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اشتغال یکی از اساسی ترین دغدغه های دولت هاست و میزان موفقیت 
رقابتهای  در  و  می شود  اندازه گیری  اشتغال زایی  شاخص های  با  آنان 
انتخاباتی، کلیدی ترین مفاهیمی که برای جلب آرا به کار می رود، تأکید بر 
تالش برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال است که جهت دستیابی به آن از 
الگوها و نظریه های دانشمندان اقتصادی بهره گیری می گردد. بنابراین با 
توجه به اهمیت موضوع، ضرورت دارد. در ابتدای امر به طور اجمال وارد 

مبانی نظری اشتغال شویم.

یکی از اندیشمندان بزرگ اقتصادی که در زمینه اشتغال نظریه پردازی 
کرده است جان میناردکینز است. وی با نقد دیدگاه   کالسیک ها اعالم کرد 
که آن نظریه دیگر کارساز نیست و برای افزایش سطح اشتغال در جامعه، 
باید میزان تولید که تابعی از سطح تقاضاست، افزایش یابد. کینز مبانی 
نظری اشتغال خود را در سال 1936 در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و 
پول ارائه کرد. وی معتقد است که در دنیای فقرزده گسترش دامنه بیکاری 
به مراتب آسیب شناختی تر از مأیوس کردن سهامداران است او بیکاری را 
موجد و موجب بسیاری از پدیده های کژرفتاری و بزهکاری می داند و بر 
این نظریه قدیمی ایجاد اشتغال تأکید و تأییدی دوباره می  کند که حتی اگر 
گروهی را به کار گیریم تا کانالهایی را حفر نمایند و در ادامه مجموعه انسانی 
دیگری را استخدام کنیم تا خاک های برون ریخته شده گروه اول را به جای 
اولیه برگردانند؛ برای اقتصاد جامعه و شکوفایی آن بهتر از بیکاری است و 
کاربرد این شیوه )اگرچه در مفهوم تعاریف اقتصادی کار نمی گنجد( ولی به 
زعم کینز دارای آثار مثبت اجتماعی است. به طوری که سودمندی آن را 
به مراتب بیشتر از هزینه های اجتماعی بیکاری ارزیابی می کند، به ویژه در 
شرایط بحران اقتصادی، وی معتقد است که کاربرد این سازوکارها با مخارج 
دولتی، می تواند نیل به اشتغال کامل را میسر کند از این رو تأکید اصلی 
کینز بر اقتصاد کالن است. بر پایه این نگرش در فرایند شکل گیری اشتغال، 
تقاضای کل، عرضه کل را به وجود می آورد و تقاضای مؤثر در جامعه از 
حاصل جمع مصرف، سرمایه گذاری بخش دولتی و مخارج صادرات ایجاد 
می گردد، به طوری که فرایند آن زمینه های الزم را برای اشتغال فراهم 
می سازد. کینز سیاست های پولی، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی را در 
ایجاد اشتغال مؤثر ارزیابی می نماید و در مواجهه با رکود و بحران به دولت ها 
پیشنهاد می کند که مخارج خود را افزایش و مالیاتها را کاهش دهند. برای 
جلوگیری از اطاله کالم به این گزاره نهایی بسنده می کنم که کینز تعادل 
اقتصادی را برای اشتغال کامل توصیه می نماید و تناسب این رابطه را در 
کاربرد پس انداز کل جامعه برای سرمایه گذاری می داند؛ به عبارتی دیگر 
کینز معتقد است زمانی که کل پس انداز جامعه صرف سرمایه گذاری گردد 
تعادل اقتصادی ایجاد می شود و به تبع آن روند اشتغال کامل را می توان 
در جامعه مشاهده کرد. بنابراین مبانی نظری کینز را در اشتغال می توان از 
رابطه S=I به دست آورد که در آن S مخفف Saving )پس انداز( و I مخفف 
Investment )سرمایه گذاری( است. کینز معتقد است چنانچه این معادله 
تغییر نماید، یعنی پس انداز کل بزرگتر از سرمایه گذاری شود شکاف تورمی 

ایجاد می کند و بالعکس آن به شکاف، رکودی می انجامد. 

تابع  نیز  تولید  و  تولید  تابع  اشتغال  کینز  دیدگاه  در  کلی  طور  به 
تقاضای مؤثر است و در ادامه تقاضای مؤثر نیز از حاصل جمع مصرف 
سرمایه گذاری بخش دولتی و مخارج صادرات به دست می آید که برآیند 

آنها پایه و مایه اصلی اشتغال را تشکیل می دهد. 

با این مقدمه که توضیح چندباره ای در اهمیت و اولویت ایجاد اشتغال 
در جامعه است به بررسی متغیرهای مستقل، وابسته و اثرگذار در روند 

اشتغال کشور می پردازیم.

منابع خارجی و داخلی ارقام متفاوتی را در مورد نرخ بیکاری در ایران 
ارائه می دهند که ناشی از نوع تعریف از بیکاری و شیوه های محاسبات 
فنی آنها می باشد که در این مقاله سعی می شود با بهره گیری از میانگین 

آماری توزیع فراوانی به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم.

به طوری که، گزارش واحد اطالعات اکونومیست در سال 1388 نشان 
می دهد، نیروی کار ایران در آن سال حدود 25 میلیون نفر بوده است. 
اکونومیست نرخ بیکاری را در این سال حدود 12/9 درصد اعالم کرده 
است و برای سال 1389 پیش بینی کرده است که نیروی کار ایران در این 
سال به حدود 25 میلیون و 700هزار نفر خواهد رسید و نرخ بیکاری در 
آن به 13/2 درصد افزایش خواهد یافت این منبع برای سالهای 91 و 90 
نیروی کار ایران را به ترتیب معادل 26 میلیون و 400 هزار و 27 میلیون 
نفر برآورد کرده است و نرخ بیکاری در این سالها را نیز به ترتیب معادل 

14/1 و 15درصد ارزیابی می نماید.

سال  در  که  است  شده  پیش بینی  اکونومیست  گزارش  در   همچنین 
1392 و 1393 شمار افراد دارای شغل در ایران به ترتیب به 27 میلیون 
و 700 هزار نفر و 28 میلیون و 400 هزار نفر خواهد رسید. و نرخ بیکاری در 
این سالها به ترتیب برابر 15 و 15/5 درصد برآورد شده است در ضمن برای 
سال 1394 اینگونه برآورد می کند که نیروی کار و نرخ بیکاری در این سال 
به ترتیب 29میلیون و 100هزار و نرخ بیکاری 15/1درصد خواهد شد که برای 

سهولت دستیابی، آن را در جدول زیرستون سمت راست ارائه می دهیم.

 برای دستیابی به مقایسه تطبیقی، آمار مراکز و نهادهای مسئول داخلی 
کشور را نیز ارائه می دهیم. بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ 
بیکاری در بهار سال 89 معادل 14/6درصد بوده است به عبارتی معادل 
3/5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود داشته است که از این تعداد 2/3 
میلیون نفر یعنی حدود 91/1 درصد را مردان و 1/2 میلیون نفر برابر با 

8/9 درصد را زنان تشکیل می دادند.

الزم به ذکر است که در گروه سنی 15 تا 29 سال )که در هرم جمعیتی 
کشور از اهمیت باالیی برخوردار است( با جمعیتی برابر با 2 میلیون و 
300هزار نفر، نرخ بیکاری حدود 26/1 درصد می باشد که به ترتیب مردان 
با جمعیتی بیش از 1/4 میلیون نفر با نرخ بیکاری معادل 20/6 و زنان با 
جمعیتی بیش از 924 هزارنفر دارای با نرخ بیکاری معادل 44/3 درصد 

جامعه آماری را تشکیل می دهند.

سهم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی طی بهار سال 89 بیش از 4میلیون 
و 269 هزار نفر معادل 21/1 درصد بوده که بیش از 3 میلیون نفر آنها به 

جمعیت روستایی اختصاص دارد.

سهم ایجاد اشتغال در بخش صنعت در بهار سال 89 بالغ بر 6/4 میلیون 
نفر بوده است که معادل 31/2 درصد جمعیت شاغل را تشکیل می دهد. 
سهم ایجاد اشتغال در بخش خدمات در بهار سال 89 بیش از 9 میلیون 
و 864 هزار نفر معادل 47/7 درصد کل شاغالن را به خود اختصاص داده 

است. که برای سهولت آن را در جدول زیر می آوریم.

آمار بیکاری در گروه سنی 15 تا 29 سال واحد به میلیون نفر

درصدتعدادجنسیت

1/461مرد

0/939زن

2/3100جمع

نقش شرکتهای مهندسی ساختمانی
 در اشــــــتغال     زایی و کــــارآفــرینی کـــــشور 

واحد نیروی کار و تعداد بیکاران به میلیون نفر

  وضع بیکاری

سال
تعداد بیکاراننرخ بیکارینیروی کار

882512/92/22
8925/713/22/39
9026/414/13/72
9127154/05
9227/7154/05
9328/415/54/40
9429/115/14/39
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آمار بیکاری در بهار سال 89 واحد به میلیون نفر
در بهار سال 89 واحد به میلیون نفر

درصدتعدادجنسیت

2/391/1مرد

1/28/9زن

3/5100جمع

با عنایت به آمارهای ارائه شده، ایجاد اشتغال و حفظ آن از درجه اهمیت 
و اولویت بسیار باالیی برخوردار است و توسعه و رفاه اجتماعی جامعه 
شرکتهای  و  احداث  صنعت  دارد.  اشتغال  ایجاد  با  شدید  همبستگی 
در  خود  ظرفیت  و  وزن  نسبت  )به  مؤثری  سهم  ساختمانی  پیمانکاری 
ساختار اقتصادی( در ایجاد اشتغال و توسعه کشور دارند. با نظری به کشور 
همسایه ترکیه مشخص می گردد، که بخش پیمانکاری پروژه های عمرانی 
آن کشور در چه حد و پایه ای در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی آن جامعه 
مؤثر بوده است. با این اصل موضوعه که دولت آن کشور بدون داشتن منابع 
نفت و گاز فقط از طریق حمایتهای قانونی از شرکت های ساختمانی توانسته 
است با حجم 203 میلیارد دالری )یعنی رقمی بیش از دو برابر درآمدی 
نفتی ایران( در 90 کشور جهان در پروژه های ساختمان سازی فعال باشد و 
در جهت به حداقل رساندن آثار آسیب بحرانهای جهانی در کشور ترکیه، 
با نفوذ در بازارهای هدف، پروژه های عظیم و جدیدی را در کشورهای قاره 
افریقا، آسیای میانه، روسیه و شبه جزیره عربستان در دست اجرا دارد و در 
10 سال اخیر از رشد شتابانی برخوردار بوده است با توجه به مراتب مذکور 
چنانچه براساس شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی به ساختار اقتصادی 

شرکتهای  که  درمی یابیم  بیفکنیم  نظری  ترکیه 
بزرگ ساختمان سازی و مقاطعه کاری ترک 
در ایجاد حجم وسیع اشتغال برای جوانان 
مواد  و  مصالح  شناساندن  در  نیز  و  ترکیه 
ساختمانی آن کشور در جهان چه نقش مهم 
و مؤثری را )حتی در انتقال فرهنگ و تمدن 
مثال،  شاهد  برای  است.  کرده  ایفا  ترک( 
دالری   10307 سرانه  درآمد  به  است  کافی 
این کشور در سال 2011 نظری بیفکنیم که 
از  انرژی،  حاملهای  منابع  فقدان  علی رغم 
تولید و صدور خدمات فنی و  و  طریق کار 
پروژه های  در  فعالیت  با  ویژه  به  مهندسی 
از 90 کشور  بیش  در  و ساختمانی  عمرانی 
جهان به دست آمده است و درآمد سرانه آن 
به حدود 2/5 برابر ایران افزایش یافته است. 
را  ایران  نفتی  درآمد  اثرگذار  رقم  چنانچه 

برای محاسبه درآمد سرانه کنار نهیم آنگاه فاصله بین دو کشور همسایه از 
نقطه نظر درآمد سرانه به عنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی بسیار 
ژرف تر و بیشتر خواهد بود. رمز و راز این توانایی را در کشور همسایه 
می توان در توجه دقیق و حمایت عمیق دولت ترکیه از شرکتهای مهندسی 
پیمانکار پروژه های عمرانی در داخل کشور، در منطقه و در سطح جهانی 
خالصه کرد. ذکر این نکته ضروری است که در چند سال قبل هیأتی از 
دولتمردان و بخش خصوصی ترکیه به ایران آمده بودند و نشستی هم در 
محل انجمن با هیأت مدیره محترم انجمن شرکتهای ساختمانی داشتند 
ارشد شرکتهای  را مدیران  این هیأت  افراد تشکیل دهنده  اکثر  تنها  نه 
بلکه در واقعیت  بودند؛  ساختمانی بخش خصوصی ترکیه تشکیل داده 
امر مذاکره کنندگان و بیان کنندگان نقطه نظرات اصلی هیأت  نیز، عمدتًا 
مدیران بخش خصوصی ساخت و ساز پروژه ها و طرحهای عمرانی کشور 
ترکیه بودند. طبیعی است وقتی دولتی فضای فعالیت و مذاکره و حمایتهای 
داخلی، منطقه ای و بین المللی را از شرکتهای خود به عمل می آورد، نتیجه 
کار به دولت و کشور و توسعه آن برمی گردد که امروز شاهد شکوفایی 
سازمانی،  قانونی،  حمایتهای  واسطه  به  ترکیه  اقتصادی  شتابان  رشد  و 
سیاسی و اقتصادی از بخش خصوصی آن کشور می باشیم. به بیانی بهتر 
تعامل خالق و ارتباط پیوسته و همبسته و حمایتهای گام به گام دولت 
گردیده  باعث  ساختمانی  پروژه های  پیمانکار  خصوصی  بخش  از  ترکیه 
پیمانکاری ساخت و ساز و  است که در سال 2007 بیست و دو شرکت 
ساختمان سازی ترکیه در فهرست بهترین های مهندسی عمران جهان قرار 

گیرند و بعد از آمریکا و چین، شرکتهای مهندسی پیمانکار ساختمان سازی 
ترکیه رتبه سوم جهان را به خود اختصاص  دهند.

هدف از طرح این مقایسه تطبیقی این است که چنانچه فرصت، مجال 
و حمایتهای قانونی از شرکتهای پیمانکار ساختمانی و پروژه های عمرانی 
ایران نیز به عمل آید و حتی اگر مشکالتی بر مسائل و موانع موجود آنها 
اضافه نشود، این مجموعه عظیم مهندسی با تجربه ای 64ساله در ساخت 
و سازهای فنی و مهندسی با معیارها و مؤلفه های نوین جهانی، می تواند 
ارزش افزوده ای به مراتب بیشتر از نفت برای کشور ایجاد نماید و به مراتب 
کارآمدتر از بخش خصوصی ترکیه عمل نماید ضمن اینکه ارزش افزوده 
از طریق این بخش نه تنها آسیبی به ثروتهای ملی و منابع طبیعی وارد 
نمی سازد بلکه بر ارقام آن نیز می افزاید و به توسعه پایدار کشور می انجامد.

امروز صنعت ساختمان حدود 12درصد سرمایه ثابت کشور را در اختیار دارد 
که این سهم می بایستی به چند برابر رقم موجود افزایش یابد کافی است در 
حد کشور همسایه نه بیشتر از آن دولت ما، نیز در سیاستها و برنامه های 
خود توانمندسازی و ماندگاری شرکتهای مهندسی و پیمانکاری پروژه های 
عمرانی را در اولویتهای اصلی و اهمیت اساسی قرار دهد تا سهم صنعت 
ساختمان در اشتغال که در حال حاضر حدود 15درصد است به سهم واقعی 
خود برسد که می تواند به ظرفیت حداقل سه برابر سهم فعلی ارتقاء یابد. 

برای روشن شدن بهره گیری از آمارها الزم است مستنداتی را ذکر نمایم.

آمارهای واقعی نشان می دهد که ساالنه حدود 100میلیون مترمربع ساخت 
ساز  و  ساخت  اگر  که  می گیرد  انجام  کشور  سطح  در  مسکونی  ساز  و 
زیرساختهای توسعه ای و پروژه های عمرانی سال 90 را با بودجه ای برابر 47 
هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی و طرح های زیربنایی توسعه ای 
به آن اضافه کنیم میزان ساخت و ساز و به تبع آن اشتغال به چندین برابر 
عمرانی  طرح های  و  پروژه ها  رشد  به  رو  روند  چنانچه  و  می یابد  افزایش 
و مسکونی را با توجه به رشد جمعیت 1/8 درصدی و نیازهای ارتباطی و 
در چهل  که  را  به رشد  رو  )جمعیت  مبادالتی 
سال آینده با این نرخ رشد دوبرابر خواهد شد( 
به آن اضافه نمائیم سهم اشتغال زایی این بخش 
در کمک به رفع مشکل بیکاری در حال و آینده 
کشور، بیش از پیش نمودار می شود؛ در فرایند 
تأثیر بخش پیمانکاری ساختمانی و پروژه های 
عمرانی ذکر این نکته را نیز ضروری می بینم که 
به ازاء هر 70 مترمربع ساخت و ساز، 2/5 شغل 
مستمر پیوسته و 0/3 شغل مستمر وابسته ایجاد 

می شود.

اشتغال زایی  نشان دهنده  شده  ذکر  ارقام 
بخشهای  سایر  به  نسبت  بخش  این  باالی 
رشته   140 اینکه  بر  مضاف  است،  اقتصادی 
شغلی در حوزه مسکن و شهرسازی و بخش 
سایر  چنانچه  که  می باشند  فعال  ساختمانی 
زیربخشهایی که جزء زنجیره تأمین این بخش محسوب می شوند به آن 
اضافه کنیم حدود 480 زیربخش از طریق فعال شدن بخش پیمانکاری 
»زنجیره  چرخه  در  و  می گردند  فعال  عمرانی  پروژه های  و  ساختمانی 
با پایه لگاریتمی، روند شتابانی بر برون  مارکوف« و در نوعی هم افزایی 
رفت از مسائل و مشکالت اجتماعی کشور از جمله در کاهش بیکاری 
شد  ارائه  آنچه  به  توجه  با  می کنند.  ایجاد  اشتغال زایی  افزایش  و 
حمایت واقعی و ایجاد زمینه ها و بسترهای الزم برای رشد، ماندگاری و 
توانمندسازی شرکتهای پیمانکاری پروژه های عمرانی نه تنها ضمانت 
کافی برای دستیابی به افق چشم انداز 1404 را تأمین می کند، بلکه بار 
مسئولیت ها و انتظاراتی را که بر دوش دولت سنگینی می کند کاسته 
مجال  این  آن،  تبع  به  و  می نماید  منتقل  خصوصی  بخش  به  را  آن  و 
برنامه ریزی ها  بتوانند  که  می شود  ایجاد  دولتمردان  برای  فرصت،  و 
توسعه  آینده  و  راه،  نقشه  برای  را  بلندمدتی  سیاست گذاری های  و 
که انرژی و توان آنها از امور روزمرگی  به طوری  نمایند.  کشور طراحی 
به امور برنامه ریزی های بلندمدت توسعه بنیان سمت و سو یابد. صالح کار 
در این است که با نگاهی مهربان تر و با برداشتی کارآمدتر از نقش بخش 
پیمانکاری پروژه های عمرانی و ظرفیت و توانایی های آنها در توسعه کشور از 
این سرمایه ملی در تبدیل ضعف ها به قوت ها و تهدیدها به فرصت ها و تبدیل 
فرصت های ملی، منطقه ای و جهانی موجود به ثروت و منفعت ملی بیش از 
پیش بهره گیری نمائیم. تالشگران و سازندگان کشور را قدر بدانیم و در صدر 

نشانیم تا به افق های روشن چشم اندازهای برنامه پنجم توسعه دست یابیم.

 ایج�اد اش�تغال و حف�ظ آن از درج�ه 
باالی�ی  بس�یار  اولوی�ت  و  اهمی�ت 
برخ�وردار اس�ت و توس�عه و رف�اه 
اجتماعی جامعه همبس�تگی شدید با 
ایجاد اش�تغال دارد. صنعت احداث و 
شرکتهای پیمانکاری ساختمانی سهم 
مؤث�ری )ب�ه نس�بت وزن و ظرفی�ت 
خود در س�اختار اقتصادی( در ایجاد 

اشتغال و توسعه کشور دارند
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معاون وزی�ر راه و شهرس�ازی از 
افزایش 10 درصدی هزینه ساخت 
و ساز مس�کن در کشور خبر داد 
و گف�ت: ای�ن می�زان افزایش را 
می دانیم. س�ید محمود  طبیع�ی 
فاطم�ی عق�دا ب�ا رد افزایش 20 
درص�دی قیمت س�اخت و س�از 
مسکن در ماه های گذشته، اظهار 
داش�ت: قیمت س�اخت و ساز در 
مجموع ح�دود 10 درصد افزایش 

داش�ته که این میزان هم طبیعی 
اس�ت و حتی از نرخ تورم سالیانه 
ه�م کمت�ر اس�ت و ای�ن موضوع 
یک�ی از ویژگی های مس�کن مهر 
ب�ه ش�مار م�ی رود. مع�اون وزیر 
راه و شهرس�ازی اف�زود: افزایش 
قیمتی باالتر از این حد پیش بینی 
ش�ده در قراردادها اتفاق نیفتاده 
اس�ت ک�ه نیاز ب�ه اق�دام خاصی 
داشته باش�د. پس از اجرای طرح 

هزینه ساخت و ساز مسکن 10 درصد  باال رفت
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افزای�ش  و  یارانه ه�ا  هدفمن�دی 
هزینه حامل های انرژی و سوخت، 
ساختمانی  مصالح  تولیدکنندگان 
اعالم کردند که هزینه های آنها با 
افزایش زیادی روبرو ش�ده است، 
در این میان تولیدکنندگان آجر و 
بلوک بیش از س�ایرین در معرض 
افزای�ش هزینه ه�ا ق�رار گرفتند. 
پس از گذش�ت چند ماه از اجرای 
ای�ن ط�رح، این ب�ار ای�رج رهبر 

رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
در گفتگ�و ب�ا مه�ر از افزایش 20 
درصدی قیمت ساخت و ساز خبر 
داده و گفته بود: انبوه سازان برای 
قرارداده�ای آینده مس�کن مهر 
ابراز نگران�ی می کنند.  از آنجایی 
ک�ه انبوه س�ازان مجری س�اخت 
مس�کن مهر که یکی از بزرگترین 
پروژه های مسکن سازی در کشور 
اس�ت به ش�مار می روند؛ بنابراین 

اعالم افزایش قیمت، نگرانی هایی 
را برای هزینه های س�اخت وس�از 
مس�کن در کشور بوجود آورد. در 
ای�ن بین وزی�ر راه و شهرس�ازی 
هم پی�ش ازاین درگفتگ�و با مهر 
درب�اره افزایش قیمت س�اخت و 
ساز مس�کن و نگرانی انبوه سازان 
آین�ده  قرارداده�ای  درب�اره 
مس�کن مه�ر، اظهار داش�ته بود: 
قراردادهای آینده مسکن مهر در 

3 ماهه چهارم سال بسته می شود 
و تمام�ی ش�رایط ب�رای س�اخت 
مسکن مهر مدنظر قرار می گیرد؛ 
بنابراین انبوه سازان مشکلی برای 
ساخت مس�کن مهردر آینده هم 
ندارند. نیک�زاد تصریح کرده بود: 
ه�م اکنون انبوه س�ازان مش�غول 
ساخت و ساز مسکن مهر هستند 
و از ای�ن باب�ت مش�کلی وج�ود 

ندارد./مهر
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دول�ت نح�وه تامین اعتب�ار الزم 
ب�رای اح�داث آزادراه قائم ش�هر 
- س�اری ب�ه ط�ول ح�دود 44 
کیلومت�ر را ب�ا مش�ارکت بخش 
خصوص�ی تعیی�ن ک�رد.  وزیران 
عضو کمیس�یون امور زیر بنایی، 
 صنع�ت و محی�ط زیس�ت بنا به 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
و ب�ه اس�تناد ماده واح�ده قانون 
احداث پروژه ه�ای عمرانی بخش 

راه و تراب�ری از طریق مش�ارکت 
بانک ه�ا و س�ایر مناب�ع مال�ی و 
پولی کش�ور مصوب - 1366 - به 
اج�ازه  و شهرس�ازی  راه  وزارت 
دادند برای اجرای آزاد راه ش�ش 
خطه قائم ش�هر � س�اری به طول 
حدود 44 کیلومتر،  شامل احداث 
آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی 
خاص و نگه�داری و بهره برداری 
از آن نس�بت ب�ه انعقاد ق�رارداد 

مش�ارکت ب�ا ش�رکت اح�داث، 
 نگه�داری و به�ره ب�رداری آزاد 
راه قائ�م ش�هر � س�اری اق�دام 
کند. بر این اس�اس، وزارت راه و 
شهرس�ازی پنجاه درص�د  منابع 
مال�ی الزم برای اح�داث آزاد راه 
و تاسیس�ات جانب�ی خاص آن را 
از محل ردی�ف اعتباری و فروش 
اوراق مشارکت در چارچوب مقرر 
در قوانین بودجه س�االنه تامین و 

در مدت اجرا متناسب با پیشرفت 
کار و طبق مف�اد قرارداد منعقده 
به حس�اب مش�ترک طرح واریز 
می کند. طرف مشارکت نیز تامین 
پنجاه درص�د باقی مان�ده منابع 
مال�ی الزم برای اح�داث آزاد راه 
و تاسیسات جانبی خاص را تعهد 
و تامی�ن و به حس�اب مش�ترک 
ط�رح واری�ز می کند. بر اس�اس 
ای�ن مصوب�ه، پیش بین�ی اولی�ه 

نحوه تامین اعتبار احداث آزادراه قائم شهر-سارى تعیین شد 
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چهارده  معادل  مش�ارکت  دوران 
و نی�م )14/5( س�ال مش�تمل بر 
س�ه و نی�م )3/5( س�ال دوران 
احداث و یازده )11( س�ال دوران 
بهره ب�رداری خواه�د ب�ود. لیکن 
دوران مش�ارکت واقع�ی منوط و 
محدود به استهالک کامل سرمایه 
و سود مورد انتظار)مصوب( است. 
م�ورد  قطع�ی  س�ود  همچنی�ن 
مع�ادل  س�رمایه گذاری  انتظ�ار 

س�ود س�پرده های بلندمدت نزد 
بانک ه�ای دولتی به ع�الوه پنج 
درص�د  اس�ت و چنانچ�ه ط�رف 
مش�ارکت و یا پیمانکاران وابسته 
به وی مجری اجرای پروژه باشند 
و در اثر قص�ور آنان دوره احداث 
بی�ش از س�ه و نیم )3/5( س�ال 
ش�ود به زمان مازاد سودی تعلق 
نمی گیرد. بر این اس�اس، معاونت 
برنامه ری�زی و نظ�ارت راهبردی 

رئی�س جمه�ور پ�س از وص�ول 
گ�زارش توجیهی فنی، اقتصادی، 
مال�ی و زیس�ت محیطی و رعایت 
اولی�ن  در  عام�ل  پدافن�د غی�ر 
فرص�ت در کمیس�یون بند )الف( 
ماده )215( قانون برنامه پنجساله 
پنجم توس�عه جمهوری اس�المی 
ایران را مطرح خواهد کرد. دولت، 
وزارت راه و شهرس�ازی را موظف 
کرده اس�ت در قرارداد مشارکت 

منعق�ده، نحوه اس�تیفای حقوق 
دول�ت را در ص�ورت خ�ودداری 
و ی�ا ناتوان�ی طرف مش�ارکت در 
اجرای ق�رارداد،  پیش بینی کند. 
این مصوب�ه پ�س از تایید رئیس 
محمدرض�ا  س�وی  از  جمه�ور، 
رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور 
ب�رای اج�را ابالغ ش�ده اس�ت. /

پایگاه اطالع رسانی دولت 

مکاتبات انجمن  مکاتبات انجمن
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رییس کل سازمان سرمایه گذاري 
و کمک هاي فن��ي و اقتصادي 
ای��ران دریاف��ت حدود ش��ش 
از  تس��هیالت  دالر  میلی��ارد 
بانک توس��عه اسالمي از سوي 
ش��رکت هاي ایراني را نش��ان 
دهنده آش��نایي بس��یار خوب 
ش��رکت هاي داخلي با ادبیات 

بهروز  کرد.  ارزیابي  بین المللي 
علیشیري در گفت وگو با ایسنا 
در پاس��خ به این سوال که آیا 
اس��تفاده قابل توج��ه ایران از 
تسهیالت بانک توسعه اسالمي 
ی��ک اتف��اق مثب��ت اس��ت یا 
خیر؟ گفت: این موضوع نشان 
مي دهد که شرکت هاي ما کار 

بین الملل��ي را ی��اد گرفته اند و 
توانسته اند با ادبیات بین المللي 
آش��نا ش��وند و از آن امكانات 
اس��تفاده کنند. وي  ادامه داد: 
ای��ن موضوع همچنین نش��ان 
مي دهد تسهیالت بانک توسعه 
اس��المي تس��هیالت خ��وب و 
ارزاني نس��بت به سایر امكانات 

مش��ابه است. وي درباره میزان 
اس��تفاده ای��ران از تس��هیالت 
این بانک توس��عه اي نیز گفت: 
ما تاکن��ون 400 میلیون دالر 
در ای��ن بانک س��رمایه گذاري 
کرده ای��م، ول��ي پنج تا ش��ش 
آن  مناب��ع  از  دالر  میلی��ارد 
اس��تفاده کرده ایم و این نشان 

رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران: 

شرکت هاي ایراني با ادبیات بین المللي خوب آشنا شده اند 
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مي ده��د که م��ا ب��ه خوبي از 
این امكان ب��راي تجهیز منابع 
اس��تفاده کرده ای��م. ب��ه گفته 
معاون وزیر اقتصاد بانک توسعه 
اسالمي در سال 1976 تاسیس 
ش��ده اما ایران در سال 1988 
به آن پیوس��ته  است و اگر چه 
ما 12 س��ال دیر و ب��ا حداقل 
س��رمایه به بانک پیوس��ته ایم، 

ام��ا بیش��ترین اس��تفاده را از 
عملی��ات آن برده ایم. ایران روز 
اول جزو حداقل س��رمایه داران 
بانک ب��وده، اما ه��م اکنون از 
نظر تع��داد عملی��ات و تعداد 
پروژه های��ي ک��ه در این بانک 
تصویب ش��ده، در تامین مالي 

پروژه رتبه اول را دارد.

