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شرکتهای  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  دریافت  چگونگی  و  نحوه 
معروف سعدی  شعر  این  مصداق  ساختمانی  پیمانکار  مهندسی 
است که می گوید: »گنه کرد در بلخ آهنگری،  به شوشتر زدند 
گردن مسگری« به نظر می رسد انسانی با ویژگیها و مؤلفه های 
شهروندی نمی تواند مخالف دریافت مالیات توسط دولتها باشد و 
یا پرداخت آن را توسط مؤدیان مالیاتی ضروری نداند زیرا مالیات 
یکی از منابع اصلی تأمین درآمد دولتهاست که با عنوانهای مختلف 
تأمین  این نوع  یا حقوقی وصول می شود.  از اشخاص حقیقی و 
درآمد بخش بزرگی از بودجه عمومی دولت ها را رقم می زند به 
طوری که در کشورهای دارای روال قانونمند و واجد انتظام، میزان 
آن به حدود 60درصد بودجه عمومی می رسد. مالیات انواعی دارد 
است  بوده  مواجه  و دگرگونی هایی  تغییرات  با  تاریخ  در طول  و 
آنچه  است.  آن  نوآوری های  از  یکی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  که 
در مورد پیدایش نوعی از مالیات به نام مالیات بر ارزش افزوده 
می توان گفت این است که با پایان جنگ دوم جهانی و شکست 
آلمان، مشکالت اجتماعی و اقتصادی فراوانی در این کشور ایجاد 
شد، به ویژه خسارت ها و ویرانی های جنگ، مسائل مالی متعدد و 
بسیاری را به وجود آورد. اندیشمندان و دانشمندان اقتصادی و 
اجتماعی به دولتمردان آلمان پیشنهادها و توصیه های علمی و 
فنی فراوانی ارائه کردند تا با بهره گیری از آنها، بتوانند بحران ها را 
مهار و کنترل کنند از جمله طرح هایی برای بازسازی و برون رفت از 
آثار و تبعات سوء ناشی از جنگ، به دولت آلمان در سیاستگذاری 
در  دگرگونی  سازوکار  آنها  از  یکی  که  ارائه شد  برنامه ریزی ها  و 
شیوه های اخذ مالیات بود که توصیه فون زیمنس پس از پایان 
بود که طی دهه ها  به دولت  اول جهانی در سال 1918  جنگ 
مطالعه و بررسی در سال 1951 طرح ریزی گردید و به مالیات 
بر ارزش افزوده (Value Added Tax) و به بیانی دیگر به نام 
مالیات بر مصرف معروف شد، این روش دریافت و پرداخت مالیات 
از سال 1954 به بعد در نظام مالیاتی کشورهای فرانسه، برزیل، 
دانمارک و آلمان مورد بهره گیری قرار گرفت و به مرور کشورهای 
دیگری نیز طالب استفاده از آن شدند، به طوری که هم اکنون 
در بیش از 136 کشور جهان اجرا می شود و دارای مقبولیت و 
کارایی بسیار باالیی در اخذ مالیات واقعی بر تولید، درآمد و مصرف 
است. به همین دلیل مدیران ارشد امور مالیاتی کشور عالقه مند 
به بررسی و نحوه پیاده سازی آن در جمهوری اسالمی ایران شدند 
سوم  برنامه  سند  کلی  رهنمودهای  در  که  گردید  آن  و حاصل 
توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی 
مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی 
دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش 
افزوده افزایش یابد؛ متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم 
توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی تأسیس شد که از وظایف اصلی این نهاد، اصالح و تحول 
اجرای  و  کشور  مالیاتی  کردن سیستم  مکانیزه  و  مالیاتی  نظام 
مالیات بر ارزش افزوده بود برای روشن شدن بحث و پرداختن به 

پروژه های  پیمانکاری  بخش  در  آن  اجرای  مشکالت  و  مسائل 
عمرانی، ضرورت دارد تا با تعریفی از مالیات بر ارزش افزوده بحث 

را پی گیری کنیم. 
در تعریف اقتصادی، ارزش افزوده بیانگر مابه التفاوت ارزش ستانده 
و ارزش داده است لیکن این تعریف وافی به مقصود نیست زیرا 
که در تدوین قانون به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی، تعریف 
بر  تکیه  با  و  حسابداری  استانداردهای  براساس  می بایستی  آن 
روش صورتحساب ارائه شود در این رویکرد ارزش افزوده تفاوت 
بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات 
خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می شود که 
با توجه به آنچه گفته شد مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات 
یا  و  تولید  زنجیره  مختلف  مراحل  در  که  است  مرحله ای  چند 
خدمات ارائه شده، اخذ می شود. این مالیات در واقعیت امر نوعی 
مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خریدار کاال و خدمات 
دیگر  عبارتی  به  معاف می کند  مالیات  پرداخت  از  را  واسطه ای 
هر فروشنده در هنگام فروش کاال و خدمات مالیات متعلقه را 
به صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کاال و خدمات از 
مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده مالیات را یکجا به دولت 
می پردازد و در مراحل بعدی هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات 
)مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود پرداخته است(، به 
حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. همانطوری که اشاره 
شد ضمن مطالعات همه جانبه ای که توسط نهادهای ذیربط برای 
ایران  اسالمی  افزوده در جمهوری  ارزش  بر  مالیات  پیاده سازی 
به عمل آمد، از سویی دیگر صندوق بین المللی پول نیز در سال 
به جمهوری اسالمی  را  مالیاتی  این شیوه  از  بهره گیری   1370
و  سمینارها  و  کنفرانس ها  آن  متعاقب  که  کرد  پیشنهاد  ایران 
نشست های دیگری در این زمینه برگزار شد و مطالعاتی نهایی 
و  اصالحات  از  پس  و  آمد  عمل  به  آن  امکان سنجی  مورد  در 
ارائه  به مجلس شورای اسالمی  بازنگری های متعدد، الیحه آن 

گردید و پس از تصویب وارد چرخه عملیاتی و اجرایی شد. 
روش  این  از  بهره گیری  بر  تأکید  و  تأیید  ضمن  مقدمه  این  با 
مالیات ستانی در کشور، باید مشکالت و موانع اجرایی آن را در پاره ای 
ارزش  قانون  اجرای  نارسائی های  جمله  از  کرد،  مرتفع  زمینه ها  از 
عمرانی  پروژه های  پیمانکاری  شرکت های  در  آن  پیاده سازی  افزوده، 
است زیرا در این بخش، فرایند کار به نوعی است که پیمانکاران امکان 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را از بخش کارفرمایی ندارند 
زیرا از سویی اصل پرداخت صورت کارکردها، ماه ها تأخیر دارد به 
طوری که در حال حاضر بخش پیمانکاری حدود دوازده هزار 
از  و  دارد  کارفرمایی  بخش  از  معوقه  مطالبات  تومان  میلیارد 
در  مدتها  پیمانکاران  ارسالی  صورت وضعیت های  دیگر  طرف 
واحدهای رسیدگی و ذیحسابی بخش کارفرمایی مورد بررسی و 
مطالعه قرار می گیرد و برون داد این قبیل صورت وضعیت ها پس 
از ماه ها اطاله رسیدگی، با جرح و تعدیل فراوانی روبرو می شود 
را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  ذیحسابی ها  آنکه  ضمن 
نیست،  بیش  واسطه ای  مورد  این  در  که  پیمانکاری  بخش  به 
به حساب سازمان  واریز آن  باعث عدم  امر  این  و  نمی پذیرند 

ضـــرورت بازنــــگـــــــــری در شــیوه نــــامه 

اخذ مالیات بر ارزش افزوده
در شرکتهای مـــهندسی پیـمانکاری طرح های عمرانی
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امور مالیاتی می گردد و به علت تأخیرهای پیش آمدة ناخواسته 
که پیمانکاران در ایجاد آن هیچگونه قصور و تقصیری مرتکب 
نشده اند مشمول جریمه 2/5 درصد در ماه یعنی جریمه زیان 
دیرکرد 30 درصدی در سال می شوند که بالطبع به صورت بهره 
)براساس  که  می یابد  تصاعدی  افزایش  آن  آتی  ارزش  مرکب، 
میانه در محاسبه دوبرابر  مالی  یا اصل 72 در مدیریت  قاعده 
شدن ارزش آتی وجوه(، رقم زیان دیرکرد در کمتر از دو سال 
و نیم به دو برابر افزایش می یابد و خسارت جبران ناپذیری را به 

شرکتهای پیمانکار پروژه های عمرانی وارد می سازد.
چنانچه 4 درصد مطالبات معوقه پیمانکاران ر ا ) که اشاره شد  
افزوده  برارزش  مالیات  است(  تومان  میلیارد  هزار   12  حدود 
 در نظر بگیریم رقم آن حدود 500 میلیارد تومان  می شود که 
در  کمتر از 2/5 سال با جریمه زیان دیرکرد این رقم به حدود 
دوبرابر یعنی هزار میلیاردتومان افزایش می یابد و این روند تا 
زمان تسویه حساب به روش بهره مرکب ادامه خواهد داشت.  

چنین به نظر می رسد که سازمان امور مالیاتی با نوعی سازوکار تأویلی 
و تفسیر به رأی و فرافکنی در مورد مالیات بر ارزش افزوده، و با نارسایی 
در زمینه های اجرایی این شیوه نوین اخذ مالیات، نگرانی های واقعی در 
مؤدیان به ویژه بخش پیمانکاران ساختمانی ایجاد کرده است و به تبع 
آن نوعی احساس ناکارآمدی و شاید ناعادالنه بودن آن را در بخش 

مؤدیان پیمانکاری پروژه های عمرانی متبادر به ذهن می نماید.
اگر به موارد فوق برخورد از موضع قدرت انعطاف ناپذیر برخی از 
مجری  شرکتهای  مدیران  ویژه  به  مؤدیان  با  را  مالیاتی  ممیزان 
و  اجتماعی  متقابل  کنش  آنگاه  کنیم؛  اضافه  عمرانی،  پروژه های 
تعامالت سازنده میان بخش مالیاتی با بخش پیمانکاری، ویژگی های 
بسیار چالشی می یابد و این امر در درازمدت منافع ملی را تأمین 
نخواهد کرد. اخذ مالیات همواره بر درآمدهای مؤدیان استوار است 
که دفاتر و اسناد و مدارک قانونی برای رسیدگی به حوزه های مالیاتی 
تسلیم  شده است به طوری که بخش بزرگی از انرژی و ظرفیت های 
مدیران ارشد این قبیل شرکتهای پیمانکاری پروژه های عمرانی را 
مصروف و معطوف به خود کرده است؛ برای روشن شدن بیشتر 
بحث  دوباره به تعریف ارائه شده از مالیات بر ارزش افزوده براساس 
استانداردهای حسابداری، اشاره ای می کنیم که در آن، پیمانکاران 
عنوان  )به  کارفرمایان  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  دریافت  واسطه 
مصرف کنندگان نهایی( و واریز آن به حساب سازمان مالیاتی هستند. 
مدیران بخش مالیاتی این تعریف و استدالل را می پذیرند، ولی در 
عمل نه تنها آن را اجرا نمی کنند بلکه بابت فعلی که بر عهده کارفرمای 
پروژه عمرانی می باشد، به دلیل عدم پرداخت کارفرما، پیمانکاران 
را مشمول جریمه می کنند همانطوری که اشاره شد به ازاء هرماه 
تأخیر 2/5 درصد و ساالنه با نرخ 30 درصد به روش قسط السنین یا 
تصاعدی از آنها جریمه دریافت می کنند. جریمه ای که پیمانکار در 
ایجاد و پیدایش آن هیچگونه عمل غیرقانونی انجام نداده است بلکه 
همانطوری که اشاره شد اصل طلب و پرداخت صورت کارکردها، 
ماه ها تأخیر دارد؛ در ضمن صورت وضعیت تسلیمی پیمانکار نیز در 
مازهای پیچ در پیچ و تودرتوی نظام اداری و بوروکراسی ماه ها دست  
به دست می شود و تغییر می یابد و در عین حال کارفرما از پرداخت 
آن امتناع می ورزد. آنگاه به جرم ناکرده پیمانکاران جریمه می شوند. 
ممیزان محترم مالیاتی به این اصل بدیهی توجه نمی کنند که آنچه 
به عنوان صورت وضعیت توسط شرکتهای پیمانکاری برای رسیدگی 
به بخش کارفرمایی ارسال می شود صورتحساب یا فاکتور نیست 
بلکه در نظام پیمانکاری و مشاوره نوعی پیش فاکتور است زیرا آنچه 
در صورت وضعیت یا همان پیش فاکتور توسط پیمانکار درخواست 
می شود در نزد مشاور از یک طرف و نزد کارفرما از سویی دیگر 
با کاهش یا افزایش شدید مواجه می شود و عدد و رقم ارائه شده 

آن بسیار تغییر می یابد. بنابراین به دالیل تغییرات بسیار زیادی که 
در صورت وضعیت توسط بخشهای مشاور و کارفرما ایجاد می شود 
نمی توان آن را صورت حساب یا فاکتور تلقی کرد؛ ضمن اینکه تا 
نباید  صورت وضعیت اصالح شده، توسط کارفرما پرداخت نشود، 
به استناد آن پیمانکار را وادار کرد، آنچه را که به عنوان واسطه 
انجام کار باید از کارفرما دریافت نماید و سپس به سازمان مالیاتی 
پرداخت نماید به جای مصرف کننده نهایی یعنی کارفرما بپردازد؛ 
به بیانی بهتر در این روش غیرمنطقی و غیرشرعی نقش واسطه با 
مصرف کننده نهایی تعویض می شود و چنانچه پیمانکار منتظر بماند 
تا پس از دریافت، آن را به سازمان مالیاتی واریز نماید مشمول جریمه 
روزشمار 30درصدی سالیانه می گردد که با قاعده حقوقی اصل تعهد 
و تکلیف از یک سو و با نرخ های رسمی سود بانکی که از تجمیع نرخ 
تورم به اضافه نرخ بهره به دست می آید هیچگونه انطباق و موافقتی 
در  حسابداری  و  دفترنویسی  شیوه های  که  توضیح  این  با  ندارد. 
شرکتهای پیمانکاری از نوع حسابداری نقدی است و نمی توان روش 
آن را به حسابداری اعتباری تغییر داد زیرا همانطوری که اشاره شد 
ارقام صورت وضعیت ها در فرایند رسیدگی ها دچار تغییرات بسیار 
زیادی در عدد و رقم می شود که با حسابداری اعتباری هماهنگی و 
هم خوانی ندارد و این امر را متخصصان مالی، حسابداران رسمی و 
حسابداران خبره تأیید می کنند ولی سازمان مالیاتی کماکان بر این 
اساس که صورتحساب یا فاکتور یا کاال هر کدام زودتر اتفاق افتد، 
مالیات بر ارزش افزوده آن باید پرداخت شود شرکتهای پیمانکاری 
را مشمول تأویل و تفسیر به رأی از این ماده قانونی مالیات بر ارزش 
افزوده کرده است که با نوع فعالیت و شیوه های دریافت و پرداخت 
بخش پیمانکاری مطابقت ندارد و با دالیل عقلی و نقلی و قانونی 
قابل تسری به این بخش نیست، لذا جهت رفع این مشکل پیشنهاد 
می شود که سمیناری با متولیان امور مالیاتی و کارشناسان مالی و 
حسابداری و مدیران ارشد انجمن شرکتهای ساختمانی برگزار شود 
و مشکالت در محیط گفتمانی صمیمی و در عین حال جدی مطرح 
گردد و نارسایی ها عنوان شود تا ضمن تشویق جامعه به بهره مندی 
و بهره گیری از شیوه های عادالنه مالیات بر ارزش افزوده، زمینه های 
مصادره به مطلوب قانون در فضایی به دور از خودرأیی های نافی 
منافع ملی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج قانونی این 
نشست ها منبع و منشاء تأمالت و تعامالت کاربرد مالیات برارزش 

افزوده در شرکتهای پیمانکار پروژه های عمرانی شود. 
انشاء  استثناء  و  قاعده  براساس  قانونی  هر  که  این  پایانی  نکته 
با توجه به نوع و ویژگی  کار پیمانکاران پروژه های  آیا  می شود 
با شیوه عمل و کارکرد مالی  آنها متناسب  با  نبایستی  عمرانی 
از  و  برخورد کرد  پیمانکاری  از ماهیت کار  ناشی  و حسابداری 
تفسیر به رأی و تعمیم آن بر این بخش جلوگیری به عمل آورد. 
فعالیتهای  توقف  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  کنونی  روند  ادامه 
شرکتهای مهندسی پیمانکار پروژه های عمرانی می انجامد و به 

تبع آن زیرساخت های توسعه کشور متوقف می شود.
انتظار  در  مشتاقانه  و  بی صبرانه  ساختمانی  شرکتهای  انجمن 
پاسخ مثبت مدیران محترم سازمان مالیاتی برای برگزاری این 
گردهمایی و نشست نهایی برای حل مشکل پیمانکاران پروژه های 
عمرانی روزشماری می کند و همگان را به همدلی و همیاری در 
راستای حفظ منافع ملی کشور از طریق اصالح شیوه نامه مالیات 
بر ارزش افزوده و کاربرد اصولی آن، که متناسب با نوع فعالیت 

شرکت های پیمانکاری ساختمانی باشد، دعوت می کند.
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 روز 23 م��رداد ماه س��ال جاري، مراس��م تودی��ع و معارفه وزراي 
کار و ام��ور اجتماعي، رف��اه اجتماعی و تعاون برگزارش��د و دکتر 
شیخ االسالمي که قباًل وزیر کار بودند جایگزین وزاري سه وزارتخانه 
ش��دند، و حکم انتص��اب  خود را برای وزارتخان��ه جدید از رئیس 
جمهور دریافت نمودند. )وزارتخانه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نامگذاری شده است.( جلسه شورایعالي اشتغال نیز پس 
از پایان این مراسم در طبقه یازدهم وزارت کار سابق تشکیل شد. 

  الزم به توضیح است که بنا بود این جلسه در سالن شهید بهشتي 
نهاد ریاس��ت جمهوري برگزار شود ولي چون آقای رئیس جمهور 
براي مراسم تودیع و معارفه به محل وزارت کار سابق تشریف آورده 
بودند، جلس��ه ش��ورای عالی هم از نهاد ریاست جمهوري به آنجا 
انتق��ال یافت. یعنی طبقه یازدهم س��اختمان وزارت کار که محل 
نهارخوري کارکنان اس��ت، به علت حلول ماه مبارک رمضان برای 
جلسه شورای عالي اش��تغال در نظرگرفته شد. استانداران، وزراي 
کابینه، رؤس��ا و کارمندان عالي رتبه بانکه��ا، بانک مرکزي، بنیاد 
مستضعفان و جانبازان، صندوق مهر امام رضا، کمیته امداد و سایر 
س��ازمانهاي مرتبط در جلسه ش��ورا حضور داشتند. این جلسه با 
حضور حدود 80 نفر تش��کیل ش��د و آقاي رئیس  جمهور ریاست 

جلسه را بر عهده داشتند.
آقای مهندس عطاردیان دبیرکل و آقاي آهنگریان، عضو هیأت مدیره 
و نائ��ب رئیس کانون عالي انجمنهاي صنف��ي کارفرمایي ایران، به 
عن��وان نمایندگان کارفرمایان و دو نفر نماینده هم از تش��کلهاي 

کارگري در جلسه حضور داشتند. 
آقای مهندس عطاردیان گزارش نشس��ت ش��ورایعالی اش��تغال را 
این چنین تشریح کردند: اقداماتي که استانداري ها براي ایجاد دو 
میلیون و پانصد هزار ش��غل انج��ام داده بودند موضوع بحث بود و 
آقاي بهمني گزارشي به رئیس جمهور ارائه دادند که در انتها به این 
نتیجه رسیده بود که چیزي در حدود 58 هزار میلیارد تومان منابع 
برای اش��تغالزایی از طرف بانک مرکزي اختصاص داده شده است 
که البته آقاي رئیس جمهور از ایشان درباره حجم پول در گردش 
پرسیدند و آقای بهمنی رقم اسکناس های در گردش را باالي 310 
هزار میلیارد تومان اعالم کردند که رئیس جمهور معتقد بودند پولي 
که برای اش��تغالزایی اختصاص می دهند می تواند باالتر از این و در 

حدود 85 هزار میلیارد تومان باشد. زیرا به زعم آقای رئیس جمهور 
می توان به این مبالغ، مبلغی از  صندوق توس��عه ملی را هم اضافه 
کرد. همچنین مي توان ترتیبي اتخاذ کرد که وزارتخانه ها کوچک تر 
ش��وند. بانک ها نیز کوچک تر شوند و با فروش ساختمانهاي اضافه 
آنها مبالغ آن را صرف اشتغال نمایند؛ ضمن این تأکید نمودند که 
براي افزایش اشتغال باید تعریف دقیقی از کارخانگي ارائه شود. در 
نهایت آقای رئیس جمهور عنوان کردند: س��ال گذشته براي ایجاد 
ی��ک میلیون و صد هزار  ش��غل برنامه ریزی کردیم و یک میلیون 
و شش��صد هزار شغل ایجاد شد. امس��ال هم مي توانیم بیش از دو 

میلیون و پانصد هزار شغل وعده داده شده را ایجاد کنیم.
آقای مهن��دس عطاردیان در ادامه گفتند: م��ن بعد از همه اجازه 
خواستم صحبت کنم. که پذیرفته شد و گفتم: آقاي رئیس جمهور 
هدف دولت ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل است که اگر موفق 
شدیم بسیار خوبست. ولي باید توجه داشته باشیم این میزان ایجاد 
اشتغال وقتي مفید است که اشتغالهاي موجود را حفظ کنیم.  اگر 
نتوانیم اش��تغالهای موجود را حفظ کنیم مش��کل ایجاد مي شود. 
مثل منبع آبی خواهد بود که سوراخ باشد و بخواهیم آن را آبگیري 
کنیم، اگر اشتغالهای موجود حفظ نشود هر چقدر هم  شغل جدید 

ایجاد کنیم، انتظارات برآورده نخواهد شد. 
ایش��ان صحبت های بنده را تائید کردند و من ادامه دادم: در حال 
حاضر بانک مرکزي بخش��نامه ای صادر کرده است که کارگاه هاي 
صنعتي، تولیدي،کشاورزي و معدني که بدهی معوق به بانکها دارند 
و قادر به پرداخت آن نیستند با بانکها وارد مذاکره شده و طي اقساط 
5 ساله بدهی خود را پرداخت کنند؛ و بانکها نیز ضمن دریافت سود 
از دریاف��ت جریمه دیرکرد صرفنظر کنند. س��ئوال اصلی من این 
است که چرا سایر شغلهایي که بدهی دارند مشمول این بخشنامه 
نمي ش��وند. از جمله کس��انی که از دولت طلبکارن��د، پیمانکاران 
پروژه های آبادانی کشور هستند که به دلیل عدم پرداخت طلب آنها 
توسط بخش کارفرمایی دولتی، به بانکها بدهکار شده اند. زیرا این 
اف��راد برای پرداخت بدهی های خود به زنجیره تأمین، از بانکها وام 
گرفته اند و نتوانسته اند آن را پرداخت کنند. ضمن آنکه این گروه به 

علت عدم دریافت طلب خود از دولت، به بانکها مقروضند.
آقاي رئیس جمهور از آقاي بهمني خواستند که جواب دهند. ایشان 

در جلسه شورای عالی اشتغال در حضور رياست محترم جمهور مهندس محمد عطارديان مطرح کرد:

تقسیط بدهی پیمانکاران، حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده 
و جذب سرمایه گذار برای پروژه های نیمه تمام

و لزوم حفظ مشاغل موجود برای ایجاد اشتغال مفید
اشتغال یکی از مسائل مهم و قابل بحث است که همیشه مدنظر دولتمردان و کارشناسان بوده و 
یکی از مراکزی که برای پرداختن به مسئله اشتغال ایجاد شده، شورای عالی اشتغال است.آخرین 
جلسه شورای عالی اشتغال روز 23 مرداد ماه  جاری به ریاست    دکتر احمدی نژاد برگزار شد که 
دبیرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمایي ایران نیز به عنوان نماینده بخش کارفرمایی در این 
جلسه حضور داشتند. با توجه به اهمیت موضوع و برای آشنایی بیشتر خوانندگان محترم از مسائل 
مطروحه در این شـورای عالی از آقای مهندس محمد عطاردیان درخواست شد تا مختصري از 
گفتگوها و دستاوردهای آن را براي درج در ماهنامه پیام آبادگران ارائه کنند که ایشان نیز با وجود 

مشغله فراوان، این دعوت را پذیرفتند. ضمن تشکر از مهندس عطاردیان، توجه شما را به خواندن مشروح این گفتگو جلب می کنیم.
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هم گفتند: عده اي حس��اب LC باز کرده ان��د، از بیرون کاال وارد 
کرده اند و فروخته اند و دلیلي ندارد در مورد بدهی آنها با اغماض 
برخورد ش��ود. در پاسخ ریاس��ت محترم بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران، گفتم: مثال من، پیمانکارانی هستند که از دولت 
طلب دارند و وزارتخانه هاي اجرایي پول آنها را نداده اند و آنها برای 

پرداخت بده��ی خود به طلبکاران، 
وادار ش��ده اند از بانکها وام دریافت 
کنند. بنابراین ب��راي آنهایي که از 
دولت طلبي دارن��د باید بهره وام ها 
را ه��م دولت متقبل ش��ود ولي نه 
تنها این کار را نمي کند بلکه از آنها 
جریمه هم مي گی��رد. پیمانکاران و 
مشاوران زیادي که کارهاي زیربنایي 
براي کشور انجام داده اند جزو تجار 
نیستند. بدهی مشاوران و پیمانکاران 
به دلیل کار سازندگي بوده است و به 
نظر می رسد این گروه نسبت به بقیه 

مشاغل اولویت دارند. 
بع��د از صحبته��ای بن��ده رئیس 
جمهور به آقای دکتر بهمني دستور 
دادند بخش��نامه را اص��الح کنند و 
پیمانکاران را هم مشمول بخشنامه 
مذکور نمایند. البته بعد از جلس��ه و 
در گفتگوي خصوصي با آقاي بهمني 
به ایش��ان توضی��ح دادم منظور من 
پیمانکاران و مهندسان مشاور است. 
قرار شد بنده به عنوان نماینده کانون 
عالی در این م��ورد به بانک مرکزی 
نامه ای بنویس��م و ایشان بخشنامه 

کنند که امیدوارم این امر اجرا شود.
مس��ئله بعدی که در حضور رئیس 
جمهور مطرح کردم مسئله مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده بود ک��ه یکي از 
مش��کالت بزرگي اس��ت که باعث 

تعطیل��ی کارگاهها و اج��رای کارهای آبادانی می ش��ود. به دلیل 
وجود مالیات بر ارزش افزوده، س��ازمانها برای خرید مصالحي که 
در اجراي کارها مصرف می کنند 4 درصد مالیات به فروشندگان 
مي دهند در مقابل هنگام ارائه صورتحس��اب به دولت 4 درصد به 
آن اضافه مي کنند تا آنها مقادیر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی 
خ��ود را کم و بقیه را به حس��اب وزارت دارای��ي بریزند در حالي 
که این پول را خود وزارت دارایي نداده اس��ت. بر اس��اس اس��ناد 
موج��ود در وزارت کار، پیمان��کاران دوازده هزار میلیارد تومان از 
دولت طلبکار هستند که 4درصد آن حدود پانصد میلیارد تومان 
مي شود. چگونه پیمانکاران مي توانند قبل از گرفتن پول خودشان 

این مبلغ را بپردازند.
ب��ه نظر من این پول را بای��د دولت بدهد. وقتی دولت اصل طلب 
ای��ن افراد را نپرداخته، مالیات بر ارزش افزوده را نیز نپرداخته، به 
چ��ه دلیل  دولت مي خواهد این پول و جریمه تأخیر پرداخت آن 
را که اکنون به رقمی باالی هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت از 
آنها بگیرد؟ ش��ما فکر مي کنید این کار اشتغال ایجاد مي کند یا 

اشتغال را از بین مي برد؟ خزانه باید این پول را به کارفرما بدهد تا 
کارفرما به پیمانکار بپردازد. حاال وزارت دارایی دارد این پول را از 
کساني مي گیرد که خودش به آنها بدهکار است. می گویند قانون 
این اس��ت. به نظر من قانون این نیست، اگر هم باشد باید عوض 
شود ضمن اینکه قانون را اشتباه تفسیر مي کنند. این مسائل باید 
برطرف شود تا اشتغالهاي موجود 

از بین نروند.
در هر حال آقاي رئیس جمهور به 
وزیر دارایي گفتند این مشکل باید 
حل ش��ود. من هم طوماري را که 
قبال در مورد مالیات بر ارزش افزوده 
به همه س��ازمانها از جمله ریاست 
جمهوری نوشته ش��ده بود و براي 
تحویل به وزیر دارایي همراه داشتم 
ت��ا حضوراً به ایش��ان بدهم، بعد از 

جلسه به دست ایشان رساندم.
س��ومین مطلبی که عنوان کردم 
مربوط به موضوع��ی بود که آقای 
رئی��س جمهور در جلس��ه مطرح 
کردن��د، و فرمودند اگر طرح نیمه 
کاره ای وج��ود دارد و در مقاب��ل 
پیمانکاری سرمایه دارد تا طرح را 
آماده کند ب��ا او توافق کنید که با 
س��رمایه خودش طرح را به انجام 
برس��اند و س��ال بعد پول خود را 
با س��ود الزم بگیرد. گفتم این در 
قانون بودجه س��ال 90 آمده است 
که بخش خصوصی می تواند برای 
کارهای نیمه تمام که دولت برای 
اتمام آنها بودجه ندارد سرمایه گذار 
پیدا کند یا خودش سرمایه گذاری 
کن��د. اما آنطوری ک��ه بنده اطالع 
دارم ب��رای اولین بار پیمانکاری در 
منطقه سیستان و بلوچستان ابتکار 
به خرج داده و برای بهره برداری از پروژه های نیمه تمام سرمایه گذار 
معرفی کرده است که تا مرز صد میلیارد تومان سرمایه گذاری کند 
تا در بودجه های سنواتی آینده پولش با سود آن منظور و پرداخت 
شود. وزارت راه هم با این امر موافقت کرده و طرح برای رسیدگی 
و گرفتن مجوز به معاونت برنامه ریزی ارس��ال شده که متأسفانه 
همانجا درگیر مراحل اداری گردیده که ممکن اس��ت همین امر 

باعث پشیمانی و دلسردی سرمایه گذار شود. 
رئیس جمهور خطاب به آقای عزیزی گفتند اگر تش��کیالت شما 
نمی تواند جوابگو باش��د کار را به اس��تانداری ها بدهید. البته این 
کار به نظر من صالح نیس��ت چون آنوقت استاندارها آنقدر تعهد 
می دهند که نمی توان آن را در بودجه س��ال های آتی هم منظور 
ک��رد. این امر بای��د از یک مرکز ملی اداره ش��ود تا کارها به طور 

متعادل پیش برود. 
آقای رئیس جمهور تائید کردند و قرار شد در این مورد دستورات 
الزم داده ش��ود. در مجموع حاصل این جلسه همین چند مصوبه 

بود که امیدوارم به سرعت عملیاتی و اجرایی شود.

در حال حاضر بانك مرکزي بخشـنامه ای 
صادر کرده است که کارگاه هاي صنعتي، 
تولیدي،کشـاورزي و معدنـي کـه بدهـی 
معـوق به بانکها دارنـد و قادر به پرداخت 
آن نیسـتند با بانکها وارد مذاکره شـده و 
طي اقسـاط 5 ساله بدهی خود را پرداخت 
کننـد؛ و بانکها نیز ضمن دريافت سـود از 
دريافـت جريمـه ديرکرد صرفنظـر کنند. 
سـئوال اصلی من اين اسـت که چرا ساير 
شـغلهايي کـه بدهـی دارند مشـمول اين 
بخشـنامه نمي شـوند. از جمله کسانی که 
از دولت طلبکارند، پیمانکاران پروژه های 
آبادانـی کشـور هسـتند که بـه دلیل عدم 
پرداخت طلب آنها توسط بخش کارفرمايی 
دولتی، به بانکها بدهکار شده اند. زيرا اين 
افـراد بـرای پرداخـت بدهی های خـود به 
زنجیـره تأمین، از بانکهـا وام گرفته اند و 

نتوانسته اند آن را پرداخت کنند.
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الزم به ذکر اسـت که ریاسـت این جلسه را آقای مهندس 
خوانسـاری برعهـده داشـتند که طـی سـخنانی از آقای 
مهندس چوبدار که قبول زحمت کرده و در این جمع حاضر 
شـده بودند، تقدیر و تشـکر کردنـد و از میهمان میزگرد 
درخواسـت کردند که قبل از هر سخنی توضیحاتی درباره 
شرکت آبادراهان پارس به عنوان مدیرعامل آن ارائه دهند؟ 
مهندس چوبدار با تشکر از اینکه به میزگرد دعوت شده اند چنین 
گفتند: جهت گیري ش��رکت آبادراهان پارس بیشتر در پروژه های 
راه س��ازي اس��ت البته در پروژه های غیر راه س��ازي هم که شامل 
س��اختمان و کارهاي نفتي می ش��ود نیز فعالیت دارد و تقریبا به 
ص��ورت یک مجموعه اداره مي ش��ود که کارهاي تخصصي را جدا 
کرده و برای انجام آن از ش��رکتهای اقماري استفاده می کند. این 
ش��رکت به صورت حقوقی پوش��ش هایی را به وجود آورده که به 
شکل هلدینگ فقط در بخش اجرایي و عمدتا در مجموعه کارهای 

راهسازي و بعضا کارهاي عمراني فعالیت می  کند.

 مهندس خوانساری: شرکت توسعه راهها نیز در اختیار 
شما است. توضیحاتی هم درباره این شرکت ارائه دهید.

مهندس چوبدار: س��ازمان توس��عه راهها ب��ازوي اجرایي 
وزارت راه و ترابری در بخش س��اخت و توس��عه زیربناي حمل و 
نق��ل ب��ا محوریت راه، راه آه��ن و حمل و نقل و فرودگاه اس��ت. 
این ش��رکت قبل از انقالب مربوط به وزارت کش��ور بوده اما  بعد 
از انقالب، ش��ورای عالی انقالب آن را ب��ه وزارت راه منتقل کرد. 
این سازمان بزرگترین ش��رکت راهسازي خاورمیانه است و چون 
در بخش دولتي اداره مي ش��د تا یک مقطع��ي از امکانات دولتی 
استفاده می کرده است. شرکت آبادراهان طي سال 76 در ساخت 
فرودگاه خرم آباد همکاري اجرایي با این شرکت داشته و بنابراین 
با س��اختار آن آش��نا ش��د. پیرو خصوصی س��ازی و اصل 44 این 

مهندس قباد چوبدار مدیر عامل شـرکت آبادراهان پارس در روز شـنبه هشتم مردادماه سال جاری با دعوت قبلی، 
مهمان کمیسـیون انتشـارات انجمن شرکتهای سـاختمانی بود تا در میزگردی  که با حضور تنی چند از اعضای آن 

برگزار می شد به واکاوی مشکالت و مسائل پیش  روی شرکتهای پیمانکاری بپردازد.

این میزگرد با حضور مهندس جواد خوانساری، مهندس ورزنده، مهندس پورشیرازی و  دکتر غالمرضا علی زاده در 
محل انجمن برگزار شد که نظر خوانندگان محترم ماهنامه پیام آبادگران را به خواندن مشروح صحبتهای انجام شده 

در این میزگرد جلب می نماییم.

مـــــــــــــــــــــــــــطرح    کرد:

قدرت گرفتن بخش شبه دولتی 
در غیاب بخش خصوصی

مــــهندس چوبدار



7

س��ازمان نیز جزو ش��رکتهایی بود که باید در بورس ارائه می شد. 
برای همین دو بار در بورس به معرض فروش گذاش��ته ش��د ولی 
خریدار نداش��ت. بار س��وم  ما هم در مزایده آن شرکت کردیم و 
برنده ش��دیم. وقتی این ش��رکت در پایان سال  1388 خریداری 
شد پروژه های ناتمام و مشکالت زیادي داشت که در سال 1389 

تقریبا همه آنها حل شد.
آمار مس��تندی در این زمینه وجود دارد که می تواند توسط دولت 
و کس��اني که به خصوصي س��ازي توجه دارند اس��تفاده شود. در 

سال 1388 س��ازمان توسعه راهها 24 
میلی��ارد تومان گردش مالی داش��ت. 
در س��ال 89 همان س��ازمان با تقلیل 
60 درص��د نیروهاي س��تادي و کنار 
گذاش��تن 30 درصد از ماش��ین آالت 
مستعمل، گردش مالي خود را به 214 
درصد یعنی حدود 60 میلیارد تومان 
رسانده  اس��ت. ما توانس��تیم با همه 
مش��کالت و موان��ع، پروژه هایي را که 
پروژه هایي مزمن نامیده مي ش��دند از 
جمله تهران پردیس، تنکابن، رامسر، 
سراوان، ش��یفت گناوه و .... را تحویل 

دهیم.  

 مهندس خوانسـاری: شاید 
بتوان ایـن امر را بـه عنوان یکی 
از ثمـرات عینی خصوصی سـازی 
و به عنـوان الگوی موفقی به بقیه 

شرکتها معرفی کرد.
 مهندس چوبدار: ما این آمار را 
به صورت مکاتبه به دفتر مقام معظم 
رهب��ری و دفتر آق��ای رئیس جمهور  
سیس��تم  دس��ت اندرکاران  هم��ه  و 
خصوصی سازی اعالم کردیم که مورد 
اس��تقبال هم ق��رار گرفت. ای��ن آمار 
بیشتر از نظر مقایس��ه دارای اهمیت 
بود چون مناف��ع ملی  ایجاب می کند 
به تبدیل پتانسیلهاي موجود که بعضا 
هرز مي رود و استفاده نمی شود توجه 
کنی��م و درصدد تبدیل آنها به فرصت 

باشیم.

خوانسـاری:  مهنـدس   
همانطور که مسـتحضرید انجمن 
کننـده  منعکـس  دارد  سـعی 
گرفتاري هـا و خواسـتهای همـه 
شـرکتهای عضو باشـد. بنابراین 
امروز از شـما دعـوت کردیم تا با 

بیـان نقطه نظرات خود درباره مسـائل یا مشـکالت پیش 

روی شـرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، ما را در برداشتن 
گامـی در جهت سـوق دادن مدیران اجرایی کشـور برای 
تجمیع تجربیات و نظریات یاری دهید. به نظر شـما عمده 
مشکالت و گرفتاریهایی که شرکتهای پیمانکار با آن دست 

به گریبانند کدامها هستند؟  
   مهندس چوبدار: مش��کالت را در س��ه سرفصل می توان 

تقسیم بندی کرد:
1- مش��کالتي که اختیار آنها در دس��ت ماس��ت و از ناحیه خود 
ما شروع مي شود از قبیل عدم تسلط به 
قیمتهای روز، شرایط مناقصه ها، حضور 
در مناقص��ات و ... ک��ه از بی توجهی ما 
ناشی می ش��ود. برخي مشکالت نیز در 
مجموعه و بدنه صنف تاثیرگذاراست از 
جمله حضور مطالعه نشده درپروژه ها که 
عالوه بر این که باعث بدآموزی می شود 
و حالت خودزني دارد، باعث کندی روند 
پروژه ها، اتالف انرژي و طوالنی ش��دن 
پروژه ها می گردد. در نهایت هم پیمانکار 

و هم کارفرما اذیت مي شوند. 
در ارتباط با دول��ت هم که طبقه بندي 
به تقلیل بودجه ه��ای عمراني در ردیف 
بودجه هاي  متاسفانه  انجامید.  بودجه ها 
عمراني به طور نسبي حدود 40 درصد 
بودجه بس��ته مي ش��ود ول��ی در عمل 
حدود30 ت��ا  32 درص��د آن عملیاتي 
و توزیع مي ش��ود که ش��اخص بس��یار 
 پایینی اس��ت. این میزان در کشورهاي 
عق��ب افت��اده ح��دود 30 درص��د، در 
کش��ورهاي در ح��ال توس��عه 48-47 
درصد و در کش��ورهای پیشرفته باالي 
50 درصد اس��ت. این شاخص به نوعي 
شاخص توسعه در دنیا محسوب می  شود 
که متاس��فانه م��ا در س��الهای اخیر و 
حداق��ل در این چهار دهه  اخیر به هیچ 

کدام از این اعداد نرسیده ایم. 
در کنار آن گران ش��دن و ت��ورم بدون 
پیش بین��ی و بعض��ا خ��ارج از کنت��رل 
دولت که باعث می ش��ود قسمتی از آن 
به صورت تعدیل اعالم شود که این امر 
دو ایراد دارد. هم بودجه های عمرانی را 
تح��ت تاثیر قرار می ده��د و هم جبران 
این ما ب��ه التفاوت ها را نمی کند. غریب 
به اتفاق تعدیلهایی که داشتیم متاثر از 
جهش های ناگهانی و پیش بینی نش��ده 
قیمتها بوده که چه با کنترل دولت و چه 
بدون دخالت و کنترل دولت به تضعیف 
بخش خصوصی و به خصوص شرکتهای پیمانکاری و در کنار آن 

مهندس چوبدار:
بودجه هـاي  متاسـفانه 
عمرانـي بـه طـور نسـبي 
بودجـه  درصـد  حـدود 40 
بسـته مي شود ولی در عمل 
حـدود30 تـا  32 درصـد آن 
عملیاتي و توزيع مي شود که 
شاخص بسیار پايینی است. 
 ايـن میـزان در کشـورهاي 
عقب افتاده حدود 30 درصد، 
حـال  در  کشـورهاي  در 
توسـعه 47-48 درصد و در 
کشورهای پیشـرفته باالي 
50 درصد است. اين شاخص 
به نوعي شـاخص توسـعه 
در دنیا محسـوب می  شـود 
که متاسـفانه ما در سالهای 
اخیـر و حداقـل در اين چهار 
دهـه  اخیر به هیـچ کدام از 

اين اعداد نرسیده ايم.
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به درازا کشیدن پروژه ها انجامید. 
در تقلی��ل پروژه ه��ای عمران��ی پروس��ه عرضه و تقاض��ا یکی از 
پارامترهایی است که تحت تاثیر قرار می گیرد. عالوه بر  این حضور 
شرکتهای ناخوانده و سازمانهای دولتی عریض و طویلی که بدون 
حساب و کتاب باالی 50 - 60 درصد پروژه های عمده مملکت را 
به دس��ت می  گیرند و آن را نه توسط شرکتهایی که برای کارهای 
عمرانی سازمان دهی شده اند بلکه با شرکتهای رده پایین تر انجام 
می دهند. بنابراین این اختالل در پروسه عرضه و تقاضا به خودی 

خود  باعث تضعف این صنف می شود.
2-مطلب دوم حضور قشر جوانی است که امروزه در مملکت باید  
به عنوان یک پتانسیل ارزنده  مطرح شود ولی متاسفانه به دالیل 
مختلف این قشر در میان عناصر منفی قرار می گیرد. یعنی به جای 
این که از این پتانسیل استفاده کنیم و اگر خودمان به خدمات آنها 

نیاز نداری��م    ای��ن خدم��ات را ب��ه عن��وان
 خدم��ات مهندس��ی ص��ادر کنیم این 
پتانس��یل  را در داخل نگ��ه مي داریم و 
اجازه مي دهیم درگیر رقابت نابرابر شود. 
ما نباید جلوی قش��ر جوان را بگیریم و 
بگوییم رشد نکنید. آنها نیارمند رشد و 
بالندگی هس��تند که علی رغم عالقه اي 
 که ب��ه عمران و توس��عه کش��ور دارند  
چون مجال پیدا نمی کنند در رقابت های 

نابرابر درگیرمی شوند. 
3-چی��ز دیگ��ری ک��ه باید ب��ه عنوان 
 آف��ت ط��رح ش��ود در بخ��ش ج��ذب 
س��رمایه گذاری ها است. باالخره بودجه 
هم��ه دولته��ا مح��دود اس��ت. یکی از 
راههای ایجاد اشتغال و توسعه کشورها 
ج��ذب منابع مالی اس��ت ک��ه در حال 
حاض��ر وجود ندارد. در خارج از کش��ور 
ای��ن ج��ذب منابع مال��ي را ب��ه لحاظ 
تعام��الت منفی با خارجی ه��ا نداریم و 
در داخل به دلیل ش��فاف نبودن روابط 
مالی. متاس��فانه اصل 44 و دیگر اصولی 
که مقامات ارشد نظام به آن اعتقاد دارند 
در بدنه ضخیم دولت عملیاتی نمی شود. 
بنابراین عدم شفاف س��ازی در راه اندازی 
پروژه ه��ای عمرانی هی��چ کمکی به ما 
نمی کن��د و علی رغم وج��ود منابع مالی 
زیاد در بخش های غیر عمرانی سرگردان 
می ش��وند و عالوه بر ای��ن که در عمران 
کشور تاثیرگذار نیستند و به زیرساختها 
کمک نمی کنند بر ضد زیرس��اختها هم 
عمل می کنند و در کرویدورهای داللی 
 و ... باع��ث تورم غی��ر قابل پیش بینی و

غیر قابل کنترل مي  گردند. 

