تالش خود را براي استفاده بهینه از 
این فض�اي ایجاد ش�ده بکار مي بن�دد.
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تاریخ:
شماره:

پیوست:

شماره ثبت: 94
ثبت وزارت کار: 110

انجمن شرکت های ساختمانی
)سندیکای شرکت های ساختمانی(

90/1/27
90-5251

دارد

مکاتبات انجمن با نهادهای ذيربط و شرکتهای عضو

»به نام خدا«

جناب آقای پناهی 
معاونت محترم مالیات برارزش افزوده وزارت امور اقتصادی و دارائی

موضوع: مالیات برارزش افزوده 

پس از سالم
خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اعالم شمول یا عدم شمول مالیات برارزش افزوده در قرادادهای 

پیمانکاری به شرح زیر تصریح الزم مبذول فرمایند:
قراردادهای منعقده جاری در مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی؛

قراردادهای پیمانکاری مربوط به تعاونی های مسکن مهر؛
قباًل از اقدامی که دراینمورد به عمل می آورید کمال تشکر را دارد.

باتقدیم احترام
محمد عطاردیان 

  دبیر 
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تاریخ:
شماره:

پیوست:

شماره ثبت: 94
ثبت وزارت کار: 110

انجمن شرکت های ساختمانی
)سندیکای شرکت های ساختمانی(

90/1/31
90-5250

دارد

»به نام خدا«

جناب آقای مهندس محمدمهدی رحمتی
معاونت محترم نظارت راهبردی 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
موضوع: مشکات متعدد پیمانکاران 

پس از سالم
به استحضار می رساند پیمانکاران عضو این انجمن نسبت به موارد مشروح ذیل اعتراضات و گالیه   

های مبسوطی را ابراز و درخواست اقدام عاجل می نمایند:
عدم توانائی دستگاههای اجرائی نسبت به پرداخت بموقع کارکردها و مطالبات مصوب؛

عدم رسیدگی به موارد قانونی و قراردادی در پیمانهای در دست اجرا، منجمله بررسی تأخیرات مجاز قراردادها 
که نتیجه آن بروز تبعات منفی بعدی می باشد؛

لغو حاکمیت برخی از مصوبات و بخشنامه های آن معاونت محترم در خصوص مناقصات اخیر، علی الخصوص 
موضوع حذف پیش پرداخت که منجر به آسیب های جدی حین انجام عملیات خواهد شد.

خواهشمنداس��ت دس��تور فرمایند ترتیبی اتخاذ گرددکه دس��تگاههای اجرائی موظف به تمکین به ضوابط و 
بخشنامه های صادره و مفاد پیمان و شرایط عمومی پیمان و سایر ضوابط الزم االجرا گردند.

قباًل از اقدامی که دراینمورد به عمل می آورد کمال تشکر را دارد. 

         باتقدیم احترام
        محمد عطاردیان 

   دبیر
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  گزارش کمیسیون عضویت و کمیسیون حل اختالفهای مالیاتی 
در سال 89 جمعا تعداد 19 شرکت درخواست عضویت در انجمن 
را نموده بودند که پرونده آنها در کمسیون عضویت مورد بررسي 
قرار گرفت و بعد از رفع نواقص در مدارک ارائه شده براي بررسي 
به هیات مدیره انجمن ارسال گردید. هیات مدیره انجمن  در هر 
جلسه بعد از بررسي اطالعات مربوط به اعضاي هیات مدیره این 
شرکتها، مدیر عامل، سوابق آنها، درجه بندي شرکت و رسته هاي 

اخذ شده آنها نسبت به تصویب عضویت آنها اقدام کرد.
عالوه بر این در سال 1389 با توجه به اعتراض شرکتها نسبت به 
برگ تشخیص مالیاتي خود نمایندگان انجمن در روند رسیدگي 
ب��ه 432 پرون��ده در وزارت اقتصاد و دارایي در کمیس��یونهاي 
حل اختالف ش��رکت نموده و در صدور راي مش��ارکت نموده 
اند، کمیس��یونها درپنج منطقه تهران )شرق- غرب – جنوب- 
مرکز- تهران( تشکیل مي گردد. بدیهي است اگر در مرحله اول 
م��ودي مربوطه قانع به مفاد راي نمي گردید با اعتراض پرونده 
به کمیسیونهاي تجدید نظر ارجاع مي شد که مورد بررسي قرار 

گیرد و منتج به نتیجه شود.

گزارش کمیسیون تحقیق و توسعه 
پ��س از انتخاب��ات دوره بیس��ت و یکم و قبل از ش��روع به کار 
کمیس��یون تحقیق و توس��عه این دوره، کمیس��یون تحقیق و 
توسعه دوره بیستم هیأت مدیره، وظیفه تهیه برنامه استراتژیک 
انجمن را از س��وی هیأت مدیره محترم انجمن عهده دار گردیده 
بود که با صرف وقت زیاد و اهتمام الزم نسبت به انجام وظیفه 
محوله و تصویب: چش��م ان��داز، ماموریت، اه��داف راهبردی و 
پروژه ه��ای عملیاتی برنامه اقدام بعمل آورد که اس��تمرار روند 
ام��ور آن در دوره جدید پی گیری ش��د و منجربه ارائه بیانیه 
چشـم انداز، ماموریت و اهداف ده گانـه راهبردی مصوب 
انجمن گردید؛ که جهت اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پیام 

آبادگران تقدیم می گردد: 
بیانیه چشم انداز انجمن

ایفاي نقشي مؤثر در حمایت از اعضا و مشارکت در تصمیم سازي 
و تصمیم گیري براي توسعه پایدار

بیانیه ماموریت انجمن
انجمن ش��رکتهاي س��اختماني، به عنوان یکي از قدیمي ترین 
تشکل هاي صنفي کارفرمایي کشور، با اتکا به اعتقاد راسخ صنف 

به امر آباداني و سازندگي، ماموریت خود را دفاع از منافع صنفی 
اعضاء، و تعالی جایگاه انجمن و شرکت های عضو در سطح ملی 
و فرامل��ی با جلب اعتماد و رضایت ذینفعان و توس��عه کمی و 

کیفی اعضا و ارایه خدمات مناسب به آنان می داند. 
اهداف راهبردی انجمن

•کسب جایگاه شایسته برای سندیکا
•تاثیرگ��ذاری بر تصمیمات کالن )افزایش تصدی گری بخش 

خصوصی در صنعت احداث(
•دفاع از حقوق اعضاء

•ارتقاء توانمندی اعضاء
•رضایت اعضای انجمن )تامی��ن و حفظ منافع مادی و معنوی 

اعضا(
•تامین و مدیریت منابع مالی

•رضایت ذینفعان کلیدی
•توسعه ظرفیت و بهره وری شرکت تضمین

•حفظ ارزشهای بنیادینی که اتحاد ما را تضمین می کند
•سرآمدی در ارتباطات

علیهذا به لحاظ انقضای دوره مسئولیت هیأت مدیره قبلی، فرایند 
امر پیاده سازی و اجرای برنامه استراتژیک با وقفه و تأخیر مواجه 
گردید. لذا تمرکز اصلی فعالیت کمیسیون تحقیق دوره جدید 
از بدو تش��کیل )عالوه بر انجام وظیفه ذاتی کمیسیون مبنی بر 
مطالعه و پایش مستمر شرایط محیطی و درونی انجمن، و ارائه 
نقطه نظرات و پیش��نهادات الزم به هیأت مدیره جهت حفظ و 

ارتقاء جایگاه انجمن(، بر:
• اجرائی نمودن پروژه های مصوب برنامه استراتژیک انجمن

• انجام مأموریت های محوله از طرف هیئت مدیره انجمن
• تدوین برنامه کاری سال 90 کمیسیون تحقیق و توسعه

• برآورد بودجه مورد نیاز مربوط به پروژه های مصوب س��هم 
سال 90 انجمن

        مبتنی گردیده است که اهم اقدامات بعمل آمده کمیسیون 
بشرح ذیل جهت استحضار تقدیم می شود:

الف- برگزاری جلسات
• برگزاری تعداد 16 جلسه کمیسیون با حضور متوسط تعداد 

14 نفر از 18 نفر اعضای کمیسیون
• تش��کیل کمیته برنامه ریزی و برگزاری تعداد 12 جلس��ه 

گزارش فعالیتهاي ماهانه کمیسیونهاي تخصصی انجمن شرکتهاي ساختماني

  بنا به درخواست کمسیون انتشارات انجمن شرکتهاي ساختمانی از این پس قرار شد در هر کدام از شمارههاي ماهنامه به 
انتشار گزارش مختصري از عملکرد برخی از کمیسیونهاي انجمن شرکتهاي ساختماني اقدام شود. در این شماره ماهنامه، 
گزارش کوتاهي از عملکرد کمسـیون های عضویت و حل اختاف هاي مالیاتي، تحقیق و توسـعه، آمار و اطاعات، قوانین و 
مقررات و کمیسیون امور اقتصادی و بانک ها ارائه دادند که جهت استحضار اعضاي انجمن متن آنها بدین شرح منتشر مي شود: 
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کمیته جهت بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون تحقیق 
و توسعه

ب- اقدامات مربوط به اجرای برنامه استراتژیک انجمن
• پیشنهاد ساختار سطح اول تصمیم گیری انجمن و تصویب آن 

در هیأت مدیره
• تهیه نمودار س��ازمانی سطح دوم و سوم انجمن و تصویب آن 

در هیأت مدیره
• تدوین مدل اولویت بندی پروژه ها و تفکیک پروژه های انجمن 

به 5 اولویت مشخص
• دسته بندی پروژه ها بر اساس ماهیت )به فرایندی و پروژه ای(

• فازبندی اجرای پروژه های 72 گانه انجمن
• انجام مذاکره با مش��اور جهت عقد ق��رارداد مربوط به طراحی 
معماری س��ازمانی انجمن و طراحی روش پیاده س��ازی با نظارت 
مدیریتی مش��اور )به انضمام برنامه زمان بندی اقدامات مربوطه (، 
نهائی نمودن قرارداد با مشاور، و آماده ارائه بودن آن جهت تصویب 

هیأت مدیره.
ادامه شرح اقدامات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک انجمن و نیز 
س��ایر اقدامات و برنامه های در دس��ت انجام کمیسیون تحقیق و 
توس��عه برای درج در شماره آینده پیام آبادگران حضورتان تقدیم 

خواهد شد.

گزارش کمیسیون آمار و اطالعات

با توجه به مصوبه کمیس��یون س��ه نفر آقایان مهندسان موحد – 
درویشی – راغبی به عنوان نمایندگان کمیسیون آمار و اطالعات 
در جلسات کمیس��یون تحقیق و توسعه شرکت نموده و در مورد 
IT و برنامه ه��ای آن تبادل نظ��ر می نمایند و لذا با توجه به برنامه 
اس��تراتژیک انجم��ن مقرر گردید یکنفر کارش��ناس IT توس��ط 
کمیس��یون آمار و اطالعات انتخاب و به انجمن معرفی ش��ود و به 
دنبال آن با بررس��ی های انجام شده سرکار خانم مهندس فرتاش 
فوق لیس��انس IT به عنوان مس��ئول پروژه های کمیسیون آمار و 

اطالعات انتخاب گردیدند.
ضمناً مق��رر گردید پالن IT توس��ط آقایان مهندس��ان موحد و 
درویش��ی تهیه و پس از تصویب کمیس��یون آم��ار و اطالعات در 
کمیسیون تحقیق و توسعه مطرح شود و به دنبال آن برای افزایش 
توانمندی س��ندیکا در زمینه دانش آمار و اطالعات، پالن به شرح 

زیر طرح شد و در کمیسیون مطرح و بررسی و تصویب گردید.
1ـ جمع آوری و بهنگام سازی آمار و اطاعات در موارد زیر:

• مصالح  
• مناقصات  

• نمایشگاه ها  
• اعضاء  

:IT 2ـ تکنولوژی
2-1- بروز رسانی وب سایت

2-2- بروز رسانی شبکه سخت افزار
2-3- راه اندازی اتوماسیون اداری

3ـ آموزش:
3-1- آموزش اعضاء و پرسنل جهت بهره برداری از سایت

3-2- آموش پرسنل جهت استفاده بهینه از اتوماسیون اداری
4ـ درآمدزایی:

4-1- درآمدزایی از طریق تبلیغات فروش��ندگان مصالح و وسایل 
و ماشین آالت

4-2- درآمدزایی از طریق معرفی ارائه دهندگان خدمات ساختمانی
5ـ استخدام نیرو:

5-1- اس��تخدام نیروی متخص��ص جهت اج��را و اداره مصوبات 
کمیسیون از محل درآمد حاصل از بخش تبلیغات در مورد خرید 
اتوماس��یون اداری بررسی و ش��رکت همکاران سیستم به عنوان 

اولویت اول انتخاب گردید.
از طرف کمیس��یون آم��ار و اطالع��ات آقای مهندس درویش��ی 
)در خص��وص امور مناقص��ات( و آقای مهندس موح��د )در مورد 

جمع آوری نرخ مصالح( همکاری و فعالیت خواهند کرد.

گزارش کمیسیون قوانین و مقررات

اقدامات کمیس��یون قوانی��ن و مقررات در جلس��ات اخیر بر پایه 
محورهای زیر بوده است:

• پی گیری مس��ائل مربوط به قانون مالی��ات بر ارزش افزوده و 
انج��ام مکاتب��ات الزم  با معاونت محترم مالیات ب��ر ارزش افزوده 
وزارت اقتص��اد و دارائی در زمینه مش��کالت قانونی و برخوردهای 
متفاوت مسوالن و پیگیری خواسته های پیمانکاران از کارفرمایان 
و س��ایر م��وارد مربوط به مالیات بر ارزش اف��زوده که موجب رفع 
برخی ابهام��ات و گرفتاری های هم��کاران در ارتباط با طرح های 
عمران��ی، غیرعمرانی، طرح مس��کن مه��ر و قراردادهای منعقده 

درمناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گردید.
با توجه به بررس��ی های مش��روح به عمل آم��ده در خصوص مفاد 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلس��ات کمیس��یون و مشاهده 
نق��اط ضعف قانون وعدم انعطاف مجریان قانون اتفاق نظر اعضای 
کمیس��یون مبنی بر بررس��ی موضوع ف��وق، در فوری��ت اول کار 
کمیسیون قرار گرفت و در خصوص نارسائی ماده 11 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و درخواس��ت انجام بازنگری در نص قانون، و عدم 
توجه و اس��تفاده از ماده 25 قان��ون متن طومار گونه ای تنظیم و 
اقدامات مربوط به ارسال به مراجع ذیربط به عمل آمد) یک نسخه 

متن تهیه شده به ضمیمه می باشد(
• شرکت در همایش ها و جلسات مختلف در رابطه با کمیسیون 
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قوانی��ن و مق��ررات که مس��ئولیت آن از س��وی دبی��ر و رئیس 
هیأت مدیره انجمن به کمیس��یون قوانین واگذار می شود و ارائه 

نظرات و مقاالت مربوطه.
•  پی گی��ری امور مربوط به عملکرد مالیاتی ش��رکتهای عضو 
در صورت درخواست و شرکت درکمیسیون حل اختالف مالیاتی 
همکاران ، به نمایندگی از سوی انجمن و سعی در حل اختالف 
مالیاتی ش��رکتهای درخواس��ت کننده با وزارت امور اقتصادی و 

دارائی.
•  انج��ام اقدامات مربوط به بازنگری قانون کار، تعیین نماینده 
جهت حضور در جلسات اصالح و بازنگری قانون، اقدام به دریافت 

نظرات اعضا در ارتباط با نقاط ضعف و قوت قانون.
•  شرکت در جلسات هفتگی بررسی و بازنگری شرایط عمومی 
پیمان به نمایندگی از انجمن ش��رکتهای ساختمانی و با حضور 
س��ایر کارشناس��ان مطلع ارگانهای ذیربط که در محل معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تش��کیل می گردد 
و ارائه نظرات انجمن در خصوص تدوین ش��رایط عمومی پیمان 

جدید در جلسات مذکور.
•  پاسخ به مکاتبات شرکتهای عضو در رابطه با مسائل حقوقی 
و قراردادی شرکتها و هم چنین مکاتبه با کارفرمایان این شرکتها 
در زمین��ه قررادادها و امور مختلف به منظور حفظ منافع صنفی 

همکاران.
•  بررس��ی عملکرد برخی از دستگاه های اجرائی در خصوص 
حذف پیش پرداخت از ش��رایط مناقص��ات، تنظیم نامه معاونت 

نظارت راهبردی ریاست جمهور. 
•  دریاف��ت مکاتب��ات عدیده در ارتباط با نارس��ائی موجود در 
س��ایت معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رئیس جمهور 
در خص��وص رتبه بن��دی پیمانکاران و انع��کاس گله مندی اعضا 
در ارتب��اط با عدم امکان دریاف��ت گواهینامه های پیمانکاری در 

ماههای اخیر به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور.

گزارش  فعالیت های کمیسیون
 امور اقتصادی و بانک ها 

کمیس��یون در تداوم ت��الش برای تحقق برنام��ه مصوب و طی 
چهارده جلس��ه برگزار شده و بحث و بررسی موارد ذیل را وجهه 

همت خود قرار داده است.
•  تالش در جهت اصالح خدمات بانکی مورد نیاز اعضاء انجمن 
از طریق تسهیل و تسریع در ارائه خدمات فوق با تکیه بر »محور 
رفتار گروهی« در قبال نظام مالی و پولی کشور یکی از معضالت 
عمده ش��رکتهای پیمان��کاری مدیریت بر وجوه نق��د و جریان  
نقدینگی و همچنین سامان دادن به تعهدات و تضمینات مرتبط 

می باشد از آنجائیکه تامین موارد فوق در تعامل و مراوده با بانکها 
محقق می شود در پیش گرفتن رفتار گروهی برای بهره مندی از 
حداکثر ظرفیت مجاز سیس��تم  بانکی کش��ور ضامن تحقق این 
تعامل می باش��د به طوری که یک رابط��ه دو طرف برنده در این 
مراوده برقرار باش��د. کمیسیون برای طرح و بررسی این موضوع 
طی دو جلس��ه مذاکرات با نماین��دگان دو بانک خصوصی را به 
انجام رس��انده و طی آن خواستار ارائه حداکثر تسهیل و تسریع 
در خدمات مورد نیاز شده است. این مذاکرات تداوم دارد و نتایج 
نهائ��ی پس از قطعیت ب��ه  اطالع اعضاء خواهد رس��ید در کنار 
اس��تمرار این مذاکرات کمیسیون نس��بت به تهیه فرم فراخوان 
جهت تجمیع اطالعات گردش تسهیالت و تضمینات اعضاء برای 
بهره مندی در مذاکرات  فوق و ارس��ال آن به کلیه شرکتها را به 
انجام رس��اند که در صورت در یافت  پاس��خ  و جمع بندی آنها 
می توان به اس��تناد آمار و ارقام  وضع موجود امتیازات حداکثری 

را از  بانکها درخواست کرد.
•  برگزاری جلسه ارائه خدمات بانکداری شرکتی توسط بانک 
اقتصاد نوین در محل انجمن شرکتهای ساختمانی فرصتی بود تا 
کمیسیون ضمن طرح نظرات خود در خصوص تعامل باسیستم  
بانکی نسبت به ارائه روش »بانکداری پروژه ای« به عنوان تحقق 
ارتباط همه جانبه »پیمانکار و بانک« در جریان و در طول پروژه 
از لحظه ش��رکت در مناقصه تا مرحله تحویل قطعی اقدام نماید 
در روش پیشنهادی کمیسیون تمامی خدمات مورد نیاز پروژه  از 
جمله ضمانتنمامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، 
پیش پرداخت و کس��ور وجه الضمان وتسهیالت مرتبط منجمله 
تامین س��رمایه در گردش، گش��ایش اعتبار خرید ماشین آالت و 
تجهیزات، تسهیالت خرید صورت وضعیت های تایید شده و سایر 
خدمات مورد نیاز در قالب مجموعه خدمات از یک بانک خاص به 
صورت »پرت فوی بانکی« تعریف می ش��ود و بدیهی  است که در 
قبال ارائه این مجموعه، شرکتهای عضو از تخفیفات و تسهیالت 
ویژه تحت عنوان »خدمات بانکی پروژه« برخوردار گردند، بررسی 
و تکمیل پیش��نهاد فوق استمرار دارد و به محض حصول توافق 

عملی با بانکها نتیجه آن به اطالع اعضاء خواهد رسید.
• برنامه جلسات آتی کمیسیون شامل:

- تجمیع اطالع��ات دریافتی از اعضاء در خص��وص  مراودات با 
بانکها و پردازش آن؛

    -  بررس��ی روش های اجرائی و تهیه مکاتبات الزم برای الزام 
کافرمایان جهت پرداخت هزینه ها و خسارات  تاخیر در پرداخت 

مطالبات شرکتها؛
 - تهیه بولتن خبری در خصوص اطالع رسانی از آخرین تحوالت 
در ضوابط و ش��رایط و روش های اجرائ��ی ارائه خدمات بانکی از 

سوی بانکهای مختلف؛
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  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    

 

1. گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.
2. سعی کنیم بیشتر بخندیم.