مکاتبات انجمن  مکاتبات انجمن
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مجم��ع جهان��ي اقتص��اد رتبه 
ایران را از نظر کیفیت راه ها در 
میان 142 کش��ور جهان 74ام 
اع��الم کرد.  به گزارش ایس��نا، 
براساس رده بندي منتشر شده 
از سوي مجمع جهاني اقتصاد، 
فرانس��ه بهترین وضعی��ت را از 
نظ��ر کیفی��ت راهها داش��ته و 

در ای��ن زمینه رتبه نخس��ت را 
کس��ب کرده است. س��نگاپور 
و س��وئیس نی��ز دوم و س��وم 
شدند. همچنین عمان، پرتغال، 
دانمارک، امارات متحده عربي، 
اتری��ش، هنگ کن��گ و آلمان 
هم به ترتی��ب رده هاي چهارم 
تا ده��م را به خ��ود اختصاص 

دادن��د.  ای��ران نی��ز با پیش��ي 
مانند  از کش��ورهایي  گرفت��ن 
اندونزي،   نروژ، جمهوري چک،  
هند و  آرژانتین توانس��ت رتبه 
74 جه��ان را از نظر ش��اخص 
کیفیت راهها به خود اختصاص 
دهد؛ رتب��ه اي که در رده بندي 
سال قبل مجمع جهاني اقتصاد 

نیز به دس��ت آمده بود. به این 
ترتی��ب از ن��گاه مجمع جهاني 
راههاي  اقتص��اد ک�ی�ف�ی���ت 
ایران امس��ال نس��بت به سال 
قبل تغییر چنداني پ�ی�دا نكرده 
است. در قعر این رده بندي نیز 
کش��ورهاي مولداوي، بوسني و 
مغولستان،  هائیتي،  هرزگوین، 

بهترین کشورهاي جهان از نظر کیفیت راهها معرفي شدند
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بلغارس��تان،  روماني،  اوکراین، 
و  لهس��تان  ش��رقي،  تیم��ور 
موریتاني قرار گرفتند.  در میان 
کشورهاي آسیایي و خاورمیانه 
رتب��ه ایران به ترتیب 24 و 11 
شد. ایران در منطقه خاورمیانه 
از نظر ش��اخص کیفیت  راهها 

عم��ان،  کش��ورهاي  از  بع��د 
امارات متحده عربي، عربستان 
قطر،  بحرین، کویت،  سعودي، 
ترکیه، اردن، رژیم صهیونیستي 
و س��وریه قرار گرفته و یازدهم 

شد.     
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قائم مقام وزیر راه و شهرس�ازی از 
آغاز عملیات س�اخت سه آزادراه 
و توس�عه ی�ک ف�رودگاه توس�ط 
بخ�ش خصوصی در آینده نزدیک 
خب�ر داد و یک�ی از مش�وق های 
ای�ن وزارتخان�ه را ب�رای ج�ذب 
در  خصوص�ی  بخ�ش  اعتب�ارات 
توس�عه آزاد راه ه�ا، ح�ذف یارانه  
ع�وارض آزاد راه�ی عن�وان کرد. 
برنامه  های  رضا پیل پای�ه درب�اره 

ب�رای  شهرس�ازی  و  راه  وزارت 
جذب سرمایه بخش خصوصی در 
توسعه آزاد راه ها و زیرساخت های 
داش�ت:  اظه�ار  نق�ل  و  حم�ل 
اعتبارات وزارت راه و شهرس�ازی 
ه�م در بخ�ش حمل و نق�ل و هم 
شهرسازی، همانند گذشته با روند 
کند افزایش�ی از مح�ل اعتبارات 
عمومی مواجه بوده، در س�ال بعد 
ه�م افزای�ش مختص�ری خواهد 

داش�ت. وی با بی�ان اینکه وزارت 
راه و شهرس�ازی در سال جاری 4 
ه�زار و 700 میلیارد تومان اعتبار 
عمومی  دارد، گفت: این رقم برای 
وزارتخان�ه بزرگ و اس�تراتژیکی 
نظی�ر راه و شهرس�ازی کفای�ت 
نمی کند و باید تالش شود منابعی 
غی�ر از اعتب�ارات عمومی را برای 
اج�رای پروژه ه�ا کس�ب گ�ردد.
قائم مق�ام وزیر راه و شهرس�ازی 

تأکید کرد: اگ�ر بخواهیم تغییری 
ج�دی و ارتقای�ی در بخش حمل 
و نق�ل صورت گی�رد باید از منابع 
غیردولت�ی  و  خصوص�ی  بخ�ش 
اس�تفاده ک�رد؛ آزاد راه ه�ا هم از 
ای�ن بخش مس�تثنی نیس�تند و 
برای اح�داث آن می توان از بخش 
کرد..پیل پایه  اس�تفاده  خصوصی 
ضمن تأکید بر اینکه برای توسعه 
آزاد راه ها می ت�وان و باید از منابع 

ساخت سه آزادراه توسط بخش خصوصی
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غیردولتی اس�تفاده ک�رد، افزود: 
توس�عه و س�رعت گرفتن ساخت 
و  بن�ادر  راه آه�ن،  فرودگاه ه�ا،  
آزادراه ها با اس�تفاده از س�رمایه  
بخش خصوصی امکان پذیر است. 
قائم مق�ام وزیر راه و شهرس�ازی 
ادام�ه داد: آنچه در گذش�ته برای 
توسعه زیرساخت ها در این بخش 
عرف ب�ود مش�ارکت 50 درصدی 
بخ�ش خصوص�ی و 50 درص�دی 

بخ�ش دولتی در اج�رای پروژه ها 
بود. پیل پایه تأکی�د کرد:  در حال 
حاض�ر ت�الش می کنیم که س�هم 
بخ�ش غیردولت�ی و خصوصی را 
در اج�رای پروژه ها افزایش دهیم 
تا از منابع بیشتری استفاده کنیم. 
قائم مق�ام وزیر راه و شهرس�ازی 
راس�تای  در  ک�رد:  خاطرنش�ان 
ب�رای  بخ�ش خصوص�ی  ج�ذب 
اج�رای پروژه ه�ا س�عی می کنیم 

حمای�ت وزارت راه و شهرس�ازی 
از آنه�ا افزای�ش یابد تا ب�ا وجود 
مش�وق های گوناگ�ون منابع قابل 
توجهی از سوی بخش خصوصی به 
توسعه حمل و نقل اختصاص یابد. 
پیل پایه با اشاره به اینکه مشوق ها 
برای جذب س�رمایه گذاری بخش 
خصوصی متنوع خواهد بود،  ادامه 
داد:  در راس�تای حمای�ت کافی از 
بخ�ش خصوص�ی،  تضمین س�ود 

س�رمایه گذاری و تضمی�ن توجیه 
مالی مطلوب در اجرای پروژه های 
آزاد راه�ی و بازپرداخ�ت از محل 
عوارض در شرایط مطلوب، مدنظر 
اس�ت. وی ادام�ه داد: در واق�ع با 
افزایش نرخ ع�وارض آزاد راه های 
خصوص�ی و تعیی�ن م�دت زمان 
انگیزه  بازگش�ت س�رمایه،  کمتر 
بخ�ش  س�رمایه گذاری  ب�رای 

خصوصی بیشتر می شود.
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براي توانمندسازي و متحد شدن کارفرمایان همه تشکل هاي کارفرمایي باید به عضویت کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ایران درآیند.  محمد 
عطاردیان � دبیرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ایران با بیان این که حدود 300 سندیکاي کارفرمایي عضو کانون ما هستند، اظهار کرد: 50 
یا 60 انجمن کارفرمایي عضو کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ایران نبوده که از این تعداد چند انجمن در حال مذاکره براي عضویت در کانون 
و بقیه نیز انجمن هاي فردي هستند که ثبت شده ولي فعالیتي ندارند.  وي ادامه داد: به طور کلي کانون ما خواهان جمع کردن همه تشکل  کارفرمایي 
و توانمند کردن آنان است. عطاردیان با تاکید بر این که کانون مشروعیت قانوني دارد، خاطر نشان کرد: در سال 85 در زمان تشکیل کانون کارفرمایان 
ایران تمامي مطالب به نفع ما بود و قانون نیز به نفع ما راي داد.  دبیرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایان ایران تصریح کرد:  هر کانوني ابتدا 
فراگیر نمي ش�ود و بعد عضو بپذیرد بلکه ابتدا عضوگیري کرده و س�پس فراگیر مي شود.  وي افزود: ما در حال مذاکره، جذب و ایجاد اتحاد بین همه 
تشکل ها هستیم و همه آن هایي که عضو ما نبوده و تحت پوشش وزارت کار نیز نیستند مي توانند با ما هماهنگ شوند.  عطاردیان با بیان این که بیش 
از هزار و 200 تش�کل کارفرمایي ثبت ش�ده در وزارت کار وجود دارد که بس�یاري از آن ها فعالیتي ندارند، اظهار کرد: بعضي از تشکل هاي کارفرمایي 
مي گویند که حتي توان پرداخت س�االنه 480 هزار تومان حق عضویت کانون را نیز ندارند، این چه کانون کارفرمایي اس�ت که حتي تا این میزان نیز 
درآمد ندارد ولي ما حتي براي عضویت این کانون ها نیز شرایطي را در نظر مي گیریم. دبیرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ایران در پایان 
گفت: ما براي اتحاد و توانمند ش�دن همه تش�کل هاي کارفرمایي مي خواهیم تا عضو کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایان ایران ش�وند.  داوود 
جواني � عضو هیات مدیره کانون انجمن هاي صنفي کارفرمایان شرکت هاي خدماتي پشتیباني، فني و مهندسي � نیز در گفت وگو با ایسنا در این باره 
اظهار کرد: با توجه به منحل شدن کانون عالي کارفرمایان ایران در سال 85 و راي دادگاه به نفع کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ایران عمده 
تشکل هاي کافرمایي به عضویت آن در نیامده اند. وي ادامه داد:  کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ایران جایگاه قانوني دارد اما اکثریت جامعه 
کارفرمایي در عضویت آن نیستند. جواني گفت: بیشتر اعضاي کانون کارفرمایي فعلي از صنف حمل و نقل و شرکت هاي ساختماني هستند و سایر 
کارفرمایان هنوز به عضویت آن در نیامده اند.  عضو هیات مدیره کانون انجمن هاي صنفي کارفرمایان شرکت هاي خدماتي، پشتیباني، فني و مهندسي 

در پایان اظهار کرد: در حال حاضر براي بر طرف کردن این مشکل مذاکراتي صورت گرفته که هنوز نهایي نشده است./ایسنا

مهندس عطاردیان خواستار شد: 

عضویت همه تشـکل هاي کارفرمایي در کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ایران

 جناب آقاى مهندس احمد طائب
مدیرعامل محترم شرکت مهندسان مشاور مژدا

و عضو محترم هیأت بازرسان شوراى هماهنگی تشکلهاى مهندسی، صنفی   و حرفه اى کشور

با دریغ و تأس�ف خبر درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان را دریافت کردیم. این مصیب�ت بزرگ را به 
جنابعال�ی و خان�واده محترم تس�لیت ع�رض می نمائیم. ب�رای آن مرحوم علّو درج�ات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
اعضاى هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهاى ساختمانی
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اشاره: قانون ماليات بر ارزش افزوده مشکالتی را برای شركتهای 
مهندسی پيمانکار پروژه های عمرانی ايجاد كرده است به نوعی 
ك��ه نهادهای كارفرمايی دولت��ی از طرفی اصل طلب پيمانکاران 
پروژه های عمرانی را نمی پردازند، از سويی صورت وضعيت آنها 
نيز ماه ها در چرخه اداری دچار اطاله رسيدگی می گردد و پرداخت 
نمی ش��ود، و در پايان بدون هيچ قصور و تقصيری پيمانکاران 
پروژه های عمرانی جرمه می شود، در واقعيت امر نحوه برخورد 

با پيمانکاران مصداق شعر معروف سعدی است كه می گويد:

آهنگ�ری  بل�خ  در  ک�رد  گن�ه 

ب�ه شوش�تر زدن�د گردن مس�گری

يعن��ی در مقابل مبلغی كه خود بايد بپردازند تا پيمانکار آن را 

به حس��اب ماليات بر ارزش افزوده و اري��ز نمايد، اقدامی به 
عمل نمی آورند؛ ولی به جرم ناكرده از پيمانکاران پروژه ها به 
ازاء هر ماه 2/5 درصد يعنی در س��ال 30 درصد جريمه عدم 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و دريافت می شود 
كه اين امر وقت و انرژی فراوانی را از ش��ركتهای عضو هدر 
می ده��د و هزينه ه��ای هنگفتی را نيز به آنه��ا تحميل می كند. 
بر همين اس��اس انجمن شركتهای س��اختمانی به پيشنهاد و 
درخواس��ت ش��ركتهای عضو، توماری تهيه و پس از امضاء 
آن توس��ط ش��ركتهای انجمن، آن را به مقامات ارشد نظام و 
مسئوالن نهادهای تصميم گير و اثرگذار ارسال كرده است كه 
متن آن و نامه های ارسالی عينًا در ماهنامه پيام آبادگران برای 

اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پيام آبادگران درج می شود.

 به نام خدا 
شرکتهای ساختمانی شاغل در طرح های سازندگی کشور، سالیان درازی 
اس�ت که در هیأت پرچمداران آبادانی این مرز و بوم، بخش طوالنی از 
دوره حیات خود را برای س�اخت پروژه ه�ای پیمانکاری در اقصی نقاط 
مملکت از گرمترین تا سردترین مناطق دور و نزدیک مصروف نموده اند 
که بخش اعظم جامعه قادر و یا حاضر به انجام و تحمل مشقات آن نیستند. 
ما راه می س�ازیم وقتی هنوز راهی در آن منطقه نیس�ت. ما پل می س�ازیم 
وقتی ارتباطی بین دو طرف رودخانه یا جاده وجود ندارد. ما سد می سازیم 
زمانی که مهاری بر طغیانهای سرکش رودخانه متصور نیست؛ ما ساختمان 
می سازیم وقتی هنوز کوچکترین امکاناتی به منطقه نیامده است. شرکتهای 
س�اختمانی نماد تمدن و توس�عه جامعه هس�تند و از این طریق 20درصد 
جمعیت   شاغل در میهن عزیزمان زندگی توأم با عزت نفس خود را اداره 
می نمایند. این ش�رکتها به اتکاء عش�ق و عاقه به میهن اس�امی خود این 
حرفه پرزحمت را انتخاب نموده اند و توانسته اند افتخارات بسیاری در همه 
زمینه های ساخت و س�از اعم از سد، راه، نیروگاه، پروژه های نفتی، انواع 

ساختان ها و غیره برای کشور همیشه سربلندمان کسب نمایند.

 طی س�الهای اخیر نه تنها هیچ توجهی به ا ین صنف و فعاالن آن نش�ده 
بلکه در عوض با هجمه آس�یب ها و مش�کات فراوان روبرو بوده اس�ت. 
تبع�ات قانون�ی مالیات بر ارزش افزوده ک�ه از 87/7/1 جاری گردیده از 
این دس�ت می باش�د. موضوعی که فی نفس�ه منطقی و در راستای توسعه 
پایدار بوده و مورد تأیید  حمایت فعاالن حرفه پیمانکاری اس�ت، قانونی 
که در س�ایر کشورها نیز تحت عنوان قانون مالیات بر مصرف و یا مالیات 
بر ارزش افزوده جاری اس�ت و نتایج مثبتی به آن مترتب اس�ت ولی به 
ج�رأت می توان گفت که در مصوبه 87/6/24 این قانون و نحوه اجرای 
آن از حی�ث فعالیته�ای پیمان�کاری ک�ه در حال حاضر اعمال می ش�ود 
کمترین مداقه و کارشناس�ی صورت گرفته و در واقع براس�اس مناسبات 
رایج در بازار تنظیم و کلیه معامات فرض نقدی شده و هیچ دقتی به نوع 

خدمات پیمانکاری و ترتیب و روال معمول در این حرفه نشده است.

شرکتهای ساختمانی مجری طرحهای عمرانی و غیرعمرانی که سالهاست 
مالیات مس�تقیم خ�ود را زودت�ر از همه صنوف و ح�رف دیگر پرداخت 
نموده و کمترین مش�کات را در پرداخت مالیات خود ایجاد نموده اند، 
منصفانه نیس�ت دچار مش�کات و جرائم سنگین ناشی از اجرای نادرست 

این قانون گردند که در واقع از اراده ایشان خارج است.

س�ازمان امور مالیاتی کشور می تواند با عنایت به اختیاراتی که براساس 
ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده در نحوه اجرای قانون و شناخت 
م�وارد مختل�ف و حالتهای خاص و انعطافه�ای الزم پیش بینی و تصریح 
شده است و ترتیبات اجرائی احکام مقرر را معطوف به ماده 219 قانون 
مالیاتهای مستقیم نموده است، تفاهمی با سندیکای شرکتهای ساختمانی 
ب�ه نمایندگی ش�رکتهای پیمان�کاری بعم�ل آورد و براس�اس واقعیتهای 

مترتب به این حرفه به مشکات ایجاد شده پایان دهد.

منصفانه، عادالنه، منطقیه و قانونی و لذا بی تردید شرعی هم نیست که:

• دستگاه های اجرایی که عمدتًا دولتی و یا تحت نظارت دولت هستند 
از پرداخ�ت این مالیات اس�تنکاف ورزند ول�ی در مقابل پرداخت اصل 
و جرائم س�نگین این مالیات دریافت نش�ده بر ذّم�ه پیمانکاران پروژه ها 

قرار بگیرد!

•یا اینکه دس�تگاه های اجرائی متعهد، مالیات بر ارزش افزوده را بهنگام 
پرداخ�ت وجوه صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت نمایند ولی جرائم 
تأخی�ر در پرداخت آن از روز تحریر صورت وضعیت تا روز پرداخت بر 

عهده پیمانکاران قرار بگیرد!

•همچنین دولت و دس�تگاه ها و سازمانهای تابع آن ماه ها یا حتی سالها 
وجوه س�نگینی ب�ه پیمانکاران بدهکار باش�ند ولی از س�ویی دیگر بابت 
وجوه مالیات پرداخت نش�ده، جرائم س�نگینی را عاوه بر این وجوه از 

همین پیمانکاران مطالبه نمایند!

شرکتهای ساختمانی امضاکننده زیر از مسئوالن و مراجع ذیربط مصرانه 
درخواس�ت می نمایند تا بدون فوت وقت در اجابت درخواس�تهای زیر 

امر به اقدام فرمایند:

•ب�ا توجه به آزمایش�ی بودن دوره پنجس�اله برای این قان�ون، به جای 
جریمه کردن ش�رکتهای س�ازنده مملکت که تنها یک مأمور وصول آن 
ه�م بدون داش�تن اختی�ارات و اهرمهای فش�ار بر کارفرمای�ان خود که 
پرداخت کنندگان اصلی این مالیات هستند اشکاالت قانون را جمع آوری 
و نسبت به اصاح آنها اقدام نمایند و تا آن زمان به استناد ماده 25 قانون 
ک�ه نحوه درس�ت اجرا کردن ای�ن قانون را در حیطه س�ازمان مالیاتی 
کش�ور قرار داده، نس�بت به درس�ت اجرا کردن آن اقدام نمایند.یعنی 
مالیات بر ارزش افزوده را از کارفرمایان طلب نمایند و آنها را مش�مول 
جریمه تأخیر قرار دهند نه شرکتهای پیمانکاری که فقط مأموران وصول 

آن هم بدون هیچگونه قدرت و اهرم فشاری هستند.

•در صورت لزوم نسبت به تصریح و بازنگری و صدور ماده واحده اصاح 
قان�ون علی الخصوص موضوع م�اده 11 )تاریخ تعلق مالی�ات( و تمهید و 
تصریح خاص در مورد فعالیتهای پیمانکاری در متن قانون دس�تور عاجل 
ص�ادر نموده و زم�ان پرداخت وجوه صورت وضعی�ت کارکرد پروژه ها، 

تاریخ تعلق مالیات محسوب شود.

•نسبت به »کان لم یکن« کامل جرائم متعلقه به وجوه این قانون از روز 
جاری شدن آن تا به امروز و از امروز تا اصاح قانون بر پیمانکارانی که 

مبالغ مالیات را از کارفرمایان دریافت نکرده تا پرداخت نمایند.

• نس�بت به معلق نمودن همه احکام تشخیص و قطعی صادره از سوی 
ممیزی�ن مالیات ب�ر ارزش افزوده ب�ه پیمانکاران فوق االش�اره تا اطاع 
ثان�وی یعنی اصاح قان�ون »کان لم یکن« نمودن جرائ�م متعلقه اقدام 

عاجل مبذول فرمایند.

• نس�بت به تش�کیل کارگروه تخصصی متش�کل از کارشناس�ان انجمن 
صنفی ش�رکتهای س�اختمانی و کارشناسان محترم س�ازمان امور مالیاتی 
کشور جهت اطاع دقیق سازمان از ماهیت قراردادها و حیطه تعهدات 
پیمانکاران و رس�یدگی به شکایات ش�رکتهای مشمول و اجرای بندهای 

1 تا 4 فوق و همچنین تنظیم تفاهم نامه اقدام عاجل مبذول فرمایند.
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کمیسیون قوانین و مقررات در جلسات مرداد  و شهریورماه جهت تحقق 
برنامه های خود اقدامات ذیل را عملی نموده است.

•موضوع بازنگری »آئین نامه تضمین درمعامالت دولتی« که توس��ط 
دبیر انجمن در دستور کار کمیسیون قوانین و مقررات قرار گرفته بود به 
کارگروه واگذار ش��د که بعد از بررسی مفصل کارگروه، موضوع در جلسه 
90/5/2 کمیسیون مطرح و نظر نهایی کمیسیون اخذ  و طی گزارشی در 
مورخ 90/5/5 باستحضار دبیر انجمن رسید و پس از ارائه نظرات انجمن 
به معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری جهت اعمال نظر در تدوین آئین 

نامه جدید ارسال گردید. 
•با توجه به بررسی و اصالح قانون کار توسط وزارت کار وامور اجتماعی، 
جهت اخذ نظرات اعضاء محترم انجمن نامه ای باعنوان »قانون کار در دست 
بررسی است« برای اعضاء ارسال شد و در جلسه مورخ 90/6/6 کمیسیون 
آقای مهندس پورشیرازی و در مورد پیشینه قانون کار و چگونگی اصالحات 
ونیاز قانون کار به اصالح و تدوین قانون توضیحاتی ارائه و سپس با تجمیع 
نظرات بحث و بررس��ی ش��د و آقای مهندس پورشیرازی بعنوان نماینده 

انجمن موضوع را در جلسات آتی کمیته بازنگری دنبال خواهند کرد.
• بررسی ماده 53 شرایط عمومی پیمان که توسط رئیس هیأت مدیره 
انجمن در دستور کار کمیسیون قرار گرفته بود توسط کمیسیون بررسی 
و به جمع بندی نهایی رس��ید و  نامه تهیه شده جهت استحضار ریاست 
هیأت مدی��ره انجمن و ارائه نظرات به س��ازمان معاون��ت برنامه ریزی و 
ش��رکت در جلسات بررسی و تدوین شرایط عمومی پیمان تقدیم شد و 
آقای مهندس جمالی به عنوان نماینده کمیس��یون قوانین و مقررات به 

اتفاق رئیس هیأت مدیره جناب آقای مهندس ملكیانی فرد در جلس��ات 
شرکت و از نقطه نظرات کمیسیون و انجمن دفاع نمودند.