 مهنـدس خوانسـاری: در مـورد قوانیـن مربوط به 
طرح هـای عمرانی، به نظر شـما آیا این قوانین مشـکالتی 
بـرای پروژه هـای عمرانی ایجاد می کنند؟ بـه عنوان مثال 

مالیات بر ارزش افزوده یا شاخص های تعدیل؟
 مهنـدس چوبدار: بیش��تر قوانین ما ب��ا جهت گیری های 
مترقی تصویب شده و افکار خوبی پشت سر آن ها بوده است. مثال 
مالیات بر ارزش افزوده می تواند یکی از قوانین تاثیرگذار باشد که 
در کش��ورهای مترقی اعمال مي شود. اما این که در داخل چگونه 
اجرا می ش��ود و چگونه با بخش خصوصی در تعامل قرار می گیرد 
و اجرا می ش��ود مشکل است. قانون به خودی خود خوب است اما 
اجرای آن سلیقه ای و با تفسیر است برای همین هم قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در ایران در خیلی از جاها باعث دردسر شده است.
به عنوان نمونه س��ال گذش��ته بعضی ذی حسابها در دستگاههای 
اجرایی وجود داش��تند ک��ه آنها هم 
این قان��ون را قبول نداش��تند. قانون 
صراحت دارد که ش��ما بای��د در برابر 
یک صورت حس��اب وجهی )3 درصد 
پارسال  یا 4 درصد  امسال( را بگیرید.  
بای��د این وج��ه را به عنوان واس��طه 
بگیری��م و امانت دار دولت هس��تیم 
ت��ا پرداخ��ت کنیم. یعن��ی دو بخش 
وجود دارد: گرفت��ن و دادن.  دادن را 
از م��ا می خواهند ام��ا پرداخت آن را 
ب��رای کارفرمایان اجباری نمی دانند و 
جریمه هم می خواهند. جریمه خوب 
اس��ت اما جریمه ناحق که تا سه برابر 

اصل جریمه است عادالنه نیست.
در بخش قوانین مشارکتی، ما قوانین 
خوب��ی داری��م. دو دهه اس��ت که به 
تصوی��ب قوانینی ب��ا جهت گیری به 
سمت بخش خصوصی گرایش داریم. 
در الیه نازک باال، مقامات ارشد نظام 
با خصوصی سازی موافق هستند و به 
ش��دت هم آن را پیگیری می کنند اما 
عبوراز فیلتر بدنه کارشناسی ضخیمی 
ک��ه بع��د از آن الیه نازک ق��رار دارد 
دشوار اس��ت. علیرغم تالش، تسهیل 
و شفاف س��ازی هنوز کارهای زیادی 
باید ص��ورت گیرد. بی اعتمادی بخش 
خصوص��ی ب��ه بدنه دولت ه��م مزید 
بر علت اس��ت چرا ک��ه به این راحتی 
سیس��تم های  برخ��ورد  نمی توان��د 

منتسب به دولت را فراموش کند.
در بخ��ش قان��ون مناقص��ات چنان 
که مس��تحضرید قان��ون مناقصات ما 
ایرادهای��ی دارد اما آنقدر نیس��ت که 
باعث قفل ش��دن  کسب و کار شود. قانون انتخاب برنده یا قیمت 

مهندس چوبدار: 
دو دهه اسـت کـه به تصويب 
بـه  بـا جهت گیـری  قوانینـی 
خصوصـی  بخـش  سـمت 
گرايـش داريـم. در اليـه نازک 
نظـام ارشـد  مقامـات   بـاال، 

 بـا خصوصی سـازی موافـق 
هسـتند و به شـدت هـم آن را 
 پیگیـری می کننـد امـا عبـور

کارشناسـی  بدنـه  فیلتـر  از 
ضخیمـی کـه بعـد از آن اليـه 
نازک قرار دارد دشـوار است. 
و  تسـهیل  تـاش،  علیرغـم 
شـفاف سـازی هنوز کارهای 

زيادی بايد صورت گیرد.
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مناس��ب یا  قیمت اصلح از قبل بوده و لغو نش��ده اس��ت. در این 
قانون انتخاب برنده  کمرنگ شده ولی حذف نشده است هرچند 

به آن عمل نمی شود.
در بخش تعادیل، حضورهمه جانب��ه انجمن ها بخصوص انجمن 
راهسازی و ساختمان سازی و در کنار آن بقیه تشکلهایی که متاثر 
از آزادس��ازی حاملهای انرژی و یارانه ها هستند و مکاتبات آنها با 
ش��ورای عالی فنی منجر به تعدیلی ش��د ک��ه  اگرچه آثار منفی 
یارانه ها را نپوش��اند اما نس��بت به تعدیلهای دیگر متناسب تر بود 
که  ما می توانیم این اتفاق را حاصل هم فکری بخش خصوصی و 
این تشکل ها بدانیم و اعتماد پیدا کنیم که دولت به عنوان طرف 
مقاب��ل، پذیرای نظرات ما هس��ت واین ما هس��تیم که باید برای 

مذاکره بیشتر به سمت آنها برویم.

  مهندس خوانسـاری: طبق 
جمع بندی فرمایشـات جنابعالی 
ما در طرف مقابـل دولت باید کار 

بیشتری انجام دهیم. 
  مهندس چوبدار:  فکر می کنم 
افرادی که امروز در تشکل ها و انجمن 
شرکتهای ساختمانی هستند مجاهدت 
اصلی را انجام می دهند و من به شخصه  
قدردان آنها هس��تیم اماموثرترین راه 
ب��رای غلبه بر مش��کالت حضور همه 
در صحنه اس��ت که کمک می کند به 
طور نسبی به خواسته هایمان برسیم، 
به خصوص در این دوره که افرادی در 
بدنه دولت حضور دارند که منش��ا اثر 
هستند و با وجود خود می توانند بخش 
خصوصی را  توس��عه دهند. این ماییم 
ک��ه باید ب��ه خودمان اعتماد داش��ته 
باش��یم و وارد می��دان ش��ویم و جای 

خالی بخش خصوصی را پر کنیم.
متاسفانه امروزه از طرفی در الیه نازک 
دولت تمایل به ایجاد بخش خصوصی 
و توسعه و ظرفیت سازی و ماندگاری 
ب��رای آن وج��ود دارد ول��ی بخ��ش 

خصوصی خود را در وارد  عرصه نمی کند. در نتیجه بخش دیگری 
به نام بخش شبه دولتی جای بخش خصوصی را می گیرد که اگر 
این اتفاق بیافتد دهه های زیادی طول می کش��د تا چالشهای به 
وجود آمده حل شود. فکر می کنم انجمن ها رسالت خود را انجام 

می دهند ولی باید حضور بیشتری داشته باشند. 

 مهندس پورشـیرازی: وزارت راه وزارتخانه اصلی و 
موثر در ایجاد کار برای تمام رشـته ها اسـت. وقتی راهی 
در روسـتایی سـاخته مي  شود به مرور سـاختمان سازی، 
شهرسـازی و .. نیز شـکل مي  گیرد. به نظر می رسد بخش 
خصوصی که بـا وزارت راه کار می کرده  با معضالتی روبرو 

خواهد شـد که باید خودش را در این مورد پوشـش دهد. 
به اعتقاد شـما با این درگیریها و مشکالتی که پیمانکاران 
وزارت راه بـا آن مواجـه خواهند شـد چه بایـد کرد؟ در 
حـال حاضر وزارت راه که به عنـوان وزارتخانه بنیادی هر 
کشوری شناخته می شـود زیر سایه درخت اصلی دیگری 
قرار گرفته اسـت، کسـانی که بـا وزارت راه کار می کنند 

چگونه می توانند محفوظ بمانند؟ 
 مهنـدس چوبدار:  اگر از زاوی��ه ادغام وزارتخانه ها به این 
موضوع نگاه کنیم فی النفس��ه ادغام وزارتخانه ها بد نیس��ت. ولی 
ش��اید انتخاب این دو وزارتخانه به لحاظ گستردگی جای سوال 
داشته باشد. به هر حال طی یک تجمیع افکار در مجلس و دولت 
ای��ن ادغام صورت گرفت و مجموعه  آن به اینجا رس��ید که این 
دو وزارتخانه ادغام ش��وند. اگر مسکن 
مهر را از وزارت مسکن کنار بگذاریم و 
آن را ی��ک ماموریت میان مدت فرض 
کنیم وزارت مسکن وزارتخانه کوچکی 
است و در قیاس با وزارت راه و ترابری 
می تواند معاونتی مانند معاونت های راه 
آه��ن، فرودگاهها، بنادر، هواشناس��ی، 
آزمایش��گاه، مکانیک خاک، س��ازمان 

توسعه راهها و ... باشد.
وزارت مس��کن نمی توان��د جایگزی��ن 
وزارت راه باش��د. راهس��ازی با تمدن 
شروع شده است و تا آخر دنیا هم ادامه 
دارد. فقط انتقال ش��الوده تش��کیالت 
وزارت مس��کن ب��ه وزارت راه تا حدی 
ایجاد ناهنجاری کرده است. با این همه 
باید خوش��بین باش��یم چون علی رغم 
بی مهری هایی که در این س��الها شده 

امروزه  بار اصلی کار با ما است. 
فک��ر می کن��م ع��ده ای از پیمانکاران 
وزارت راه و تراب��ری ک��ه خ��ود را ب��ا 
شرایط وفق نمی دهند از بین می روند. 
ی��ک عده ای ه��م نیازمن��د اصالحات 
و تغییر روش هس��تند. اگ��ر با وزارت 
راه وارد گفتگ��و ش��ویم و ب��ه کاهش 
تصدیگ��ری بخش های آن کمک کنی��م می توانیم حضور خود را 
در ای��ن میدان تثبیت کنیم. به عنوان مثال در زمان وزارت آقای  
دکتر بهبهانی بحثی برای راه آهن س��ازی با چینی  ها مطرح شد. 
همانجا رای گیری ش��د و برای ورود به بحث با چینی ها از طرف 
بخش خصوصی ش��رکتهای مترا و آبادراهان انتخاب ش��دند. در 
قس��متی از بحث ها آقای رئیس جمهور قیم��ت آنها را نپذیرفت. 
آق��ای دکترآقا محمدی به ما پیش��نهاد داد ک��ه با رئیس جمهور 
صحبت کند تا بخش خصوصی خودمان این کار را انجام دهد. ما 
نیز پیش��نهاد دادیم  که بهره برداری 30 ، 40 و 50 س��اله از این 
5هزار کیلومتر راه آهن به ما واگذار ش��ود. قول داده بودیم برای 
این کار 40 شرکت گزینش کنیم که در آن مقطع قرار شد کاررا 

مهندس چوبدار:
اليـه  در  طرفـی  از  امـروزه   
نـازک دولـت تمايل بـه ايجاد 
بخـش خصوصی و توسـعه 
و ظرفیت سـازی و ماندگاری 
ولـی  دارد  وجـود  آن  بـرای 
را  خـود  خصوصـی  بخـش 
نمی کنـد.  عرصـه  وارد   در 
در نتیجـه بخـش ديگـری به 
نـام بخش شـبه دولتـی جای 
بخش خصوصـی را می گیرد 
بیافتـد  اتفـاق  ايـن  اگـر  کـه 
دهه های زيادی طول می کشـد 
 تـا چالشـهای به وجـود آمده

 حل شود.
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به انجمن ش��رکتهای ساختمانی واگذار کنیم که متاسفانه مجموع 
کار پیش نرفت.

وقتی ما در جمع خودمان به این اجماع 
نرس��یده ایم که راه آهن را از وزارت راه 
جدا کنیم و به کنسرس��یومی از بخش 
خصوصی واگذار کنیم معلوم می ش��ود 
بخش خصوصی توانمندی نداریم. بخش 
خصوصی مدعی است که مي تواند جای 
دولت را بگیرد اما کار بدون توانمندسازی 
و ظرفیت س��ازی بعید به نظر می رس��د. 
امروزه  کسانی که در راس امور هستند 
برای خصوصی سازی مصمم اند هر چند 
راه را نمی دانند. مشکالتی هم که به آن 
اش��اره مي کنند اغلب نمی دانند در کنار 
خودشان نشسته است یعنی اگر از وزیر  
و معاون بگذریم نفرات بعدی اکثراً مخل 
کار می ش��وند. بعد هم با بخش��ی روبرو 
می شویم که نمی توانیم تشخیص دهیم 
این بخش دولتی اس��ت ی��ا نظامی. در 
نهایت نه تصدیگری منتقل می ش��ود نه 
بخش خصوصی توانمند به وجود می آید 
بلکه فرصت سوزی می شود. ما در ابتدای 
راه هس��تیم. متاسفانه الگوهای غالب ما 
کشورهایی هستند که در اواسط یا پایان 
راه هس��تند و الگوبرداری از کشوری که 
حوضچه آرامش است در حالی که ما در 

تالطم هستیم کار سختی است.

 مهندس ورزنـده: با توجه به 
نمونه ای که مطرح کردید  سوال این 

است که چگونه ما می توانیم بخش خصوصی را فعال تر کنیم 
تا در چنین پروژه هایی فعالیت کنند. سابقه سي و چند ساله 
که دولتمردان ما ترجیـح  داده اند کار را به خارجی ها واگذار 
کنند تا در ایران تکاثر ثروت ایجاد نشود باعث شد که بخش 
خصوصی الغر و در حال موتی داشـته باشیم.  به نظر شما با 

چه شیوه ای می توان بخش خصوصی را توانمند کرد؟ 
  مهندس چوبدار: به نظر می رس��د قس��متی از راهکار این 
باش��د که باور داشته باشیم خواستن توانستن است. صرف نظر از 
تمایالت سیاس��ی و غیر سیاسی  دولت ها باید ببینیم آیا دولت ها 
در ش��عارها و جهت گیری ه��ا  این صداقت را دارن��د که با بخش 
خصوصی تعامل ایجاد کند؟ این مسئله را از دور نمی توان متوجه 
ش��د. برای فهمی��دن این مطلب باید به این موضوع اقبال نش��ان 
دهی��م و وارد صحنه ش��ویم. توانمندس��ازی، مان��دگاری یا قوام 
شرکتها مدنظر ما است اما چون تا کنون تاخیر زیادی در رسیدن  
به اهداف داش��ته ایم باید راهبردمان را تسریع کنیم. باید خیلی از 

میان برها را امتحان و تجربه کنیم. 
بخش خصوصی واقعا ضعیف اس��ت و باید برای آن الگوسازی کرده 

و آن را تقویت کنیم. همین کمیس��یون تحقیق و توس��عه صنعت 
احداث می تواند الگوی خوبی از نظر تئوری باشد. در بخش عملیاتی 
نیز باید از ش��رکتهایی مانند شرکتهای 
ت��رک  و حمایت ه��ای دول��ت آنها الگو 
بگیریم. حلق��ه مفقوده توانمندس��ازی 
بخ��ش خصوصی قوانین، تس��هیالت و 

جهت گیری های دولت است.
در مجموع چ��ون بخش خصوصی وارد 
عرصه  نش��د بیش��ترپروژه های عمرانی 
ب��ه بخش های غی��ر خصوص��ی واگذار 
ش��د. امروز فضایی وجود دارد که بخش 
خصوصی باید مسئولیت خود را متبادر 
کند. بخش خصوصی کیس��ت؟ نماد آن 
انجمن ه��ای مختل��ف اس��ت و  تقویت 
همین انجمن ها و تش��کل ها اس��ت که 

باعث تقویت بخش خصوصی می شود.
اگ��ر ب��ه ماده 56 ن��گاه کنی��م متوجه 
می ش��ویم این ماده ماده  پیش��رفته ای 
است که به تامین منابع مالی با ضمانت 
دولت منجر می ش��ود. امسال  در وزارت 
راه  4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 
با تضمین دولت منتش��ر می شود که دو 
براب��ر بودجه وزارت راهس��ازی اس��ت. 
ای��ن امر به معن��ای بسترس��ازی برای 
توانمندس��ازی بخش خصوصی  است. 
ح��ال باید بخش خصوص��ی همت کند 
و وارد می��دان ش��ود. حرک��ت بخ��ش 
خصوصی کند اس��ت غاف��ل از این که 
حرک��ت آن یکی از الزم��ه های اصلی 

پیشرفت است.
 

 مهندس پورشیرازی: به نظر من بخش خصوصی ما 
نمی تواند الگوهای دیگر را نادیده بگیرد. بخش خصوصی 
اگر پشـتیبانی یک درصدی شـود می توانـد آن را به 50 
درصـد ارتقا دهد. ما گذشـته پرافتخار و نیروی انسـانی 
توانمندی با افکار سازنده داریم. خط گرفتن از کشورهایی 
که توانسـته اند کار کنند اشـکالی ندارد بخصوص این که 
بخـش خصوصی به دلیـل آگاهی هایی کـه دارد می تواند 
این الگو را با شـرایط جامعه خودمان وفـق دهد البته به 
شـرطی که به آن اختیار عمل داده شود. ما باید با تقویت 
اعضا خواسته ها و نظرات خود را به الیه های باالتر منتقل 
کنیـم. الیه اولیه دولت آمادگـی الزم را دارد. الیه پایین 
هم آمادگی دارد. فقط الیه وسـطی می ماند که حرکت رو 
بـه جلوی آن فقـط  با تقویت اعضا و پشـت پـا نزدن به 

همدیگر ممکن اسـت.  

مهندس پورشیرازی : 
 خـط گرفتـن از کشـورهايی 
کننـد  کار  توانسـته اند  کـه 
اشـکالی ندارد بخصوص اين 
کـه بخش خصوصـی به دلیل 
آگاهی هايـی که دارد می تواند 
ايـن الگو را با شـرايط جامعه 
خودمـان وفـق دهـد البتـه به 
شـرطی که به آن اختیار عمل 

داده شـود.
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انجمن شرکتهای ساختمانی  

اعضاء و چالش های پیش رو

مهندس محمد کنگانی
عضو کمیسیون انتشارات

 یک��ی از کهن تری��ن صنوف کش��ور م��ا، صنف مه��رازان و 
سازندگان بوده که از پیش��ینه ای به درازای تاریخ برخوردار 
می باش��د و در زمان حاضر نیز که با نام انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی ادامه حیات داده به عنوان یکی از مفیدترین و 
موثرترین صنوف در امر سازندگی و آبادانی کشور به وظیفه 

ملی خود عمل می نماید.
حرک��ت رو به جل��وی جوامع و پیدای��ش نیازهای جدیدی 
همچون تخصصی و بزرگ ش��دن حج��م پروژه ها موجبات 

شکل گیری شخصیت های حقوقی را فراهم آورد. 
در کشور ما نیز با تصویب و ابالغ قانون تجارت در اوایل سده 
چهاردهم خورش��یدی و تعریف ش��خصیت های حقوقی در 
قالب انواع ش��رکت ها، شخصیت های حقوقی با تخصص های 
گوناگون پا به عرصه وجود گذاشتند و در این راه متخصصین 
بهره گرفته از دانش مهندسی روز با تشکیل گروههای کاری 
و سازماندهی این گروه ها در چهارچوب شرکتهای پیمانکاری 
حض��ور خود را در قالبی نوی��ن آغاز نمودند تا بیش از پیش 
بتوانند در امر عمران و آبادانی کش��ور نقشی مثمر و سازنده 

عهده دار باشند. 
از آنجا که از گذش��ته دور تخصص های گوناگون در راستای 
تنس��یق امور و ارائه خدمات بهتر به جامعه در قالب صنوف 
و انجمن های صنعتی فعالیت می نمودند. انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی نیز در راس��تای همین نیاز و تحت عنوان اولیه  
در سال 1326 خورشیدی  سندیکای شرکتهای ساختمانی 

پایه گ��ذاری گردید و ب��ه عنوان یکی از اولی��ن انجمن های 
حرفه ای مرتبط با ش��خصیت های حقوقی س��ازنده فعالیت 

خود را آغاز نمود. 
تعریف روند توس��عه کش��ور در قالب برنامه های پنج س��اله 
عمران��ی و نیاز ب��ه بهره گیری از توانمندی ه��ای موجود در 
جامعه آبادگران، حضور گسترده و فعال شرکتهای ساختمانی 

در پروژه های عمرانی را به همراه داشت.
وسعت کشور و نیاز به ایجاد و توسعه زیرساخت ها از سویی 
و افزایش درآمدهای عمومی )که به علت افزایش بهای نفت 
صادراتی صورت گرفته( از جهتی دیگر بازار کار      وسیعی 
را در کش��ور ایج��اد نمود ک��ه چون آهنربائ��ی قوی جامعه 
پیمانکاری را به س��مت پروژه های دولت��ی که تحت عنوان  

 طرحهای عمرانی  شناخته می شدند، سوق داد. 
کارها به خوبی پیش می رفت و پروژه ها یکی پس از دیگری 
به بهره برداری می رسید تا اینکه کشور همسایه جنگی را بر 
علیه ما آغاز نمود. جنگی که به مدت هش��ت س��ال به درازا 
کش��ید و طبیعتاً بخش عمده ای از بودجه کش��ور را به خود 

اختصاص داد. 
بدین علت شرکتهای س��اختمانی که عمدتاً فعالیت خود را 
بر اساس پروژه های دولتی ساماندهی نموده بودند به همراه 
س��ایر  بخش های اقتصادی جامعه اولین ش��وک را دریافت 
نمودند. با خاتمه جنگ انتظار می رفت که ش��رکتهای پروژه 
محور بتوانند همچون قبل در عرصه سازندگی کشور نقشی 
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مثبت و ارزنده را بر عهده گیرند. 
اما حضور ارگان ها، س��ازمان ها و شرکتهای دولتی در پروژه های 
عمرانی، س��بب گردید که نقش ش��رکتهای س��اختمانی در این 
عرصه کمرنگ ش��ود. ش��رکتهای پیمانکاری در رقابتی نابرابر در 
مناقصات حضور یافته و اگر قیمت های پیشنهادی آنها به صرفه 
و صالح تش��خیص داده می ش��د. آنگاه در روند اح��داث پروژه با 
مش��کالتی چون ع��دم دریاف��ت صورت وضعیت ه��ا، تعدیل ها، 

مابه التف��اوت مصال��ح و غی��ره مواجه 
می ش��دند که الجرم شرکتها را جهت 
پرداخت تعهدات خود به سمت بانکها 
و موسسات اعتباری هدایت نمود؛ که 
این امر بدهی ش��رکتها را به سیستم 
بانکی و اشخاص و بنگاه های اقتصادی 

دیگر رقم زد.
یکی  حالیک��ه صورت وضعیت ه��ا  در 
پس از دیگری به علت عدم تخصیص 
اعتبار بالوصول ماند؛ و رمق شرکتهای 
پیمانکاری را به تحلیل برده و مشکالت 

بسیاری را به آنها تحمیل کرد. 
ت��ا آنجا ک��ه س��ابقه نش��ان می دهد 
متخصصان مجهز ش��ده به دانش روز 
توانسته اند نقشی بس��یار موثر در امر 

ارائه خدمات به مردم و جامعه بر عهده بگیرند؛ و با بهره گیری از 
دیدگاه تخصص گرایی، غیرمتخصصان نیز با تجهیز خود به علم و 

فناوریهای جدید فعالیت کاری خود را متحول نموده اند. 
با نگرش به دی��دگاه تخصص گرائی و تجربیات ارزش��مندی که 
متخصص��ان در زمینه های گوناگ��ون به دس��ت آورده اند و نظر 
بسیار مثبت حاکمیت در امر توسعه بخش خصوصی که با فرمان 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی متجلی گردید، 
انتظار می رفت که شرکتهای ساختمانی به عنوان جزئی از بخش 
خصوصی بتوانند بیش از گذش��ته در امر توسعه و آبادانی کشور 
فعال مایش��اء باشند. اما اینک نه تنها این امر محقق نگشته بلکه 
جامعه پیمانکاران و سازندگان را با چالشی جدی مواجه نموده به 
گونه ای که ادامه حیات شاغالن در این بخش را تهدید می نماید. 
نه تنها انجمن ش��رکتهای ساختمانی به همراه سایر انجمن های 

مرتبط با صنعت احداث بایستی بتوانند با برنامه ای دقیق و متقن 
و ب��ا همکاری و همیاری دولت زمینه برون رفت جامعه آبادگران 
را از این بحران فراهم سازند. بلکه بایستی بتوانند با ارائه راهکارها 
و طرح های توسعه ای در سطح ملی نیز به وظیفه اصلی خود که 

همانا رشد و بالندگی کشور است عمل نمایند. 
اینکه تالش می گردد تا دس��تگاه های اجرائی با تقسیط مطالبات 
پیمانکاران ترتیبات پرداخت مطالبات آنها را فراهم آورند بس��یار 
مهم و ارزشمند است. اما مهم تر از آن، پرداختن به تداوم فعالیت 
و رونق کس��ب و کار ش��رکت های پروژه محور و تضمین امنیت 
شغلی کلیه شاغالن در این بخش بسیار مهم اقتصادی است؛ که 
بایس��تی به همراه رفع مشکالت حال جامعه  پیمانکاری از  این 

مهم نیز غافل نماند. 
در این راستا بایستی ظرفیت انجام کار شرکتهای پروژه محور به 
عنوان گام نخست مشخص گردد و در تعریف نقطه سر به سر که 
در واقع نقطه تعادل  بنیه اقتصادی این شرکتها را شامل می شود 
سبدی تعریف نمود که در این سبد یا بسته، بخشی از ظرفیت و 
توان اجرائی شرکتهای عمرانی )ساختمانی، تاسیساتی، مهندسان 
مش��اور، انبوه ساز و...( از محل تخصیص پروژه های عمرانی تامین 
گ��ردد و بخش دیگ��ر از محل اجرای 
پروژه ه��ای بخ��ش خصوص��ی نظیر 
ساختمان س��ازی، احداث کارخانجات 
و تاسیس��ات صنعتی و.... فراهم آید و 
تکمیل بخشی دیگر از ظرفیت کاری 
آنها از محل تعریف پروژه های مستقل 
و ی��ا مش��ارکتی در داخ��ل و خ��ارج 

ازکشور صورت گیرد.
آنچه که در مسیر رسیدن به این مهم 
بایستی مدنظر قرار گیرد ، مطالعه بر 
روی تجربیات س��ایر کشورهای موفق 
به ویژه کش��ورهای همتراز می باش��د 
ک��ه به عن��وان مثال کش��ور ترکیه با 
اشتراکات فرهنگی، اجتماعی می تواند 
ب��ه عنوان یک نمونه م��ورد مطالعه و 

بررسی قرار گیرد. 
   اکن��ون در بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته و رو به توس��عه 
تعریف و پیش��برد ان��واع پروژه ها در قالب س��ه وجهی، کارفرما، 
س��ازنده و س��رمایه گذار  به عنوان تجربه ای موفق مورد استفاده 

قرار  می گیرد.
اگر بازار س��رمایه ش��خصی برای جامعه آبادگ��ران تعریف گردد 
می تواند بس��یاری از مشکالت ناشی از عدم  پادار شدن به موقع 
 اعتب��ار در انواع پروژه ه��ای دولتی و خصوص��ی را مرتفع نماید

 و ب��ا توج��ه ب��ه ظرفیت ه��ا و توانمندیهای موج��ود در انجمن 
 ش��رکتهای س��اختمانی پیش��نهاد می گردد ک��ه آغازگری این

 حرک��ت به غایت  ارزنده را انجمن عهده دار گردد تا با همفکری 
 و کس��ب نظرات سازنده س��ایر انجمن های موازی بتواند طرحی

 جامع را در راس��تای حمایت از ش��اغلین صنعت احداث تهیه و 
ارائه نماید. 

از  بسـیاری  در  اکنـون    
کشورهای پیشرفته و رو به 
توسـعه تعريف و پیشبرد 
قالـب در  پروژه هـا   انـواع 
سه وجهی، کارفرما، سازنده 
و سـرمايه گذار  بـه عنوان 
مـورد  موفـق  تجربـه ای 

استفاده قرار  می گیرد .

وضعیته��ا، تعدیل
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 گزارش هیأت مدیره شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی
 با عرض سالم و با تشکر فراوان از حضور اعضای محترم سهامدار 
ش��رکت تضمین و نمایندگان محترم سهامداران در مجمع. امید 
اس��ت که ب��ا همکاری و همدلی ش��ما عزیزان بتوانی��م گام های 
موثرت��ری در کارکرده��ای اثر بخش ش��رکت تضمی��ن در ابعاد 

ساختاری و محتوایی به عمل آوریم.
همانطور که استحضار دارند شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی 
در سال 1369 با بیانیه ماموریت و طرح استراتژیک برای رسیدن 
به چشم اندازها و ارزش های سازمانی خویش درهمیاری و خدمات 

به شرکتهای عضو تاسیس شد.
این شرکت در راستای خدمات رسانی به شرکت عضو تشکیل شده 
اس��ت و در این جهت تالش های فراوانی به کار بس��ته اس��ت که 
در بس��یاری از آنه��ا موفق و در پاره ای از آنه��ا نیاز به بازنگری در 
اهداف و روش های مدیریتی دارد تا بار مالی و مسئولیت های ذاتی 
تعدادی از ش��رکتهای اقماری را که در روندی چند س��اله، کمک 
به راه اندازی آنها ش��د ولی کماکان عملکرد آنها با زیان انباش��ته 
همراه بود از دوش شرکت تضمین  که نقش Holding )شرکت 
مادر تخصصی( را داش��ت و دارد، برداشته ش��ود. به همین دلیل 
پس از بررس��ی های کارشناس��ی و تخصصی هیأت مدیره شرکت 
تضمین تعدادی از ش��رکتهای اقماری را بر اساس مفاد اساسنامه 
و قانون تجارت به حالت تعلیق درآورد و ش��رکت های س��ودده را 
 از طری��ق معرفی نمایندگانی از مدیران ارش��د ش��رکتهای عضو

 )ک��ه در هیأت مدیره انجمن فعال هس��تند( تقوی��ت نمود. برای 
افزایش سرمایه شرکت تضمین مقرر شده بود از طریق واریز سود 
سهام اعضای آن تأمین شود. لذا سرمایه اولیه شرکت تضمین که 
265/000/000 ری��ال بود با تصوی��ب مجموع عمومی فوق العاده 
مورخ 86/04/09 در چند مرحله به مبلغ 10/600/000/000ریال 

افزایش یافت.
برای تحقق اهداف و رسیدن به چشم اندازهای تعیین شده، شرکت 
تضمین شرکتهای ساختمانی فعالیت های زیر را عملیاتی و اجرایی 

کرده است.
با توافق انجمن ش��رکتهای ساختمانی با بازسازی ساختمان . 1

در طبقه سوم، آن را به واحد اداری در شأن شرکت تضمین 
ش��رکتهای س��اختمانی تبدیل نمود و دفتر مرکزی شرکت 
تضمی��ن به محل قانون��ی خود انتقال یاف��ت در این انتقال 
شرکت سامان تضمین نیز که 65 درصد از سهام  آن متعلق 

به شرکت تضمین است در این محل مستقر شد.
واح��د آپارتمان خیابان خردمند جنوب��ی کاماًل تخلیه و به . 2

ش��ورای هماهنگی تشکل های فنی و مهندسی کشور اجاره 
داده شد که خود منبع درآمدی برای شرکت تضمین است.

ب��ا تصوی��ب هیأت مدی��ره، از مح��ل وجوه نقدی ش��رکت . 3
تضمین س��هام بانک در شرف تأس��یس خاورمیانه به میزان 

1/200/000/000ریال خریداری گردید. 
مبلغ 600/000/000 ریال از س��ود س��هام 87-88 شرکت . 4

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 
شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی برگزار شد

 اشاره:
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی برگزار شد. این مجمع در محیطی 
بسیار صمیمانه و با همدلی وهمکاری سهامداران و مدیران ارشد شرکتهای عضو در روز شنبه 90/5/22 با حضور 
بیش از 38درصد سهامداران از 51 شرکت سهامدار عضو انجمن شرکتهای ساختمانی در محل انجمن شرکتهای 

ساختمانی برگزار شد.
جلسـه با تالوت آیاتی چنـد از کالم ا... مجید و 
پخش سـرود جمهوری اسالمی آغاز شد. در این 
نشست عمومی ابتدا هیأت رئیسه مجمع انتخاب 
گردید کـه در این گزینش آقـای مهندس علی 
آزاد به اتفاق آراء به عنوان رئیس مجمع و آقایان 
مهندسان کاظم سـماک نماینده شرکت پاست 
مسـتر و مجید ضیایـی نماینده شـرکت ایران 
سایول به اتفاق آراء به عنوان ناظر مجمع و آقای 
مهندس علی ورزنده نماینده شرکت شنگرف به 
عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند. هیأت رئیسه در جایگاه مستقر شدند و جلسه با رسمیت ادامه یافت. ابتدا 
ریاسـت مجمع اعالم کردند که با توجه به حضور حدود 38درصد از سـهامداران از 51 شرکت سهامدار جلسه 
رسـمیت  دارد و سپس دستورات جلسـه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت؛ که جهت اطالع بیشتر خوانندگان 

گرامی ماهنامه پیام آبادگران گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت به شرح زیر ارائه می شود:
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کارگزاری بیمه پارس همگام دریافت ش��ده اس��ت و مبلغ 
1/937/759/385ریال آن دریافت نش��ده است. زیرا مبلغ 
 5/767/956/416 مبل��غ  ک��ه  12/592/528/218ری��ال 
ریال چک و اس��ناد مدت دار می باش��د از  بدهی مشتریان 
پارس هم��گام ک��ه عمدت��اً از اعض��ای انجمن ش��رکتهای 
ساختمانی می باش��ند تا امروز وصول نشده است که انتظار 
دارد همکاران ارجمند نسبت به تأدیه بدهی های خود اقدام 

الزم معمول دارند.
ش��رکت تضمین در حال حاضر 64 درصد س��هام شرکت . 5

کارگ��زاری بیمه پارس همگام و 65درصد س��هام ش��رکت 
سامان تضمین و 2درصد سهام بیمه کارآفرین را در اختیار 

دارد.
در مجم��ع عمومی س��الیانه بیمه کارآفرین ک��ه در تاریخ  . 6

90/04/08 برگزار شد شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی 
مج��دد جزء اعض��ای اصل��ی هیأت مدیره برگزیده ش��د و 
آق��ای مهندس آزاد کماکان به اتفاق آراء در جلس��ه مورخ 
90/04/22 هیأت مدیره ش��رکت تضمین به عنوان نماینده 
ش��رکت تضمین جهت عضویت در هیأت مدیره آن معرفی 

شدند.
ش��رکت تضمین شرکتهای س��اختمانی مبلغ یک میلیارد . 7

ریال )1/000/000/000ریال( معادل یکصد میلیون تومان 
سهام شرکت نام آوران مهندسی را دارا می باشد.

شرکت تضمین ش��رکتهای ساختمانی 45س��هم از سهام . 8
مجتمع آموزشی صنایع ساختمان مهندس ادب را خریداری 
کرده که ارزش هر س��هم آن 1/000/000 ریال می باش��د 
و جمعاً س��رمایه گذاری ش��رکت تضمین در این مجتمع به 

میزان 45/000/000 ریال است.
مان��ده حس��اب س��ود و زی��ان در س��ال 89 ب��ه می��زان . 9

1/454/466/398 ری��ال می باش��د. که با توج��ه به موارد 
مطرح ش��ده در قبل، س��ود س��هام اعضای ش��رکت صرف 
افزایش س��رمایه و سرمایه گذاری به نیابت از طرف اعضا در 

مؤسسات وابسته شده است.
تعدادی از اعضای هیأت مدیره ش��رکت تضمین در مجمع . 10

عمومی ش��رکت س��امان تضمی��ن حضور یافتن��د پس از 
اس��تماع گزارش مدیرعامل آن ش��رکت، مق��رر گردید که 
سامان تضمین در ظرف یکسال فعالیت های خود را توسعه 
بخش��یده به خود کفایی الزم دست یابد بدین منظور مقرر 
ش��د خدمات اداری و ارتباطی، تهیه صورتحساب های مالی 
این ش��رکت توس��ط کارکنان بخش مالی و اداری شرکت 

تضمین انجام گیرد.

ای��ن نکته نیز الزم به یادآوری اس��ت که طی مصوباتی در . 11
هیأت مدیره انجمن ش��رکتهای س��اختمانی – هیأت مدیره 

شرکت تضمین مقرر گردید.
انجمن و نهادهای وابسته از انجام کارهای موازی خودداری ورزند 

و مثاًل در مورد آموزش نیروی انسانی:
الف- آنچه در سطح تکنسین آموزش داده می شود توسط مؤسسه 
آموزشی مهندس ادب که با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری 

دارد انجام شد.
ب- آنچه در سطح مدیریت آموزش داده می شود زیر نظر و توسط 

مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث صورت پذیرد.
 

گزارش بازرسان شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی

ب��ا احترام و س��پاس از حضور هم��کاران ارجمند در جلس��ه، به 
اس��تحضار همکاران محترم می رساند وظائف بازرسان به موجب 
مواد 30 و 31 اساس��نامه شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی و 
همچنین مقررات قانون تجارت مش��خص گردیده است. بازرسان 
منتخب در قال��ب وظایف قانونی خویش، عملک��رد هیأت مدیره 
محت��رم را به صور اختصار و به ش��رح پی نوش��ت به اس��تحضار 

همکاران محترم حاضر در مجمع می رساند:
الف – اسناد مالی شرکت با توجه به گزارش تحویلی به بازرسان 
که دربرگیرنده بودجه مصوب س��ال 89 بوده است مورد مطالعه 
اجمالی قرار گرفته که گزارش عملکرد مقدماتی تقریبی به شرح 

زیر می باشد.
1� مقداری از درآمد شرکت در سال 88 از محل سپرده ثابت بوده 

که بانکها پرداخت نموده اند.
2� مبالغی س��ود نیز از مشارکت ش��رکت کارگزاری بیمه پارس 
هم��گام و همچنین ش��رکت بیمه کارآفرین و ش��رکت نام آوران 
مهندس��ی حاصل گردیده ک��ه ذیاًل به ص��ورت منفک وضعیت 

شرکتهای فوق اعالم می گردد:
مسائل مالی شرکت تضمین

متأس��فانه ش��رکت تضمین فعالیت خاصی توس��ط خود شرکت 
در دس��ت اقدام ندارد و با سرمایه گذاری در شرکتها به شرح زیر 

درآمدهایی که ذیاًل عنوان می گردد:

الف( شرکت کارگزاری بیمه پارس همگام
ش��رکت کارگزاری بیمه پارس همگام که به پیمانکاران سرویس 
بیم��ه می دهد با مش��ارکت ش��رکت تضمین با 64درصد س��هم 
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تضمین فعالیت می نماید. ش��رکت مذک��ور بابت بدهی مربوط به 
سال 86 مبلغ 1/184/223/238 ریال به تضمین پرداخت نموده 
است و برای س��الهای 87 و 88 مبلغ 2/537/759/385 ریال در 
تعهد پرداخت دارد که به علت عدم پرداخت شرکتهای پیمانکاری 
به ش��رکت پارس همگام که مطالبات آن بالغ بر ده میلیارد ریال 
گردید نتوانسته به تعهد خود عمل نمایدکه انتظار می رود همکاران 
محترم همانطور که س��رویس مطلوب از پارس همگام گرفته در 
ایفای تعهد، توجه فرمایند و نس��بت به پرداخت بدهی های معوق 
خود س��ریعتر اقدام نمایند و در صورتی که الزم به نظر می رس��د 
می توان لیست کامل بدهکاران را ارائه داد. همکاران توجه خواهند 
فرمود که 64درصد این شرکت متعلق به همکاران است که عدم 

توجه به آن از مصادیق کم عنایتی همکاران می باشد.

بـ  شرکت بیمه کارآفرین
بیم��ه کارآفری��ن ب��رای عملک��رد س��الهای 86 ال��ی 88 مبلغ 
3/472/000/000 ری��ال س��ود به دس��ت آم��ده را بابت افزایش 
س��رمایه ش��رکت تهاتر نموده که در نتیجه موجب افزایش تعداد 
6/799/999 سهم شرکت تضمین گردیده است که البته تاکنون 
اوراق س��هام فوق به صورت منفرد یا تجمیع با گذشته اخذ نشده 
اس��ت. مضافاً برای س��الهای 87 و 88 نیز مبلغ 229/787/957 
ریال به صورت نقد به حساب شرکت تضمین واریز گردیده است.