3. تالش کنیم کمتر گله کنیم.
4. با تلفن کردن به یک دوس��ت قدیمی او را 

غافلگیر کنیم.
5. گاهی هدیه های��ی را که گرفته ایم بیرون 

بیاوریم و تماشا کنیم.
6. بیشتر دعا کنیم.

7. در داخل آسانس��ور و راه پل��ه و... با آدم ها 
صحبت کنیم.

8. هراز گاهی نفس عمیق بکشیم.
9. زمزمه کنیم و آواز بخوانیم.

10. سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر 
به فرد با بقیه فرق داشته باشیم.

11. گاهی به دنیای باالی سرمان خیره شویم.

12. با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.
13. ب��رای انجام کارهایی که م��اه ها مانده و 
انجام نش��ده در آخر همین هفته برنامه ریزی 

کنیم!
14. از تفکر درباره تناقضات لذت ببریم.

15. برای کارهایمان برنامه ریزی کنیم و آن را 
طبق برنامه انجام دهیم.

16. مجموعه ای از یک چیز )تمبر، برگ، سنگ، 
کتاب و...( را برای خودمان جمع آوری کنیم.

17. در ی��ک روز برفی همراه ب��ا خانواده آدم 
برفی بسازیم.

18. گاهی در حوض یا استخر شنا کنیم، البته 
اگر کنار ماهی ها باشد چه بهتر.
19. گاهی از درخت باال برویم.

20. احس��اس خ��ود را درباره زیبای��ی ها به 
دیگران بگوییم.

21. گاهی کمی پابرهنه راه برویم!
22. بدون آنکه مقصد خاصی داش��ته باش��یم 

پیاده روی کنیم.
23. گاهی نیمه ش��ب ها از خواب بیدار شویم 

و از خدا به خاطر نعمت هایش تشکر کنیم.
24. در جلوی آینه بایستیم و خودمان را تماشا 

کنیم.
25. س��عی کنیم فقط نش��نویم، بلکه به طور 

فعال گوش کنیم.
26. رنگ ها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم.

27. وقتی از خواب بیدار می شویم، زنده بودن 
را حس کنیم.

28. زیر باران راه برویم.
29. کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش کنیم.

30. قبل از آنکه مجبور به رژیم گرفتن بشویم، 
ورزش کنیم و مراقب تغذیه خود باشیم.

31. چند بازی و س��رگرمی مانند شطرنج و... 
را یاد بگیریم.

32. اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم 
و در سکوت به صدای آب گوش کنیم.

33. هرگز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم.
34. احت��رام ب��ه اطرافیان را هرگ��ز فراموش 

نکنیم.
35. به دنیای شعر و ادبیات نزدیک تر شویم.

36. گاه��ی از دیدن یک فیل��م در کنار همه 
اعضای خانواده لذت ببریم.

37. تماش��ای گل و گیاه را به چش��مان خود 
هدیه کنیم.

38. از ه��ر آنچه ک��ه داریم، خ��ود و دیگران 
استفاده کنیم، ممکن است فردا دیر باشد.

منبع: مجله موفقیت
 Bartarinha.ir باز نشر: مجله اینترنتی

 چند مورد از کم هزينه ترين لذت های دنیا
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نکته ها و گفته ها
روزي لقمان در کنار چشمه اي نشسته بود. مردي که از آنجا مي گذشت از لقمان 
پرسید: چند ساعت دیگر به ده بعدي خواهم رسید؟ لقمان گفت: راه برو. آن مرد 
پنداشت که لقمان نشنیده است. دوباره سوال کرد: مگر نشنیدي؟ پرسیدم چند 
ساعت دیگر به ده بعدي خواهم رسید؟ لقمان گفت: راه برو. آن مرد پنداشت که 
لقمان دیوانه است و به راه خود ادامه داد. زماني که چند قدمي راه رفته بود، لقمان 
به بانگ بلند گفت: اي مرد، یک سـاعت دیگر بدان ده خواهي رسید. مرد گفت: 
چرا اول نگفتي؟ لقمان گفت: چون راه رفتن تو را ندیده بودم، نمي دانسـتم تند 
مي روي یا کند. حال که دیدم دانستم که تو یک ساعت دیگر به ده خواهي رسید.

زه کوه یک روز رسد غمی هب اندا
زه دشت یک روز رسد نشاط هب اندا

ززی افساهن زندگی چنین است ع
رد ساهی کوه باید از دشت گذشت
»دکتر مجتبی کاشانی«

رد دل سیب، داهن محدود است
رد میان داهن، سیب، انمحدود

چیستانی است عجیب
پس داهن باشیم هن سیب

»دکتر مجتبی کاشانی«
 

چارلی چاپلین می گوید:
آموخته ایـم که با پول مي شـود خانه خرید ولي آشـیانه نـه، رختخواب خرید 
ولي خواب نه، سـاعت خرید ولي زمان نـه، مي توان مقام خرید ولي احترام نه، 
مي توان کتاب خرید ولي دانش نه، دارو خرید ولي سامتي نه، خانه خرید ولي 

زندگي نه و باالخره ، مي توان قلب خرید، ولي عشق را نه.
آموخته ایم... که تنها کسي که ما را در زندگي شاد مي کند کسي است که به ما 

مي گوید: تو مرا شاد کردي.
آموخته ایم... که مهربان بودن، بسیار مهمتر از درست بودن است.

آموخته ایم... که هرگز نباید به هدیه اي از طرف کودکي دریافت می شود، »نه« گفت.
آموخته ایم... که همیشـه براي کسـي که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش 

نیستیم دعا کنیم.
آموخته ایم... که مهم نیست که زندگي تا چه حد از ما جدي بودن را انتظار دارد، 

همه ما احتیاج به دوستي داریم که لحظه اي با وي به دور از جدي بودن باشیم.
آموخته ایم... که گاهي تمام چیزهایي که یک نفر مي خواهد، فقط دستي است 

براي گرفتن دست او، و قلبي است براي فهمیدن وي.
آموخته ایـم... کـه راه رفتـن کنـار پـدر در یک شـب تابسـتاني در کودکي، 

شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالي است.
آموخته ایم... که زندگي مثل یک دسـتمال لوله اي اسـت، هـر چه به انتهایش 

نزدیکتر مي شویم سریعتر حرکت مي کند.
آموخته ایم... که پول شخصیت نمي خرد.

آموخته ایم... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگي را تماشایي مي کند.
آموخته ایم... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد 

که ما بیندیشیم مي توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاوریم.
آموخته ایم... که چشم پوشي از حقایق، آنها را تغییر نمي دهد.

آموخته ایم... که این عشق است که زخم ها را شفا مي دهد نه زمان.

با یک درخت می توان هزاران کبریت به وجود آورد و 
با یک کبریت می توان هزاران درخت را سوزاند.

***
فـردا و دیـروز با هم دسـت به یکی کردنـد؛ دیروز با 
خاطراتش مـرا فریـب داد و فردا بـا وعده هایش مرا 

خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود.
***

اگر یـک روز به در بزرگی رسـیدی که قفل داشـت، 
نتـرس و ناامید مشـو چون اگر قرار بود باز نشـود به 

جای در، دیوار بود.
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فرقـي نمي کند که به کـدام نقطه دنیا مي رویـد یا در چه 
کشـوري زندگي مي کنید؛ هـر کجا که باشـید از خرافات 
گریزي نیست و گویي هر منطقه اي خرافات خاص خودش 
را دارد. هرچنـد نمي توان انکار کرد که بعضي از کشـورها 
شهرت بیشتري در زمینه خرافات و خرافه پرستي دارند. 

در بس��یاري از پژوهش ها مردم انگلستان خرافاتي ترین مردمان 
دنیا شناخته شده اند. اما پژوهش هاي دیگري هم هستند که نشان 
مي دهند ریش��ه هاي خرافه پرستي در کش��ورهاي آسیاي شرقي 
مانند چین و ژاپن قوي تر اس��ت. این در حالي است که در آفریقا 
و امریکاي التین هم خرافه یکي از اصول زندگي مردم به ش��مار 
مي رود. با این حال نحس بودن بعضي اعداد مانند 13، بدش��گون 
بودن عطس��ه در بعضي زمان ها و لزوم طلب »عافیت« بعد از هر 
عطسه براي دور کردن بدي ها و بدشگون بودن آواز جغد از جمله 
 )superstition( باورهاي رایج در سراسر جهان است. واژه خرافه
براي نخستین بار بین کاتولیک ها و پروتستان ها مطرح شد. در این 
چالش ها هر گروه س��عي مي کرد باورهای ط��رف مقابل را خرافه 
بنام��د. اما با وجود اینکه امروز به تمام باورهاي نامعقول و موهوم 
»خرافه« مي گوییم، عقاید خرافي در همه جهان یکسان نیستند. 

خرافه هاي امریکایي 
در ایاالت متحده آمریکا نصب نعل اسب به عنوان نماد شانس 
و برکت بر سردر خانه ها یکي از رایج ترین خرافات است. البته 
آمریکایي ها در این مورد که نعل اسب را سرباال یا سرپایین به 
در خانه بکوبند، جر و بح��ث دارند. عده اي  فکر مي کنند نعل 
اسب شانس مي آورد و اگر بخواهیم آن را به جایي نصب کنیم، 
باید س��رباال باش��د. چون در این حالت تاثیرش بیشتر است. 
بعضي ها هم معتقدند اگر یک نعل اسب باالي تخت خواب شان 
بیاویزند، محال است کابوس ببینند. همچنین در آمریکا مانند 
بسیاري دیگر از جاهاي دنیا معتقدند شکستن آینه براي مدت 
هفت سال بدشانس��ي و بدبختي به همراه دارد و براي از بین 
ب��ردن این نحس��ي باید تکه هاي آینه جمع و زی��ر نور ماه در 
خاک مخفي ش��ود. عنکبوت هم از حیواناتي است که در این 
کشور نفرین شده است به طوري که مردم امریکا معتقدند اگر 
عنکبوتي روي شانه کسي حرکت کند، نباید آن را کشت بلکه 
به جاي آن باید به س��رعت یک شمع یا چراغ روشن کرد، در 

غیر این صورت شخص مورد نظر نفرین خواهد شد. 

خرافه های بریتانیایی
خرافاتي بودن مردم انگلستان همچنان در بسیاري از تحقیقات انجام 
ش��ده بر قوت خود باقي اس��ت. بر اساس نظرس��نجي که اخیراً در 
این کش��ور انجام شده، بیش از نیمي از مردم انگلستان به خرافات 
اعتقاد دارند و برخي از خرافه ها در زندگي روزانه آنها جاري است. 
این نظرس��نجي که میان خرافات مدرن و خرافات سنتي تفکیک 
قائل ش��ده است نشان مي دهد که 24 درصد از مردم انگلستان به 
خرافات مدرن معتقدند و پوشیدن برخي لباس ها یا آویزان کردن 
برخي اش��یا را در رو آوردن شانس به شخص بسیار مؤثر مي دانند. 

اما جایگاه دوم در اختیار اعداد است. 22 درصد انگلیسي ها معتقدند 
انتخاب اعدادي مانند تاریخ تولد مي تواند در برنده شدن در مسابقات 
مختلف موثر باشد. 21 درصد هم معتقدند به هم زدن لیوان ها در 
زمان خوردن نوش��یدني مي تواند تا هفت سال بدشانسي را از افراد 
دور کند. انگلیسي ها همچنین اعتقاد دارند نباید در مهماني ها جمع 
مهمانان به 13 برس��د چرا که ممکن است دعوا بشود. در خرافات 
مدرن، اینترنت هم ورود پیدا کرده اس��ت. به طوري که بسیاري از 
انگلیسي ها معتقدند باید ایمیل هاي زنجیره اي را ادامه داد و حتماً 
این نوع ایمیل ها را براي دوس��تان خود فرستاد و از شکسته شدن 
این زنجیره جلوگیري کرد چرا که شکسته شدن بدشانسي به دنبال 
خواهد داشت. از سوي دیگر در این نظرسنجي به خرافات سنتي هم 
توجه شده است و در نخستین رده جدول آن »زدن به تخته« براي 
دور کردن بدشانسي قرار دارد که 40 درصد افرادي که به پرسش ها 
پاسخ داده اند به آن اعتقاد داشتند. اغلب این افراد بیش از 45 سال 
داشتند. باز نکردن چتر در محیط هاي بسته از دیگر خرافات سنتي 
انگلیس��ي ها است و گربه س��یاه حیوان نحس مردمان این کشور و 
شاید بسیاري از کشورهاي دیگر باشد. انگلیسي ها معتقدند اگر گربه 
س��یاه در مسیر کسي قرار گیرد بدشانسي به همراه خواهد آورد. از 
دیگر خرافات در میان مردم انگلیس این است که اگر زني دو قاشق 
را در نعلبکي قرار دهد صاحب فرزند دوقلو خواهد ش��د یا اگر زني 
که در آستانه زایمان قرار دارد سه بار با قاشق هاي غذاخوري نمک 
بخورد، درد زایمان کمتري را تحمل خواهد کرد. در کشور انگلیس، 
وزغ را به جادوگران منتسب مي دانند و بعضي از اهالي روستاها آن 
را نشانه بدبختي مي دانند. قرن ها دزدهاي انگلیسي معتقد بودند اگر 
قلب وزغ را در جیب خود حمل کنند هیچگاه دستگیر نخواهند شد 
و خرافه بس��یار شایع در مورد وزغ در انگلستان این است که وجود 
آن را عالمت برگزار شدن مراسم عروسي مي دانند و اگر وزغي از سر 
راه عروس به کلیسا عبور کند، او و همسرش در آینده خوشبخت و 

بهره مند خواهند شد. 

روسیه؛ سرزمین خرافات کهن 
اعتقاد به خرافات در روس��یه رو به افزایش است. روس ها اعتقاد 
دارند اگر در محیط هاي سر بسته سوت بزنند تمام پول خود را از 

 در میان مردمان جهان
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دست خواهند داد. بنابراین شما در روسیه هرگز کسي را نمي بیند 
که در یک فضاي در بس��ته س��وت بزند. اعتق��ادات خرافي اهالي 
روس��یه جالب است. مثاًل معتقدند اگر شیئي را در خانه خود گم 
کردند باید »دومووج« ش��يء نمادیني که در اغلب خانه هایشان 
پیدا مي ش��ود را مخاطب قرار دهند و بگویند؛»دومووج، به اندازه 
کاف��ي بازي کردي ح��ال آن را به من برگ��ردان.« خرافاتي هاي 
روس این جمله را عامل پیدا ش��دن اش��یاي گمش��ده منزل شان 
مي دانن��د. در روس��یه خرافات از کودکي آموزش داده مي ش��ود. 
»مارک تواین« نویسنده مي گوید؛ »به این امر آگاهم که اگر حتي 
روش��ن ترین ذهن ها از کودکي تحت تاثی��ر خرافات قرار گیرد، 
هرگز در بزرگس��الي تغییري نس��بت به دیدگاه هاي خرافي براي 
او حاصل نخواهد ش��د.« اغلب خرافات روسي اغلب بسیار قدمت 
دارند. منش��اء بس��یاري از خرافات مردم روس��یه به پیش از ورود 
مس��یحیت به این کش��ور باز مي گردد. پیش از ورود مس��یحیت 
مردم روسیه فرهنگ بت پرستي داشتند؛ فرهنگي که روس ها را به 
پرستش عناصر طبیعي مانند آب، آتش، زمین، سنگ و... مشغول 
کرده بود. روس ها همچنین به مخلوقات خوب و بد معتقد بودند. 
بس��یاري از خرافات مدرن و امروزي روس ها هم نش��أت گرفته از 
اعتقادات بت پرستي دوران گذشته است. به طور مثال در گذشته 
روس ها نان را مي پرستیدند و امروز هم مردم روسیه از دور ریختن 

نان و بي احترامي کردن به آن واهمه دارند. 

خرافه های آسیایي 
در آسیا خرافه ها شکل و شمایل دیگري دارند. خرافات در زندگي 
مردم کش��ورهاي آس��یاي ش��رقي نقش زیادي دارد. در ژاپن اگر 
شخصي در مس��یر خود یک مار سفیدرنگ پیدا کند، خوشبخت 
خواهد ش��د. این مار براي او نش��انه خوش یمني است. بسیاري از 
مردم ژاپن تصاویري از مارهاي سفید بر دیوارهاي خانه هاي خود 
مي آویزند و آن را نش��انه خوش یمني مي دانند. عالوه بر این تلفظ 
ن��ام رنگ قرمز در زبان مردم ژاپن مانند تلفظ عبارت »ش��انس« 
است براي همین در آغاز سال نو، مردم همه چیز را به رنگ قرمز 
درمي آورند. پس اگر در حوالي س��ال نو میالدي به ژاپن رفتید و 
با کش��وري یکدس��ت قرمز رو به رو ش��دید از حاال آمادگي اش را 

داشته باشید. 

خرافه های بدون مرز 
بعضي خرافه ها هم هس��تند که براي خودش��ان ش��هرت جهاني 
دس��ت و پا کرده اند و دیگر به یک کشور خاص تعلق ندارند. مثاًل 
این خرافه که مي گوید رد ش��دن از زیر نردبان بدشانسي مي آورد 
میان بیش��تر مسیحیان رواج دارد. این خرافه از اعتقادات اولیه در 
مسیحیت ریشه مي گیرد، چرا که نردبان تکیه داده شده به دیوار 
با دیوار و زمین یک مثلث مي س��ازد و هیچ کس نباید به صلیب 
مقدس بي احترامي کند، و از یک مثلث عبور کند وگرنه از همکاران 
ش��یطان محسوب خواهد شد. یا مثاًل اینکه روز جمعه و عدد 13 
هر دو نحس هس��تند و بنابراین بیش از هرچی��ز باید از »جمعه 
13« حذر کرد. ریشه این خرافه را در داستان آدم و حوا مي دانند 
که روز جمعه از بهشت اخراج شدند. از طرفي مسیحیان معتقدند 
12جادوگر به همراه ش��یطان در مراس��م شیطاني حاضرند، پس 
13 عدد نحسي اس��ت. خرافه معروف دیگري هست که مي گوید 
نباید از چتر در محیط سربس��ته اس��تفاده کرد، سابقه استفاده از 

چتر در شرق به قرن 11 قبل از میالد برمي گردد، افراد سیاسي و 
رده ه��اي باالي مذهبي از چتر نه تنها به عنوان محافظي در برابر 
پرتو خورش��ید، بلکه به عنوان دفاع��ي در برابر ارواحي که ممکن 
بوده به آنها آسیب برساند، استفاده مي کردند و اغلب معتقد بودند 
که به دلیل رابطه مقدس بین چتر و خورش��ید، درس��ت نیس��ت 
که چتر در س��ایه باز ش��ود. خرافات مربوط به آینه هم اغلب در 
میان مردم مشترک اند. مثاًل عموماً مردم اعتقاد دارند که شکستن 
آینه بدیمني به همراه دارد، دلیلش این اس��ت که در گذشته فکر 
مي کردند تصویري که در آینه دیده مي شود نماینده روح آن فرد 

است و در نتیجه شکستن آینه به روح صدمه خواهد زد. 

اعداد شانس و بدشانسي 
بخش بزرگي از خرافات درباره اعداد ساخته و پرداخته شده اند. 
در بسیاري از فرهنگ ها، 13 عدد نحسي است اما در کشورهایي 
مانند ژاپن و کره این عدد 4 اس��ت که نحس اس��ت. تلفظ عدد 
»چه��ار« در زبان ژاپني همانند تلفظ کلمه »مرگ« )ش��ي( در 
این زبان اس��ت و به همین دلیل ژاپني ه��ا عدد چهار را نحس 
مي شمارند. اکثر هتل هاي ژاپن یا سه ستاره هستند یا پنج ستاره 
و ش��ما در ژاپن به ندرت ممکن است هتل چهار ستاره ببینید. 
جالب تر اینکه در هتل هاي این کشور اتاق شماره 4 وجود ندارد. 
اما در چین عدد ش��انس مردم »هشت« اس��ت. اعتقاد به عدد 
هش��ت در چین تا حدي جدي اس��ت که به بازي هاي المپیک 
س��ال 2008 رسیده اس��ت. چیني ها اعالم کرده اند که درصدد 
هستند در ساعت 8/08 دقیقه هشتمین روز هشتمین ماه سال 
2008 به طور رس��مي بازي هاي المپیک را آغاز کنند، در زبان 
چیني عدد 8 را »فا« مي خوانند که تلفظ آن شبیه کلمه »فه آ« 
به معناي ش��انس و اقبال است. عالوه بر این اعداد و تاریخ هایي 
که به هم ش��باهت دارند هم براي چیني ها جذاب هستند. روز 
18 س��پتامبر براي شروع تجارت جدید زمان مناسبي است چرا 
که عبارتي که در زبان چیني براي این تاریخ وجود دارد ش��بیه 

عبارتي است که به معناي »سریع پولدار شو« تلفظ مي شود. 