       متن طوماری که در خصوص درخواس��ت انجام بازنگری در قانون 
ارزش افزوده نوشته شده بود با اخذ بیش از 250 امضاء از اعضاء محترم 
ب��رای مقام��ات ذیصالح ارس��ال گردید که رئیس کمیس��یون قوانین و 
مقررات به عنوان نماینده انجمن مورد را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری 

می نمایند و با کسب نتیجه الزم، موضوع اطالع رسانی می گردد.
•از موضوعات ارجاعی از س��وی هیأت مدیره انجمن، بررس��ی آئین نامه 
تش��خیص صالحیت پیمانكاری بود. باتوجه به اهمیت موضوع و درگیر 
ب��ودن همه اعضا صنف با آئین نامه و نحوه اجرای آن توس��ط س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، جلسه فوق العاده ای درکمیسیون قوانین و مقررات 
تشكیل و بررسی شد و مقررگردید با تشكیل کارگروهی و بررسی بیشتر 
موضوع و طرح درکمیس��یون موضوع به ریاس��ت محت��رم هیأت مدیره 

گزارش گردد.
•ب��ا ارس��ال نامه های��ی ب��ه دو انجمن صنف��ی تأسیس��ات و انجمن 
ش��رکت های راهس��ازی نیز درخواست اعالم نظر ش��د تا با جمع بندی 
نظرات س��ایر اصناف و اعضا محترم در جهت حل مش��كالت و بهبودی 

روند بررسی ها و پاسخگوئی سایت و سازمان اقدام عملی انجام گیرد.
•بررس��ی نامه ه��ای و مكاتبات اعضاء محترم در خصوص مش��كالت 
قانونی و حقوقی اعضاء و ارائه راهكار در حد توان کمیس��یون طبق روال 

معمول صورت گرفت.
سیامک مسعودی/  رئیس کمیسیون  

  گزارش  عملکردکمیسیون قوانین و مقررات 

کمیسیون اقتصادی و بانكها موارد ذیل را در مرداد  و شهریور  ماه  برای 
تحقق برنامه های مصوب خود در دس��تور کار داش��ته و در تالش برای 

دستیابی به اهداف و برنامه های خود می باشد.
• با توجه به مش��كالت عمده پیمانكاران که درارتباط با مدیریت بر 
نقدینگی مجموعه و تعهدات و تضامین مرتبط می باشد و تأمین موارد 
فوق که در تعامل با بانكها عملی میگردد، کمیس��یون در جهت  تالش 
برای اصالح خدمات بانكی مورد نیاز اعضاء و تسهیل ارائه خدمات با تكیه 
بر محور" رفتار گروهی" پس از جلسات مكرر و بررسی های الزم تصمیم 
گرفت طی نامه ای از اعضای محترم انجمن درخواست نماید تا اطالعات 
فعالیتهای بانكی خود را در زمینه اخذ ضمانت نامه و تسهیالت به انجمن 
ارائ��ه نمایند که متعاقباً پس از اس��تخراج آم��ار و اطالعات مورد نیاز و 
پردازش آن در خصوص نحوه تعامل با بانک ها براساس نیازهای اعضاء و 
راه های حل مشكالت در خصوص همكاری با بانک ها جهت بهره برداری 
بهینه اقدام ش��ود؛ با انجام اقدامات اولیه )ارسال نامه به اعضاء( و صرف 
زمان متأسفانه  اطالعات ارائه شده از سوی اعضاء، تعداد قابل مالحظه ای 
جهت بررس��ی آم��اری نبوده و نمی ت��وان به اطالعات آم��اری مفید و 
مؤثری دس��ت یافت، با این حال ضمن گ��ردآوری اطالعات و پردازش 
آن، آسیب شناس��ی عدم استقبال نیز در اولین جلسه مورد بررسی قرار 

می گیرد تا نتیجه الزم حاصل گردد.
•کمیس��یون در ح��ال تجمیع اطالع��ات از کلیه بانک های کش��ور 
در خصوص ارائه تس��هیالت و خدمات بانكی می باش��د که با گردآوری 

و بررس��ی جامع اطالعات از نحوه خدم��ات و تعامل بانک ها، مذاکراتی 
نی��ز با بانک های مط��رح و مورد نظرجهت اخذ امتیازات و تس��هیالت 
بهتر و بیش��تری در جریان می باش��د که پس از کسب نتیجه به اطالع 

اعضاءمحترم خواهد رسید.
•از بحث ه��ای مهم  کمیس��یون در مرداد ماه بحث تأدیه خس��ارت 
تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانكاران بوده که راه های چگونگی احقاق 
حق و مس��تندات قانونی و روش اجرای��ی کردن این حق مورد بحث و 
بررس��ی کمیسیون قرار گرفت که با انتشار مقاله ای در این خصوص به 
منظور تكمیل اطالع��ات و آگاهی اعضا از روش های احقاق حق، ادامه 

پیدا خواهد کرد.
•با درخواست دبیر محترم انجمن در شورای عالی اشتغال از ریاست 
جمهوری جهت تصویب بخش��نامه تس��ری  تقس��یط  5 ساله بدهی 
واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی به فعالیت های پیمانكاری، انجمن 
با واگذاری پیگیری موضوع به رئیس کمیسیون، کمیسیون اقتصادی و 
بانكها ضمن جمع آوری اطالعات و آمار ش��رکتها و پیمانكاران،  پیگیر 
ابالغ بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانكهای عامل می باشد که پس از 
ابالغ بخشنامه جهت استفاده از امكانات و تسهیالت این مصوبه، به اطالع 

اعضاء محترم خواهد رسید.
•از موضاعات مهم کمیس��یون، چگونگی وصول مطالبات است که به 

عنوان دستور کار آتی کمیسیون مصوب شده است.
بهمن دادمان/رئیس کمیسیون

  اشاره: ضمن تشکر از اعضای کمیسیونهای مختلف انجمن شرکتهای ساختمانی مقرر است در هر شماره ماهنامه پیام آبادگران 
عملکرد ناش�ی از نشس�ت ها و جلسات کمیسیونها منعکس ش�ود به همین جهت گزارش کمیس�یون امور اقتصادی و بانکها و 

کمیسیون قوانین و مقررات برای اطالع بیشتر خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران درج می شود.

گزارش فعالیتهاى کمیسیون امور اقتصادى و بانکها
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سهام  این  از  برخی  که  آنجا  از   
توسط شرکت های وابسته به نهادها 
و موسسات عمومی غیردولتی و نیز 
شبه دولتی  به  معروف  شرکت های 
شده؛  خریداری  بورس  طریق  از 
خصوصی  بخش  سهم  بنابراین 
حقیقی، حداکثر 13/5 درصد از کل 
حال  است.  شده  گزارش  واگذاری ها 
با توجه به اینكه خصوصی سازی در 
شرایط کنونی اقتصاد ایران می تواند 
کند  عمل  راهگشا  یک  عنوان  به 
مشكالت  از  بسیاری  گره گشای  و 
اقتصادی و ضعف های مدیریتی کشور 
باشد، به جاست که ابتدا موانع موجود 
را بررسی و سپس در پی یافتن راهی 
روند  پیشرفت  سرعت  بهبود  برای 

خصوصی سازی باشیم.
از  یكی   44 اصل  از  جدید  تفسیر   

اقتصادی کشور رخ داده و  اتفاق هایی است که در نظام  بهترین 
با وجود  انجام شده -  تا به حال  واگذاری هایی که در این راستا 
کاستی ها و ضعف ها - مثبت ارزیابی می شوند. به طور کلی می توان 

تا  خصوصی سازی  بستر  که  گفت 
داشته  جلو  به  رو  حرکتی  حال  به 
بخشیدن  سرعت  برای  اما  است، 
چه  و  کرد  باید  چه  موضوع  این  به 
قرار  کار  دستور  در  را  برنامه هایی 
داد؟ به عبارت دیگر مشكل اساسی 
است  شده  روند  این  رشد  مانع  که 
را کجا باید جست وجو و رفع کرد؟ 
در  خصوصی سازی  هدف  مهم ترین 
عمده  بخش  انتقال  کنونی،  شرایط 
خصوصی  بخش  به  کشور  اقتصاد 
شد،  اشاره  که  همان طور  اما  است؛ 
آمار و بررسی ها حاکی از آن است که 
قسمت عمده شرکت های خصوصی 
شده یا هنوز در مالكیت دولت مانده 
واگذار  شبه دولتی  نهادهای  به  یا  و 

شده اند. 
این موضوع ما را با یک مشكل جدی 
مواجه می کند؛ اینكه هنوز خصوصی سازی به شكل دولتی است و 
تغییرات و تحوالت موردنظر محقق نشده  و در آینده نیز نمی توان 
انتظار تغییر شگرفی داشت، اما یک مساله اساسی که مانع پیشرفت 

جایگاه
 بخش خصوصی

 در پایگاه  خصوصی سازی 
یک مساله اساسی که مانع پیشرفت 
رون�د خصوصی س�ازی در کش�ور 
ش�ده این است که بخش خصوصی 
 توانایی خرید این شرکت ها را ندارد.
 در نتیجه روند خصوصی سازی کند 
شده و این بخش که گروه هدف اصلی 
است، ولی قدرت خرید را ندارد، کنار 
می رود و ش�رکت های ش�به دولتی 
که منابع کاف�ی در اختیار دارند، در 
جلوی صف قرار می گیرند و در عمل 
شرکت های خریداری شده دوباره در 

چرخه دولتی باقی می مانند
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روند خصوصی سازی در کشور شده این است که 
را  شرکت ها  این  خرید  توانایی  خصوصی  بخش 
ندارد. در نتیجه روند خصوصی سازی کند شده و 
این بخش که گروه هدف اصلی است، ولی قدرت 
خرید را ندارد، کنار می رود و شرکت های شبه دولتی 
که منابع کافی در اختیار دارند، در جلوی صف قرار 
می گیرند و در عمل شرکت های خریداری شده 

دوباره در چرخه دولتی باقی می مانند. 
برای رفع این مشكل پیشنهاداتی مطرح شده است 
از قبیل اینكه در برنامه پنجم اقتصادی، ارگان های 
سهام  خرید  برای  محدودیت هایی   با  شبه دولتی  
جدید مواجه هستند، اما چنین راه حل هایی راهگشا 
نیستند و تاثیری روی مساله اصلی یعنی نداشتن 
قدرت خرید بخش خصوصی، نخواهند داشت. مثال 
اگر شرکتی مثل فوالد مبارکه بخشی از سهامش 
را برای فروش گذاشت، آیا بخش خصوصی واقعی 
جواب  مواقع  بیشتر  در  دارد؟  را  آن  توان خرید 
این سوال منفی است؛ زیرا در همین مثال یک 
 1500 حدود  مبارکه  فوالد  درصدی   20 بلوک 
کردن  قسطی  حتی  دارد.  ارزش  تومان  میلیارد 
سهام شرکت ها نیز نتوانسته است به تسهیل امر 
خصوصی سازی کمكی کند؛ زیرا بخش خصوصی 
توانایی پرداخت مبالغ قسط ها را نیز ندارد. پس 
مشكل اساسی را باید در ضعف منابع و امكانات 
دنبال  به  و  کرد  جست وجو  خصوصی  بخش 
با  مثال،  عنوان  به  بود.  آن  رفع  برای  راهكاری 
تعیین سازوکار قانونی جدیدی شاید بتوان امكان 
تاسیس صندوق هایی را به وجود آورد که به یک 

شرکت در حال خصوصی شدن اختصاص یابند.

 حتی شاید بتوان قوانینی در نظر گرفت تا از ورود شبه دولتی ها جلوگیری شود و تنها افراد حقیقی و شرکت های خصوصی حق خرید سهام آن را داشته 
باشند. می توان برای این کار صندوق مجمع موسسانی تشكیل داد و برای آن که سهامداران خرد نشوند، حداقلی برای خرید سهام در نظر گرفت. به این 
ترتیب سهامداران، مجمع موسسان و هیات مدیره را انتخاب می کنند و در نهایت مدیرعامل انتخاب خواهد شد و از این راه بلوک خریداری شده ارزش 
مدیریتی نیز پیدا خواهد کرد. پیش بینی می شود که بعد از مدتی ارزش سهام خریداری شده باالتر از سهم های معمولی برود، زیرا احتمال اینكه گروهی 
بخواهند حداکثر سهام را در دست بگیرند و ارزش مدیریتی آن را از آن خود کنند، زیاد است. به این ترتیب در بدترین حالت سود سهام به اندازه ای 
خواهد بود که در بورس عرضه می شد و در بهترین حالت، بازده قابل توجهی برای سهامداران خواهد داشت. از نقاط مثبت این پیشنهاد می توان به فروش 
نقدی آن اشاره کرد، به این معنا که دولت با فروش نقدی  به یكی از خواسته های مهم خود دست پیدا می کند و از این راه منفعت خواهد برد. یافتن 
راهكارهایی نظیر آنچه گفته شد، به برنامه ریزی و تحقیق زیادی نیاز دارد، اما با حرکت در جهت راهگشایی مسیر خصوصی سازی می توان موجبات تقویت 
بخش خصوصی را فراهم کرد و قدم موثری در راستای حمایت از اصل 44 و واگذاری شرکت های دولتی برداشت. به این ترتیب می توان انتظار داشت 
که بسیاری از مشكالت اقتصادی، بیكاری و نگرانی ها تا حد زیادی حل شوند. ضمن اینكه با پیدایش فرهنگ سهامداری و مسوولیت پذیری، تحوالت 

اساسی در ساختار مدیریتی هم ایجاد می شود که در بلندمدت نقش پررنگی را در اصالحات اقتصادی ایفا خواهند کرد. 
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در س�ال 1388 س�اخت دانش�کده فنی جهانپارس شامل 
  )Workshop(  س�اختمان آموزش�ی، کارگاه تخصص�ی
و پژوهش�کده ب�ا زیربن�ای کل 6000 متر مرب�ع در زمینی 

 ب�ه مس�احت 40.000 مت�ر مربع و
 با مجم�وع اعتبار 60 هزار میلیون 
ریال  توس�ط ش�رکت جهانپارس 

شروع شد.
روز 6 ش��هریور م��اه 1390 و در هفته 
دولت پنج پروژه در دانش��گاه ش��یراز 
افتتاح ش��د که نخس��تین پ��روژه آن 
مربوط به همین دانش��كده کارافرینی 
بود. در این مراس��م آقای مهندس نادر 
عطائی رئی��س هیئت مدیره ش��رکت 
جهانپ��ارس، مهندس ص��ادق عابدین 
استاندار ش��یراز، مهندس ملكیانی فرد 
رئیس هیأت مدیره انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی، آقای دس��تغیب نماینده 
شیراز و تعدادی از مسئولین استانی و 

اساتید دانشگاهی حضور داشتند. 
در ابت��دای ای��ن مراس��م دکتر محمد 
مؤذنی، ریاست دانشگاه شیراز با عرض 

خیرمقدم خدمت اس��اتید و مقامات اس��تانی  به معرفی دانشگاه 
ش��یراز پرداختند. ایشان گفتند: دانشگاه ش��یراز از دانشگاه های 
قدیمی ایران با حدود 70 سال سابقه است و از جمله دانشگاه های 

جامع و مادر کشور می باشد که تقریباَ در همه رشته های مختلف 
علمی پذیرش دانش��جو دارد. این دانش��گاه چهار دانشكده فنی و 
مهندس��ی دارد که با اضافه شدن دانشكده  کارآفرینی تعداد این 
دانش��كده ها به پنج دانش��كده  رسید. 
بیش از 70 درصد پذیرش این دانشگاه 
و  تكمیل��ی  تحصی��الت  مقاط��ع  در 
دکتری است و مجموعاً در 328 رشته 
و گرای��ش تحصیلی پذیرش دانش��جو 
دارد . در ح��ال حاض��ر قریب 20 هزار 
نفر دانشجو در 55 بخش تخصصی این 
دانشگاه مش��غول به تحصیل هستند  
و 600 نفر عض��و هیأت  علمی که 40 
درص��د آنها در س��مت دانش��یاری یا 
اس��تادی قرار دارند فعالیت آموزش��ی 
آن را عهده دار می باش��ند؛ شایان ذکر 
اس��ت که 10 نفر از چهره های ماندگار 
ایران نیز در این دانشگاه مشغول به کار 
هس��تند و10 قطب از قطبهای علمی 
کش��ور در آن اس��تقرار دارند. در این 
دانشگاه 200 آزمایشگاه تخصصی، 11 
کتابخانه تخصصی و 25 مرکز پژوهشی 
فعالیت می کنند. در مجموع از نظر توانمندی علمی و تنوع تعداد 
رشته های تحصیلی، دانشگاه شیراز بعد از دانشگاه تهران در رتبه 

دوم قرار دارد. 

 
براس�اس س�ند چش�م اندار 20 
س�اله، جمهوری اس�امی ایران 
بای�د در س�ال 1404 ب�ه مق�ام 
اول عل�م و فن�اوری در منطق�ه 
ب�ار  یاب�د.  دس�ت  خاورمیان�ه 
سنگین این اقدام بزرگ بر دوش 
دانش�گاه ها اس�ت و دانشگاه ها 
وقت�ی می توانن�د از عه�ده این 
ام�ر خطیر برآیند که مش�کات 
از س�ر راه آنها برداش�ته شود 
و دانشگاه به طور خاص مورد 

توجه مسئوالن قرار گیرد.

 مهندس ملکیانی فرد در مراسم افتتاح دانشکده فنی جهانپارس مطرح کردند
همراهی علم و عمل بهترین راه ارتقای بهره وری است 
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ریاس��ت دانشگاه ش��یراز در ادامه گفت: بدون تردید این دانشگاه یكی 
از نقاط قوت اس��تان فارس است و افتخار دارد در زمینه تربیت دانش 
آموختگان مورد نیاز جامعه و در زمینه تولید علم و پیش��برد مرزهای 
دانش تالش می کند. اما این دانش��گاه با وجود این ویژگی های مثبت 
مس��ائل و مشكالتی هم دارد که امیدواریم مسئوالن برای حل آنها به 
ما کمک کند. اولین مش��كل پراکندگی واحدهای دانش��گاهی در 25 

نقطه شهر شیراز اس��ت که این پراکندگی 
باعث ه��در رفتن وقت ، بودج��ه و موجب 
مش��كالت امنیت��ی، مدیریت��ی و کاه��ش 
کارآمدی می ش��ود. البته طبق طرح جامع 
دانش��گاه، در نظر داریم با حمایت استاندار 
هم��ه دانش��كده ها را در پردیس دانش��گاه 
شیراز متمرکز کنیم. مشكل دیگر فرسودگی 
ساختمانها و فضاهای کالبدی است که نیاز 
به بازسازی و تعمیرات اساسی دارد. کمبود 
تجهیزات آزمایش��گاهی و تحقیقاتی نیز از 
عوامل مشكل سازی است که باید با تجهیز 
آنه��ا به فناوری های پیش��رفته روز درصدد 

رفع آن برآییم.
براساس سند چشم اندار 20 ساله، جمهوری 
اس��المی ایران باید در سال 1404 به مقام 
اول عل��م و فن��اوری در منطق��ه خاورمیانه 
دست یابد. بار س��نگین این اقدام بزرگ بر 
دوش دانش��گاه ها اس��ت و دانشگاه ها وقتی 
می توانن��د از عهده این ام��ر خطیر برآیند 
که مش��كالت از سر راه آنها برداشته شود و 
دانشگاه به طور خاص مورد توجه مسئوالن 
ق��رار گیرد. در دین مبین اس��الم نیز توجه 
زیادی به جایگاه و اهمیت علم ش��ده است. 

تأکی��د امام راحل و مقام معظم رهبری هم بیانگر این موضوع اس��ت 
که باید دانش��گاه ها به طور خ��اص مورد عنایت و توج��ه قرار گیرند. 
امروز در هفته دولت ضمن گرامی داش��ت یاد شهیدان رجایی و باهنر 
شاهد افتتاح حدود 12 هزار متر مربع فضای کالبدی در قالب 5 پروژه 
هس��تیم که 3 مورد آنها در پردیس مرکزی دانش��گاه شیراز است. دو 

مورد هم در دانشكده کشاورزی است.
بخش اصلی پروژه امروز ما مربوط به دانش��كده فنی اس��ت که حدود 
5900 مترمربع زیر بنا دارد و مجموعه ای از فضاهای اداری، آموزشی، 

پژوهشی و کارگاهی است که به اهتمام آقای عطائی ساخته شده است 
و م��ا صمیمانه از همت بلند این خیر بزرگوار قدردانی می کنیم. به هر 
حال امیدواریم کاری که ش��رکت جهانپ��ارس انجام داده الگویی برای 

بقیه شرکتها باشد.
در حال حاضر حدود 60 هزار متر مربع فضا در دست احداث داریم و 
مجوز راه اندازی 23 رشته جدید تحصیلی در دانشگاه شیراز صادر شده 
که به همین دلیل ب��ه فضاهای زیادی احتیاج داریم که ترجیحاً همه 

باید داخل پردیس مرکزی باشد.
در ادام��ه این برنامه مهن��دس نادر عطائی رئی��س هیأت مدیره گروه 
جهانپ��ارس با تبریک گفتن تقارن هفته دول��ت با ماه مبارک رمضان 
عنوان کردند: برقراری ارتباط منس��جم صنعت و دانش��گاه از الزامات 
توسعه پایدار هر کشوری است ولی تاکنون در کشور ما این فرایند به 
صورت اصولی شكل نگرفته و موجب کمبود کارشناس ماهر در بعضی 

از رشته های خاص گردیده است.
در این راس��تا ما نیز از ب��دو انتخاب حرفه پیمانكاری و ش��كل گیری 
ش��رکت و ش��روع اجرای طرح های پیچیده صنعتی، هم��واره کمبود 
کارشناسان حرفه ای در بخش های سالمت، 
 ،)HSE( ایمن��ی و حف��ظ محیط زیس��ت
کنت��رل کیف��ی )QC(، متخصص کاالی 
 )Project Material Expert( ط��رح 
 Professional( و منش��ی گری حرفه ای
Secretary( را ب��ه خص��وص در صنعت 

نفت و گاز احساس می نمودیم.
هم��واره از خداوند متعال می خواس��تیم به 
ش��رکت توان مالی اعط��اء نماید تا حداقل 
بتوانیم برای نمونه یک دانشكده فنی شامل 
پژوهشكده  دانشگاهی،  آموزشی  کالسهای 
)Research Center( و کارگاه عملیاتی 
)Workshop( ایجاد نمائیم تا دانشجویان 
این مجتم��ع در حین تحصیل مهارت های 
الزم را در رشته تخصصی خود فرا گیرند و 
پس از فارغ التحصیلی به عنوان کارش��ناس 
وارد عرصه س��ازندگی گردند. خداوند منان 
را شاکریم که به همت کارکنان سختكوش 
گ��روه جهانپ��ارس در اول مهرم��اه 1387 
عملی��ات اجرایی این مجموع��ه آغاز و در 
اردیبهش��ت م��اه 1390 به اتمام رس��ید و 
اکنون در ش��هریورماه 1390 به دانش��گاه 

شیراز اهداء می گردد.
امید است هیأت امنای محترم و اساتید گرامی تمهیدات الزم را جهت 
برگزاری موف��ق دوره های فوق و بهره برداری بهینه از دانش��كده فنی 
جهانپ��ارس، بعمل آورند و از دانش��جویان عزیز می خواهیم که ضمن 
اهتمام بیش��تر به یادگی��ری مهارتهای تخصص��ی در دوران تحصیل، 

درحفظ و نگهداری این مجموعه کوشا باشند.
این دانش��كده ب��ا ظرفیت 480 نفر دانش��جو در زمینی به مس��احت 

40/000 مترمربع احداث گردیده که شامل بخش های زیر است:
•یک پژوهش��كده مدرن به مس��احت 2200 مترمرب��ع با فضاهای 

منس�جم  ارتب�اط  برق�راری 
صنعت و دانش�گاه از الزامات 
توس�عه پای�دار هر کش�وری 
است ولی تاکنون در کشور ما 
این فرایند به صورت اصولی 
ش�کل نگرفته و موجب کمبود 
کارش�ناس ماهر در بعضی از 
رشته های خاص گردیده است.

مهن�دس عطائ�ی:
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متناس��ب با استانداردهای بین المللی، سالن پژوهش خصوصی و 
عمومی، آزمایشگاه و دفاتر اداری.

•یک آموزش��گاه حرفه ای )Training School( با 9 کالس 
آموزش جوش��كاری به انضمام یک کارگاه عملیاتی به مس��احت 
600 مترمربع مجهز به جرثقیل سقفی برای پیش ساخت قطعات 

پاالیشگاهی.
• فضای آموزش��ی و دفاتر به مس��احت 2800 مترمربع شامل 
22 کالس درس، دفتر اساتید و اداری، سالن کنفرانس، آمفی تئاتر 

و کتابخانه.
•فضای ورزش��ی ش��امل زمین چندمنظوره فوتب��ال، والیبال، 

بسكتبال و زمین تنیس.
•فضای س��بز ش��امل 4000 اصله درخت میوه و درختچه های 

تزئینی.
گرچه هر چهار رشته یادشده باال دارای اهمیت اساسی می باشند 
ولی عالقمندم توضیحات��ی را در ارتباط با اهمیت بخش کنترل 

کیفی در صنعت نفت ارائه نمایم.
مهمترین، پیچیده ترین و حساس ترین بخش عملیات ساختمان 
 )Piping( و نصب یک مجتمع پاالیش��گاهی، بخش لوله کش��ی
آن می باش��د که این موض��وع به تفصیل در جل��د چهارم کتاب 
»مدیری��ت، نگ��رش، باورها و اخالق در حرفه« م��ورد بحث قرار 

گرفته و در حوصله این جلسه نمی باشد.
اهمی��ت این بخش به حدی اس��ت که در ص��ورت بروز خطا در 
جوشكاری، نش��ت گازهای س��می و مواد قابل اشتعال می تواند 

تلفات جانی و خسارات مالی جبران ناپذیری را وارد نماید.
در حال حاضر محتوای دوره های آموزش��ی کارشناسی به نحوی 
اس��ت که دانش��جویان با گذراندن دروس تئ��وری صرفاً با مبانی 
نظری آش��نا می شوند و همین امر س��بب می گردد بدون کسب 
مهارتهای تخصصی الزم به عنوان کارشناس وارد پهنه های کاری 
ش��وند و مجبورند کار را از استادکاران زیردست خود یاد بگیرند 
که خود تناقضی آش��كار است. در این دانشكده، فرصت فراگیری 

مهارته��ای عمل��ی تخصص��ی ب��رای 
دانشجویان فراهم می گردد.

ب��رای تحق��ق ای��ن ام��ر الزم اس��ت 
پاالیشگاه شیراز و مجتمع پتروشیمی 
فارس که نزدیكترین مجتمع نفتی به 
این دانش��كده می باشند، با تمهیداتی 
لوله کش��ی  پیش س��اخت  کاره��ای 
زی��ر 8 اینچ، س��اپورت ها و اس��كلت 
فلزی س��بک پروژه های توس��عه ای و 
را  بازس��ازی )Over Haul( خ��ود 
با قیمت مرس��وم ش��رکت ملی نفت 
به دانش��كده واگذار نماین��د تا از این 
طریق، دانشجویان عماًل وارد کارهای 
حس��اس پاالیشگاهی ش��ده و ضمن 
آم��وزش حرفه ای در حی��ن تحصیل 
مهارته��ای الزم را کس��ب نمایند و از 
طرفی درآمدی نی��ز برای گردش کار 

کارگاه عملیاتی )Workshop( حاصل گردد. باشد که مسئوالن 
آموزش عالی، س��ایر مؤسس��ات و افراد که قلبشان برای این آب 
و خ��اک می تپد، مجموعه های مش��ابه دیگری را در کنار س��ایر 

دانشگاه های کشور احداث نمایند.