ج ( شرکت نام آوران مهندسی
ش��رکت تضمین مبل��غ یک میلی��ارد ریال در ش��رکت نام آوران 
س��رمایه گذاری نموده اس��ت که از بابت سود س��هام در سال 87 
مبلغ یکصدمیلیون ریال به حساب تضمین واریز شده و از آن سال 
تاکنون به علت اعالم ضرر و زیان ش��رکت فوق س��ودی پرداخت 

ننموده اس��ت که اطالع از دالیل زیان به علت عدم دسترسی به 
اسناد و مدارک شرکت فوق میسر نبوده است.

د ( مجتمع آموزشی مرحوم آقای مهندس ادب
در مجتمع آموزشی فوق جمع سرمایه گذاری 45/000/000 ریال 
بوده که فعالیت مؤسسه فوق از باب سودجویی مطمع نظر نبوده 
بلکه فعالیت آموزشی در امر مالیات و بیمه و ماشین آالت در جهت 
ارتقاء اطالعات کارشناس��ان شرکتهای عضو بود که این فعالیت را 
جدیداً افزایش داده است و امید است در سال آتی عالوه بر مساعی 

الزم جهت ارتقاء اطالعات مربوطه به سوددهی نیز برسد.

هـ ( شرکت اقماری وابسته
شرکت تضمین در سالهای گذشته مبادرت به تأسیس شرکتهای 
اقماری به نام سامان تضمین، رهان تضمین و تضمین توان نموده 
که دو ش��رکت ب��ه دلیل عدم فعالیت قابل قب��ول موجب زیان و 
اس��تقراض از شرکت تضمین در حدود پانصدمیلیون ریال نموده 
اس��ت که با توجه به مصوبات هیأت مدیره محترم بایستی سریعاً 
نسبت به روش��ن نمودن وضعیت شرکتها و تعیین تکلیف بدهی 
هر گروهی نس��بت به سهم خود اقدام تسریعی معمول دارند که 

بیش از این شرکت تضمین متضرر نگردد.

 با توجه به مختصر گزارش مالی فوق درآمد عملیاتی سـال 
87 تا بررسـی نهایی معـادل 3/268/144/627 ریال و در 
سـال 88 مبلـغ 3/540/583/503 ریـال گردیده اسـت. 
همانطور که مستحضر می باشـند و در گزارش سالهای قبل 
نیز اعالم گردید وضعیت سود و زیان شرکتهای زیرمجموعه 
در سال 89 تا تشکیل مجامع شرکتهای فوق و روشن شدن 
وضعیت مالی آنها به طور روال سالهای گذشته در سال بعد 

در گزارش مالی شرکت تضمین اعالم می گردد.
در خاتمـه وظیفه می داند از فعالیـت صمیمانه کلیه اعضای 
محترم هیأت مدیره شرکت تضمین سپاسگزاری نماید. امید 
است با اتخاذ تصمیمات کارشناسانه بتوانند نسبت به فعالتر 
نمودن و سـرویس دادن به اعضای شـرکت تضمین توفیق 

روزافزون داشته باشند.
همچنین موارد زیر نیز که در دستور کار مجمع بود به شرح 

زیر قرائت شد و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

نامه شـماره 5444-90 مورخ 90/03/08 انجمن شـرکتهای 
سـاختمانی مبنی بر معرفی آقایان مهندس )علی آزاد، فرخ 
جمالـی و بهمن دادمان( به عنوان نمایندگان انجمن و عضو 
هیأت مدیره شرکت تضمین وفق اساسنامه شرکت تضمین و 
آقای مهندس محمدعلی پورشیرازی به عنوان بازرس اصلی 

قرائت شد و مورد تأیید مجمع قرار گرفت.
مجمـع تصویـب نمـود کـه سـود متعلق بـه سـهامدارن 
ناشـی از عملکرد سـال 90 به حساب سـود انباشته جهت 
افزایـش سـرمایه مصـوب مجمـع فـوق العـاده تـا میزان 

10/600/000/000ریال منظور گردد.
روزنامـه اطالعات به عنوان روزنامـه جهت درج  آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
ریاست جلسه از مجمع تقاضای اعالم رأی نسبت به گزارش 
هیأت مدیره محترم و عملکرد مالی سال 89 را نمود و مجمع 

با اتفاق آراء آنها را تصویب کرد.

نتیجه گیری
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باید که در زمانه بسـی روز و شـب شود
قرنی تالش و کوشش و جوشش سبب شود
تـا مـادر وطـن پسـری آورد بـه بـار
فرزنـد خوب مـردم ایران »ادب« شـود

بیست و پنجم مردادماه  چهارمین سالروز درگذشت انسانی فن ساالر و متخصص است که سامانه های یادگار 
فنی و مهندسـی او را می توان در جای جای میهن عزیز دید و به سـتایش آن زبان گشـود و دسـتاوردهای 

اندیشگی آن را ستود.
ادب فرزانـه مردی که دانش فنی و مهندسـی را با آرمان های ملی در هم تنیده بـود؛ دغدغه های مردمی و 
اجتماعی را در دوره نمایندگی مجلس شـورای اسالمی به شایسته ترین وجهی بازتاب می داد، آنگونه که بر 
چکاد مردم داری و مردم مداری منبعث از میهن دوسـتی و ارزش های واالی انسانی دست یافته بود. مرحوم 
ادب همواره مبادی آداب و اخالق حرفه ای پسـندیده و سـنجیده بود. آنگاه که با بیماری سخت و جانسور و 
نفس گیر دست به گریبان بود لحظه ای و دمی از کار و تالش و انجام واجبات دینی، فروگذار نکرده و در ایفای 
وظایف انسانی و حرفه ای همتی مثال زدنی داشت، به طوری که حضور در مراسم و مناسبت ها را برخود فریضه 
می دانست و بر پایه چنین باوری، رنج را به جان می خرید تا ایستادگی و مقاومت در برابر دشواری ها را تعبیر 

و تفسیری دیگرگونه ارائه دهد. 
او مهندسی نویسنده و سیاستمداری ادیب بود؛ که امور فرهنگی و ورزشی و اجتماعی را توأمان در روندی 
خالق پیش می برد؛ عالقه و عشق او به سرفرازی و سربلندی ایران زمین زبانزد خاص و عام است. او عشقی به 
اندازه تمامیت گستره ایران زمین با تنوع و تعدد قوم های زبانی و فرهنگی آن داشت. وی ترکیب و تلفیق این 
رنگین کمان زیبایی و شکوفایی را رمز و راز هستی و ماندگاری ایرانیان می دانست و برای هم پوشی، پیوستگی 
و همبستگی میان آنها از هیچگونه کوشش و تالشی دریغ نمی کرد؛ بی شک مهندس ادب از سرمایه های ملی 

گرانسنگ ایران بود که متأسفانه خیلی زود از دست برفت.
فقدان این مرد فنی و اجتماعی خسـرانی در جامعه ایجاد کرده اسـت که شاید سالهای سال در عرصه جامعه 

مهندسی و فرهنگی خالء آن پر نگردد.
یاد و خاطره این کوه آهن مرد، از تبار نیکان و فرهیختگان را گرامی می داریم. 

یادش جاودان و روانش شاد باد.

خورشیدی
 که از فراز 
قله آبیدر زاگرس 
طلوع کرده بود
در دامنه های البرز
 به غروب نشست
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حلول هال ماه خدا 
بر مسلمانان جهان و ايران 

مبارک باد.
امید اس��ت از فی��ض این ماه پربرکت و ب��ارش انوار 
رحمت آن توش��ه ای از خودسازی و خویشتن یابی بر 
داریم و در صیرورت در مسیر قرب الهی بیش از پیش 
گام بگذاریم. روال متداول را کناری کش��یم و خرق 

عادت ماه و سال متبادل را مهاری زنیم که گفته اند:

از خالف آمد عادت هب طلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف رپیشان کردم

این تغییر و دگرگونی در مناسبات روزانه زندگی را بر 
تمامی مبادالت و معادالت هستی شناسی تعمیم دهیم 
تا از بستر زوایای ناسوتی در پرواز به فضاهای الهوتی تا 

بدانجا اوج گیریم که شاعر گوید:

رسد آدمی هب جایی که هب جز خدا نبیند
بنگر که ات چه حد است      کان آدمیت

ب��ا آرزوی قبولی طاعات و عب��ادات همگان در ماه 
رمض��ان برای ی��اران و همکاران توفی��ق روزافزون 

مسالت می نمائیم.
کمیسیون انتشارات

این داهن بستی داهنی باز شد
ات خورنده لقمه اهی راز شد

لب فرو بند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب

           گر تو این انبان ز انن خالی کنی
رپ ز گوهراهی اجاللی کنی

طفل جان از شیر شیطان باز کن
بعد از آنش با ملک انباز کن

چند خوردی چرب و شیرین از طعام
امتحان کن چند روزی رد صیام

چند شبها خواب را گشتی اسیر
ر شو    دولت بگیر یک شبی بیدا

شهر الرمضان الذی انزلت فیه القرآن
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همایش شورای ادواری کانون سراسری انجمن شرکت های 
ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی ایران در روز پنجشنبه 
20 اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـا حضـور نمایندگان 
انجمن هاي شـرکت های ساختماني اسـتان ها و تعدادی از 
مسـئوالن و نمایندگان استان اصفهان برگزار شد. در این 
نشسـت ادواری آقایان مهندسان: عطاردیان، خوانساری، 
انجمـن  اعضـای  از  نمایندگـی  بـه  پورشـیرازی  و  آزاد 

شرکت های ساختمانی حضور داشتند.
دکتر شهرزاد نماینده مجلس شورای اسالمی، دکتر کامران 
نماینده مجلش شـورای اسـالمی، مهندس داوودی نائب 
رئیس شورای اسالمی اسـتان اصفهان، مدیر کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان، مدیر کل راه و ترابری استان و تني 

چند از مسئوالن دولتي نیز در این جمع حاضر بودند.

 در ابتـدای ایـن همایـش مهندس عسـگری رئیس 
سازمان نظام مهندسی اصفهان و عضو هیأت مدیره انجمن 
شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اصفهان با عرض 

خیرمقدم ب��ه مهمانان عنوان کرد: امیدواری��م این گردهمایی ها 
منشا خیر و برکت برای آبادگران باشد و حاصل آن راهکاری برای 

ارائه خدمت بیشتر به کشور باشد. 

   در ادامـه مهنـدس نـوری دبیر اجرایـی همایش و
 رئیس هیات مدیره کانون سراسـری و دبیر انجمن استان 
اصفهـان هـدف از برگـزاری همایش و شـورای ادواری را 
تشریح کردند. ایشان گفتند: همایش های دوره ای از 15 سال 
پیش هر سه ماه یکبار در یکی از استان ها برگزار می شود و اعضای 
هیات مدیره انجمنهای 31 اس��تان در آن ش��رکت می کنند. این 
گردهمایی ها در هر اس��تانی برگزار ش��ود مسئولین همان استان 
ه��م در آن ش��رکت می کنند. وقتی کانون سراس��ری با عضویت 
30 انجمن اس��تانها در سال 78 تاسیس ش��د از بدو امر اقدام به 
برگزاری این همایشها کرد که به صورت ادواری در استانها برگزار 
می شود و درصدد بررسی مسائل و مشکالت پیمانکاران است. در 
واقع هدف از برگزاری همایش و ش��ورای ادواری مطرح کردن و 
منعکس کردن مشکالت به مسئولین استانها برای برطرف شدن 

در همايش پیمانکاران، مجريان و سازندگان طرح های عمرانی کشور مطرح شد

 رعایت کار شایسته شرط اصلی پیوستن
به کشورهای توسعه یافته

اشاره:
 همانطوری که در ماهنامه شماره 285 اعالم شد به دلیل تأخیر در دریافت مطالب همایش شورای ادواری مقرر گردید 
پس از وصول گزارش این نشسـت مهم، متن سـخنرانی تنی چند از مدیران ارشد شرکتهای عضو کانون سراسری 
و مدیران اسـتان پیرامون مسائل و مشکالت مبتالبه شرکت های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان ها در 
ماهنامه پیام آبادگران درج شـود. ضمن تشـکر از مدیریت خالق و پرتالش همکاران عزیزمان در کانون سراسری 
انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی که با میزبانی انجمن اصفهان این همایش را در سطح بسیار 
عالی و مثال زدنی برگزار کردند و با آرزوی همیاری و همکاری و همبستگی های هرچه بیشتر در ایفای مسئولیت های 
فنی و تخصصی در سـاخت زیرسـاخت های توسعه کشور و تأمین منابع ملی کشور در تعامل با بخش های دولتی و 

حکومتی، توجه خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران را به گزارش این نشست جلب می کنیم.
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مشکالت بود. عمده مشکالت پیمانکاران را میتوان در چند گروه 
اصلی دسته بندی کرد:

1- بر اس��اس قان��ون مناقصات در نح��وه انتخ��اب پیمانکار در 
مناقصات باید بهترین پیش��نهاد مناس��ب ترین پیشنهاد باشد نه 
حداقل  قیمت پیش��نهادی، که متاسفانه اکثر دستگاه های دولتی 
دنبال حداقل قیمت هستند و حداکثر کیفیت را نادیده می گیرند. 
بنابراین طی نامه های متعددی، کانون سراسری و انجمن استانها 
درخواس��ت کردند که در انتخاب پیمان��کار حداقل قیمت لحاظ 
نش��ود و مناس��ب ترین ها مدنظر قرار گیرند. متاسفانه ذیحسابان 
حاض��ر در کمیته مناقصات نیز دنبال حداقل قیمت هس��تند که 
نهایتا باعث هدر رفتن سرمایه مملکت از این طریق می شود. البته 
برخی استانها برای اصالح این رویه اقدام کرده اند تا قیمت مناسب 

انتخاب ش��ود. پیرو برگزاری مناقصات 
نیز آیین نامه ای وضع ش��ده اس��ت که 
هیات��ی برای رس��یدگی ب��ه تخلفات 
برگزاری مناقصات تش��کیل ش��ود. در 
تهران 5 نفر از مس��ئوالن در آن عضو 
هستند. در استانها هم پیشنهاد داده ایم 
چنین هیاتی تشکیل ش��ود و یکی از 
اعضای شرکتهای س��اختمانی نیز در 
آن عضو باشد که البته تا کنون چنین 

اتفاقی نیافتاده است. 
2-در س��ال 1389مالیات ب��ر ارزش 
اف��زوده 3 درص��د تعیی��ن ش��د بود و 
حاال 4 درصد اس��ت. تا پای��ان برنامه 
پنج ساله، هر س��ال یک درصد به آن 
اف��زوده می ش��ود. در برخی کش��ورها 
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی قانونی 
اس��ت که تا 15 درصد هم تعیین شده 
اس��ت و برای اج��رای آن مانعی وجود 
ندارد اما در کش��ور ما این قضیه برای 
خیلی از ش��رکتها و پیمانکارها مشکل 
ایجاد کرده اس��ت. اواخر س��ال 1388 
آق��ای ش��مس الدین حس��ینی )وزیر 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی( کتب��اً به 

ذی حساب ها و دستگاه های دولتی اعالم کرد زیر صورت وضعیت 
تایید ش��ده پیمانکار، 3 درص��د ارزش افزوده اضافه و به پیمانکار 
پرداخ��ت کنند تا وی بتوان��د به وظیفه قانونی اش عمل کند و به 
دارای��ی مربوطه پرداخت کند. برخی دس��تگاه ها زیر بار نرفتند و 
گفتند پیمانکار باید این مبلغ را پرداخت کند در حالی که قانون 
صراحتاً اعالم کرده مصرف کننده باید آن را پرداخت کند. پیمانکار 
مصرف کننده نیس��ت. کار را انجام و تحویل کارفرما می دهد تا به 
مصرف کننده ارائه دهد. در مورد مس��کن مهر مش��کل مالیات بر 
ارزش افزوده حل شده و قرار شده این 3 درصد را خود تعاونی ها 
یا دولت پرداخت کنند تا پیمانکار از این بابت مش��کلی نداش��ته 

باشد. 
3- از س��ال 1381 که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن موقع 

بخش��نامه جدید سیستم س��اجات یا رتبه بندی را اعالم کرد بر 
اس��اس تفاهم نامه بین انجمن ش��رکتهای س��اختمانی استانها و 
س��ازمان برنامه اس��تانها این کار به انجمنها واگذار شد. سیستم 
»س��اجات« مخف��ف س��امانه جامع 
تش��خیص صالحیت برای رتبه بندی 
است. رتبه بندی در س��ال 82 شروع 
ش��د و پرونده ه��ا بع��د از آمایش به 
س��ازمان مدیریت ارس��ال می شد که 
اکنون به دفتر فنی اس��تانداری )امور 
پیمانکارها( ارسال می شود و آنها تایید 
نهایی را برعهده دارند. در سال 1389 
مکانیزه کردن سیستم شروع شد که 
در بدو امر سیستم تا حدود 75 درصد 
ایراد داشت و هنوز هم ایراداتی دارد از 
جمله اینکه سیستم اکثراً قطع و مورد 

اعتراض همه متقاضیان است. 
4- مشکالتی نیز در مسیر پروژه هایی 
ب��ه ص��ورت مترمربع زیربنا هس��ت 
ک��ه چنان که اط��الع دارید اول برای 
س��اختمان های زیر دو هزارمتر و بعد 
پنج هزار مترمربع ب��ود. بعد در زمان 
انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ب��ه ده ه��زار مترمربع رس��ید. اجرای 
سیستم با بخشنامه ده هزار متر مربع 
ایرادات زیادی داش��ت. بعد سیس��تم 
س��رجمع پیاده شد که چند شرط داش��ت از جمله؛ اعتبار طرح 
صددرصد تامین باشد، نقشه ها آماده باشند، زمین معارض نداشته 
باش��د، برآورد کار آماده باش��د و ... بعضی دستگاه ها اصاًل به این 
ش��رایط توجه نمی کنند و مناقصه برگزار می کنند و مش��کالت 

زیادی را برای خود و پیمانکاران ایجاد می کنند. 
5- در م��ورد هدفمندک��ردن یارانه ها ظاهرا مس��ئوالن فراموش 
کرده ان��د که باید قیمت مصالح را تثبیت کنند تا روی پروژه های 
عمران��ی تاثیر نگ��ذارد. مثال برای کوره های آجرپزی یک س��ری 
تس��هیالت می دادند تا هزینه س��وخت و برق باال نرود تا آنها نیز 
قیمت را باال نبرد اما این کار انجام نشد و اکثر مصالح ساختمانی 
ت��ا 30 -40 درصد افزایش قیمت داش��تند. در قانون پیش بینی 
شده بود  از صددرصد درآمدی که دولت از هدفمندکردن یارانه ها 
کس��ب می کند پنجاه درصد به مردم داده شود، بیست درصد به 

مهندس نوری:
بر اسـاس قانـون مناقصات 
در نحـوه انتخـاب پیمانکار 
در مناقصـات بایـد بهترین 
مناسـب ترین  پیشـنهاد 
پیشـنهاد باشـد نه حداقل  
کـه  پیشـنهادی،  قیمـت 
متاسـفانه اکثر دستگاه های 
دولتی دنبـال حداقل قیمت 
هستند و حداکثر کیفیت را 

نادیده می گیرند
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دولت و سی درصد به صنایع تا به تولید کمک کند، اما این بخش 
از قانون درباره صنایع  اجرا نشد که امیدوارم اجرا شود.

6-در زمان ریاس��ت جمهوری آقای خاتمی بخشنامه ای از طرف 
دولت به بانکها اعالم ش��د که عنوان میکرد پیمانکاران می توانند 
صورت وضعیت تأییدشده را به بانک ببرند و پول را از بانک بگیرند. 
بانکها زیر بار نرفتند و گفتند دولت مش��تری خوبی دراین رابطه 
نیس��ت و برای این که تورم ایجاد نش��ود بدهی های خود را پس 
نمی دهد. به هر حال بحثLC در حال پیگیری است و قرار شده 
در ش��رایط عمومی پیمان جدید این قضیه پیش بینی شود و اگر 
کارفرما در پرداخت ص��ورت وضعیت تاخیر کرد 15 درصد از آن 
را به عنوان جریمه پرداخت کند و در نهایت اگر این تأخیر از حد 

معینی گذشت می توان کار را متوقف کرد.
7- ش��اخص های تعدی��ل اعالم ش��ده با واقعیت تطبی��ق ندارد 
ولی متاسفانه کارشناس��ان قیمت واقعی را در نظر نمی گیرند. ما 

امیدواریم شرایط عمومی پیمان هم 
ع��وض ش��ود و این بایدهای��ی که از 
ط��رف کارفرما به پیمان��کار تحمیل 
می شود تعدیل شود تا کارفرما هم به 

باید و نبایدهایی مقید شود.
8- در خصوص عملکرد مسکن مهر، 
ش��رکتهای تعاونی که مجری مسکن 
مهر بودند ضعف داش��تند.  دولت به 
طور س��ه جانبه وارد این قضیه شد، 
وزارت مسکن و شهرسازی، پیمانکار 
و بانک عام��ل در اینب��اره قراردادی 
بستند و امسال خیلی از ساختمانهای 
مسکن مهر آماده تحویل شد. دولت 
اع��الم کرده اس��ت در م��ورد قیمت 
مصالح  افزایش قیمتی وجود نداشته 
اس��ت اما ما معتقدی��م مصالح گران 

شده است که باعث می ش��ود تعداد زیادی از پروژه ها به تعطیلی 
کشیده شود و نیروی زیادی بیکار  شود. 

9- بح��ث تعیین اعتب��ار و تخصیص هم مهم اس��ت. در تعیین و 
تخصیص اعتبار کم کاری می شود. مخصوصا در تخصیص که باعث 
متوقف شدن کارها و لطمه زدن به پروژه ها می شود. شرکتهای دولتی، 
ش��رکتهایی زیر مجموعه ای درست کرده اند و مناقصه می گذارند تا 
قیمتها دستشان بیاید. بعد هم کار را به برنده نمی دهند بلکه به کسی 
ک��ه از قبل در نظر گرفته اند یعنی پیمانکار دولتی واگذار می کنند. 

پیمانکاران ما در رقابت نابرابر ش��رکت می کنند، رقابتی که از قبول 
ضمانت تا تائید صورت وضعیت و ... را در بر می گیرد. چندین و چند 

سال است که این رقابت نابرابر ادامه دارد و به نتیجه نمی رسد.

   مهنـدس داوودی نایـب رئیـس شـورای اسـالمی 
اسـتان اصفهان سـخنران بعدی بود. وی گفت: عزیزانی که 
در این جمع حضور دارند به نوعی نماینده س��ازندگان کل کشور 
هستند. ضرورت دارد نگاهی به نحوه اداره کردن و سیستم اداری 
کشورهای دیگر بیاندازیم. در سیستم متمرکز تمام کارها، از اجرا 
گرفته تا نظارت از مرکز اجرا می ش��ود، اما در سیستم غیرمتمرکز 
و نیمه متمرکز بحث ش��هر و شورای شهر مطرح می شود. طی20 
سال اول انقالب که شورای شهر وجود نداشت سیستم مدیریت در 
ایران متمرکز بود. االن 12 سال است شورای شهر به وجود آمده 
و سیس��تم نیمه متمرکز است. اگر نگاهی به مشکالت پیمانکاران 
بیاندازیم متوجه می ش��ویم یکی ازعوامل اصلی این مش��کالت به 
وضعیت سیستم برمی گردد. اغلب کشورها با سیستم غیر متمرکز 
اداره می شوند یعنی از 150 کشور االن 140 کشور نیمه متمرکز 
اداره می شود. در این کشورها ایالتها اختیار تصمیم گیری دارند و 
حکومت مرکزی سیاس��تگذار کلی است و ایالتها از سیاست کلی 
حمایت می کنند. در این سیستم هر استانی بر اساس پتانسیلهای 

خود برنامه ریزی می کند. 
اگر بخواهیم به اهداف کلی و سرعت و سهولت در تصمیم گیری ها 
نائل شویم باید یک تحول در ساختار به وجود آید. بر اساس سیستم 
متمرک��ز کوچک س��ازی دول��ت جواب 
نمی دهد. باید سیاس��تگذاری در تهران 
اتخاذ ش��ود و اختی��ارات تصمیم گیری 
به اس��تانها واگذارش��ود. ش��ورای شهر 
اصفهان نیز سعی کرده از وجود تشکل ها 
و متخصصی��ن و از نقطه نظ��رات آنه��ا 
اس��تفاده کند. من فک��ر می کنم امروزه 
برای ش��رکتهای پیمان��کاری این تفکر 
که بنش��ینند و منتظر پروژه های دولتی 
و اعتبارات آنها باشند جوابگو نیست. در 
تمام دنیا می توان با هماهنگی و مشارکت 
بانکها کار کرد. باید سرمایه و کار تلفیق 
ش��ود. اگر خواستیم این انجمن ها موفق 
باش��ند باید با منابع اقتص��ادی پروژه ها 
را مش��ارکتی انج��ام دهیم. ش��رکتهای 
س��اختمانی جزو س��رمایه های کش��ور 

هستند و حفظ آنها نیز باید جزو اولویت ها باشد. 

 آقای حقیقت مدیریت فروش گروه صنعتی گیتی پسند 
در ادامه این همایش با اشـاره به انقالب اسالمی گفت: انقالب 
را خود مردم انجام دادند چون جامعه ایرانی به این نتیجه رسید باید 
تحولی ایجاد کند. همین مردم بعد از جنگ به این نتیجه رسید که 
باید وارد عرصه سازندگی شود.  در تمام خیزش ها و حرکتهای بشری 
اقتدار سیاسی و استقالل ملی مدنظر بوده است. برای رسیدن به این 

مهندس داودی:
 امروزه برای شرکتهای پیمانکاری 
این تفکر که بنشـینند و منتظر 
پروژه هـای دولتـی و اعتبـارات 
آنها باشـند جوابگو نیسـت. در 
تمـام دنیا می توان بـا هماهنگی 
و مشـارکت بانکها کار کرد. باید 

سرمایه و کار تلفیق شود.
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دو باید دارای درآمد باشیم. این درآمد حاصل از کار است و برای کار 
باید منابع انرژی داشته باشیم. پس چرا کشورهایی که بیشترین انرژی 
را دارند در این دو مولفه مش��کل دارند؟ چون مدیریت انرژی ندارند. 
عرصه س��اخت و ساز هم یکی از عرصه های الزم در ارزیابی پیشرفت 
اس��ت. ما می خواهیم در بحث س��اختمان به بحث انرژی نگاه کنیم. 
بیش از 40 درصد از س��هم انرژی مصرفی کشور در بخش تاسیسات 
ساختمانها استفاده می شود. اگر اجرای گرمایش از کف و عایق بندی 
ساختمان اجباری شود روزانه 30 میلیارد تومان صرفه جویی می شود 
که معادل 15 هزار کیلومتر راه آهن است. برای این که بتوانیم در منابع 
انرژی ساختمان مدیریت کنیم باید نگرش به ساختمان عوض شود. 

همیش��ه برای طراحی ساختمان مکعبی ش��ش وجهی را در نظر 
می گیریم و یادمان می رود چه کس��ی در آن زندگی می کند و آیا 
احس��اس آرامش خواهد داشت یا نه؟ باید از ساختمان محوری به 
انس��ان محوری برسیم. امروز اجرای سیستم های نوین تاسیساتی 
در س��اختمان ها یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است. ضرورتی 
حاصل از این نگرش که به عنوان ایرانی باید به اقتدار سیاس��ی و 

استقالل ملی دست یابیم. ما به عنوان 
عضوی از اعضای بخش خصوصی چه 
باید کنی��م؟ باید حرک��ت کنیم. اگر 
منتظر بمانیم و حرکتی نکنیم بازنده 
خواهیم بود. بالغ بر 120 میلیارد دالر 
در س��ال درآمدهای حاصل از اجرای 
سیس��تم های نوی��ن تاسیس��اتی در 
دنیاست. عالوه بر این الزم است تغییر 
نگرش در ساخت و ساز بدهیم. ساخت 
خانه در محل باید به ساخت خانه در 

کارخانه تبدیل شود. 

  دکتر کامران نماینده مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به صندوق 
توسـعه ملی گفت: ای��ن صندوق 5 
وظیفه اصلی دارد، اعطای تس��هیالت 
به بخش خصوصی، اعطای تسهیالت 
به صادرات فنی و مهندسی شرکتهای 
خصوصی، اعطای تس��هیالت خرید به 
طرفهای خریدار کاال و تولیدکنندگان، 
سرمایه گذاری در بازارهای فوری مالی 
و اعطای تس��هیالت به سرمایه گذاران 

خارجی از جمله این وظایف است.
در برنام��ه پنجم، ی��ازده برنامه برای 
مسکن ذکر شده که این یازده ماده به 

انبوه سازان بافتهای فرسوده و مدیریت شهری اشاره داشته است. 
یکی از بندها مربوط به تحول در مدیریت ش��هری هس��ت. دولت 
مجاز اس��ت برای برنامه جامع مدیریت شهری اقدام کند، پدافند 
غیرعام��ل هم مورد توجه قرار گرفته ک��ه در اجرای پروژه ها باید 
مدنظر قرار گی��رد. امیدواریم با این قابلیتهای موجود در کش��ور 

تالش شود که احکام برنامه را اجرا کنیم.

 مهندس قادریان مدیر کل کار و امور اجتماعی استان 
اصفهان نیز سـه موضوع را مدنظر قرار داد. وی گفت: نباید 
نقش ساختمان و ابنیه س��ازی در استان اصفهان را نادیده گرفت 
ضمن این که استان اصفهان طی  سال 89 رکورد باالترین ساخت 
و س��از را به دس��ت آورد. بعضی  افراد  ش��بهه ایجاد می کنند که 
ش��غل های ایجاد شده در وزارت کار پایدار نیست. در حالی که به 
ازای هر واحد مسکن یک و نیم نفر کار 

در طی این سال ایجاد شده است. 
موض��وع دوم موضوع تش��کلهای صنفی 
اس��ت که در اس��تان اصفه��ان تقریبا 3 
یا 4 تش��کل قوی در زمینه س��اختمان 
وجود دارد که این تشکلها باید همسو با 
ه��م فعالیت کنند. پس به عنوان یکی از 
خدمتگزاران  جامعه کار اس��تان استدعا 
دارم جلسه مش��ترکی بگذاریم که برای 
تامی��ن خانه و ش��غل برای هم��ه افراد 
برنامه ریزی جامع داش��ته باشیم. مسئله 
آخر مس��ائل مربوط به ایمنی اس��ت. در 
اصفهان هر سال باالترین رقم مربوط به 
مرگ و قطع عضو در حیطه کاری وجود 
دارد. در موارد ایمنی بیشترین مرگ و میر 
و نقص عضو مربوط به صنعت ساختمان 
است. آیا این زمان و موقعیت نرسیده که 
حداق��ل ضواب��ط و آیین نامه هایی که در 

دسترسمان بوده اجرا کنیم؟ 
اصفهان به »ش��هر برخ��وردار« معروف 
اس��ت. در حالی که چند وقت پیش به 
خاطر نداشتن یک تابلوی هشداردهنده 
در خیابان��ی از ش��هر چند نفر کش��ته 
ش��دند. در این مورد در سال 89 جلسه 
مش��ترکی با حض��ور ش��هرداری، نظام 
مهندس��ی و س��ازمان کار و تامین اجتماعی و فن��ی حرفه ای و... 
برگزار ش��د تا این انجمن ایجاد ایمنی در اس��تان و مخصوصاً در 
محل کار را دنبال کند. قرار شد یکی از مصوبات کارگروه این باشد 
که وقتی مهندس ناظر و مجری طرح می خواهند پروانه را بگیرند 

رعایت مسائل ایمنی درج شده در آن را تضمین نمایند. 

دکتر کامران:
  صندوق توسـعه ملی 5 وظیفه 
اصلـی دارد، اعطـای تسـهیات 
بـه بخـش خصوصـی، اعطـای 
تسـهیات بـه صـادرات فنـی و 
مهندسی شـرکتهای خصوصی، 
اعطای تسهیات خريد به طرفهای 
تولیدکننـدگان،  و  کاال  خريـدار 
بازارهـای  در  گـذاری  سـرمايه 
فـوری مالی و اعطای تسـهیات 
از  بـه سـرمايه گذاران خارجـی 

جمله اين وظايف است.
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   در ادامـه ایـن برنامه  دکتر ذاکر اسـتاندار اصفهان 
ضمن ابراز خرسـندی از ایـن که جمعی از نخبگان صنعت 
ساختمانی کشـور در این جلسه حضور دارند گفت: استان 
اصفهان بیش��ترین ش��هرها را در ب��ردارد. امروز با افتتاح ش��هر 
ش��اپورآباد صدمین شهر اس��تان اصفهان افتتاح شد. این دومین 
ش��هری بود که در سال جاري احداث شد و در طول سال جاری 
15 ش��هر دیگر ب��ه آن اضافه مي ش��ود. پا به پای ش��کل گیری 
این ش��هرها باید بس��ترهای شهرنش��ینی آماده ش��ود. باید با 
ظرفیت سنجی زمینه های پیشرفت مهیا شود. دولت به تنهایی 
نمی توان��د کارها را جلو ببرد و نیازمند مش��ارکت متخصصان و 
سرمایه گذاران و آحاد مردم است. امروز بخش خصوصی ارتباط 

وثیقی با دولت دارد. ما نیز س��عی داریم 
در این اس��تان زمینه ه��ای الزم را برای 
امنیت سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر 
اقبال  بخش��های خصوصی فراهم کنیم. 
خوبی هم توسط بخش خصوصی صورت 
گرفته اس��ت. باید فاصل��ه را کاهش داد 
تا دول��ت این بخ��ش و توانمندی آن را 
در حاشیه نبیند، حضور بخش خصوصی 
الزمه رشد و تعالی استان است. سال قبل 
بیش از 1500 پروژه عمرانی در اس��تان 
افتتاح ش��د و حدود 500 پروژه عمرانی 
را در بخش خصوصی و ش��هرداری ها به 
بهره برداری رس��ید. ما تمام توان خود را 
ب��ه کار مي بندیم ک��ه بنگاه های صنعتی 

وضع موجود را حفظ و  ارتق��ا   دهن��د. 
در ادام��ه دکتر ذاکر گزارش��ی از محقق 
ش��دن مصوبات هیات دولت در سفرهای 

اس��تانی ارائه دادند و عن��وان کردند: باید از وج��ود پیمانکاران 
موجود در اس��تان به عنوان کس��انی که دغدغه پیشرفت کشور 
را دارند استفاده شود چرا که نگاه آنها به مقوله پیشرفت بیشتر 
معنوی اس��ت تا مادی. در حال حاضر پروژه های ش��اخصی در 
استان در حال اجرا است. خواهشمندم کانون و انجمن شرکتهای 
ساختمانی با رویکردی که نظام برای آن تعیین کرده شعاری را 
در همین راس��تا برای خود تعریف کنند. کنترل بیشتر بر اعضا 
نیز از طرف کانون مهم است. بعضی شرکتها توانایی الزم را برای 

اجرای برخی پروژه ها ندارند. باید تش��کلها عالوه بر ایفای نقش 
ایجابی خود، بعد سلبی را هم داشته باشند تا شرکتها در اجرای 
کارهای واگذار شده تعلل نکنند. باید شرکتهایی که با رهاسازی 
پروژه ها نگاه بدبینانه ای ایجاد می کنند تنبیه شوند. طبقه بندی 
پیمانکاران مختلف، ایجاد سیاس��ت های تنبیهی و تشویقی هم 
مهم اس��ت. رعایت نکاتي در باب معماری بومی ضروری به نظر 
می رس��د، متاسفانه سایه مدرنیته بر صنعت ساخت و ساز حائل 
ش��ده، در حالی که باید با استفاده از تکنولوژی هویت اسالمی و 

ایرانی خود را حفظ کنیم. 

   مهندس بابک فرزانه وار دبیر کانون سراسری انجمن 
شرکتهای ساختمانی، تجهیزاتی و تاسیساتی ایران گفت: 
در ابتدا جا دارد تعریفی درباره کانون سراس��ری ارائه دهیم. تمام 
پیمانکاران کش��ور در قالب انجمنهایی که در اس��تانهای مختلف 
تشکیل ش��ده است مسائل و مشکالت خود را پیگیری می کنند. 
کانون سراس��ری با دارا بودن 31 انجمن عضو متولی ش��رکتهای 
پیمانکاری سراسر کشور است و 25 هزار شرکت پیمانکاری را در 

سراسر کشور تحت پوشش دارد.
طبق قانون قرار اس��ت بی��ش از 30 هزار میلیارد تومان از بودجه 
مصوب ش��ده در س��ال 90 توسط ش��رکتهای پیمانکاری جذب 
 شود. همین مس��ئله درجه اهمیت ش��رکتهای پیمانکاری را در 
ایجاد زیرس��اختهای کشور نشان می دهد. از طرفی رشد و توسعه 
شرکتهای مردم نهاد شرط اساسی 

برای تکامل هر جامعه ای است. 
در کشور ما به دلیل محدودیتها و 
خأل قانونی برای تش��کل ها توسعه 
آنها محدود اس��ت، همانطوری که 
استاندار محترم فرمودند تشکل ها 
بای��د در ارتق��ای کیف��ی پروژه ها 
وارد ش��وند اما به دلیل خال قانونی 
وقتی این ش��رکتها در پی ساخت 
زیرساختهایی برای ارتقای وضعیت 
شرکتهای عضو هستند با برخورد 
قهرآمیز مواجه میشوند، در حالی 
که وقتی مشکلی به وجود می آید 
فورا برای حل آن دعوت می شوند. 
در برنامه پنجم توس��عه ش��ورای 
گفتگویی برای تشکل های صنفی 
بخش خصوص��ی و دولت در نظر 
گرفته شده که متاسفانه در قالب اتاق بازرگانی دنبال مي شود در 
حالی که صنف پیمانکار ما در اتاق نقش��ی ندارد. در مورد اهداف 
نیز باید بیش��تر صحبت ش��ود و با توجه به وضعیت پیمانکاری و 
کاهش احتمالی بودجه عمرانی و نیاز کشور برای زیرساختها این 

اهداف پیش بینی شود. 
به نظر می رس��د پیگیری مس��ائل در قالب فعلی ممکن نباش��د 
و بهتر اس��ت از راه دیگر وارد ش��ویم. با توج��ه به قوانین موجود 
پیمانکاری هیچ تعهدی برای آورده نقدی برای تزریق در پروژه ها 

   دکتر ذاکر:
 دولت به تنهايی نمی تواند کارها 
را جلو ببرد و نیازمند مشارکت 
متخصصان و سرمايه گذاران و 
آحاد مردم اسـت. امـروز بخش 
خصوصـی ارتبـاط وثیقـی بـا 
دولـت دارد. ما نیز سـعی داريم 
در اين اسـتان زمینه هـای الزم 
را بـرای امنیت سـرمايه گذاری 
و مشـارکت بیشـتر بخشـهای 

خصوصی فراهم کنیم.
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تضمین نمی ش��ود. باید پرس��ید ش��رکتهای کوچ��ک که امکان 
رقابت و سرمایه گذاری و آورده نقدی را ندارد چه تکلیقی دارند؟ 
جمعیت جوانی که تازه فارغ التحصیل ش��ده اند و بدون س��ابقه و 
س��رمایه هستند چه تکلیفی دارند؟ برای افزایش توان شرکتهای 
کوچک می توان هلدینگ تش��کیل داد تا بتوانیم تامین نقدینگی 
برای پروژه های زیرساختی داشته باشیم. وقتی این مجموعه های 
مختلف جمع مي شوند امکان فعالیت مي یابند. متأسفانه به دلیل 
کوچک بودن ش��رکتها و نقض قوانین ش��اهد توسعه شرکتها در 
دهه ه��ای اخیر نبوده ایم. اکثر ش��رکتهای قوی قدیمی هس��تند 
و ش��رکتهای جوان نمي توانند با آنها رقاب��ت کنند. با این وجود 
نگرانی ایجاد می شود که تکلیف ما در دهه های آتی چه می شود. 
امیدوارم با رویکرد جدید دولتمردان بتوانیم پروژه های بیش��تری 

را به سرانجام برسانیم. 

 مهندس عطاردیان دبیر انجمن شرکت های ساختمانی 
و دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران 
بـه عنوان آخرین سـخنران این همایش بـا جمع بندی از 
مباحث مطرح شده عنوان کرد: مشکالت ریشه در جای دیگر 
دارد ک��ه اگ��ر به آن توجه نش��ود به بیراهه می روی��م. باید دید 
کشورهایی که موفق شده اند و پیشرفت داشته اند چه عملکردی 

داشتند. 
در سایر صنوف هم سازمان هایی داریم که مجموعه این انجمن ها 
تحت پوشش کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران قرار 
میگیرند. این کانون عالی نیز عضو س��ازمان کارفرمایان اس��ت و 
سازمان کارفرمایان جزو سازمان بین المللی کار است که مدیریتی 
س��ه جانبه از نماین��دگان دول��ت، کارفرمایان و کارگ��ران دارد. 