المپیک 2008 و جادوي عدد هشت 
8 آگوست هم یکي از روزهاي میمون نزد چیني هاست و چیني ها 
ب��ه همین دلیل از همان ابتدا بر آغاز رس��مي المپیک 2008 در 
این روز اصرار داشتند. بیمارستان هاي چین مي گویند انتظار تولد 
ک��ودکان زیادي را مقارن با آن روز- که براي چیني ها اعتبار ملي 
زیادي دارد- مي کشند و برخي مادران براي آنکه دقیقاً در آن روز 
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صاحب فرزند ش��وند حتي عمل س��زارین را انتخاب کرده اند. گفته 
مي ش��ود برگزارکنندگان المپیک 2008 در چی��ن در برنامه ریزي 
براي تعیین زمان دقیق شروع رسمي المپیک 2008، اهمیت عدد 
8 نزد چیني ها را مدنظر داشته اند. عالوه بر عدد هشت، چیني ها به 
اع��داد 6 ، 7 و 9 ه��م عالقه مندند و از اعداد 4 ، 3 و 1 مي پرهیزند. 
این خرافه ها چنان در میان چیني ها دروني ش��ده اس��ت که حتي 
شماره هاي موبایلي که از اعداد شانس تشکیل شده اند، با قیمت هاي 
بسیار باال خرید و فروش مي شوند اما در مقابل شماره هاي موبایلي 
که تصادفاً از اعداد نحس تش��کیل شده اند روي دست صاحبانشان 
مي مانن��د و هیچ خریداري ندارند. در همین حال عدد هفت هم در 
بسیاري از جوامع عدد مقدسي است. یهودیان قدیم براي عدد هفت 
معناي ویژه اي قائل بودند. در کتاب تورات آمده اس��ت که خداوند 
جهان را در ش��ش روز خلق کرد، در روز هفتم خالق به اس��تراحت 
پرداخت. حضرت موس��ي)ع( نی��ز در ده فرمان خ��ود از پیروانش 
مي خواه��د ک��ه در این روز آرامش را مق��دس بدارند. همچنین در 
مس��یحیت و در تعلیم��ات کلیس��اي کاتولیک هفت گن��اه کبیره 
)غرور، آزمندي، بي عفتي، حس��د، افراط، خش��م و کاهلي( و هفت 
 پیم��ان مقدس وج��ود دارد. اما هر قدر که ع��دد هفت میان مردم
  جه��ان خ��وش یمن و محبوب اس��ت، عدد ش��ش منفور اس��ت.

 عدد 666 عدد بدیمني درمیان مسیحیان است و حتي آن را نماد 
شیطان مي دانند. 

 خرافه های هندی
روزهاي س��ه شنبه مبارک نیس��ت و اینجا همان کشور 27 ملت یا 
هندوستان است. در هند کافي است به اطراف خود خوب نگاه کني 
و البته به اتفاقاتي که هر روز براي دانشجویان خارجي یا توریست ها 
به خاطر آش��نا نبودن با این باورها مي افتد توجه داش��ته باشي. آن 
وق��ت خواهي دید که زندگي لحظه ب��ه لحظه با خرافات تا چه حد 
س��خت و دشوار اس��ت. اولین چیزي که در هند توجه آدم را جلب 
مي کند لیموترش ها و فلفل هاي س��بز و قرمزي است که با یک نخ 
به هم متصل ش��ده اند و براي دورک��ردن ارواح بد و نیروهاي منفي 
از خانه یا محل کس��ب بر سردر ورودي آویزانند. غیر از این آویزان 
بودن کفش یا دمپایي بر پشت ماشین، ریکشا )دوچرخه هاي اتاقدار 
مس��افرکش(، اتو ریکش��ا )موتورهاي اتاق دار مس��افرکش( و حتي 
وس��ایل نقلیه عمومي مثل اتوبوس ها و تاکس��ي ها هم ممکن است 
کنجکاوي تان را برانگیزد. این کفش برگرفته از یک اسطوره مذهبي 
هندو اس��ت براي س��المت بودن در راه و س��فر. این کفش نمادي 
است از کفش هاي »رام« که تناسخ ویشنو- آفریننده زمین- است. 
ش��اید اگر کس��ي براي اولین بار به هند برود و از قضا در محیطي 
بزرگ شده باشد که با غذاهاي گیاهي آشنایي نداشته باشد محیط 
و حتي فهرس��ت غذاهاي هندي برایش عجیب باش��د. زیرا گوشت 
گاو و گوس��فند چیزي اس��ت که ش��ما هرگز اثري از آن نخواهید 
دید و فقط در بعضي از رس��توران هاي بزرگ که محل تردد دائمي 
توریس��ت ها هستند ممکن است چنین اش��تباهي بشود و تازه آن 
هم بازارش زیاد داغ نیس��ت. ان��گار اصاًل خودت هم در هند ترجیح 
مي دهي که گوشت گاو و گوسفند نخوري زیرا در این سرزمین گاو 
موجودي مقدس اس��ت که فواید زیادي براي انس��ان دارد و غیر از 
آن روي زمین هاي کش��اورزي کار مي کند، شیر و لبنیات مي دهد و 
در کش��وري که پایه هاي اصلي آن روي کشاورزي است کشتن گاو 
گناهي بزرگ محس��وب مي شود. حاال خرافات یا غیرخرافات، حتي 
در رس��توران هاي زنجیره اي هم چیزي به نام همبرگر وجود ندارد 

و بای��د به همان مرغ راضي بود. البته باید اضافه کرد غیر از این در 
بعضي از شهرهاي مذهبي مثل بنارس و ریشي کش اصاًل چیزي به 
ن��ام قصابي هم وجود ندارد و حتي ف��رآورده اي مثل تخم مرغ هم 
پیدا نمي ش��ود، زیرا اهالي ش��هر همگي گیاه خوار و بسیار مذهبي 
هس��تند و گوشت خواري را کاري شوم و نامبارک مي دانند. اما براي 
مستندس��ازي بیشتر این نوشته برایتان از اتفاقي مي گویم که براي 
دو دانش��جوي ایراني در هندوستان رخ داده است. ساعت 21 نیمه 
شب صاحبخانه دو دختر ایراني از سفر بازگشت و یکراست به سراغ 
ات��اق آنها رفت و با عصبانیت در زد. پی��رزن صدایش مي لرزید و با 
عصبانیت مي گفت؛ »شما همین االن باید از این خانه بیرون بروید 
چون همه بدبختي ه��اي خانواده ام به خاطر شماس��ت،« دو دختر 
ایراني ناباورانه به پیرزن نگاه مي کردند و نمي دانس��تند چه خطایي 
از آنها س��ر زده اس��ت. پیرزن با گریه ادام��ه داد؛ »برادرم به خاطر 
کارهاي ش��ما دوتا تصادف کرد و مرد. شما شوم هستید و در خانه 
من گوشت مي خورید. اگر مي دانستم گوشت مي خورید هرگز خانه 
را به شما اجاره نمي دادم.« و خب البته دانشجویان هر طور که بود 
توانس��تند پیرزن خرافاتي هندي را راضي کنند که تا صبح فردا به 
آنها اجازه اقامت بدهد.کشتن هر موجود زنده اي در هند گناه بزرگي 
محسوب مي ش��ود و کسي که حیواني را مي کشد سرنوشت شومي 
را براي خودش رقم زده اس��ت، حتي اگر آن حیوان گربه باش��د. به 
اعتقاد هندي ها دیدن گربه سیاه در سفر یا راه به معناي بدشانسي 
اس��ت. شاید براي همین است که در خیابان هاي هند به جاي گربه 
فقط سگ مي بیني و هیچ اثري از گربه نیست. اما اگر حتي همین 
حیوان هم کشته شود باید تکه اي طال به عنوان کفاره به یک مکان 
مذهب��ي مثل معابد اهدا کرد. در هر ح��ال مي توان گفت حیوانات 
یکي از پایه هاي اصلي در باورهاي خرافي هندوستان هستند. براي 
نمونه قارقار کالغ یعني خوش شانسي و نوید آمدن مهمان به خانه؛ 
دیدن فیل هنگام سفر یا در طول سفر به معني سفري امن و خوب 
اس��ت، زیرا فیل نمادي از خداي گنیش )از بین برنده مش��کالت و 
پیام آور خوش شانس��ي( اس��ت؛ دیدن طاووس نیز خوب اس��ت اما 
ش��نیدن صداي او به خصوص در دل ش��ب نشان از خبر بد دارد؛ 
همانند ش��نیدن صداي زوزه سگ یا گرگ در شب هاي زمستاني؛ 
و اگر زماني روي س��رتان مارمولکي بیفتد به این معني اس��ت که 
تمام عمر در ترس از مرگ خواهید بود. در هند بعضي از اعمال و 
رفتارها هم جزء خرافات محسوب مي شوند. براي مثال رسم است 
ه��ر زوج جواني قب��ل از ازدواج حتماً با یک ستاره ش��ناس درباره 
هماهنگ بودن طالع هایش��ان مش��اوره کنند و بع��د از ازدواج هم 
عروس براي اولین بار باید با پاي راس��ت وارد خانه ش��ود؛ هنگام 
بارداري هم نباید تنها سفر کند یا وارد خانه اي متروک شود چون 
ارواح خبیث ممکن اس��ت فرزندش را تسخیر کنند. اگر سکسکه 
کني یعني کسي به فکرت است؛ اگر چشمت بخارد یعني کسي به 
تو حس��ادت مي کند. همچنین باید یادتان باشد که در هندوستان 
کسي در شب ناخن هایش را کوتاه نمي کند چون بسیار نامبارک و 
بد است؛ تکان ناگهاني چشم نشان می دهد پیام بدي در راه است؛ 
و در زمان خورشیدگرفتگي کسي نباید چیزي بخورد و بعد از آن 
بای��د غذاهایي را به رودخانه بین��دازد. اما خرافات هند تنها به این 
موارد ختم نمي ش��ود و از آنجا که این کشور بسیار پهناور و بزرگ 
اس��ت خرافات آن هم در هر منطق��ه با مناطق دیگر فرق مي کند. 
بنابراین اگر قصد س��فر به هند را دارید بهتر اس��ت از عجایب این 
کشور لذت ببرید و بدانید اگر این چیزها را از آن بگیرند هند دیگر 

هند نیست. /  برگرفته از روزنامه اعتماد
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در آغ��از دوره، دکت��ر نیکویی مدیرعامل مجتمع آموزش��ی ادب 
ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان، مطالبی در باره فلسفه 
وجودی مجتمع آموزش��ی صنعت س��اختمان بهاءالدین ادب به 
عن��وان اولی��ن و تنها مؤسس��ه آموزش فن��ی و حرفه ای صنعت 
احداث که با همت زنده یاد مهندس بهاءالدین ادب بنیان گذاری 
شده است، و همچنین پیرامون تأثیراتی که آموزشهای حرفه ای 
بر توس��عه منابع انسانی و در نتیجه ارتقاء توانمندی و ظرفیت و 
افزایش بهره وری ش��رکتهای فعال در صنعت احداث دارد، بیان 
داشت و از شرکت کنندگان در این دوره آموزشی تقاضا کرد برای 

حمایت و معرفی بیشتر  این مجتمع آموزشی همکاری کنند.
آق��ای دکت��ر علی اکب��ر س��میعی، از  تدری��س دوره   ب��رای 
 معاون فنی و حقوقی پیش��ین س��ازمان امور مالیاتی کشور و 
مدرس مقررات مالیاتی دعوت ش��ده بود. مبحث حس��ابداری 
پیمانکاری س��اختمانی بر مبنای استاندارد درصد پیشرفت کار 
از طریق ارائه و حل مس��أله نمونه و نحوه ثبت حسابها و تهیه 
صورتهای مالی توس��ط آقای کوشکی حسابدار رسمی آموزش 
داده ش��د. مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص مالیات بردرآمد 
ش��رکتهای پیمانکاری ساختمانی، محاسبات 
پرداخ��ت و  مواع��د  و  تکلیف��ی  مالیاته��ای 
ضمان��ت اج��رای قانون��ی آنه��ا و همچنین 
مأخ��ذ ن��رخ مالیات و ع��وارض اف��زوده در 
س��ال 1390 با توجه به تبصره 2 ماده 117 
قان��ون برنامه پنجم، نحوه محاس��به و تعیین 
مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل پرداخت 
و چگونگ��ی تهی��ه، تنظیم و مواعد تس��لیم 
اظهارنام��ه مالیات و عوارض مذکور توس��ط 
دکتر س��میعی تش��ریح گردید. مدرسین به 
س��ئواالت مطرح ش��ده پاس��خ دادند. برای 
ش��رکت کنندگان گواهی اتمام دوره از طرف 

مجتمع آموزش��ی ادب صادر می ش��ود.
با توجه به اس��تقبال و تقاض��ای تجدید دوره 
برای سایر عالقه مندان، دوره یادشده در فواصل 
زمانی مناسب با صدور اطالعیه قبلی تشکیل و 

برگزار خواهد شد.
خواهشمند است نظر  ها، انتظارها و پیشنهادهای 
خود را از طریق شماره تلفنهای: 88772183 
و 88791196، نمابر: 88870387 و یا پست 
info@adab-training- الکترونیک��ی: 
center.com ب��ه مجتمع آموزش��ی صنعت 

ساختمان ادب اعالم فرمایید.

 در روزهای 17 و 18 خردادماه امسـال دوره آموزشی حسابداری پیمانکاری ساختمانی 
و مقررات تشخیص مالیات عملکرد شرکتهای پیمانکاری ساختمان و مالیاتهای تکلیفی 
و مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با فعالیتهای ساختمانی شرکتهای مذکور توسط 
مجمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب در محل انجمن شرکتهای ساختمانی با 
حضور 35 نفر از مدیران مالی و مسئوالن حسابداری شرکتهای ساختمانی برگزار گردید.

توســـــط مجتمع آمـــــوزشـی صنعت سـاختـــــمان بهاءالـــــــــــدین ادب صورت گرفت

برگزاری دوره آموزشی حسابداری مالیاتی ویژه شرکتهای پیمانکاری
برای اعضای انجمن شرکتهای ساختمانی
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  از سوي شوراي نگهبان؛ 
اليحه تشکیل وزارت امور زيربنايي تايید شد 

الیحه تشکیل وزارت امور زیربنایي از سوي شوراي نگهبان، مغایر 
با موازین شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 

الیحه تشکیل وزارت امور زیربنایي که با اصالحاتي در عنوان الیحه 
)وزارت راه و شهرس��ازي( و متن در جلسه  مورخ 31 خردادماه به 
تصویب مجلس شوراي اسالمي رسیده است، در جلسه  مورخ اول 
تیرماه ش��وراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه 
به اصالحات به عمل آمده مغایر با موازین ش��رع و قانون اساس��ي 

شناخته نشد. )ایسنا(
  

خط ريلي ايران به جمهوري آذربايجان مي رسد
معاون وزیر راه و ترابري با تأکید بر نتایج ارزشمند ارتباط جاده اي 
ایران و جمهوري آذربایجان گفت: خط ریلي ایران در آینده نزدیک 

به جمهوري آذربایجان مي رسد.
شهریار افندي زاده شامگاه جمعه )4 تیر( در مراسم بهره برداري از 
پ��ل مرزي ایران – نخجوان و فاز اول طرح و توس��عه بهره برداري 
از ارس ک��ه ب��ا حضور مقامات ارش��د جمهوري اس��المي ایران و 
جمهوري آذربایجان همراه بود، توسعه ارتباط میان دو کشور را به 

سود طرفین دانست. 
رئیس س��ازمان حمل و نقل جاده اي کشور با اشاره به بهره برداري 
از پل امام علي علیه الّسالم گفت: هدف از احداث پل مرزي ایران 
و نخجوان تسهیل در ترافیک عبوري و سامان بخشیدن به ایمني 

رفت و آمد اتباع دو کشور ایران و جمهوري آذربایجان است. 
افن��دي زاده اعالم کرد: این پل طي س��ال هاي اخیر و با 250 متر 

طول و 12 متر عرض ساخته شده و داراي 11 دهنه است. 
معاون وزیر راه خاطرنش��ان کرد: براي این طرح 40 میلیارد ریال 

هزینه شده که بهره هاي اقتصادي آن نیز فراوان خواهد بود. 

بهره برداري از 30 کیلومتر  بزرگراه میاندوآب 
کرمانشاه تا پايان سال

مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهاي حمل و نقل در 
بازدید از پروژه هاي اس��تان کردس��تان گفت: تا پایان سال جاري 
30 کیلومت��ر از بزرگراه میاندوآب-کردستان-کرمانش��اه به بهره 
برداري مي رسد. به گزارش روابط عمومي شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاي حمل و نقل، احمد صادقي و جمعي از معاونان و مدیران 
شرکت ساخت در سفر به استان کردستان از پروژه هاي این استان 
بازدید و دستوراتي را در رابطه با تسریع در عملیات اجرایي برخي 
پروژه ها صادر کرد.  در حاشیه این سفر صادقي با اشاره به اهمیت 
توسعه شبکه راه ها در استان کردستان، گفت: بزرگراه میاندوآب - 
کردس��تان - کرمانشاه به طول 420 کیلومتر، سبب اتصال شمال 

غرب به جنوب شرق کشور مي شود. 
وي افزود: تا پایان سال جاري 30 کیلومتر از بزرگراه میاندوآب - 

کردستان - کرمانشاه به بهره برداري مي رسد. 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه خاطرنشان کرد: این بزرگراه در 
قالب 11 قطعه در دس��ت احداث است که هم اکنون 5 قطعه آن 
در حال انجام ،مناقصه 4 قطعه آن انجام شده و 2 قطعه دیگر آن 

آماده انجام مناقصه است. 
صادقي ادامه داد: این بزرگراه در استان کردستان از شهر سقز آغاز 
شده و پس از عبور از شهرس��تان دیواندره، سنندج و کامیاران از 
محدوده استان کردس��تان خارج مي شود که در تمامي شهرهاي 

مذکور عملیات اجرایي کنارگذرهاي 4 خطه در دست اجراست. 

رکود بازار مسکن؛ فرصتي که از دست رفت
در حالي فصل نقل و انتقال مسکن آغاز شد که وعده هاي مسئوالن 
دولتي مبني بر ثبات بازار مس��کن رنگ واقعیت به خود نگرفت و 
قیمت مسکن بعد از سه س��ال در جازدن این روزها حدود 20 تا 
30 درصد گرانتر از قیمت هاي س��ال گذش��ته گزارش مي شود و 

فرصت رکود براي خانه دار شدن از دست رفت.
فصل نقل و انتقال مسکن همه ساله از اول تیرماه به شکل جدي 
آغاز مي ش��ود و به نوعي تقاضا براي خرید، فروش یا اجاره مسکن 

به شکل قابل توجهي افزایش مي یابد. 
تفاوتي که بازار مسکن امسال با چند سال گذشته دارد وعده هایي 
بود که مقامات مسئول دولتي مدام به مردم داده و اعالم مي کردند 
که دیگر مس��کن از سبد کاالهاي س��رمایه اي خارج شده و نباید 
نگران افزایش قیمت ها بود. اما هنوز از ذکر این مطالب چند ماهي 
نگذشته که مي بینیم رشد بیش از تصور قیمت مصالح ساختماني 
بر روي قیمت مس��کن تاثیر بس��زایي گذاشته و قیمت ها را تا حد 

20 تا 30 درصد افزایش داده است. 
این تابس��تان از این جهت با تابس��تان هاي سال گذشته متفاوت 
به نظر مي رس��د که همواره دولت سعي در ادامه رکود بازار و نگه 

داشتن قیمت ها به هر شکل ممکن داشت. 
هیچ گروهي چه مالکان و چه مستأجران از افزایش قیمت مسکن 
خوشحال نمي شوند اما همه به خوبي نیز مي دانند که ادامه رکود 
بازار مس��کن و نگه داشتن قیمت ها به هر شکل ممکن چه ضرر و 
زیان هایي براي اشتغال کشور به همراه دارد چرا که بخش مسکن 
به طور مستقیم بیش از 200 شغل و به شکل غیر مستقیم 1000 
شغل را تحت پوشش خود قرار مي دهد. هر چند ادامه رکورد بازار 
مسکن بیش از دو سال عواقب خطرناک تري دارد چرا که اگر فنر 
قیمت مس��کن به یکباره باز شود بسیار بدتر از رشد 10 درصدي 

قیمت ها که هر سال مي توانیم شاهد آن باشیم  است. 
ادامه رکود بازار مس��کن و ثبات قیمت مس��کن مي توانس��ت یک 
ش��انس دوباره هم به دول��ت و هم به متقاضیان مس��کن در این 
س��ه س��ال بدهد که این اتفاق نیفتاد.چرا که اگر دولت به خوبي 
مي توانس��ت در این سه س��ال رکود قدرت خرید مردم را در کنار 
ادامه رکود بازار تقویت کن��د، همان وعده  اي که همواره مي داد و 
مي گفت تا سال 92 دغدغه تمام ایراني ها از بابت مسکن دار شدن 

به اتمام مي رسد به نوعي محقق مي شد. 
اگر دولت در این سه سال گذشته تمام تالش خود را انجام مي داد 
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که ما مي گوییم انجام داده اما هدفمند نبوده حال دیگر واحدهاي 
مسکوني مهر شتابزده به مرحله واگذاري نمي رسید.