مهن�دس ملکیان�ی ف�رد ریاس�ت هی�ات مدی�ره انجمن 
ش�رکتهای س�اختمانی نیز با عنوان این نكته که این مراس��م 
ابراز عملی عش��ق به نظام و وطن از سوی یكی از مدیران بخش 
خصوصی اس��ت گفت: س��ندیكای شرکتهای س��اختمانی ایران 
همزمان با ش��روع سازندگی کشور در قرن حاضر به وجود آمد و 
تأسیس آن تقریبا مقارن با تشكیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سابق بود و جالب این که سندیكای شرکتهای ساختمانی قبل از 
به وجود آمدن قانون کار در ایران تاسیس شد. اینگونه که عده ای 
از سازندگان مختلف دور هم جمع شدند و با هدف حل مشكالت، 
پیش��برد امور و شور و مش��ورت در این زمینه سندیكا را در سال 
1326 پایه نهادند که حدود 64 س��ال عمر دارد و قریب به اتفاق 
شرکتهای سازنده میهن عضو آن هستند از جمله شرکت محترم 

جهانپارس هم یكی از اعضای قدیمی این انجمن است.
بر اس��اس شناختی که از آقای عطائی 
و فرزند ایش��ان دارم هرگز نمی خواهم 
صحبتها ب��ه گونه ای باش��د که تبلیغ 
بیجایی برای شرکت باشد زیرا معتقدم 
اج��ر معن��وی و اصل تفك��ر مخدوش 
می ش��ود اما با توجه ب��ه این که »من 
لم یش��كرالمخلوق لم یش��كرالخالق« 
اس��ت و حتی در احادیث دیگر ش��كر 
بن��ده مقدم بر ش��كر ایزد ذکر ش��ده 
اس��ت. من هم وظیفه خود می دانم بر 
درس��تی فكر و اندیشه و علل ساخت 
چنین پروژ ه ای نكاتی را به اس��تحضار 
برس��انم.  وقتی زندگی آقای عطائی را 
مرور می کنیم جوان با ایمان قشقایی را 
می بینم که عاشق وطن است و دارای 
عزم و اراده بسیار قوی می باشد. ایشان 
زمانی که شرکت کوچک جهان پارس 
را ثب��ت کردند هرگ��ز فكر نمی کردند 

مهندس عطائی:
و  پیچیده تری�ن  مهمتری�ن، 
حس�اس ترین بخ�ش عملی�ات 
س�اختمان و نصب یک مجتمع 
پاالیش�گاهی، بخش لوله کشی 

)Piping( آن می باشد 
اهمیت این بخش به حدی است 
ک�ه در ص�ورت ب�روز خطا در 
گازه�ای  نش�ت  جوش�کاری، 
س�می و م�واد قاب�ل اش�تعال 
و  جان�ی  تلف�ات  می توان�د 
جبران ناپذیری  مالی  خسارات 

را وارد نماید.
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در اث��ر س��عی و تالش و همت صادقانه و اتكا ب��ه خود و اتّكال به 
خداوند یكتا، جهان پارس به این نقطه از پیشرفت برسد و یكی از 
بزرگترین شرکتها در زمینه ساخت سامانه های نفت و پتروشیمی 

و گاز باشد. 
حتی نامگذاری این شرکت نشان می دهد ایشان تاکید داشتند که 
جهان من پارس اس��ت. عامل عشق به وطن در همین نام گذاری 
نهفته است. سازندگی وطن حتی اگر با هدف کسب درآمد شروع 
ش��ود در طول زمان به نوعی اعتیاد و اس��ارت در دام عشق وطن 
منجر می شود مثل باغبانی که نهالی را می نشاند و آبیاری می کند 

و کم ک��م  ش��یفته آن باغ می ش��ود. این 
ش��یفتگی نه به خاط��ر مالكیت بلكه به 
دلی��ل ابتكار در خلق چی��زی  به وجود 
می آید. در بین سازندگان صدیق مملكت 
انس��انهای زیادی را می بینیم که عاشق 
مملكت هستند. هرگز کسب درآمد مالی 
نمی تواند عامل استمرار اینگونه فعالیت ها 

باشد بلكه از هر کسی بپرسی می گوید:
ما عاشقیم و خوش تر از این کار، کار نیست 

یعنی به کارهای دگر، اعتبار نیست
این همان عش��ق به پیش��رفت و تعالی 
مملكت اس��ت. اخی��راً ش��نیدم یكی از 
تج��ار بازار گفت��ه بود من می خواس��تم 
کل نمایش��گاه تهران را بخرم که معامله 
صورت نگرفت. بنده به عنوان مس��ئول 
سندیكای شرکتهای ساختمانی به شما 
عرض می کنم که اگر همه اعضای انجمن 
دارایی هایشان را روی هم بگذارند چنین 
فكری به مخیله ش��ان هم نمی رس��د که 
بخواهند کل نمایش��گاه را بخرند، حتی 
پیمانكاران دولتی نیز که ریسک ناشی از 
کار متوجه آنها نیست پس از مدتی رسماً 
اعالم می کنند در اس��تمرار اش��تغال به 
حرفه پیمانكاری کس��ب درآمد مالی مد 
نظر نیست و آنچه کشش و انگیزه تداوم 
کار اس��ت فقط عشق است. مراسم امروز 
تبلور همین عشق به وطن و اعتالی آن 
است. اما چه انگیزه ای باعث شد که یک 
مدیر ش��اغل در حوزه س��ازندگی وطن، 

احداث دانشكده و پژوهشكده را با تأکید بر همراهی علم و عمل، 
برای ارائه خدمت بیشتر به جامعه برگزیند؟ همراهی علم و عمل 
که بهترین راه ارتقای بهره وری اس��ت هم در آموزه های مذهبی و 
هم در آموزه های ملی ما مورد تاکید قرار گرفته است. امام هشتم 
ش��یعیان می فرماید: »العلُم امام الَعمل؛ یعنی علم راهنمای عمل 
است«  یا »علم را با عمل درآمیزید.«  این همان تفكری است که 

آقای عطائی با ساخت این دانشكده بر آن تأکید کرد. 
بار درخت علم نباشد به جز عمل 

با علم اگر عمل نکنی  شاخ بی بری 

م��ا با کمبود به��ره وری مواجهیم. در کتابهای م��ا روی بهره وری 
تاکید زیادی شده است اما در عمل به آن توجه نمی کنیم. کمبود 
بهره وری در بخش سازندگی و کل پروژه ها،  از جمله در پروژه های 
نفتی  به دلیل ضعف در تربیت و آموزش نیروهای انسانی و وجود 
حلقه های مفقوده و معیوب در زنجیره نیروی انسانی الزم در این 
حوزه عامل اصلی کمبود بهره وری اس��ت. متاس��فانه بهره وری در 
تمام زمینه ها در کشور عزیزمان ایران بسیار پایین است به طوری 
که بزرگترین خسران و مانع بر سر راه رشد اقتصادی کشور کاهش 
بهره وری است . اگر نتوانیم به اهداف سند چشم انداز برسیم عامل 
اصلی را باید کاهش بهره وری بدانیم. 
مرور اجمالی ب��ر تاریخچه بهره وری 
و نگاهی به پیش��ینه به��ره وری الزم 
اس��ت. از س��ال 1363 ب��ا تصوی��ب 
مجلس ش��ورای اس��المی ای��ران به 
عضویت س��ازمان بهره وری آسیا در 
آم��د. ول��ی در بس��یاری زمینه های 
به��ره وری ب��ا اعداد عجیب��ی مواجه 
هس��تیم. در بعد تحقیق و توس��عه، 
سرانه تحقیق و توسعه ما حداکثر  3 
دالر اس��ت در حالی که در سوئیس 
این رق��م 185 دالر اس��ت. ما حتی 
از بس��یاری از کش��ورهای آسیایی از 
جمل��ه مصر از نظ��ر بحث پژوهش و 
تحقیق عقب هس��تیم. الزم است در 
این زمینه نگاهی به س��ند چشم انداز 
بیاندازیم که ب��ه دلیل ضیق وقت از 
آن صرفنظر می کنم. فقط توجه شما 
را به این نكته جلب می کنم که  قرار 
بود 2/5 درصد از رش��د اقتصادی 8 
درصدی که در برنام��ه چهارم مورد 
نظر بود از محل رش��د بهره وری و با 
ارتقای روش های آن کس��ب ش��ود. 
تم��ام نامگذاری ها که مق��ام معظم 
رهبری در س��الهای گذش��ته  بر آن 
تاکید داش��ته اند نگاهی به بهره وری 
دارد ک��ه صرفه جوی��ی از جمله این 

مفاهیم است.
متأسفانه اسراف و تبذیر و عدم توجه 
به بهره وری را در همه جا از جمله در بعد معادن و اس��تخراج آن 
دیده می شود. سنگ را هنوز با سیستم انفجاری استخراج می کنیم 
که باعث نابودی سنگ می شود. امروز آقای مهندس عطائی، مدیر 
تراز اول بخش خصوصی که عمر خود را صرف س��ازندگی کشور 
کرده اس��ت سعی دارد در ارتقای بهره وری گام بردارد. لذا  تأکید 
دارد در تربیت و تعلیم نیروی انسانی به موضوعاتی چون سالمتی، 
 ،)QC( کنت��رل کیفی ،)HSE( ایمن��ی و حفظ محیط زیس��ت
و   )Project Material Expert( ط��رح  کاالی  متخص��ص 
منشی گری حرفه ای )Professional Secretary( توجه شود. 

مهندس ملکیانی فرد:
دولت�ی  پیمان�کاران  حت�ی 
نیز که ریس�ک ناشی از کار 
متوج�ه آنه�ا نیس�ت پس از 
مدتی رس�ماً اع�ام می کنند 
در استمرار اشتغال به حرفه 
پیمانکاری کسب درآمد مالی 
مد نظر نیست و آنچه کشش 
و انگیزه تداوم کار است فقط 
عشق اس�ت. مراس�م امروز 
تبلور همین عشق به وطن و 

اعتای آن است. 
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ساختن دانشكده های فنی و مهندسی و ساخت کارگاه در کنار آن 
برای تعلیم عملی دانشجویان، با تأکید بر قرار گرفتن علم در کنار 
عمل با گفتار پرمعنای امامان معصوم همخوانی دارد. امام موسی 
کاظم)ع( می فرماید: »هر کس�ی که هر روز بیالن کار خود را 
محاسبه نکند از ما نیست.« امیرالمؤمنین می فرماید: »کسی 
از ما که امروزش ش�بیه دیروز باش�د، مغبون است.« اینها 
همه درس بهره وری است. متأسفانه ما عادت کرده ایم محفوظات 
ذهن��ی را یكجا قرار دهیم و عمل را جای دیگر و هرگز نتوانیم از 
عمل همراه با علم اس��تفاده کنیم.  تاسیس پژوهشكده به عنوان 
تولیدکننده علم در کنار دانش��كده ب��ه عنوان توزیع کننده علم از 
تس��لط بر عمق نقاط ضعفی است که مدیرانی از بخش خصوصی 

نظیر آقای مهندس عطائی بعد از 50 سال آن را حس می کنند.
به دلیل ضیق وقت به کالم خود خاتمه می دهم و مجدداً به تمامی 
کارکنان شرکت جهان پارس و مدیریت محترم آن، این توفیق در 
ارائه خدمت صادقانه و ماندگار، را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

مهندس صادق عابدین استاندار شیراز در ادامه این برنامه 
گفتند: بس��یار خوشحالم که امروز در دانشگاه شیراز حضور پیدا 
ک��ردم و نقش تعیین کنن��ده تحقیق را در توس��عه علم و  دانش 
ش��اهدم.  صمیمانه از آقای مهندس عطائ��ی از بابت تالش قابل 
توجهی که در این زمینه داش��تند تش��كر می کنم. س��اخت این 

مجموع��ه در ح��دود دو س��ال با مبلغ 
ح��دود ش��ش میلی��ارد تومان نش��ان 
می ده��د که هر جا م��ردم کارآفرین و 
بخش خصوصی وارد عمل شوند نسبت 
به بخش دولتی پیش��گام هستند. یكی 
از ویژگی ه��ای بخ��ش خصوصی و کار 
مردمی همین اس��ت. م��ن تاکید دارم 
برای پیشرفت و توسعه استان و جهش 
اقتصادی باید مردم اعالم آمادگی کنند 

و در تمام عرصه ها فعالیت کنند. 
حض��ور م��ردم در بح��ث آم��وزش و 
پرورش، آموزش عالی، و س��المت یكی 
از ویژگی های ارزشمند استان است که 
در کل کشور زبانزد است و به نمونه ای 
برای توسعه س��ایر نقاط کشور تبدیل 
شده است. مردم و خیرین نشان دادند 
که می توان در اس��تان کار کرد. تالش 
مضاعف بخش فعال و اقتصادی استان 

باعث شد استان جهش خوبی از وضعیت موجود داشته باشد. اگر 
صرفاً امكانات دولتی مدنظر بود ش��رایط اس��تان تغییر نمی یافت. 
ش��رایط امروز نس��بت به گذش��ته نه چندان دور ش��رایط بسیار 
ارزشمندی است. آمارها نش��ان می دهد در بسیاری از شاخص ها  

استان رشد قابل قبولی داشته است.
دکتر مؤذنی فرمودند جایگاه علم در اس��تان جایگاه ویژه ای است 
قطعاً اینگونه است. ذکر دو نكته در این مورد ضروری است. تالش 
در بحث آموزش بحثی اس��ت که ائمه ما از آن تقدیر کردند و در 

آموزه های دینی ما بر بحث آموزش زیاد تاکید ش��ده و اجر کسی 
که در این مسیر قدم می گذارد کمتر از مجاهدت نیست.

نكت��ه دوم نزدیكی و قرابت بین بخش آموزش و پژوهش اس��ت. 
من دستی از دور بر پروژه های عسلویه داشتم. کمتر آموزش دیده 
دانش��گاهی دی��دم ک��ه در کار HSE، و QC حرفی برای گفتن 
داشته باش��د و متأسفانه نگاه ما باعث 
ش��ده که دانش��جویان م��ا نتوانند در 
ای��ن زمینه ها رش��د داش��ته باش��ند. 
جای تقدیر و تش��كر از ایجاد این نگاه 
جدید در استان وجود دارد. امروز روز 
مبارکی در اس��تان و مهندسی استان 
اس��ت و چنانچه آقای مهندس عطائی 
فرمودن��د اگر آموزش دانش��جویان به 
جد پیگیری شود حداقل ما می توانیم 
نیازهای تخصصی منطقه عس��لویه را 
تامین کنیم. متاس��فانه امروز در تمام 
مجموعه ه��ا از جمل��ه در عس��لویه از 
کارشناس��ان خارجی استفاده می شود 
که به لحاظ توانایی علمی چیزی بیشتر 
از جوانان ما ندارند. نگاه یک وجهی به 
آموزش دانشجویان، موجب شده است 
ک��ه از بخش اجرایی فاصله بگیریم که 
اگر این فاصله جبران نش��ود نمی توان 
انتظار داشت مجموعه هایی که کارهای زیربنایی و مهندسی انجام 
می دهند به س��رعت از این نیروها استفاده کنند. مجدداً از جناب 
آقای عطائی تش��كر می کنم و امیدوارم سنت حسنه ای که ایشان 

پایه گذاشتند ادامه پیدا کند.  
الزم به ذکر اس�ت در پایان این برنامه برای تشکر از تالش 
خس�تگی ناپذیر مهندس عطائی جهت احداث س�اختمان 
دانش�کده فنی ش�یراز  لوح تقدیری از طرف دکتر مؤذنی، 

رئیس دانشگاه شیراز  به ایشان اهدا شد.

 استاندار شیراز :

آم�وزش  ب�ه  وجه�ی  ی�ک  ن�گاه 
دانشجویان، موجب شده است که از 
بخش اجرایی فاصله بگیریم که اگر 
این فاصله جبران نش�ود نمی توان 
انتظ�ار داش�ت مجموعه های�ی که 
کارهای زیربنایی و مهندسی انجام 
می دهند به س�رعت از این نیروها 

استفاده کنند. 
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 درباره تاریخچه شرکت جهان پارس توضیح دهید؟
    50  سال قبل که تقریبا ثبت شرکتها چندان متداول نبود و شرکت 
مل��ی مناطق نفت خی��ز جنوب به افراد حقیقی ش��ماره پیمانكاری 
می داد، به شرکت نفت مراجعه و با تكمیل پرونده شماره پیمانكاری 
گرفتیم. کارهای شرکت نفت در آن زمان به چند دسته مختلف نظیر 
پروژه های کوچک کوچک، پروژه های کوچک، پروژه های متوس��ط، 
ب��زرگ و فوق ب��زرگ )Mega Project( تقس��یم می ش��د. ما کار 
پیمانكاری را در مناطق نفت خیز با پروژه های بس��یار کوچک شروع 
کردیم که در آن زمان به دستور کار )Service Order( معروف بود 

و مبلغ آن نیز حدود 50 هزار تومان بود. 
 قراردادهایی که با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام دادیم 

به ترتی��ب اولی 50 هزار تومان ، دوم��ی 117 هزار تومان و بتدریج 
رقم افزایش یافت و با ارزیابی های دو س��اله که در آنزمان در شرکت 
نفت رایج بود توانستیم پس از 6 سال رتبه بندی الزم برای پروژه های 
متوس��ط را احراز نماییم.  در این اثنا ش��رکت ملی نفت ایران ثبت 
ش��رکت را برای پیمان��كاران حقیقی الزامی نمود ک��ه ما نیز به این 
 امر اقدام نمودیم. فعالیت ش��رکت تا پیروزی انقالب اس��المی روی 
پروژه های کوچک و متوس��ط ادامه داش��ت و همی��ن  پروژه ها را با 

کیفیت مطلوب و زودتر از موعد مقرر تحویل می نمود. 
ش��رکت جهان پارس اولین ش��رکتی بود که بع��د از پیروزی انقالب 
در تاری��خ 1359/01/18 یعنی ش��ش روز بعد از رفراندوم جمهوری 
اسالمی، قرارداد پاالیشگاه گاز مایع NGL( 600 600( را امضاء نمود 
و از آن  تاریخ تاکنون پیوس��ته در پروژه های اساس��ی صنعت نفت و 

آقاى مهندس عطائی توصیه نمود:

به جای آنکه از افراد زیر مجموعه خود بخواهیم به نفع ما کار کنند 
به آنان توصیه نمائیم درست و مسئوالنه عمل نمایند

بعد از افتتاح دانشکده فنی جهانپارس در دانشگاه 
ش�یراز عالقمند می ش�ویم بیش�تر در م�ورد آقای 
عطائی و ش�رکت جهانپارس بدانی�م، پس به دیدار 
مهن�دس نادرعطائ�ی، رئیس هیات مدیره ش�رکت 
جهانپارس و یکی از مدیران موفق کش�ور می رویم.  
با ایش�ان در اتاق کار ش�ان در ش�رکت جهانپارس 
مالقات می کنیم. اتاقی آرام بخش که دیوار آن مزین 
به مرامنامه ش�رکت اس�ت. روی قفس�ه کتاب نیز 
چند جلد از کتاب آقای عطائی با عنوان »مدیریت، 
نگرش باورها، و اخالق در حرفه« به چشم می خورد، 
کتابی که حاصل تجربیات نیم قرن حضور در عرصه 
س�ازندگی اس�ت. بعد از صحبت در مورد مس�ائل 
مختلف از ایشان می خواهیم تا از بزرگترین آرزوی 
خود سخن بگویند و چنان که انتظار داریم این آرزو 
چیزی نیس�ت جز س�اختن ایران. هر چند مجال ما 
برای گفتگو اندک اس�ت، اما در همین مجال اندک 
از بس�یاری چیزها سخن می رود که نظر خوانندگان 
محترم ماهنامه پیام آبادگران را به خواندن مشروح 

آن جلب می نماییم.  
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پروژه های زیربنایی کشور فعالیت نموده است. 

  آیا در طول این س�الها ش�رکت ش�ما نوآوری یا ابتکار خاصی 
داشته است؟ 

      ش��رکت جهانپ��ارس پ��س از پی��روزی انق��الب اس��المی و خروج 
کارشناسان خارجی، یكی از اولین شرکتهایی است که بدون استفاده 
از کارشناسان خارجی پروژه های پیچیده ای مانند پاالیشگاه های نفت، 

گاز و ایستگاه های تزریق گاز فشار قوی را به انجام رسانید. 

  اقدام�ات ص�ورت گرفته توس�ط این ش�رکت را در زمینه کار 
آفرینی و اشتغال شرح دهید؟

      ب��ا توج��ه به ماهیت ش��رکت ک��ه پیمانكاری می باش��د که اعتقاد 
دارم ش��رکتهای پیمانكاری کارآفرین ترین مؤسس��ات در هر کشور   
می باش��ند، موفق گردید در مراحل کاری خود کارکنان شرکت را تا 
س��طح 12750 نفر افزایش دهد و تالش می کنیم با توسعه فعالیت 
ش��رکت در داخل و خارج از کش��ور زمینه اشتغال بیشتری را برای 

جوانان کشور فراهم نماییم. 

  چشم انداز ش�رکت جهان پارس 
چیست؟ 

        در چش��م انداز ش��رکت جهانپارس 
پیش بینی ش��ده اس��ت همراه سایر 
سازندگان کش��ور نقش برجسته ای 
در سازندگی کش��ور داشته باشیم و 
عالوه بر آن در تالش��یم در آینده ای 
نه چندان دور ب��ه یكی از بزرگترین 
و  فن��ی  خدم��ات  ارائه دهن��دگان 
مهندسی در خاورمیانه تبدیل شویم.

   چه برنامه هایی برای فعالیت های 
آتی شرکت در نظر دارید؟

       ابتدا این شرکت بصورت یک پیمانكار 
عمومی ساختمان  و نصب عمل می 
کرد ولی از چند سال پیش به تدریج 
 )EPC( وارد پروژه ه��ای کلیدگردان
ش��ده و در حال حاضر پ��روژه های 
EPCF را در دس��ت اق��دام دارد و 
علیرغم مشكالت بهره بانكی باال که با 
سرمایه گذاری در کارخانجات تولیدی 

همخوانی ندارد، در برنامه های اس��تراتژیک تدوین ش��ده ش��رکت، 
پیش بینی ش��ده اس��ت که در آینده در احداث کارخانجات تولیدی 

نیز فعال شود. 

   درباره دانش�کده فنی جهانپارس توضیح دهید؟ ایده تاسیس 
این دانشکده از کجا آمد و برای ساخت آن چه موانع و مشکالتی 

داشتید؟
      از زمانیك��ه وارد کاره��ای پیچی��ده صنعت نفت ش��دیم با کمبود 
کارشناسان حرفه ای در چند بخش تخصصی مواجه شدیم و این امر 
موجب تصمیم هیأت مدیره به تخصیص تدریجی بودجه ای  از درآمد 
ش��رکت جهت تأسیس یک دانشكده فنی به منظور آموزش و تعلیم 
کارشناسان حرفه ای در رشته های HSE، QA/QC، کارشناس کاال 
و منشیگری حرفه ای گردید. خوشبختانه با استقبال و همكاری خوب 
مسئوالن دانشگاه شیراز، عملیات اجرایی دانشكده با مشكالت مواجه 
نگردیده و در زمان کوتاهی تكمیل و به دانشگاه شیراز اهداء گردید. 

   به نظر ش�ما شرکتهای س�اختمانی با چه مشکالتی در سطح 
خرد، میانه و کالن و در بعد درون سازمانی و برون سازمانی مواجه 

هستند و راه حل پیشنهادی شما در این زمینه ها چیست؟ 
      به نظر من بزرگترین مش��كل س��اخت و ساز کشور در یک مسئله 
خالصه می ش��ود. کارفرمایان دولتی می خواهن��د پروژه ها را هر چه 
ارزان ت��ر به انجام برس��انند و پیمانكاران نی��ز می خواهند تا آنجا که 
می توانند پروژه ها را با قیمت بیش��تری بگیرند. اگر این فرهنگ کنار 
گذاش��ته شود و مانند کشورهای پیشرفته با توجه به مشخص بودن 
قیمت اجرای پروژه ها در دنیا و منطقه، طرفین قیمت واقعی را مالک 
عمل قرار دهند، بخش عمده ای از مش��كالت س��ازندگی کشور حل 

خواهد شد. 

  در صورتیکه معتقدید مشکالتی در قانون مناقصات وجود دارد، 
ب�رای راه های برون رفت از این مش�کالت چه پیش�نهاداتی ارائه 

می نمایید ؟
         از ح��دود 400 س��ال پیش تا کنون که انقالب صنعتی 
تحق��ق یافته و پ��روژه ها بصورت پیمان واگذار ش��ده و در ایران نیز 
سالهاس��ت که پروژه های مش��ابه و تكراری 
اجرا می ش��ود  و قیمت ها بر مبنای ظرفیت 
پروژه مش��خص گردیده، کارفرمایان بایستی 
در مرحل��ه ارج��اع کار بودج��ه را بر مبنای 
هزینه های واقع��ی اجرای کار در نظر بگیرند 
و پیمانكاران نیز پیشنهادات خود را بر مبنای 
هزینه ه��ای واقعی پ��روژه ارائ��ه نمایند و در 
قراردادها پاداش و جریمه در نظر گرفته شود 
و ب��ه طور کلی پروژه ها از حالت سندس��ازی 
خارج شود. برای نمونه احداث اتوبان بر مبنای 
کیلومتر، خط لوله اینچ کیلومتر ، پاالیشگاه 
بر حس��ب بش��كه در روز و نیروگاه بر حسب 

مگاوات  واگذار  می گردد.

 در مورد مالیات ب�ر ارزش افزوده چه 
نظری دارید؟

      ب��ه اعتقاد اینجان��ب، تمامی بنگاه های 
اقتصادی بایس��تی مالیات خ��ود را پرداخت 
نمایند تا دولت بتواند از طریق درآمد حاصله،  
امور عمومی را مدیریت کند. ما هم باید مانند 
مؤسسات کشورهای پیش��رفته مالیات خود 
را ب��ه طور کامل و به موقع بپردازیم تا دولت بتواند به مردم کش��ور 

خدمات خوبی ارائه نماید. 
  در مورد مش�کالت به وجود آمده در سیس�تم رتبه بندی چه 
نظری دارید؟ و برای بهینه سازی آن چه پیشنهادات و توصیه هایی 

دارید؟
      در ح��ال حاض��ر رتبه بندی به این صورت اس��ت که برای مثال اگر 
7 نفر مهندس در رش��ته های سیویل و س��ازه که هر کدام 15 سال 
س��ابقه کار داشته باش��ند، دور هم جمع شوند و حتی  بعضی از آنها 
به صورت صوری در هیأت مدیره قرار گیرند، با کس��ب 3000 امتیاز  
رتبه یک راه و ترابری به ایشان داده می شود. بدون توجه به اینكه این 
شرکتها می بایست تجربه پیمانكاری، ماشین آالت و تجهیزات مورد 
نیاز، گردش نقدینگی، اعتبار بانكی الزم و نیروی انسانی ماهر را برای 
اخذ رتبه یكم داشته باشند.  در کشورهای پیشرفته صنعتی ارزیابی 
توان پیمانكاران و رتبه بندی آنان بر اساس توان و سابقه ایشان صورت 
می گیرد و به ترتیب از رده های پایین به باال و در زمان های دوس��اله 

می خواهن�د  دولت�ی  کارفرمای�ان 
پروژه ه�ا را ه�ر چ�ه ارزان ت�ر به 
انجام برس�انند و پیمان�کاران نیز 
می خواهن�د ت�ا آنجا ک�ه می توانند 
پروژه ه�ا را ب�ا قیم�ت بیش�تری 
ای�ن فرهن�گ کن�ار  اگ�ر  بگیرن�د. 
گذاش�ته ش�ود و مانند کشورهای 
پیش�رفته ب�ا توج�ه به مش�خص 
ب�ودن قیم�ت اج�رای پروژه ها در 
دنیا و منطقه، طرفین قیمت واقعی 
را م�اک عم�ل ق�رار دهن�د، بخش 
س�ازندگی  مش�کات  از  عم�ده ای 

کشور حل خواهد شد. 



34

انجام می شود تا مثاًل بعد از گذشت ده سال رتبه یكم به آنها داده شود. 

  در مورد تاثیر هدفمندکردن یارانه ها بر پروژه های عمرانی چه 
نظ�ری داری�د؟ آث�ار آن را در پروژه های مختل�ف چگونه ارزیابی 

می کنید؟
        به طور کلی نمی توان منكر تأثیر هدفمندی یارانه بر افزایش قیمت ها 
شد، از طرفی هم دیر یا زود این طرح هدفمندی می بایستی در کشور 
پیاده می ش��د. ولی بهتر بود همزمان با هدفمند کردن یارانه ها برای 
قراردادهای طوالنی مدتی که بیش از دو سال و قبل از هدفمند کردن 
یارانه ها امضاء ش��ده بود، فكری می ش��د که مابه التفاوت هزینه های 
ناشی از هدفمندی یارانه ها از محل درآمد هدفمندی پرداخت شود تا 

لطمه ای به روند اجرای پروژه ها وارد 
نشود. 