کش��ورهایی موفق هستند که ضوابط 
تصویب ش��ده در گفتگوی سه جانبه 
در س��ازمان  بین المللی کار را رعایت 
کرده ان��د و مهم تری��ن ای��ن مباحث 
کار شایس��ته و گفتگوی س��ه جانبه 
)اجتماعی( اس��ت که ح��اال دولت به 
بخش کوچک��ی از آن تح��ت عنوان 
گفتگو با بخش خصوصی توجه نشان 
داد. در قان��ون برنامه چهارم توس��عه 
نیز ماده 101 صراحتاً به دولت ایران 
تکلیف ک��رده کار شایس��ته را پیاده 
کند، مقررات و قوانین آن هم تدوین 

شد ولی متاسفانه اجرا نشد. 
ب��دون مطالعه و بررس��ی های علمی 
دقیق و متناس��ب با آمایش سرزمین 
و به ط��ور ش��تابان به پیاده س��ازی 
الگوه��ای توس��عه پرداخت��ن دارای 
از  اس��ت؛  آسیب ش��ناختی  تبع��ات 
جمله به محیط زیست لطمه می زند  

توس��عه   نمی تواند شتابان باشد. باید منافع 
کارگ��ر، منافع کارفرما، حفظ محیط زیس��ت و توس��عه در حد 

بهین��ه و هماهن��گ در مفهوم پایدار و م��وزون آن با هم پیش 
روند تا کش��ور به توس��عه واقعی دس��ت یابد. حرکت هر کدام 
از این عناصر کند یا تند باش��د کش��ور را از مس��یر توسعه دور 
می س��ازد. این تعریف کار شایس��ته اس��ت که ایران هم آن را 
پذیرفته اس��ت. در برنامه پنجم هم تصویب ش��ده و باید پیاده 
ش��ود. همه مشکالت ما از اینجاس��ت. خواهشمندم دولتمردان 
ایران روی این اصل کار کنند و آن را در اس��تان و کشور پیاده 
کنن��د تا کار متوازن پیش برود. االن مس��ئله ایجاد دو میلیون 
و 500 هزار ش��غل مطرح است، اما آیا این میزان اشتغال وعده 
داده ش��ده محقق می شود؟ االن پیمانکاران ما 12هزار میلیارد 
توم��ان از دول��ت طلبکارند. آیا این کار شایس��ته اس��ت؟ چرا 
دولت نباید پول پیمانکاران را بدهد؟ به ش��رطی از ظرفیت فنی 
کش��ور استفاده می ش��ود که دولت به تعهدات خود عمل کند و 
درقال��ب LC ریالی مطالبات پیمان��کاران را پرداخت نماید. ما 
پیمانکارها س��رمایه گذار نیستیم. ما مهندس هستیم و دولت یا 
بخش های س��رمایه گذاری خصوصی و عمومی هس��تند که باید 
سرمایه گذاری کنند و تعهدات خود را 
سر وقت اجرا کند تا بتوانیم به سمت 

توس��عه یافتگی حرکت کنیم.  
امسال قرار است کار خانگی در قالب 
کار شایس��ته م��ورد بحث و بررس��ی 
قرار گیرد چون اش��تغال وسیع ایجاد 
می کند. در مورد کار خانگی هم باید 
کار شایس��ته لحاظ ش��ود. همانطور 
ک��ه آقای قادریان گفتن��د ایمنی کار 
و مدیری��ت کار و بازرس��ی کار مه��م 
است اما باید ببینیم چه تدابیری الزم 
اس��ت که از بروز اتفاقات ناخوش آیند 
جلوگیری شود. باید هم محیط زیست 
و هم ایمنی و هم س��المت کار را مد 
نظر داشته باش��یم تا نیروی کار ما از 
بین نرود. باید دید یک بنگاه )کارخانه، 
شرکت و...( در برابر جامعه چه وظیفه 
ای دارد و آیا ش��رایط کار شایس��ته را 
رعایت می کند یا نه؟ اصوالً رعایت این 
اس��تانداردها و شرایط کار شایسته راه 

اصلی پیوستن به کشورهای در حال توسعه است.

مهندس عطارديان:
شـتابان  نمی توانـد  توسـعه    
باشـد. بايد منافع کارگر، منافع 
کارفرمـا، حفظ محیط زيسـت و 
توسـعه در حد بهینه و هماهنگ 
در مفهـوم پايـدار و مـوزون آن 
بـا هم پیـش روند تا کشـور به 
توسعه واقعی دست يابد. حرکت 
هر کدام از اين عناصر کند يا تند 
باشد کشور را از مسیر توسعه 

دور می سازد.



24

جلسه اول شورای سیاستگذاری کنفرانس دوم موسسه تحقیق و 
توس��عه صنعت احداث با عنوان »کنفرانس دوم موسسه تحقیق و 
توسعه صنعت احداث با رویکرد ظرفیت سازی و ایجاد توانمندی 
و مان��دگاری در ش��رکتهای پروژه مح��ور« در روز اول خرداد ماه 
س��ال 90 با حضور 15 نفر از 25 عضو دعوت ش��ده برگزار ش��د. 
در آن جلس��ه مقرر ش��د کمیته ارزیابی، کنفرانس اول را با دقت 
بیش��تر ارزیابی کند و اجرایی ش��دن کنفرانس دوم را مدنظر قرار 
 دهد ضم��ن اینکه ضرورت تش��کیل کنفران��س دوم با محوریت
ظرفیت سازی و ایجاد توانمندی با بستر سازی دولت مورد تایید همه 
بود.  جلس��ه دوم شورای سیاس��تگذاري روز 4 مرداد سال1390 

در محل انجمن شرکتهاي ساختماني 
تش��کیل ش��دتا به تعیین راهبردهای 
ظرفیت س��ازی، ایج��اد توانمن��دی و 
مان��دگاری ش��رکت ها و رئ��وس مورد 
نظر در پذیرش مق��االت، جمع بندی 
راهبردهای  تعیی��ن  عنوان کنفرانس، 
کسب منابع مالی جهت ارائه به کمیته 

کنفرانس  بپردازد.

 مهندس اشتری در این جلسه 
گزارش��ی از عملک��رد کمیته برگزاری 
کنفرانس ارائ��ه داد. عالوه بر ایش��ان 
نوری،  مهندسین عزت اهلل خواجه 
اشـتری،  اقبالی، مهرداد  منوچهر 
عطاءاله آیت اللهـی، قباد چوبدار، 
علی اصغر گلسرخی، محمدحسین 
منوچهـری،  فـرزام  ترابـی، 
محمدجعفر محدث و شهرام حالج 
به تبادل نظر درباره مفهوم ماندگاري، 
توانمندس��ازي و اهداف و راهبردهاي 
کنفرانس پرداختند که نظر خوانندگان 

محترم ماهنامه آبادگران را به خواندن مشروح آن  جلب مي کنیم.

  مهندس خواجه نـوری: مخاطبان اصلی این کنفرانس 
که 22 و 23 آبان برگزار می شود بدنه کارشناسی دولت، شرکتهای 
فع��ال و عالقمن��دان خواهد بود. کنفرانس در س��طح ملي برگزار 
می شود اما اگر امکانات مالی و علمی سخنرانان اجازه دهد می توان 
س��طح آن را به بین المللی ارتقاء داد. در جلس��ه قبل به بررسي 
کلمه ماندگاری در عنوان کنفرانس پرداختیم که در این مورد دو 
دیدگاه متفاوت وجود داشت. بخشی از اعضا معتقد بودند استفاده 
از کلمه ماندگاری در شأن جامعه مهندسی نیست، برعکس برخی 
معتق��د بودند نه تنها ای��ن کلمه باید 
استفاده ش��ود بلکه باید در این زمینه 
مقاالتی تدوین ش��ود. برداشت این دو 
طیف راجع به ماندگاری کامال متفاوت 
اس��ت. از دی��دگاه ش��وراي تحقیق و 
توس��عه ماندگاری به معنای پایداری 
شرکتهای توانمند است. این ماندگاری 
ب��ا ماندگاری که مورد نظر طیف دیگر 
بود کام��ال فرق دارد. این طیف معتقد 
بودند استفاده از این کلمه یعنی ما در 
ح��ال اضمحالل هس��تیم و حاال باید 
سعی کنیم ماندگار ش��ویم اما ما فکر 
می کردیم با توجه ب��ه تجربه تاریخی 
تش��کیل ش��رکتهای بزرگ در کشور 
که برخی بالغ بر 50 س��ال در کش��ور 
کار کرده اند و متاسفانه ماندگار نشدند 
باید براي ماندگاري بیش��تر ش��رکتها 
برنامه ریزي کرد. در کشور ما شرکتهاي 
مع��دودي باالی 50 یا 60 س��ال عمر 
می کنند. در حالی که در کش��ورهای 
دیگر شرکتها بسیار ماندگار هستند. به 

مهندس خواجه نوری: 
در کشور ما شرکتهاي معدودي 
باالی 50 يا 60 سال عمر می کنند. 
کشـورهای  در  کـه  حالـی  در 
ديگـر شـرکتها بسـیار ماندگار 
هسـتند. به نظر مـن ماندگاری 
را به عنوان يکـی از مولفه های 
بايـد  شـرکتها  توانمندسـازی 

مورد بررسی قرار داد.

در جلسه دوم شورای سیاستگذاری کنفرانس دوم موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث مطرح شد 

بسترسازی دولتی  راهبرد اصلي
 توانمندسازي شرکت ها
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نظ��ر من ماندگاری را به عنوان یکی از مولفه های توانمندس��ازی 
شرکتها باید مورد بررسی قرار داد. 

 مهندس حالج: اگر قرار است مستندساری صورت گیرد 
بای��د روی فواید و مضرات صحبت کنیم نه درباره نظرات مخالف 
و موافق. این نوع بحث باعث شفاف س��ازی می شود. عبارتی از این 
دس��ت مانند استراتژی اس��ت که باید کوتاه باشد ولی همه از آن 
برداشت مشترک داشته باشند. در نهایت اگر می گوییم ماندگاری 

باید تعریفی مشترک  از آن ارائه دهیم. 

 مهندس آیت اللهی: اوال بحث ماندگاری به عنوان مزیت 
و ارزش مورد تائید همه اس��ت، اما بهتر اس��ت اول درباره این که 
واقعا مشکالت و موانع و نیازها در مسیر کنفرانس چیست و برای 

رفع آنها چه باید کرد، صحبت کنیم.

  مهنـدس خواجه نوری: مطلب دوم ک��ه درباره عنوان 
کنفرانس باید مورد توجه قرار گیرد همانطورکه مهندس سعید آبادی 
قب��ل از حض��ور همکاران متذکر ش��دند در مورد تف��اوت معني 
ظرفیت سازی و توانمندسازی است. باید ببینیم این دو چه تفاوت 
معنایی با هم دارند. به نظر من توانمندسازی امری خارجی است 
که باید با بسترسازی دولت همراه شود، در حالي که ظرفیت سازی 
عمدتا به درون س��ازمانها برمی گردد. سازمانها وظایفی در جهت 
توانمندس��ازی خود دارند که ظرفیت سازی الزمه آن است. مثال 

سازمان ها بدون استراتژی نمی توانند توانمند باشند. 

 مهنـدس انصاری:  البته به نظر من عنوان مهم اس��ت 
چون مفهوم را به جماعتی انتقال می دهد که مانند اعضای ش��ورا  
ارتقاء ظرفیت مهندس��ی کش��ور را دنبال می کنند. در عین حال 

ارتقاء ظرفیت مهندسی کشور در گرو 
افزایش توان ش��رکتها اس��ت. افزایش 
توان ش��رکتها نیز در گرو بسترسازی 
دولته��ا اس��ت. کنفران��س نی��ز برای 

بهره وری بیشتر باید مفاهیم را 
به طور روشن تري پیگیری کند.  

 مهندس اشـتری در ادامه 
گزارشی از عملکرد کمیته برگزاری 
کنفرانس ارائه دادند. ایشان عنوان 
کردند: الگوی ما باید کشورهایی باشد 
که کنفرانس سالیانه دارد. برخی از این 
کشورها تا سال 2015 کنفرانس ها را 
برنامه ریزی کرده اند. ما در طی دو ماه 
گذشته  9 جلسه در کمیته کنفرانس 
داشته ایم. مهم ترین فعالیتها طی این 
9 جلسه شامل تعیین محل کنفرانس، 
زمان برگزاری کنفرانس، تعریف دامنه 
جدید برای وب��گاه کنفرانس، اقدامات 

مقدماتی تهیه بروش��ور، هماهنگی با حامیان رسانه ای کنفرانس، 
اقدامات الزم برای تهیه فراخوان مقاالت و ... بود.

بعد از ایـن که مهندس خواجه نوري بنـد دوم مورد بحث 
در جلسـه را تعیین راهبردها براي ظرفیت سـازي و ایجاد 
توانمنـدی و ماندگاری مطرح کردند مهندس حالج عنوان 
کردنـد بهتر اسـت راهبردها یـا جهت گیري ها بر اسـاس 

موضوعهای پژوهشی و تحقیقاتی مطرح شوند. 

 مهنـدس محدث: در مورد راهبرده��ا و جهت گیري ها، 
در کنفرانس اول س��عي کردیم نکته اي را به عنوان راهبرد اصلي 
جا بیاندازیم و س��خنان پایانی کنفرانس راه حل همین عناوین را 
ایجاد موسس��ه ای دانست که راههاي توسعه را تشریح کند. یعنی 
همین موسسه ای که ما اعضاي آن هستیم. عموما در کنفرانسهای 
سالیانه دنبال باز کردن ابهامات و پاسخ دادن به ابهامات هستیم. 
اما در این کنفرانس چه ابهامي را می خواهیم مطرح کنیم؟ به نظر 
می آید با این حرکت موسس��ه می خواهد بگوید بعد از 8 سال کار 
کردن به کجا رسیده و چه راه حلهایی 
ارائه داده اس��ت. ابهامی که حاال وجود 
دارد این اس��ت که چگونه می خواهیم 
حرکت کنیم. موسسه یکی از راه حل ها 
برای حل مش��کالت است. در مقاالت 
بای��د کاری کنی��م ک��ه مخاطبین ما 
محور همه صحبتها را موسسه بدانند. 
مخاطبین عمده آنها سه گروه هستند؛ 
دولت، بخش خصوصي که حاال نقش 
آن را انجمنها و تشکل ها بازی می کنند 
و دانشگاهها. این سه ارگان باید از این 
موسس��ه حمایت کنند تا موسسه کار 
خود را پیش ببرد و الگویي که عنوان 
کرد یعنی توسعه شرکتهاي پیمانکاري 
و مهندس��ی را به نتیجه برساند. براي 
راهبرد اصلي باید مؤسس��ه را مدنظر 
قرار دهیم و مطرح کنیم تا حمایتهاي 
الزم جه��ت فعالیت آن بسترس��ازي 

شود.  

مهندس انصاری: 
 ارتقاء ظرفیت مهندسـی 
کشـور در گـرو افزايـش 
اسـت.  شـرکتها  تـوان 
شـرکتها  تـوان  افزايـش 
نیز در گرو بسترسـازی 

دولتها است



26

نـوري  خواجـه  مهنـدس   
مهنـدس  سـخنان  ادامـه  در 
قب��ل  جلس��ه  در  گفـت:  محـدث 
عنوان ش��د که کلیدي ترین مس��ئله 
و  توانمندس��ازی  ظرفیت س��ازی،  در 
ماندگاری، بستري س��ازي  دولت است 
ام��ا فقط یکي از راهبردهاي اساس��ي 
ما بسترس��ازي است. حاال در کنار این 
بسترس��ازی چه راهبردهای دیگری را 

می توان دنبال کرد .

بحث   مهندس منوچهـري: 
در  مالي پروژه ه��ا بخص��وص  تامی��ن 
خارج کش��ور ایجاب می کند شرکتها 

ب��ه ابزاري که بحث مال��ي پروژه ها را چ��ه در داخل و چه بیرون 
فراهم کند مجهز شوند. طبعا این بحث مخاطبین کنفرانس را هم 
تحت  الشعاع قرار مي دهد. در ظرفیت سازی باید حضور سازمانهاي 
مال��ي و توانمند در تامین مالي ش��رکتها را مدنظر قرار داد که به 
توانمندس��ازي و ماندگاري کمک خواهد ک��رد. اگر به این امر به 
عن��وان یکی از فاکتورهای توانمندس��ازی نگاه کنیم حضور بانک 
مرکزی، بیمه و ... باعث می  ش��ود در آینده به ش��رکتهایی که در 
داخل یا بیرون از کشور کار می  کنند در تامین منابع مالی کمک 

شود. 
 

 مهندس آیت  اللهي: رویکرد اصلی کنفرانس دوم موضوع 
ظرفیت س��ازي، توانمندس��ازي، مان��دگاري و مجموعه فرصتها و 
تهدیدهای��ي که براي این س��ه مقوله وج��ود دارد. باید فرصتها و 
تهدیده��ا را براي روش��نگري مطرح کنیم. بع��د از کنفرانس هم 
باید با انتقال آنچه حاصل ش��ده است به جاهایی که می توانند در 

پیشبرد اهداف موثر باشند قدمی مثبت برداریم. 

 مهنـدس ترابي: به نظر من ما 
نمی خواهیم در این کنفرانس مشکالت 
را حل کنیم، مس��ئله هم فقط مس��ئله 
موسسه تحقیق و توسعه نیست. مسئله 
مربوط به مهندسی ساخت کشور است. 
سیاست گذاري توسط هیات مدیره هاي 
پنج تش��کل انجام می گی��رد. هدف هم 
مهندسي و ساخت کشور است. اهداف 
اصلي کنفرانس باید ارائه تازه ها در  توان 
مهندسي کشور و مسائل مرتبط با حلقه 
مهندسی ساخت باش��د. البته نباید در 
این کنفرانس از بسترسازی براي حضور 

دولت غافل شد.

  مهنـدس رهبـر از کانـون 

معموال  انبـوه سـازان:  سراسـري 
همایشها دو بخش دارند. یکی این که 
از این فرصتها اس��تفاده کنیم و خط و 
خطوط بسترسازی برای حضور دولت 
را مشخص کنیم و در تصمیم سازي ها 
ش��رکت کنیم. در ای��ن زمینه فرصت 
بس��یار خوب��ی در این همای��ش برای 
ارائ��ه طرح ه��ا و پیش��نهادها داریم تا 
دولتم��ردان بدانند چ��ه طرح هایي در 
جهت ارتق��ای کیفی��ت داریم. بخش 
دیگر بخش علمی و تخصصی است که 
مربوط به مسائل علمی و کاربردی ما و 
انتقال تجربیات کاری بین اعضا است. 
مهنـدس حالج: در م��ورد راهبردها 
طبقه بندی آقای مح��دث قابل توجه 
اس��ت. این طبقه بندي ش��امل دولت، تش��کل ها و دانشگاه است. 
وظیفه دولت بسترسازی است و وظیفه تشکلها  وفاق حرفه مندان 
است. در این نوع وفاق نباید منفعت بر حقوق پیشي بگیرد و نباید 
به جای تاثیر و مش��ارکت به تملک و منفعت توجه شود. مسئله 
دیگ��ر، بعد از وفاق و تاثیر تعمیق اس��ت که ش��امل ایجاد فضای 
گفتگوی ارزان قیمت براي حرفه مندان نیز می ش��ود. وقتي ما از 
دولت بسترس��ازی می خواهیم باید قدرت چان��ه زنی الزم را هم 
داشته باشیم. در همین کنفرانس مطرح کردن بحث بسترسازی 
کمی زود اس��ت. از کنفرانس شش��م و هفتم  باید به بسترسازی 

توجه شود. فعال باید روی تقویت حرفه مندان کار شود. 
در مورد دانش��گاه هم، آنها ما را منب��ع کار می دانند در حالي که 
عمال ارتباطی بین ما نیس��ت. باید باب رش��ته حقوق مهندسی و 
نظام فنی در دانشگاه ها باز شود. اما چرا این اتفاق نمی  افتد. یکی 
از راه حل ها این اس��ت که از اول همایش را در دانش��گاهها برگزار 

کنیم تا الاقل دانشجویان با مشکالت صنف ما آشنا شوند.

 مهنـدس انصـاری: عن��وان کنفرانس هدف را نش��ان 
می  دهد. بهره  وری م��ورد نظر از این 
کنفرانس هم روش��نگری است. اگر 
کنفران��س راندمان روش��نگری را با 
ط��رح محورهای اساس��ی ب��اال ببرد 
وظیف��ه خ��ود را انجام داده اس��ت. 
ظرفیت و توان و ماندگاری در کشور 
ما در گرو روش��ن شدن چند مفهوم 
اس��ت. اگر ای��ن مفاهیم را روش��ن 
کردیم می  توانیم انتظار داشته باشیم 
جماعت��ی که بر این باور رس��یده  اند 
در هر جا هس��تند آن را پیاده کنند. 
مفاهیم اساس��ی چیس��ت؟ باور این 
قضیه که ش��رکتها باید توس��عه پیدا 
کنند. البته توسعه  یافتن شرکتها به 
معناي بزرگ شدن صرف آنها نیست. 

مهندس رهبر : 
بخش  دو  همايشها  معموال 
دارند. يکی اين که از اين فرصتها 
استفاده کنیم و 
خطوط  و  خط 
ی  ز سا بستر
حضور  ــرای  ب
را  ــــــت  دول
مـــشـــخـــص 
در  و  کــنــیــم 
تصمیم سازي ها شرکت کنیم. 

مهندس انصاری:
کشـور به شـرکت های توسـعه 
يافته نیـاز دارد. شـرکتهايي که 
قـادر بـه تحقیـق و پژوهـش و 
تجهیز خود به ابـزار تکنولوژی 
باشـند و خود را چنـان توانمند 
کننـد کـه ناچـار نباشـند بـرای 
پروژه هـای خود ازبیـرون نیرو 
بیاورند، کاري که ايجاد اشـتغال 
تضعیـف  را  کشـور  داخـل  در 

می کند.
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ب��ه نظر می رس��د تعریف ای��ن مفهوم 
در اذه��ان م��ردم و تصمیم گیرندگان 
دارای ابهام اس��ت. به شرکتهای بزرگ 
به چشم ش��رکت پولداری که مردم را 
اس��تثمار می  کند نگاه می  شود. کشور 
به ش��رکت های توسعه یافته نیاز دارد. 
شرکتهایي که قادر به تحقیق و پژوهش 
و تجهیز خود به ابزار تکنولوژی باشند 
و خود را چنان توانمند کنند که ناچار 
نباش��ند برای پروژه های خود ازبیرون 
نیرو بیاورند، کاري که ایجاد اش��تغال 
در داخل کش��ور را تضعی��ف می کند. 
در مقوله حرکت مجموعه مهندس��ی 
کش��ور به سمت افزایش ظرفیت، توان 
و تضمی��ن مان��دگاری چ��ه اتفاقاتی 
باید بیافتد؟ عناص��ر مختلف از جمله 
مجلس، تشکل ها و شرکتها چه نقشي 

در این مورد دارند؟
نقش دولت و مجلس در روشن کردن و 
بستر سازی در زمینه قوانین و مقررات 
و رویه ه��ای دولت��ی اس��ت. در مقوله 

مناقصات 30 سال است رویه اشتباهي پیاده می شود و واگذاري به 
حداقل قیمت صورت می گیرد. حاال هم که گفته  می  شود می  توان 
پ��روژه را به حداقل قیمت واگذار نکرد کس��ی جرات نمی  کند آن 
را اعمال کند. ش��رکتها با قیمت پایی��ن کار را می گیرند وپروژه ها 
با زمان و قیمت دو برابر تمام می شود. دولت و کارفرما باید این را از 

طریق مجلس و قانون به طور قاطع حل کنند. 
بسترسازی یعنی این که بدون بستر الزم محال است استعدادها شکوفا 
شوند. تشکلها هم در بستر سازی نقش دارند و می توانند به ظرفیت 
و توان ش��رکتها و بسترسازی توس��ط دولت کمک کنند. در نهایت 
ش��رکتها وظیفه دارند از هر آنچه هست در جهت تکامل ظرفیتهای 

خود استفاده کنند. این سه اتفاق الزم و ملزوم یکدیگر هستند. 

 در ادامه مهندس اشتری برای تعریف راهبرد اصلی که 
رویک��رد ارزیابی تهدیدها و فرصتهای موجود در ظرفیت س��ازی و 
توانمندسازي و ماندگاري در شرکتهای پروژه محور بود راهکارهای 

پیشنهادی بود ارائه نمودند.

 مهندس خوانسـاری: اگر تاریخ سیاسی بعد از انقالب را 
ن��گاه کنیم و حضور بخش خصوص��ی و گفتمان آن با دولتمردان 
را در دولتهای مختلف بررس��ی کنیم می بینیم تالشهای کوچکي 
که از س��ال1960 در مقابله با دولتهای مختلف ش��روع کردیم تا 
گفتم��ان خودمان را در بخش دولتی تش��کیل دهیم، با موفقیت 
همراه بوده اس��ت هرچند تغییرات در دولتها باعث شد مشکالت 
دوباره شکل بگیرند. نباید نگران باشیم. باید سعی کنیم با تجمیع  
ق��درت انجمنهای بخش خصوصی ترتیبی اتخاذ کنیم که کارایی 
را ب��اال ببریم و گفتمان را با دولت نزدی��ک کنیم. باید بدانیم هر 

حرکتی قطع��ا به میزان��ي از موفقیت 
ختم می شود. باید دولتمردان را تشویق 
کنیم تا در تدوین قوانین هم اندیش��ی 
و حضور ما را موثر بدانند. باید س��عي 
کنیم با حداقل امکانات این کنفرانسها 

را برگزار کنیم.

 مهندس سعیدآبادی: بعضی 
کش��ورها برنامه هایی پنج س��اله براي 
کنفرانس ها دارند. تعیین راهبرد برای 
کنفرانس یک ساله راحت تر است. الزم 
بود گزارشی از دستاورد کنفرانس قبل 
داش��ته باش��یم تا با توجه به تاثیر آن، 
کنفرانس جدی��د را برنامه ریزي کنیم. 
به نظر من بهتر است در این کنفرانس 
بیشتر به  نیازها و راه حل ها برای بستر 

سازی دولتي بپردازیم. 

ب��رای    مهنـدس چوبـدار: 
ظرفیت سازی کارهای زیادی باید انجام 
گیرد و آنچه به دست می  آید در قیاس 
با همان زماني اس��ت که صرف می ش��ود. تقریبا30 سال است در 
باره این ک��ه دولت بخش خصوصی را قبول ندارد بحث می کنیم. 
االن چند س��ال است که این فضا از لحاظ تئوریک به وجود آمده 
ک��ه دولت از بخش خصوصی حمای��ت کند، اما ما کجای کار قرار 
گرفته  ایم؟ چقدر خودمان را آماده کرده ایم که ریس��ک را قبول و 
وارد این بازار ش��ویم؟ باید متوجه باشیم بخش شبه خصوصی در 
حال ش��کل گرفتن است که می تواند ما را 30 سال عقب بیاندازد. 
گذشته از تعابیر، ما در حال اضمحالل هستیم و باید به ماندگاری 
فک��ر کنیم. بحث دیگری هم به ن��ام مقبولیت وجود دارد که باید 
 برای آن فضا ایجاد ش��ود. باید ازمجلس، پارلمان بخش خصوصی
 و ... کم��ک بگیری��م تا خودمان را مطرح کنیم. موسس��ه ما از 5 
تشکل ایجاد شده که باید برای نزدیکی با بخش دولت برنامه ریزی 
کند و در این کنفرانس از دستاوردهای یک سال گذشته صحبت 
ش��ود و راههای ماندگاری بررس��ی شود. باید س��عی کنیم از این 
موقعیت به وجود آمده در جهت پیشبرد برنامه ها استفاده کنیم. 

 مهندس محدث: برای توسعه باید به دو نکته توجه کنیم. 
 م��ا نباید زماني را که مالزی و ترکیه ط��ی کردند طی کنیم. آنها

 20 - 30  سال زحمت کشیدند تا به اینجا برسند. قرار نیست ما 
چرخ را دوباره اختراع کنیم براي همین س��عی کردیم از آنها الگو 
برداری کنیم. کشورهاي دیگر س��عي کردند و به جواب رسیدند. 
موسسه ما هم در پی جواب هست. این کنفرانس جرقه ذهنی یک 
نفر نبوده بلکه قس��متی از همین فرایند حرکت به سمت توسعه 
بوده اس��ت. االن باید عنوان کنفرانس را انتخاب کنیم، روشنگری 
مس��ائل  و ارائه راه حل ها قدم بعدي است. درباره راه حل نباید به 
کلی گویی بپردازیم. تاکتیک بیان مس��ائل و شفاف سازی است و 

مهندس خوانساری:
 بايد بدانیم هر حرکتی قطعا 
بـه میزانـي از موفقیت ختم 
می شـود. بايد دولتمردان را 
تشـويق کنیـم تـا در تدوين 
قوانین هم انديشی و حضور 

ما را موثر بدانند.
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 جلس��ه مجمع عمومي عادي س��الیانه نوبت دوم شرکت تعاوني 
شرکتهاي ساختماني روز سه ش��نبه مورخ 28 تیر ماه با حضور 
چه��ل و نه نفر از نمایندگان ش��رکتهاي عض��و و با حضور خانم 
مهندس صدیقه خوش��ه چی��ن و آقاي مهن��دس عباس لطفي 
نمایندگان دفتر تعاونیهاي تولی��دي و خدماتي وزارت تعاون در 
محل انجمن شرکتهاي ساختماني تشکیل گردید . در این مجمع 
براي تعیین ش��اخصي جهت تعدیل راي گیري بعمل آمد که با 
اکثریت آراء ش��اخص بانک مرکزي م��ورد تصویب قرار گرفت و 
مقرر ش��د به ترتیب اولویت چنانچه شاخص زمین و مسکن در 
دسترس باشد بر اساس شاخص زمین و مسکن بانک مرکزي و در 
غیر اینصورت بر اساس شاخص تورم کلي بانک مرکزي و  با مبنا 

قرار دادن سال 1370 تعدیل سهام شرکت تعاوني اعمال گردد.

در ابتداي این جلس��ه  و بعد از س��خنان مهندس ناصر بابازاده 
نس��بت به انتخاب هیئت رئیس��ه جلس��ه اخذ راي بعمل آمد و 
در نتیجه آقاي مهندس جواد خوانس��اري بسمت ناظر و آقایان 
مهندسین ایرج وطني اسکوئي، علي ورزنده بسمت نظار و آقاي 
مهندس طالب حس��ني بسمت منش��ي انتخاب گردیدند. پس 
از آن رئیس جلس��ه رس��میت جلس��ه را اعالم نمود و با قرائت 
دس��تورات جلس��ه برابر دعوت نامه، مجمع عمومي وارد ش��ور 

گردید و تصمیماتي بشرح زیر اتخاذ گردید : 

1-گ��زارش عملک��رد س��ال 1389 هیئت مدیره توس��ط آقاي 
مهندس ناص��ر بابازاده قرائت و با اکثری��ت آراء مورد تصویب و 

تایید قرار گرفت .

2-گزارش عملکرد س��ال 1389 هیئت بازرس��ان توسط آقاي 
مهندس غالمرضا خوش گفتار منفرد قرائت و با اکثریت آراء مورد 

تصویب و تایید قرار گرفت .

3-صورتهاي مالي سال 1389 شامل صورت حساب سود و زیان و 
ترازنامه شرکت که به تایید حسابدار و مدیرعامل و هیئت مدیره و 
بازرسان رسیده بود قرائت و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

4- بودجه پیشنهادي سال 1391 بمبلغ کل ) -/000ر000ر000ر2 

دو میلیارد ریال( قرائت و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت .

5-روزنامه اطالعات و همشهري بترتیب بعنوان روزنامه اصلي و 
علي البدل جهت انتشار آگهي هاي شرکت تعاوني انتخاب شدند.

6- براي تعیین ش��اخصي جهت تعدیل و تقویم سهام که مجمع 
عموم��ي مورخ 89/12/11 تصمیم گی��ري در مورد آن را به هیئت 
مدیره واگذار نموده بود و دفتر تعاونیهاي تولیدي و خدماتي وزارت 
تعاون ضمن تایید صورتجلس��ه مجمع عمومي و ارس��ال به ثبت 
شرکتها به تعاوني یادآوري نمود که تعیین ارزش روز سهام مطابق 
با آیین نامه ارزیابي سهام تعاوني و براساس شاخصي که به تصویب 
مجمع عمومي خواهد رسید مي باشد. بر همین اساس در مجمع 
عمومي راي گیري بعمل آمد و با اکثریت آراء شاخص بانک مرکزي 
مورد تصویب قرار گرفت بترتیب اولویت چنانچه ش��اخص زمین و 
مس��کن در دسترس باشد بر اساس شاخص زمین و مسکن بانک 
مرکزي و در غیر اینصورت با ش��اخص ت��ورم کلي بانک مرکزي و 
مبناي سال 1370 براي تعدیل سهام شرکت تعاوني اعمال مي گردد.

7-مجمع عمومي با اکثریت آراء بند 3 دس��تور جلسه )گزارش 
تع��داد اعض��اء و می��زان س��رمایه( و بند 6 دس��ت�ور جلس��ه 
)تصمیم گیري در مورد افزایش سرمایه( را از صورتجلسه مجمع 

خارج و به مجامع بعدي موکول کرد.

8- انتخ��اب 3 نف��ر بازرس اصلي و یکنفر ب��ازرس علي البدل با 
توجه به اعالم آمادگي از طرف چهار نفر مهندسین به اس�ام�ي: 
محمود کاظم پ��ور، محمد کمالي، کاظم ع��ارف آذر، غالمرضا 
خوش گفتار منفرد که به تایید کمیسی��ون ماده 5 وزارت تعاون 
رسیده اس��ت باطالع اعضاء مجمع رسید و آراء اعضاء حاضر در 
جلس��ه در مجمع بص��ورت کتبي و با ورقه در م��ورد آنان اخذ 
گردید که بر اس��اس آراء چهل برگ ماخوذه از شرکت کنندگان 
در راي گیري، آقایان مهندس��ین غالمرض��ا خوش گفتار منفرد 
ب��ا تعداد 35 رأي، کاظم عارف آذر ب��ا تعداد 30 رأي و  محمود 
کاظم پور با تعداد24 رأي بعنوان بازرسان اصلي و آقاي مهندس 
محم��د کمالي با تعداد 11رأي بعنوان ب��ازرس علي البدل براي 

مدت یکسال انتخاب گردیدند.

در مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت دوم  شرکت تعاوني شرکتهاي ساختماني تصويب شد

اعمال شاخص بانك مرکزي بر اي تعدیل سهام شرکت تعاوني

راه ح��ل را باید از طریق مقاالتی که ارائه می ش��ود دنبال کرد تا به 
کلی  گویی  هایي بي  ثمر دچار نشویم.  

  مهنـدس خواجه نوری: ما گرفتاریهای زیادی در صنعت 
احداث داریم که نمی توانیم در این کنفرانس به همه آنها بپردازیم. 
انگی��زه اصلي ما ضعیف بودن 36 هزار ش��رکت فع��ال در صنعت 
احداث بود. باید این ضعف و ناتوانی و عدم ماندگاری که بزرگترین 
مانع برای گس��ترش و توسعه صنعت مهندسی کشور است بررسی 
ش��ود. کنفرانس اول بر همین مبنا بود و باید در کنفرانس دوم هم 
در همان جهت باشد. اگر قرار است در سال  1404 بزرگترین کشور 
منطقه شویم باید بدانیم رسیدن به این بزرگی وسایل بزرگی را هم 
الزم دارد.  کشوری که بزرگترین کشور منطقه است باید بزرگترین 
پیمانکاران و مش��اوران منطقه را داش��ته باش��د. باید به این قضیه 

توانمندسازی بپردازیم چرا که مهم ترین مسئله امروز است. 

 مهنـدس انصاری: ب��ه نظر من حتما بای��د از الگوبرداری 
پرهیز کنیم. اگر بخواهیم در مقیاس شرکت، انجمن و حتي کشور 
موفق باشیم باید به وی  ژگی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه 
توجه کنیم. الگوبرداری صرف به یک سری حرفهای زیبا مي انجامد 

که شاید هیچ وقت اجرا نشود.
در انتهاي این جلسـه تامین مالی کنفرانس مورد بحث قرار 
گرفت. مهندس اقبالی ایـن بحث را ضروری تر ازبقیه بحثها 
می دانسـت و درباره جزئیات این تامین مالی پیشـنهاداتی 
داشـت که مهندس اشـتری براي توضیح عنوان کرد محور 
اصلی تامین مالی این کنفرانس انجمنها نیستند بلکه اعضای 

شرکتهای عضو در این انجمنها می باشند.   

رد تا به 

د به این قضیه 

زي بر اي تعدزي بر اي تعدزي بر اي تعدزي بر اي تعد
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1-Earning Per Share  

شیوه ها و روش های

 انواع 
سرمایه گذاری

 در جهان
دکتر غامرضا علی زاده

با پیشـرفت جوامع، سـرمایه گذاری ها نیز پیچیدگی ها و 
تنوع و گوناگونی یافته است که برای دریافت بیشتر از آن 

به طور خالصه به مواردی از آنها اشاره می شود.

Saving accounts: ای��ن نوع حس��اب پس انداز و وجوه مالی 
آن تا س��قف یکصدهزار دالر در هر یک از مؤسس��ات مالی بیمه 
می شود، الزم به توضیح است که به این نوع حساب پس انداز سود 

سپرده بسیار پائین و در حد صفر تعلق می گیرد.

)بـازار حسـاب   Money market deposit account
سپرده گذاری پولی(: تفاوت این قبیل سپرده گذاری با نوع قبلی 
آن، این اس��ت که سودش باالتر از حساب پس انداز است ومیزان 

سپرده ابتدایی آن حداقل باید هزار دالر باشد.

 CDS)Certi�cate Deposit Saving( حساب سپرده ثابت
این نوع س��پرده  گذاری س��ود قابل مالحظه ای دارد و حداکثر تا 
یکصد هزار دالر به طور جداگانه توسط مؤسسه های مالی تضمین 

می شود.

سـهام )Stock(: در این نوع س��رمایه گذاری با خرید سهام در 
بخشی از دارایی های یک شرکت سهیم می شویم. با رونق شرکت، 
قیمت س��هام افزایش و با رکود آن قیمت سهام کاهش می یابد و 
گاهی تمامی دارایی خریدار س��هام را از بین می برند. خرید سهام 
ریسک باالیی دارد. باید با توجه به سود هر سهم EPS1 یا با روش 
میانگین متحرک VAN پرتفوی )Port Folio( یا س��بدی از 
س��هام چندین شرکت را خریداری کرد تا بتوان سود مورد انتظار 

را از میانگین آنها به دست آورد.

اوراق قرضه )Bonds(: این نوع س��رمایه گذاری در واقع قرض 
دادن پول به یک ش��رکت و یا مؤسس��ه اس��ت س��رمایه گذاری 
مطمئن تری است. در هر حال سود اوراق قرضه و اصل آن توسط 
بانک انتش��اردهنده اوراق قرضه تضمین ش��ده است و بانک نیز 

ضمانت های کافی از شرکت متقاضی اوراق قرضه اخذ می کند.

Finance  : فاینان��س در لغ��ت به معنی مالیه ی��ا تأمین مالی 
می باش��د؛ به بیانی بهتر فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه 
به کش��ور است و در بحث سرمایه  گذاری به تأمین مالی از طریق 
استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطالق 
می ش��ود. در این شیوه به کش��ور و یا ش��رکت از طریق قرارداد 
فاینانس، بانک یا مؤسس��ه تج��اری و مالی خارج��ی وامی را به 
منظ��ور عملیاتی معّین و مش��خص پرداخت می کن��د و در واقع 
وام دهن��ده کنترلی بر روی هزینه کردن آن ندارد بنابراین درا ین 
نوع وام دهی، تأمین کننده منابع مالی تعهدی برای به ثمر رسیدن 
طرح ندارد ولی در سررس��یدهای تعیین ش��ده اصل و فرع آن را 
از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می کند. 
فاینانس روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است زیرا پس از 
فرارسیدن موعد بازپرداخت وام می بایستی اصل فرع آن )سرمایه 
به اضافه س��ود( آن برگشت داده ش��ود. بنابراین مهمترین شرط 
دریافت وام ارزی تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه 

اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی داشته باشد.
به طور کلی دو روش فاینانس خودگردان و غیرخودگردان وجود 
دارد. در روش اول، ط��رح )ش��رکت دریافت کنن��ده اعتبار( باید 
توانایی صدور کاال برای بازپرداخت اقساط تسهیالت را به صورت 
ارز، داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان سرمایه الزم 

:
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برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط مؤسسه اعتباری و یا 
بانک عامل خارجی تأمین می ش��ود. مدت استفاده  در این روش 
حدود 10 تا 12 سال است و نرخ بهره ساالنه آنها بر حسب شرایط 
اقتصادی و ریسک کش��ور دریافت کننده سرمایه، تعیین می شود 
که حدود یک الی 4درصد بیش��تر از نرخ به��ره بین بانکی لندن 

)الیبور( می باشد.

Usance  یوزانس:یوزان��س در لغت به معنای فرجه و مهلت و 
وعده پرداخت اس��ت و در اصطالح سرمایه گذاری به معنی توافق 
پرداخ��ت قیم��ت فناوری ها و تجهی��زات دریافت ش��ده در قبال 
ارائه برات مدت دار اس��ت. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، 
یوزانس )ورود کاال و خدمات به صورت نسیه( می باشد که معموالً 
در بازاره��ای پولی و مالی کش��ورهای صنعتی ب��رای حمایت از 
ف��روش تولیدات کش��ور خود آن را تأمین می کنن��د. و از بدترین 
نوع اس��تقراض به ویژه برای اس��تقراض در حجم کالن به حساب 
می آید؛ زیرا زمان پرداخت این نوع از اس��تقراض ها بس��یار کوتاه 
اس��ت و معم��والً حتی در صورت تبدیل آنها به س��رمایه تولیدی 
فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه 
وجود ندارد و کش��ور متعهد مجبور است از سایر منابع مالی خود 
بازپرداخ��ت آن را تأمین کن��د. بنابراین در کوتاه مدت منابع مالی 
کش��ور به شدت تحت فشار قرار می گیرد و شیوه ای برای حمایت 
از صادرات اس��ت که کشورهای پیش��رفته در مورد کشورهای در 

حال توسعه به کار می گیرند. 

Credit Lines  یا خطوط اعتباری: در این حالت دریافت کننده 
خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه می یابد به اندازه 
معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کند 

و مطابق توافق قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.

International Debt یـا وام هـای بین المللی: این روش 
به برقراری مش��روط و مش��خص ب��رای اس��تفاده از وام و اعمال 
کنترل مؤسسه وام دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان معین 
اجرای پروژه برمی گردد.  در اینگونه موارد می بایس��تی مطالعات 
امکان س��نجی الزامی شده، توس��ط وام دهنده، به انجام رسیده و 
توجی��ه فنی و اقتصادی پروژه مورد قب��ول وی قرار گیرد. تفاوت 
روش فاینان��س با وام ه��ای بین المللی در این اس��ت که برقراری 
ش��روط مش��خص برای اس��تفاده از وام و اعمال کنترل مؤسسه 
وام دهنده بر نحوه هزینه کردن وام در زمان اجرای پروژه از شرایط 

تأمین و پرداخت این وام می باشد.

سـاخت،   )Build, Operate & Transfer( BOT  
بهره برداری و واگذاری: براس��اس این نوع قرارداد سرمایه گذار 
خارجی پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی، مس��ئولیت تأمین مالی 
س��اخت و بهره برداری از واحد صنعتی را با شرایط از پیش تعیین 
شده برای مدت مشخص )حدود 10 الی 30 سال( برعهده می گیرد 
و پس از اتمام قرارداد مالکیت آن را به کشور میزبان انتقال می دهد.

این نوع قرارداد بیشتر در طرح های زیربنایی و عمومی )نیروگاه ها، 
جاده ها، تونل ها و پل ها( مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد و معموالً 
سرمایه گذاری آن توسط چند گروه سرمایه گذار تأمین می گردد. 

سـاخت،   )Build Operate & Ownership( BOO  
بهره برداری، مالکیت: این روش مشابه روش BOT است با این 
تفاوت که مالکیت طرح مذکور به کش��ور میزبان انتقال نمی یابد 
اگرچ��ه امتی��ازات عملیات به ط��ور معمول مبتنی ب��ر یک دوره 
ثابت بوده و بع��د از آن حقوق عملیات می تواند در صورت تمایل 

سرمایه گذار به غیر انتقال یابد؛ ولی این انتقال اجرا نمی شود.