تأخیر در تخصیص اعتبارات برای آسفالت راه های 
روستايی

معاون وزیر راه و شهرسازي با تاکید بر این که در سال جاري هفت 
هزار و 500 کیلومتر آس��فالت راه هاي روستایي باالي 50 خانوار 
فاقد آس��فالت انجام مي ش��ود، تصریح کرد: در این راستا یکي از 
مشکالت ما این است که تخصیص اعتبارات به تاخیر افتاده است. 
میرشفیع مشکل دیگر را هماهنگي هاي اجرایي و قانون دانست و 
افزود: ما اجازه نداریم قبل از ابالغ قانون کار کنیم اما تا حدودي 

کار را پیش برده ایم. 
وي با بیان این که در این حوزه کارها توسط بخش خصوصي انجام 
مي شود و توان اجرایي پیمانکاران باال است، اضافه کرد: در زمان 

اجرا نسبت به کیفیت پروژه باید دقت بیشتري صورت بگیرد. 
میرش��فیع با تاکید بر این که شرکت ها باید با دقت بیشتري کار 
انجام دهند، تصریح کرد: زمان تضمین پروژه ها را افزایش داده ایم. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازي با بیان این ک��ه بخش نظارتي باید 
فعال تر باش��د تا کار را بهتر تحویل بگیرد، اظهار کرد: تمهیداتي 
اندیش��یده شده که نظارت ها بهتر انجام ش��ود اما هنوز با سطح 

مطلوب فاصله داریم. 
وي ادامه داد: اگر ش��بکه راه هاي روستایي را 150 هزار کیلومتر 
در نظر بگیریم امسال پنج درصد به شبکه راه هاي روستایي باالي 

20 خانوار داراي آسفالت اضافه مي شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازي با اشاره به این که بنا به برنامه پنجم 
فعال باید روس��تاهاي باالي 50 خانوار را پوشش آسفالت بدهیم، 
گفت: با هماهنگي به عمل آمده با آزمایشگاه  فني و مکانیک خاک 
وزارت راه و ترابري احداث راه هاي روس��تایي در دو مرحله شامل 

تکمیل زیرسازي و روسازي مورد آزمایش قرار مي گیرد. 
میرشفیع گفت: استفاده از آسفالت سطحي و تضمین پروژه ها به 
مدت پنج س��ال از موارد مورد توجه در احداث راه هاي روستایي 

است.

تشکیل هشت کنسرسیوم ايراني و خارجي 
براي راه آهن برقي تهران مشهد

مع��اون وزی��ر راه و ترابري از اتم��ام زمان مناقص��ه برقي کردن 
مس��یر ریلي تهران-مش��هد خبر داد و گفت: در این مناقصه 59 
س��ند خریداري ش��د که خروجي این فروش ها تش��کیل هشت 
کنسرس��یوم بود. عبدالعلي صاحب محمدي در خصوص آخرین 
اخبار از برقي شدن مسیر ریلي تهران � مشهد اظهار داشت: طرح 
برقي کردن مس��یر ریلي تهران – مش��هد که به عنوان یک طرح 
مس��تقل از سال 1387 آغاز ش��ده به دلیل عدم تخصیص اعتبار 
کافي براي ش��روع طرح و همچنین برخي مش��کالت اجرایي،  از 

پیشرفت قابل توجهي برخوردار نبود. 

وي ادامه داد: دي ماه س��ال گذشته مناقصه برقي شدن این خط  
برگزار شد اما متقاضیان از ما خواستند مهلت ارسال پیشنهادات 
را تمدید کنیم که این مهلت  ابتدا تا 12 اردیبهشت و سپس 20 

خرداد ماه سال جاري تمدید شد./ فارس

مرداد ماه با حضور 1400 شرکت داخلي و خارجي؛
يازدهمین نمايشگاه بین المللي 
صنعت ساختمان برگزار مي شود

مع��اون دبیر کل اتاق تعاون مرکزي ایران با اش��اره به رش��د 20 
درصدي یازدهمین نمایش��گاه  بین المللي صنعت س��اختمان به 
لحاظ کمي در قیاس با نمایش��گاه هاي قبلي، گفت: حضور بیش 
از هزار و 400 ش��رکت داخلي و خارجي در این نمایشگاه مبین 

اعتبار این نمایشگاه در سطوح بین المللي است.
ابراهیم تهراني با اش��اره به اخذ مجوز برگزاري نمایشگاه صنعت 
ساختمان در محل سایت نمایشگاه هاي بین المللي ایران براي سه 
دوره متوالي طي سال هاي 90، 91 و 92، اظهار داشت: به منظور 
برگزاري یازدهمین دوره نمایش��گاه بین المللي صنعت ساختمان 
مراحل ثبت نام و پاالیش متقاضیان ش��رکت در این نمایشگاه از 
بهمن ماه 89 ش��روع و زمینه براي برگزاري مشارکت متقاضیان 

در نمایشگاه فراهم شده است. 
وي ادامه داد: این نمایشگاه فعالیت خود را مطابق برنامه از چهارم 
مرداد ماه سال جاري آغاز و تا هفتم مرداد ادامه خواهد داشت. 

وي افزود: بر اس��اس رایزني هاي انجام شده، علي نیکزاد "وزیر راه 
و شهرسازي "، محمد نجار "وزیر کشور "، علي اکبر صالحي "وزیر 
امور خارجه "، رؤس��اي کمیس��یون هاي عمران، صنایع و معادن، 
اقتصادي و اجتماعي مجلس به اتفاق تعدادي از اساتید دانشگاهي 
و گروه ه��اي دانش��جویي فني مهندس��ي، مدیران ش��رکت هاي 
پیمان��کار و تعاوني هاي فعال در حوزه مس��کن مهر، انجمن ها و 
گروه هاي صنفي فعال در حوزه ساختمان از جمله بازدیدکنندگان 
و حاضران در مراسم افتتاح یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللي   

صنعت ساختمان خواهند بود. 
معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزي گفت: در این دوره از نمایشگاه 
ه��زار و 400 ش��رکت و نمایندگي انحص��اري داخلي و خارجي 
مشارکت کننده از اروپا، آفریقا، آمریکاي التین و خاورمیانه و شرق 

آسیا حضور فعال خواهند داشت./فارس 

اتمام قريب الوقوع تعريض  جاده هراز 

مدیر کل راه و ترابري استان تهران با بیان اینکه تنها 4 کیلومتر  از 
محور هراز  در استان تهران چهار خطه نشده گفت: شش کیلومتر 
از عملی��ات دو خطه کردن این محور در قطعه مربوط به  اس��تان 
مازندران را به اداره کل اس��تان تهران واگذار کرده اند که عملیات 

اجرایي آن ظرف 20 روز آینده آغاز خواهد شد.
جعفر صادقي اشتهاردي   در مورد میزان پیشرفت عملیات اجرایي 
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تعریض محور هراز و دوبانده کردن آن اظهار داش��ت: تعریض ها 
در این مس��یر هم اکنون کامل شده و در برخي نقاط که نیاز به 

تملک اراضي داشته اند نیز این عمل انجام شد.   
وي تصریح کرد: در قطعات مربوط به منطقه آبعلي نیز دو خطه 
شدن انجام  و محور هاي رفت و برگشت با نیوجرسي )جداکننده( 

جدا شده است. 
صادقي اش��تهاردي اظهار داشت: هم اکنون در قطعه مربوط به 
اداره کل راه و ترابري اس��تان تهران در محور هراز، کل مس��یر 
چهار خطه ش��ده است و دو باند رفت و دو باند برگشت تا چهار 

کیلومتري امامزاده هاشم ادامه دارد. 
مدیر کل راه و ترابري اس��تان تهران خاطر نشان کرد: نزدیک به 
4.2 کیلومت��ر دیگر از این محور  باقي مانده که تا تونل امامزاده 
هاش��م ادامه دارد، اگر این مسیر نیز چهار خطه شود کل محور 

هراز در قطعه مربوط به استان تهران چهار خطه خواهد بود. 
وي ب��ا بیان اینکه هم اکنون ت��ا نزدیک منطقه آبعلي »روبروي 
راهدارخانه آبعلي« محور چهاربانده و زیر بار ترافیک رفته است، 
ادامه داد:  امس��ال برنامه داریم ای��ن چهار کیلومتر  پایاني محور 

هراز مربوط به استان تهران را به اتمام برسانیم. 
مدی��ر کل راه و ترابري اس��تان تهران خاطرنش��ان کرد: این در 
حالي است که به دلیل شیب شیرواني بسیار تند منطقه، وجود 
خاک هاي رانش��ي و وجود گردنه صعب العبور، با موانعي مواجه 

هستیم که مشاور در حال بررسي منطقه است./ فارس

راه اندازی پلی به طول 42 کیلومتر  در چین

طوالنی ترین پل دریایی دنیا به طول 42.5 کیلومتر در چین با 
بودجه 2.3 میلیارد دالر راه اندازی شد. 

ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، این پل که در مجموع از 8 مس��یر 
حرکت تشکیل شده است در کینگدائو واقع در استان شاندونگ 
در ش��رق چی��ن ق��رار دارد.این پل ب��ا ط��ول 42.5 کیلومتر و 
پیش��ی گرفت��ن از رک��ورد قبلی ک��ه متعلق به پ��ل »دریاچه 
Ponchartrain Causeway« در لوئیزیان��ا به طول 38.35 
کیلومتر بود توانس��ت به طوالنی ترین پ��ل دریایی دنیا تبدیل 
شود.این پل از طریق خلیج »ژیائوژو« شهر بندری »کینگدائو« 

را به جزیره »هوانگدائو« متصل می کند.
فاصل��ه میان این دو منطقه بیش از 30 کیلومتر از وس��ط دریا 
اس��ت و این پل مس��یر 40 دقیق��ه ای بین این دو ش��هر را به 
حدود 20 دقیقه می رساند.براس��اس گزارش الرپوبلیکا، این پل 
در مسیر خود وارد یک تونل 10 کیلومتری نیز می شود. ساخت 
طوالترین پل دنیا که از می 2007 آغاز شد 14.8 میلیارد یوآن 

(2.3 میلیارد دالر( هزینه داشت.

 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت 
پیمانکاران اصالح شد 

با اصالح آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران، 
ش��رکت های زیرمجموعه بانک ها با هدف استفاده از تخصص و 
تجهیزات آنه��ا ، در طبقه بندی پیمانکاران جزء پیمانکاران نوع 

اول محسوب می شوند. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر، هیئ��ت وزیران در جلس��ه مورخ 
1390/3/8 بنا به پیش��نهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 22 
قان��ون برنامه و بودجه مصوب 1351 و ماده 26 قانون برگزاری 
مناقص��ات مص��وب 1383، آیین نامه طبقه بندی و تش��خیص 
صالحیت پیمانکاران را اصالح کرد.بر اساس این اصالحیه، متن 
زیر به عنوان تبصره ب��ه بند الف ماده 5 آیین نامه طبقه بندی و 
تشخیص صالحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه 1389/4/30 

اضافه می شود:
شرکتهای مشمول تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی 
که از محل س��پرده های مردم نزد بانک ها، موسس��ات اعتباری 
و ش��رکت های بیمه تشکیل ش��ده اند از نوع اول می باشند. این 
مصوب��ه از س��وی معاون اول رئیس جمهور ابالغ ش��ده اس��ت.

گفتنی است در قوانین موجود، شرکت های زیرمجموعه بانک ها 
)مش��مول تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی( در زمره 
شرکت های دولتی نیامده اند و به همین دلیل با هدف استفاده از 
تخصص و تجهیزات آنها، دولت این شرکت ها را جزء پیمانکاران 
نوع اول محسوب کرده است. بر اساس تبصره ذیل ماده 4 قانون 
محاس��بات عمومی، ش��رکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه 
و امث��ال اینها به منظور به کار انداختن س��پرده های اش��خاص 
نزد بانکها و مؤسس��ات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا 

می شوند از نظر این قانون، شرکت دولتی شناخته نمی شوند.
 

به جز سیمان بازار ديگر  مصالح ساختماني آرام است
ریی��س اتحادیه  فروش��ندگان مصالح س��اختماني با اش��اره به 
آشفتگي بازار سیمان و نامتعادل بودن عرضه و تقاضا اظهار کرد: 
وضع س��یمان خوب نیس��ت و درحال نرخ گذاري براي سیمان 
هستند که اگر تولید کنندگان با سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولید کنندگان به توافق برسند، مشکل حل مي شود.
محمدجعف��ر منتظ��ري با بیان این که کمبود س��یمان و عرضه  
کم آن از س��وي تولید کنندگان باعث شده وضع سیمان به هم 
بخورد، تصریح کرد: تولید کنندگان س��یمان در پي تجدید نرخ 
سیمان هس��تند و هر روز با سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان جلسه دارند، اما هنوز به توافق نرسیده اند.
وي با اش��اره به این که بازار دیگر مصالح س��اختماني آرام است، 
افزود: تولید کنندگان س��یمان و س��ازمان حمایت بر سر قیمت 
ب��ه توافق نرس��یدند که به امید خدا ب��ه زودي این اختالف حل 
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مي ش��ود. او با بیان این که قیمت س��یمان فرقي نک��رد، اما بازار 
سیاه پیدا کرده اس��ت، اظهار کرد: قیمت سیمان رقمي نیست و 
کاالیي است که اگر نباشد نمي شود ساخت وساز کرد. تاثیر قیمت 
سیمان شاید 0/5 درصد است. تولید کنندگان با سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان باالخره به نتیجه مي رس��ند؛ 
تولید کنندگان هم درس��ت مي گویند، هزین��ه انرژي خیلي زیاد 
است، اما سازمان حمایت مي گوید که بیش از 10 درصد افزایش 

قیمت نباید باشد.
منتظري در پایان خاطر نشان کرد که باید بر سر نرخ گذاري توافق 
شود، تولید اضافه شود و سیمان در بازار به مقدار بیشتري عرضه 
شود، چرا که االن با وضعیت کنوني بازار سیمان مقداري متشنج 

است. /ایسنا

برچسب انرژی  در ساختمانها الزامی می شود
مدیرکل دفتر امور مقررات س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی با 
بیان اینکه دریافت برچس��ب انرژی برای کلیه س��اختمانهای در 
حال ساخت الزامی است، گفت: شرکتهای حقوقی پس از تعیین 

صالحیت وظیفه ارایه برچسب انرژی را برعهده می گیرند.
غالمرضا هوایی بابیان اینکه برچست انرژی در ساختمانها تکلیف 
قانون اس��ت و موض��وع تنها تفاهم نامه میان 3 دس��تگاه دولتی 
نیس��ت، گفت: این قانون به تصویب مجلس هم رسیده اما هنوز 
آئین نامه آن برای اجرا ابالغ نشده است، براین اساس با مشارکت 
3 وزارتخانه نفت، نیرو و راه و شهرس��ازی، این قانون به اجرا می 
رس��د. وی افزود: برای اجرای برچس��ب انرژی در ساختمانها باید 
ش��رکتهای حقوقی صالحیت بندی شوند و شرکتها پس از احراز 
صالحیت می توانند به س��اختمانهای درحال س��اخت برچس��ب 
انرژی بدهند. مدیرکل دفتر امور مقررات س��اختمان وزارت راه و 
شهرسازی بیان کرد: پس از ابالغ براساس برچسب انرژی، ساخت 
و سازها در کشور انجام می گیرد و اخذ برچسب ساختمان برای 

تمامی ساختمانها الزامی است.
هوایی با بیان اینکه این قانون در تمام ساختمانهای کشور الزامی 
است، گفت: تمامی س��اختمانهای مسکونی، تجاری و اداری باید 
برچس��ب انرژی داشته باشند و از سوی شرکت های منتخب این 

برچسب ها را دریافت کنند.
وی در خص��وص انتخ��اب ش��رکتهای تعیی��ن برچس��ب انرژی 
س��اختمانها، بیان کرد: هنوز مشخص نیس��ت که این شرکتها از 
سوی چه نهادی تعیین صالحیت شوند اما اینکه زیر نظر سازمان 

نظام مهندسی باشند بعید به نظر می رسد.
مدی��رکل دفتر امور مقررات س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی 
افزود: این شرکتها پروانه صالحیت می گیرند و ممکن است با یک 
ساختار جدید انجمنی را تشکیل دهند که فقط به این امر بپردازد. 
هوایی درباره هزینه اجرای این قانون برای سازندگان ساختمانها 
گف��ت: این طرح هزینه کمی در حد 50 تا 100 هزار تومان برای 

هر س��اختمان دارد اما برای اخذ این برچسب، ساختمانها باید از 
مصالح نوین استفاده کنند که هزینه بیشتری را به نسبت مصالح 
سنتی دارد. البته این هزینه ها در کوتاه مدت به سازنده تحمیل 
می ش��ود اما در درازمدت به نفع مالک اس��ت، زی��را از هدررفت 
انرژی جلوگیری می کند و موجب صرفه جویی در انرژی می شود.

مدی��رکل دفتر امور مقررات س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی 
تصریح کرد: س��ازندگان باید در نوع درب و پنجره، رنگ دیوارها، 
نوع المپ، ژنراتور و مصالح س��اختمانی دقت داش��ته باش��ند تا 
از مصال��ح ان��رژی بر و با پرت انرژی باال در س��اخت س��اختمان 
ها اس��تفاده نش��ود که در صورت رعایت این موارد می توانند از 

برچسب انرژی با درجه باال استفاده کنند.
در این روش، س��اختمانها هم مانند لوازم خانگی از برچس��بهای 
انرژی A تا E برخوردار خواهند ش��د، این درحالی اس��ت که در 
حال حاضر حتی یک س��اختمان با درج��ه A و B مصرف انرژی 
هم در سطح کش��ور وجود ندارد.درصورتی که اگر در ساختمانی 
ب��ا رعایت تمامی مقررات امکان مص��رف کمتر از 100 کیلو وات 
 A ساعت در هر متر مکعب انرژی فراهم شود، امکان صدور درجه

یا B فراهم خواهد شد.
هم اکنون براساس آمارهای رسمی 40 درصد انرژی مصرفی کشور 
در س��اختمانها مورد اس��تفاده قرار می گیرد که در برنامه سوم و 
چهارم توس��عه دولت به منظور س��اماندهی مصرف انرژی در این 
بخش، مبحث 19 مقررات ملی س��اختمان تدوین و ابالغ  شد.بر 
این اساس، پیش بینی می شود با اجرای راهکارهای بهینه سازی 
در ساختمانهای موجود س��االنه 202 میلیون بشکه معادل نفت 
خام به ارزش 14.1 میلیارد دالر و اجرای مبحث 19 در ساخت و 
سازهای جدید 8.9 میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش 0.63 

میلیارد صرفه جویی حاصل شود. / مهر

بودجه عمراني کشور از مرز 460 هزار میلیارد 
ريال گذشت

سخنگوي کمیسیون عمران مجلس گفت: بودجه عمراني امسال 
کش��ور چیزي بیش از 460 هزار میلیارد ریال اس��ت. محمدرضا 
حس��ین نژاد در حاش��یه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه صنعت 
س��اختمان و وس��ایل گرمایشي و سرمایش��ي  اظهار داشت: این 
می��زان چیزي افزون بر 2 برابر اعتبارات عمراني س��ال گذش��ته 
کش��ور است. سخنگوي کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه 
جهش بسیار خوبي در کش��ور براي اجراي پروژه هاي عمراني به 
وجود آمده اس��ت، تصریح کرد: با وجود اختصاص چنین اعتباري 
آینده بخش عمران و آباداني کش��ور بس��یار روشن است.نماینده 
مردم شیروان در مجلس افزود: همچنین افزایش دو برابري میزان 
بودجه سال جاري، زمینه مساعدي را براي پیمانکاران این بخش 
به صورت بسیار مطلوب فراهم کرده است. وي با تاکید بر اینکه در 
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گذشته به دلیل مشکالت اعتباري بسیاري از پیمانکاران دچار سردرگمي در کارهایشان مي شدند، اعالم کرد: با این حال با افزایش دو 
برابري این اعتبارات این مشکالت تا حد زیادي برطرف مي شود.عضو کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي تصریح کرد: همچنین 
با این اقدام زمینه براي حضور فعال تر فاینانس��ورهاي خارجي براي س��رمایه گذاري هاي کالن در کشور مهیا مي شود. وي توضیح داد: 
در پي این حرکت، تحول بسیار بزرگي در چهار حوزه مهم سرمایه گذاري اعم از مسکن، راه، نیرو و صنایع به تدریج به وجود مي آید. 
حس��ین نژاد یادآور ش��د: با این تغییرات، زنجیره عظیمي از کارهاي عمراني در پروژه هاي مختلف به ویژه در راه و شهرسازي به وقوع 

مي پیوندد./ فارس

میزان تولید مصالح ساختماني غیراستاندارد 

معاون وزیر راه و شهرسازي با اشاره به این که 30 درصد مصالح ساختماني به روش غیر استاندارد تولید مي شوند، گفت: تا سال 1404 
میزان صنعتي سازي در کشور باید به 40 درصد برسد که اکنون از مرز 30 درصد گذشته  است.