مطالب�ات  وص�ول  م�ورد  در     
پیمانکاران چه نظری دارید؟ و راههای 

برون رفت از این شرایط چیست؟
        متاسفانه مدیران دولتی با این تفكر 
که بهتر است اگر هم پولی وجود دارد 
در  پروژه های در دس��ت اجرا هزینه 
ش��ود ، ما دیگر با پیمانكاری که کار 
خود را تمام نم��وده  کاری نداریم  ،  
علیرغم اینكه صراحتاً در قرارداد قید 
ش��ده که ظرف دو ماه پ��س از اتمام 
کار بایستی با پیمانكار تسویه حساب 
ش��ود ، از تسویه حس��اب با پیمانكار 
 و پرداخ��ت مطالب��ات آن خودداری 
می نمایند و ای��ن امر باعت تضعیف 
توان مالی پیمانكار و درنتیحه لطمه 

به منافع ملی می گردد.  

  آیا شاخص های تعدیل اعالم شده 
واقعی هس�تند؟ در صورتی که پاسخ 
شما منفی اس�ت چه راه هایی را برای 

واقعی شدن آن پیشنهاد می نمائید؟
       خوش��بختانه بانک مرکزی هر سه 

ماه یكبار شاخص واقعی هزینه ها را اعالم می نماید بهتر است دولت 
تعدیل واقعی قیمت قراردادها را بر اس��اس شاخص های اعالم شده 
بانک مرکزی اعمال نماید. عدم اعمال تعدیل واقعی مرا به یاد خاطرات 
 س��فیر انگلستان در زمان س��لطنت ناصرالدین شاه می اندازد. شبی

 س��فیر انگلیس ناصرالدین ش��اه را   به صورت خصوصی دعوت به 
ش��ام می نماید. پس از صرف ش��ام اعلیحضرت از غذای سرو شده 
بس��یار خوش��ش می آید و به س��فیر میگوید: حتماً آشپز انگلیسی 
دارید. سفیر پاس��خ می دهد: خیر. یک جوان 18 ساله ایرانی را که 
کمی هم سواد دارد استخدام کردیم و چون خودم و خانمم آشپزی 
بلد هس��تیم، آش��پزی را به ایش��ان یاد دادیم و غذا را ایشان پخته 

اس��ت. شاه عالقمند می شود که این آش��پز را ببیند. سفیر آشپز را 
به حضور می آورد و متوجه می ش��ود که ش��اه عالقمند اس��ت این 
آش��پز را برای دربار اس��تخدام نماید. سفیر می گوید: ما او را تقدیم 
اعلیحضرت نموده و یک نفر دیگر را تربیت  می کنیم. ش��اه تصمیم 
 می گیرد فی المجلس حقوق آش��پز  را تعیین نماید. آش��پز بیچاره
 از ت��رس نصف حقوقی را که از س��فیر می گرفته به عرض ش��اه 
می رساند و شاه باز  هم چانه می زند. سفیر می گوید: اعلیحضرت، 
آش��پز به دلیل عالقه به حضرتعالی حقوق خود را کم گفته است 
م��ا دو برابر ای��ن حقوق را به او می دهیم!! ش��اه می گوید:  وقتی 
ب��ه دربار ما بیاید درآمدهای دیگری هم خواهد داش��ت. س��فیر 
با تعجب می پرس��د درآمدهای دیگر چیس��ت؟ ش��اه می گوید به 
هن��گام خرید مواد غذای��ی مبلغی را روی 
خریدها خواهد داش��ت. سفیر در خاطرات 
خود می نویس��د، من دلم ب��رای ملت ایران 
س��وخت، پادشاه آن کشور که مسئول اداره 
مل��ک و ملت می باش��د، به ج��ای پرداخت 
حقوق واقعی آشپز شخصی خودش او را به 
سمت فاکتورسازی هدایت می کند و معتقد 
است می تواند درآمد خوبی داشته باشد؟!!!!! 
این نوع برخورد با تعدیل پروژه ها، انسان را به 

یاد درآمد آشپز ناصرالدین شاه می اندازد! 

  بزرگترین آرزوی شما چیست؟
          بزرگتری��ن آرزوی م��ن این اس��ت که 
کش��ور ما در شأن خودش س��اخته شود. ما 
تا کنون نتوانسته ایم کش��ورمان را آنطور که 
شایسته آن است بسازیم. باید سیستم اقتصاد 
کش��ور به سمت سازندگی و تولید سوق داده 
شود نه به س��مت خرید، فروش، واسطه گری 
و نزول خ��واری. ب��رای س��ازندگی کش��ور با 
برنامه ریزی صحیح بایستی از تمام توانائی ها 

و استعدادهای بالقوه کمک گرفت. 

  در پای�ان از آق�ای مهن�دس عطائی 
می خواهیم تا بگویند هر کدام از کلمات 
زیر در ذهن ایشان چه مفهومی را تداعی 

می کند که ایشان با حوصله جوابگوی ما هستند. 
 ایران: چو ایران نباشد تن من مباد. 

 نفت: اگر درست استفاده نشود بالی جان اقتصاد هر کشوری است.
 دانشگاه: عملگرا، نه مدرک گرا  

 پیمانکار: کلید اقتصاد هر جامعه  
 کوهنوردی: بهترین ورزش  در روزهای جمعه 

 دولت: دولت سیاست گزار نه تصدی گر 
 سندیکا: نگاه ملی به جای نگاه صنفی 

 شعارشرکت جهانپارس: عمل به تعهدات
 بخش خصوصی: محور  اقتصاد هر کشور   

 
نتوانس�ته ایم  کن�ون  ت�ا  م�ا 
ک�ه  آنط�ور  را  کش�ورمان 
بس�ازیم.  اس�ت  آن  شایس�ته 
بای�د سیس�تم اقتصاد کش�ور 
ب�ه س�مت س�ازندگی و تولید 
س�وق داده ش�ود نه به س�مت 
خرید، ف�روش، واس�طه گری و 
نزول خ�واری. برای س�ازندگی 
کش�ور با برنامه ریزی صحیح 
بایس�تی از تم�ام توانائی ها و 
استعدادهای بالقوه کمک گرفت. استعدادهای بالقوه کمک گرفت. 
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اع��الم ش��اخص های صحی��ح و منطب��ق ب��ر واقعی��ت دارای 
محدودیت هایی می باش��د که بحث آنها در این مقال نمی گنجد. 
لیكن به نظر می رس��د بایس��تی به نكاتی اشاره نمود تا همكاران 
محترم در هنگام ارائه پیش��نهاد قیمت در مناقصه ها مورد توجه 
قرار دهند. همانگونه که مس��تحضر هس��تید در زمان پیش��نهاد 
قیمت اعالم ش��ده برای مناقصه، در اعالم شاخص ها پیمانكاران، 
کارفرمایان و مش��اوران نقش��ی ندارند ممكن اس��ت شاخصهای 
اشتباه )که مطمئناً سهوی می باشد( و یا غیرواقعی و دستوری بر 
روی قرارداد اثرگذار باش��د، ذیاًل به پاره ای از دغدغه های موجود 

اشاره می شود:
1( هم��واره در اواخر س��ال و یا ابتدای س��ال جدید، افزایش نرخ 
دس��تمزدها توس��ط وزارت کار اع��الم می گردد که ب��ه تبع آن 
دس��تمزد کارگران و کارمندان و مهندسین ش��اغل در کارگاه ها 
و دفتر مرکزی ش��رکت ها افزایش می یاب��د ولی همانگونه که در 

فصل 29 فهرس��ت بهای ابنیه مالحظه 
می گ��ردد این افزایش دس��تمزدها )به 
زع��م اینجانب( نادرس��ت اس��ت که به 
یكب��اره ترتیب اثر داده نش��ده اس��ت 
یعن��ی در کلیه فص��ول فهارس بها نرخ 
دستمزدهای افزایش یافته برای طریق 
اعمال می ش��ود که تقریباً 70درصد در 
س��ه ماهه اول و در سه ماهه های بعدی 
هر کدام ب��ا افزای��ش 10 درصد اعالم 
می گردد که این باعث می ش��ود حقوق 
پیمان��كاران ضایع گ��ردد در صورتیكه 
ب��ه نظر اینجانب بایس��تی افزایش نرخ 
دس��تمزدها در تمام فصول فهارس بها 
به یكباره از ابتدای سال اعمال شود. در 
صورت اعالم تدریجی افزایش شاخصها 
تمام کارکردهای انجام ش��ده در س��ه 
ماهه اول، دوم و سوم به صورت نقصانی 
دریافت می ش��ود. خواهش��مند اس��ت 
همكاران محت��رم  نقطه نظرات خود را 
در این خصوص به انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی جهت نقد و  بررسی اعالم 

نماین��د تا متعاقباً مطالب جمع بندی ش��ده به دفتر نظام فنی و 
اجرایی اعالم گرد د مطمئنا بحثها و نقطه نظرات اعالمی کارساز 

خواهد بود.
 2( قیم��ت بعض��ی از اقالم فهارس بها از جمل��ه آهن آالت و قیر 
جهت اعالم ش��اخصها  از  قیمت های بورس اس��تخراج می گردد 
در صورتیكه هیچكدام از پیمانكاران خرید خود را از بورس انجام 
نمی دهند. در حقیقت ریس��ک افزایش قیمت ها و اختالف بازار با 
بورس را بایس��تی پیمانكاران در زمان پیشنهاد قیمت در مناقصه 
مد نظر قرار دهند. همچنین باید در نظر داش��ت در بورس میزان 
تقاض��ا همواره چند برابر عرضه و  قیمت عمدتاًبه صورت س��لف 

خرید بوده و زمان تحویل با تاخیر می باشد.
3( قیم��ت بعضی از اقالم مخصوصاً آه��ن آالت اگر در یک دوره 
س��ه ماهه دچار نوسانات شدید باش��د به ناچار میانگین قیمتها 
مد نظر قرار خواهد گرفت در نتیجه این امر سبب ضرر مضاعفی 
به پیمانكاران مخصوصاً پیمانكارانی که در زمان گرانی آهن آالت 

خریداری نموده اند، می گردد.
4( مطابق بخشنامه ش��ماره 101/173073مورخ 1382/09/15 
مدت محاس��به تعدیل، زمان کارکرد می باش��د لذا در پروژه های 
بزرگ که اقالم از جمله میلگرد به صورت عمده خرید می گردد به 
تدریج کار خواهد ش��د و احتمال دارد قسمتی از آن در سه ماهه 
بعد کار شود در صورتیكه قیمتها کاهشی باشد پیمانكاران متضرر 

خواهند شد.
5( ب��ه علت تنوع مصال��ح در بعضی 
از فص��ول فهارس به��ا از جمله فصل 
یازدهم و فصل نهم فهرست بها ابنیه 
باعث می گردد در صورتیكه افزایش و 
یا کاهش قیمت اقالم موجود آن فصل 
متناسب نباش��د با توجه به وزن آنها 
در پروژه نمونه جهت اعالم ش��اخصها 
گاه��ی اثر معكوس داش��ته باش��د از 
جمله کاهش شاخصهای فصل یازدهم 
ابنیه در سه ماهه اول و دوم سال 89 

موءید این مطلب می باشد.
6( نكته مهم آخر اعالم تاخیر در اعالم 
شاخصها، که خود فشار مضاعفی در 
تامین نقدینگی پروژه ها و اثر افزایش 
قیمتها دارد که ریسک آن بایستی در 

قیمتها مد نظر قرار گیرد.
در پایان از کلیه همكاران درخواست 
می گ��ردد هنگام ب��رآورد قیمت های 
درس��ت و صحیح در زم��ان مناقصه 
به نكات مذکور نی��ز در اعالم قیمت 

پیشنهادی خود توجه داشته باشند.  

عدم تناسب شاخص های تعدیل
 با واقعیت  و لزوم ملحوظ نمودن آنها 

در زمان پیشنهاد قیمت
مهندس عباس وفایی 
عضو کمیسیون قوانین و مقررات
و عضو کارگروه تعدیل کمیسیون فنی  

 قیمت بعضی از اقام فهارس 
به�ا از جمله آه�ن آالت و قیر 
از   جه�ت اع�ام ش�اخصها  
قیمت های بورس اس�تخراج 
صورتیک�ه  در  می گ�ردد 
هیچکدام از پیمانکاران خرید 
انج�ام  ب�ورس  از  را  خ�ود 
نمی دهند. در حقیقت ریسک 
افزای�ش قیمت ه�ا و اختاف 
ب�ازار با بورس را بایس�تی 
پیمانکاران در زمان پیشنهاد 
قیم�ت در مناقص�ه م�د نظر 

قرار دهند. 

قبل از ش�روع بح�ث بایس�تی اذعان کن�م که طی 
جلسه ای که با مسئولین و دس�ت اندرکاران معاونت 
برنامه ری�زی و نظ�ارت راهبردی در دفت�ر نظام فنی 
و اجرای�ی از طرف انجمن ش�رکت های س�اختمانی 
در خص�وص پ�اره ای از مس�ائل تعدیل داش�تیم، به 
ای�ن نتیجه رس�یدیم ک�ه دغدغه آنه�ا جهت اعالم 
شاخص های درس�ت اگر بیش از ما نباشد کمتر از ما 
نیست؛ که این خود جای بسی قدردانی و تشکر دارد.
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اگر کشورهایی موفق بوده اند عامل اصلی آن همین همدلی بین دو گروه 
کارگ��ری و کارفرمایی بوده اس��ت. به عنوان نمونه ژاپ��ن، مالزی، کره و 
کشورهای اروپائی که رابطه این دو گروه به وسیله قانون کار، قانون تأمین 

اجتماعی و توجه کامل بی طرفانه دولت ها میسور به اجرا بوده است. 
اما باید گفت بالغ برربع قرن می باش��د ک��ه در ایران به این موضوع هیچ 
توجهی نش��ده و یورش ها یا  به طرف کارگر بوده یا به طرف کارفرما که 
خود موجب کندی در پیش��رفت کار بوده است. درگذشته های نه چندان 
دور موارد اختالف بین کارگر و کارفرما وجود نداش��ت چون طرفین اصل 
را بر بهره وری و ترقی محل متعلق به هردو دانس��ته و مورد نظر داشتند، 
چیزی که درحال حاضر توجه به آن به حد صفر رسیده است، چند سال 
پیش و موقع تجدیدنظر در مورد حداقل دستمزد در گروه سه جانبه گرائی 
توافق شد که درسال بعد بهره وری مورد توجه در تعیین حداقل دستمزد 

قرار گیرد که متأسفانه دیگر انجام نگردید. 
در گذشته کارفرما با توجه به کارائی کارگران خود تغییر حقوق را مدنظر 
داش��ت و با عنایت به میزان به��ره وری او این تغییر را انجام می داد چون 
منافع طرفین حكم می کرد به این شكل انجام گردد به همین دلیل اکثر 
کارگران مؤسس��ات نزدیک 20 یا 30 س��ال در یک محل قدمت داشتند 
ک��ه می توان ده ها مورد را ارائ��ه داد برخالف امروز که کارگران حداکثر با 
دوسال کار به استثنای بعضی کارگران خاص درصنایع سنگین به خصوص 

دولتی ها تغییر محل می دهند. چرا؟ چون متأسفانه همدلی بین کارگر و 
کارفرما با تزریق شعارهای گوناگون »استعمار، استثمار و...« فاصله ایجاد 
کرده اند و ذهن ها مش��وش گردیده و براین اس��اس قوانین کار یكس��ویه 
حرک��ت نموده به ط��وری که هم کارگر ناراضی اس��ت هم کارفرما، پس 
شاید الزم باش��د درقانون کار بازنگری کامل صورت گیرد. به عنوان یک 
مصداق الیتغیر که من همیشه درجلس��ات کارگری وکارفرمائی گفته ام 
»کارگرخوب - کارفرما خوب« به خاطر مصالح دوجانبه امكان ندارد از هم 
جدا شوند. اما »کارفرمای بد - کارگرخوب« یا »کارفرمای خوب - کارگر 
ب��د« به چه دلیل باید با هم کار کنند. پس اجازه دهیم خودش��ان برای 
زندگی و آتیه خود تصمیم بگیرند و همه چیز را مثل بعضی ازکشورهای 
شكست خورده دولتی نبینیم. حداقل درس بگیریم ؛ باید هردو آزاد باشند 
که این توجه یكی از راه های اصلی و قاطع در رشد اشتغال زایی می باشد 
باید ترس ایجاد شغل واستخدام از بین برود. همه چیز را دولتی و سیاسی 
محض نبینیم. مدیر دولتی با یک حكم می آید با یک حكم می رود؛ ضرر 
و زیان اس��ت که باید از جیب ملت پرداخت ش��ود در حالی که در هیچ 
جا منظور نمی ش��ود. به همین دلیل قیمت تمام ش��ده تمام اجناس ما 
گران تر از کش��ورهای اطراف می باشد. چون نه بهره وری داریم و نه آزادی 
تصمیم گیری در برنامه ریزی بهینه شدن. باید هم کارگر در تصمیم خروج 
آزاد باش��د و هم کارفرما در س��بک و س��نگین کردن سیستم خود آزاد 

 لزوم بازنگری درقانون کار
مهندس محمدعلی پورشیرازی عضو کمیسیون انتشارات

توس�عه اقتصادی هرکش�وری بطورکلی مهم و مورد توجه دولت ها و ملت ها می باشد و این از مواردی است که همیشه بین 
دولت ملی وملت هماهنگ ش�ده وخواس�ته اصلی است اما گاهی اختالف سلیقه بین این دو گروه یا عدم اطالعات در نحوه 
برنامه ریزی موجب می گردد مسیر پیشنهاد شده بین کارشناسان اقتصادی که ازمیان مردم هستند با دولتی ها مغایرت هایی 
داش�ته باش�د اما هر دو گروه باید قبول کنند برای راه اندازی و توسعه اقتصادی یکی از شاخصه های اصلی گروه های کاری 
کارگری و کارفرمائی می باشند. اگر کلیه سیاست گذاری ها انجام گردد ولی همکاری بین گروه های کارگری وکارفرمائی نباشد 
رسیدن به سرمنزل مقصود غیرممکن ومحال می باشد. لذا باید به آئین نامه های رابطه ای بین این دوگروه توجه خاص داشت. 
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باشد. در رونق بازار ازدیاد اشتغال داشته باشد و در رکود کوچک کردن 
که مؤسس��ه بتواند برای حرکت مجدد زنده و فعال باقی بماند به عنوان 
نمونه چند ماده از قانون فعلی ذکر می شود که مالحظه می گردد به طور 
تام برای کارگر و یا کارفرما بازدارنده است.اصاَل کار موقت یا دائم معنی 
ندارد، اگر رونق وجود داشته باشد، کار دائمی می شود؛ اگر نباشد تبدیل 

به کار موقت می شود. پس ماده 7 با این 
وصف که وزارت کار با تفكر و سیاست 
دولتی جنب��ه کار را تعیین کند کاماَلً 
بی معنی اس��ت. طبیعت خیلی کارها 
دائم است اما به علل رکود،  مدیریت بد 
و... با ادله مختلف ورشكسته یا کوچک 
می شود. آیا منطقی است چنین کاری 
را دائم العمر بدانیم؟ لذا ماده 7 با اینهمه 
شروط منطقی نیست یا  در موردماده 
10 اج��ازه دهیم با توج��ه به نوع کار- 
فصل  با توجه به رونق یا رکود ش��رائط 
را متغیر فرض گرفت. نمی توان با حكم 
حاکمیتی رونق را راکد یا برعكس کرد 
یا م��اده 11 درباره دوره آزمایش��ی، ما 
بارها دیدیم کارگر در دوره آزمایش��ی 
همانی می ش��ود که کش��ورهای دیگر 
دارن��د یعن��ی کارگاه را ازخود می داند 
و خ��وب کار می کند وقت��ی کار از کار 
گذش��ت   راندمان کارش تا 50درصد 
و یا کمتر پائین می آی��د؛ به قول قدما 
»بگذار خ��ودم را جا کن��م، بعداَ ببین 
چه ها کنم!« درست مصداق ماده فوق 

می باش��د. ماده 17 همینطور یا م��اده 18 ازموارد جلوگی��ری از ازدیاد 
اشتغال اس��ت اصاَل چرا باید قوانین طرفین کارگر و کارفرما را به طرف 
راه های قضائی سوق دهد. مدل هایی داریم که بعد از 70 سال اجرا شدن 
با شكست مواجه شد و ما تازه آن را الگو قرار می دهیم. هر نوع دفاع جنبه 
منطقی ندارد حاصل این یكس��و نگری چند ساله  را  دیدیم. ساعت کار 
مفید به چقدر رس��یده؟ نمی خواهم عدد واقعی را بیان کنم س��اعت کار 
مفید ژاپن 5 ساعت و37 دقیقه در روز است. تعطیالت چه شده؟ ما حدود 
یک دوم سال را تعطیل هستیم  25 روز تعطیالت رسمی؛ حداقل 6 روز 
بین التعطیلین، 52 روز جمعه، 52 روز پنجشنبه، 30 روز مرخصی. توقع 
دارید به کجا برس��یم؟ بیائید به تعطیالت کشورهای دیگر نظر بیاندازیم 
چین 7 روز )حتی جمعه  ندارد (، رومانی 5 روز، چكسلواکی 5 روز، ترکیه 
8 روز، نیجریه 7 روز، لهستان 7 روز، انگلیس 8 روز و... تازه ساعت کار و 
ساعت مفید کاری خودش داستانی شده است و به هر بهانه ای یكساعت از 
آن کم می کنند یا صبح یا عصر؛ در مورد ماده 15 توضیح اول آن روشن 
است اجازه دهید کارفرما با حذف موضوعات بازدارنده خود تصمیم بگیرد 
این تعطیلی که دست او نبوده اجازه دهید همه امور به زور نباشد همین 
موارد است که بازدارنده ایجاد اشتغال است که ماده  20 هم از مواد مشكل 
آفرین می باش��د. در کجای این قانون به سرمایه دار یا اشتغال ایجادکن یا 

تولیدی اجازه تصمیم گیری و یا اخراج داده شده است. 
ماده 37 و پرداخت غیرتعطیلی و مطالب مطرح شده درهمه امور سعی 
شده دخالت سیستم کاماَل دولتی مطلق شكست خورده باشد، از موادی 
که باید حذف ش��ود ماده 41 اس��ت. سالهای طوالنی ما با حقوق خوب 
 و ب��دون ترس اس��تخدام کردی��م و کارها را جلو بردیم ح��اال از نگرانی

 نمی دانیم چه کنیم.  
ماده 44 – اگر کارفرما مدیون باشد مثل برق باید جرقه بزند اگر کارگر 
مدیون باش��د شرائط کاماَل فرق میكند وهمین ماده از موادی است که 
جل��وی ایجاد رابطه خوب بین کارگ��ر وکارفرما را می گیرد که ازکمک 
کردن دریغ کند، پس بگذارید خودش��ان تصمیم بگیرند در مورد ماده 
47 چط��ور وزارت کار ب��رای اینهمه 
ش��غل می خواهد آئین نام��ه تدوین 
کند خ��ود کارفرم��ا و کارگر بصورت 
میلیمتری می دانن��د چرا باید دولتی 
ک��ه هیچ ری��زه کاری را نمی داند وارد 
میدان شود؟ طبق یک جواب تكراری، 
کارفرم��ا وقت��ی کارگ��ری را خوب، 
س��ودآور، دوست و دلس��وز نسبت به 
کارگاه بدان��د امكان ن��دارد از او جدا 
ش��ود. چنان که بیش��تر ذک��ر کردم 
تحت هرشرایطی شده تا آخر کار باهم 
هس��تند همانطور که در ژاپن تقریباَ 
اخراج بی معنی است و کلیه کارگران 
ثابت هستند نه با چوب و تخته شالق 
بلكه ب��ا رابطه کارگ��ری و کارفرمائی 
منطقی. کارگران س��ونی یا کوماتسو 
حاال مدی��ران آنها ش��ده اند و همین 
کارگران��ی که پائین دس��ت بوده اند و 
حاال مدیر شده اند کارخانه را مال خود 
می دانند به همین دلیل دنیا را تصرف 
می کنند بدون نگرانی از تهدید قانون 
بلكه با تحبیب و س��ودآوری طرفین 
آنها را به هم نزدیک می کند. در مورد ماده 66 ما دوطرف توافق داریم 
که کار کنیم شما چه کار دارید که من نمی توانم بیشتر از9روز مرخصی 
را ذخیره کنم؟ جوانم، قدرت دارم! کارفرما هم راضی است چرا باید ماده 

66  هم بازدارنده باشد و به ظاهر دلسوزانه ولی دولتی وار حكم کند.
تمام 203 ماده دقیقاَ ش��بیه شرایط پیمانهائی دولتی است که »دولتی 
می تواند و پیمانكار می بایست والغیر« به همین دلیل مالزی، ترکیه و کره 
اینچنین می شوند حتی بعضی کشورهای عربی هم به همین صورت؛ و ما 

با مشكالت توسعه واقعی نه شعاری مواجه هستیم.
اگر قرار باش��د مواد بازدارنده اشتغال را ذکر کرد بسیار زیاد است مثاَل 
باید درقانون برای پرداخت حق بیكاری توسط تأمین اجتماعی وضعیت 
روشن پیدا نماید کاری که همه دنیا حتی عقب مانده ها هم قبول دارند 
ما با بهانه های مختلف آن را کمرنگ کرده ایم حق بیمه در ایران بسیار 
باالس��ت 30 درصد کم نیست ولی درعوض درموقع پرداخت و احقاق 
حق کارگر وکارفرما بدترین شیوه را داریم که درقانون باید بازنگری شود 
وحقوق کارگر کاماَل حفظ شود و حقوق کارفرما هم محفوظ بماند. امید 
اس��ت با کار کارشناسی که توس��ط کارشناسان واقعی و مطلع و بدون 
تفكر دولتی انجام می ش��ود بتوانیم قانونی روشن و مرضی الطرفین  که 
موجب توس��عه اقتصادی و اشتغال شود را تدوین نمائیم. درهر صورت 
باید کاری کرد که هم ترس ایجاد اشتغال از بین برود که درحال حاضر 
حداکثر نگرانی و بازدارندگی را به وجود آورده است و هم کارگر دلبسته 
کارگاه ش��ود. باید به سیستم دنیای نیمه مترقی نگاه کنیم نه سیستم 

خاصی که پس از 70 سال با سر زمین خوردند. 
به امید روزی که اصالحیه قانون کار نوین مصوب گردد.

درگذش�ته های نه چندان دور موارد 
اختاف بین کارگر و کارفرما وجود 
نداش�ت چ�ون طرفی�ن اص�ل را بر 
به�ره وری و ترقی مح�ل متعلق به 
هردو دانس�ته و مورد نظر داشتند، 
چیزی ک�ه درحال حاض�ر توجه به 
آن به حد صفر رس�یده اس�ت، چند 
س�ال پی�ش و موق�ع تجدیدنظر در 
م�ورد حداق�ل دس�تمزد در گ�روه 
ک�ه  ش�د  تواف�ق  س�ه جانبه گرائی 
درس�ال بعد به�ره وری مورد توجه 
در تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد 

که متأسفانه دیگر انجام نگردید.
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  دکتر آرمان: ضمن تش�کر از اعضای هیئت مدیره انجمن 
شرکتهای ساختمانی عنوان کردند: 

مس��ئله ای که می خواهم مطرح کنم به دلیل مس��افرتی است که 
به اتفاق آقای دکتر احمدی نژاد به اس��تان خوزستان و برای آغاز 
آبگیری س��د گتوند داشتم، رئیس جمهور در آن سفر گفتند: "ما 
دیگر نمی توانیم به ش�ما پیمانکاره�ا پولی بدهیم، وضع به 
گونه ای ش�ده که خودتان باید تش�کلی به وجود آورید که 
آن تشکل بتواند برای شما تامین منابع مالی کند تا شما از 
این توانائی هائی که به دست آورده اید استفاده کنید" شما 
ت��وان انجام چهارصد هزار میلیارد ری��ال کار را دارید و دولت این 
پول را در اختیار ندارد به دلیل همین سخنان بود که از مهندس 
خوانس��اری خواس��تم جلس��ه ای با اعضای هیأت مدی��ره انجمن 
شرکتهای س��اختمانی برگزار ش��ود تا ضمن انعكاس صحبتهای 
آقای احمدی نژاد خاطر نش��ان کنم ک��ه اگر ما اقدامی مؤثر انجام 
ندهیم ش��رکتهائی که این همه س��ابقه در عمران و آبادانی کشور 

دارند از بین می روند. 
البت��ه نباید نادیده گرفت که آق��ای احمدی نژاد حتی در کمپین 
انتخاباتی خود درباره این که آزاد راه و س��د و... می س��ازد سخنی 
نگفت، ایشان گفتند عدالت را به وجود می آوریم و فكر می کردند 
با تبدیل دالرهای نفتی به ریال می شود در کشور عدالت به وجود 
 آورد در حالی که تبدیل دالرهای نفتی به ریال پایه پولی کشور را 
باال برد و نقدینگی را افزایش داد و به نظر اینجانب آس��یب اصلی 

این امر به کس��انی وارد ش��د که قرار بود از ای��ن عدالت بهره مند 
گردند. 