اجـاره،   Build, Lease & Transfer( BLT( سـاخت، 
انتقال: در این قرارداد تسهیالت جدید با سرمایه خصوصی ایجاد 
می ش��ود و بعد از انقض��ای مدت اجاره تح��ت موافقت نامه اجاره 

مالکیت و مسئولیت عملیاتی آن به دولت میزبان انتقال می یابد.

اجـاره،  Build, Lease & Operate( BLO(سـاخت، 
بهره برداری: این نوع س��رمایه گذاری مانند قرارداد BLT است 
بدون آنکه نیاز به انتقال مالکیت به دولت میزبان در پایان قرارداد 

اجاره وجود داشته باشد.

 ) Design, Build, Operate & Maintenance( DBOM
طراحی، سـاخت، بهره برداری، نگهداری:ای��ن نوع قرارداد نیز 
مانن��د )BOT, BOO( اس��ت یعنی می توان ط��رح را با انتقال 
مالکی��ت و یا بدون انتقال، مالکیت در پایان کار مورد بهره برداری 

قرار داد.

Rehabilitate, Operate & Transfer( ROT(احیـاء، 
بهره بـرداری، مالکیت:  این نوع س��رمایه گذاری همان ترتیب 
قراردادی BOO است ولی برای احیاء )ترمیم( یک طرح موجود 

و مالکیت آن توسط سرمایه گذار است.

Buy Back )بیع متقابل(: گرچه این شیوه به طور مستقیم در 
انواع سرمایه گذاری طبقه بندی نمی شود ولی به طور غیرمستقیم 
ش��کلی از مناس��بات بازرگانی و تجارتی متقابل اس��ت که در آن 
خری��د کارخانج��ات، تجهیزات تولی��دی و یا تکنول��وژی در ازاء 
تحویل محصوالت مستقیم و یا غیرمستقیم این تسهیالت صورت 
می گیرد. به بیانی، تمامی قیمت خرید و یا بخشی از آن از طریق 
دریافت محصوالت مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم تولیدی توس��ط 
دهنده تس��هیالت در مدت زمان معینی تسویه می شود و دهنده 
تسهیالت این اطمینان را دارد که تولیدات کارخانه و یا تجهیزات 
و تکنول��وژی خود را دریاف��ت می کند؛ چنانچه محصول نهایی به 
جای کاال، شامل خدمات باشد در این حالت دهنده تسهیالت در 
سهام واحد مربوطه شریک می شود، نحوه و چگونگی و مدت زمان 
دریافت کاال و یا میزان سهام مربوط به قراردادها ناشی از مذاکره 

و توافق قبلی )عقد خارج الزم( خواهد بود.
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طی بی��ش از یک قرن قانونگذاری در کش��ور، قوانین معامالتی 
بخش عمومی بارها دس��تخوش تغییر و ترمیم ش��ده است. این 
تغیی��رات کمت��ر دارای رویکرد سیس��تمی و بیش��تر به صورت 
ترمیمهای موضعی و مقطعی بوده اس��ت و بنابراین پاس��خگوی 
تحوالت نشده است. گذشته از نقص متون قانونی، نقایص و علل 
فرامتنی موجود در بس��ترهای اداری، اجتماع��ی و اقتصادی بر 
فضای معامالت و مناقص��ات بخش عمومی تاثیر جدی دارند. با 

چنان پیشینهای و با چنان جایگاهی 
تدوین طرح قانونی برای ساماندهی و 
بهبود مناقص��ات و معامالت عمومی 
در س��ال 1380 با پیگیری تعدادی از 
نمایندگان مجلس آغاز شد و جلسات 
متع��ددی نی��ز در این راس��تا برگزار 
گردید. س��رانجام در اواخر س��ال 82 
مجلس ط��رح برگ��زاری مناقصات را 
تصویب کرد که بعد از پاره ای تغییرات 
در بهمن ماه 1383 به رئیس جمهور 
ابالغ ش��د. ب��ا وجود ای��ن تغییرات و 
اهمیت باالیی که ای��ن موضوع دارد؛ 
در قانون ابالغ  هنوز ابهامات اساس��ی
ش��ده وجود دارد و تناقضاتی با آیین 
نامه ه��ای بعدی تدوین ش��ده در آن 

باقی است؛ مواردی مثل: 
چگون��ه ممکن اس��ت ک��ه کمترین 
قیمت پیش��نهادی، تامی��ن کنندهی 

نیاز دستگاههای دولتی باشد؟

کدام سازمان ها و دستگاهها مشمول دامنه اداری قانون برگزاری 
مناقصات هستند؟

چه حدود و احکامی برای خرید خدمات مشاوره طبق این قانون، 
الزم است؟

آیا ارزیابی کیفی اشخاص، بخشی ضروری در برگزاری مناقصات 
محدود است؟ 

م��وارد اختالف کمیته فن��ی- بازرگانی و کمیس��یون مناقصات 
چگونه قابل حل است؟

اطالع��ات  بای��د  چگون��ه  و  چ��را 
مل��ی پای��گاه  در   مناقص��ات 

 اطالع رسانی مناقصات درج شود؟
هن��وز در برخی م��وارد بنیادی، میان 
نهاده��ای  و  اجرای��ی  دس��تگاههای 
نظارت��ی اخت��الف نظر وج��ود دارد. 
هن��وز مناقصه گ��ران و مناقصه گزاران 
برداش��ت های متعارض��ی از قانون به 
دس��ت می دهند و هنوز نهادی وجود 
ندارد که به صورت شفاف، به موقع و 
دقیق به ای��ن ابهامات بپردازد. همین 
اس��تمرار، گروهی از دس��ت اندرکاران 
حوزة تدوین و اجرای مقررات مربوطه 
را بر آن داشت که فرصتی برای گفت 
و شنودی جدی، فنی و فراگیر در این 

موارد؛ فراهم آورند.
در همین راس��تا همایش��ی توس��ط 
مجموعه نش��رفن با هم��کاری مرکز 

هنـوز در برخی موارد بنیادی، 
و  اجرایی  میان دسـتگاههای 
نهادهـای نظارتی اختالف نظر 
وجود دارد. هنوز مناقصه گران 
برداشت های  مناقصه گزاران  و 
متعارضـی از قانون به دسـت 
می دهند و هنوز نهادی وجود 
ندارد که به صورت شـفاف، به 
موقع و دقیق بـه این ابهامات 

بپردازد 

طي نخستین هم اندیشی سراسری صورت گرفت

نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات 
و آيین نامه های اجرايی آن
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اس��المی به عنوان متولی بازنگری  پژوهش های مجلس شورای
اجرایی  انجمنهای صنفی ذیربط، نهادها و دس��تگاههای قانون،
مرتبط، با عنوان نخس��تین همایش هم اندیشی سراسری نقد و
بررس��ی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه  های آن مورخ 14 
و 15 تیر ماه س��ال 1390در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو
برگزار ش��د که مورد استقبال س��ازمان های دولتی و خصوصی 
قرار گرفت و حدود نه صد نفر از مدیران ارش��د تا سطوح اجرایی 
س��ازمانها و انجمنهای صنفی ش��امل خودروس��ازان، نفت، گاز، 
صنایع غذایی، ش��رکتهای راهس��ازی و... از سراسر کشور در آن 

شرکت داشتند.
پنج تش��کل بزرگ صنفی و حرفه ای کشور، »انجمن شرکتهای 
س��اختمانی«، »انجمن صنفی ش��رکتهای پیمانکار تاسیسات و 
تجهی��زات صنعتی ایران«، »جامعه مهندس��ان مش��اور ایران«، 
»انجم��ن ش��رکتهای مهندس��ی و پیمان��کاری نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی« و »بنیاد آب ایرانی��ان« حمایت معنوی خود را از 
نخس��تین هم اندیشی سراس��ری نقد و بررس��ی قانون برگزاری 
مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن، اعالم کردند. عالوه بر این 
بیش از 30 س��ازمان به طور رس��می در شورای سیاست گذاری 
همایش حضور یافتند که از جمله تاثیرگذارترین آنها میتوان به 
کشور  معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، دیوان محاسبات

و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد.
با توجه به اش��تغاالت و رویکردهای 
جامعه مخاطب��ان و بر خالف عادات 
رایج، روش ارایه در دو س��طح مقاله 
و نظ��ر )نظ��رات ارس��ال ش��ده باید 
مشخص، ش��فاف و در راستای بهبود 
بسترهای قانونی موجود ارائه می شد( 
به رسمیت ش��ناخته شد. در مجموع 
بی��ش از 80 مقاله و نظر به دبیرخانه 
ارس��ال و منتخ��ب آنه��ا در کت��اب 
مجموع��ه مقاالت و نظ��رات به چاپ 
رسید که از این تعداد 41 مقاله و نظر 
به تش��خیص کمیت��ه علمی همایش 
عالوه بر چ��اپ در کتاب در روزهای 

برگزاری همایش توسط پدید آورندگان، ارائه شد. 
این همایش طی دو روز در 6 محور  با عناوین مختلف برگزار شد 
که طبق نظر شورای سیاستگذاری همایش به ترتیب در ابتدای 
هر محور یک س��خنران کلی��دی در رابطه با آن به س��خنرانی 
پرداخت در محور اول »بایدها و نبایدهای تدوین آیین نامه های 
اجرایی قانون« شهرام حالج مش��اور مرکز پژوهش های شورای 
اس��المی؛ محور دوم »نقدی بر ارزیابی کیف��ی مناقصه گران در 

قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن« اس��ماعیل 
ثریایی مدیرکل اسبق امور پروژه ها و طرحهای وزارت نفت؛ محور 
سوم »هیأت بررسی شکایات قانون برگزاری مناقصات« ابراهیم 
اسماعیلی هریسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری؛ محور 
چهارم »آسیب شناسی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های 
آن« عب��اس محس��نی معاون اس��بق دیوان محاس��بات و عضو 
جامعه حس��ابداران رس��می ایران؛ محور پنجم »ن��گاه به نحوه 
ارزیاب��ی مناقصه گران و دریافت قیمت در مناقصات« محمدرضا 
طبیب زاده مدیر فنی شرکت تهران جنوب و کارشناس عالی امور 
قراردادی؛ محور شش��م »نقد قانون مناقصات« عطااهلل هاشمی 
مش��اور عالی امور فنی قراردادی دس��تگاههای اجرایی کش��ور؛ 
به عنوان س��خنرانان کلیدی ای��ن همایش به ایراد س��خنرانی 
پرداختند. پس از س��خنرانی سخنرانان کلیدی نظرات و مقاالت 
منتخب توس��ط پدیدآورندگان آنها ارائه شد که طی زمان بندی 
گ��روه اجرایی برای مق��االت منتخب 10 ت��ا 15 دقیقه و ارائه 

نظرات منتخب 5 تا 7 دقیقه اختصاص داده شده بود. 
در مراس��م افتتاحی��ه ای��ن هم اندیش��ی نیز به ترتیب ش��هرام 
حالج دبی��ر علمی همای��ش، عبدالرضا فروغی رئیس ش��ورای 
سیاست گذاری همایش و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی به ایراد س��خنرانی پرداختند. افتتاحیه 
هر دو روز همایش تنها با 5 دقیقه تاخیر آغاز شد که این نشان 

از نظم و دقت در برنامه ریزی گروه اجرایی این همایش دارد.

شـهرام حالج دبیر علمی همایش در مراسم افتتاحیه ضمن 
اش��اره به پیش��ینه برگزاری مناقصه ها در گذش��ته که نگاه یک 
بعدی داش��ت؛ گفت: نگاه محدود و ضعی��ف دانش در برگزاری 
مناقصه ها، آس��یب های زیادی را به قوانین و مقررات کشور وارد 
می کند؛ این نیاز به دانش حقوقی و مالی در مدیریت پروژه های 
کش��ور س��بب ش��د تغییری در نگاه تک بعدی به وجود آمده و 
روش های برگزاری مناقصات بهبود یابد. وی افزود: بهبود روش ها 
و تالش برای تهیه نقش��ه راهی برای اص��الح قوانین و مقررات 
در ح��وزه مناقصه ها، نح��وه برگزاری 
مناقصه ه��ا در کش��ور را س��اماندهی 
می کند تا مناقصه ها با نظارت و تعامل 
بیشتری بین دس��تگاه های اجرایی و 
دولت صورت بگیرد.  شهرام حالج با 
اش��اره به هیات رسیدگی به شکایات 
در برگ��زاری مناقصه ه��ا اف��زود: این 
هیات رسیدگی سعی دارد خدشه ای 
در مناقصه ها وارد نش��ود و بر فرآیند 
برگزاری مناقصه ها رس��یدگی الزم را 

داشته باشند. 

عبدالرضا فروغی رئیس شـورای 
سیاسـتگذاری همایـش ب��ا بیان 
اینک��ه قانون یک قرارداد اجتماعی اس��ت که مس��یر تکاملی را 
در جامع��ه همواره طی میکند، گفت: قوانین بعد از ابالغ ممکن 
است با محیط پیرامونی دچار یک ناهماهنگی شود که قانونگذار 
س��عی میکند موجبات هماهنگی بیش��تری را در یک جامعه به 

وجود آورد. 
وی ادام��ه داد: تاکن��ون س��مینارهای زیادی در کش��ور برگزار 

شهرام حالج دبیر علمی همایش :
بهبـود روش ها و تالش برای تهیه 
نقشـه راهی برای اصالح قوانین و 
مقررات در حوزه مناقصه ها، نحوه 
برگزاری مناقصه ها  را در کشـور 
سـاماندهی می کند تـا مناقصه ها 
با نظـارت و تعامل بیشـتری بین 
دولـت  و  اجرایـی  دسـتگاه های 

صورت بگیرد. 
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ش��ده اما انتظاری که ما از این سمینارها داشتیم برآورده نشده 
اس��ت و مس��ائل در خود س��مینارها باقی مانده و نتیجه کار به 

جامعه اس��تفاده کنندگان برنگش��ته 
اس��ت. که با حض��ور ذینفعان تالش 
ش��ده اس��ت که در این همایش، به 
نح��و موثرت��ری عمل ش��ود. رئیس 
ش��ورای سیاس��تگذاری همای��ش با 
بی��ان اینک��ه قان��ون منعکس کننده 
تجل��ی اراده عموم��ی اس��ت، گفت: 
اراده عمومی نیازمند مدیران شجاع، 
دلیر و باهوش است که در این راستا 
قانونگ��ذار تالش می کن��د قانونی که 
وضع میکند را با کلمات ساده و غیر 
قابل تغیی��ر در اختی��ار جامعه قرار 
دهد. عبدالرض��ا فروغی تصریح کرد: 
اگر قان��ون پختگی الزم را نداش��ته 
باش��د خاصیت خ��ود را به م��رور از 
دس��ت می دهد. وی گفت: س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی مش��اوران و 
پیمان��کاران را با س��ختگیری تعیین 
صالحیت میکند ولی کسی نیست که 
مربیان و مدیران را تعیین صالحیت 
کند. رئیس ش��ورای سیاست گذاری 
همای��ش افزود: م��ا در اداره مملکت 
نقش اساس��ی داریم یعنی خود باید 
صالح کار را بدانیم و دقت الزم را در 

تدوین و اجرای قانون داشته باشیم.
مرکـز  رئیـس  توکلـی  احمـد 
شـورای  مجلـس  پژوهشـهای 
اسالمی هم در ادامه به پیگیری های 
مک��رر مجل��س در قان��ون برگزاری 
اف��زود:  و  ک��رد  اش��اره  مناقصه ه��ا 
خوش��بختانه پی گیری ه��ای مکرری 

پیرام��ون تدوی��ن صوابط اج��رای قانون از جمل��ه آیین نامه ها، 
جم��ع آوری نظرات دس��تاندرکاران پیرامون اش��کاالت اجرایی 
انجام شده و قوه مقننه به ویژه مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسالمی به برخی سواالت و ابهام ها پیرامون قانون پاسخ داده اند. 
وی گف��ت: به منظور بررس��ی فرآیندهای برگزاری مناقصه ها از 
حی��ث رعای��ت مصالح و منافع عمومی الزم اس��ت در ابتدا این 
منافع و مصالح مشخص و سپس اصول و ویژگیهای یک مناقصه 

دولتی مطلوب که ما را به این منافع می رساند، معرفی شوند.
توکلی با اش��اره به منافع مورد نظ��ر در مناقصات دولتی ادامه 
داد: مق��رون به صرفه ب��ودن، کارآمد بودن، ش��فافیت، عادالنه 
بودن، پاس��خگویی، حمایت از صنایع داخلی و اشتغال و توجه 
ب��ه امنیت ملی از موارد مورد نظر برای دس��ت یافتن به منافع 
دولتی و مناقصه ها اس��ت. وی افزود: برگزاری مناقصه ها باید در 
راس��تای اهداف کشور باشد و اعتماد بین حکومت و مردم را به 
همراه داش��ته باش��د. برنامه های این همایش دو روزه در قالب 
س��خنراني   و بیان یافته ها و اندیش��ه ها مطابق با برنامه ریزیهای 

صورت گرفته اجرا شد.
در ادامه این همایش دو روزه افراد متعددی به ایراد سخنرانی در 

نشستهای مختلف پرداختند. حضور مسئوالن مرکز پژوهشهای 
مجلس، معاونت نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری، س��ازمان 
بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات 
کشور امید به تاثیرگذاری گفته های 

این همایش را افزایش میدهد. 
مسابقه معرفی گریزگاه ها و خألهای 
قانون��ی و ارایه راه��کار مقابله با آن 
که محمل��ی برای اتالف منابع بخش 
از دیگر  عمومی محس��وب میش��ود 
برنامه ه��ای جانبی ای��ن همایش دو 
روزه ب��ود که ب��ا اس��تقبال خوبی از 
س��وی مدعوین روبرو شد و بیش از 

100 نفر در آن شرکت داشتند.
در مجموع ای��ن همایش با برگزاری 
ش��ش نشس��ت در حالی به کار خود 
پایان داد؛ که حضور مدعوین همچون 
ساعات اولیه همایش چشمگیر و قابل 
توجه بود. بر خالف همایش��های این 
چنینی، مدعوین با عالقه، سخنرانیها 
را در ه��ر دو روز دنبال میکردند؛ به 
ط��وری ک��ه اختتامیه نی��ز با حضور 
جمع مناسبی و قرائت بیانیه همایش 
و جمعبندی نمایندگان نهادهای ذی 
نف��ع برگزار ش��د. در اختتامیه نیز از 
طرف مرکز پژوهشهای مجلس، دکتر 
قاس��می، مدیر دفتر برنامه و بودجه 
دیدگاهها و جمع بندی خود را از این 
همایش بیان نمود. وی ضمن اش��اره 
به این امر که قان��ون فعلی در زمان 
خود گام بزرگی ب��وده و معموال قوه 
مجریه تمایلی ب��ه پذیرفتن این نوع 
قوانین به زعم خودش محدود کننده 
ندارد؛ بیشتر نواقص و ایرادهای بیان 
شده را مربوط به آییننامهها دانست و برگزاری این هماندیشیها 

را بسیار مفید ارزیابی کرد.

همچنین کارگاه آموزشی »برگزاری اثر بخش و قانونی مناقصات 
تا هنگام رفع چالشهای کنونی قانون و آیین نامه ها«، با حضور 
آقاي همایونی از معاونت نظارت راهبردی، آقاي عالسوندیان 
از سازمان بازرسی کل کشور، آقاي حالج از مرکز پژوهشهای 
مجلس و آقاي محسـنی از جامعه حسـابداران رسـمی در 
روز سـوم همایش و در محل انجمن شـرکتهای ساختمانی 
و بـا حمایت و همراهی این انجمن و بـه طور خاص مهندس 
عطاردیان، مهندس مسعودی و مهندس تاهباز صالحی در دو 
نشست برگزار شد. در نشست اول، مدرسان دوره سرفصلهای 
خود را بیان کرده و در نشست دوم به پرسش و پاسخ پرداختند 
که از استقبال خوبی نیز برخوردار بود. به طوری که بعد از اتمام 
کارگاه جلوی درب خروجی سالن همچنان سواالت متعددی از 

سخنرانان پرسیده می شد.

 مقرون به صرفه بـودن، کارآمد 
بودن، شـفافیت، عادالنه بودن، 
پاسـخگویی، حمایـت از صنایع 
داخلـی و اشـتغال و توجـه بـه 
امنیـت ملی از مـوارد مورد نظر 
بـرای دسـت یافتـن بـه منافع 

دولتی و مناقصه ها است.
در  بایـد  مناقصه هـا  برگـزاری 
راسـتای اهداف کشـور باشد و 
اعتمـاد بیـن حکومـت و مردم 
باشـد.  داشـته  همـراه  بـه  را 
دو  همایـش  ایـن  برنامه هـای 
روزه در قالب سـخنراني   و بیان 
یافته هـا و اندیشـه ها مطابـق با 
گرفته  صـورت  برنامه ریزیهـای 

اجرا شد.
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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    

 
 چند مورد از کم هزینه ترین لذت های دنیا

مصاحبه شغلی 
در پایان مصاحبه شغلی برای استخدام در شرکتی، مدیر منابع انسانی شرکت از مهندس جوان صفر 

کیلومتر ام.آی.تی پرسید: » برای شروع کار، حقوق مورد انتظار شما چیست؟«
مهندس گفت: »حدود 75000 دالر در سال، بسته به اینکه چه مزایایی داده شود.«

مدیر منابع انسانی گفت: »خب، نظر شما درباره 5 هفته تعطیلی، 14 روز تعطیلی با حقوق، بیمه کامل 
درمانی و حقوق بازنشستگی ویژه و خودروی شیک و مدل باال چیست؟«

مهندس جوان از جا پرید و با تعجب پرسید: »شوخی می کنید؟ «
مدیر منابع انسانی گفت: »بله، اما یادت باشه اول تو شروع کردی.

***
اشتباه موردی

کارمندی به دفتر رئیس خود می رود و می گوید: »معنی این کار چیس��ت؟ ش��ما 200 دالر کمتر از چیزی که 
توافق کرده بودیم به من پرداخت کردید.« رئیس پاسخ می دهد: »خودم می دانم، اما ماه گذشته که 200 دالر 
بیشتر به تو پرداخت کردم هیچ شکایتی نکردی.« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من معموال 

از اشتباه های موردی می گذرم اما وقتی تکرار می شود وظیفه خود می دانم گزارش کنم.«
***

زندگی پس از مرگ
رئیس: شما به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟ کارمند: بله! رئیس: خوب است. چون ساعتی پیش پدربزرگتان به 
اینجا آمده و می خواهد شما را ببیند، همان که دیروز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه اش مرخصی گرفته بودید.

***
 نکته های پندآمیز و قندریز از بزرگان ایران و جهان

 زمانی به بلوغ اجتماعی می رسیم که هنگام عصبانیت بر رفتار خود مسلط باشیم و به قول معروف از کوره در نرویم.
  همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم ولی فقط راهی را می پیمائیم که به آن عادت کرده ایم.

  اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند؛ بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز.
  هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی را به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به 

لبخندی نیاز نداشته باشد.
   بمانیم تا کار  کنیم نه کار  کنیم که بمانیم.

   مش��کل ما وقتی ش��روع می شود که می خواهیم از دیگران خوبشخت تر باش��یم. برای خوشبخت بودن در 
واقعیت مشکلی وجود ندارد.

  بهترین اشخاص کسانی هستند که اگر از آنها تعریف شود خجل گردند واگر از آنها بدگویی شود، سکوت نمایند.
  مشکلی که با پول حل شود مشکل نیست بلکه هزینه است.

  س��اده ترین کار جهان این است که خودمان باش��یم و دشوارترین کار جهان این است که آنگونه باشیم که 
دیگران می خواهند.
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نکته ها و گفته ها

دکان  به  چشمش  که  میکرد  عبور  ازبازار  عربی  روز  یک 
میشد  بلند  دیگ  سر  از  که  بخاری  از  افتاد  پزی  خوراک 
و  می گرفت  آن  سر  بر  داشت  که  نانی  تکه  آمد  خوشش 

می خورد ! 
من  دیگ  بخار  از  تو  گفت  دکان  صاحب  رفتن  هنگام 

استفاده کردی وباید پولش را بدهی !!! 
جا  همه  از  که  بیچاره  مرد  شدند  جمع  آنها  دور  مردم 
درمانده بود بهلول را دید که از آنجا میگذشت از بهلول 

تقاضای قضاوت کرد... 
بهلول به آشپز گفت آیا این مرد از غذاي تو خورده است؟ 

آشپز گفت نه ولی از بوی آن استفاده کرده است. 
بهلول چند سکه نقره از جیبش در آورد و به آشپز نشان 
را  پول  صداي  آشپز  ای   : وگفت  ریخت  زمین  وبه  داد 

تحویل بگیر. 
آشپز با کمال تحیر گفت: این چه قسم پول دادن است؟ 
را  بوی غذا  : کسی که  بهلول گفت مطابق عدالت است 

بفروشد در عوض باید صدای پول را دریافت کند ! 
***

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت: بشکن و بخور و 
برای من دعا کن. 

بهلول گردوها را شکست ولی دعا نکرد. 
آن مرد گفت: گردوها را می خوری نوش جان، ولی من 

صدای دعای تو را نشنیدم! 
خدا  داده ای،  خدا  راه  در  اگر  باش  مطمئن  گفت:  بهلول 

خودش صدای شکستن گردوها را شنیده است...! 
***

لقمان حکیم به فرزندش وصیت کرد و فرمود که: 
دو چیز را فراموش کن:

 1 - اگر به کسی نیکی کردی 
 2 - اگر کسی به تو بدی کرد

 دو چیز را فراموش نکن
1-  یاد خدای سبحان

2 - یاد مرگ
***

سخن روز :  اگر ذهن خالی، مثل شکم خالی سر و صدا 
می کرد، انسان ها همیشه به دنبال دانش بودند...

  کار، تجسم عشق است پس باید همیشه عاشق بود.
   دانش با خواندن مطلب به دست نمی آید بلکه با یادگیری فراهم می شود.

   آنکه می تواند انجام می دهد و آنکه نمی تواند انتقاد می کند.
   دانسته هایمان چون قطره ای است در مقابل اقیانوس نادانسته هایمان.

   لحظات ساده خوشبختی را دریابیم شاید که دیگر تکرار نشوند.
»آن کس که نداند و نداند که نداند
بماند ابدالدهر  مرکب  درجهل 
نداند که  بداند  و  نداند  که  آن کس 
لنگان خرک خویش به منزل برساند
بداند که  نداند  و  بداند  که  آن کس 
نماند خفته  تا  که  نمائید  بیدارش 
بداند که  بداند  و  بداند  که  آن کس 
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند«

تخیل مهم تر از دانش است.  “آلبرت اینشتین”
مشکالت نشانه های زندگی هستند.  “پرومودباترا”

    اساسی ترین تخیل، قدرت زندگانی است.  “ساموئل”

آموخته ایم ... که زندگي دشوار است، اما ما از او سخت تریم.

آموخته ایم ... که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زماني که عاشق بشویم.

آموخته ایم ... که لبخند ارزانترین راهي است که مي شود با آن، نگاه را وسعت داد.

آموخته ایم... که وقتي با کسي روبرو مي شویم انتظار لبخندي جدي از سوي ما را دارد.

آموخته ایم... که آرزویمان این است که قبل از مرگ مادرمان یکبار به او بیشتر بگوییم دوستش داریم. 

آموخته ایم... که فرصتها هیچگاه از بین نمي روند، بلکه شخص دیگري فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد.
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طرحی برای احیای دریاچه ارومیه

ب��راي حفاظت از درخت پیش بیني ش��ده و تا مرحله اج�را نیز 
پیش رفته اس��ت، اما کمیته ساماندهي از اجراي آن جلوگیري 
مي کن��د. در صورت��ي که با حص��ول این اتف��اق مي توانیم پس 
از نص��ب در، ماموري هم مس��وول مراقب��ت از درخت کنیم اما 
فعال اس��تفاده از نیروي دائم براي ما امکان پذیر نیس��ت. اکبري 
درخصوص کارهایي که تاکنون براي حفظ سالمت درخت انجام 
ش��ده است به آبیاري آن اش��اره مي کند و مي گوید: آبیاري این 
درخت تا پیش از این به روش غرقابي بود که روش غلط و مضر 
به حال درخت اس��ت، لذا به تغییر سیستم آبیاري پرداختیم به 
این صورت که با کاش��ت یونجه در اط��راف آن و آبیاري آنها، از 
طریق غیرمستقیم مبادرت به آبیاري درخت کردیم. یونجه عالوه 
ب��ر آن که در تثبیت نیتروژن در خاک موثر اس��ت خودش نیز 
نوعي کود براي درخت به شمار مي رود.هم اکنون در سطح کشور 
بیش از 50 درخت کهنس��ال وجود دارد که بیش از 35 درخت 
آن در اس��تان یزد زیست مي کنند.سرو ابرکوه از کهنسال ترین 
درختان این استان و البته جهان است که به عنوان میراث جهاني 

در یونسکو به ثبت رسیده است. 
در حال حاضر از شهر آستارا جاده اي احداث شده که فرآورده هاي 
نفتي توس��ط لوله هاي فلزي به قطر 25 اینچ به نمین، بس��تان 
آباد، تبریز و دیگر شهرهاي استان آذربایجان منتقل می شود که 
مي توانیم بدون انجام هیچ هزینه و خراب کردن محیط زیست 
از همین جاده استفاده کرده و آب دریاچه مازندران را به وسیله 
لوله هاي پلي اتیلن - که با توجه به وزن آن و تولید و قالب ریزي 

در مح��ل و س��رعت نصب و اتصاالت آن بدون داش��تن هزینه 
حمل و نقل و غیره به وسیله یک توربین پمپ مي توان از نقطه 
صفر به مس��افت 175کیلومتر و به ارتفاع 1750متر رساند و با 
استفاده از نیروي جاذبه و شیب موجود که گزینه بسیار مناسبي 
اس��ت به ط��ول 100 کیلومتر و به ارتف��اع 1250 متر دریاچه 
رسانید که نهایت طول این خط از آستارا تا ارومیه 275کیلومتر 
اس��ت. پس از قرار گرفتن خط لول��ه و اتصال آن، با نصب یک 
میله شاخص تراز که به طور عمودي و محاسبه متریک- که در 
 عمق دریاچه قرار مي گیرد- و با نصب یک سوئیچ کنترل شناور 
)Fluting ctrl. switch( و ارس��ال پالس ه��اي مختلف- که 
توس��ط خطوط تلفن به پمپ ورودي اتصال مي شود- مي توان 
سیس��تم را هوشمند کرد و زماني که سطح ب دریاچه به علت 
مصرف یا تبخیر پایین رود به طور اتوماتیک دستور قطع صادر 
مي ش��ود. به طور مثال کولر آب��ي را در نظر بگیریم، وقتي آب 
آن پایین بیاید ش��ناور کولر پایین آمده و آب وارد کولر ش��ده 
و وقتي به حد مناس��ب برسد قطع مي شود. سوئیچ هاي کنترل 
ش��ناور فوق در ایران موجود بوده و نصب آن بسیار ساده است. 
حال با توجه به اینکه فصل بارندگي در حال اتمام است، فرصت 
بسیار مناسبي اس��ت که به وسیله چند دستگاه لودر و بلدوزر 
ش��روع به پاک س��ازي مناطقي کنیم که خش��ک شده و نمک 
آنها قابل رویت اس��ت که مي توان پ��س از جمع آوري و انتقال 
به مناطق خارج از دریاچه، بس��تر را ب��راي انتقال آب دریاچه 
مازندران به وس��یله لوله هاي پلي اتیلن مهی��ا کرد. پس از آن، 

  اشـاره: پدیده هـای زیسـت محیطـی قابـل کنترل 
و مدیریـت هسـتند؛ بـه همین دلیـل در پـاره ای از 
زمینه ها به مدیریت بحران اشـاره می شـود. از سویی 
هر پدیده ای که در روند جاری و سـاری محیط زیست 
انجام می شـود آثار مثبت و منفی را همراه با هم دارد. 
بنابراین اگر سدسـازی یکی از برنامه های استراتژیک 
و راهبردی برای تأمین منابع آب باشـد با آغاز و انجام 
آن تبعاتی چون زیرآب رفتن بخش بزرگی از زمینهای 
زراعی و قطع شدن جریان آب در مناطقی را به همراه 
دارد ولی با مطالعه دقیق و بررسـی های عمیق علمی 
می تـوان پیامدهای منفـی آن را به حداقل رسـاند و 
یا از طریق سـازوکارهای جایگزیـن ورودی به تأمین 
خروجی آن همت گذاشت. در مورد دریاچه ارومیه نیز 
طرحهایی مطرح اسـت تا از خشک شدن این دریاچه 
جذاب و جاذب صنعت توریسم جلوگیری به عمل آید. 
نظـر خواننـدگان گرامی ماهنامه پیـام آبادگران را به 
گزارشـی در این زمینه به نقل از روزنامه شـرق مورخ 

4 مردادماه سال جاری جلب می کنیم. 
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ضمن تغییر غلظت هاي اس��یدي و بازي این دریاچه و همچنین 
ب��ا توجه به غلظت نمک دریاچه ارومی��ه که در حال حاضر باالتر 
از pp 300 اس��ت، بعد از مخلوط کردن آب مازندران و به دست 
 آوردن محی��ط مناس��ب و پایین آوردن غلظ��ت نمک به کمتر از

pp 250 مي توان با کمک متخصصان ش��یالت، بزرگ ترین مرکز 
پرورش ماهي را راه اندازي کرد و در آینده هزاران شغل مناسب از 
جهت گردش��گري و غیره براي ساکنین حوزه دریاچه ایجاد کرد. 
همچنین براي مازاد فش��ار در طول خط لوله احداثي به وس��یله 
پروانه و شفت که در داخل لوله در مسیر آب قرار دارد و به وسیله 
یک مولد ب��رق مي توان در فواصل کوتاه، ه��زاران کیلووات برق، 
بدون هیچ هزینه اي به دس��ت آورد. درست به مانند یک آسیاب 

آبي ب��ا این تفاوت ک��ه پروانه هاي 
آس��یاب، داخل لول��ه و موارد دیگر 
اس��ت )که توضی��ح آن از حوصله 
این مقال��ه به دور اس��ت( البته به 
نظ��ر اینجانب کمب��ود آب دریاچه 
ارومی��ه به طور تخمین��ي باالتر از 
چهارمیلی��ارد مترمکعب اس��ت تا 
بتواند جریان س��یر طبیعي خود را 
س��یر کند و به نظ��ر اینجانب هیچ 
گزینه اي بهت��ر از دریاچه مازندران 
براي نجات ارومیه مناسب نیست و 
هرگونه برداشتي از سایر حوضه ها 
خس��ارت جبران ناپذی��ري را براي 
کش��ورمان به وجود م��ي آورد که 
در ناحیه خش��ک و نیمه خش��ک 
ق��رار دارد. بنابرای��ن ب��ا توج��ه به 
پایین آم��دن آب دریاچه ارومیه و 

پدیدار شدن نمک و س��ایر امالح موجود  فرصت مناسبی فراهم 
ش��ده اس��ت تا با کمک بخش خصوصي و اس��تانداري، به وسیله 
دس��تگاه ها و ماش��ین آالت راهس��ازي از قبیل ل��ودر و بلدوزر و 
غیره برداش��ت نمک و انتقال آن به خارج از دریاچه انجام گیرد. 
پس پیش��نهاد مي ش��ود در حال حاضر که تبخی��ر به حدي زیاد 
اس��ت که قب��ل از آبگیري و نج��ات دریاچه ارومی��ه مي توان به 
پاک س��ازي نمک هاي موجود اقدام کرد تا بعد از آبگیري مشکل 
 اخت��الط آب و امالح نمکي به وجود نیاید و با پایین آمدن مقدار 
معل��ق نم��ک در آب موجود بعد از آبگی��ري، مي توان بزرگ ترین 
دریاچه پرورش ماهي را احداث کرد. یکي از برنامه هایي که مي توان 
در زمینه استحصال نمک و انتقال آن به کارخانه تصفیه، مورد نظر 
قرار گیرد احداث این کارخانه ها در نزدیکي ایس��تگاه هاي راه آهن 
است. محصوالت این کارخانه در حال حاضر از نظر اقتصادي قابل 
صدور به بازارهاي جهاني اس��ت. الزم به توضیح اس��ت که قیمت 
نمک در بازار جهاني از 90 تا 300 دالر در هر تن در نوسان است. 
از دیگر مصارف این محصول تا 14000 مورد مصرف شناخته شده 
مي توان اشاره کرد. کافي است فقط به آمار مصرف نمک در آمریکا 
در سال هاي 2008 و 2009 اشاره کنیم که 240 و 250 تن بوده 
و پس از آن بیشترین مصرف در کشورهاي صنعتي اروپا و آسیاي 
جن��وب ش��رقي در زمینه هاي صنایع نفت و پتروش��یمي، ایمني 
جاده ها در فصول یخبندان، صنایع چرم س��ازي، آب ش��یرین کن و 
صنایع رنگ س��ازي، غذایي و غیره است. نکته دیگري که باید در 

نظر داش��ت، وسعت دریاچه ارومیه است که با توجه به حجم زیاد 
آب رودخانه هایي که به این دریاچه متصل مي ش��وند و به خاطر 
عدم اس��تفاده از آب این رودخانه ها طي هزاران س��ال و ورود آب 
آنها به این دریاچه، حجم آن به این وس��عت رسیده؛ حال باید در 
نظر داشت که با توجه به نیاز مردم در استفاده از آبهاي جاري در 
زمینه کش��اورزي طي سال هاي گذشته تاکنون، طبیعي است که 
مقدار آب هاي جاري کفاف دریاچه را ندهد؛ پس مي توان در بعضي 
از نواحي ضمن برداش��ت نمک و احی��اي محیط اطراف دریاچه و 
ب��ا روش هاي جدید از قبی��ل اضافه کردن خاک هاي ش��یرین یا 
تزریق سیستم هاي اس��یدي به خاک، آن مناطق را براي استفاده 
کش��اورزي، صنعتي، ش��هري و ایجاد اماکن تفریحي و ویالیي و 
صنایع مربوط��ه آماده کرد و نیازي 
نیس��ت ک��ه دریاچه را به وس��عت 
هزاران سال پیش رسانید. همچنین 
کارشناس��ان محترم و خوانندگان 
مي توانند ضمن مراجعه به اینترنت 
در س��ایت هایي مانند شرکت هاي 
A.B.B و س��ایر شرکت هاي بزرگ 
از پروژه های��ي ک��ه در کش��ورهاي 
تایلند، ابوظبي، عربس��تان سعودي 
و... در حال اجراس��ت، دیدن کرده 
و ضم��ن مطالع��ه درمي یابن��د که 
پروژه ه��اي ف��وق به ط��ول 600 و 
1000 و 2000 کیلومت��ر بوده که 
طي سال هاي گذشته انجام شده اند 
و در حال حاضر نیز مورد اس��تفاده 
هستند تا خوانندگان متوجه شوند 
که پروژه انتقال دریاچه مازندران به 
ارومیه به طول 300 کیلومتر نه تنها مش��کل نیس��ت بلکه نیاز به 
این همه سر و صدا و سال ها تحقیق را نداشته و با توجه به هوش 
م��ا ایرانیان بعد از مطالعه و همچنین هزینه بس��یار پایین آن به 
خاطر تولید لوله هاي پلي اتیلن و مواداولیه آن-که در کش��ور قابل 
س��اخت اس��ت- این طرح طي ش��ش ماه قابل اجراست. از طرف 
دیگر جهت اطالع آن گروه از کارشناس��ان که طرح هایي از قبیل 
انتق��ال آب رودخانه ارس، مهاباد و غی��ره را مطرح کرده اند، باید 
ع��رض کنم ک��ه براي انتقال آب از حوض��ه اي به حوضه دیگر به 
وسیله پمپ هاي طبقه اي، اولین مساله این است که باید مخزني 
وجود داش��ته باش��د تا مقدار آب موجود در مخزن جهت انتقال، 
چندی��ن برابر ظرفیت پمپ باش��د، به این دلی��ل زماني که پمپ 
ش��روع به کار مي کند لوله و پروانه پمپ مذکور در داخل مخزن، 
باید ش��ناور باشد تا انتقال صورت گیرد و گرنه پمپ هوا گرفته یا 
س��نگ و ش��ن خاک را با خود آورده و به پروانه و غیره خس��ارت 
وارد م��ي کند و نمي توان چنین حجم پمپ- که حداقل آن 450 
هزار مترمکعب در روز اس��ت- را از رودخانه جاري برداش��ت کرد. 
از نظ��ر فني این امکان وجود ن��دارد مگر اینکه در ابتدا دریاچه یا 
س��د ایجاد ش��ود و بعد انتقال انجام صورت گی��رد که با توجه به 
 هزینه بس��یار باالي آن صرفه اقتصادي ن��دارد و اصوالً تا زماني که 
دریاچه اي ب��ه بزرگي مازندران داریم ایجاد خ��ط لوله آب از این 
دریاچه تا ارومیه، اقتصادي تر از طرح هاي دیگر است و طرح هاي 

دیگر در برابر آن رنگ مي بازد.    

 بـا توجـه بـه پايیـن آمـدن آب 
درياچـه ارومیـه و پديدار شـدن 
موجـود    امـاح  سـاير  و  نمـك 
فرصت مناسبی فراهم شده است 
تـا بـا کمـك بخـش خصوصي و 
استانداري، به وسیله دستگاه ها 
و ماشین آالت راهسـازي از قبیل 
لودر و بلدوزر و غیره برداشـت 
نمـك و انتقـال آن بـه خـارج از 

درياچه انجام گیرد.



38

ریی��س ات��اق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشس��ت انجمن 
اقتصاددانان ضمن طرح چند پرس��ش اقتصادي از تصمیم سازان 
اقتصادي کشور، از نبود گزارش های شفاف و جامع درباره وضعیت 
اقتصادی کشور انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه تصمیمات اقتصادی 
بای��د بر محور تحقیقات اقتصادي صورت گیرد، گفت: الزم اس��ت 
قانوني وضع شود که هیچ تصمیم اقتصادي بدون امضاي سه استاد 

اقتصاد از باب تایید انسجام مفهومي آن، گرفته نشود.«
محمد نهاوندیان در جلس��ه ماهانه انجم��ن اقتصاددانان ایران که 
با موض��وع »تعامل اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي« برگزار ش��د، 

بررسی تعامل اقتصاددانان با تصمیم گیران را نیازمند پاسخ به چند 
پرس��ش دانس��ت. او پرسش نخس��ت را این گونه مطرح کرد که؛ 
»وضعیت اقتصادي کش��ور چگونه اس��ت؟« و خود بدان این گونه 
پاسخ داد: متاسفانه ما در کشور، یک گزارش قابل استفاده و جامع 
از وضعیت اقتصادي ایران که بتواند مبناي تحلیل ها، تجدیدنظرها 
و تصمیم گیري ه��ا قرار گیرد، نداریم و این در حالی اس��ت که در 
بسیاري از کشورها، باالترین مقام هاي آن کشور موظف هستند، هر 
ساله وضعیت کلي کشور را گزارش دهند که قسمت قابل توجهي 

از آن گزارش، در مورد اوضاع اقتصادي است. 