دکتر محمود فاطمي عقدا ، رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، در گفت وگو با خبرگزاري ایسنا، اظهار کرد: مساله  استاندارد سازي 
مصالح از سال 84 آغاز شده است و 88 پایان مهلت واحد هاي تولید مصالح غیر استاندارد براي استاندارد سازي بوده است.

وي ادامه داد: اکنون با هماهنگي هایي که با نظام مهندس��ي، وزارت بازرگاني و موسس��ه ي اس��تاندارد انجام شده است، به طور جدي 
تقاضاي برخورد با تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مصالح ساختماني غیراستاندارد را داریم در این راستا روند بهبود 
مناسب بوده است، اما الزم است این امر به صورت جدي تداوم یابد و اجازه تولید مصالح ساختماني غیراستاندارد در کشور داده نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازي با بیان این که سرجمع حدود 30 درصد از مصالح تولیدي غیراستاندارد است، خاطرنشان کرد: بخشي از 
مصالح غیر اس��تاندارد مربوط به بلوک هاي پلي اس��تایلین و بخشي مربوط به بتن هاي آماده است اما در مقابل فوالد و سیمان که دو 

جزء اصلي ساخت وساز هستند تقریبا به صورت 100 درصد استاندارد تولید مي شوند.

 ی��ک اقتص��اددان مطلع از چاپ اسکناس��هاي بدون پش��توانه 
براي جبران کس��ري ها خبر داد و گفت: در حالي که مسئوالن 
سیاستهاي پولي )بانک مرکزي( به تکرار مصاحبه مي کنند ولی 
در مقابل مسئولین سیاس��ت هاي مالي )وزارت اقتصاد( سکوت 

پیشه کرده اند.
محمدحس��ین ادیب در گفت و گو با ف��ارس، در ارتباط با لزوم 
سازگاري بین سیاستهاي مالي و پولي اظهارداشت: بسته سیاست 
پولي باید در س��ازگاري با بسته سیاس��تهاي مالي باشد. اما در 
نقطه موجود، بس��ته مالي در عمل وجود ندارد و بسته سیاست 
پولي نیز در عمل با آنچه که مصوب مي شود، تعارضهاي جدي 
دارد. آنچه که در واقعیت اقتصاد کالن مش��اهده مي شود، عدم 
س��ازگاري سیاستهاي پولي و سیاستهاي مالي به صورت مطلق 

است. این اقتصاددان گفت: سیاستهاي پولي و مالي در دو جهت 
کام��اًل متفاوت حرکت مي کنند و برآیند  آنها، چیزي نزدیک به 
صفر است. تعارض بین سیاستهاي پولي و مالي، ساختاري است 
و در این حوزه، سیاستها باید نقد شود و نه شخصیتها، و تغییرات 
مدیریتي نیز بدون تغییرات س��اختاري چیزي را حل نمي کند. 
وي افزود: بنیاد مشکالت ساختاري در این حوزه به سیاستهاي 
پولي بازمي گردد. سیاست پولي در نفس خود دچار تعارض است 
و واجد و حاوي خطاي ترکیبي اس��ت. در مفهوم اقتصاد کالن، 
خطاي ترکیبي به مواردي اطالق مي شود که اجزاي یک سیاست 
ب��ه صورت انتزاعي و مجرد مثبت ارزیابي مي ش��ود. اما در کنار 
هم، داراي برآیند منفي خواهد بود. ادیب در توضیح این مس��أله 
اظهارداشت: بین نرخ سود سپرده و نرخ تسهیالت، رابطه یک به 

آث�����ار اق��������ت��������صادی
چاپ اسکناس  بدون پشتوانه برای جبران کسری  بودجه

 نقش پول در اقتصاد از جمله مباحث اساسی علم اقتصاد است و چنانچه حجم پول در گردش و ضریب فزایندگی آن در ارتباط با تولید 
و حجم و دادوستد و متناسب با آن تنظیم شود بی شک پول بدون پشتوانه ای خواهد بود که پایه پولی را افزایش داده و پول پرفشار 
را وارد جامعه می کند و به تبع آن تورم افزایش می یابد تورم ناشـی از چاپ اسـکناس های بدون پشتوانه نوعی مالیات نامریی است 
که دولت ها از مردم کشور خویش می گیرند که آثار سویی بر زندگی و هستی اجتماعی خانوارها و مردم آن کشور می گذارد. در این 
زمینه نظر خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران را به گزارشی از روزنامه جهان صنعت مورخ اول تیرماه سال جاری جلب می کنیم.
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یک وجود دارد و افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ تسهیالت 
مي انجامد، در وضع موجود نرخ تس��هیالت از بازده اقتصادي سه 
بخش صنعت، کش��اورزي و مسکن که معادل 68درصد از اقتصاد 
ایران است، بیشتر می باشد. لذا نرخ سود سپرده باید کاهش یابد تا 
نرخ سود تسهیالت به همین نسبت کاهش یابد. وي گفت: اظهارات 
اخیر رئیس کل بانک مرکزي در خصوص پیشنهاد بانک مرکزي به 
شوراي پول و اعتبار براي افزایش سود سپرده فاقد نگاه ساختاري 

به نظام پولي است.

جبران کسری ها
وي افزود: از س��وي دیگر کس��ري دولت به وی��ژه در بخش طرح 
مس��کن مهر که با چاپ اسکناس بدون پش��توانه به وسیله بانک 
مرکزي پوشش داده مي شود و به دلیل نبودن یک سیاست مالي 
به اقتصاد تحمیل مي شود، موجبات افزایش سنگین سپرده هاي 
غیردی��داري را فراهم می کند و افزایش س��پرده غیردیداري مي 
طلبد تا نرخ س��ود س��پرده افزایش یابد و افزایش سود سپرده به 
س��بب کسر بودجه دولت مي طلبد تا نرخ تسهیالت افزایش یابد 
و افزایش نرخ تس��هیالت اجراي فاز 2 قانون هدفمند کردن یارانه 
را غیرممکن مي سازد. این اقتصاددان گفت: اظهارات اخیر رئیس 
بانک مرکزي در خصوص پیشنهاد بانک مرکزي به شوراي پول و 
اعتبار براي افزایش سود سپرده نشان مي دهد بانک مرکزي قادر 
به درک سیاس��تهاي مالي نیس��ت. واقعیت این است که مدیران 
بانک مرکزي نگاهي بانکي به روندحرکت عمومي کش��ور دارند و 
فاقد بینش اقتصادي الزم هستند و مسئوالن مالي نیز بدون توجه 
به آثار پولي مواردي همچون کس��ر بودجه دولت، به اخذ تصمیم 
و تنظیم سیاس��تهاي مالي اقدام مي کنند. وي افزود: سیاستهاي 
مال��ي موجود و سیاس��تهاي پولي حاکم در نقط��ه موجود به بن 
بس��ت رس��یده اند و علت التهاب در ب��ازار و تصمیمات متناقض 
پول��ي و مالي به همی��ن نکته باز مي گردد. سیاس��تهاي پولي و 
مالي موجود اش��تباه اس��ت. ادامه دادن آن نیز نه تنها اشتباه که 
غیرممک��ن اس��ت و رها کردن آن نیز در ش��رایط موجود تبعاتی 
دارد. ادیب گفت: بنابراین، س��اختار اقتصادي کشور دچار مشکل 
شده است که خروج از آن، بازنگري در سیاستهاي پولي و مالي به 
صورت همزمان را طلب مي کند.  ایش��ان به عنوان راه حل گفت: 
ابتدا سیاس��تهاي مالي باید دگرگون ش��ود. پرداخت یارانه نقدي 
س��ه برابر درآمد س��ازمان هدفمند کردن یارانه باید متوقف شود. 
پرداخت تس��هیالت به مسکن مهر از طریق چاپ اسکناس بدون 
پشتوانه باید متوقف شود و عامل بي ثباتي و التهاب در بازار به این 
دو نکته مربوط مي شود و ظاهراً دولت قصد ندارد تا به سیاستهاي 
موجود در سال جاري پایان دهد. لذا، چاپ اسکناس بدون پشتوانه 
و پرداخت مقرري ماهانه به مردم باعث رش��د انتظارات تورمي و 
در ص��ورت تداوم طي 50 روز آینده ب��ه افزایش انتظارات تورمي 
مي انجام��د. ادیب گفت: طي 12ماه منته��ي به ماه میالدي قبل 
تورم فقط در 12 کشور 2رقمي بوده است و ایران چهارمین کشور 

داراي باالترین رتبه تورم بوده است. در صورت تداوم این سیاست 
طي 50 روز آینده ایران به رتبه سوم خواهد رسید.

سکوت و عدم اطالع رساني 
ادیب گفت: ایران کش��ور افراط و تفریط اس��ت. معاون راهبردي 
رئیس جمهور و مسئول بودجه کشور در زمینه بودجه باید بیشتر 
مصاحبه کند، و شفاف سازی نماید؛ بدون آن و با تغییراتي که در 
نحوه ارائه بودجه به مجلس ارائه شده است، عماًل در قانون بودجه 
امکان رصد بودجه کش��ور به وسیله کارشناسان وجود ندارد و در 
نقط��ه مقابل آن، رئیس کل بانک مرکزي روزانه بعضاً تا دوبار نیز 
مصاحبه مي کند. وي افزود: ایش��ان بارها از سرریز کردن دالر به 
بازار براي شکس��تن قیمت س��خن گفته اند و در روز بعد از ایجاد 
8 باجه در فرودگاه ها برای تأمین نیاز ارزی مسافران سخن گفت.

این اقتصاددان گفت: رئیس کل بانک مرکزي در مصاحبه دیگري 
از عدم ارائه ارز به مردم عادي سخن مي گوید و در مصاحبه بعدي، 
با این تصور که نیاز 9 میلیون مس��افر خارج از کش��ور در سال با 
8 باجه بانکي در فرودگاهها تأمین خواهد ش��د، از شکسته شدن 
قیمت ارز پس از فعال شدن 8 باجه در فرودگاهها سخن مي گوید.

وي افزود: اگر مطالب، رئیس کل بانک مرکزي طي ماه گذش��ته 
در کنار هم قرار داده ش��ود از آن مستفاد مي شود که رئیس کل 
بانک مرکزي نیز سیاست روش��نی را در این مورد ارائه نمی کند. 
ادیب گفت: در حوزه مالي اساس��اً اطالع رس��اني نزدیک به صفر 
است. اطالعات مربوط به بودجه کشور تا 50روز قبل فقط تا بهمن 
1388 منتش��ر شده بود و اطالعات زنده اي از بودجه کشور وجود 
نداش��ت. در نقطه موجود نیز آخرین اطالعات مربوط به عملکرد 
بودجه، تا آخر آذر 89 منتشر شده است، در حالي که علت التهاب 
در بازار فقط هنگامي روشن مي شود که عملکرد بودجه طي 6ماه 

گذشته منتشر شده باشد.
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جزئیات ضوابط اجرای بودجه 90 ابالغ شد

ممنوعیت استفاده از بودجه عمرانی در امور جاری
همه ساله شاهد این واقعیت هستیم که ارقامی به عنوان بودجه عمرانی در کلیات الیحه بودجه به صحن مجلس تقدیم می شود و سپس 
تأیید و تصویب می گردد ولی آنچه در عمل صرف پروژه ها و طرح های عمرانی یا به بیانی بهتر طرح های تملک دارایی های سـرمایه ای 
می شـود کمتر از آن اسـت به طوری که بین 30 تا 45 درصد از رقم واقعی آن در طی سـال کاهش می یابد و به تعبیر بهتر برای جبران 
بخشـی از کسـری بودجه جاری از بودجه عمرانی برداشت می شود و به همین دلیل همواره با مشکل کمبود تخصیص منابع در پروژه ها 
روبرو هسـتیم. برای برون رفت از این مسـأله به نظر می رسـد در اباغیه ضوابط اجرایی بودجه 90 برداشت از بودجه عمرانی برای رفع 
بخشـی از تنگناهای بودجه جاری ممنوع شده اسـت؛ در این زمینه نظر خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران را به جزئیات ضوابط 

اجرایی بودجه 90 به نقل از روزنامه جهان صنعت مورخ اول تیرماه سال جاری جلب می کنیم.

جزئیات ضوابط اجرای بودجه 90 مصوبه هیات دولت منتشر شد 
که براساس آن، استفاده از اعتبارات عمرانی برای هزینه های جاری 
ممنوع شد. هیات وزیران به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون 
بودجه س��ال 1390 کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تش��کر از همه دستگاه ها و 
اش��خاصی که با رعایت ضوابط اجرای��ی قانون بودجه 1389 کل 
کشور کاهش قابل مالحظه ای را در هزینه های مصرفی دولت رقم 

زدند، ضوابط اجرایی بودجه 90 را به 
تصویب رساند.

هم��ه  ضواب��ط،  ای��ن  براس��اس 
دس��تگاه های اجرای��ی ک��ه فعالیت 
اصل��ی آنها در غیر ش��هر تهران قرار 
دارد، موظفن��د دفاتر و امکانات خود 
را در شهر تهران تعطیل کنند. حق 

اس��تفاده از اموال غیر منقولی ک��ه در اجرای این بند مازاد تلقی 
می گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف می شود. 
روس��ای دس��تگاه های اجرایی یا مقام های مجاز از س��وی آنها و 
نیز ذی حس��ابان و مدیران مالی مربوط، مس��وول اجرای این بند 
هس��تند. شرکت های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران 
اس��ت ولی به پیش��نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب 
مجمع عمومی  ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول 

حکم این بند هستند.

تعیین تکلیف نیروهای مازاد
بر اس��اس ضوابط اجرایی قانون بودجه س��ال 1390 کل کشور، 
دستگاه های اجرایی موظفند، مشخصات نیروی انسانی مازاد خود 
را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعالم 
کنند تا نسبت به تامین نیروی مورد تقاضای دستگاه های اجرایی، 

از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.

استفاده هزینه ای از بودجه عمرانی 
اعتبارات طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای صرفا برای اجرای 
طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و 
نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه های تفریحی خارج از موضوع 
طرح تملک دارایی های س��رمایه ای مربوط ممنوع اس��ت. روس��ای 
دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی 
مربوط، مسوول اجرای این بند هستند. ضوابط اجرایی قانون بودجه 

سال 1390 کل کشور تصریح دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی 
برای انجام کار معین )مشخص( با رعایت قوانین و مقررات در سقف 
تعداد سال 1387 و حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز است.

همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی 
دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر 
طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل،  خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری 
تاسیس��ات )بدون سپردن وظایف پست های س��ازمانی به کارکنان 
شخص حقوقی طرف قرارداد( با رعایت 
موارد فوق مجاز اس��ت. بر اس��اس این 
ضوابط، دستگاه های اجرایی و دارندگان 
ردیف و دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی و پژوهش��ی موظفن��د اطالعات 
مربوط ب��ه درآمدهای اختصاصی خود 
و عملکرد آن را به معاونت برنامه ریزی 
ارسال کنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت 

حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با این معاونت مجاز است.

بازنشستگی پیش از موعد
بر اس��اس ضوابط اجرایی قانون بودجه س��ال 1390 کل کش��ور، 
اختیارات هیات وزیران درخصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش 
از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش 
از موعد کارکنان دولت و اصالح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 
ماده واحده یاد شده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع 
ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت به اکثریت وزرای عضو کمیس��یون اجتماعی دولت تفویض 
می ش��ود.  موافقت با بازنشس��تگی پیش از موعد کارکنان دولت- 
موضوع قانون تمدید قانون بازنشس��تگی پی��ش از موعد کارکنان 
دولت- منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار 
در سایر هزینه های دس��تگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رییس 
دس��تگاه اجرایی یا مقامات مجاز از س��وی وی موضوع تبصره یک  
ماده 53 قانون محاسبات عمومی و ذی حساب یا مدیر مالی مربوطه 
و پس از اخذ مجوز از کمیس��یون یاد ش��ده است. بر اساس ضوابط 
اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مسوولیت اجرای احکام 
و الزام��ات قانون، ضوابط اجرای��ی، مفاد ابالغیه ها و موافقتنامه ها و 
تخصیص ها حسب مورد بر عهده روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از 

سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط است.
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 طرح های بس��یاری در استان کهگیلویه و بویراحمد 
وجود دارد که پرونده های آن سال هاست راکد مانده 
اس��ت به طوری که زمان برخ��ی از آنها به چند دهه 

می رسد ولی کماکان مختومه نشده اند.
استان کهگیلویه و بویر احمد بخشی از سرزمین ایران 
واق��ع در منطقه زاگرس مرکزی اس��ت که به گفته 
عبدالحس��ین نافیان، معاون برنامه ریزی استاندار، از 
آغاز انقالب تاکنون فقط 800میلیارد تومان توانسته 
است برای سرمایه گذاری در بخش های عمرانی جذب 
کند. با این حال، همین س��رمایه گذاری اندک نیز در 
بس��یاری از موارد پس از گذشت سال ها به سرانجام 

نرسیده است.
در ای��ن اس��تان، طرح های��ی را می ت��وان یافت که 

علی القاعده باید در مدت 4 تا 5 س��ال به بهره برداری می رسیدند، 
ام��ا بعد از گذش��ت نزدیک ب��ه 2دهه، کمی بیش��تر از 50درصد 
پیشرفت فیزیکی داش��ته اند. کمبود اعتبارات، مشکالت حقوقی، 
ضعف پیمانکاری و اعمال نشدن نظارت دقیق از جمله دالیلی است 
که تاکنون در توضیح دالیل نیمه کاره ماندن طرح های عمرانی در 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان ش��ده است. اکنون تعداد این طرح ها 
به حدی رسیده است که منوچهر حبیبی، معاون عمرانی استاندار 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د می گوید: »از تعریف پ��روژ ه ای جدید در 
سال90 جلوگیری می ش��ود.« با این حال میزان اعتبار مورد نیاز 
برای تکمیل طرح های نیمه کاره اس��تان بسیار بیشتر از اعتباراتی 
اس��ت که در یک سال برای کهگیلویه و بویر احمد در نظر گرفته 
می ش��ود. از ای��ن رو، حتی درصورت تعریف نش��دن طرح جدید، 

اعتبارات سال90 برای تکمیل این طرح ها کافی نیست.

محور 17ساله
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره محور ارتباطی 
پاتاوه- دهدش��ت می گوید که این طرح در س��ال92 یعنی پس از 
19س��ال به بهره برداری می رسد. کلنگ ساخت این جاده که یکی 
از طرح های عمرانی قدیمی استان به شمار می رود، در سال73 به 
زمین خورده است.البته معاون عمرانی استاندار، اتمام این پروژه را 
در سال92 منوط به تخصیص بموقع اعتبارات کرده است. تاکنون 
این جاده 137کیلومتری 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حبیبی اضافه می کند: »در مجموع 13 دهنه تونل به طول 7هزار و 
500 متر در این محور حفر می شود که تاکنون 3 هزار و 500 متر 
آن اجرایی ش��ده است. وی همچنین تعداد پل هایی را که در این 
محور باید ساخته شود، افزون بر 500دستگاه در 3 اندازه کوچک، 
متوس��ط و بزرگ اعالم می کند و می افزاید که 207 دس��تگاه پل 

تاکنون به اتمام رسیده است.
به گفته وی، این محور نیمه کاره بخشی از کریدور شمال- جنوب 
کشور است که با بهره برداری از آن فاصله بندر امام خمینی)ره( که 
یکی از گلوگاه های تجاری و اقتصادی ایران محس��وب می شود، تا 
پایتخت 220 کیلومتر کوتاه تر می ش��ود و در نتیجه متوسط زمان 

مسافرت 4 ساعت کاهش می یابد.