قب��ل از ورود به بح��ث جمله ای را از تز دکترای یک دانش��جوی 
اقتصاد دانشگاه استنفورد نقل می کنم. ایشان در تز دکترای خود 
که مطالعه ای بر روی ونزوئال است می نویسند: "چه چیزی نفت 
را جام زهرآلود می سازد؟ چرا مردمان زیادی در عین حال 
ک�ه بر روی میلیارده�ا دالر نفت نشس�ته اند، به ویژه طی 
دوره رون�ق نفتی، چنین فقیر هس�تند؟ این پرس�ش ها را 
میلیون ها نفر از س�اکنان کشورهای صادرکننده نفت ده ها 
س�ال است که از خود می پرسند معمای فراوانی )عنوان تز 
دکترای ایشان( نشان می دهد که چگونه با ورود سیل آسای 
درآمدهای نفتی به اقتصاد کش�ورهای صادرکننده   نفت، 
حوزه اختیارات و تعهدات دولت ها گس�ترش می یابد اما در 
عین حال اقت�دار و نهادهای قانونی آن تضعیف می ش�ود. 
وابس�تگی به نف�ت آنها را به س�مت تمرکز گرائی ش�دید 
سیاسی و نظام اداری آش�فته و نامنسجم هدایت می کند. 
مهم ترین ویژگی دولتهای نفتی در قوانینی است که حقوق 
و مناب�ع را به دولت اعطا می کند.  رانت عظیمی که بس�یار 
بیش�تر از س�ودی اس�ت که در بخش خصوصی به دس�ت 

می آید."
حاال بیاییم ش��رایط ش��رکتهای س��اختمانی را مطالعه کنیم. در 
دوره ای ک��ه قیم��ت نفت بیش��تر از 13 دالر در هر بش��كه نبود 

دکتر بهمن آرمان به مدت ش�ش سال رئیس 
اداره مطالع�ات و بررس�ی اقتص�ادی ب�ورس 
ته�ران بودن�د، در ای�ن زم�ان ت�الش زیادی 
برای تمرکز س�رمایه که مشکل اصلی اقتصاد 
ایران اس�ت، انجام ش�د که یکی از نمونه های 
آن تاسیس ش�رکت سرمایه گذاری ساختمان 
ایران بود که به گفته وی به بیراهه رفت. یکی 
از دغدغه ه�ای اصلی ایش�ان، زمان�ی که در 
بانک مرکزی فعالیت می کردند و یا در وزارت 
صنایع و معدن به عنوان عضو گروه مشاوران 
وزیرمش�غول به کار بودند تامی�ن مالی برای 
پروژه های تولی�دی و عمرانی ب�ود. که نمونه 

بارز آن ارائه طرحهایی برای س�اخت کارخانه های جدید س�یمان می باشد که آن زمان برای 63 کارخانه جدید سیمان، 
گشایش اعتبار انجام گرفت.

در دیدار دکتر بهمن آرمان با هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی مطرح شد:

بودجه عمرانی نداریم ، شرکتهای ساختمانی 
برای ماندگاری خود اندیشه کنند 
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پروژه های عمرانی بیش��تر بوده اند یا حاال؟ در 
زمانی که هر بش��كه نفت 20 ت��ا 23 دالر بود 
پروژه عمرانی بیش��تری داش��تیم یا حاال؟ این 
مملكت روزی 200 میلیون دالر درآمد خالص 
ناشی از صادرات نفت دارد یک  کشور صنعتی 
برای رسیدن به چنین درآمدی باید حداقل 6 
میلیارد دالر کاال تولید کند و با صادر کردن آن 
و کم کردن هزینه مواد اولیه وارداتی به چنین 
درآمد خالصی برس��د چرا وضع م��ا به مراتب 
نسبت به موقعی که قیمت نفت پایین بود بدتر 

شده است؟
سال گذشته نزدیک عید بحثی درباره کاهش 
بودجه های عمرانی و آس��یب ناش��ی از آن بر 
روی ش��رکتهای س��اختمانی مطرح شد، من 
معتق��د بودم بحث در این باره بی فایده اس��ت 
چون دولت پی گیر چنین امری نیس��ت ضمن 
این که دولت به مرور آنقدر بزرگ ش��ده است 
ک��ه نمی تواند به چابكی حرکت کند. امری که 
برای شوروی عاقبت خوبی را رقم نزد. شوروی 
بزرگترین تولیدکننده فوالد و سیمان بود ولی 
این دولت مثل پرنده ای چاق آنقدر سنگین شد 

که نتوانست پرواز کند.
البت��ه نوع تفكر م��ا هم تاثیر گذار اس��ت. یک 
مقدار از این مش��كالت ب��ر می گردد به روحیه 
م��ا ایرانی ها که وقتی می بینی��م میزان تلفات 
انسانی در جاده ها زیاد است می گوییم خواست 
خدا بوده در حالی که نامناس��ب بودن جاده و 
غیراس��تاندارد بودن اتومبیل ه��ا را نیز باید در 
نظر گرفت. گاندی می گوید: "درد من تنهایی 
نیس�ت بلکه درد ملتی است که گدایی را 
قناعت، بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر 

  " لب این حماقت را حکمت خدا می دانند.
این ایراد در فرهن��گ ما هم وجود دارد. یعنی 
وقتی که از ما می پرس��ند چرا فالن کار کامل 
نشد ش��روع می کنیم به بهانه آوردن اما وقتی 
به انگلس��تان بعد از دوران تاچر نگاه می کنیم 
عكس این قضیه را می بینیم. وقتی تاچر دولتی 
ورشكس��ته را تحویل گرفت، ب��رای ارتباط با 
فرانس��ه تصمیم گرفت تونل دری��ای مانش را 
بسازد ولی نگفت دولت فرانسه با دولت انگلیس 
ب��رای این طرح پول بپردازد چون می دانس��ت 
ای��ن دولت ها ت��وان پرداخت چنی��ن پولی را 
ندارند. ش��رکتی به صورت س��هامی عام به نام 
ی��ورو تانل )euro tunnel( تاس��یس کرد و 
س��هام آن را در بورس لندن و توکیو و پاریس 
عرضه کرد و به آن شرکت امتیاز انحصاری داد 
که کار را تمام کند. و حال این تونل که از زیر 
دریای مانش می گذرد جزیره انگلس��تان را به 
خاک اروپا وصل می کند و سال هاس��ت که به 

بهره برداری رسیده است.
ما یاد گرفته ایم یكجا بنش��ینیم و مدام بگوییم 
نمی شود. نمودارها به روشنی وضع ما را نشان 
می دهند  سرمایه گذاری در کل مملكت ما و در 
بخش صنعت که نی��روی محرکه ایجاد درآمد 
است علیرغم دو برابر شدن جمعیت، نسبت به 

 دکتر آرمان:
در س�ال 1356 ح�دود 100 
ه�زار توم�ان برای ه�ر نفر 
می کردی�م،  س�رمایه گذاری 
بعداً ای�ن روند کاهش یافته 
و ای�ن اواخ�ر با فعال ش�دن 
ک�ه  ارزی  ذخی�ره  حس�اب 
توانست 9 میلیارد دالر را از 
دولت دریافت کند، میزان آن 
بیشتر شد ولی عماً نسبت 
آن برای ه�ر ایرانی کمتر از 
نیمی از آنی است که در سال 
1356 انج�ام می ش�د.  پ�س 
از انق�اب هی�چ وق�ت هیچ 
کارخان�ه ای در ایران با پول 
نفت س�اخته نش�د. س�اخت 
و س�از ی�ا از طریق فایناس 
ب�وده ی�ا از طری�ق وام؛ در 
ح�ال حاض�ر نی�ز علیرغ�م 
توانایی های زیاد شرکتهای 
ساختمانی،   با آنها بدرفتاری 
ک�ه  ط�وری  ب�ه  می ش�ود  
ش�رکت های چین�ی دع�وت 
پروژه ه�ای  ت�ا  می ش�وند 
سدس�ازی را اجرا کنند و یا  
آزادراه ه�ا را بس�ازند. بهتر 
اس�ت که اعتب�ار ارزی را به 
پیمانکاره�ای ای�ران بدهیم 
ماش�ین آالت م�ورد نی�از را 
بخرند و خودشان ساخت و 

ساز را بر عهده بگیرند؟
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سال 1356 که س��ال پایه است رشدی نكرده 
است. 

نی��ز در  در م��ورد س��رمایه گذاری صنعت��ی 
از  درص��د   31 ب��ه  نزدی��ک   1356 س��ال 
س��رمایه گذاری های ما در بخ��ش مولد اقتصاد 
یعنی صنعت و معدن بود، در دوره س��ازندگی 
ای��ن می��زان به 28 درصد رس��ید ک��ه تفاوت 
چندانی با سال 1356 ندارد که از آقای هاشمی 
خواسته ش��د مقدار س��رمایه گذاری ها کنترل 
ش��ود چون مردم آمادگی تورم ناش��ی از آن را 
ندارند. س��رمایه گذاری صنعتی س��رانه درحال 
حاضر نی��ز باید به حدود 20 درصد یا کمتر از 
20 درصد رسیده باشد. به هر حال آمار دقیقی 
در ای��ن مورد وجود ندارد و آماری که توس��ط 
بانک مرکزی ارائه می ش��ود ت��ا مقطع 1386 
و قبل از آن اس��ت. ما در س��ال 1356 حدود 
100 هزار تومان برای هر نفر س��رمایه گذاری 
می کردی��م، بعداً این رون��د کاهش یافته و این 
اواخر با فعال ش��دن حس��اب ذخیره ارزی که 
توانست 9 میلیارد دالر را از دولت دریافت کند، 
میزان آن بیشتر شد ولی عماًل نسبت آن برای 
هر ایرانی کمتر از نیمی از آنی است که در سال 

1356 انجام می شد. 
پ��س از انقالب هیچ وقت هی��چ کارخانه ای در 
ایران با پول نفت ساخته نشد. ساخت و ساز یا 
از طری��ق فایناس بوده یا از طریق وام؛ در حال 
حاضر نیز علیرغم توانایی های زیاد ش��رکتهای 
س��اختمانی،   ب��ا آنها بدرفتاری می ش��ود  به 
طوری که ش��رکت های چینی دعوت می شوند 
ت��ا پروژه ه��ای سدس��ازی را اجرا کنن��د و یا  
آزادراه ها را بس��ازند. بهتر نیس��ت اعتبار ارزی 
را ب��ه پیمانكارهای ایران بدهیم ماش��ین آالت 

مورد نیاز را بخرند و خودش��ان س��اخت و ساز 
را بر عهده بگیرند؟ مگر شرکت شالوده آزادراه 
خرم آب��اد – پل زال را نس��اخت که دارای 25 

کیلومتر تونل است؟ 
 در مورد بودجه های عمرانی هم در سال 1356 
از هر دالر نفتی 42 سنت صرف سرمایه گذاری 
می شد. قبل از انقالب خیلی از پروژه ها عمرانی 
و صنعتی حت��ی پروژه های بزرگی مانند فوالد 
مبارکه و فوالد خوزستان ردیف بودجه داشتند 
اما االن هیچ طرح صنعتی ردیف بودجه ندارد 
ای��ن روند در  آخرین ماه 1384 به 19 س��نت 
رسید. به دلیل این که طی سه سال اخیر هیچ 
آماری منتش��ر نمی ش��ود و روی سایت بانک 
مرک��زی نیز آمار فقط تا س��ال 86 وجود دارد. 
من با یک حس��اب سرانگش��تی به این نتیجه 
رس��یدم که از هر دالر نفتی فقط 10 سنت به 
پروژه های عمرانی تبدیل می شود. این امر باعث 
می ش��ود در نهایت ش��رکتهای ساختمانی نیز 
مانند شرکتهای مهندس مشاور از بین بروند. 

من از ابتدا که با این انجمن آش��نا شدم معتقد 
بودم باید مثل همه ج��ای دنیا یک نهاد مالی 
تش��كیل دهیم که از ما حمایت کند، هر چند 
بانک مرکزی اعالم ک��رده برای این کار مجوز 
نمی دهد. االن پروژه های عمرانی ش��هرداری از 
کجا تامین مالی می شود؟ البته بخش عمده ای 
از آن توسط بانک شهر تامین می شود. هدف از 
گفتگوی امروز این اس��ت که سازوکاری فراهم 
کنیم که مقدمات ایجاد یک تشكل مالی را به 
وجود آورد تا به عنوان بازویی برای تامین مالی 

پروژه ها باشد. 
نبای��د تا این حد به بودجه دولت وابس��ته بود 
در ثانی دولت که کنت��رل دقیقی روی هزینه 

  مهندس ملکیانی فرد :
 در زم�ان مرحوم مهندس ادب 
ما خواستیم توسط سندیکا و 
انجمن ش�رکتهای تاسیساتی 
و بخش�ی از صنای�ع این نهاد 
آوری�م.  وج�ود  ب�ه  را  مال�ی 
دور همی�ن  کارآفری�ن  بان�ک 
ابت�دا  در  تش�کیل ش�د.  می�ز 
بیش�ترین حج�م متعل�ق ب�ه 
جامعه پیمانکاری کشور بود. 
اما بع�د از تش�کیل، این بانک 
نه تنه�ا نتوانس�ت در خدمت 
جامعه پیمانکاری باش�د بلکه 
در فاینان�س ک�ردن پروژه ها 
هم نتوانست کاری انجام دهد. 
چ�را که مانن�د س�ایر بانک ها 
مرک�زی  بان�ک  تأثی�ر  تح�ت 
هس�ت و فق�ط تا درص�دی از 
سرمایه را می توانند اعتبارات 

بانکی بدهند.
  

در پروژه هایی که ش�هرداری 
ب�ه مناقصه می گ�ذارد پول را 
ب�ه ص�ورت غیرنق�دی و ب�ه 
صورت زمین یا تراکم می دهد. 
بن�ده در جلس�ه ای گفت�م چرا 
ش�ما ب�ا وج�ود بان�ک ش�هر 
طوری اقدام می کنید که فس�اد 
ایجاد ش�ود؟ وقت�ی می گویید 
به ج�ای پرداخت پول، معامله 
 پایاپای می کنیم مقدمات فساد 
 ایج�اد می گردد.  ش�ما باید از 
بانک ش�هر ب�ه عن�وان کانال 

منطقی استفاده کنید.
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کردن درآمد نف��ت و بودجه ندارد.  چه دلیلی 
دارد روزی 200 میلی��ون دالر درآم��د خالص 
نفت داش��ته باش��یم ولی وضع زندگی ما بهتر 
از گذشته نباش��د؟ اگر هیأت مدیره شما مایل 
به ایجاد چنین نهادی هس��ت می توان درباره 
جزئیات آن به گفتگو نشست. من این پیشنهاد 
را دادم ت��ا ذهنی��ت الزم برای تغییر ش��رایط 
ایجاد شود وگرنه توانایی هایمان را مانند همان 
ماشین آالتی که نزدیک به دو  کیلومتر در کنار 

جاده اهواز بیكار مانده اند از دست می دهیم.

در ادامه س�خنان دکتر آرم�ان، مهندس 
ملکیانی ف�رد رئیس هیات مدی�ره انجمن 
ش�رکتهای س�اختمانی ب�ه ذک�ر نکاتی 
پرداختند: در زم��ان مرحوم مهندس ادب ما 
خواستیم توسط س��ندیكا و انجمن شرکتهای 
تاسیس��اتی و بخشی از صنایع این نهاد مالی را 
به وجود آوریم. بانک کارآفرین دور همین میز 
تشكیل شد. در ابتدا بیشترین حجم متعلق به 
جامعه پیمانكاری کشور بود. اما بعد از تشكیل، 
این بانک نه تنها نتوانس��ت در خدمت جامعه 
پیمانكاری باشد بلكه در فاینانس کردن پروژه ها 
هم نتوانس��ت کاری انجام دهد. چرا که مانند 
سایر بانک ها تحت تأثیر بانک مرکزی هست و 
فقط تا درصدی از سرمایه را می توانند اعتبارات 
بانكی بدهند. ضمن این که خواب س��رمایه در 
بخش عمرانی مملكت ما بس��یار باال اس��ت و 
عمال بانكها برای این که بتوانند سرپا بایستند 
یا خودشان وارد داللی شدند یا به نوعی دالل ها 
را م��ورد حمایت قرار دادند یعنی کس��انی که 

بتوانند وام را در حداقل زمان برگردانند.
چنانچ��ه در جری��ان هس��تید وزارت نفت نیز 
در نظ��ر دارد ب��ا همی��ن تفكر بان��ک نفت را 
برای فاینانس ک��ردن پروژه های نفتی و گاز و 

پتروشیمی به وجود آورد. یكی از اقتصاددانان 
این امر را خیال خامی می داند، چون این طرح 
دیگر تعری��ف بانک را ن��دارد و نوعی صندوق 
است که دوام نمی آورد چرا که بسترسازی های 
الزم ب��ه لح��اظ قانونی برای ایج��اد آن وجود 
ندارد. هر چن��د یكی از مكان های جذاب برای 
س��رمایه گذاری نفت و پتروشیمی است اما در 
نهایت دولت است که روی محصول نهایی نرخ 
می گذارد و دالیل بسیار دیگر که باعث می شود 
صندوق مذکور از نوس��انات شدیدی برخوردار 

شود.
راجع ب��ه بانک ش��هر ه��م در پروژه هایی که 
ش��هرداری ب��ه مناقص��ه می گذارد پ��ول را به 
ص��ورت غیرنقدی و به ص��ورت زمین یا تراکم 
می دهد. بنده در جلس��ه ای گفتم چرا ش��ما با 
وجود بانک شهر طوری اقدام می کنید که فساد 
ایجاد ش��ود؟ وقتی می گویید به جای پرداخت 
 پول، معامله پایاپای می کنیم مقدمات فس��اد 
 ایجاد می گردد. شما باید از بانک شهر به عنوان 
کانال منطقی اس��تفاده کنید. کاالی غیرنقدی 
را ب��ه بانک بدهید و بانک ب��رای عرضه کردن 
آن اقدام کند صورت وضعیت های س��ازندگان 
را هم از طریق گش��ایش اعتب��ار ریالی همین 
بانک پرداخت کنند. به این طریق فساد ایجاد 
نمی ش��ود. بنده در ش��هرداری پروژه ای سراغ 
ندارم که از طریق گشایش اعتبار یا بانک شهر 

پرداخت شود.

مهندس خوانساری : 
ت�ورم در مملک�ت ما خیلی 
 باال اس�ت، ه�������مین 
می ش��ود  باع�������ث 
ی  ق ه������ا و ص���ند
س�رمایه گذاری )که افراد 
بتوانند سرمایه خود را 
در آن متمرکز کنند و آن 
را به پروژه های عمرانی 
وام بدهن�د( نیز کارایی 
الزم را نداش�ته باش�د. 
در ح�ال حاض�ر اغل�ب 
بانکه�ای خصوص�ی با 
به�ره ب�االی 25 درصد 

وام می دهند. 

ع���مرانی  پروژه ه�ای 
ب�ا ای�ن کارم�زد و بهره 
س�ود  ب�ه  نمی توان�د 

برسد.

 موقع�ی ک�ه پ�روژه ای 
وام چند س�اله با چنین 
کارمزدی بگی�رد نتیجه 
اقت����ص�ادی  حاص�ل 
بانکهای  ب�ود.  نخواه�د 
کار  ای�ن  خصوص�ی 
ام�ا  انج�ام می دهن�د  را 
چون جوابگو نیس�ت ما 
آن  دنب�ال  نمی توانی�م 

برویم. 
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ضمن تش��كر از این که جنابعالی این بحث را 
مط��رح کردید. ما در این مورد به دلیل ضوابط 
بان��ک مرک��زی، به دلیل ع��دم پذیرش بخش 
خصوصی به عنوان بخ��ش خودی و نبود یک 
س��ری بسترس��ازی ها به بن بس��ت رس��یدیم. 
اول بای��د با حض��ور کمیس��یون های مربوطه 
مجل��س و بخ��ش خصوصی و بان��ک مرکزی 
سیاس��تگذاری هایی ش��ود تا قوانی��ن، طوری 
اص��الح گردد که بتوانیم برای س��رمایه گذاری 

جذابیت ایجاد کنیم. 

مهن�دس خوانس�اری در ادامه س�خنان 
مهندس ملکیانی فرد با تشکر از مباحثی 
که دکتر آرمان مطرح کردند و با اشاره به 
تورم عنوان کردند: تورم در مملكت ما خیلی 
باال اس��ت، همین باعث می ش��ود صندوق های 
س��رمایه گذاری )که افراد بتوانند سرمایه خود 
را در آن متمرک��ز کنن��د و آن را به پروژه های 
عمرانی وام بدهند( نیز کارایی الزم را نداش��ته 
باشد. در حال حاضر اغلب بانكهای خصوصی با 
به��ره باالی 25 درصد وام می دهند. پروژه های 
عمرانی با این کارمزد و بهره نمی تواند به سود 
برس��د. موقعی ک��ه پروژه ای وام چند س��اله با 
چنین کارمزدی بگیرد نتیجه حاصل اقتصادی 
نخواهد بود. بانكهای خصوصی این کار را انجام 
می دهند اما چون جوابگو نیست ما نمی توانیم 

دنبال آن برویم. 

مهندس عطاردیان دبیر انجمن شرکتهای 

س�اختمانی س�خنران بع�دی بودن�د که 
گفتند: وقتی پروژه ای را فاینانس     می کنیم 
باید برگشت داشته باشد مثال در پروژه پل زال 
می خواهن��د از طریق دریافت ع��وارض پول را 
برگردانند. ولی پروژه های نیمه تمام بسیاری در 
کشور هست که نمی توان برای همه آنها عوارض 
تعیین کرد. باالخره روس��تاها باید آباد شوند و 
راه های اصلی باید س��اخته شوند که نمی توان 
از اینه��ا عوارض گرفت. این مس��ئله را بنده به 
عنوان نماینده بخش خصوصی در شورای عالی 
اشتغال و در حضور رئیس جمهور مطرح کردم، 
گفتند براساس قانون بودجه این حالت  اشكالی 
ندارد که سرمایه گذارها بیایند و سرمایه گذاری 
کنند و می شود آن را در بودجه سنواتی لحاظ 
کرد و طی چند س��ال با س��ودی در حد اوراق 
مش��ارکت بازپرداخت نمود. ام��ا وقتی بودجه 
س��نواتی خودش ظرفیت نداشته باشد چه کار 
باید کرد؟ اگر برای پروژه ای سرمایه گذاری شد 
بودجه عمرانی چگونه باید آن را برگرداند؟ در 
ح��ال حاضر باید ببینیم چه باید کرد و چگونه 
باید آن را با س��رمایه گذاری ج��واب داد؟ االن 
مواردی مطرح اس��ت که س��رمایه گذار حاضر 
می شود سرمایه گذاری کند و می گوید تصویب 

 

مهندس عطاردیان: 
 پروژه های نیمه تمام بسیاری 
در کش�ور هست که نمی توان 
برای همه آنها عوارض تعیین 
ک�رد. باالخره روس�تاها باید 
آباد ش�وند و راه ه�ای اصلی 
باید ساخته شوند که نمی توان 
از اینه�ا عوارض گرف�ت. این 
مس�ئله را بن�ده ب�ه عن�وان 
نماین�ده بخش خصوصی در 
ش�ورای عال�ی اش�تغال و در 
حضور رئی�س جمهور مطرح 
کردم، گفتند براس�اس قانون 
بودج�ه ای�ن حال�ت  اش�کالی 
س�رمایه گذارها  ک�ه  ن�دارد 
بیایند و س�رمایه گذاری کنند 
و می ش�ود آن را در بودج�ه 
سنواتی لحاظ کرد و طی چند 
س�ال با س�ودی در حد اوراق 
مش�ارکت بازپرداخ�ت نمود. 
ام�ا وقت�ی بودج�ه س�نواتی 
خودش ظرفیت نداشته باشد 
چ�ه کار بای�د کرد؟ اگ�ر برای 
پروژه ای س�رمایه گذاری شد 
 بودج�ه عمران�ی چگونه باید

  آن را برگرداند؟ 
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کنید و در بودجه سنواتی بگذارید تا من بیایم 
و س��رمایه گذاری کنم. در این مورد بخصوص 
چه باید کرد؟ چون بانک س��رمایه گذار هم اگر 
س��رمایه گذاری کند نمی توان��د پولش را پس 
بگیرد این مسائلی است که باید راه حل داشته 
باش��د. من فكر می کنم در ای��ن مورد ما همه 
راه ها را رفته ایم و به مقدار زیادی به بن بس��ت 
رس��یده ایم. فك��ری که مطرح کردید درس��ت 
اس��ت و قباًل ما هم به این فكر افتادیم. بانكی 
را تشكیل دادیم که نتوانست خواسته های ما را 
برآورده کند. در مجموع وقتی اقتصاد بیمار شد 
با این راه حلهای روبنایی مسئله حل نمی شود 
و باید خیلی ریشه ای تر مسئله را جلو برد. البته 
بد نیس��ت با هم اندیشی الزم راه حل جنابعالی 
و تجرب��ه ای که ما داریم را با هم جمع کنیم و 
وقتی راه حلی عملی پیدا شد از دولت بخواهیم 

تا بستر اعمال آن را مهیا کند. 

مهن�دس امی�رزاده مدیرعام�ل ش�رکت 
دی�داس گفتند: آقای دکتر ش��ما همیش��ه 
واقع گرایانه به مس��ایل اقتصادی نگاه کرده اید 
ام��ا تئوری ه��ای اقتصادی ب��ا مس��ائل ایران 
خیلی متفاوت اس��ت. تحرکات��ی که در بخش 
اقتص��اد در دولت های قبلی انجام ش��د اگر با 
همان رون��د ادامه پیدا می کرد امروزه خیلی از 
مس��ائل بدینگونه نبود. من االن در ارمنستان، 
الجزای��ر، ب��الروس، و.... کار می کن��م که فقط 
81 مورد مش��كل برای کار در الجزایر داشتم، 
مش��كالتی که رقبای خارجی ما ندارند چگونه 
می ت��وان رقابت کرد؟ تئوری ه��ای اقتصادی با 
شرایط کش��ور ما همخوانی ندارد، نمی شود از 
روی فرمول صحبت کرد. ما نتوانس��تیم منابع 
ارزان ی��ا حمایت الزم را بدس��ت آوریم. موتور 
محرکه اولیه شروع هر کار نقدینگی است بنده 
مجبور ش��دم ب��رای یكی از پروژه ه��ا از منابع 
بیرون��ی وام بگیرم ولی امروز و بعد از گذش��ت 
5 س��ال هن��وز صورت وضعیت من رس��یدگی 
نمی ش��ود کش��ورهایی ک��ه در اردوگاه تعامل 

جهانی نبوده اند به س��ختی توانسته اند حرکت 
کنند. باید با دنیا زبان مش��ترک پیدا کنیم تا 
حرکت کنیم. اس��اس سرمایه گذاری اقتصادی 

هم امنیت و بینش است. 