 اشاره:
در نشسـتی کـه در اتـاق بازرگانـی، صنایع و معـادن ایران توسـط انجمن 
اقتصاددانان کشـور انجـام گرفت در مورد روندهای اقتصادی کشـور بحث و 
بررسی شد که به دلیل نکات بسیار مهمی که در این همایش مطرح شده است 
خالصـه آن را جهت اطالع خوانندگان گرامی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد 

اول مردادماه سال جاری درج می کنیم.

 نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان در اتاق ایران برگزار شد

پرسش های اقتصادی
 نهاوندیان

 از تصمیم گیران 
سیاست های  کالن کشور
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ریی��س اتاق ایران س��پس با اش��اره به اینکه ای��ران جزو معدود 
کشورهایي است که هنوز برنامه 5 ساله تصویب مي کند، توضیح 
داد: ب��ا وجود اینک��ه ارائه گزارش پیش��رفت برنامه، جزو وظایف 
قانوني اس��ت، کمتر به این موضوع توجه مي ش��ود. این در حالی 

اس��ت که در اقتصاد کشوري که با 
برنامه پی��ش می رود، باید وضعیت 
موجود را با وضعیتي که مي توانست 
امکان پذیر باش��د، به طور مستمر 

مورد مقایسه و بازبینی قرار داد.
دبیر ش��ورای گفت و گ��وی دولت و 
بخ��ش خصوصی در عی��ن حال با 
اشاره به دیدار رییس و هیات رییسه 
اتاق ه��اي ای��ران و ته��ران با مقام 
معظ��م رهبري افزود: در این دیدار 
که انجام آن در س��ه دهه گذشته 
بي س��ابقه ب��وده، ماموری��ت تهیه 
گزارش وضعیت اقتصادي کشور از 
منظر بخش خصوصي به اتاق ایران 
واگذار ش��د تا در کنار گزارش هاي 
رسمي دستگاه هاي مسوول، بخش 
خصوصي نیز این فرصت را داشته 
باش��د تا تحلیل خود را ارائه دهد. 
البته معناي این کار آمارگیري هاي 

عظیم و پرهزینه نیس��ت و با آمارهاي فعلي نیز مي ش��ود تحلیل 
علمي مبتني بر علت و معلول ارائه کرد و بر غناي تصمیم گیري ها 
افزود.او با طرح پرس��ش دوم مبنی ب��ر اینکه »آیا وضعیت فعلي 
اقتصاد کشور متناسب با امکانات، اهداف و برنامه هاي تعیین شده 
اس��ت یا خیر« گفت: ظرفیت اقتصاد ایران از نظر منابع، فرهنگ، 
موقعیت جغرافیایي و پیشینه تاریخي در دنیا کم نظیر است، اما ما 
نباید در بالیدن به گذشته متوقف شویم، بلکه باید ضمن مقایسه 
وضع موجود با امکانات بالقوه، خود را با کشورهاي دیگر هم سطح 
نیز مقایس��ه کنیم. نهاوندیان با یادآوری اینکه در چشم انداز 20 
ساله کش��ور، هدف ما رسیدن به مقام نخست در منطقه است و 
اکنون که 5 سال سپري شده، باید مقایسه کنیم که سرعت رشد 
ما با 17 کش��ور رقیب در منطقه به چه صورت است، خاطرنشان 
کرد: اقتصاد ایران را مجموعه واحدهاي اقتصادی ایران تش��کیل 
می دهد؛ بنابراین اگر ناکارآیي هایي در این واحدها وجود داش��ته 
باشد، سبب ناکارآمدي در کل اقتصاد کشور خواهد شد. نهاوندیان 
وضعیت اقتصاد کش��ور ایران را حاص��ل مجموعه اي از تصمیم ها 
دانس��ت و با تاکید بر اینکه باید بررس��ي شود که این تصمیم ها 
چگونه گرفته مي ش��ود و چه درصدي از آنها مبتني بر تحقیقات 
اقتص��ادي اس��ت، گفت: الزم اس��ت قانوني وضع ش��ود که هیچ 
تصمیم اقتصادي بدون امضاي س��ه اس��تاد اقتصاد از باب تایید 
انس��جام مفهومي آن گرفته نشود؛ چراکه متاسفانه درصد بسیار 
کم��ي از تصمیم هاي اقتصادي مبتني بر تحقیقات اس��ت و باید 

متوجه بود تا زماني که عمل اقتصادي ما از علم اقتصادي منش��ا 
نگیرد، نمي توان امید زیادي به پیشرفت کشور داشت. رئیس اتاق 
ایران با طرح پرس��ش س��وم مبني بر اینکه »چرا اقتصاد خود را 
درمان نمي کنیم؟«، یکي از مشکالت بزرگ موجود اقتصاد کشور 
را اقتصاد رانت��ي که توجه چنداني 
به علم ن��دارد، ذکر کرد و گفت: در 
چنین اقتصادي بی��ش از اینکه به 
ایجاد ارزش از دارایي ها بر اس��اس 
عل��م اقتص��اد، پرداخته ش��ود، به 
ارتباط ها و کس��ب درآمد از این راه 
توجه مي ش��ود و بزرگ ترین صدمه 
این وضعیت به اقتصاد کشور، ایجاد 
رفتار رانت جویان��ه در میان فعاالن 

اقتصادي است. 
او در عی��ن حال اضافه کرد: یکی از 
علل وجود ظرفیت خالي فراوان در 
اقتصاد کشور، سیاست گذاري هایي 
است که در دهه هاي نخست انقالب 
در مورد تخصیص منابع انجام شد، 
زیرا اگر علم اقتصاد بومي ما نتواند 
خدم��ات بالین��ي ارائه کن��د، مایه 
انح��راف در تصمیم ه��اي فعاالن و 

مدیران اقتصادي مي شود.
ریی��س پارلم��ان بخش خصوص��ي همچنین یادآور ش��د: اینکه 
ما در عل��م اقتصاد نتوانیم پیام هاي روش��ن، راهنما، مس��تمر و 
قابل عم��ل ارائه دهیم، باع��ث دلزدگي، دلس��ردي و بي انگیزگي 
فعاالن اقتصادي در مراجعه به اقتصاددانان مي شود.نهاوندیان در 
ادامه با پرس��یدن این که چه مقدار از تحقیقات علماي اقتصاد و 
دانش��کده هاي اقتصادي، ناظر به مسائل واقعي اقتصاد ما است و 
چ��ه مق��دار در فرآیند تولید، تحصیل و تدری��س علم اقتصاد در 
کشور به مسائل واقعي و نسخه نویسي هاي قابل عمل توجه داریم؟، 
عنوان کرد: متاسفانه در کشور ما فرآیند تولید و تحصیل علم در 
رش��ته اقتصاد با واقعیات اقتصاد ما رابطه چنداني ندارد و مرتب 
مقاله هاي تکراري تولید مي کنیم، اما در کش��ورهاي دیگر چرخ 
دانش��گاه به وسیله صنعت چرخانده مي ش��ود و بدون پروژه هاي 
ارجاع��ي صنعت و بخش واقعي اقتصاد به دانش��گاه، کاري انجام 
نمي ش��ود، اما ای��ن رابطه به علت وجود پول نف��ت در اقتصاد ما 

معیوب و منقطع شده است.
رییس اتاق ایران در عین حال این نکته را مورد تاکید قرار داد که 
توجه به این که بومي کردن علم اقتصاد در کش��ور به دست چه 
کس��اني و چگونه انجام مي شود بس��یار مهم است و اگر به دنبال 
عالمانه کردن علم اقتصاد هستیم باید انجام این کار را به علماي 
اقتصاد بسپاریم. از سوي دیگر در بومي کردن علم نیاز به استفاده 

از دستاوردهاي علمي دیگران نیز داریم.
او با خاطرنشان کردن اینکه اکنون در کل دنیا شاهد یک بحران 

رئیس اتاق ايران:
الزم اسـت قانونـي وضع شـود 
که هیچ تصمیـم اقتصادي بدون 
امضـاي سـه اسـتاد اقتصـاد از 
بـاب تايیـد انسـجام مفهومي آن 
گرفتـه نشـود؛ چراکه متاسـفانه 
درصد بسیار کمي از تصمیم هاي 
اقتصادي مبتني بر تحقیقات است 
و بايـد متوجـه بود تـا زماني که 
عمل اقتصادي ما از علم اقتصادي 
منشا نگیرد، نمي توان امید زيادي 

به پیشرفت کشور داشت. 
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بزرگ در اقتصاد هستیم و همه اقتصاددانان جهان این پرسش را 
مطرح مي کنند که چرا بحران جهاني اقتصادي پیش بیني نشد؟، 
افزود: یکي از مزیت هاي علم اقتصاد این اس��ت که بي رحمانه به 
نقد خود مي پردازد و در این نقد، مش��خص است که علم اقتصاد 
متع��ارف که در غرب تدریس مي ش��ود، بعض��ي پیش فرض ها را 
به ص��ورت ایدئولوژیک پذیرفته، نه به ص��ورت عالمانه و همین 
مس��اله ایجاد مشکل کرده اس��ت. از این رو، ما به عنوان کساني 
ک��ه از موقعیت بهتري براي نقد علم اقتص��اد متعارف برخوردار 
هس��تیم، مي توانی��م به نق��ادي علوم متعارف برخیزیم و ش��اید 
شایس��ته باش��د که انجمن اقتصاددانان نیز جلسه هایي را به این 
ام��ر اختصاص دهد.نهاوندیان همچنین با طرح این پرس��ش که 
وضعیت بخش خصوصي در اقتصاد کش��ور چگونه اس��ت، گفت: 
پنج س��ال پیش، یک رویداد مه��م در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و 
سیاس��ت هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در کشور ابالغ شد که 
این کار براي ایجاد ی��ک جهت گیري جدید براي تبدیل اقتصاد 
به شدت دولت زده ایران به اقتصادي با محوریت بخش خصوصي 
انجام ش��د و سبب روحیه دهي به این بخش و تشدید تمایل آن 
به حضور در صحنه اقتصادي کشور شد، اما الزمه هاي این حضور 
نیز باید فراهم مي شد که یکي از آنها این بود که بخش خصوصي 
بتواند در جریان تصمیم گیري ها، حرف خود را به گوش مسووالن 
برساند.این فعال بخش خصوصي در عین حال یادآور شد: اکنون 
وضعیت، بهبود یافته و در قانون تصویب ش��ده، ماده اي گنجانده 
ش��ده تا اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصي در تمامي مجامع 
تصمیم گیري اقتصاد کشور، حضور داشته باشد، اما متاسفانه این 
کار هنوز اجرایي نش��ده است، با وجود این، عالقه الزم در بخش 
خصوص��ي براي اعالم نظر در خصوص اصالح س��اختاري اقتصاد 

ایران ایجاد شده است.
وي توضیح داد: یکي از موارد درخواس��ت ما از بانک مرکزي این 
بود که در شاخص پیش��رفت اجراي سیاست هاي کلي اصل 44 
قانون اساسي در کشور، سهم بخش دولتي و بخش خصوصي در 

اقتصاد کشور مشخص و اعالم شود.
ریی��س اتاق ایران ب��ا افزودن اینکه اگر بخش خصوصي کش��ور 
به جایگاهي برس��د که مش��تري تحقیقات اقتصادي ش��ود، هم 
به کارآمد ش��دن تحقیقات و هم به رش��د اقتصاد کش��ور کمک 
خواهد شد، پرسش دیگر را این گونه بیان کرد که بخش خصوصي 
کیست؟ و توضیح داد: در بخش خصوصي آنچه بسیار مهم است، 
تشکل هاي بخش خصوصي است و از الزمه هاي اجراي اصل 44 
قانون اساس��ي نیز ایجاد نظم تشکلي در بخش خصوصي کشور 
اس��ت؛ زیرا اگر قرار باشد انتقالي در اقتصاد کشور صورت گیرد، 
این تشکل ها هستند که مي توانند برخي از مسوولیت هاي دولت 
را برعهده بگیرند، بنابراین در اصالح س��اختار اقتصادي کش��ور، 
باید تقویت تشکل هاي بخش در سال هاي اخیر، اتاق ایران سعي 
کرده است بر ضرورت این امر تاکید کند و در دیدار با مقام معظم 

رهبري نیز، ایشان بر این نکته تاکید خاص داشتند.
نهاوندیان گفت: اتاق به عنوان تش��کل تشکل ها، سازماندهي به 
بخ��ش خصوصي و تقویت تش��کل ها را از وظای��ف خود مي داند 
و تاکی��د دارد ک��ه در انجام وظیفه ارائه مش��اوره به س��ه قوه، از 
تحقیق��ات اقتصادي بهره گرفته و درصدد رش��د و بالندگي علم 
اقتصاد کشور باشد. رییس اتاق ایران تاکید کرد: اتاق این وظیفه 
را جدي گرفته اس��ت و سعي بر نزدیک کردن رابطه ها با علماي 
اقتص��ادي دارد تا آنها اتاق را خانه خود بدانند و بخش خصوصي 

نیز از دانش آنان استفاده الزم را ببرد.
جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران با پرسش و پاسخ از رییس 
اتاق ایران پی گرفته ش��د. نهاوندیان در پاس��خ به سوالي درباره 
هدف از ادغام وزارتخانه ه��ا و تاثیر آن بر بخش خصوصي، گفت: 
اینکه ما در ارتباط با اقتصاد بین المللي از یک استراتژي صنعتي 
حس��اب ش��ده اس��تفاده مي کنیم و مي خواهیم از حمایت هاي 
هدفمند و بلندمدت دولت براي تقویت صنعت بهره ببریم، اقدام 
بجایي است؛ به ویژه اگر بتواند در کاهش بوروکراسي، موثر باشد.

به گفته نهاوندیان، وظایف بس��یاري وج��ود دارد که میراث نگاه 
دولت س��االرانه بوده اس��ت و در این ادغام، نیازي به آنها نداریم 
و س��ازمان هاي آنها نیز یا باید منحل شده یا به بخش خصوصي 
برگردد. ریی��س اتاق ایران همچنین تاکید کرد: باید به س��مت 
رقابت��ي  کردن بازارها حرکت ک��رده و از تحمیل قیمت ها پرهیز 

کنیم.
نهاوندی��ان با اش��اره به ارائه گ��زارش اقتصادي کالن از س��وي 
مسووالن کشورها و اس��تناد به آن تصریح کرد: اگر اقتصاد، یک 
علم است، پس کس��اني در این موضوع باید اظهار نظر کنند که 
از آن سررش��ته داشته باشند؛ متاسفانه گاهي طرح سوال با ارائه 

پاسخ، اشتباه گرفته مي شود. 
وي با تاکید بر نکات روشن اقتصادي گفت: عدم رسیدن به نتیجه 
در گذشته، نباید باعث مایوس شدن و متوقف کردن پي گیري ها 
ش��ود. رییس اتاق ایران در ادامه پاسخ به سواالت اقتصاددانان و 
اعضاي انجمن درباره نقش قوه قضائیه براي جلوگیري از تخلفات 
اقتصادي یادآور شد: هنگامي که تشخیص هاي موردي مي تواند به 
درآمدهاي کالن منجر شود، ابتدا باید قانون گذاري شود تا پس از 

آن تخلف از قانون، در قوه  قضائیه قابل  پیگیري باشد.
نهاوندی��ان این نکته را نیز یادآوری کرد که اقتصاددانان دلس��وز 
نباید از گفتن، خس��ته ش��وند، البته هرچه نظارت بیش��تري بر 

محتواي تعلیمات ما شود، تاثیر بهتري خواهد داشت.
 ریی��س ات��اق ای��ران درب��اره رک��ود همراه ب��ا تورم نی��ز اذعان 
کرد: »باید بین حرف هاي سیاس��ي و ج��واب تبلیغات حریف را 
دادن، با تشخیص دادن واقعیت، تفاوت قائل شد. همگان اذعان 
دارن��د که باید با تحریم ها مقابله و براي رفع تحریم ها کوش��ش 
ش��ود و همه باید تالش کنند تا ع��وارض تحریم ها را به حداقل 

برسانیم.«
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مهن��دس  مرح��وم  کاری  س��ابقه 
نظام الدین رضوی به شرح زیر جهت 
ثب��ت در تاریخ انجمن ش��رکتهای 

ساختمانی ارائه می شود.
1330 الی 1335 مهندسین مشاور 
کوک��س – مش��اور شهرس��ازی – 

آسفالت
موضوع کار اجرائی: اجرای پروژه 
بلوار کش��اورز )کرج(، زیرس��ازی و 
آسفالت خیابانهای تهران نو، خیابان 
س��ید جمال  الدی��ن اس��دآبادی و 

نقشه برداری نارمک و قسمتی از تهران نو  از سال 1335 تأسیس 
شرکت ساختمانی موج و مدیرعامل شرکت

 قراردادهای منعقده  با ادارات دولتی
2-1- کارفرما: وزارت آموزش و پرورش، ساختمان قسمتی از 
دبیرستان نمونه دختران، سالن سخنرانی دبیرستان شاهدخت 
س��اختمان دبیرس��تان تهران نو – کانون بانوان – فروش��گاه 
تعاونی فرهنگیان – تکمیل ساختمان نیمه تمام بندر غازیان و 

دبیرستان پسرانه آستارا.
2-2- کارفرما: بانک سپه، ساختمان بانک سپه شعبه شهرستان 

کاشان
   کارفرما: بانک سچه، ساختمان بانک سپه شعبه همدان

2-3- کارفرما: وزارت آبادانی و مسکن
ساختمان کشتارگاه کاشان – راه فرعی جوانرود در کرمانشاه

دانشسرای مقدماتی کرمانش��اه – مرکز بهداشت قم – کاشان 
– ساوه

س��اختمان رؤس��ای ادارات خوزس��تان در نه منطقه اس��تان 
خوزستان

2-4- کارفرمای سازمان مسکن:
ساختمان اداره شهربانی کاشان

ساختمان فرماندهی شهربانی در تهران
2-5- دانشگاه تهران – دانشکده پزشکی:

ساختمان رختشویخانه مرکزی و تونل غذابر )قاب بتن آرمه( 
حدود 100 متر طول در بیمارستان هزارتختخوابی

توسعه ساختمان بیمارستان امیراعلم

س��اختمان  بهـداری:  وزارت 
بیمارستان 50 تختخوابی بروجرد

2-6- وزارت راه:
قرارداد س��اختمان پل و دیواره های 

حائل در راه چالوس
کنسرس��یوم  به صورت  مش��ارکت 
ش��رکت های س��اختمانی کنگره – 
م��وج – ب��ردار )ک.ام.ب( رئی��س 
کارهایی  هیأت مدیره کنسرس��یوم، 

که اجرا و تحویل کارفرما گردیده
3-1- کارفرما: وزارت کشاورزی

پ��روژه دوم خانه های س��ازمانی مؤسس��ه بذر و نه��ال وزارت 
کشاورزی

مسئول اجرای پروژه های چهل دستگاه خانه های مسکونی و شش 
بلوک آپارتمانهای سه طبقه

3-2- کارفرما: وزارت آبادانی و مسکن
ساختمان بیمارستان روانی اصفهان

3-3- کارفرما: وزارت راه:
آسفالت سطحی دو راهی کازرون تا دو گنبدان

بهبهان تا رامهرمز، اجرا و تحویل

مدیریت کارهای جنبی:
راه اندازی کارهای نیمه تمام و پیمانهایی که پیمانکاران آن بعد 

از انقالب ایران را ترک نموده اند.
عضویت هیأت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی )انجمن 
ش��رکتهای ساختمانی( از اوایل س��ال 1358 تا سال 1370- 
نماینده س��ندیکای شرکتهای س��اختمانی برای رسیدگی به 
حل اختالف ش��رکتها با کارفرما که ش��امل نماینده پیمانکار 
– نماینده س��ندیکا و نمایندگان وزارت آبادانی و مس��کن که 
نمایندگان سندیکا رسماً از طرف وزارت مسکن و شهرسازی، 
طی نامه ای از طرف معاونت وزارت مسکن و شهرسازی مورد 
تأیید و قبول واقع  ش��ده بود. کار به صورت مدیریت و مسئول 
اجرای چند پروژه در شرکت ساختمانی وزوا از 1374 تا کنون.

نام و یاد مرحوم مهندس نظام الدین رضوی 

 عضو هیأت مدیره اسبق  انجمن شرکتهای ساختمانی  جاوید و گرامی باد

انجمن شرکتهای سـاختمانی درگذشت    مهندس نظام الدین رضوی از مدیران برجسته 
آبادگر و پرتالش و سـخت کوش را به خانواده محترم آن مرحوم و جامعه مهندسـی کشور 

تسلیت و تعزیت عرض می نماید.
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مــــدرن ترين شـــــهرهاي دنیا از لـــــــحاظ مــــعماري 

سرزمین هاي آسمان خراش ها  
اشـاره: مواد اولیه و پایه ای ساختمان سازی را زمین تشکیل می دهد. این ماده مهم که در پاره ای از دیدگاه های اقتصادی اصلی ترین 
منبع ثروت تلقی می شود دارای دو ویژگی منحصر به فرد است. زمین تنها ماده اولیه ای می باشد که نمی توان کمبود آن را از بازارهای 
جهانی تأمین کرد به عبارت بهتر امکان واردات آن نیست. هر کشوری با توجه به قوانین و مقررات ملی و بین المللی شناخته شده 
میزانی از زمین در اختیار دارد که از طریق مرزها مشخص و معین شده است.  ویژگی دیگر اینکه  امکان تولید آن در داخل کشورها 
نیز وجود ندارد. از سویی دیگر در اکثر کشورهای جهان نرخ رشد جمعیت مثبت است و در پاره ای از آنها به ویژه در کشورهای توسعه 
نیافته و فقیر هر 25 سال جمعیت دوبرابر می شود و بالطبع نیاز به مسکن از اصلی ترین نیازها و پایه ای ترین آنهاست که باید مورد 
توجه برنامه ریزان و متولیان امور قرار گیرد. با توجه به ویژگی های دوگانه زمین که در مطالب باال به آن اشاره رفت تنها راه پاسخگویی 
به نیاز مسکن در کشورها استفاده از ارتفاع و فضا به جای استفاده از سطح است بنابراین آپارتمان سازی به عنوان یک ضرورت در 
شرایط فعلی جهان امری اجتناب ناپذیر است.  الزام و اجبار و بهره گیری از فضا و ارتفاع باعث شده است که کشورهای بسیاری در 
بلندمرتبه سازی یا برج سازی با یکدیگر به رقابت بپردازند و ارتفاع بیشتر به دلیل نیاز به تکنولوژی ها و فناوری های بسیار پیچیده معیار 
و مشخصه ای برای درجه رشد توانمندی های مهندسی و فنی شناخته شده است. براین اساس مدرن ترین آسمانخرا ش های جهان به 

نقل از روزنامه شرق مورخ 90/4/21 جهت اطالع بیشتر خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران درج می شود.

نویسنده: محسن اثمرپور

 برخي شهرها رش��د افقي دارند و برخي رشد عمودي، برخي هم 
ترکیبي از هر دو، اما معموالرشد عمودي به عنوان مدرنیسم شناخته 
مي شود اینها مدرن ترین شهرهاي جهان از لحاظ معماري هستند.

1ـ هنگ کنگـ  چین )جمعیت: 6/8 میلیون نفر( 
هنگ کنگ به دالیل زیادي ش��ماره یک این فهرس��ت اس��ت! 
هنگ کنگ 39 س��اختمان بسیار بزرگ به بلنداي بیش از 200 
متر را دارد و همچنین به خاطر داشتن چهار تا از 15 ساختمان 
بلند دنیا به خود مي بالد. خط افق هنگ کنگ انتخاب گس��ترده 
اي از برج هاي آسمان س��اي مجزا با روشنایي و انعکاس زیباي 
ش��بانه را به نمایش مي گذارد. این ش��هر یک مثال روشن براي 
آس��مان خراش ها و افق پست مدرن است. در نهایت کوهستان 
به عنوان پش��ت صحنه، این پرده را عظیم ترین افق این س��یاره 

کرده است! 

2ـ شیکاگو )جمعیت: 8/5 میلیون نفر( 
  شیکاگو زادگاه آسمان خراش هاي مدرن است. در سال 1885 
که شیکاگو اولین ساختمان بلندمرتبه استوار خودش را ساخت، 
آن بلندتری��ن بنا در دنیا نبود، اما اولین مثال از یک فرم جدید 
مهندس��ي در جهان بود که تقریبا چهره تمام شهرهاي زمین را 
دگرگون کرد. ش��یکاگو 17س��اختمان بلندتر از 200 متر دارد 
که س��ه تاي آنها جزو 20 ساختمان بلند دنیا و بلندترین ها در 
آمریکاي شمالي هستند. شیکاگو بعضي از عالي ترین نمونه هاي 
آس��مان خراش هاي م��درن و معم��اري می��ان قرن بیس��تم را 

دربرگرفته است. 

3ـ شانگهايـ  چین )جمعیت: 13/1میلیون نفر( 
ش��انگهاي یک شهر واقعي است! پیش��رفته ترین و بزرگ ترین 
ش��هر چی��ن. در اوایل قرن بیس��تم گفته مي ش��د ش��انگهاي 

بین المللي ترین شهر دنیاست، اما طي دوران حکومت مائو شکوه 
و جالل خود را از دس��ت داد، اما همان طور که معماري مدرن 
آن نشان مي دهد، اکنون این شهر جایگاه خود را دوباره به عنوان 
یکي از بزرگ ترین موتورهاي اقتصادي جهان به سرعت به دست 
مي آورد. ش��ما در ش��انگهاي 18 بناي باالي 200 متر خواهید 
یافت که یکي از آنها که به صورت دیوانه واري بلند اس��ت، برج 

تلویزیوني مروارید مشرق با 468 متر ارتفاع است. 

ـ نیویورك )جمعیت با کل حومه ها: 19 میلیون نفر(  4
نیویورک یکي از متراکم ترین و گوناگون ترین افق ها و عظیم ترین 
س��اختمان ها را دارد. همچنین افق این شهر قابل شناخت ترین 
افق ه��ا در جهان اس��ت. نیویورک 44 س��اختمان جالب باالي 
200 متر دارد: بیش��ترین در دنیا! تازه یادتان باش��د که در این 
شهر محل برج هاي اینک نابود شده تجارت جهاني، ساختمان 
مرکزي ایالت ها، مجس��مه آزادي و سازمان ملل متحد هم جاي 

دارند. نیویورک مرکز مالي جهان غرب است.

5ـ توکیو ـ ژاپن )جمعیت با کل حومه ها:
        13 میلیون نفر( 

اف��ق دی��د توکیو مش��خصات یکتای��ي دارد ک��ه آن را از دیگر 
شهرهاي بزرگ دنیا مجزا مي کند. از جمله 15 بناي باالي 200 
متر ارتفاع ش��امل برج توکیو که هر شب رنگش عوض مي شود. 
اما به دلیل تراکم و اندازه عظیم شهر هر گوشه اي که به نظر مي 
رس��د، افق خاص خودش را دارد. چراغ هاي قرمز مورد نیاز که 
در باالو وس��ط همه ساختمان هاي بلند مرتبه برق مي زند، شهر 
را تماش��ایي مي کند. توکیو با روشنایي نئون و معماري معاصر 
یگانه پر شده است. یک واقعیت جالب اینکه: توکیو بزرگ ترین 
ناوگان هلیکوپتر دنیا را براي حل مش��کل در شرایط غیرعادي 

ترافیک در خود دارد.
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6ـ سنگاپور )جمعیت: 3/8 میلیون نفر( 
یکي از خوش نقشه ترین و تمیزترین پایتخت هاي دنیا در جهان، 
که گویا از اول با یک مدل معماري ش��هري به دنیا آمده است، 
پایتخت س��نگاپور است. س��اختمان ها به دلیل محدودیت هاي 
کنترل ترافیک هوایي نباید بیش��تر از 280 متر س��اخته شوند 
و این باعث به وجود آمدن س��اختمان هاي بلند )البته نه خیلي 
بلند( و س��ازگار از نظر ارتفاع و مدل ش��ده اس��ت که افق آن را 
بي همتا کرده است: سه ساختمان با ارتفاع دقیق 280 متر و پنج 
س��اختمان دیگر با ارتفاع باالي 200 متر. ساختمان ها عموماً به 
رنگ روشن هستند و پهناي وسیعي از فضاهاي سبز در اطراف 

مرکز شهر وجود دارد. 

7ـ تورنتوـ  کانادا )جمعیت: 2/5 میلیون نفر( 
 تورنتو محل برخورد و مالقات اقوام و ملیت هاي گوناگوني است. 
تورنتو مرکز تجاري کاناداس��ت. بزرگترین ش��هر کشور با افقي 
قابل رقابت. تورنتو هفت س��اختمان با ارتفاع بیش از 200 متر 
ش��امل ارتفاع شگفت آور 553 متري برج »س��ي.ان« دارد که 
معموالبه عنوان بلندترین بناي ساده در جهان مورد اشاره است، 
در صورتي که اساس��ا این درست نیست )زیرا دکل هاي بلندتر 
از آن وجود دارد(. برج »س��ي.ان« وسیع ترین سطح مشاهده را 
در کل دنیا دارا مي باشد که افق شهر را بي درنگ قابل شناسایي 

کرده است. 

8ـ کواالالمپورـ  مالزي )جمعیت: 1/5 میلیون نفر( 
 شاید این شهر برانگیزنده و موثرترین شهر در تمام دنیا است که 
کمتر از دو میلیون نفر را در خود دارد. در اینجا س��اختمان هاي 
مدرن س��ر به آسمان کش��یده اند، حال آنکه افق شهر، شلوغ و 
متراکم نیست و این به ساختمان ها اجازه مي دهد که بلندپروازي 
کرده و نمایان تر ش��وند. کواالالمپور سه تا از 25 ساختمان بلند 
دنی��ا را در خود جاي داده اس��ت، مثل برج هاي دوقلو، برج هاي 

پرتونوس و همچنین برج 420 متري مناراي کواالالمپور. 

9ـ شنزنـ  چین )جمعیت: 4/2 میلیون نفر( 
دهکده ماهیگیري کوچکي که در سال 1970 در حاشیه هنگ 
کنگ واقع بود، امروز یک کالن شهر با بیش از چهار میلیون نفر 
جمعیت و 13 ساختمان با بیش از 200 متر ارتفاع شامل مربع 
ش��ان هینگ )هشتمین ساختمان بلند دنیا( است. شنزن بعد از 
غروب آفتاب دنیاي ش��گفتي از نورهاي ش��گفت آور است. شما 
واقعا نمي توانید تش��خیص بدهید که در یک بازي ویدیویي به 

سر مي برید یا در یک شهر واقعي! 

10ـ سئول ـ کره جنوبي )جمعیت با کل حومه ها:
          10/5 میلیون نفر( 

 آس��مان خراش هاي این شهر به چند دس��ته تقسیم مي شوند؛ 
بخش تجارتي اصلي و بخش مس��کوني. بیشترین رشد اخیر در 
این س��اختمان ها متعلق به س��اختمان هاي مسکوني باالي 60 
طبقه بوده است. در سئول 10ساختمان باالي 200 متر موجود 
است و سایر ساختمان ها با ارتفاع یکسان شبیه به یک دیوار به 
نظر مي رسند که آن را از بقیه متمایز مي کند. سئول جایي است 

که شرق کهن با غرب مدرن به هم پیوسته اند. 

11ـ سائو پائولوـ  برزیل )جمعیت: 13/5 میلیون نفر( 
در اینجا آپارتمان ها و ساختمان هاي زیادي به صورت فشرده و 
نزدیک به هم مانند سوزن هایي در زمین فرو رفته اند. سائو پائولو 
جمعیتي بالغ بر 13 میلیون نفر دارد. با اینکه ساختمان ها خیلي 
بلند نیس��تند )تنها یک ساختمان با ارتفاع باالي 200 متر( اما 
این چشم انداز مانند یک پش��ته از ساختمان هاست. سائوپائولو 
ناوگاني با بی��ش از 500 هلیکوپتر دارد که دومین ناوگان هلي 

کوپتر دنیاست. 

12ـ سیدنيـ  استرالیا )جمعیت: 4/2 میلیون نفر( 
سیدني، ویترین شهرهاي استرالیا، شناخته شده ترین و آشناترین 
افق هاي دنیا را به خاطر بندرگاه مش��هور خود دارد که اغلب از 
آن ب��ه عن��وان زیباترین بندر طبیعي جهان یاد مي ش��ود. بندر 
س��یدني خلیج ها و لنگرگاه هاي بس��یاري دارد. این شهر با پل 
تاریخي بندر، خانه اپرا و خط ساحلي مانند گل خود به یاد آورده 

مي شود. سیدني هشت ساختمان باالي 200 متر دارد. 

13ـ فرانکفورتـ  آلمان )جمعیت: 4/1 میلیون نفر(
قطعا یکي از جالب ترین ش��هرهاي اروپا در زمینه چش��م انداز 
افق آن فرانکفورت اس��ت که پنج س��اختمان این شهر باالی 
200 مت��ر ارتفاع دارد. این آس��مان خراش هاي مدرن معموال 
در ش��هرهاي اروپایي یافت نمي شوند. در این شهر کنتراست 
بس��یار جالبي وجود دارد: شهر تشکیل شده از معماري سنتي 
اروپای��ي با س��اختمان هاي کوتاه )که بعض��ي از آنها بیش از 
1000 س��ال قدمت دارند( و برج هاي مدرن��ي که از بین آنها 

س��ر برآورده اند.
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گفتیم بند )ج( مادة 53 شرایط عمومی پیمان به لحاظ وجود کلمۀ 
»می تواند« در آن، منشأ هیچگونه اثر مثبتی نیست ولی می تواند اثرات 
زیانباری برای طرفین پیمان درپی داشته باشد. زیرا نه تنها کارفرما 
و پیمانکار از مادة فوق این تصور را دارند که براس��اس آن اختالفات 
آنان به داوری ارجاع شده است، بلکه دادگاه ها نیز استنباط یکسان 
و واح��د و هماهنگی از مادة مزب��ور ندارند و آراء مختلف و متفاوتی 
در این خصوص صادر کرده اند که قرار شد چنانچه شرکتهای عضو 
انجمن و خوانندگان محترم این نوشتار، نمونه هایی از این نوع احکام 
را در اختیار دارند نس��خه ای از آنها را به دفتر حقوقی انجمن ارسال 
نمایند تا از طریق مجاری قانونی نس��بت به طرح موضوع در هیئت 
عمومی دیوان عالی کش��ور جهت صدور رأی وحدت رویه، که مفاد 
آن همچون قانون مصوب قوة مقننه، در موارد مشابه برای دادگاه ها 
الزم التباع اس��ت، اقدام گردد که  به عنوان نمونه به دو مورد از آنها 

ذیالً اشاره می شود:
در تاریخ 83/1/29 دادنامه ای به شمارة 74 از شعبۀ 27 دادگاه تجدید 
نظر استان تهران در پروندة کالسۀ 52/27/83  صادر شده که در آن، 
صراحتاً به بی اثر بودن بند )ج( مادة مادة 53 شرایط عمومی پیمان 
بعلت وجود کلمۀ »می تواند« اشاره و در آن دادنامۀ صادره از دادگاه 
بدوی که طی آن به اس��تناد مادة 53 شرایط عمومی پیمان نسبت 
به دعوی مطروحه در مرحلۀ بدوی قرار عدم اس��تماع دعوی صادر 
ش��ده بود، نقض شده است. متن دادنامۀ صادره از شعبۀ 27 دادگاه 
تجدید نظر استان بدین شرح است: »در خصوص تجدیدنظرخواهی 
شرکت سازه های... به طرفیت گروه صنعتی... نسبت به دادنامۀ شمارة 
137 در تاریخ 82/9/20 صادره از ش��عبۀ 28 دادگاه عمومی تهران 
که بموجب آن دعوی ش��رکت تجدیدنظرخواه به خواستۀ استرداد 
ضمانتنامۀ بانکی شمارة 979/2088 بانک تجارت به استدالل مندرج 
در دادنام��ۀ معترض عنه منتهی به صدور قرار عدم اس��تماع دعوی 
شده است باتوجه به مندرجات پرونده به نظر دادگاه اعتراض شرکت 
تجدیدنظرخواه بر دادنامۀ معترض عنه وارد است زیرا دادگاه بدوی به 
استناد مادة 53 قرارداد مستند دعوی که مقرر داشته هر گاه در اجرا 
یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر پیش آید هر یک از 
طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف 
به داوری را به سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید و در تبصرة یک مادة 
مرقوم اضافه ش��ده چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد 
اش��اره موافقت نمود مرجع حل اختالف ش��ورای عالی فنی خواهد 
بود و در مادة 54 قرارداد هم آمده است که قوانین و مقررات حاکم 
بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کش��ور جمهوری اس��المی 
ایران می باش��د و دادگاه به این اس��تدالل که قبل از این که طرفین 
برای رفع اختالف خود به داور مراجعه نمایند به دادگستری مراجعه 
کرده اند دعوی را قابل پذیرش ندانس��ته اس��ت حال آنکه استدالل 

دادگاه صحیح نیست زیرا در مادة 53 قرارداد با قید کلمۀ »می تواند« 
مشخص است که ارادة طرفین در این زمینه به اختیار متکی بود و به 
هیچ عنوان الزامی در این خصوص برای طرفین وجود ندارد و خاصه 
آنکه در مادة 54 قرارداد هم اشاره به این امر شده که قوانین مملکتی 
ب��ه ق��رارداد حاکم خواهد بود بنا به مراتب مذک��ور عدم مراجعه به 
حکم موجب اسقاط حق دادخواهی برای تجدید نظر خواه به محاکم 
دادگستری نیست پس با پذیرش تجدید نظر خواهی و با استناد به 
بنده��ای »ج« و »د« مادة 348 و مادة 353 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی قرار معترض عنه نقض و پرونده برای رس��یدگی ماهوی به 
دادگاه صادرکنندة قرار عودت داده می شود. این رأی قطعی است.«      
همانطور که از مفاد این دادنامه پیداس��ت اختالفی بین پیمانکار و 
کارفرما در مورد استرداد ضمانتنامۀ بانکی حادث شده که پیمانکار 
جهت احقاق حقوق خود نس��بت به آن در شعبۀ 28 داگاه عمومی 
تهران طرح دعوی کرده و دادگاه مذکور به اس��تناد مادة 53 شرایط 
عمومی پیمان، موضوع را در صالحیت داوری تشخیص داده و نتیجتاً 
خود را صالح به رس��یدگی ندانسته است. لذا نهایتاً نسبت به دعوی 
مطروحه قرار عدم اس��تماع دعوی صادر ش��ده و پیمانکار نسبت به 
این قرار اعتراض و تقاضای تجدید نظر کرده و به منظور رس��یدگی 
تجدید نظر، موضوع در ش��عبۀ 27 دادگاه تجدید نظر استان مطرح 
شده و دادگاه مذکور بعلت وجود کلمۀ »می تواند« در بند )ج( مادة 
53 شرایط عمومی پیمان، ارجاع به داوری را الزامی و موجب اسقاط 
صالحیت دادگاه در رس��یدگی به موضوع ندانس��ته و ضمن نقض 
دادنامۀ بدوی مقرر داش��ته پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه 

صادرکنندة قرار عودت داده شود.
در تاریخ 1389/2/26 دادنامه ای بش��مارة 133 از شعبۀ 56 دادگاه 
تجدید نظر استان تهران در پروندة کالسۀ 118/56/89اصدار یافته 
که در آن، دادنامۀ صادره از دادگاه بدوی که طی آن نسبت به دعوی 
مطروحه در مرحلۀ بدوی به استناد مادة 53 شرایط عمومی پیمان 
قرار عدم اس��تماع دعوی صادر شده بود عیناً تأیید شده است. متن 
دادنامۀ صادره از شعبۀ 56 دادگاه تجدید نظر استان بدین شرح است: 
» تجدید نظرخواهی شرکت... با مدیریت آقای... به طرفیت سازمان... 
از دادنامۀ شمارة 0642 مورخ 88/10/29 شعبۀ 41 دادگاه عمومی 
حقوق��ی تهران ک��ه به موجب آن به لحاظ ش��رط داوری )مادة 53 
ش��رایط عمومی پیمان( قرار عدم استماع دعوی )رد دعوی صحیح 
است( صادر گردیده است متکی بر جهات موجهی نیست که نقض 
دادنامۀ تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید و دادنامۀ صادره از جهت 
مبانی استدالل و استنباط فاقد اشکال و منقصت قانونی است از این 
رو به اس��تناد مادة 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته 

تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است«.

شرط داوری در شرایط عمومی پیمان
قسمت سوم

 اشاره:
در قسـمت دوم مقاله آقای تقی هاشـمی در سـوتیترها ماده 53 به دلیل مشـکالت 

نرم  افزاری در انتقال مقلوب درج شده بود که بدین وسیله اصالح می گردد.

 تقی هاشمی
وکیل پايه يك دادگستری و مشاور حقوقی
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بر اس��اس این دادنامه، اختالفی بین پیمان��کار و کارفرما در اجرای 
پروژه ای بروز کرده که پیمانکار مدعی است مورد اجحاف قرار گرفته 
و به منظور احقاق حقوق خود در ش��عبۀ 41 دادگاه عمومی تهران 
اقامۀ دعوی کرده و دادگاه مذکور به استناد مادة 53 شرایط عمومی 
پیمان، رسیدگی به موضوع را در صالحیت داوری دانسته و قرار عدم 
استماع دعوی صادر کرده و با تجدید نظر خواهی پیمانکار پرونده به 
ش��عبۀ 56 دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز 

دادنامۀ صادره از شعبۀ 41 را عیناً تأیید کرده است.
می بینی��م که مفاد دادنامۀ فوق با مفاد دادنامۀ صادره از ش��عبۀ 27 
دادگاه تجدید نظر اس��تان تهران تفاوت آش��کار دارد و در استنباط 
از کلم��ۀ »می تواند« در مادة 53 ش��رایط عمومی پیمان، دو حکم 
متضاد از دو شعبۀ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده و اگر 
توجه شود که قضات دادگاههای تجدید نظر استان، سابقه و تجربۀ 
قضائی بیشتری نس��بت به قضات دادگاههای بدوی دارند، و تعداد 
آنان نیز در هر ش��عبه از س��ه نفر تش��کیل می گردد و از این جهت 

امکان مشاوره و تبادل نظر با یکدیگر  را نیز 
دارا می باشند، آنوقت می توان حدس زد که 
افراد فاقد تحصیالت حقوقی چه نوع نگرش 

و استنباطی از موضوع خواهند داشت.
در واقع هم��ۀ این اخت��الف نظرها و تنوع 
اس��تنباط ها از وجود یک کلمۀ »می تواند« 
در بند »ج« مادة 53 ناش��ی شده و اگر این 
کلمه نبود این همه اختالف نظر که برای هر 
یک سالها وقت اصحاب دعوی و وکالی آنان 
و قضات دادگاه ها صرف شده وجود نداشت.