جاده 12 ساله
یک��ی دیگر از طرح ه��ای نیمه کاره کهگیلوی��ه و بویراحمد محور 

ارتباطی یاسوج - دهدشت است که از بخش سادات می گذرد.
اهمیت این جاده به اندازه تکمیل کریدور ش��مال - جنوب کشور 
نیس��ت و زمان کلنگ خوردن آن به سال 78 برمی گردد، اما برای 
ساکنان شهرستان کهگیلویه که تردد زیادی با مرکز استان دارند، 

تکمیل این محور بسیار مهم است.
معاون عمرانی اس��تاندار زمان بهره برداری از این طرح را امس��ال 
اعالم می کند و می گوید: »کل مس��یر در حال ساخت دهدشت - 
یاسوج 170 کیلومتر است که 28 کیلومتر آن باقی مانده است.«به 
گفت��ه وی، س��اخت این مح��ور ارتباطی فاصله 2 ش��هر بزرگ و 

طرح هايی که پیش از تولد به پیری می رسند
 طرح های نیمه کاره به نوعی موجب اتاف و نابودی منافع ملی کشور می شود زیرا هر طرحی واجد بیانیه مأموریتی 
اسـت که در فرایند توسـعه نقش دارد و چنانچه این قبیل طرحها و پروژه ها نیمه کاره رها شوند روند توسعه دچار 
وقفه شـده و آثار )Externality( آن تحقق نمی یابد در این زمینه نظر خوانندگان گرامی را به گزارشـی به نقل از 

روزنامه همشهری مورخ 29 خردادماه سال جاری جلب می کنیم.
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پرجمعیت استان را 35 کیلومتر کوتاه تر می کند و به روند توسعه 
استان سرعت بیشتری می دهد.

  

فرودگاه 17 ساله
در فهرس��ت طرح های نیم��ه کاره حوزه راه و تراب��ری می توان از 
فرودگاه گچساران نام برد که در یکی از شهرهای نفتی ایران واقع 
شده است. ساخت این فرودگاه از سال73 شروع شده اما تاکنون 

به بهره برداری نرسیده است. حبیبی 
زمان افتتاح این فرودگاه را نیز س��ال 
90 اعالم کرده اس��ت. این روزها که 
درباره به پایان رس��یدن طرح های با 
تأخیر زمانی بیش از یک دهه استان 
در حوزه راه خبرهای امیدوارکننده ای 
منتش��ر می ش��ود، ع��ده ای نگ��ران 
طرح های��ی مانند راه آهن اس��تان و 
چندین بزرگراه هستند که اواخر سال 
گذشته و اوایل امسال کلنگ ساخت 
آنه��ا به زمی��ن خورد و ای��ن نگرانی 
وجود دارد که مبادا طرح های جدید 

نیز به سرنوشتی مشابه دچار شوند.

در انتظار 2 واحد پتروشیمی
طرح های بخش صنعت نیز وضعی مش��ابه پروژه ه��ای حوزه راه 
دارند؛ به طوری که دیگر وعده های داده ش��ده درباره پتروشیمی 
دهدش��ت و گچس��اران توجه کس��ی را به خود جلب نمی کند و 
این درحالی اس��ت که مکان پیش بینی شده برای ساخت این دو 
کارخانه پتروش��یمی در کنار چاه های نفت و گاز استان قرار دارد 
و فاصله آنها با دریا در حدود یک س��اعت اس��ت.عملیات   اجرایی 
کارخانه     پتروش��یمی گچس��اران ک��ه در س��ال81 کلنگ آن به 
زمین زده شده پس از 9سال چندان پیش نرفته است و به گفته 
محمدحس��ین حیدرپور، رئیس س��ازمان صنایع و معادن استان، 

فقط 30درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وضع واحد پتروش��یمی دهدش��ت نیز که وعده راه اندازی آن در 
سفرهای استانی دولت به س��اکنان استان کهگیلویه و بویراحمد 

داده ش��ده بود، بدتر از پتروشیمی گچس��اران است، زیرا از سال 
86 تاکنون تنها تابلویی در محل ساخت آن مشاهده می شود. این  
 در   حالی   اس��ت   که  غالمحسین نجابت، معاون وقت وزیر نفت در 
امور پتروشیمی، در مراسم کلنگ زنی این طرح گفته بود مجتمع 
پتروشیمی دهدش��ت با 400 میلیون دالر اعتبار، در سال 89 به 
بهره برداری می رسد. وی   افزوده بود : »برای اجرای این طرح بزرگ 
مل��ی 237 میلیون یورو از محل حس��اب ذخیره ارزی و فاینانس 
و 797 میلیارد ریال نیز تسهیالت بانکی و اوراق مشارکت هزینه 

می شود. «

تغییر سرمايه گذار
در بخش معدن نیز می توان چندین طرح  نیمه کاره را سراغ گرفت. 
معدن فسفات چرام جزو معادنی است که مسئوالن استان همیشه 
برای راه اندازی آن، برنامه ریزی کرده اند اما هیچگاه نتوانس��ته اند 
س��رمایه گذاری برای این معدن جذب کنند و این در حالی است 
که به گفته رئیس س��ازمان صنایع و معادن اس��تان، معدن چرام 

بزرگ ترین معدن فسفات خاورمیانه است.
رئیس س��ازمان صنایع و معادن اس��تان درباره آخرین وضع این 
مع��دن که مطالعاتش در اواخر دهه60 به پایان رس��یده اس��ت و 
از همان موقع بس��یاری از جمعیت 
بیکار اس��تان به زمان بهره برداری 
آن چش��م دوخته اند، گفته اس��ت 
که معدن بزرگ فس��فات چرام به 
س��رمایه گذار جدیدی واگذار شده 
اس��ت و  پیش بین��ی می ش��ود این 
سرمایه گذار بتواند این معدن را به 
بهره برداری برساند. حیدرپور اضافه 
می کن��د: »س��رمایه گذار جدید که 
به نظر می رسد از سرمایه گذار قبلی 
از لحاظ علمی و توان سرمایه گذاری 
توانمندتر باش��د، ق��رارداد اولیه را 

منعقد کرده است.«

تغییر پیمانکار
در زمین��ه طرح های عمرانی نیمه کاره که کاربری خدماتی دارند، 
نیز می توان از بیمارستان 200 تختخوابی یاسوج نام برد که پس 
از 4س��ال فقط 30درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته است؛ حال 
 آنکه مطابق زمان بندی اعالم ش��ده امس��ال باید ب��ه بهره برداری 

می رسید.
به گفته معاون عمرانی اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد، درصورت 
تأمین منابع مالی، بیمارس��تان 200 تختخوابی یاسوج تا 30ماه 
دیگر به بهره برداری می رس��د. حبیبی علت تاخیر در ساخت این 
بیمارستان را که عملیات اجرایی آن از سال 86 شروع شده است، 
س��هل انگاری پیمانکار قبلی اع��الم کرد و اف��زود: »عملکرد این 
پیمانکار مورد رضایت مسئوالن نبود، به همین دلیل برکنار شد.«

این روزها که درباره به پایان 
رسیدن طرح های با تأخیر زمانی 
بیش از یک دهه استان در حوزه 

راه خبرهای امیدوارکننده ای 
منتشر می شود، عده ای نگران 

طرح هایی مانند راه آهن استان و 
چندین بزرگراه هستند که اواخر 
سال گذشته و اوایل امسال کلنگ 

ساخت آنها به زمین خورد
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  -لطفا تعریفی از هدفمند کردن یارانه ها ارائه دهید؟
هر س��اله مبالغ قابل توجهی از بودجه دولت بصورت غیر مستقیم 
جه��ت کمک به بنیه اقتصادی مردم بصورت بالس��ویه هزینه می 
گردد ) بخصوص در بخش انرژی( که در طرح جدید مقرر گردیده 
این کمک هزینه ها بصورت مس��تقیم و نقدی و بالسویه در وجه 
مردم پرداخ��ت گردد و مردم با در نظ��ر گرفتن نقدینگی واقعی 
خود در مراجعه به بازار با توجه به قیمت های رقابتی اقتصاد آزاد 
به میزان واقعی خود نس��بت به تهیه و مصرف مایحتاج )از جمله 

انرژی( اقدام نمایند.
 -مزیت هـای هدفمند کردن یارانه هـا را در ابعاد مختلف 
از جمله در مورد پـروژه های زیربنایی و طرح های عمرانی 

توضیح دهید؟
در محیط خانواده این طرح به پیش��گیری از اس��راف و مصرف در 
حد نیاز، در حوزه کشاورزی به مراقبت در تولید محصول مرغوب تر 
جهت عرضه مطلوب تر در بازار، در حوزه صنعت به رقابت در تولید 

محصوالت��ی که با حفظ کیفیت انرژی 
کمتری مص��رف نماین��د، و در حوزه 
خدمات به تالش جهت حفظ کیفیت 
و در عی��ن حال رقابت در ارائه خدمات 
مناسبتر و ارزان تر می انجامد. در مورد 
پروژه ه��ای س��اختمانی هدفمن��دی 
یارانه ه��ا آثار قابل توجه زی��ادی دارد، 
لیک��ن ب��ه ذک��ر یک م��ورد بس��نده 
می گردد و آن هم اینکه در تولید اکثر 
فرآورده های فنی و مصالح ساختمانی 

که در س��اخت یک س��اختمان مورد نیاز اس��ت، انرژی نقش قابل 
توجهی دارد، لذا در قیمت تمام شده آن نیز تأثیر خواهد گذاشت، 
از طرف��ی به دلیل بدس��لیقگی در مصرف مصال��ح ، از دیرباز پرت 
مصالح در کش��ور ما بسیار زیاد بوده به نحوی که بعضاً تا 20دصد 
هم برآورد شده اس��ت، لذا مراتب مذکور موجب می گردد مراقبت 
بیش��تر در مصرف بجای مصالح داشته باش��یم و از اتالف و دورریز 
مصالح پیشگیری نمائیم. ضمن این که شبهه افزایش قیمت تمام 

شده محصوالت ساختمانی هم وجود دارد.
-آیا هدفمند کردن یارانه ها آثاری منفی دربر دارد؟

چنانچ��ه طرح مذکور یک پروژه تلقی گردد، بدیهی اس��ت امکان 
موفقیت هرچه بیشتر هر پروژه ای مرهون اجرای صحیح و استفاده 
از ابزار مناس��ب و نیروی انس��انی ورزی��ده و در عین حال نظارت  
و کنت��رل جهت هدایت مطلوب می باش��د. در غی��ر اینصورت هر 

پروژه ای محکوم به شکست است.

- قوت هـای احتمالی هدفمندسـازی یارانه ها شـامل چه 
مواردی می شود؟

به صورت کلی اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها باعث صرفه جویی، 
پیش��گیری از اس��راف، رقابت در حفظ و ارتقاء کیفیت و  اعتدال 

است. 
-جمع بندی کلی شما از هدفمندسازی یارانه ها با توجه به 

ضعف ها، قوت ها، تهدیدها و فرصت ها چیست؟
هدفمن��دی یارانه ها فرصت مناس��بی اس��ت ت��ا بتوانیم مصرف 
ان��رژی را درداخ��ل کش��ور  تقلی��ل داده و مانند گذش��ته جزء 
کش��ورهایی ک��ه لقب بیش��ترین مصرف کننده ان��رژی را در دنیا 
دارن��د، نباش��یم. ضمن این که در بازار رقابت��ی تولید کاال، جهت 
 ارتقاء کیفی��ت تالش کنیم. با اجرای این ط��رح موجباتی فراهم 
می ش��ود تا طعم میوه های تولیدی کش��ور عزیزمان را فراموش 
نکرده و ذائقه خود  را به میوه های خوش رنگ اما بی مزه اروپایی 
ع��ادت ندهی��م و فقط افرادی که تمکن مالی داش��ته و تمایل به 
زندگی مرفه دارند، هزینه های ویژه آنرا 

پرداخت نمایند. 
 - علـت بدهـی و معـوق مانـدن 
پیمانـکاری بخـش   مطالبـات 
  پروژه های عمرانی را در چه عواملی

 می توانید خاصه کنید؟ 
ت��وان  م��ی  را  مختلف��ی  عوام��ل 
برش��مرد از جمل��ه: 1-ع��دم تبح��ر 
کاف��ی بعض��ی کارشناس��ان دولتی در 
 رس��یدگی ب��ه ص��ورت وضعی��ت ه��ا
 و مطالب��ات پیمان��کاران و لزوماً طوالنی ش��دن زمان بررس��ی . 
2-بوروکراس��ی موج��ود در بعض��ی بخش��های کارفرمایی منجر 
به طوالنی ش��دن گردش کار ) بررسی، کس��ب مجوز وپرداخت( 
مطالبات پیمانکاران می گردد. 3-عدم ش��هامت بعضی مسئولین 
محلی در تصمیم گیری و صدور دس��تور صریح جهت پرداخت به 
موق��ع مطالبات پیمانکاران و ع��دم آگاهی از تاثیرات مثبت اتمام 
سریع پروژه های عمرانی ، تا حدی که بعضاً درانتهای سال نسبت 
به اس��ترداد بودجه های عمرانی که قادر به ج��ذب آن نبوده اند  

اقدام  می نمایند.
- نقش پروژه های عمرانی را در توسـعه و در زیرساختهای 

توسعه چگونه است؟
نقش پروژه های عمرانی در توس��عه بی بدیل است. اساساً توسعه 
بدون ایجاد زیرس��اخت های الزم مفهومی ندارد، زیرساخت های 
اولیه توس��عه شامل  ایجاد و گسترش راههای شهری و روستایی، 

در گفــــتگو با مــــــهــــــــندس مــــــــــهدی مــــوذن بــــررسـی شـد؛

تاثیر هدفمندی يارانه ها بر پروژه های عمرانی

هدفمندی یارانه ها فرصت مناسبی 
است تا بتوانیم مصرف انرژی را 
درداخل کشور  تقلیل داده و مانند 
گذشته جزء کشورهایی که لقب 
بیشترین مصرف کننده انرژی را 

در دنیا دارند، نباشیم

 مهندس مهدی موذن عضو اصلي سـومین دوره هیات 
مدیره کانون کاردان هاي فني سـاختمان استان تهران 
و رئیـس هیات مدیره این کانون  اسـت. با آقای موذن 
گفتگـوی کوتاهی درباره تاثیر هدفمنـدی یارانه ها بر 
پروژه های عمرانی داشـته ایم کـه خوانندگان محترم 

مجله را به خواندن مشروح آن دعوت می نمائیم.
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توس��عه خطوط ریلی و گسترش مس��یرهای هوایی و دریایی می 
باشد و هم چنین ایجاد ابنیه و مستحدثات متناسب با نیاز بخش 
های مختلف فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی 
و غیره اس��ت. پروژه های عمرانی در ایجاد اشتغال نقش مستقیم 
دارد. در رشد اقتصادی نیز پروژه های عمرانی جزء شاخص ترین 

شاخص های تاثیرگذار می باشد.
-پژوهش های پیمانی نشان می دهد که با انجام پروژه های عمرانی 
حدود 2/5 نفر ش��غل پیوسته و مس��تمر و 0/3 نفر شغل مستمر 
غیر پیوس��ته ایجاد می ش��ود )جمعا 2.8 نفر( اگر دستاوردهای 
این پروژه ها را بپذیریم، عوامل مؤثر در مش��کالت فراروی  اجرای 
پروژه های عمرانی چیس��ت؟ به بیانی چرا مطالبات پیمانکاران و 
صورت وضعیت آنها به موقع پرداخت نمی شود؟ برای برون رفت از 

مشکالت این بخش  و در این زمینه ها چه پیشنهادهایی دارید؟
جهت برون رفت از مشکل عنوان شده عوامل متعددی را می توان 

نام ب��رد از جمله: 1-گماردن افراد متخصص، ورزیده و مجرب در 
رأس تصمیم گیری های مرتبط با پروژه های عمرانی. 2-گس��یل 
کارشناسان پشت میزنشین بخش های دولتی به داخل پروژه ها تا 
با واقعیت و مشکالت اجرائی پروژه ها از نزدیک آشنا شوند و درک 

اصولی تر و واقع بینانه تری ازمشکالت پیمانکاران داشته باشند.
3-برگزاری دوره های توجیهی برای کارشناس��ان و ناظرین پروژه 
های عمرانی تا با حقوق پیمانکاران و مفاد ش��رایط عمومی پیمان 
بیش��تر آشنا ش��وند و برای پیمانکاران و مجریان پروژه ها  احترام 
بیش��تری قائل شده و این تصور سنتی که پیمانکاران جهت کسب 
در آمد بیشتر به هر وسیله ای متوسل می شوند را از ذهن خود دور 
نمایند و با ارزش واقعی این اس��توانه های اصلی تولید و تالش در 
کشور، آشنا شوند و در یک کالم )ممکن است سوگند خورده باشیم 
که حقوق کارفرما را حفظ نمائیم، لیکن هیچ گاه س��وگند نخورده 
ایم که برای منافع بیشتر کارفرما ،حقوق پیمانکار را نادیده بگیریم(.

 انتقال دفتر نمايشگاه های بین المللی آلمان به آدرس جديد
)برلین، دوسلدورف، مونیخ و هانوفر(

نمایشگاه های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، پزشکی، غذایی و سایر موارد در اقصی نقاط کشور آلمان و خصوصاً در شهرهای برلین، 
دوس��لدورف، مونیخ و هانوفر فعالیت پیگیرانه خود را از یکش��نبه 12تیر 1390 )3 ژوئیه 2011( در محل آدرس جدید آغاز نمودند. 

پیگیری و فعالیت در این ارتباط به شرکت فوژان راهبران محول گردید که شرح مختصری از رزومه بانیان آن به شرح ذیل است:
آقای دکتر ابوالحسـن رامین فر )رئیس هیئت مدیره(: رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مواد ش��یمیایی ساختمان و 

پایه گذار چند شرکت از جمله کلینیک ساختمانی ایران و آرمالت
خانم نیلوفر پِنکار )نایب رئیس هیئت مدیره(: پیش از این به مدت 14 س��ال در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان مش��غول 
به کار بوده و مدیریت بخش نمایش��گاه های آن اتاق و مس��ئولیت نمایشگاه های برلین، دوسلدورف، مونیخ و اسباب بازی نورنبرگ را 

عهده دار بوده است.
خانم نارینه آزلبار )مدیرعامل(: طی مدت 4 سال گذشته مسئولیت شرکت نمایشگاه های آلمان-هانوفر را در اتاق بازرگانی ایران 

و آلمان به عهده داشته است.
خانم رها رامین فر )عضو هیئت مدیره(: در 3 س��ال گذشته عهده دار مسئولیت و نماینده نمایشگاه های بین المللی کلن در اتاق 

بازرگانی ایران و آلمان بوده است.
آقای مهندس خزاعی،  مدیر اجرایی پیمانکاران رسـته آب در جلس��ه مش��ترکی با خانم ها پِنکار نایب رئیس هیئت مدیره و 
آزلبار مدیرعامل شرکت فوژان راهبران در چارچوب گسترش روابط و همکاری های فی مابین با نمایشگاه های آلمان و ایجاد شرایط و 

امکانات بهتر برای اعضای محترم انجمن در روز چهارشنبه 22 تیر 90 در خصوص موارد زیر مذاکره و توافق نمودند:
 ارائه س��رویس های ویژه )VIP( به اعضای عالیقدر هیئت مدیره انجمن ش��رکت های ساختمانی در هر یک از نمایشگاه هایی که 

مایل به بازدید از آن باشند
 آماده س��ازی و معرفی بس��ته های مسافرتی متناسب با هیئت اعزامی از اعضای محترم انجمن، به معرفی مدیریت ارجمند انجمن 

شرکت های ساختمانی
 معرفی هیئت اعزامی به مدیران اجرایی هر نمایشگاه و مراسم استقبال و تعاریفی در ویژگی های آن به هنگام ورود هیئت

تنظیم قرار مالقات برای متقاضیان اعضاء انجمن نزد شرکت ها و کارخانجات مورد نظر، مشروط بر این که قباًل با دفتر فوژان راهبران 
هماهنگی الزم بعمل آمده باشد

 ایجاد پل ارتباطی با انجمن شرکت های ساختمانی/راهسازی آلمان و مشاوران مربوطه
همچنین مقرر ش��د تا نمایندگان دو مجموعه در جلس��ات مشترک دیگری در خصوص سایر خدماتی که می توان به اعضای محترم 
انجمن ارائه کرد، نشست هایی را برگزار کنند. از مدیران گرامی شرکت های عضو تقاضا دارد برای کسب آگاهی بیشتر با آقای مهندس 

خزاعی و یا با شرکت فوژان راهبران به نشانی زیر تماس حاصل فرمایند:
 شرکت فوژان راهبران:  میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، نبش خیابان هشتم غربی، پاک 6، واحد 10

info@fujan-rah.ir :کدپستی 1514736311      تلفن: 885 00 885 و 539 539 88       فاکس: 884 00 885      پست الکترونیکی



57

 اهمیت ساخت و ساز 
س��اخت وس��از بزرگترین بخش اقتصاد کشور اس��ت و پرژه هاي 
عمران��ي صرفاً پاره اي از این بخش عظیم را تش��کیل مي دهد و 
متأثر از ش��رایط و جایگاه کلي س��اخت و ساز است. تنها مسکن 
بیش از 30 درصد تش��کیل سرمایه ثابت ملي و 13 تا 15 درصد 
اش��تغال کل را شامل می ش��ود. ضمن این که سرمایه این بخش 
عظیم عمدتاً توسط بخش خصوصي تأمین مي شود. )97/3 درصد( 

شرایط ساخت وساز در یک نگاه 
ساخت و ساز ما از جوانب مختلف با انتقادات 
گوناگون مواجه است، این انتقادات را می توان 

در دو گروه اصلی به شرح زیر توضیح داد.
الف- عدم مدیریت ش��اخصهای پایه یا عدم 

مدیریت منابع، زمان و کیفیت 
ب- ع��دم تحقق اهداف فراکاربردی از جمله 
ایمنی، مصرف بهینه انرژی، مالحظات زیست 
محیطی، پایداری)عمر س��اختمان(، انعطاف 
پذیري، ضری��ب بازیافت، هوی��ت معماري، 

کیفیت بصري و . . . 
دس��ته اول اهداف بنیادین تولید س��اختمان 
هستند و نحوه تحقق آنها جایگاه ساخت وساز 
م��ا را در عرصه رقابت جهان��ي رقم مي زند و 

دسته دوم که موارد متعددي را دربر مي گیرد. انتظارات امروزین از 
این پدیده ذوجوانب است، هر ساختمان بجز اهداف کاربردي بنا به 
موقعیت، ش��رایط و راهبردهاي مورد نظر، بخشي از این ویژگي ها 

را تعقیب مي کند. 