مهن�دس مس�عودی مدیرعامل ش�رکت 
سازور در ادامه افزود: از جرقه ای که در ذهن 
ما ایجاد شد سپاسگزارم و سوالی دارم. طوری 
که من متوجه ش��دم دولت برای پروژه ها پول 
ن��دارد و ما باید به نوعی نقدینگی فراهم کنیم. 
سوال این اس��ت که اگر قرار است نقدینگی را 
مردم تامین کنند در واقع داریم بانک تاسیس 
می کنیم و قرار است بانكی مانند بانک کارآفرین 
تاس��یس کنیم. اگر قرار است پول خودمان را 
درگیر کنیم و بانک تاسیس نكنیم این اشكال 
را چگونه برطرف کنیم که بخش خصوصی ما 
مثل بانک های ما به برگشت مطالبات امیدواری 
زیادی ن��دارد. بخش خصوصی آخرین راه حلی 
که به ذهنش می رسد این خواهد بود که پولش 
را دس��ت دولت بدهد. نتیجه این می ش��ود که 

پول به سمت پروژه های دولتی نرود. 

مهندس عصر آزاد نیز با اشاره به سخنان 
دکتر آرمان گفت: از مطالبی که ذکر کردید 
برمی آی��د بین اعضای ما پتانس��یلی در بخش 
مال��ی و تخصصی وج��ود دارد، در بخش مالی 
که همان مسئله بانک مطرح شد و ظاهراً به دو 
جه��ت برای همه اعضا ناموفق بود چون ظاهراً 
بانكها نتوانستند هدف به وجود آمدنشان را که 
حمایت از اعضای انجمن بود دنبال کنند. پس 
باید از تخصص و پتانس��یل اعضا استفاده شود. 
برای این موضوع چه راه حلی وجود دارد که ما 
بتوانیم خارج از وابستگی به دولت تخصص خود 
را به صورت انتگرالی در بیاوریم که این انتگرال 
منشاء درآمد یا سرمایه گذاری تخصصی شود؟ 

مهندس پورشیرازی ضمن تشکر از آقای 
دکتر آرمان با اش�اره به صحبت ایشان در 
مورد از بین رفتن ش�رکتها عنوان کردند: 
ما با پوس��ت و گوش��تمان درگیر این موضوع 
هس��تیم. ولی بن��ده معتقدم دولت ب��ه اندازه 
کافی پول دارد و فقط نمی خواهد آن را هزینه 
کند. رشد جمعیت با رشد تولید ناخالص ملی 
و تورم حتما باید ارتباط داش��ته باش��د. یعنی 
نگاه باید سیستمی باش��د نه فردی چرا پروژه 

مهندس امیرزاده:  
ب�ا  اقتص�ادی  تئوری ه�ای 
مسائل ایران خیلی متفاوت 
است. تحرکاتی که در بخش 
اقتص�اد در دولت های قبلی 
انجام شد اگر با همان روند 
ادام�ه پیدا می ک�رد امروزه 
خیل�ی از مس�ائل بدینگونه 
نبود. من االن در ارمنستان، 
الجزایر، ب�اروس، و.... کار 
می کن�م ک�ه فق�ط 81 مورد 
مشکل برای کار در الجزایر 
داشتم، مشکاتی که رقبای 
خارجی م�ا ندارن�د چگونه 
ک�رد؟  رقاب�ت  می ت�وان 
ب�ا  اقتص�ادی  تئوری ه�ای 
شرایط کشور ما همخوانی 
روی  از  نمی ش�ود  ن�دارد، 
فرم�ول صحب�ت ک�رد. م�ا 
ارزان  مناب�ع  نتوانس�تیم 
ی�ا حمای�ت الزم را بدس�ت 
آوریم. موتور محرکه اولیه 
شروع هر کار نقدینگی است 
بن�ده مجب�ور ش�دم ب�رای 
یک�ی از پروژه ه�ا از منابع 
بیرون�ی وام بگی�رم ول�ی 
ام�روز و بع�د از گذش�ت 5 
سال هنوز صورت وضعیت 

من رسیدگی نمی شود 
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مهندس مسعودی: 
 اگر قرار است پول خودمان را 
درگیر کنیم و بانک تاسیس 
نکنی�م این اش�کال را چگونه 
ک�ه بخ�ش  کنی�م  برط�رف 
خصوصی ما مثل بانک های 
مطالب�ات  برگش�ت  ب�ه  م�ا 
امیدواری زیادی ندارد. بخش 
خصوصی آخرین راه حلی که 
به ذهنش می رسد این خواهد 
بود که پولش را دست دولت 
بدهد. نتیجه این می شود که 
پ�ول ب�ه س�مت پروژه های 

دولتی نرود

مهندس عصر آزاد:
   بین اعضای ما پتانس�یلی 
در بخ�ش مالی و تخصصی 
وجود دارد، در بخش مالی که 
همان مسئله بانک مطرح شد 
و ظاهراً به دو جهت برای همه 
اعضا ناموفق بود چون ظاهراً 
بانکه�ا نتوانس�تند هدف به 
وجود آمدنشان را که حمایت 
از اعض�ای انجمن بود دنبال 
کنن�د. پس بای�د از تخصص 
و پتانس�یل اعضا اس�تفاده 
ش�ود. برای این موضوع چه 
راه حل�ی وج�ود دارد ک�ه ما 
بتوانی�م خارج از وابس�تگی 
به دولت تخصص خود را به 
صورت انتگرالی در بیاوریم 
که این انتگرال منشاء درآمد 
یا سرمایه گذاری تخصصی 

شود؟ 

تهران – ش��مال را که 102 کیلومتر اس��ت به 
چینی ها دادیم؟ آیا شرکتهای داخلی از اجرای 
آن عاجزند یا منظور دیگری پش��ت این ماجرا 
بود؟ کشوری توس��عه اقتصادی خواهد داشت 

که صنعت و ساختمان خود را توسعه دهند. 

مهن�دس جمالی نیز گفتند: ما از دوس��تان 
مختلف درس��های زیادی آموختی��م از جمله 
روزی از یكی از اقتصادانان س��وال کردم آخر و 
عاقبت این همه بانک که تاسیس می شوند چه 
می شود؟ گفت اینها همه در آینده ورشكستگان 
به تقصیر خواهند ب��ود. با وجود رانت خواری و 
شرایط فعلی، من وجود بانكها را آن هم با این 
تعداد به صالح کش��ور نمی دانم البته ایده شما 
ایده سازنده ای است ولی با توجه به فرمایشات 
دوس��تان، من در مقطع فعلی زمینه تاس��یس 
بانک جدی��دی را چه از طریق انجمن و چه از 
طریق شرکتهای پیمانكاری به صالح نمی دانم. 

دکتر آرمان با جمع بندی از بحثهای مطرح 
ش�ده عنوان ک�رد: اول بای��د چارچوب ها را 
مش��خص کنیم. اوال من پیش��نهاد تاس��یس 

بانک ندادم. حتی معتقدم با این روندی که در 
کشور وجود دارد این بانكها باالخره ورشكست 
می ش��وند منظورم بانكهایی است که از تولید 
حمایت نمی کنند جز پولش��ویی و واردات کار 
دیگری انجام نمی دهند. منظورم از آن ذهنیت 
ایجاد یک بانک جدید نیست بلكه ایجاد نهادی 
اس��ت که می تواند به بازویی برای تامین منابع 
مالی پروژه های عمرانی تبدیل شود. و اما درباره 
نكته ای که آقای عطاردی��ان مطرح کردند که 
مگر می ش��ود از همه پروژه ها عوارض بگیریم؟ 
باید بگویم ما اصاًل پروژه غیراقتصادی نداریم . 
پروژه باید اقتصادی باشد وگرنه اجرا نمی شود. 
پروژه یا اقتصادی اس��ت یا غیراقتصادی که در 
این ص��ورت اجرای آن ج��زو وظایف دولت به 

شمار می رود. 
بنابر این ما باید بخش��های اس��تراتژیک را به 
دست بخش خصوصی بسپاریم. در کشورهای 
دیگر دولت سد و نیروگاه و... نمی سازد. بخش 
خصوصی م��ا نیز از نظر فنی قادر به س��اخت 
س��د و نی��روگاه و... هس��ت و در صورت��ی که 
دولت خرید آب و برق یک سد را تضمین کند 
می تواند س��رمایه گذاری کند. چرا که به دولت 
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 مهندس پورشیرازی  :
  بن�ده معتق�دم دول�ت ب�ه 
اندازه کافی پول دارد و فقط 
نمی خواهد آن را هزینه کند. 
رش�د جمعیت با رشد تولید 
ناخالص مل�ی و تورم حتما 
بای�د ارتباط داش�ته باش�د. 
یعنی ن�گاه باید سیس�تمی 
باش�د نه فردی چ�را پروژه 
ته�ران – ش�مال را ک�ه 102 
کیلومتر اس�ت ب�ه چینی ها 
دادیم؟ آیا ش�رکتهای داخلی 
ی�ا  عاجزن�د  آن  اج�رای  از 
منظ�ور دیگ�ری پش�ت این 
ماجرا بود؟ کشوری توسعه 
اقتص�ادی خواهد داش�ت که 
صنعت و س�اختمان خود را 

توسعه دهند. 

مهندس جمالی :
 روزی از یکی از اقتصادانان 
س�وال ک�ردم آخ�ر و عاقبت 
ای�ن هم�ه بانک که تاس�یس 
می ش�ود؟  چ�ه  می ش�وند 
گف�ت اینه�ا هم�ه در آین�ده 
تقصی�ر  ب�ه  ورشکس�تگان 
وج�ود  ب�ا  ب�ود.  خواهن�د 
ش�رایط  و  رانت خ�واری 
فعل�ی، م�ن وج�ود بانکها را 
آن هم با این تعداد به صاح 
کش�ور نمی دانم البت�ه ایده 
ش�ما ایده س�ازنده ای است 
ولی با توجه به فرمایش�ات 
دوستان، من در مقطع فعلی 
زمینه تاسیس بانک جدیدی 
را چه از طریق انجمن و چه از 
طریق شرکتهای پیمانکاری 

به صبه صاح نمی دانم. 

 مهندس پورشیرازی  :

نگوییم اگر شما پول ندارید و هزینه   نمی کنید 
ما حاضر به س��رمایه گذاری هس��تیم. اگر هم 
الزم باش��د ش��ریک خارج��ی می آوریم چون 
 دس��ت ما بازتر است؟  چرا به دولت نگوییم ما 
چند  ش��رکت هس��تیم و ف��الن ج��ا رابا هم 
می س��ازیم به ش��رطی که عواید آن به خود ما 
برگردد. بی ش��ک دولت هم اگر متوجه میزان 
صرفه جویی و فواید حاصل از این کار باش��د از 
این پیشنهادها اس��تقبال می کند. به نظر من 
بای��د این فكر را در مغزم��ان جا بیاندازم و بعد 

ببینیم چه باید کرد. 
آق��ای مهندس فراهانی زمان��ی  که مدیرعامل 
ش��رکت مپنا بودند از من خواستند تا دیداری 
با هم داشته باشیم. گفتند ما مهندس هستیم 
و می توانی��م نیروگاه بس��ازیم ول��ی نمی دانیم 
چگون��ه پول آن را تامین کنیم. این کار ش��ما 
و امثال شما اس��ت. به ایشان گفتم چند سال 
پیش، زمانیكه در مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی کار می کردم مقاله ای در مورد 
ش��یوه های نوین تامین منابع مالی نوش��تم و 
روشهای BOT, BOO و.... را شرح دادم. حال 
18 نیروگاه تولید برق توسط بخش خصوصی 
به این روش در دس��ت ساخت است. سه دهه 
پیش حتی کشورهای اروپایی از سپردن صنعت 
اس��تراتژیک برق به بخش خصوصی وحش��ت 
داش��تند. ولی حاال دیگر دولت ها نیروگاه برق 
ندارن��د و حتی نیروگاه ه��ای اتمی را به بخش 

خصوصی واگذار کرده اند. 

من مایل نیس��تم این نشس��ت ب��ه همین جا 
پای��ان یابد. زیرا ما ایرانی ها به س��خن گفتن و 
عمل نكردن شاید در جهان نمونه باشیم. بنابر 
این در اینجا متن اولیه یک الیحه پیش��نهادی 
برای فعال س��ازی شرکتهای ساختمانی را ارائه 

می دهم. 

" دول�ت موظ�ف اس�ت از طری�ق بخش 
خصوص�ی اق�دام ب�ه س�اخت پروژه های 
عمران�ی مانند آزادراه، راه آهن، س�دهای 
مخزنی و ب�رق آبی و... را ب�ه مرحله اجرا 
گذارده و قیمت خرید تولیدات یا عوارض 
مربوطه را به گونه ای تعیین کند تا از طریق 
صرفه جویی ناشی از اجرای پروژه های یاد 
شده س�ودی حداقل پنج درصد باالتر از 
س�ود س�پرده های بلند مدت بانکی برای 
ش�رکتهای مجری طرحها ایجاد نماید. در 
ضمن جهت تامین مناب�ع مالی مورد نیاز 
تجهی�ز کارگاه و آغ�از عملی�ات اجرائی 
به ش�رکتهای مجری طرح ، مجوز انتش�ار 
اوراق مش�ارکت با حداقل دو درصد سود 

یارانه ای ارائه نماید."
 در جمع بندی جلسه قرار شد کمیسیون امور 
اقتصادی و بانكهای انجمن نشس��ت هایی را با 
کمیس��یون عمران و برنام��ه و بودجه مجلس 
برگزار کند تا نس��بت به تصمیم گیری در مورد 
الیحه پیش��نهادی آقای دکتر آرمان به رایزنی 

بپردازد.
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 مقدمه
 Computerized( مدیری��ت نگه��داري برمبناي کامپیوت��ر
Maintenance Management System( ک��ه کوت��اه 
ش��ده آن CMMS ش��ناخته مي ش��ود، عب��ارت اس��ت از  به 
کارگی��ري مجموعه اي از س��خت افزارها ونرم اف��زاري که تحت 
مدیری��ت یک بان��ک اطالعات��ي )Data Bank( در یک نظام 
نگه��داري )و در بحث م��ا نظام نگهداري ماش��ین آالت( مورد 

اس��تفاده قرار مي گیرد.
  CMMS در س��ال هاي اخیر، گردهمایي هاي متعددي درباره
در کش��ور ما برگزار ش��ده اس��ت و کارشناس��ان و متخصصان 
مختل��ف به لحاظ نظ��ري )تئوریک( در ای��ن موضوع به بحث 
پرداخته ان��د. همچنین، حدود یک دهه اس��ت که نرم افزارهاي 
گوناگون تخصصي PM درامور نگهداري کارخانه ها که توس��ط 
ش��رکت هاي مختلف نرم افزاري نوشته شده است مورد استفاده 
ق��رار مي گیرد ام��ا بكارگی��ري نرم افزارهاي تخصص��ي درامور 
نگهداري ماشین آالت عمراني و راهسازي در کشور ما سابقه اي 

طوالن��ي ن��دارد.

در م��واردي که براي ثب��ت، پ��ردازش و گزارش دهي وضعیت 
کارک��رد و نگه��داري ماش��ین آالت عمران��ي و راهس��ازي از 
نرم افزارهاي PM نوش��ته ش��ده براي کارخانه ها استفاده شده 

اس��ت نتایج مطلوبي حاصل نگردیده اس��ت.
  گران ش��دن و همچنین؛ پیچیده تر شدن فناوري ماشین آالت 
عمران��ي و راهس��ازي و در نتیج��ه آن گرای��ش ج��دي ب��ه  
بهینه س��ازي نگه��داري و بهره وري اینگونه ماش��ین آالت لزوم 
پدیدآوري و اس��تفاده از نرم افزارهاي اختصاصي مربوط به امور 
نگهداري ماش��ین آالت عمراني و راهس��ازي را که در سیس��تم  
نوین نگهداري اینگونه ماشین آالت به مثابه زیر سیستمي مهم 

تلقي مي گردد؛ بیش از هر زمان دیگري به اثبات مي رس��اند. 
در این نوش��تار؛ هدف ما این بوده اس��ت که بررس��ي کوتاهي 
درب��اره CMMS و کاربرد آن در ماش��ین آالت راهس��ازي و 

معدن��ي   ر ا  ارائ��ه  نمایی��م. 
همچنین؛ مي خواهیم نشان دهیم که با تكیه بر نگرش سیستمي 
که نظام نگهداري ماش��ین آالت را به عنوان یک زیرسیستم از 
کل سیستم یک شرکت یا سازمان کاربر ماشین آالت مي نگرد، 

 

 CMMS درنظام نگهداري
 و تعمیرات ماشین آالت عمراني و راهسازي

) بخش اول(

مهن�دس آذرل�ي، مهن�دس عب�دا... غالمرضای�ي
با راهنمایي و تلخیص : مهندس حس�ین انصافپور

 اهمی�ت کارب�رد کامپیوت�ر در 
نظ�ام نگه�داري ماش�ین آالت 
راهس�ازي و معدن�ي پیوس�ته 
در ح�ال افزایش اس�ت. اگرچه 
در   CMMS م�ا  درکش�ور 
وتعمیرات  نگه�داري  نظام هاي 
کارخان�ه اي م�دت زمان�ي ب�ه 
نس�بت طوالني کاربرد داش�ته 
در  موض�وع  ای�ن  ام�ا  اس�ت 
ام�ور ماش�ین آالت عمران�ي و 

راهس�ازي عمر چنداني  ندارد.
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عوامل  و بسترهاي بكارگیري CMMS منحصر به سخت افزار 
و یا نرم افزار نیست. ایجاد زیرساخت هاي مدیریتي و تشكیالتي 
در س��ازمان و وج��ود روابط تعامل��ي که با اس��تفاده از فناوري 

اطالع��ات به گونه اي ش��بكه اي میان 
واحده��اي مختلف ش��رکت س��امان 
مي یاب��د و همچنین بكارگیري نیروي 
انساني آموزش دیده است که کاربرد 
CMMS را ب��ه گونه اي که بتواند در 
نقش��ي  مدیریتي  تصمیم گیري ه��اي 

جدي ایفا نماید، واقعیت  بخش��د.
 

نگرش سیستمي
CMMS در بکار گیري 

 CMMS با توجه به این که در تعریف
سیس��تم ب��ودن آن من��درج اس��ت؛  
بنابراین، با فرض ای��ن که خوانندگان  
با مفهوم سیستم آشنا هستند؛  تنها به 
منظور ی��ادآوري و انطباق با مفاهیمي 
ک��ه درب��اره آن به بح��ث پرداخته ایم 

مروري مي کنیم بر تعریف سیستم:
مجموع��ه ای از اج��زای وابس��ته ب��ه 
یكدیگرن��د ک��ه روابط آنه��ا درجهت 
دس��تیابی به ه��دف معینی س��ازمان 

یافته اند.
اج��زاي سیس��تم عبارتن��د از ورودي، 

پردازشگر؛  خروجي و بازخورد.
هرگاه یک سازمان را از دیدگاه سیستمي در نظر گیریم بنا بر آنچه 
گفته آمد، اگر اجزاي آن با یكدیگر تعامل نداش��ته باشند، تشكیل 
یک مجموعه را مي دهند نه یک سیستم. به عبارت دیگر مشخصه 
مهم یک سیستم، تعامل و ارتباط است و ویژگي هاي اصلي سیستم 
از تعامل اجزا بدس��ت مي آید نه از رفتار مس��تقل اج��زا؛ از این رو 
مقصود اصلي ما از بیان مفهوم نگرش سیس��تمي این مساله بسیار 
مهم اس��ت که در یک ش��رکت کاربر ماش��ین آالت، نظام مدیریت 
نگهداري ماشین آالت در تعامل با دیگر واحدهاي شرکت است که 
مي تواند نقش خود را در صیانت از سرمایه هاي شرکت که به صورت 
ماشین آالت تبلور یافته اند، به انجام رساند بدون آن که در تعارض با 

واحدهاي بهره بردار قرار گیرد. 

4.1. مدل انطباقي سیستم نت ماشین آالت :
ورودي هاي سیستم : 

ماشین
نیروی انسانی 

پول
تاسیسات تعمیرگاهی

تجهیزات و ابزار 
قطعات یدکی و ملزومات ماشین آالت

دانش و فناوری نگهداری و تعمیرات ماشین آالت
تشكیالت و سازمان 

دانش مدیریت سازمان
فناوري اطالعات

نظام هاي ارتباطي سازمان
داده ه��ای عملیات��ی سیس��تم؛ اعم از 

سرویس، تعمیرات و...
اطالعات پردازش شده 

فرآیندهاي سیستم نت:
1. مدیری��ت، برنامه ریزي و پایش نظام 

نگهداري ماشین آالت
2. انجام سرویس و نگهداري  

3. تأمی��ن قطعات یدک��ي و ملزومات 
ماشین آالت

4. تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات زمان 
شكست 

5. ثب��ت؛ پردازش و تحلی��ل داده هاي 
سرویس و تعمیرات ماشین آالت

خروجي هاي سیستم نت :
ماشین آالت آماده بكار

بهب��ود درآمده��اي حاص��ل از کارکرد 
ماشین آالت

کاه��ش هزینه اي ناش��ي از خ��واب یا 
تعمیرات ماشین آالت

افزایش بهره وري
افزایش حاشیه سود پروژه و در نتیجه، افزایش حاشیه سود شرکت 

در کل پروژه ها
اطالعات پردازش شده و دانش نگهداري در سیستم 

 
 سیستم اطاعاتي

ای��ن بخش را با گفت��اري از پیتر دراکر پ��در مدیریت علمي آغاز 
مي کنیم:

مدیری�ت  نگه�داري

 برمبن�اي کامپیوت�ر

 CMMS که کوتاه ش�ده آن

ش�ناخته مي ش�ود،

 عبارت اس�ت از  به کارگیري 

مجموعه اي از س�خت افزارها 

ونرم اف�زاري ک�ه تح�ت 

مدیریت یک بان�ک اطاعات�ي 

)Data Bank( در ی�ک نظ�ام 

نگه�داري )و در بحث ما نظام 

نگهداري ماش�ین آالت( مورد 

اس�تفاده قرار مي گیرد.
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 "همه سازمان ها و افراد باید بیاموزند که به چگونه اطالعاتي نیاز 
دارند و از چه راهي بدان دسترسي پیدا کنند. آنها باید اطالعات را 

همچون منبعي ارزشمند سازمان دهي نمایند".
هرگاه تش��كیالت و نظامات اجرایي سازمان را به مثابه زیرساختار 
و س��اختارهاي مربوط به پیكره بندي یک ش��رکت فرض نماییم 

نظامات اطالعاتي به مثابه شبكه عصبي آن محسوب مي شوند.
تعریف کالسیک سیس��تم اطالعاتي در واژه نامه انجمن کتابداري 

آمریكا چنین شرح داده شده است: 
 "یک سیستم کامل طراحي شده براي تولید، جمع آوري، پردازش، 
ذخیره، بازیابي و انتش��ار اطالعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر 

حوزه تعریف شده دیگر از جامعه".
اما نكته مهم این است که اطالعات باید سازمان دهي شوند وگرنه 
همچنان داده هاي خام هس��تند. ثبت داده ه��اي  حاصل از انجام 
س��رویس،  تعمیرات و قطعات در برنامه رایانه اي مدیریت نت باید 
به اطالعاتي بدل ش��ود تا بتواند به عنوان بخش مهمي از بازخورد 
نظام نگهداري ماش��ین آالت تلقي ش��ود تا برمبناي آن اثربخشي 
نظام اجرایي نت را اندازه گیري کرد، تا به اهداف برنامه ریزي شده 
سیس��تم نت را با تكیه بر CMMS دست یافت و یا آنها را ارتقاء 

بخشید.

هدف از برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات:
با س��ازماندهي کنترل ماش��ین آالت و تجهیزات و بكارگیري یک 
نظام مدیریتي مبتني بر برنامه ریزي در امور نگهداري و تعمیرات و 
تامین به موقع قطعات همچنین با استفاده از تجزیه و تحلیل هاي 
آماري هزینه هاي نگه��داري و تعمیرات  کاهش خواهد یافت که 

هدف هاي آن عبارتند از:
آ - بیش��ینه ک��ردن دوره عمر مفید ماش��ین آالت و تجهیزات به 
منظور حفظ سرمایه هاي ش��رکت که در ماشین آالت تبلور یافته 

است.
ب - بیشینه کردن قابلیت اطمینان ماشین آالت و تجهیزات.

پ - بیش��ینه کردن کارایي ماش��ین آالت و تجهی��زات در جهت 
کاهش زمان انجام پروژه و افزایش حاشیه سود آن.

ت - کمین��ه کردن تعمیرات اتفاقي ماش��ین آالت و تجهیزات در 
جهت به حداقل رس��اندن خواب ماش��ین آالت و افزایش س��اعت 

کاربري آن. 
ث – کمین��ه ک��ردن یا ب��ه صفر رس��اندن هزینه هاي ناش��ي از 

خرابي هاي پیش بیني نشده ماشین آالت و تجهیزات. 
ج- کمینه کردن تاخیرات پروژه ناش��ي از خواب ماش��ین آالت و 

تجهیزات.

انواع نت
 Unplanned سیس�تمهای غی�ر برنامه ری�زی ش�ده ی�ا

:Maintenance
این سیستم که به تعمیرات اضطراری یا EM  نیز مشهور می باشد، 
رفع خرابی و انجام تعمیرات در صورت وقوع خرابی ماشین آالت و 

وقوع مشكالت بدون برنامه ریزی قبلی را پشتیبانی می کند.

سیستمهای  برنامه ریزی شده 
:Planned Maintenance

در این نوع سیستم ها یک طرح و برنامه قبلی در تدوین فعالیت های 
نت بكار بس��ته می ش��ود هدف عمده این سیستم ها جلوگیری از 

تعمیرات اضطراری و توقفات پیش بینی نشده است شامل:

: PM )1951 نت پیشگیرانه ) از سال
فعالیت ه��ای بازرس��ی، بازدید، تنظیم، تعوی��ض و تعمیر قطعات 
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و ماش��ین آالت ک��ه بص��ورت دوره ای و برنامه ریزی ش��ده انجام 
می گیرند. هدف از این فعالیت ها جلوگیری از توقفات پیش بینی 
نشده ماشین آالت و تجهیزات و کاهش تعمیرات اساسی می باشد. 