جالب اینجاس��ت که با وج��ود اینهمه ایراد 
واشکالی که از بودن کلمۀ »می تواند« در بند 
)ج( مادة 53 ش��رایط عمومی پیمان ناشی 
می شود، وقتی انجمن شرکتهای ساختمانی 
به منظور برون رفت از این مشکل و تعیین 
تکلیف قضیه طی نامۀ شمارة 101/69050-
84 مورخ 84/7/26 منظور تنظیم کنندگان 
ش��رایط عموم��ی پیم��ان از وج��ود کلمۀ 

»می توان��د« در بند )ج( مادة 53 را س��ؤال می کند، دفتر امور فنی 
و معیارهای س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامۀ شمارة 
513/130404 م��ورخ 1384/8/17 صراحت��اً اعالم م��ی دارد: »به 
موجب بند )ج( مادة 53 ش��رایط عمومی پیم��ان جدید، هرگاه در 
اجرا یا تفس��یر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، هر 
یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع یا موضوعات مورد اختالف 
به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. با توجه به 
شرح مذکور مراجعه به شورای عالی فنی برای حل اختالف اجباری 

نمی باشد.« 
اگر مراجعه به شورای عالی فنی برای حل اختالف اجباری نمی باشد 
و اختیاری اس��ت، در این صورت با توجه به اینکه اختیار مراجعه به 
داوری برای حل اختالف، با صراحت و روش��نی در قانون پیش بینی 
ش��ده، چرا مادة 53 در شرایط عمومی پیمان درج گردیده؟ و اساساً 

این ماده چه خاصیتی دارد؟     
نکت��ۀ دیگری که در بند )ج( مادة 53 ش��رایط عمومی پیمان قابل 
تأمل به نظر می رس��د و انطباق آن با مقررات داوری را مورد تردید 
قرار می دهد عبارت است از ناهمگونی و ناهماهنگی مفاد بند مذکور 

با مفاد تبصرة )1( آن، بدین شرح که در متن بند )ج(، ظاهراً رئیس 
سازمان برنامه و بودجه داور مرضی الطرفین محسوب می شود ولی در 
تبصرة )1( آن، ش��ورای عالی فنی، مرجع حل اختالف تعیین شده 
است. با این ترتیب معلوم نیست رئیس سازمان برنامه و بودجه داور 
مرضی الطرفین اس��ت یا شورای عالی فنی؟ پیچیدگی قضیه زمانی 
بیشتر می شود که توجه کنیم تبصرة مذکور موافقت یا عدم موافقت 
با تقاضای داوری را در اختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار داده 
و ظاهراً اگر رئیس سازمان یاد شده موافقت نمود شورای عالی فنی 
مکلف به قبول داوری و اظهار نظر است بدون آنکه برای آن ضمانت 
اجرائی تعیین شده باشد. یعنی معلوم نیست اگر رئیس سازمان مزبور 
موافقت کرد ولی ش��ورای عالی فنی از رس��یدگی به موضوع مورد 
اختالف و اظهار نظر نسبت به آن خودداری ورزید تکلیف چیست؟ 

مضافاً براینکه در حال حاضر اساساً سازمان برنامه و بودجه ای وجود 
ندارد تا رئیسی داشته باشد. زیرا مدت هاست که نام سازمان مزبور به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر یافته و بعدها هم انحالل 
آن اعالم و به یکی از معاونت های ریاس��ت 
جمهوری تبدیل ش��ده و دیگر ش��خصیت 
حقوقی مستقلی ندارد تا بتواند نقشی را که 
در مادة 53 برای آن تعیین شده ایفا نماید.      
دیگر نکتۀ قابل تأم��ل در بند )ج( مادة 53 
این است که در آن مدت داوری تعیین نشده 
اس��ت. اگر چه طبق تبصرة ذیل مادة 484 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور مدنی چنانچ��ه در قرارداد 
داوری مدت تعیین نش��ده باش��د مدت آن 
سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع 
برای انج��ام داوری به داور یا تم��ام داوران 
ابالغ می شود، ولی صرفنظر از اینکه در حال 
حاضر س��ازمان برنامه و بودجه یا س��ازمان 
جانشین آن منحل شده و اجرای این بخش 
از بند مذکور با ابهام مواجه اس��ت، اساساً با 
توجه باینکه ش��ورای عالی فنی که در حال 
حاضر وجود دارد نیز یک تشکیالت دولتی 
اس��ت و تسلیم در خواست داوری به آن و پذیرش درخواست مزبور 
مستلزم انجام یک سلس��له اقدامات اداری و طی تشریفات و ارجاع 
به اشخاص و دوایر مختلف و بررسی داخلی موضوع و اظهار نظرات 
مختلف و تأیید یا رد آنها از سوی مقامات باالتر و سایر کارهای اداری 
اس��ت، لذا مهلت س��ه ماهه ای که در تبصرة مادة 484 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی تعیین شده برای 
اظهارنظر نهائی ش��ورای عالی فنی کافی به نظر نمی رسد و تمدید 
مدت مزبور نیز مس��تلزم توافق طرفین است که رسیدن طرفین به 
چنین توافقی بخصوص پس از گذشت مدتی از شروع داوری و قابل 
پیش بینی ش��دن نتیجۀ آن، کار س��اده ای نبوده بلکه محال است و 
چون طبق بند 4 مادة 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در امور مدنی، صدور و تس��لیم رأی داوری پس از انقضاء 
مدت اساس��اً باطل است و قابلیت اجرائی ندارد، لذا می توان حدس 
زد طرفی که به منظور دادخواهی، از طریق بند )ج( مادة 53 شرایط 

عمومی پیمان اقدام می کند، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
 ادامه دارد ...

همۀ ايـن اختـاف نظرها و 
تنـوع اسـتنباط ها از وجود 
يك کلمـۀ »می تواند« در بند 
»ج« مادۀ 53 ناشـی شده و 
اگر اين کلمه نبـود اين همه 
اختاف نظر که برای هر يك 
سـالها وقت اصحاب دعوی 
قضـات  و  آنـان  وکای  و 
دادگاه ها صرف شده وجود 

نداشت.
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بخش اول :
 تاریخچه فیلتراسیون و عوامل آلوده کننده

فیلتراسیون س��وخت از زماني شروع ش��د که موتورهاي بنزیني 
توس��ط دکتر نیکوالس اوت��و در س��ال 1876 و موتورهاي دیزل 
توسط رادولف دیزل در سال 1892 اختراع گردید، در هر دو نوع 
موتور احتراق از س��وخت مصرفي، براي ایجاد دور، قدرت، کنترل 
و فش��ار ورودي محفظه احتراق در داخل سیلندر موتور استفاده 
مي شود. در س��ال 1923یعنی 50 س��ال بعد اولین فیلترهاي - 
موتوري که مجهز به فیلتر از نوع کاغذي بود به بازار ارائه شد و در 
اواخر س��ال 1930 حتي تا 60 سوخت از جنس کاغذ مخصوصي 

تولید مي گردید که در سیس��تم سوخت رس��اني استفاده مي شد. 
س��وخت دیزل به نسبت س��وخت هاي دیگر بنزین، نفت و غیره 
به نام سوخت آلوده معروف است و به همین جهت مي بایست به 
مس��ئله فیلتراسیون آن اهمیت خاصي داده شود، به همین دلیل 
مي بایس��ت مواد آلوده کننده قبل از رس��یدن سوخت به سیستم 
پمپ انژکتور از س��وخت جدا گردد ت��ا موجب طول عمر قطعات 
س��وخت رس��اني و ثابت ماندن بازه موتور گردد. امروزه دو فیلتر 
در مدار سوخت رساني موتورهاي دیزل قرار مي دهند که عبارتند 
از: 1- فیلت��ر اولیه 2- فیلتر نهای��ي، که فیلتر اولیه وظیفه جذب 
آب و ذرات و مواد آس��فالتي را بعهده دارد تا از ورود این مواد به 
داخل سیس��تم پمپ انژکتوري جلوگیري کرده و همچنین طول 

مقدمه: آلودگي هاي سوخت، نگهداري و فیلتراسیون آن
سـوخت دیزل در مقایسـه با سـوختهاي دیگر مانند بنزین،  نفت و غیره به نام سـوخت آلوده معروف است از آنرو 
که  مي تواند ناخالصي هاي محیط خود را جذب نماید؛ به همین جهت باید براي نگهداري و فیلتراسیون آن اهمیتي 
ویژه قایل شـد. اصول فیلتراسیون از قانون واندروالس )Vanderwhals( پیروي مي کند. این قانون مي گوید؛  براي 
چسـبیدن یک ذره به یک محل،  انرژي کمتري مصرف مي شـود تا براي جداسـازي آن. سوخت دیزل )گازوئیل( به 
دلیل داشـتن ویسکوزیته باال و کشـش سطحي پایین، مواد آلوده کننده را به حالت محلول به مدت طوالني تري در 

خود نگه مي دارند. در زیر این مواد آلوده کننده را بررسي مي کنیم:

سیستم هاي سوخت رساني ونکاتي چند 
درباره فیلتراسیون، جابجایي و نگهداري سوخت

مهندس رضا اجتهادي  مهندس علي جارچي  مهندس حسین انصافپور



47

عمر فیلتر نهایي را افزایش دهد. اندازة کوچکترین ذره که انسان 
مي تواند با چشم غیرمسلح مشاهده کند، 40 میکرون مي باشد. 

در اینجا ب��ه معرفي عوامل آلوده کننده س��وخت مي پردازیم که 
عبارتند از: 1- گردو خاک

2-آب
3- رسوبات لجن، روغن کثیف و فیبرها

4- فشار بخار )هوا(
5- موجودات ذره بیني )باکتري، ویروس، قارچ ها و.....(

1- گرد و خاك:
حدود 98 درصد گرد و خاک از سیلس و کوارتز تشکیل شده اند 
و با توجه به اینکه سیستم پمپ انژکتور و انژکتورها بسیار ظریف 
بوده؛ تلرانس هاي اندکي دارند فرسایش ایجاد شده از طریق این 
م��واد مي تواند کارکرد آنها را مختل نموده و بازده موتور را پایین 
آورد. مضرترین ذرات گرد و خاک براي سیستم انژکتور، ذراتي با 
قطر 5 تا 15 میکرون مي باش��ند، ذرات با قطرحدود 20 میکرون 
نیز، دربرخورد با شیارها و لبه هاي تیز؛ قابلیت خرد شدن به ذرات 

کوچکتر را دارند.
ب��ه طور مث��ال، ی��ک ذره 10 میکروني مي تواند ب��ه 1000 ذره 
ی��ک میکروني خرد ش��ود و با توج��ه به تلران��س خیلي کم )1 
ت��ا 1/2 میکرون( قطعات حس��اس دس��تگاه، اینگون��ه ذرات؛ به 
عنوان مهمترین و عادي ترین عامل فرس��ایش و خرابي در روتور 
پم��پ انژکتورهاي دوار، پالنجره��ا، انژکتورها، پره ها و حلقه هاي 
نگهدارنده بادامک ها و ... محس��وب مي ش��وند ک��ه در بین آنها، 
پالنجره��ا و گایدروتور پمپ )در نوع آس��یابي( و نازل انژکتورها 

حساس تر از سایر قسمت ها هستند. 

2- آب
آب دومین عامل آلوده کننده سوخت مي باشد که ازطرق مختلف 

وارد سیستم مي گردد  که عبارتند از:
 ش��بنم زدگي یا تش��کیل آب از بخارات سوخت در مخزن که 
در اثر اختالف دماي ش��ب و روز پدید مي آید. این آب، خالص و 
تمیز اس��ت، اما به سرعت  به دلیل زنگ زدگي و انواع باکتري ها، 
آلوده مي شود. ورود آب به داخل مخزنهاي ذخیره سوخت بخاطر 
بي توجه��ي در نگهداري که اغلب به واس��طه بارندگي و یا عوامل 

مختلف اتفاق مي افتد.
 شستشوي ماشین، شستشوي تانک سوخت، شستشوي موتور 

با آب تحت فشار و...
 مشـکالت بوجـود آمـده در سیسـتم سـوخت رسـاني

 توسط آب:
  س��بب ساز خوردگي و فرسایش اجزا فلزي )آهني(  و اجزاي 
ریخته گیري شده )Die Cast( آلومینیومي در سیستم انژکتوري 
 )Ferro( مي گردد. آب خوردگي فلزات، ترکیب آهن دو ظرفیتي

را افزایش مي دهد. 
  وق��وع حفره زائي )Cavitations(  در سیس��تم که موجب 

خرابي نازلها مي گردد . 

 کاه��ش روغن��کاري سیس��تم ) Lubricity( ک��ه س��بب 
آسیب رساني به نازلها و پالنجرهاي پمپ مي گردد. )رواني و نرمي 

را کاهش مي دهد(.
 رش��د موجودات میکروبیولوژیک در س��طح آب و سوخت که 
باعث خرابي فیلتر مي گردد )منجر به رشد میکروباکتري-  جلبک 

در الیه میاني مي شود(
 آب جام��د )قطرات درش��ت آب و لجن( ک��ه موجب کاهش 

کارایي و بازده موتور مي گردد.
  زماني که آب امولس��یون ش��ده یخ مي زند موجب یخ بستن 
سطح فیلتر شده همچنین باعث ضربه وارد کردن به مکانیزم هاي 

کنترلي حساس سیستم انژکتور مي گردد.
  کاه��ش طول عمر فیلتر )موجب متورم ش��دن مقطع فیلتر 

سوخت مي گردد(.

3- رسوبات لجن، روغن کثیف و فیبرها
  باعث مي ش��وند تا صافي و جداکننده س��ریع مسدود شود و 

پمپ  تزریق در اصطالح گیر کند.
   اگر سوخت محتواي رسوبات لجن به داخل موتور پمپ شود، 

باعث تشکیل رسوب در فیلتر و زنگ زدگي مي شود.
  باعث تش��کیل رس��وبات در انژکتور، س��وپاپ دود و توربین 

توربوشارژر مي شوند.
ای��ن مواد ب��ه طور معمول در س��وخت هاي مرغ��وب یافت 
نمي ش��وند بلکه در سوخت هاي درجه دوم به باال وجود دارند 
که موجب کاه��ش طول عمر فیلتر س��وخت گردیده؛ باعث 

کاهش بازده موتور مي شوند.

4- هـوا
هوا هم نوعي آلودگي اس��ت، هوا در سیس��تم سوخت رساني در 
جریان اس��ت، هنگامي که مولکول هاي هوا به سوخت مي رسند 
و حجم قابل توجهي از هوا به داخل پمپ انژکتور وارد مي ش��ود، 
پمپ انژکتور قادر به تولید فش��ار کافي جهت بازکردن شیرهاي 
ن��ازل انژکتور نمي ش��ود و موتور کار نخواهد کرد. قس��مت هاي 
الکترونیکي سوخت رس��اني، هم مولکول هاي ه��وا را مانند لجن 
تشخیص داده و فرمان خاموش شدن سیستم را مي دهند. هوا از 
طریق منافذي که سوخت نمي تواند نشت کند به داخل سیستم 
نش��ت مي کند که همانا به علت اختالف ویسکوزیته این دو ماده 
مي باش��د. سیل هاي آسیب دیده، خطوط انتقال سوخت )شیلنگ 
و سرش��یلنگ ها( نش��تي هوا در بخش مکش )خ��الء( غیرقابل 
شناس��ایي مي باشند، زیرا منبع اصلي نشت دهنده غیرقابل رویت 

مي باشد.
5- میکروارگانیسم هاي موجود در سوخت

عمومي ترین میکروارگانیس��م  موجود در س��وخت مواد جلبکي 
اس��ت. سلول هاي جلبکي به طور معمول در آب هاي غیر استریل 
وجود دارد و همیشه براي ورود خود به تانک سوخت راهي را پیدا 
کرد ه اند. به عنوان مثال در هنگام عمل سوخت رساني وارد سیستم 
مي شوند. هنگامي که شرایط مساعد باشد بعضي از انواع جلبکها در 
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عرض 20 دقیقه دو برابر مي ش��ود که مابین سوخت و آب در الیه اي 
به انداز ة 1/4 اینچ یافت مي شوند. هنگامي که آب وارد تانک سوخت 
مي گردد، در اثر فشار پمپ به تمامي نقاط سیستم سوخت رساني نفوذ 
مي کنند . آنها به اکثر اجزاي فلزي چسبیده، بر روي آنها اثر اسیدي خود 
را مي گذارند. خوردگي در این نقاط افزایش یافته و در نهایت در داخل 
سوخت گل و لجن مشاهده مي شود. سوخت در اثر این واکنش ها بوي 
تخم مرغ گندیده مي گیرد که دراثر ایجاد دي اکسیدسولفور مي باشد. 
این واکنش ها موجب بسته شدن سطح المنت فیلتر خواهند شدکه در 

نتیجه طول عمر المنت فیلتر کاهش مي یابد.

 6. مواد قیري شکل 
این مواد در سوخت هاي مرغوب وجود ندارند؛ اما در سوخت هاي درجه 
دوم به باال پیدا مي شوند. این مواد ظاهري شبیه به قیر دارند که باعث 

کاهش عمر فیلتر و همچنین؛  سبب کاهش بازدهي موتور مي شوند.
براي جداسـازي آلودگي     هاي فـوق، اسـتفاده از فیلترهاي 
اسـتاندارد و تائید شده ضروري اسـت تا از تعمیرات ناخواسته، 
پرهزینه و وقت گیر پمپ انژکتور، نازلها و موتور جلوگیري شود؛ ضمن 
اینکه خواب دس��تگاه ها در اثر تعمیر این خرابي ها نسبتاً زیاد است. با 
توج��ه به تلرانس هاي اندکي که  در س��اخت پمپ انژکتورها و نازلها 
وجود دارد، فیلتراسیون سوخت تا جداسازي ذرات 3 میکروني ضروري 
است، زیرا همانطور که در بخشهاي قبلي نیز بیان گردید، ذرات 5 تا 

15 میکروني بیشترین آسیب را به پمپ انژکتور وارد مي کنند.
* ذکر این نکته ضروري اس��ت که بافت سلولزي فیلترهاي سوخت 
برخالف س��ایر فیلترها به عنوان غربال عم��ل نمي کند، بلکه ذرات 
ب��زرگ در بین فیبرها یا مواد س��لولزي این بافت ب��ه دام مي افتند 
و ذرات کوچکتر جذب فیبرها مي ش��وند. فیلترهاي غیراس��تاندارد 

ممکن است داراي این خاصیت ها نباشند.

بخش دوم:
  انواع سیستم هاي سوخت رساني و پیشرفت آنها

شکل )3-2(

 با توجه به اینکه امروزه هزینه هاي سوخت شامل 60 تا 90 درصد 
هزینه ه��اي عملیاتي در مقابل 30 درصد هزین��ه با توجه به اینکه 
امروزه هزینه هاي سوخت شامل 60 تا 90 درصد هزینه هاي عملیاتي 
در مقابل 30 درصد هزینه هاي عملیاتي در س��ال 1970 مي باش��د 
بنابراین براي تضمین کیفیت، سازگاري و تمیزي یک سوخت الزم 

است به بررسي انواع سیستم هاي سوخت رساني پرداخته و پیشرفت 

آنها را مورد مطالعه قرار دهیم.

انواع سیستم هاي سوخت رساني:

)Fuel Injection System( FIS   1- سیستم سوخت رساني

2- سیستم سوخت رساني مکانیکي

MUI یا )Mechanically Unit Injection (   

 3- سیستم سوخت رساني با کنترل الکترونیکي

EUI یا  )Electronically Unit Injection (     

4-  سیس��تم سوخت رس��اني هیدرولیک��ي با کنت��رل الکترونیک  

 HEUIیا   Injection(  )Hydraulic Electronic Unit

5- سیستم سوخت رساني کامون ریل فشار قوي 

HCPRیا)High Pressure Common Rail (     

 1-  شرح سیستم سوخت رساني
Fuel Injection System) FIS(  

انواع پمپ هاي انتقال سیس��تم س��وخت رس��اني: پمپ پیستوني، 
ردیفي، چرخشي.

پمپ پیستوني:
   یک پمپ پیستوني یک پمپ جابجایي مثبت می باشد هر رفت و 
برگشت پیستون باعث جابجایي سوخت مي شود. محل هاي نیازمند 
حفاظت و نگهداري عبارتند از س��یل )آببند، کاسه نمد( پیستون، 
قطرداخل��ي و س��وپاپ هاي ورودي و خروج��ي . بعضي پمپ هاي 
تزریق ردیفي داراي یک پمپ تزریق نوع دستي یکپارچه مي باشند. 
نیازمندي هاي فیلتراس��یون معموال مس��تلزم جلوگیري از رسیدن 
ذراتي با سایز 150 تا 300 میکرون به پمپ انتقال مي باشد مطابق 

شکل)2-2(

شکل )2-2(

هزينـه ی سـوخت بیشـترين 
هزينـه را نسـبت بـه عمر يك 
موتـور، بـه خـود اختصـاص 
می دهد، که در شـکل )2-1( به 
انـواع هزينه ها اشـاره شـده 

 شکل )2-1(است.
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 پمپ نوع ردیفي:
    ای��ن ن��وع پمپ دومین پمپ از لحاظ تجاري اس��ت که هنوز به 
اندازة کافي وجود دارد. پمپ ردیفي داراي پیستون هاي پمپاژ، یک 
پیستون براي هر سیلندر، و یک میل سوپاپ که با قدرت موتور به 
حرکت درمي آید. هر پیس��تون داراي یک پورت )گذرگاه( بوده که 
به س��وخت تحت فشار اجازه مي دهد تا از پمپ انتقال حرکت کند 
و وارد هر محفظه پمپاژ جداگانه ش��ود. تقریباً تمام دس��تگاه هاي 
نیمه س��نگین )کامیون ه��ا، تانکره��ا، تراک میکس��رها، تراکتورها، 

کمرشکن ها و...( مجهز به چنین سیستمي هستند.

 پمپ تزریق سوخت توزیع کننده یا چرخشي:
   این نوع پمپ س��ومین سیستم تزریق سوخت مي باشد. این نوع 
سیس��تم تزریق کاماًل با دو نوع دیگر فرق دارد. یکي از تفاوت هاي 
اصلي این اس��ت که پمپ انتقال مورد نیاز با پمپ تزریق یکپارچه 
مي باشد. سمت پمپ انتقال شامل پره هایي است که در یک رینگ 
)حلق��ه( بادامکي خ��ارج از مرکز مي چرخند و روي س��طح رینگ 
مذکور عق��ب و جلو مي روند،این نوع پم��پ از پمپ هاي جابجایي 

مثبت است که داراي هیچ سوپاپي نمي باشد.

2- شرح سیستم سوخت رساني مکانیکي
MUI یا )Mechanically Unit Injection(

این انژکتورها پمپ هاي فشار قوي جداگانه همراه با نازل مي باشند. 
هرس��یلندري  داراي یک انژکتور بوده، در سرس��یلندر موتور قرار 
دارن��د . ای��ن انژکتورها ب��ه عن��وان  انژکتورهاي واح��د مکانیکي 
طبقه بندي شده اند زیرا که پیستون پمپاژ بوسیله میل سوپاپ موتور 
فعال مي ش��ود. تنظیم و تزریق سوخت مشابه  پمپ تزریق ردیفي 
مي باش��د. در ی��ک انژکتور واحد مکانیکي س��اده، کنترل و تنظیم 
س��وخت از طریق آرایش چرخ و میله دنده مي باش��د.کنترل کننده 
جریان س��وخت )ساس��ات( وضعیت میله دنده را کنترل و تنظیم 
کرده و پینیون پیستون را با شیار حلزوني مارپیچ( کنترل سوخت 
مي چرخاند )مطابق شکل )2-3( تقریباً اغلب دستگاه هاي سنگین 

مجهز به این سیستم مي باشند.

 
شکل )3-2(

 این انژکتورها این انژکتورها نیازمند فیلتراس��یون ذراتي بین 6 تا 
10 میکرن هستند.   

  3- شرح سیستم سوخت رساني با کنترل الکترونیکي
)Electronically Unit Injection (

EUI یا  
در انواع جدیدتر از یک ش��یر س��لونوئید برقي استفاده شده، که به 
وسیله سنس��ورهاي الکترونیکي فعال مي شود که کارشان به جاي 
چرخاندن پیس��تون ها، کنترل و تنظیم س��وخت اس��ت. زماني که 
مقدار مورد نیاز س��وخت که ساس��ات نیاز دارد به سیلندر تحویل 
شود، شیرس��ولونوئید باز شده، سوخت ناخواسته اي را مي ریزد که 
درحال تحویل به س��یلندر و در مسیر مجراي ورودي پمپ انتقال 
اس��ت. این سیستم معروف به EUI مي باشد.  فشار مورد نیاز براي 
بازکردن سر انژکتور یا نازل براي هر دو نوع انژکتور به طور مکانیکي 
به وس��یله میل سوپاپ سرسیلندر که بخشي از موتور است تأمین 

مي گردد.
مطابق شکل )2-4(.  تعداد معدودي از دستگاه هاي جدید مجهز به 
این سیستم هستند. این انژکتورها نیازمند فیلتراسیون ذراتي بین 6 

تا 10 میکرن مي باشند.

شکل )4-2(
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 4 -  شرح سیستم سوخت رساني هیدرولیکي

با کنترل الکترونیك
)Hydraulic Electronic Unit Injection ( 

 HEUIیا
سیستم HEUI که سیستم الکترونیکي مشابهي با MUI   دارند 
اما نیروي مورد نیاز جهت فعال کردن پیستون هیدرولیکي مي باشد 
 1380 )psi شکل )2-5(. مي توان سوخت را در فشارهاي بیشتر از
bar20000( بدرون محفظۀ احتراق تزریق کرد. یک تغییر جدید در 
این سیستم این است که از کریستال پیزوالکتریک به جاي سلونوئید 
 کنترل استفاده مي شود. این انژکتورها نیازمند فیلتراسیون ذراتي بین

4 تا 7 میکرن می باشند

      
شکل )5-2(

                                                                                            
5- شرح سیستم سوخت رساني

 کامون ریل فشار قوي
)High Pressure Common Rail (

HCPRیا
  )FIS( سیس��تم کامون ریل جدیدترین سیس��تم تزریق سوخت 
مي باش��د که در این سیستم فشار پمپاژ به وسیله یک پمپ فشار 
قوي تأمین مي ش��ود. تنظیم و زمان بندي سوخت توسط انژکتور 
واحد الکترونیکي )EUI( کنترل مي ش��ود. این سیس��تم ها قادر 
هس��تند که سوخت را تاbar25000 1720 )psi( و بیشتر تحت 

فشار قرار دهند شکل )6-2(

شکل )6-2(

این سیس��تم منحصر بفرد بوده که در آن ریل انتقال سوخت، که 
س��وخت را به انژکتورها مي رساند براي آنها مشترک است و فشار 
زیاد درون آن ثابت بوده و منتظر بازش��دن هر انژکتور مي باش��د. 
این سیستم که چنین فش��ار زیادي را ثابت نگه مي دارد، نیازمند 
س��وخت خیلي تمیز مي باشد. اگر س��وپاپ انژکتور و یا نشیمنگاه 
س��وپاپ در نتیجۀ  سایش و فرس��ایش خراب شود، سوخت تحت 
فشار ممکن اس��ت در طول مدت زمان بین تزریقات تنظیم شده 
درون سیلندر نشت کرده یا ریخته شود. این وضعیت ممکن است 
منجر به آسیب رس��اندن به موتور و حداقل درست کارنکردن آن 

شود.

  فش��ارهاي خیلي باال در سیس��تم هاي HPCR در انژکتورها 
ثابت بوده و در صورت خراب شدن سوپاپ انژکتور یا نشیمنگاه 
س��وپاپ یا بازماندن س��وپاپ مذکور، س��وخت اضافي به طور 
مس��تمر به درون س��یلندر موتور مي رود و ممکن است موتور 

دچار خرابي فاجعه آمیزي شود.

  سیس��تم هاي کامون ریل) HPCR(  نیازمند حس��اس ترین 
فیلتراس��یو ن بوده و براي اکثر کاربردها نیازمند فیلتراس��یون 

ذراتي با سایز 2 تا 4 میکرون هستند.

بخش سوم توصیه ها:
بهتر است سوخت از منابع معتبر و مطمئن تهیه گردد.. 1
حتي االمکان حمل و نقل و س��وخت با تانکر ش��رکتي انجام . 2

شود.
براي اندازه گیري س��طح س��وخت در تانکرها از اشیاء آلوده . 3

استفاده نشود.
چنانچه تخلیه س��وخت به تانک هاي ذخیره به صورت ثقلي . 4

انجام شود بهتر است.
درص��ورت وجود چند تانک ذخی��ره، چنانچه تخلیه در یک . 5

تانک انجام شود و بقیه به یکدیگر مربوط باشند     مناسب تر 
است.

هنگام تخلیه  از تمیزي شیلنگ تخلیه تانک حامل سوخت . 6
اطمینان حاصل شود.

تخلیه آب تانک هاي ذخیره از طریق شیر تخلیه آب بسته به . 7
شیب تانک و حداکثر هرهفته یکبار ضروریست.

شستشوي تانک با بیوکسیدها  هر 6 ماه یکبار ضروریست.. 8
دقت و مراقبت از اس��تقرار صحی��ح درپوش تانکهاي ذخیره . 9

بسیارمهم است.
داشتن یک لوله باریک شفاف متصل به یکي از مخازن براي . 10

رویت میزان ذخیره و مش��خص نمودن س��طح درخواست، 
مناسب است.

محل استقرار تانکهاي ذخیره س��وخت باید حتي االمکان از . 11
سایر تجهیزات کارگاهي دور باشد.

امکان��ات الزم براي کنترل و مهار حریق در محل پیش بیني . 12
شود.

محصور نمودن سایت ذخیره سوخت توصیه مي شود.. 13
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ب��راي س��وخت گیري  ماش��ین آالت پ��روژه بای��د ام��کان . 14
س��وخت گیري خارج از س��ایت فراهم ش��ود؛ به طوري که 
در ص��ورت ب��روز هر حادثه اي در س��ایت وس��یله در حال 

سوخت گیري کمتر صدمه ببیند.
باید از شیلنگ سوخت گیري مراقبت شود که آلوده نگردد، . 15

لذا بهتر اس��ت شیر داشته و س��ر آن را در فضایي محبوس 
نم��ود تا آب ب��اران و گرد و خاک وارد لوله س��وخت گیري 

نشود.
در صورتي که از تانک سیار براي سوخت رساني به دستگاه ها . 16

اس��تفاده مي ش��ود حتماً توجه گردد که تانک سیار داراي 
شرایط آلوده سازي مجدد نباشد.

براي تخمین سوخت مصرفي، پیشنهاد مي شود به مسئوالن . 17
دستگاه ها پته داده شود تا هنگام سوخت گیري به مسئولین 

سوخت رسان، به ازاي سوخت دریافت شده، ارائه شود. 
در هنگام سوخت گیری هرگز نباید صافی موجود در دهانه . 18

باک ماش��ین برداشته ش��ود. در صورتی که سر شیلنگ به 
دلیل وجود صافی به طور کام��ل داخل باک نرود، می توان 
با تنظیم ش��یر خروجی فشار سوخت را کمتر کرد تا بیرون 

ریختن آن ممانعت به عمل آید. 
زمان س��وخت گیري دستگاه بهتر است بعد از شیفت کاري . 19

دستگاه باشد.
در صورتي که مخازن در فضاي بس��ته قرار داش��ته باشند . 20

داشتن تهویه مناسب ضروریست.
آب موجود در س��وخت دس��تگاه ها از طریق فیلترگازوئیل . 21

دس��تگاه ها، در صورتي که آبگیر داشته باشند، و یا از طریق 
ش��یر زیر باک هر روز قبل از اس��تارت دستگاه باید تخلیه 

شود، به خصوص در شرایط آب و هوایي مرطوب.   

پیشنهاد :
درصورت��ي که قبل و بع��د از تانکهاي ذخیره س��وخت از یونیت 
تصفیه ثابت اس��تفاده گردد مقدار زی��ادي از آلودگیها را مي توان 
کاهش داد. این دس��تگاه هاي تصفی��ه با ظرفیت هاي مختلفي در 
بازار وجود دارد که با توجه به ش��رایط سیس��تم سوخت رس��اني 

انتخاب و مورد استفاده قرار مي گیرند.
ب��راي آگاهي از آب موجود در تانکرهاي برون کارگاهي و ثابت با 
استفاده از خمیر مخصوصي بنام خمیر آب مي توانید به وجود آب 

و حجم آب موجود در مخازن اطالع یابید.
ای��ن خمیر بر روي میله ویژه اي که بدین منظور تهیه ش��ده قرار 
گرفته، با ارس��ال آن در تانکر سوخت براي مدت 3 ثانیه از میزان 
و حج��م آب در داخ��ل تانکر مطلع مي ش��وید، رنگ اولیه خمیر 
سبز بوده و در صورت موجود بودن آب در سوخت، خمیر مذکور 
به رنگ آبي فیروزه اي درمي آید، با این روش متصدیان س��وخت 
با توجه به داش��تن ابعاد تانکرها از مقدار آب وارد شده به سوخت 
مطلع ش��ده و در این صورت نس��بت به جداسازي آب از سوخت 

اقدام مي نمایند.
همچنی��ن، از این روش مي توان براي مش��خص کردن وجود آب 
در تانکرهاي پیمانکاران ش��رکت نیز اس��تفاده ک��رد و در صورت 
تشخیص وجود آب در س��وخت از تخلیه آن جلوگیري به  عمل 

آورد.
 جهت کارآیي صحیح فیلتر س��وخت، نص��ب فیلترهاي هواکش

  )Fuel Tank Breather(مناس��ب در ورودي تانک ه��ا براي 
جلوگیري از ورود گرد و غبار به داخل سیس��تم بس��یار ضروري 
اس��ت. در پروژه هاي بزرگ یک مسئول دائمي )شبانه روزي( براي 

نگهداري سوخت و انتقال از.../به... مخازن در نظر گرفته شود.
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اجرای فاز دوم طرح ساخت خانه های لوکس

طرح س��اخت خانه های لوکس وارد فاز جدیدی ش��د و سرانجام 
تفاهم نامه تامین تسهیالت مورد نیاز این طرح بین بانک مسکن و 
کانون سراسری انبوه سازان به امضاء رسید. طرح ساخت خانه های 
لوکس که از اواخر س��ال گذش��ته کلید خورده ب��ود وارد مراحل 
جدیدی شده است و تامین تسهیالت برای ساخت این خانه ها از 
س��وی بانک مسکن مورد موافقت قرار گرفته است و توافقنامه ای 
میان بانک مس��کن و کانون سراسری انبوه سازان به امضاء رسیده 
اس��ت، بنابراین یکی از مهمترین پایه های اج��رای این طرح بنا 
نهاده شد.به همین جهت قول انبوه سازان مبنی بر ساخت مسکن 
لوکس از نیمه دوم سال اجرایی می شود و بانک مسکن به عنوان 
بانک عامل، پرداخت تس��هیالت را برعهده می گیرد تا قشر مرفه 
هم بتوانند از مس��کن با کیفیت بهره بگیرند.براس��اس این طرح 
بانک مسکن با اس��تفاده از عقود مشارکتی، تسهیالت مورد نیاز 
را در اختیاز انبوه س��ازان قرار می دهد که پس از ساخت واحدها 
این وام به خریدار منتقل می شود بنابراین براساس سود متعارف 
بانک ها و نظر کارشناسی در خصوص توان بازپرداخت تسهیالت 
و نوع س��اخت یک واحد، س��ود بانکی برای تس��هیالت هر واحد 
درنظر گرفته می شود.در واقع پس از موفقیت مسکن مهر و تجربه 
دولت از حضور بخش خصوصی در تولید مس��کن، وزارت مسکن 
باانبوه سازان برای ساخت خانه های لوکس موافقت کرد زیرا آنها 
معتقد هستند که افراد مرفه هم حق استفاده از تسهیالت بانکی و 
داشتن مسکن با کیفیت را دارند بنابراین دولت می تواند با شرایط 
متفاوت این واحدها را برای این افراد تامین کند.مس��کن لوکس 
عموما در ش��مال ش��هر و نقاط گران قیمت س��اخته می شوند و 
همانند دیگر پروژه های انبوه سازی انواع مختلف مسکن با متراژها 
و قیمتهای متفاوتی س��اخته خواهد شد تا نیازهای مختلف این 
قش��ر از جامعه را برآورده کند. براس��اس این طرح واحدهایی با 
متراژهای متفاوت و مصالح س��اختمانی مخلتف ساخته می شود 
ک��ه قیمت ه��ر کدام از ای��ن واحدها با دیگری متف��اوت خواهد 
بود که مصالح س��اختمانی بکار رفته درهر واحد مهمترین معیار 
قیمت گذاری می شود.براس��اس این گزارش بخش خصوصی که 
مجری پروژه های مس��کن مهر درکش��ور هس��تند امروز بیش از 
90 درصد س��اخت وسازها را در کش��ور برعهده دارند که همین 
امر باعث ش��ده است که طرح واگذاری تمامی ساخت و سازهای 
بخش مسکن به بخش خصوصی در دولت مورد بررسی قرار گیرد 

تا با ادغام وزارت مس��کن و راه و تش��کیل وزارت راه وشهرسازی 
بخش مسکن ازاین وزارتخانه تفکیک شود. در واقع تفکیک بخش 
مسکن از نام وزارت راه و شهرسازی عالوه براینکه می تواند موجب 
کوچک س��ازی دولت و برون س��پاری بخش��ی از وظایف آن باشد 

موجب رونق اشتغالزایی در کشور هم می شود. / مهر 

دریچه سرریز سد کارون 4 
در اراك طراحی و ساخته می شود

100 هزار مهندس و کارگر در صنعت اس��تان مرکزی فعالند که 
30 درصد آنها در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات انرژی فعالیت 
دارند و ساالنه 100 میلیون دالر ارز نصیب کشور می کنند. یکی از 
این تجهیزات ساخت دریچه سرریز سدهاست که قرار است برای 
س��د کارون 4 طراحی و ساخته شود.سازندگان تجهیزات انرژی، 
در اراک متمرکز هستند و در کنار ساخت تجهیزات پاالیشگاهی، 
نفت، گاز و پتروش��یمی، در س��اخت انواع پل ها و س��دها مهارت 
دارند.به گفته مس��ئوالن ماشین س��ازی قرار اس��ت دستگاه های 
دریچه س��رریز س��د کارون 4 در شرکت مهندس��ی و ساختمان 

توسط صنعتگران ماشین سازی اراک طراحی و ساخته شود.
این تجهیزات برای  س��د کارون 4 است که توسط رئیس جمهور 
افتت��اح ش��د. 30 میلیارد ریال صرفه جویی ای��ن 3 دریچه با 30 
میلی��ارد ریال اعتبار، هرکدام با 160 ت��ن وزن، 11 متر عرض و 
17 متر ارتفاع مدت یک س��ال طراحی و س��اخته می شود. مدیر 
پروژه ساخت تجهیزات هیدرو مکانیکال سد کارون 4 گفت: پیش 
مونتاژ یکی از دریچه ها انجام شده و 2 دریچه دیگر هم تا شهریور 
امسال ساخته می شود. محمد تنظیفی حجم کل قرارداد شرکت 
مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک با مجری طرح کارون 4 
را 120 میلیارد ریال دانس��ت و افزود: مراحل طراحی، س��اخت و 
نصب این دریچه ها در شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی 
اراک اجرا می ش��ود. دریچه های قطاعی یا س��رریز، حجم آب سد 
را کنترل می کند و وقتی ذخیره آب س��د از ظرفیت آن بیش��تر 
ش��ود با باز ش��دن، آب اضافه را تخلیه می کند. ط��راح و رئیس 
کارگاه س��اخت دریچه های سرریز س��د کارون 4 هم گفت: این 
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دریچه ها با دقت باال و انحراف 3 میلیمتر س��اخته شده و منطبق 
با اس��تانداردهای جهانی است.  مجید شیخی افزود: برای طراحی 
و ساخت این دریچه ها 11هزار نفر روز کار انجام شده است. پیش 
از این 4 دس��تگاه دریچه اضطراری، 3 دستگاه دریچه تعمیراتی و 
3 دستگاه آشغال گیر دریچه اضطراری ساخت این شرکت در سد 
کارون 4 نصب ش��ده است. ش��یخی گفت: هر دریچه شامل پنج 
قطعه بدنه و 6 بازو است که پس از آزمایش ابعاد، زوایا، جوشکاری 
سازه و رنگ آمیزی برای نصب به سد کارون 4 در استان خوزستان 

منتقل می شود. / مهر

 احداث تونل هاي دو طبقه براي انتقال
 خط  آهن تهران - تبریز به زیر زمین 

وزیر راه و شهرس��ازي براي دومین بار از پروژه انتقال ریل راه آهن 
ب��ه زیر زمین در مناط��ق 17 و 18 تهران بازدید کرد و از نزدیک 
در جری��ان عملی��ات اجرایي این پروژه و تونل ه��اي دو طبقه در 
ح��ال اح��داث آن قرار گرف��ت. علي نیک��زاد در ای��ن بازدید که 
صاحب محم��دي معاون وزیر و مدیر عامل ش��رکت راه آهن وي 
را همراهي مي کرد با حض��ور در بخش هاي مختلف پروژه انتقال 
خط آهن به زیر زمین در مناطق 17 و 18 تهران بر نحوه اجرای 
ای��ن پروژه نظارت و هماهنگي الزم را براي تس��ریع در انجام این 
پروژه انج��ام داد.  بنا بر این گزارش عملیات اجرایي این پروژه از 
مهرماه سال 1387 آغاز شده است و با اجراي آن خط آهن محور 
تهران- تبریز از پل نواب )تقاطع قلعه مرغي( تا بازار آهن شادآباد 
به زیر زمین منتقل مي شود و با بهره برداري از آن موجبات کاهش 
ترافیک و آلودگي صوتي و زیس��ت محیطي براي ساکنان مناطق 
17 و 18 تهران فراهم خواهد ش��د.  معاون وزیر راه و شهرسازي 
و مدیر عامل ش��رکت راه آه��ن در این بازدید ب��ا توجه به تأکید 
رئیس جمهوري، در تس��ریع پروژه انتقال خط آهن به زیرزمین با 
طول حدود 10 کیلومتر و ساخت تونل در منطقه 17و18 تهران 
اظهار داش��ت: اگرچه از س��ال 88 این پروژه با مشکالت اعتباري 
روبه رو بود اما س��ال گذش��ته و امسال تالش بس��یاري براي حل 
این مش��کل صورت گرفت.  مدیرعام��ل راه   آهن افزود: با توجه به 
پیش بیني ه��اي دولت، از جمله در نظر گرفتن ردیف اعتباري در 
بودجه س��نواتي، پروژه مذکور دیگر مشکل تأمین اعتبار نخواهد 

داش��ت.  وي تصریح کرد: اتمام پ��روژه مذکور با اعتباري بیش از 
300 میلیارد تومان انجام مي ش��ود و مشکل اعتباري در ساخت 
این پروژه وجود ندارد.  مدیرعامل راه آهن در پایان از بهره برداري 
کامل پ��روژه انتقال خط آهن تهران- تبریز به زیرزمین تا س��ال 
آین��ده خبر داد.  بر اس��اس طرح اولیه راه آه��ن تهران - تبریز از 
پل نواب به زیر زمین منتقل و بعد از عبور از گذرگاه هاي مختلف 
در بزرگراه آیت اهلل س��عیدي از تونل خارج مي شد که با توجه به 
خواس��ته هاي مکرر مردم و ساکنین منطقه براي تطویل تونل، در 
بازدید مجدد رئیس جمهوري از این پروژه درسال 1388 قرار شد 

طول این تونل به 10 کیلومتر افزایش یابد. / فارس
 

بهره برداری از 100 کیلومتر راه  در استان سمنان
20 کیلومتر از بزرگراه میامی -جاجرم و 40 کیلومتر از راه اصلی 
زی��در – بیارجمند و نزدیک به 40 کیلومت��ر از پروژه کمربندی 
دامغان و شاهرود دراستان سمنان با حضور وزیر راه و شهرسازی 
به بهره برداری رس��ید. علی نیکزاد در مراس��م افتتاح محور زیدر 
- بیارجمند در ش��اهرود گفت: برای اجرای پروژه های راهسازی، 
فرودگاه، هواشناسی و ریلی در استان سمنان، 920 میلیارد ریال 
اعتبار اختصاص یافته اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی، افزود: پروژه 
کمربند بزرگراه��ی دامغان با هزینه 185 میلیارد ریال و به طول 
18 کیلومتر و عرض 11 متر احداث ش��ده اس��ت. براس��اس این 
گزارش س��اخت این مسیر که مشتمل بر 86 دستگاه ابنیه فنی و 
دو باند رفت و برگش��ت اس��ت تاثیر بسزایی در توسعه زیرساخت 
راه ه��ای اس��تان س��منان و بهبود عب��ور و مرور به وی��ژه زائران 
بارگاه ملکوتی حض��رت علی ابن الرضا)ع( دارد. همچنین باند دوم 
کمربندی ش��اهرود به طول 16 کیلومتر و عرض 11متر با هزینه 
120میلیارد ری��ال از محل اعتبارات ملی افتتاح و به بهره برداری 
رس��ید. در ادامه سفر وزیر راه و شهرسازی 20 کیلومتر از بزرگراه 
میامی - جاجرم با عرض 11متر با هزینه 55 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات ملی افتتاح و به بهره برداری رس��ید. نیکزاد در سفر یک 
روزه خود به استان س��منان و شهرستان شاهرود 40 کیلومتر از 
راه اصلی زیدر - بیارجمند را افتتاح و از پروژه بهسازی و نوسازی 

محور شاهرود - میاندشت نیز بازدید کرد. / مهر
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وزارت راه به تهیه نقشه کلی و تفکیکی شهرها و 
روستاها موظف شد

وزارت راه و شهرسازی موظف به تهیه نقشه کلی و تفکیکی برای 
ش��هرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستاهای 
دارای بیست خانوار و بیشتر ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، وزیران عضو کارگروه مسکن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت 
راه و شهرس��ازی و س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور و بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی و به استناد ماده )3( قانون الحاق موادی 
به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 
1388- و ب��ا رعایت تصویب نامه، آئین نام��ه اجرایی قانون الحاق 
موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را 
تصویب کردند .براس��اس این آئین نامه، وزارت راه و شهرسازی و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی حسب مورد موظف هستند براساس 
م��اده )1( قان��ون الحاق موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن – مصوب 1388- برای شهرهای با جمعیت 
کمتراز بیس��ت و پنج هزار نفر و روس��تاهای دارای بیست خانوار 
و بیش��تر عالوه برتهیه نقشه کلی، نقش��ه تفکیکی وضع موجود 
امالک واقع درمحدوده مصوب ش��هرها و روس��تاهای مش��مول 
منطبق با وضعیت ثبتی رابا اولویت پروژه های مس��کن مهر تهیه 
و به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل ارسال کنند. نقشه تفکیکی 
باید با مشخصات کاداستر و مختصات )utm( حاوی ابعاد )طول 
و عرض(، مس��احت عرصه و اعیان )درصورت وجود اعیانی( و حد 
فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و منطبق با 
طرح هادی یا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق 
ب��ا وضع محل، با مقیاس )1/500( تهیه و برای بررس��ی به اداره 
ثبت اس��ناد و امالک محل ارائه شود. براساس این مصوبه، عالوه 
برنقش��ه فوق، باید نقش��ه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس 
)1/250( تهی��ه و به همراه پرونده متقاضی به اداره ثبت اس��ناد 
و امالک ارسال شود. همچنین نقش��ه های یادشده باید به امضاء 
نقشه بردار )تهیه کننده نقشه( و حسب مورد نماینده اداره مسکن 

و شهرسازی یا نماینده بنیاد مسکن انقالب اسالمی برسد.