تحلیل ها نشان می دهند که: 
1- در برنامه ری��زی ُخ��رد و س��نتی، اساس��اً ظرفی��ت مدیریت 
شاخص های پایه و تحقق اهداف فراکاربردی به وجه فراگیر وجود 
ندارد. 5 دهه تالش در جهت تأمین ایمنی که با حمایت مدیران، 
مسئولین و جامعه مهندسی س��اختمان کشور انجام شد و نتایج 
ناچیز و تأسف بار آن موید نارسائی در فرایند ساخت ما است. صرفاً 

با بهره گیری از ظرفیت برنامه ریزی و تولید انبوه است که انتظارات 
امروزین از ساخت وس��از را می توان پاسخگو بود. در واقع انتظارات 

از ساختمان به امروز تعلق دارد و فرایند ساخت به گذشته دور.
2- دو صده از انقالب صنعتي مي گذرد و بخش ساخت وساز ما که 
بزرگترین بخش اقتصاد کش��ور محسوب مي شود و تنها در بخش 
مسکن حدود 30 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ملي و 13 تا 15 
درصد اش��تغال کل را ش��امل مي ش��ود، هنوز در شرایط سنتي و 

ماقبل صنعتي قرار دارد.
الزم به توضیح است که جوامع به لحاظ تولید به سه دسته تقسیم 

مي شوند.
- تولید سنتي و ماقبل صنعتي یا تولید موج 

اول 
- تولید صنعتي یا تولید موج دوم 

- تولید فراصنعتي یا تولید موج سوم 
جوامع پیش��رفته به سرعت تولید صنعتي و 
موج دوم را پشت سر مي گذارند و در فضاي 
تولید فراصنعتي و موج سوم عمل مي کنند، 
تولید فراصنعتي ب��ا بهره وري فزاینده امکان 
رقابت را از تولید صنعتي مي رباید، برآوردها 
نش��ان مي دهد که تنها 7 درص��د تولیدات 
صنعتي امکان رقاب��ت با تولید فراصنعتي را 
خواهند داشت و بقیه حذف خواهند شد. در 
این ش��رایط، ساخت وس��از ما هنوز در چنبره روش هاي سنتي و 
منس��وخ گرفتار است. از سوي دیگر جهاني ش��دن، اقتصاد ما را 
در آس��تانه تحول عظیمي قرار داده است. حرکت از اقتصاد بسته 
به اقتصادي باز و رقابت بین المللي پیش روي ماس��ت، فرصت ها 
محدود اس��ت و توسعه صنعتي در این بخش بزرگ اقتصاد ما در 

مسیر بحراني قرار گرفته است.

توسعه صنعتي ساخت وساز 
توس��عه صنعتي ساخت وس��از به معني استفاده هرچه وسیعتر و 
عمیقتر از ظرفیتهاي فوق العاده نهفته در برنامه ریزي و تولید انبوه 

است.

یکی از موضوعات اساسی روز که نقش تعیین کننده اي بر روند 
احـداث پروژه هاي عمرانـي نیز خواهد داشـت تاثیر هدفمند 
کردن یارانه ها بر سـاختار اقتصادي کشور  است، البته بررسی 
این مسئله مستلزم دسترسي به آمار و اطاعاتي است که ارائه 
آن زمان بیشـتري را طلب مي کند. با توجه به تحلیل شـرایط 
داخلـي و بین المللـي، مهنـدس عبدالرضا فریـد نائینی عضو 
هیـات امنای انجمن مفاخر ایران و رئیـس هیات مدیره انجمن 
سازندگان صنعتی  در گفتگو با  ماهنامه پیام آبادگران، موضوع 
هدفمنـد کردن یارانه هـا را از منظر دیگري مـورد توجه قرار 
داده اند و به بررسی توسعه صنعتی ساخت و ساز و فرصت ها و 
تهدیدهای موجود در این عرصه پرداخته اند.  ایشـان معتقدند 

توسـعه صنعتی ساخت و سـاز در مسیر بحرانی است. زمان منقبض شده اسـت لیکن هنوز تحقق اهداف عالی چشم انداز در 
دسترس است.عزم ملی، برنامه منسجم و حمایت هدفمند، راهکار نهایی است و بی عملی به مثابه عقب ماندگی است.

صرفاً با بهره گیری از 
ظرفیت برنامه ریزی و تولید 

انبوه است که انتظارات 
امروزین از ساخت وساز را 
می توان پاسخگو بود. در 

واقع انتظارات از ساختمان 
به امروز تعلق دارد و فرایند 

ساخت به گذشته دور.

مهندس عبدالرضا فرید نائینی:

توسعه صنعتی ساخت و ساز در مسیر بحرانی است
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- ب��ا بهره گیری از ظرفیت فوق العاده نهفت��ه در تولید انبوه و روش 
ساخت صنعتی بس��تر مناسبی جهت مدیریت شاخصهای پایه و 

تأمین اهداف فراکاربردی فراهم خواهد شد.
در شرایط برنامه ریزی و تولید انبوه با تمرکز سرمایه، ماشین آالت و 
تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی آموزش دیده، بر اساس برنامه ای 
منسجم امکان مدیریت منابع، زمان و کیفیت فراهم می گردد. به 
عالوه اهداف فراکاربردی نیز در چرخه تولید انبوه امکان برنامه ریزی 

و تحقق دارند.
- ضریب س��اخت صنعتی در زمره ضرایب توسـعه است و بر این 
پایه ارتقاء آن از جمله مهم ترین چالش مدیران و جامعه مهندس��ی 
ساختمان کشور محسوب می شود، لیکن به طور موازي ساماندهي 
زیرساختهاي بخش ساختمان در جهت توسعه صنعتي پایدار الزامي 

است.
نتیجه:

- س��اخت وس��از ما نیازمند تغییر در فرایند 
س��اخت و حرک��ت از برنامه ری��زی ُخ��رد و 
س��نتی، به س��وی برنامه ریزی انبوه و تولید 
صنعتی اس��ت. تحقق ش��اخص های اساسی 
ساخت و س��از و اهداف فراکاربردی در گرو 
ارتقاء فن آوری و توس��عه صنعتی س��اخت و 

ساز است. 
توسعه صنعتی، تنها راهکار راهبردی در عبور 
از معضالت مبتال به ساخت و ساز ما است و 
بر این پایه اولویت نخس��ت مدیران و جامعه 

مهندسی کشور است.   

توسعه صنعتی ساخت و ساز در مسیر بحرانی است
حضور قریب الوقوع کش��ور در س��ازمان تجارت جهانی WTO  و 
کاه��ش تعرفه ه��ا و حذف یارانه ه��ای غیرمس��تقیم  و رقابت آزاد 
بین المللی توسعه صنعتی ساخت و ساز را در مسیر بحرانی قرار داده 
است. رقابت پذیر کردن بخش ساخت وساز در بهره وری و کیفیت از 
اولویتهای نخستین است. زمان محدود است و تحول ساختاری در 

مسیر بحرانی است. )فرصت تهدیدآمیز(
راهکار مناسب شناخت و تعامل با شرایط پیش روست، بی عملی به 
مثابه عقب ماندگی است و در این شرایط بازار عظیم تقاضای مسکن 
کشور در انحصار انبوه سازان داخلی باقی نخواهد ماند، حرفه مندان 
ما اعم از طراحان، سازندگان و انبوه سازان، به جد در معرض رقابت 

قرار خواهند گرفت. )فرصت تهدید آمیز(
بعالوه ساخت و س��از بزرگترین بخش اقتصاد کشور است و تأخیر 
در س��اماندهی این بخش عظیم برای اقتصاد کشور سرنوشت ساز 
خواه��د بود. ارتق��اء بهره وری ملی در گرو به��ره وری در این بخش 
عظیم است لذا توسعه صنعتی ساخت وساز نه تنها اولویت توسعه 

بخشی که اولویت توسعه ملی است. 

برنامه باالدستی چه می گوید؟
چشم انداز 20 ساله، کشور را توسعه یافته طلب کرده است و معیار 
آن در بخش س��اخت و ساز ارتقاء ضریب ساخت صنعتی حداقل تا 
40 درصد خواهد بود. )متوسط ضریب ساخت صنعتی در کشورهای 
پیشرفته در حال حاضر 40 درصد است( زمان کوتاه است و فرصت 

موجود بسیار مغتنم. )فرصت تهدیدآمیز(
توسعه صنعتی ساخت و ساز در مسیر بحرانی است. زمان منقبض 
ش��ده اس��ت لیکن هنوز تحقق اهداف عالی چشم انداز در دسترس 
اس��ت. عزم ملی، برنامه منس��جم و حمایت هدفمند، راهکار نهایی 

است.بی عملی به مثابه عقب ماندگی است.
 

چه باید کرد؟
براساس تحلیل شرایط موجود پیام مهم این است که: 

ما همه امکانات، منابع و به ویژه نیروی متخصص الزم برای مدیریت 
توس��عه صنعتی س��اخت وس��از را در اختیار داریم. گل��وگاه اصلی 
برنامه ریزی و حمایت هدفمند از رشد ضریب ساخت صنعتی است.

- بخش مس��کن در قید س��رمایه دولتی نیس��ت و 97/3 درصد از 
س��رمایه الزم را بخش خصوصی تأمین می کند، براین پایه مدیریت 
فرایند س��اخت نیز به عهده بخش خصوصی 
اس��ت، لیکن ب��ه رغم حضور وس��یع بخش 
خصوصی فراین��د برنامه ریزی ک��ه نیازمند 
قوانین و ضوابط و حفظ حقوق عمومی است 
نمی تواند مس��تقاًل توس��ط بخش خصوصی 

هدایت شود.
برنامه ریزی نیازمند همکاری مشترک دولت 
و بخش خصوصی اس��ت. تدوین طرح جامع 
توسعه صنعتی س��اخت وساز قدم نخستین 

در ساماندهی ساخت و ساز در کشور است.
 سطوح برنامه توسعه صنعتی ساخت و ساز

توس��عه صنعتی س��اخت و س��از در مس��یر 
بحرانی قرار دارد و برنامه توسعه صنعتي ساخت وساز باید شامل دو 

حرکت موازی باشد.

1- برنامه کوتاه مدت:
�� برنامه کوتاه مدت با هدف رش��د ضریب ساخت صنعتی با تعریف 
پروژه های الگو و با بهره گیری از سیس��تم های نوین ساخت که به 

مثابه خط تولید عمل می کنند.
�� طرح عظیم مسکن مهر را مهمترین بستر توسعه صنعتی ساخت 

و ساز ارزیابی می کنیم.
�� طرح هدفمند کردن یارانه ها را بس��تر فوق العاده مناسبي جهت 
توس��عه صنعتي ساخت وساز ارزیابي مي کنیم در سایه برنامه ریزي 
منس��جم و خرد پایه قادر خواهم بود ظرفیت مهندس��ي کش��ور را 

جایگزین یارانه ها کنیم. 

بخش مسکن در قید سرمایه 
دولتی نیست و 97/3 درصد 

از سرمایه الزم را بخش 
خصوصی تأمین می کند، 
براین پایه مدیریت فرایند 
ساخت نیز به عهده بخش 

خصوصی است،
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– ظرفیت مهندسي ما به ازاء یارانه کشور ما در تعریف و اجرای 
پروژه های الگو سوابق قابل توجهی دارد از جمله شهرک اکباتان 
و صدها پروژه همزمان با آن مي تواند تجربه مناسبی را به جامعه 

حرفه ای منتقل می کنند.

2- برنامه میان مدت:
 -  برنام��ه میان مدت با هدف توس��عه پایدار س��اخت صنعتی 
ساختمان است و با ساماندهی زیرساختهای ساخت و ساز در 
جهت توسعه صنعتی پایدار و ایجاد فضای مناسب جهت ساخت 

انبوه و صنعتی پیش نیاز برنامه میان مدت است. از جمله:
الف( نیروی کار:

 - باید در همه سطوح آموزش دیده و به گواهی تخصص مجهز شود.
رتبه بندی  و  دی���ده  آم���وزش  ج���زء،  پیمانکاران   -
پیمانکاران پ��ای��دار،  صنعتی  ساخت  فضای  )در   شوند. 

جزء یا گروه های کوچک اجرائی نقش تعیین کننده دارند.(
 - تربیت کارگر فنی و تغییر بنیادی در شبکه ناعادالنه سنتی کار

ب( مواد، مصالح و خدمات:
- نیازمند استاندارد جدی و فراگیر است به ویژه استانداردسازی 

خدمات.
ج(ماشین آالت و تجهیزات

- درحال حاضر شبکه سنتی کار و فرایند منسوخ و سنتی مانع 
جدی در توسعه  ابزارهای پیشرفته است.

د( سیستم کنترل کیفی:
- در حال حاضر نظارت تنها گزینه در امر کنترل کیفی اس��ت 
اما س��الها است در جهان توس��عه یافته نظارت و بازرسی جای 
خود را به مدیریت کیفیت و پس از آن به تضمین کیفیت و 
نهایتاً بر مهندسی کیفیت واگذار کرده است. ما نیازمند توسعه 

روشهای نوین کنترل کیفیت هستیم.
هـ( برنامه ریزی و مدیریت: 

- در ای��ن زمینه ظرفی��ت قابل توجهی در کش��ور وجود دارد، 
کارشناسان و متخصصین که به نرم افزارهای روز مجهزند، الکن 
در جهت توس��عه صنعتی هدفمند نیس��تند و در برنامه ریزی و 
تولید انبوه س��اخت وس��از فاقد دانش و تجربه الزم می باش��د. 
تنها اگر دانش و تجربه موجود در بخش صنعت کشور به بخش 

ساخت وساز سرریز شود تحول چشمگیری رخ خواهد داد.
- تعیین صالحیت و رتبه بندی شرکت ها با ظرفیت برنامه ریزی 

و مدیریت پروژه های ساخت صنعتی الزامی است.  

و( سایر زیرساختها:
-  از جمله توسعه مدل ملی در تولید مصالح و عناصر ساختمانی، 
اس��تاندارد سازی، تمرکز  در تولید، انبوه سازی، تخصص گرایی 

و . . . 
مباحث روز

1- مسکن مهر
مس��کن مهر مهمتری��ن و عظیم ترین طرح مس��کن در تاریخ 
ساخت وساز کشور است و به سبب فراگیری و وسعت این طرح 
متهورانه، نه تنها بخش ساخت و ساز، بلکه همه بخشها را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. تحقق اهداف مسکن مهر به ویژه در جهت 
توسعه صنعتی س��اخت و ساز عامل توسعه بخشی و توسعه 
ملی خواهد بود و به عکس برخورد نامناسب با این طرح عظیم 

چهره شهرهای ما را مخدوش خواهد کرد. 
اینجان��ب امور مرتبط با این طرح عظیم را همواره تعقیب کرده 
اس��ت و در حال حاضر بر پایه مسئولیت حرفه  ای، نگرانی خود 
را از انحرافات��ی که در کمین نشس��ته اعالم میداردو انتقادات و 
پیش��نهادات خود را به شرح زیر تقدیم حضورمی نماید باشدکه 
به سرپنجه تدبیر مدیران مسئول دراین لحظه حساس تاریخی 

ُحسن استفاده گردد:
 انحراف جدی در تعریف ضوابط س��اخت صنعتی که سرچشمه 
جذب مزایای ترجیهی ساخت صنعتی در پروژه های غیر صنعتی 
است. عدم تناسب جدول نقدینگی تنظیم شده در تفاهم نامه با 

شرایط ساخت صنعتی.
عدم بهره  گیری متمرکز و بهینه از ظرفیتهای محدود س��اخت 

صنعتی ساختمان در کشور.
نارس��ایی های برنامه  ریزی تا حد عدم امنیت ش��غلی سازندگان 

صنعتی.
نارسایی های برنامه  ریزی، در موارد حقوقی و اجرائی.

عدم حضور کامل جامعه پرشمار مهندسی ساختمان کشور در 
کنار این طرح عظیم.

عدم حضور شرکت هاي توانمند بخش ساخت وساز.

2- طرح هدفمند کردن یارانه ها 
       اغلب کارشناسان اقتصادي این طرح عظیم را تأئید و مورد 
حمایت قرار میدهند و اخت��الف نظرها صرفاً در نحوه اجراي و 
زمان بندي این طرح سرنوش��ت ساز است. بخش ساختمان که 
بزرگترین بخش اقتصاد کش��ور محس��وب مي شود در قبال این 
طرح مس��ئولیت مهمي به عهده دارد. این طرح ظرفیت بالقوه 
وس��یعي در جهت اصالح روش ها و توس��عه صنعتي س��اخت و 
ساز در خود دارد. تحلیل واقع بینانه و برنامه ریزي ِخرد پایه قادر 
خواهد بود بخش ساختمان را با تحولي عظیم در جهت توسعه 
صنعتي همراه س��ازد. یکي از فرصتهاي فوق العاده در کشور ما 
حضور جامعه پرشمار مهندسي ساختمان کشور است در خالل 
طرح هدفمند کردن یارانه ه��ا مي توان خالء یارانه را با ظرفیت 

مهندسي موجود در کشور جایگزین کرد.
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 در ویژگی های زیست محیطی جنگل ها بررسی های فراوانی شده است از جمله مشخص شده است که جنگل ها با قابل نفوذ 
کردن خاک سطح رویشی مانع جاری شدن سیلهای ویرانگر می شوند از سویی دیگر موجب تشکیل سفره های عظیم آبهای 
زیرزمینی می گردند. آن بخش از آبی هم که در اثر بارشهای طوالنی و شدید در سطح جنگل جاری می شود به دلیل تجزیه 
توسط ساقه های درختان جنگلی فاقد قدرت تخریب می شوند لذا هم از آثار زیانبار خسارتهای جانی و مالی و هم فرسایش 
خاک جلوگیری می کنند. برهمین اسـاس اسـت که گفته اند حفظ زندگی انسان و زیسـت بوم آن در گرو حفظ و نگهداری 
از جنگل اسـت. البته این بیان به مثابه آن نیسـت که از منابع جنگلی بهره برداری نشـود بلکه براسـاس روشهای علمی و 

جایگزینی می شود به گونه ای از این منابع برداشت کرد که ذخایر جنگلی تجدید شوند.
در ایران سـاالنه حدود 4 میلیارد تن فرسـایش خاک وجود دارد که بررسـی نشـان می دهد برداشـت بی رویه و یا به بیان 
بهتر تخریب جنگل ها عامل اساسـی آن بوده است این میزان فرسـایش، مناطق بیابانی کشور را به شدت افزایش می دهد 
و رسـوب گذاری پشـت سـدها را نیز سرعت می بخشـد و به نابودی سـرمایه گذاریهای ملی می انجامد. حفظ جنگلها برای 
بهره گیری از آثار گرانبار آن از اولویتهای برنامه ریزیهای زیسـت محیطی اسـت. در این زمینه نظر خوانندگان گرامی را به 

گزارشی از روزنامه همشهری مورخ پنجم تیرماه سال جاری جلب می نمائیم.

 ساخت مجموعه گردشگری در روستای متین آباد کاشان، نام آن 
را بر س��رزبان ها انداخت. این مجموعه 27خردادماه امسال میزبان 
مراس��م روز جهانی مقابله با بیابانزایی بود. سال گذشته روز مقابله 
با بیابانزایی در کویر میقان اراک برگزار ش��د. در آن روز، همزمان 
با برگزاری مراسم، وزش باد جایگاه مدعوین را آکنده از گردوغبار 
کرده بود تا ش��رکت کنندگان در مراسم به ویژه آنهایی که از پشت 
میز برای بیابان و بیابانزایی نس��خه می پیچند، گوشه ای از معضل 
گردوغبار را تجربه کنند. مراس��م امسال اما در مجموعه ای سنتی 

-گردشگری برگزار شد.
در ای��ن مراس��م عالوه بر س��خنرانان از پیش تعیین ش��ده، مدیر 
مجموعه گردش��گری متین آباد - خ��ارج از برنامه-به جایگاه آمد 
ت��ا در چند عبارت کوتاه اما عبرت آموز ضرورت مقابله با بیابانزایی 
را یادآور ش��ود. شاه بیت سخنان ایش��ان، این جمله بی پیرایه بود: 
»کویر بدون عش��ق، آباد نمی شود«؛ عبارتی که واقفی هنگام ادای 
آن ناگزیر به مکثی کوتاه شد تا تأثر خود را پنهان کند؛ با این همه 
اشک های او از چشم بسیاری از شرکت کنندگان پنهان نماند. او از 
مسئوالن خواست »برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان هم که 

شده مهار بیابانزایی را جدی بگیرند« و برای آنکه نشان دهد تا چه 
اندازه دل در گرو آبادی و آبادانی کویر دارد، از همان تریبون اعالم 
کرد که »مسئوالن می توانند از این مجموعه )مجموعه گردشگری 
متین آباد( به طور مجانی برای تمام نشس��ت های مرتبط با بیابان و 

بیابانزایی و رفع مشکالت کشاورزی و روستاییان استفاده کنند«.
مراس��م امسال یک غایب بزرگ داش��ت و آن کسی نبود جز وزیر 
جهاد کشاورزی؛ مقامی که می توانست حضورش وزن بیشتری به 
مراسم بدهد و به اهمیت مقابله با بیابانزایی بیفزاید اما امسال نیز 
همچون سال گذشته در مراس��م حاضر نشد و آنگونه که معمول 
است به ارس��ال پیامی برای مراسم بسنده کرد؛ پیامی که خوانده 
نشد. نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران هم به بهانه مشغله 
ف��راوان عذرخواهی کرده و ترجیح داده بود متن س��خنرانی  اش را 
دکتر فردوسی قرائت کند. در متن پیام نماینده مقیم سازمان ملل 
متحد در ایران آمده بود: »امسال روزجهانی مقابله با بیابانزایی را با 
شعار»جنگل ها ضامن بقای مناطق خشک« برگزار می کنیم و این 
درحالی اس��ت که مجمع عمومی سازمان ملل سال جاری میالدی 

را سال بین المللی جنگل نام نهاده است.«

  م�ه�ار بیابانزای�ی  در گ�رو

 حفاظت جنگل است
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تهدیدات زیست محیطی  در ایران جدی است 
خانم کنسوئلو ویدال با اشاره به اینکه ایران در میان آسیب پذیرترین 
نقاط جهان از نظر بیابانزایی قرار دارد، برگزاری مراسم روز جهانی 
مقابله با بیابانزایی را نش��انه توجه جمهوری اس��المی ایران به این 
امر دانس��ته و یاد آور ش��ده بود: »در برنامه پنجم توس��عه کشور 
برای سال های 1390 تا 1394 مقابله با بیابانزایی از اولویت جدی 
برخوردار ش��ده است. در راس��تای این اولویت، برنامه 5 ساله آتی 
فعالیت های س��ازمان مل��ل در ایران که هم اکن��ون مراحل نهایی 
تدوین آن در حال تکمیل اس��ت، به ط��وری جدی بر همکاری در 
زمینه محیط زیس��ت و منابع طبیعی تمرکز یافته و نوید گسترش 

همکاری در این عرصه ها را می دهد.«
در بخ��ش دیگری از پیام نماینده مقیم س��ازمان ملل متحد آمده 
بود: »تهدیدهای زیس��ت محیطی جدی هستند و منطقه ای که ما 
در آن زندگی می کنیم)ایران( بیش از پیش و فراتر از بسیاری نقاط 
دیگر جهان در برابر این تهدید ها آس��یب پذیر اس��ت. این شرایط 
جایی برای آسوده خیالی باقی نمی گذارد. هم اکنون آثار خشکسالی 
و گرمایش زمین در منطقه ما )ایران( محسوس است. عدم مدیریت 
پایدار منابع آب، خاک، پوش��ش گیاهی و تنوع زیس��تی تأثیرات 
این پدیده ها را دوچندان می کند. از میان رفتن جنگل های مناطق 
خش��ک، فرس��ایش خاک، تخریب مراتع، آلودگی آب ها و کاهش 
سطح سفره های زیرزمینی از جمله مسائلی هستند که با آن درگیر 

هستیم و  باید مورد توجه جدی قرار گیرند.«

اکوسیستم های مناطق خشک 
بیش از گذشته در خطرند 

نماینده سوری تبار فائو در ایران نیز در این مراسم، ابتدا به اختصار 
به پیشینه مهار بیابانزایی در ایران اشاره کرد، سپس با این عبارت 
س��خنان خود را پی گرفت: »فقر و فقدان فرصت های اجتماعی و 
اقتصادی، جمعیت روس��تایی را وادار ب��ه بهره برداری بیش از حد 
از منابع آس��یب پذیر خود می کند. قطع بی روی��ه درختان و محو 
جنگل ها توس��ط بخش خصوصی جهت ساخت وس��از، برداش��ت 
ناپایدار چوب به عنوان سوخت و چرای بی رویه از رخدادهای شایع 
در ایران اس��ت و در عین حال کمبود منابع آبی کافی از توس��عه 
کاش��ت درختان در مناطق خش��ک جلوگیری می کند، تغییرات 
آب و ه��وا، فش��ار بیش��تری وارد می کند و آس��یب پذیری مردم، 
اکوسیس��تم های جنگلی و گونه های زنده در این مناطق خش��ک 

را تشدید می کند.«
وی با اشاره به تجارب فائو در زمینه مقابله با بیابانزایی و پیشروی 
شن، به آمادگی این نهاد بین المللی برای پاسخگویی به چالش های 
موجود در زمینه بیابانزایی تأکید کرد و گفت: »در همین راس��تا، 
اخیرا تس��هیالت زیس��ت محیطی جهانی )جف( با مشارکت فائو، 
سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری و دیگر مؤسسات کشاورزی 
مرتب��ط، پروژه ای جامع را تصویب کرده ک��ه رویکرد آن، اقدامات 
مش��ارکتی یکپارچه مدیریت پایدار جنگل ها و اراضی را در حوزه 
آبخیزداری 2 اس��تان هدف )خراس��ان جنوبی و کرم��ان( ترویج 
می ده��د و ظرفیت ه��ای ملی و محل��ی برای حمای��ت از اجرای 

گس��ترده این اقدامات را در سراس��ر مناطق خشک و نیمه خشک 
ایران افزایش می بخشد.«

تدوین 10 پروژه بین المللی بزرگ 
رئیس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ، هنگامی که 
برای ادای س��خنرانی در جایگاه قرار گرفت به ش��عار امس��ال روز 
جهانی مقابله با بیابانزایی )جنگل ها ضامن بقای مناطق خش��ک( 
اشاره کرد و گفت: »در حال حاضر، پوشش جنگلی حدود 18درصد 
از مناطق خشک که قریب به 2میلیارد نفر از جمعیت جهان را در 
خود جای داده به خصوص در مواجهه با عواملی همچون تغییرات 
آب و هوایی وابس��ته به احیا، توس��عه و نحوه مدیریت جنگل های 
خش��ک و نیمه خشک است.« »در جمهوری اسالمی ایران، حدود 
85درصد س��طح آن را مناطق بیابانی به خود اختصاص داده است، 
س��ازمان جنگل ه��ا و مراتع و آبخی��زداری به عن��وان یک وظیفه 
حاکمیتی حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از این منابع را بر عهده 
دارد. این س��ازمان توانسته اس��ت با 2/1میلیون هکتار نهال کاری، 
6/4دهم میلیون هکتار بذرپاش��ی و 235 هزار هکتار مالچ پاش��ی 
در مناطق بیابانی بیش از 2/5میلیون هکتار جنگل دست کاش��ت 
ایجاد کند.« وی در ادامه به بستر س��ازی  س��ازمان جنگل ها برای 
ایجاد مشارکت مردمی در طرح های مقابله با بیابانزایی اشاره کرد و 
گفت: »سپردن کارها به مردم، رویکردی است که سازمان جنگل ها 
و مراتع کشور با هدف ارتقای فرهنگ منابع طبیعی در دستور کار 
قرار داده و یکی از اولویت های این س��ازمان است.« وی در زمینه 
همکاری های بین المللی نیز از س��ازمان متبوع خود به عنوان یکی 
از دس��تگاه های موفق کش��ور در اجرای پروژه های بین المللی یاد 
کرد و افزود: »این س��ازمان از طریق تعامل ب��ا وزارت امورخارجه 
و آژانس ه��ای تخصص��ی بین المللی و برنامه عم��ران ملل متحد 
(UNDP( و برنامه تغذیه س��ازمان خواربار کشاورزی)فائو( موفق 
به تدوین 10 پروژه بین المللی بزرگ در بخش منابع طبیعی شده 
است.« در پایان مراسم، پروتکلی به امضای رئیس سازمان جنگل ها 
و مراتع کشور و نماینده فائو رسید که براساس آن قرار است طی 5 
سال، بزرگ ترین پروژه کنترل فرسایش بادی و مقابله با بیابانزایی 
با مش��ارکت مردمی در خراسان جنوبی و کرمان و در عرصه ای به 
وسعت 700هزار هکتار به اجرا درآید. هزینه این پروژه 11میلیون 

دالر اعالم شده که 30درصد آن را فائو تأمین می کند.
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ارگ ه��ای مرجان��ی امن ترین محله��ای تخم ریزی و مص��ون ماندن از 
ش��کارچیان دریایی را ب��رای ماهیان فراهم می س��ازد ضمن آنکه خود 
ش��اهکاری از زیبایی ه��ای رنگین کمانی را در چش��م اندازی باش��کوه 
به وس��عت کران تا کران دریا فراروی انس��ان ق��رار می دهد؛ کلونی های 
مرجانی همواره با ساخت و ساز اسکله ها دچار خسارتهای جبران ناپذیری 
می شوند از جمله با توسعه اسکله شهید بهشتی در مجموع پنج هکتار از 
س��رزمین تجمع مرجانی در فاصله یک کیلومتری شمال اسکله واقع در 
آبهای ساحلی هتل لیپار منطقه آزاد چابهار می بایستی نقل مکان شود. 
این جابه جایی ها چنانچه با اس��تانداردهای زیس��ت محیطی انجام نشود 
آسیب های زیست محیطی آن بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود. بر متولیان 
امر س��اخت وساز اسکله فرض است که با حفظ محیط زیست به توسعه 
اس��کله بپردازند زیرا ام��روز بحث HSE، ضمن س��المت، ایمنی منابع 
انسانی ش��اغل در پروژه ها می بایستی سالمت و امنیت محیط زیست را 
نیز تضمین کند. بنابراین انتظار می رود دقت کافی و وافی به عمل آید تا 

با کمترین آثارسوء این جابه جایی انجام شود. 
در ای��ن زمینه توجه خوانندگان گرامی را به گزارش��ی به نقل از روزنامه 

شرق مورخ شانزدهم خردادماه سال جاری جلب می کنیم.
مرجان ها موجوداتی احساساتی هستند. به هر سردی و گرمی حساس و 
با کدورت آبها را کدر می کنند. مرجان ها زیبا و دوست داش��تنی هستند 
اما بیش از ما برای گونه های دریایی به خصوص ماهیان ارزشمند هستند 
و خانه ای امن برای آنها به حساب می آیند که جهان شگفت انگیزی را در 

زیر آب برای ماهیان فراهم می کنند.
کلونی  مرجان ها ارگ کهنسال ماهیان است اما معموالً در ایران به دلیل 
بی توجه��ی و نبود تخصص و امکان��ات الزم حجم قابل توجهی از میدان 
تجمع مرجان ها را تخریب و باعث مرگ هزاران مرجان شده بود، مسئول 
واحد دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: 
در حال��ی که حدود دو س��ال از آغاز طرح انتقال مرجانها از بندرش��هید 
بهشتی چابهار به بندر شهید کالنتری می گذرد خبر از اجرای مجدد این 

طرح تا پایان خرداد با اعتباری معادل 900 میلیون تومان داد. 
علیم��رادی در گفتگو با مهر با بیان ای��ن مطلب گفت: در حال حاضر با 
پیگیری س��ازمان محیط زیس��ت، مراحل فنی انتقال مرجان ها از بندر 

چابهار به اتمام رسیده و در چند مرحله این پروژه در بخش شرح خدمات 
و مس��ایل فنی چندین بار اصالح و تکمیل ش��ده اس��ت. آخرین نسخه 
اجرای این طرح نیز در آخرین روزهای اردیبهش��ت ماه نهایی ش��د و با 
ایجاد برخی اصالحات در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست با شرح 

خدمات جدید موافقت کرد.
وی افزود: در طرح جدیدی که برای انتقال مرجان ها به تایید س��ازمان 
رسیده شرکت خصوصی با نظارت کامل سازمان حفاظت محیط زیست 
بای��د این پروژه را به اجرا درآورد. برای عملیاتی ش��دن آن هم امکانات 
و تجهیزات مورد اس��تفاده در این طرح نیز بر اس��اس جزییات از سوی 
سازمان معرفی و شرکت پیمان کار موظف شده است طبق مشخصه های 
اعالم ش��ده از سوی س��ازمان با رعایت تمام جزئیات عمل کند. لذا این 
طرح بسیار کامل تر از طرح پایلوت سال گذشته است و هیچ جای شک 
و ش��به ای وجود ندارد. هرچند برنامه قبلی نیز به این جزئیات پرداخته 

بود اما شاهد بودیم که در عمل موارد مطرح شده رعایت نشد.
علیمرادی اظهار داش��ت: برای توس��عه اسکله شهید بهشتی در مجموع 
بایس��تی 5 هکتار مرجان به بندر ش��هید کالنتری منتقل ش��ود که در 
مرحل��ه اول پایلوت 50 کلونی ازاین مرجان ه��ا منتقل و در این مرحله 
کلیه ضوابط زیست محیطی رعایت شد و حدود 70 درصد ازمرجان های 

منتقل شده استمرار یافته و در مکان جدید مستقر شدند.
وی در ادام��ه گفت: در مرحله بعد 2 ه��زار کلونی مرجانی یعنی حدود 
1 هکت��ار از مرجان ها منتقل ش��دند که این مرحل��ه بدون نظارت فنی 

کارشناسان محیط زیست بود و خسارت زیادی به مرجان ها وارد شد.
علیم��رادی با بیان اینکه در این مرحله بی��ش از 50 درصد مرجان های 
منتقل ش��ده در اثر امواج واژگون ش��ده و از بین رفتند افزود: آسیبهای 
بس��یاری نیز در حین انتقال به مرجان ها وارد ش��د و به همین دلیل این 
طرح یکس��ال متوقف شد. وی با اشاره به اینکه در طرح جدید مرجان ها 
در 2 فاز منتقل خواهند شد گفت: اعتباری که برای مرحله اول طرح که 
درآن حدود یک و نیم هکتار از مرجان ها منتقل می ش��وند معادل 900 
میلیون تومان اس��ت در حالیکه سال گذش��ته بودجه انتقال یک هکتار 
قبلی حدود 500 میلیون تومان بود. به گفته علیمرادی، در طرح جدید 
مشخصات تجهیزات و امکانات مورد نیاز به خصوص شناورهایی که باید 

مرنجان تو مرجان دریائیم را

 شکوه جنوب ت��ماشائیم را

طرح انتقال مرجان های 
چابهار دگربار آغاز شد

کلونی مرجان های که گاهی به دلیل گستردگی از آن با نام جزیره مرجانی نیز یاد می شود. موجودات عالی هستند که 
با تغییرات دمای محیط و میزان شفافیت آب دریاها دچار دگرگونی شده و نسبت به آن از خود واکنش نشان می دهند.
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مورد اس��تفاده قرار گیرد توسط شرکت دریانگار پارس معین و عالوه بر 
این در طرح کنونی بر این نکته تایید ش��ده است که باید از متخصصان 
ماهر و خارجی که تجربه این گونه پروژه ها را دارند دعوت به عمل آید.

وی یاد آور ش��د: ف��از اول طرح جدید انتقال مرجانه��ا یکماه و فاز دوم 
آن حدود 2 ماه طول می کش��د که پس ازآن توس��عه اسکله بندر شهید 
بهشتی آغاز می ش��ود. وی افزود: آنچه در این طرح جدید حائز اهمیت 
است صفحات بتونی است که به عنوان بستر مرجانی در منطقه مستقر 
ش��وند، لذا مختصات آن و چگونگی جذب مرجانی بر روی این صفحات 
باید به دقت بررس��ی شود تا مش��کلی که در طرح پایلوت سال گذشته 
به وجود آمد و مرجان ها به دلیل رعایت نکردن قواعد از س��وی مجری 
طرح به بس��تر نچس��بیدند اتفاق نیفتد لذا استفاده از سیمان ضد آب و 
یا چس��ب های مخصوص ضد آب برای اتصال مرجان ها به بستر باید در 
دس��تور کار قرار گیرد که بر اساس آن ش��رکت پیمان کار متعهد شده 

است همه این جزئیات را در دستور کار قرار دهد.
علیمرادی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از چسب های مصنوعی در بستر 
دریا برای دیگر آبزیان ایجاد مش��کالت اکوسیس��تمی نمی کند گفت: به 
هر حال هرگونه دس��تکاری در اکو سیستمهای طبیعی مقداری اختالل 
ایج��اد می کند اما این اختالل به اندازه ای نیس��ت ک��ه بتوان از حفظ و 
انتق��ال مرجان ها صرف نظ��ر کرد و اجازه داد که اکوسیس��تم با ارزش 
مرجانی بندر شهید بهشتی چابهار با اسکله ای که اجباراً بایستی ساخته 
ش��ود از بین برود. انتقال مرجان ها از بندر شهید بهشتی چابهار به بندر 
ش��هید کالنتری طرحی است که سابقه آن به فروردین ماه سال 1388 
باز می گردد، طرحی که بر اساس آن شاخه های مرجانی که بیشتر از سه 
نوع ش��اخ گوزنی، باسیل و پورا و ساویا هستند باید در داخل بلوک های 

سیمانی قرار می گرفت و با چسب ضد آب به کف دریا چسبانده می شد. 
این در حالی اس��ت که با توجه به حساس��یت موضوع برای ادامه اجرای 
پروژه توسعه بندر شهید بهشتی این طرح به دالیل مختلف از جمله عدم 
رعایت اصول کاربردی در نحوه انتقال سال گذشته متوقف و تاکنون به 

تعویق افتاده است.
به عقیده کارشناس��ان محیط زیس��ت دریایی در حالی که اساساً جابه 
جایی بوته ها و ایجاد تغیی��رات دمایی در آب به دالیل متعدد می تواند 
م��رگ بس��ترهای زیبای مرجانی را به س��ادگی فراهم کن��د اما انتقال 
مرجانها ب��ه بندر چابهار می تواند در کوتاه مدت بخش��ی از مرجان ها و 
در درازمدت تمامی بوته های منتقل ش��ده را بمیراند؛ امری که هرگز از 
س��وی سازمان محیط زیست و س��ازمان بنادر برای توقف کامل جدی 
گفته نش��د. اس��کله )بندر( ش��هید بهش��تی در چابهار و کرانه دریای 
عمان و اقیانوس هند واقع ش��ده است و از اهمیت بازرگانی و راهبردی 
فوق العاده ای برای توس��عه ایران به خصوص واردات محصوالت مختلف 

به ایران برخوردار است.
بندر ش��هید بهشتی در س��ال 1388، دارای مساحت کل 240 هکتار و 
مس��احت محوطه های بارانداز 16 هکتار و مساحت انبارهای مسقف 30 
هزار مترمربع بوده است و طرح توسعه و افزایش گنجایش بارگیری آن 
به ویژه برای کشتی های اقیانوس پیما در دست انجام است. طرح توسعه 
اس��کله شهید بهش��تی نخستین بار در س��ال 1350 توسط مستشاران 
آمریکایی مطرح شد و به دلیل جنگ ایران و عراق و نیاز ایران به بندری 
امن در بیرون از خلیج فارس، توس��عه این بندر به س��نگاپور محول شد 
و در بازرگان��ی ایران نقش عمده ای را ایفا کرد. اکنون این بندر در حال 

توسعه باعث مرگ هزاران مرجان در سواحل منطقه شده است.
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