به منظور تهیه نقش��ه تفکیکی وض��ع موجود در محدوده مصوب 
ش��هرها و روستاهای مش��مول، ادارات راه وشهرس��ازی یا بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی شهرستان حس��ب مورد موظف هستند، 
قبل از شروع عملیات نقشه برداری، وضعیت ثبتی ملک را از اداره 
ثبت اس��ناد و امالک محل استعالم نمایند، اداره یاد شده موظف 

است ظرف یک ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال کند.
براین اس��اس، مراجع مذکور باید حداقل بیست روز قبل از شروع 
عملیات نقش��ه برداری، تاریخ نقش��ه برداری را از طریق آگهی در 
نشریه محلی یا الصاق آن در معابر عمومی به اطالع عموم برسانند.
براساس این مصوبه، شوراهای اسالمی شهر و روستا و شهرداریهای 
ش��هرهای مش��مول، موظف به همکاری و ارائه اطالعات الزم به 
ادارات راه وشهرس��ازی و بنیادمس��کن انقالب اس��المی و ادارات 
ثبت اس��ناد و امالک و مجریان طرح هستند. همچنین تشخیص 
نوع زمین و عرصه امالک مورد تقاضا واقع در محدوده ش��هرهای 
مشمول براساس ماده )12( قانون زمین شهری – مصوب 1366- 
قبل از ارس��ال نقش��ه های تفکیکی به اداره ثبت اس��ناد و امالک 
محل الزامی اس��ت. بر این اساس، ادارات راه و شهرسازی و بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی شهرستان حس��ب مورد موظفند پس از 
ارس��ال نقش��ه های تفکیکی به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل، 
نماین��دگان خ��ود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ س��ند 
مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف، به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل معرفی کنند. همچنین، اداره ثبت اس��ناد و امالک 
محل موظف اس��ت پس از وصول نقش��ه، با هم��کاری نماینده و 
نقش��ه بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرس��ازی و بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی در روس��تاها ظرف یک ماه و در شهرها 
ظرف دو ماه نس��بت به تنظیم صورت مجل��س تفکیکی )حاوی 
حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه 
دارند و نحوه تصرفات موجود( اقدام کنند. بر این اساس، واحدهای 
ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روس��تا را در اماکن و معابر 
عمومی همان روس��تا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک 
نوبت در روزنامه محلی و یا کثیراالنتشار منتشر کنند و اشخاصی 
که نس��بت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتش��ار 
آگهی و اش��خاصی که نس��بت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی 
اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، ظرف 
بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به 
صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم کنند و ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک تسلیم کنند، رسیدگی به این گونه اعتراضات در 
دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد ش��د. بدیهی اس��ت در صورت 
عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم 
دادخواس��ت به اداره ثبت اسناد و امالک، عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد. 
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 عدم نظارت بر تولید مصالح ساختمانی

رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان مواد ش��یمیایی صنعت 
س��اختمان با بی��ان اینک��ه نظارتی ب��ر ش��رکتهای تولیدکننده 
محصوالت غیر اس��تاندارد انجام نمی ش��ود، گفت: تنها 8 شرکت 
از کل ش��رکتهای تولیدکننده مواد ش��یمیایی صنعت ساختمان 
دارای نش��ان اس��تاندارد هستند. ابوالحس��ن رامین فر با بیان این 
مطل��ب که متأس��فانه 80 درصد از تولیدکنن��دگان این صنعت، 
مصالح س��اختمانی اس��تاندارد تولید نمی کنند، گفت: 20 درصد 
باقیمان��ده که اس��تانداردهای الزم را کس��ب کرده اند از س��وی 
وزارت صنای��ع و دیگر وزارتخانه ها حمایت نمی ش��وند. وی افزود: 
هیچ گونه نظارتی از س��وی س��ازمانها و نهادها بر تولیدکنندگان 
زیرپل��ه ای انج��ام نمی گیرد و این افراد با کپی ب��رداری برند دیگر 
ش��رکتها، محصول بی کیفیت خود را به فروش می رسانند که این 
امر باعث تخریب س��ریع ساختمان می ش��ود. رئیس هیئت مدیره 
انجمن تولید کنندگان مواد ش��یمیایی صنعت ساختمان تصریح 
کرد: متاس��فانه آم��ار صحیحی از تولیدکنن��دگان این صنعت در 
کش��ور موجود نیس��ت اما بیش از 80 کارخان��ه بزرگ و کوچک 
در سراس��ر ایران به تولید مواد ش��یمیایی برای ساختمان سازی 
می پردازند. رامین فر با بی��ان اینکه حدود 50 درصد از مواد اولیه 
این صنعت وارداتی اس��ت، اظهار داشت: ارزش واردات مواد اولیه 
این صنعت س��الیانه حدود 2 تا 2/5 میلیارد دالر اس��ت، این در 
حالی اس��ت که ص��ادرات محصوالت تولیدی صنعت ش��یمیایی 
س��اختمان س��الیانه کمتر از یک میلیارد دالر است که در صورت 
حمایت دولت این رقم می تواند به 4 میلیارد دالر افزایش می یابد. 
وی با انتقاد از اینکه از تولیدکنندگانی که محصوالت اس��تاندارد 
تهیه می کنند، حمایتی نمی ش��ود افزود: حمایت قطعی  از قانون 
اس��تاندارد اجباری زمانی ش��کل واقعی پیدا می کند که متولیان 
س��اخت و ساز در کشور از کاربرد مصالح ساختمانی غیراستاندارد 
جلوگیری کنند. رئی��س هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان مواد 
ش��یمیایی صنعت س��اختمان بابیان اینکه تنها 8 شرکت از کل 
ش��رکت های تولیدکننده مواد شیمیایی دارای نش��ان استاندارد 
هس��تند، اظهار داشت: تاکنون 22 شرکت عضو انجمن شده اند و 
دیگر شرکت ها هنوز به عضویت درنیامده اند. رامین فر با بیان اینکه 

هزینه زیادی برای استانداردسازی محصوالت از شرکت ها دریافت 
می ش��ود، گفت: هزینه های آزمایش��گاهی هر 3 ماه یکبار از 700 
تا یک میلیون تومان برای هر محصول دریافت می ش��ود که رقم 
بسیار باالیی است. وی با انتقاد از اینکه ساختمان های 20 ساله در 
ایران کلنگی محسوب می شوند، گفت: متأسفانه فرهنگ ساخت و 
س��از در کشور صحیح نیست و به گونه ای شده که تولیدکنندگان 
مصالح ساختمانی استاندارد شناخته شده نیستند. وی افزود: روزانه 
بیش از 90 هزار تن آوار از ش��هر تهران به بیرون از شهر فرستاده 
می ش��ود که بخش��ی از این آوارها هم در داخل ش��هر و بصورت 
غیرقانونی در محله های تهران ریخته می شود. رئیس هیئت مدیره 
انجمن تولید کنندگان مواد ش��یمیایی صنعت ساختمان تصریح 
کرد: مسجد جامع اصفهان با عمر 1400 سال هنوز پابرجاست اما 
س��اختمانهای امروزی که در کشور ساخته می شوند عمری کمتر 
از 30 س��ال دارن��د. در ادامه محمد علی طاهب��از عضو انجمن با 
بیان اینکه هدفمندی یارانه ها موجب توجه بیش��تر سازندگان به 
هدررفت انرژی شد، گفت: به همین جهت مصرف کنندگان تمایل 
بیشتری به مصرف مواد شیمیایی در مصالح ساختمانی دارند که 

موجب صرفه جویی در وقت و هزینه در درازمدت می شود. /مهر
 

آلمانی ها کاغذ دیواری ضدزلزله ساخته اند  
پژوهشگران آلمانی نوعی کاغذ دیواری ساخته اند که از فروریختن 
دیواره��ا هنگام زلزله جلوگیری می کن��د و حتی می تواند قبل از 
وقوع زمین لرزه به س��اکنان منزل هشدار بدهد. به گزارش پایگاه 
اینترنتی میدل ایست آنالین، این کاغذ دیواری که دانشمندان در 
موسس��ه فناوری کالس��روهه در غرب آلمان آن را ساخته اند روی 
دیوارهایی که از آجر یا خش��ت ساخته شده چسبانده می شود و 
نوعی مقاوم��ت افقی در برابر حرکات جانبی زمین در زمان وقوع 
زمین لرزه به این دیوارها می دهد. موریتز اوربان پژوهشگر موسسه 
کارلسروهه که سرپرستی این پروژه را در اختیار دارد گفت: "این 
کاغذ دیواری برای ساختمان های ساخته شده از آجر یا سنگ در 
مناطقی که زمین لرزه در آنجا زیاد روی می دهد بس��یار مناسب 
اس��ت". وی افزود:  با چسباندن این پوش��ش روی دیوار، در زمان 
زمی��ن لرزه صرفا ترک های کوچکی در دیوار ایجاد می ش��ود ولی 
جنس ماده به گونه ای است که از فروریختن آن جلوگیری می کند.
 در زمان وقوع زلزله دیوارهای عادی متالشی می شوند و حتی ممکن 
است کل ساختمان ریزش کند ولی ما با استفاده از این ماده دست کم 
می توانیم پیوس��تگی دیوار را حفظ کنی��م. در هر صورت زمین لرزه 
موجب ضعیف ش��دن دیوار می ش��ود ولی این ماده از فروریختن آن 
جلوگیری می کند. این کاغذ دیواری هوش��مند همچنین مجهز به 
حس��گرهایی است که می تواند تکان های ضعیف را تشخیص دهد و 
ساکنان منزل را از وقع زلزله قبل از آغاز شدن تکانهای شدید آگاه کند.
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 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دماوند
قله دماوند بلندترين کوه از رش�ته کوه های البرز اس�ت. اين قله در ۶۹ کیلومتری شمال 
شرقی تهران، ۶۲ کیلومتری غرب آمل و ۲۶ کیلومتری شمال شهر دماوند واقع شده  است.
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کوه های الــــــــــــــــــــــــــــــــــبرز

شمال سرس����������������������������بز ايران
 بخش ش�مالی ايران و شمال شهر تهران که در اين تصوير پیوستگی فالت خشک 

مرکزی ايران با مناطق ساحلی مرطوب و سرسبز دريای خزر ديده می شود.

بخش بزرگی از رشته کوه البرز در راستای کناره جنوبی دريای مازندران کشیده شده 
که در اين بخش جبهه شمالی البرز سرسبز و جبهه جنوبی آن خشک است. 
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مهار بیابانزايی  در گرو حفاظت جنگل است
اشاره:

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 سـطح رویشـی مانع جاری شـدن سیلهای ویرانگر می شـوند از سویی دیگر موجب 
تشـکیل سـفره های عظیم آبهای زیرزمینی می گردند. آن بخش از آبی هم که در اثر بارشهای طوالنی و شدید 
در سـطح 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 اساس است که 
گفته اند حفظ زندگی انسـان و زیسـت بوم آن در گرو حفظ و نگهداری از جنگل است. البته این بیان به مثابه 
آن نیست که از منابع جنگلی بهرهبرداری نشود بلکه براساس روشهای علمی و جایگزینی میشود به گونهای 
از این منابع برداشت کرد که ذخایر جنگلی تجدید شوند. در ایران ساالنه حدود 4 میلیارد تن فرسایش خاک 
وجود دارد که بررسی نشان می دهد برداشت بی رویه و یا به بیان بهتر تخریب جنگل ها عامل اساسی آن بوده 
است این میزان فرسایش، مناطق بیابانی کشور را به شدت افزایش می دهد و رسوب گذاری پشت سدها را نیز 
سرعت می بخشد و به نابودی سرمایه گذاریهای ملی می انجامد. حفظ جنگلها برای بهره گیری از آثار گرانبار آن 
از اولویتهای برنامه ریزیهای زیست محیطی است. در این زمینه نظر خوانندگان گرامی را به گزارشی از روزنامه 

همشهری مورخ پنجم تیرماه سال جاری جلب مینمائیم.

 ساخت مجموعه گردشگری در روستای متینآباد 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.«
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تهديدات زيست محیطی  در ايران 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.«

تدوين 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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 سقف فانوسی
ایران خاستگاه یکی دیگر از فرمهای ساختمانی پوشش سقف است؛ 
که سقف فانوسی خوانده شده است. این نوع سقف در سرزمینهای 
شرقی مثل هندوکش، پامیر و کشمیر رواج یافته و تا به امروز نیز 
بکار رفته است. روش ساختن سقف فانوسی آن بوده که ابتدا یک 
قاب چهارگوش مربع بر روی فضای مورد نظر جای داده می شده و 
بر روی آن قابی کوچکتر که گوشه هایش در وسط اضالع قاب قبلی 
جای می گرفته قرار می داده اند. این عمل همینطور ادامه می یافته 
و به تدریج که باال می رفتند ابعاد چهارگوشها را کوچکتر می کردند 
تا باالخره به سوراخ کوچکی که آنرا برای نورگیری باز می گذاشتند 
می رسیدند. به این ترتیب فضا با سقفی که شکل فانوس را به خود 
گرفته بود پوشانده می شد و ضمناً از نور طبیعی نیز در هنگام روز 
برخوردار می گشت. در بامیان افغانستان یک معبد بودائی هست که 

از قدیمی ترین نمونه این گونه سقف به شمار می رود.

فرمهای ساختمانی ديگر
چنانک��ه در آغ��از س��خن آمد؛ م��راد از فرمهای س��اختمانی تنها 
فرمهای معماری نیس��ت و ش��امل انواع گوناگون فرمهای فیزیکی 
نیز می گردد. تاریخ فنی ایران از دیدگاه انواع فرمهای س��اختمانی 
بس��یار غنی است و بسیاری از ساختارها که بعدها به غرب و سایر 

س��رزمینها راه یافته از این سرزمین منشاء و ریشه گرفته است. در 
رده بندی دقیق دیس��های ساختمانی و تاریخ آنها در ایران می توان 
فرمهای خرپایی، چرخ، ماشینهای نیروده )چرخهای بادی و آبی(، 
بادگیرها، کشتی ها، و انواع بناها )قنات ها، دیوارها، دژها، پلها، سدها 

و استحکامات( و بسیاری از ساختهای دیگر را نام برد.
پیدایی فرمهای خرپایی که یکی از گامهای بزرگ در جهت تکامل 
فرمهای ساختمانی و مهندسی است برخالف گفته برخی مهندسان 
غربی از س��رزمینهای غربی پیدایی نیافت��ه و تاریخی جدید ندارد. 
در مهری که از ش��وش بدست آمده اس��ت و در بخش معماری و 
شهرس��ازی آن رادیدیم، و تاریخ آن متعلق به هزاره س��وم پیش از 
میالد اس��ت؛ فرم خرپایی به صورت کامل و صحیح خود به چشم 
می خورد. در این اثر خانه ها و یا چنانکه پیدا است انبارهایی با سقف 
کروی که بر روی خرپایی قرار گرفته اس��ت دیده می شود. مقیاس 
این س��اختمانها و خرپا از نردبان و ش��خصی که از آن باال می رود 
بخوبی پیداس��ت. به احتم��ال زیاد این خرپا را برای این س��اخته 
بوده اند که ساختمان و یا انبار را برای دور نگهداشتن غله از رطوبت 
زمی��ن در باال قرار بدهند. در این اثر نمای خرپا با عناصر قطری و 
کششی و فشاری آن نش��ان داده شده و احتماالً خرپای زیرین به 

شکل فضائی بوده است.
شکل خاص آسیاب های بادی  و استفاده از جریان و نیروی باد برای 
گرداندن آس��یاب، که ریشه و آغاز آن از سرزمین سیستان است و 

سیر تحول ساختمان سازی در ايران

فرم های ساختمانی قوسی
 )تاق ها، گنبدها و قوس ها(
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بعدها به سرزمینهای دیگر رفته است، و نیز استفاده های دیگر که از 
نیروی باد می شده نمایانگر آگاهی مردمان این سرزمین به قوانین 
ایرودینامیکی و پدید آوردن سازه های گردنده برای بهره برداری از 

نیروی باد به شمار می آید.

4ـ سبك های ساختمانی در ايران
س��بکهای ساختمانی که از کاربرد فرمهای س��اختمانی ساده و یا 
ترکیب آنها با یکدیگر به وجود می آیند در تاریخ فنی ایران بس��یار 
گوناگون اس��ت. س��بکهای س��اختمانی ایرانی با وجود تغییرات و 
تحوالت��ی که در طی ق��رون تاریخ داش��ته اند ویژگی ها و اصالت و 
هویت خود را نگاه داش��ته و این ش��خصیت ایرانی همواره در بطن 
انواع سبکهای س��اختمانی که در این سرزمین پیدا شده و تکامل 

یافته نهفته بوده است.
صف��ه بلند � س��اختن بنا بر روی زیربنا و یا صف��ه بلند در ایران از 
س��ده های هفتم و هش��تم پیش از میالد در بخشهای شمالی این 
س��رزمین آغاز گشت و این سبک ساختمانی در دوره هخامنشیان 
از لحاظ عظمت به اوج خود رسید. در این سبک پیش از ایجاد بنا 
بر روی زمین با مصالح ساختمانی زیر بنایی بلند ایجاد می نمودند 
و یا اینکه از موقعیت طبیعی زمین برای سطح بلند ساختمان بهره 
می جس��تند. به هر روی، پس از ایجاد این زیربنای بلند ساختمان 
اصلی را بر روی آن بنا می نهادند. این سبک ساختمانی در دوره های 
دیگر تاریخ معماری ایران نیز روایی خود را حفظ کرد. نمونه هایی 
از س��اختمانهای تاریخی که این فرم س��اختمان در آنها بچش��م 
می خورد عبارتند از: ش��وش و تخت جمش��ید )هخامنشی(، قصر 
شیرین )ساسانی(، گنبد سرخ مراغه )سلجوقی(، گنبد غفاریه مراغه 
)مغولی( کاخ چهل ستون اصفهان )صفویه(، کاخ خورشید در کالت 

نادری )افشاریه( و مقبره کریم خان زند )زندیه(.
آپادانا � یکی از س��بکهای س��اختمانی که از نخس��تین دورانهای 
تاریخ��ی در این س��رزمین پیدای��ی یافته و در طی س��ده ها صور 
گونه گون به خود گرفته س��بک ساختمانی آپاداناست. آپادانا اصوالً 
بخشی از ساختمان است که از یک سو باز است و از سه طرف دیگر 
بس��ته و توسط درهایی به اتاقها و تاالرهایی ارتباط می یابد. سقف 
آپادانا مطبق است و بارش توسط ستونهایی، که در محوطه آپادانا 

قرار داده شده است، تحمل می شود؛ شکل )9-81(.

شکل 18-9 آپادانا در قصر شوش
  در زمان هخامنش��یان سبک ساختمانی آپادانا عموماً در معماری 

به کار می رفت. در تخت جمشید سقف آپادانا روی 63 ستون قرار 
داشته است. در آرامگاه های داریوش و سایر پادشاهان هخامنشی در 
نقش رستم نیز این سبک ساختمانی در کوه به صورت کنده کاری 
ایجاد شده است. اجرای سبک ساختمانی آپادانا در دورانهای بعدی 
نیز به صورتهای گوناگون در ساختمانهای مسکونی و همگانی ایران 

دنبال گشت.
ایوان � سبک ساختمانی ایوان دارای ویژگی سبک آپاداناست؛ با این 
تفاوت که سقف ایوان معموالً مطبق نبوده و از فرمهای ساختمانی 
قوس��ی تشکیل می شده است. س��اختمانهای ساسانی مانند ایوان 
کس��را، ایوان کرخه، ایوان گیرا که نام ایوان را به خود گرفته دارای 
این خصوصیت هستند و نمونه هایی می باشند که به طور مشخص 
این س��بک س��اختمانی در آنها بکار رفته و به آن اسم نامیده شده 
است. سبک ساختمانی ایوان پس از اسالم نیز در ایران رواج کامل 
یافته و اکثر مس��اجد، خانه ها و ساختمانهای همگانی دارای ایوان 
بوده اند که بگونه های مختلف س��اخته می شده و از سوی داخل بنا 

به سرای و یا محوطه داخلی ارتباط می یافته است.
گنبد روی چند ضلعی � س��بک ساختمانی گنبد روی چند ضلعی 
که از زمان اش��کانیان و ساس��انیان پدید آمد؛ دارای ویژگی ایرانی 
اس��ت. سیستم گوشوار )ش��کنج( که یکی از مشخصات اصلی این 
س��بک اس��ت در ابتدای اختراع و پیدایی، فرمهای ساده ای داشته 
است. ولی به تدریج در دورانهای بعد برای افزایش درجه زیبایی و 
جنبه های تزئینی تغییراتی چون مقرنس کاری در آن داده شده و 
در طی آن ابداعاتی نیز در سیس��تم تاق و گنبد روی چند ضلعی 
پدید آمد که نمونه های آن در بیش��تر ساختمانهای اسالمی بچشم 

می خورد.
چهارتاقی � سیس��تم چهارتاقی از چهار ستون تشکیل می شود که 
توس��ط چهارتاق به یکدیگر ارتباط یافته و روی آن گهواره گنبدی 
قرار می گیرد. س��بک ساختمانی چهارتاقی که از زمان اشکانیان و 
ساس��انیان در ایران پدید آمد در واقع یکی از فرمهای تکامل یافته 

گنبد روی چند ضلعی به شمار می رود؛ شکل )9-91(.

شکل 19-9 چهارتاقی نیاسر مربوط به دوره ساسانی

آتشکده های ساس��انی عموماً دارای این سبک ساختمانی بوده اند. 
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در دورانهای پس از اسالم نیز این سبک ساختمانی اصیل با حالت 
آرامش بخش و روحانی آن و با تقلید از معماری زمان ساسانی برای 

ساختمانهای مساجد و اماکن مقدس بکار رفته است.
سبک چهار ایوانی � یکی از سبکهایی که پیدایی آن را می توان از 
دوره اشکانیان دانست سبک چهارایوانی است. در این سبک پالن 
عمومی بن��ا معموالً مربع و دارای چهار ایوان بوده که در چهارضلع 
مربع واقع و از بیرون به سرای داخلی باز می شده است. کاخ آشور، 

متعلق به دوره اشکانی، دارای این سبک ساختمانی بوده است.

فرمها و سبکهای تزئینی
عالق��ه ویژه ایرانیان به آرایش س��اختمانها و کارهای فنی موجب 
می شده است که فرمهای ساختمانی از دیدگاه موازین زیبایی نیز 
ارزش��های باالی��ی را دارا گردند. با آنکه در برخ��ی موارد یک فرم 
س��اختمانی در نتیجه تزئیناتی چون گچ کاری و کاش��ی کاری که 
در آن بکار می رفته اصالت خود را به عنوان یک فرم س��اختمانی 
در ظاهر از دس��ت می داده، با این حال همین فرمهای آرایشی که 
با واقعیت مکانیکی آن فرم ترکیب می گشته نوعی روانی و نرمی و 
زیبایی بکار فنر می داده و با همت سازندگان و مهندسان اثری را که 
از هر لحاظ غنا و تازگی داشته پدید می آورده اند. با مشاهده همین 
 آثار موزون اس��ت که می توان تا اندازه ای به شیوه اندیش��ه ایرانیان
 در ب��اره جهان و رابطه اجزاء آن با یکدیگر و وحدت عناصر عالی 

پی برد فرمهای مادی را تجسمی از این کالبد اندیشه ای دانست.
به هر گوشه گنبدی ساخته

سرش را به ابر اندر افراخته
سراسر همه کاخ و ایوان و باغ

همی تافت هر سو چو روشن چراغ
ز بس باغ و ایوان و آب روان

برآمیخت گفتی، خرد با روان
»شاهنامه فردوسی«

 

هنر در تاريخ مهندسی
1ـ سیر تاریخی هنر و پیوند آن با مهندسی

هنر عبارت از آن بخش از فعالیتهای آفریننده بش��ری اس��ت که 
نماینده احساس��ات آفریننده اس��ت. اثر هنری الزاماً بر بقا و رفاه 
جس��مانی تأکیدی ندارد و هدف اصلی آن برآوردن نیازهای روانی 
اس��ت. هنر و دانش با آنکه از لحاظ آزادبودن از دنیای تن و جهان 
مادی وجوه مشترکی دارند، باز آن دو دارای ویژگی های مربوط به 

خود نیز هستند. 
گفته ش��ده است که دانش یک فعالیت تحلیلی است در حالی که 
هنر عبارت از خالقیتی ترکیبی اس��ت. یک دانش��مند رویدادها و 
پدیده ها را به اجزاء گوناگون بخش می کند و آن اجزاء را بررس��ی 
می نمای��د و در نتیجه از وجود کلی ش��اخه های متش��کله، جزئی 
راه می یاب��د. نقش یک هنرمند، از س��وی دیگ��ر، ترکیب وقایع و 
پدیده هاس��ت. هنرمند در اثر خالقۀ خود تصوی��ری از وجودها و 
پنداره��ا را پدی��د می  آورد و با ترکیب اجزاء به وجود کلی دس��ت 
می یابد. همچنین، در علوم عموماً وجود دانش��مند در »خارج« از 
موض��وع مورد تعمق اوس��ت، و او رویداده��ا و پدیده ها را خارج از 
وجود خویش و با معیارهایی جدا از عوامل احساسی و عاطفی خود 
بررسی می نماید. از سوی دیگر، هنرمند در آفرینش و ترکیب یک 
اثر، کاماًل در آن اثر حل می ش��ود و در آن »جای« می گیرد، معیار 
و وسیله اصلی فعالیتهای هنری نیروی اندیشه، اندریافت )احساس( 

و برداشتهای عاطفی او از قضایا و پدیده هاست.
مهندس��ی و فن، قالبهایی هس��تند که دانش و هن��ر در آن جان 
می یابند و ویژگی های خویش را در این کالبدها نمایان می سازند. 
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دانش، هنر، مهندسی و فن وجودهایی جدا و آزاد هم نیستند، بلکه 
اجزایی از تجلیات حیاتی انسان اند. با همین دیدگاه است که باید 

این شاخه های فرهنگی را در آئینه تاریخ ایران نگریست.
تجس��م آفرینش های هنری به کمک روش ه��ا و ابزارهای فنی از 
دوران پارینه سنگی )00001 – 00052ق.م( و زمانی که انسان در 

غارها می زیست، آغاز گشته است.
نقاشی هایی که در روی دیوارهای غارها از آن زمان به جای مانده 
به خوبی نش��ان دهنده پیش��ینه فعالیتهای هنری در تاریخ تمدن 
انس��انی است. موضوع نقاش��ی های این دوران را که در آن انسان 
موجودی ش��کارچی بود بیشتر جانوران تش��کیل می داد. در دوره 
نوس��نگی )0004-00001ق.م( و زمانی که بش��ر به کشاورزی و 
زندگی اجتماع��ی روی آورد، آفرینندگی هنری ابعاد و موضوعات 
دیگری یافت. از همان دوران است که عوامل طبیعی و برداشتهای 
روانی و متافیزیکی در آثار هنری پدیدار می گردند و انسان از هنر 
به عنوان وس��یله نمادین برای درمان از خطرها و قدرتهای مهاجم 
استفاده می کند. در فعالیتهای فنی و حیاتی انسان نیز آفرینندگی 
هنری همواره به گونه ای نمودار می ش��ده است. بسیاری از ابزارها 
و وسائلی که بش��ر دوران باس��تان قدیم برای خویش می ساخته 
نمایش دهنده تراوشهای هنری ذهن سازنده آن نیز بوده است. این 
مطلب به روش��نی در آثار باستانی که در ایران به دست آمده نیز 
مشهود است. رنگ آمیزی دیوارها در تمدن سیلک در هزاره پنجم 
پی��ش از می��الد و نگاره های فراوانی که بر روی ظروف س��فالی و 
ابزارها چون سالحها انجام شده بازگوکننده باورها و تمایالت هنری 

مردمان زمانهای پیشین است.
هنرمند برای آفرینش اثر هنری خویش در هنرهای تجسمی نیازمند 
به استفاده از فن بوده است. بهره گیری از رنگها، فرمها و روشها، مواد 
و مصالح و ابزارها، ش��اخه هایی بوده اند که هنر و فن را به یکدگیر 

ارتباط می داده اند. در برخی از آثار باستانی ایران گاهی تلفیق فن 
و هنر با چنان هم آهنگی و درهم رفتگی انجام ش��ده که جداسازی 
و تمایز آن دو از یکدیگر کاماًل دش��وار است. تاریخچه سفالکاری، 
معماری، کاش��ی کاری، فلزکاری و نس��اجی در ایران که شرح آنها 
در بخشهای پیش آمده، روش��ن کننده ارتباط های گوناگونی است 
که هنرهای تجس��می در ایران با فن و مهندس��ی در این سرزمین 

داشته است.
هنر در تاریخ تمدن ایران دارای جنبه ها و ابعاد دیگری اس��ت که 
آنها نیز با ش��اخه های دانش��ها و فنون و مهندسی پیوستگی هایی 
داش��ته اند. هنر موس��یقی که همواره مستقیماً از قوانین فیزیک و 
روشهای مهندسی و قواعد فنی بهره مند شده، و هنر نقاشی که در 
آن قواعد هندسی و دانش مهندسی و مواد بکار گرفته شده دو مثال 
بارز از هنرهای س��نتی در ایران و شواهدی بر وابستگی فن و هنر 
به یکدیگر می باشند. افزون بر هنرهای تجسمی جنبه های دیگر از 
هنر که زائیده اندیشه هنرمند است و همواره نیز در ذهن او جایگاه 
می س��ازد، و صرفاً از راه ارتباطات بیانی و نگارشی به ذهن دیگران 
راه می یابد، نیز در ایران ریش��ه و تداوم داش��ته است. ادبیات فنی 
ایران که نمایانگر تمامیت این جنبه هاست گاهی از فن به صورت 
لعاب کاری، کاشی کاری، گچ بری و کاغذسازی بهره مند و به صورت 
قالبهای مش��هود مجسم گردیده است. این هنر به نوبه خود تاریخ 
مهندس��ی و فن در ایران را نیز از تجلیات خویش بهره مند ساخته 
است. افسانه هایی که در شاهنامه فردوسی شاعر بزرگ ایران درباره 
علوم و فنون آمده است، به سنت مهندسی و فن در این مرز و بوم 
غنا و درخشندگی خاصی می بخشند. در کالبد همین افسانه هاست 
که سرگذش��ت ایده ها و تخلیات مهندسان ایرانی )که مانند دیگر 
آثار به صورت س��اخته ها صورت واقعیت می یابند، و افس��انه پرواز 

انسان از آن جمله است( به زیباترین وجه آورده شده است.
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۲� فرم در تاريخ ايران
فرم یعنی سازمان و ترکیب پدیده ها و اشیاء و کالبد وجودها یکی 
از مهمترین عوامل مش��خص کننده فرهنگ هر مرز و بوم س��یر 
تاریخی آن اس��ت. در جای دیگر از این کتاب از گروه بخصوصی 
از انواع فرم یعنی فرمهای مادی و ساختمانی و سیر آن در تاریخ 
فنی و مهندس��ی ایران گفتارهایی آمد. در همانجا نیز گفته ش��د 
که تا چه اندازه ایرانیان از قدیم نسبت به سازمان پدیده ها و قالب 
وجودها هوشیار، و در پیوس��تن آنها با یکدیگر کوشا بوده اند. هر 
پن��داری دارای ترکیبی اس��ت و هر جس��می دارای ویژگی هایی 
اس��ت و به هر صورت هر موجودیت از مادی و یا غیرمادی دارای 
کیفیات و ویژگی هایی اس��ت که در تعریف »ف��رم« و یا »قالب« 
آن موجودی��ت خالصه می ش��ود. تاریخ تمدن ای��ران در هنرها و 
فنون، علوم و مهندس��ی در واقعیت داستان فرم در این سرزمین 
نیز هس��ت. هنر و فن و مهندس��ی و دانش در کالبدهایی که به 
خود می گرفته اند فرم می یافته اند، گاهی نیز صفات مشترک این 
رشته ها موجب می گشته که آنها قالبهای مشترکی را دارا گردند 
و یا دست کم در قالبهای جدا از هم ولی مرتبط با هم به یکدیگر 

وابسته شوند.
ایرانیان هیچگاه در طول تاریخ تمدن خویش در جهان بی ش��کل 
نزیسته اند. تالش همیشگی هنرمندان، دانشمندان، صنعت کاران 
و مهندس��ان همواره آن بوده که بر همه وجودها چه مادی و چه 
غیرمادی کالبد بخشند و این قالبها را با یکدیگر مرتبط سازند. در 
دانشها این کوشش به صورت تعمق در دنیای فیزیکی و غیرفیزیکی 
پدیدار گش��ت و نتیجه اش پایه ریزی پندارهای متافیزیکی ریشه 
گرفت، و قالب خوی��ش را در این علم و قواعد آن یافت، مثالی از 

این مورد اس��ت. علوم ستاره شناسی و احکم نجوم که در اولی به 
تجلیات وجودی جهان پیرامون س��ازمان و فرم داده می شد و در 
دومی ای��ن فرم با زندگی های فردی که خود در کالبدی دیگر قرار 
داش��ت وابسته می گردید؛ نمونه دیگری از سنت فرم گرایی است. 
در رشته های هنری و فنی مانند س��فالکاری، فلزکاری، نساجی، 
ادبیات و موس��یقی نیز پندارها و احساسات به صورت مصنوعاتی 
قالب می یافت. تاریخ مهندس��ی در رشته های ساختمان سازی و 
شهرس��ازی مثالهای فراوانی را دربردارد که همگی از هوش��یاری 
ایرانی��ان به جنبه های گوناگ��ون فرم و ارتب��اط فرمهای مادی و 

غیرمادی با یکدیگر داستان می گویند.
هنر و مهندسی در تاریخ ایران از راه ویژگی های فرمی باشندگان و 
مصنوعات با یکدیگر وجوه مشترک داشته اند. اصوالً خصوصیات هر 
فرم را می توان در کیفیاتی چون ترکیب اجزاء ظاهر فرم، تناسب 
اجزاء و هم آهنگی در فرم خالصه کرد. در آثار باس��تانی ایران در 
دوره های مختلف هنرمندان و مهندس��ان آگاهی و توجه خویش 
را نس��بت به این کیفیات نش��ان داده اند. نظری به ساختمان ها، 
سنگتراشی ها و دیگر آثار هنری و هنی ایران باستان نشان دهنده 
آنس��ت که آفرینش یک اثر عموماً براس��اس شالوده ای از باورها و 
طرح ریزی های پیشین انجام می شده است. در ساختمانهایی چون 
تخت جمشید، تاالر کس��را، مسجد جامع اصفهان و غیره بیننده 
هزاران جزء را مش��اهده می کند ک��ه به پیروی از نظمی عمومی با 
یکدیگر »ترکیب« شده اند. در آثاری مانند اینها شاید نتوان بخشی 
و یا جزئی را یافت که در قالب تصویری کلی از آن اثر نگنجد و از 
بخشهای دیگر جدا و بی ارتباط به نظر برسد. در هنر ترکیب بوده 
اس��ت که ایرانیان در خلق آثار خویش قواعدی را رعایت نموده اند 

که حالت مورد نظرشان را به آن اثر بخشیده است.  
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تسلیت ها

جناب آقای مهندس خواجه  نوری
نایب رئیس محترم هیأت امناء 

و عضو هیأت مدیره مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث

با دريغ و تأسف خبر درگذشت مادر بزرگوارتان را دريافت کرديم. اين مصیبت را به جنابعالی 
و خانواده محترم تسـلیت عرض می نمائیم. برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و بردباری مسئلت داريم.
هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

سرکار خانم ناهیده حسینی
همکار محترم

با دريغ و تأسف خبر درگذشت مادر بزرگوارتان را دريافت کرديم. اين مصیبت را به سرکار 
و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم. برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و بردباری مسئلت داريم.

انجمن شرکتهای ساختمانی

میم تیم
نش��انی: تهران، شهرک قدس، خیابان بلوار دریا، بین خیابان 

شفق و خیابان مطهری، پالک 118، طبقه دوم، واحد 5
تلفن: 88572518

فاکس: 88370597

اقلیم
مدیرعامل: مهندس سیدامیر سیاسی

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، جنب کانون 
وکالی دادگس��تری، پ��الک 9، طبقه چه��ارم، واحد 401 و 

402، کدپستی: 1514934946
تلفن: 8 – 88658576

فاکس: 88658574

بهراد پردیس
نش��انی: تهران، خیابان میرداماد، خیابان س��هیل تبریزیان، 

پالک 2، واحد 4
تلفن: 22258155 – 26408502 – 26408503

هـدیش
نش��انی: ته��ران، خیابان بهش��تی، خیابان س��رافراز، کوچه 

دوازدهم، پالک 10، ساختمان رسالت، طبقه سوم
تلفن: 14 – 88523210 و 81 – 88541978

فاکس: 88541982

سیویل آسین 
نام قبلی: پیمان آبگیران 

خانه های پیش ساخته ایران
نش��انی: تهران، بزرگراه شهید س��تاری، بلوار فردوس غرب، 
خیابان ورزی شمالی، انتهای کوچه پنجم شرقی، پالک یک

تلفن: 5 – 44150701 و 44150724
فاکس: 44150723

 info@kpsicompa :پست الکترونیکی

تغییرات اعضاء