نت پیشگویانه 
: PDM   - Predictive maintenance

 Condition در این نوع سیستم ها که یک روش نت مبتنی بر
Based Maintenance می باشند، براساس اندازه گیری تعیین 
عوام��ل و پارامترهای از پیش تعیین ش��ده تجهی��زات بحرانی و 
سپس تجزیه و تحلیل سوابق این اطالعات می توان به پیش بینی 
عمر مفید قطعات و تعیین متوسط زمان بین خرابی ها و متوسط 

زم��ان تعمیر پرداخت. برخ��ی از این 
پارامترها عبارتند از: س��رعت ارتعاش، 
ح��رارت، نتای��ج آنالیز روغن، فش��ار، 
تنش، خس��تگی، مقاوم��ت، ظرفیت 
واقعی و... در بسیاری موارد در اختیار 
داش��تن اطالعات Online می تواند 

مؤثر باشد. 
جایگاه برنامه رایانه اي 
)نرم افزار(  نگهداري و 

    CMMS  تعمیرات در
ی��ک نرم اف��زار نگه��داري و تعمیرات 
سیستمي مجازي است که با این هدف 
طراحي ش��ده اس��ت تا این  امكان را 
فراهم س��ازد که با یک سیستم واقعي 
نگه��داري و تعمیرات انطب��اق یابد. با 
کم��ک نرم افزار مي توان امور نگهداري 
و تعمیرات را ثبت کرده، توسط اعداد 
پردازش ش��ده، امكان تجزیه و تحلیل 
سیستم نگهداري و تعمیرات را فراهم 

آورده، به بهبود و ارتقاي آن کمک مي نماید.
به عبارت دیگر؛ هر سیستم نرم افزاری، فضایی مجازی از عملیات 
م��ورد نیاز در یک س��ازمان نگهداری و تعمی��رات پدید می آورد. 
این فضای مجازی به صورت یک قالب استاندارد شده با سیستم 
واقعی باید چنین تعاملی برقرار کند تا میان آنها نوعی سازگاری 

به وجود آید.
در این صورت، مش��خصات هر سیس��تم نرم افزاری که برای یک 

سازمان نگهداری و تعمیرات انتخاب می شود باید حتی االمكان با 
وضعیت واقعی آن س��ازمان نزدیک بوده و تا حد زیادی انعكاس 

وضعیت واقعی موجود آن باشد.
بنابرای��ن، با اس��تفاده از برنام��ه نرم افزاري در ی��ک نظام مبتني بر 
CMMS یک سیستم دستی مدیریت نگهداري و تعمیرات را تبدیل 
به سیستمي مجازی کرده ایم؛ که  باید با گردش اطالعات واقعا موجود 

نظام مدیریت نگهداري و تعمیرات هم خوانی داشته باشد.
به عنوان مثال اگر فرایند مدیریت درخواست کار تعمیرات در یک 

سازمان ماشین آالتی شامل:
صدور درخواست کار توسط واحد بهره برداری و گزارش عیب به 

واحد تعمیرات
تایید درخواست کار توسط واحد فنی 
مهندس��ی و تایید درخواست و تعیین 

لزوم نظارت بر فعالیت های تعمیراتی 
دریافت درخواس��ت کارو درخواس��ت 
ش��روع به کار تعمیرات توس��ط واحد 

تعمیرات
انجام تعمیرات توسط واحد تعمیرات

اعالم پای��ان کار تعمیرات )ثبت تاریخ 
ش��روع و پایان تعمیرات واعالم پایان 

تعمیرات( توسط  واحد تعمیرات
بستن درخواست کار )تایید رفع عیب 
و بستن درخواس��ت کار( توسط واحد 
بهره برداری و واحد فنی و مهندس��ی 
باش��د و تمامی دس��تور کارهای ذکر 
شده دریک سیس��تم سنتی نگهداری 
و تعمیرات توسط فرم هایی به صورت 
دس��تی انجام پذیرد؛ در اینحالت این 
سیس��تم دس��تی باید تبدی��ل به یک 
سیس��تم مكانیزه گردد. یعنی در این 
حالت سیس��تمي مجازی ایجاد ش��ود 
ک��ه بتواند وضعیت نگهداري و تعمیرات ماش��ین آالت را درخود 

منعكس ساخته و قابل اندازه گیري نماید.
ب��ر این اس��اس، در یک جمع بن��دي می توان اینگون��ه بیان کرد 
ک��ه چنانچه نرم افزار طراحی ش��ده با گردش عملیات حقیقی ما 
متناس��ب نباش��د باید گردش عملیات حقیق��ی را تغییر داد ویا 
بالعك��س باید نرم افزاری متناس��ب با گ��ردش عملیاتی حقیقی 

طراحی کرد.

و  نگه�داري  نرم اف�زار  ی�ک   
مجازي  تعمی�رات سیس�تمي 
اس�ت که با ای�ن هدف طراحي 
ش�ده اس�ت تا ای�ن  ام�کان را 
فراهم سازد که با یک سیستم 
واقع�ي نگه�داري و تعمیرات 
انطباق یابد. با کمک نرم افزار 
و  نگه�داري  ام�ور  مي ت�وان 
تعمیرات را ثبت کرده، توسط 
اع�داد پ�ردازش ش�ده، امکان 
سیس�تم  تحلی�ل  و  تجزی�ه 
نگه�داري و تعمیرات را فراهم 
آورده، ب�ه بهبود و ارتقاي آن 

کمک مي نماید.

جناب آقاى مهندس ساالر علیارى
مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی اویول و عضو محترم هیأت مدیره انجمن شرکتهاى ساختمانی

با نهایت تأس�ف، درگذش�ت والده مکرمه را تس�لیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن 
مرحوم مغفرت و رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

                         اعضاى هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهاى ساختمانی



50

سازه سبز گامی ارزنده به سوى محیط زیست سالم و پایدار

مهندس محمد کنگانی
عضو کمیسیون انتشارات

 حفظ و ارتقای کیفی و کمی محیط زیست کشور همواره از 
دل مشغولیهای نشریه پیام آبادگران بوده و در هر شماره از 

نشریه با درج مقاله و یا مقاالتی بدان پرداخته شده است . 
چندین س��ال قبل ، مقاله ای در یكی از نش��ریات خارجی 
انگلیس��ی زبان درج ش��ده ب��ود تحت عنوان »س�اختمان 
مس�موم«  و نویس��نده با نام بردن  از م��واد و مصالح غیر 
منطبق با محیط زیس��ت  و اس��تفاده از آنه��ا در واحدهای 
زیستی به چگونگی ساطع شدن گازهای سمی در فضاهای 
مسكونی و ارمغان آوردن مسمومیت تدریجی برای ساکنین 

آنها پرداخته بود. 
مصالحی همچون انواع موکت با الیاف و چسبهای مصنوعی، 

رنگ، مواد و مصالح س��ینتتیک، 
پاک کننده ها، ش��وینده ها و.... که 
با ایجاد گازهای س��می در فضای 
زیس��ت انس��انها تا میزان زیادی 
تندرس��تی آدمی��ان  را به مورد 
تهدید ق��رار می دهد. چنانچه در 
مقیاس��ی وسیع تر به س��ازه ها و 
مصنوعاتی بنگری��م که بی توجه  
ب��ه این نكته مه��م از قوه به فعل 
درمی آید . خواهیم دید که چگونه 
س��المتی و بقای تمامی گیاهان 
و جانداران و از جمله ما انس��انها 
را ب��ا خطری س��اخته و پرداخته 

خودمان  مواجه نموده است. 
سوال این است که آیا ما انسانها  از چنین حقی  برخورداریم 
که به هر شكل سالمتی خود و دیگران را به خطر     اندازیم؟ 

قطعاً پاسخ به این سوال منفی است. 
در این گستره پهناور که آنرا به عنوان کره زمین به رسمیت 
می شناسیم چنان مسائل زیست محیطی با سرنوشت هر یک 
از مخلوقات گره خورده است که قطع و سوزاندن درختی در 
قاره آفریقا و یا در جنگل آمازون به همان اندازه بر سالمتی 
و بقای نوع بش��ری در آمریكا اثر گذار اس��ت که در آس��یا . 
براساس نگرش سیس��تمی، کره زمین سامانه ای را  می ماند 
که اختالل یا عدم فعالیت در هریک از اجزای آن ، موجبات 

اختالل در کل سامانه را پدید می آورد.
فعالیت صنف ما ساختمانی است و طبعاً اگر بتوانیم سازه های 
دوستدار محیط زیست را بنا نمائیم گامی کوچک در جهت 
حفظ محیط زیست برداشته ایم. 

بح��ث  ای��ن  ب��ه  ورود  از  قب��ل 
می خواهم به نكته ای اشاره نمایم 
و آن ه��م ورود م��واد و مصال��ح 
گوناگون به داخل کش��ور اس��ت 
که قب��ل از اینكه انطب��اق آنها با 
سالمتی انس��انها و حفظ محیط 
زیس��ت مورد بررس��ی دقیق قرار 
گی��رد اج��ازه اس��تفاده و کاربرد 
می یابد در حالی که کش��ورهای 
سازنده این مواد خود از بكارگیری 

آنها خودداری می کنند.
حدود س��ی و اندی س��ال پیش 
دوره ای در مقطع کارشناس��ی ارشد در یكی از دانشگاه های 
معتبر کانادا ارائه می ش��د که عنوان آن احداث ساختمان با 
استفاده از ضایعات صنعتی برای کشورهای جهان سوم بود. 

  چندین سال قبل ، مقاله ای در یکی 
از نش�ریات خارج�ی انگلیس�ی زبان 
درج شده بود تحت عنوان »ساختمان 
مس�موم«  و نویس�نده با نام بردن  از 
م�واد و مصالح غیر منطب�ق با محیط 
زیست  و استفاده از آنها در واحدهای 
زیس�تی به چگونگی س�اطع ش�دن 
گازهای س�می در فضاهای مس�کونی 
و ارمغان آوردن مس�مومیت تدریجی 

برای ساکنین آنها پرداخته بود. 
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که این موضوع به نوعی تداعی کنند   ه ضرب المثل»مرگ خوب 
اس�ت اما برای همسایه« می بود، غافل از اینكه مرگ همسایه 
و انتشار ویروس��ها و میكروارگانیسم های مضر در محیط زیست 

سالمتی ما را نیز مورد تهدید قرار می دهد. 
کش��ور آلمان یكی از کشورهای موفق در امر تولید و عرضه انواع 
مواد و محصوالت ساختمانی است و هر ساله نمایشگاه های مهم 
و معتبری در امر معرفی این فناوری ها در نقاط مختلف آن برگزار 
می گردد. چندین سال قبل با مصالحی در یكی از این نمایشگاه ها 
آش��نا گردیدم که از پلی استایرین یا پالستوفوم ساخته شده بود 
این مصالح و تكنولوژی س��اخت آنها به کش��ور وارد ش��د و انواع 
بلوکهای سقفی پانلها و حتی سیستم قالب بندی با استفاده از این 
مواد تولید و در جامعه مورد اس��تفاده قرار گرفت. همانوقت طی 
مقاله ای مطرح نمودم که گازهای س��می حاصله از آتش گرفتن 
این مواد قبل از اینكه آتش جان انسانها را با تهدید مواجه نماید 

این گازها سالمتی و بقای آنها را به خطر خواهد انداخت.
س��الیانی چند از ورود و اس��تفاده از این مواد در کشور می گذرد 
اما هنوز در خود آلمان این مواد مورد استفاده قرار نگرفته است. 
تخریب ساختمانهای مسكونی طی جنگ جهانی دوم و صنعتی 

س��ازی تولی��د س��اختمان منج��ر به 
شكل گیری و توس��عه صنعت احداث 
در  بتون��ی  پیش س��اخته  خانه ه��ای 
کش��ورهای صنعت��ی گردی��د. ای��ن 
س��اختمان ها ک��ه تمامی اج��زای آن 
اع��م از س��قفها و دیواره��ای  باربر و 
جداکننده آن از بتون مس��لح ساخته 
شده بود، منجر به پیدایش بیماریهای 
روح��ی و روان��ی در میان س��اکنین 
ای��ن فضاه��ای مس��كونی گردید که 
عل��ت آن ایج��اد )ESION  صوت با 
فرکانس پایین( در این س��اختمان ها 
ب��ود . موضوعی که تخریب گس��ترده 

ساختمان های پیش س��اخته  بتنی و تجدید نظر در امر طراحی 
و ساخت این مجتمع های زیستی و با استفاده از مصالح پایدار و 

دوستدار محیط زیست را در دستورکار قرار داد. 
با ورود فناوریها و تكنولوژیهای جدید، امر ساخت و ساز در کشور 
متحول گردیده است و ورود انواع مصالح نظیر   بتون، آهن آالت، 
قیرگونی و انواع گام ها و ده ها مصالح دیگر کاهش زمان س��اخت 

را به همراه داشت. 
بتون ماده ای اس��ت ک��ه به علت ارزان بودن و ش��كل پذیری آن 
اس��تفاده گس��ترده ای در احداث انواع س��ازه ها یافته است. این 
س��ازه ها می تواند یک سازه مسكونی باش��د، یا سد یا مخزن آب 

و یا پل و اسكله. 
بتون به طور کلی ماده ای متخلخل اس��ت و نفوذ آب، رطوبت و 
سایر عوامل مخرب به درون آن وقوع واکنش های الكتروشیمیایی 
سالمتی و بقای آنرا تهدید می نماید. اندود قیروگونی و انواع گام ها 
را برای ایزوالسیون و آب بندی پشت بام ها و سرویس های بهداشتی 
به کار می گیریم در حالیكه بهترین آنها بیش از چند س��ال دوام 

نداش��ته و عالوه بر تحمیل هزینه های تجدید ایزوالسیون عماًل 
مش��كالت دیگری را برای سازه ها و استفاده کنندگان از آنها رقم 

می زند. 
ده ها مورد دیگر از این دست را می توان نام برد. اما اگر بخواهیم 
وجه مشترکی را بر آنها مترتب  شویم عدم شناخت و اعمال اصل  
حفاظت سازه ای  است که بطور جدی سالمت تمامی سازه های 
احداثی ما را زیر س��وال برده و می برد 
موضوع بسیار مهمی که مهجور افتاده 

و بدان پرداخته نشده است. 

حفاظت س�ازه ای چیس�ت و چه 
می گوید؟

می گوئیم هزینه پیش��گیری کمتر از 
درمان است، هر چند که اگر به موقع 
وارد عمل نش��ویم،  درمان نیز ممكن 

است بالنتیجه باشد. 
م��ا انس��انها از پوش��اک در جه��ت 
محافظت از خود در برابر گرما و سرما 
اس��تفاده می نمائیم، آی��ا بتن لخت یا 
اکس��پوز با ویژگی تخلخل موجود در 
آن می توان��د از خود در برابر نف��وذ انواع عوامل مخرب محافظت 
نماید. یقیناً پاس��خ منفی اس��ت. آیا هر پوشاکی را می توان مورد 
استفاده قرارداد؟ قطعاً پوشاک باید تسهیل در امر تعرق و تعریق 

بدن ما آدمیان را به همراه داشته باشد. 
مش��ابه این امر نیز درخصوص بتون مصداق دارد، بتون بایستی 
با پوششی مناسب پوشیده شود و این پوشش امكان تنفس و یا 
خروجه��ای گازهای حاصل��ه درون آن به خارج را داده،  در عین 

اینكه مانع از  ورود عوامل مخرب به درون بتون می گردد.
تعمیم دیدگاه حفاظت سازه ای در راستای ایجاد سازه های پایدار 
ی��ا ویژگی انطباق با محیط زیس��ت که در ای��ن گفتار با عنوان  
س�ازه سبز  از آن نام برده شده است. در واقع دو هدف را دربر 
دارد، در واقع نگرشی جامع و وسیع به کلیه عواملی را به همراه 
دارد که س��المت و بقای محیط زیست را مورد تهدید قرار داده 
و نتیجه آن مش��كالتی اس��ت که برای کل جامعه بشری ایجاد 

می گردد. 

م�ا انس�انها از پوش�اک در 
جه�ت محافظ�ت از خ�ود در 
برابر گرما و سرما استفاده 
می نمائی�م، آیا بت�ن لخت یا 
اکس�پوز ب�ا ویژگی تخلخل 
موج�ود در آن می توان�د از 
خ�ود در براب�ر نف�وذ انواع 
عوامل مخرب محافظت نماید. 

یقیناً پاسخ منفی است.



52

 ابت�دا مهن�دس خزاع�ی به عن��وان مدیر اجرایي رس��ته آب 
انجمن ش��رکتهاي س��اختماني عنوان کردن��د: خدمت مهندس 
حاج رس��ولی هاکه همواره یار و یاور پیمانكاران رس��ته آب بودند 
خیرمقدم عرض مي کنم. وقت را غنیمت دانسته با تشكر بی پایان 
از جناب آقای مهندس نوروزی درخواست می کنم جلسه را ادامه 

دهند. 
در ادامه آقاي مهندس نوروزی گفتند: پیرو جلس��ه گذشته که 
4 اردیبهش��ت برگزار ش��د و با توجه به شرایط فعلي از جنابعالي 
دعوت کردیم تا در حضور ش��ما مس��ائل و مش��كالت مختلف را 
ذکر و در این باره با ش��ما رایزنی داشته باشیم. مطالبی که امروز 
توس��ط همكاران مطرح می شود روی 4 محور اصلی و چند محور 
فرعی است. قصد ما از تشكیل این جلسه ارزیابي وضعیت و ارائه 
راه حلهاي پیشنهادي است. تمرکز اصلی ما چه در جلسه گذشته 
و چه جلس��ات قبل از آن، بحث تاخیر پرداختهاست که وضعیت 
را بس��یار بحرانی کرده اس��ت. عالوه بر این مدلهای تامین مالی 
توسط وزارت نیرو برای طرح های در دست اجرا و در نهایت حفظ 
اش��تغال در حرفه ما مد نظر است. بحث دیگر خسارت شدید به 
پیمانكاران در بخش آب اس��ت چون حج��م زیادی از درآمدها و 
س��رمایه شرکتهای ما به سمت بهره و جریمه در جاهای مختلف 

سرازیر می ش��ود. دو موضوع دیگر یكی بخش شبكه ها و دیگری 
چاره جوی��ی برای دریاچه ارومیه  اس��ت چون هم��ه ما به عنوان 

دست اندرکاران بخش آب درگیر این موضوع هستیم.  
س��پس آقاي مهندس حضرتی عنوان کردند: روز یكشنبه شاهد 
فرمایشات جنابعالی در خصوص محورهاي اصلی اولویتهای سال 
جاری بودم. فعالتر کردن ش��بكه های آبیاری و ذهكش��ی، خاتمه 
دادن به پروژه های باالی 70 درصد، تامین منابع آب، شناسنامه دار 
کردن چاهها وکنترل روی آبهای زیرزمینی، و فروش اموال مازاد 
جزو این موارد بود. اینها بحث هایی است که به نوعی با سرنوشت 
ما گره خورده اس��ت. در ح��ال حاضر نیز گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی مطرح اس��ت. پیشنهاد رس��ته آب این است که در هر 
کدام از کمیسیون های پیگیری این محورها، رسته آب نماینده ای 
داشته باشد تا در تصمیمات گرفته شده نظر بخش خصوصی هم 
مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال درشبكه ها که تامین مالی بحث 

اصلی است. 
مهن�دس دادم�ان در ادامه خطاب به مهندس حاج رس��ولي ها 
عنوان کردند: جای خوشبختی است که در جمع پیمانكارها شما 
را می بینیم. امیدواریم این ارتباط در راس��تای حل مسئله کالن 
بخش آب مس��تمر بماند. مسئله اصلی همه پیمانكاران رسته آب 

مهندس حاج رسولی ها در مجمع ماهانه رسته آب:

دیون پیمانکاران از وزارت نیرو
 حدود هزارمیلیارد تومان است

  روز 16ش�هریورماه آقاي مهندس حاج رس�ولی ها  مدیرعامل شرکت 
مدیری�ت منابع آب کش�ور به هم�راه مهندس نصیری مقدم مس�ئول 
قرارداده�اي ش�رکت مدیریت مناب�ع آب کش�ورمهمان مجمع ماهانه 
رس�ته آب انجمن شرکتهاي ساختماني بودند. در این نشست برخي از 
مشکالت و مس�ائل پیمانکاران رسته آب بررسي شد. و افراد حاضر به 
اظهارنظر در این باره پرداختند که نظر خوانندگان محترم ماهنامه پیام 

آبادگران را به خواندن مشروح آن جلب مي نماییم.
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تامین مالی و پرداخت معوقات است. راه کار و چاره این امر قبال در 
موارد مختلقی مطرح و پیش بینی شده است. در قانونهای بودجه 
امس��ال و سال گذشته ردیفهایی برای تامین مالی جهت پرداخت 
مطالبات پیمانكاران در نظر گرفته شده بود. از جمله فروش دارایی 

سهام ش��رکتهای دولتی و پرداخت از 
مح��ل آن مطرح ش��د. متاس��فانه به 
دلی��ل ارجاع ای��ن قانون ب��رای تهیه 
دس��تورالعمل از سوی وزارت اقتصاد و 
دارایی و س��ازمان خصوصی سازی که 
بای��د ظرف مدت 3 م��اه اتفاق میافتاد 
هن��وز پیش��رفتي درب��اره پرداخته��ا 
نداشته ایم. هر چند سال گذشته یكی 
از ش��روط دو گانه تامین شد اما شرط 
دوم تامین نش��د و امس��ال نیز تا این 

لحظه این امرعملیاتی نشده است. 
وقت��ي خدمت آقای اکرم��ی در خزانه 
بودیم ایش��ان روی انتشار اوراق خزانه 

تاکید کردند. در جلسه ای دیگر که درباره مطالبات پیمانكاران در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشكیل شد وهمه ارگانهای اجرایی 
و نمایندگان تشكلها حضور پیدا کردند موضوع مربوط به پرداخت 
مطالبات بررسي شد. پرداخت مطالبات در واقع درخواست وزارت 
کار بود که آن را به دلیل از دس��ت رفتن اش��تغال و بحرانی که با 
پرداخت بیمه بیمكاری به صورت وسیع گریبانگیر همه شده بود 
مطرح ک��رد. آنجا راهكارهایی از ط��رف نمایندگان بانک مرکزی 

ارائه ش��د ک��ه مورد توج��ه همه قرار 
گرفت و آن هم انتش��ار اس��ناد خزانه 
اسالمی بود. پیشنویسی را نمایندگان 
بانک مرکزی ارائه کردند که بر اساس 
داراییه��ای موج��ود، خزانه اس��المی 
اس��نادی را با سررس��ید حداکثر یک 
س��اله، به صورت بی نام و بدون کوپن 
س��ود، با ضمانت معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی منتش��ر کرده و به 
منظور تس��ویه بدهی های خود اسناد 
مذبور را به قیمت اسمی به طلبكاران 
واگ��ذار نماید. این اس��ناد ازابزارهای 
مال��ی بوده ک��ه در توس��عه ابزارهای 
مالی سال 88 مدنظر قرار گرفته و به 
امضای وزی��ر اموراقتصادی و معاونت 
نظارت و راهبردی رسیده است و قابل 

معامله در بورس مي باش��د. این روش نس��بت به بقیه راه و روشها 
سریعتر هس��ت برای این که منابعی برای این امر تامین شود که 
اگر چنانچه وزارت نیرو هم با این راه حل موافق باش��د میتوان در 

مجامع مربوط آن را پیگیری کرد. 
نكته دیگر مربوط به ماده 56 به عنوان ابزاری اس��ت که مي تواند 

بخش خصوصی را از تنگنای تامین مالی اجرای پروژه ها تا مقدار 
زیادي خالص کند. در مورد ماده 56 به صراحت اعالم ش��ده که 
این ماده فقط برای بخش خصوصی قابل اس��تفاده اس��ت منتهی 
من چیزهایی می ش��نوم که حاکي از این اس��ت که ش��رکتهای 
بخ��ش دولتی به این ماده س��ریعتر از 
ما دسترس��ی پیدا کرده و ظاهرا دنبال 
این هس��تند که از ای��ن موقعیت برای 
تامین مال��ی پروژهها اس��تفاده کنند. 
باید به این موضوع توجه جدی ش��ود 
ت��ا حداقل بتوان همانطور که قانونگذار 
توجه داشته از آن برای استمرار بخش 

خصوصی استفاده کرد. 
در پای��ان بای��د بگوی��م LC ریال��ی و 
برقراری آن راهگش��ا است چون جلوی 
مطالبات انباش��ته را می گیرد. و فواید 
بیشماری که ناشی از پرداخت  به موقع 
و تامین مالی است در بردارد، از جمله: 
تداوم سازمانهای اشتغالزا، تس��ریع در بهره برداری و پایین آمدن 
قیمت تمام شده پروژه ها و درعین حال ایجاد اطمینان قلبی برای 

برنامه ریزی قطعی و انجام کار. 
در ادامه این جلس�ه آقای دکتر نجفی گفتند: من از مبحث 
آخری که دکتر دادمان مطرح فرمودند شروع می کنم. البته فواید 
استفاده از LC برای همه مشخص است اما توضیحات بیشترالزم 
اس��ت تا بحث LC ریالی بیشتر باز شود و با نگاه مثبتی که شما 
داری��د به نتیجه برس��د. ما ب��ه عنوان 
ش��رکتهای پیمانكاری طرح و س��اخت 
و ش��ما به عن��وان دس��تگاه اجرایی در 
کارهاي مالی تخص��ص ویژه اي نداریم.  
مامجری یک س��ری پروژه ها هس��تیم 
ک��ه در برنامه پیش بینی ش��ده اس��ت. 
دغدغه های مالی و مطالبات پیمانكاران 
به حدي رس��یده که هم دس��تگاههای 
اجرایی را گرفتار کرده وهم پیمانكاران 

را از وظیفه خود بازداشته است.
فلسفه این که LC ریالی مطرح شده و 
آیین نامه های آن نوشته شده برای این 
بوده که دغدغه های مالی را به سیستم 
بانك��ی منتقل کنیم ک��ه هم تخصص 
دارن��د و ه��م در قب��ال ارائ��ه خدمات 
حق الزحمه و کارمزد میگیرند. تقاضای 
مجدد ما این اس��ت که اگر آئین نامه اجرایی مش��كل ندارد تالش 
کنیم تا به مرحله اجرا دربیاید و اگر آیین نامه مشكلی دارد که به 
مرحله اجرا در نیامده، به رفع این نقاط ضعف بپردازیم تا با اجرایي 
ش��دن آئین نامه منافع ملی تامین ش��ود. ما ب��ا تاخیر در دریافت 
مطالبات و اجرای پروژهها مسائل ناشی از کم شدن اشتغال و عدم 

مهندس دادمان:
 مسئله اصلی همه پیمانکاران 
و  مال�ی  تامی�ن  آب  رس�ته 
پرداخ�ت معوقات اس�ت. راه 
کار و چ�اره ای�ن ام�ر قب�ا 
در م�وارد مختلق�ی مطرح و 

پیش بینی شده است
در م�وارد مختلق�ی مطرح و 

 دکتر نجفی:
دغدغه های مالی و مطالبات 
پیمانکاران به حدي رسیده 

که هم دستگاههای اجرایی را 
گرفتار کرده وهم پیمانکاران را 
از وظیفه خود بازداشته است. 
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چرخیدن چرخ اقتصاد در حال از دس��ت دادن 200 -300 شاخه 
از حرف صنعت ساختمان و خصوصا بخشهای پراشتغال بخش آب 
هس��تیم. اگر این مسائل رفع شود هم ما میتوانیم به وظیفه خود 
عمل کنیم وهم پرو  ژه ها در راستای منافع ملی به موقع به نتیجه 

میرسند وعواید ناشی از آنها جبران کارمزدها و... را میكند.
مهندس حاج رس�ولی ها بعد از ش�نیدن س�خنان اعضاي 
انجمن گفت: خوش��حال هس��تم مجددا فرصتی پیش آمد تا در 

خدمت عزیزان باش��م. من ش��خصا در 
پروژه ها بی��ن عامل کارفرما و پیمانكار 
ومشاور تفكیكي نمی بینم. به هر حال 
بحث اصلی انجام هدف مشترکی است 
که همه عزیزان دنبال آن هس��تند. در 
جلسه اردیبهش��ت ماه توافقاتی شد از 
جمله ای��ن که مطالبات بخش کارفرما 
و پیمان��كار را ب��ا دورنمای س��ال 90 
پیگی��ری کنیم. یك��ی از دغدغه هایی 
که شاید در بند یک خیلی گویا به آن 
اشاره نشد این بود که به نوعی در این 
چند س��ال گذش��ته زحماتی که همه 
عوامل مرتبط با آب می کشند تا حدي 

نادیده گرفته میشود.
در س��ال 90 س��عي کردیم نظرعوام��ل و س��ران دولت و بخش 
خصوص��ي را به نوعی ب��ه اهمیت این مق��والت جلب کنیم. فكر 
میكنم توانستیم بخشي از این خواسته را عملي کنیم و سیاستی 
را پیگی��ری کردیم تا با حضور رئیس جمهور و معاونان در پروژه ها 
عظمت کار دوس��تان را نش��ان دهیم. این همان بحثی بود که در 
بند اول صورتجلس��ه روي آن تاکید ش��ده بود یعني اس��تراتژی 
تغییرنگرش در کل مباحث اجرایی کش��ور که این مسئله مطرح 
ش��د و باالخره بدنه دول��ت به اهمیت و زحمات��ی که این بخش 
میكشد واقف گردید. کارهایي که بعد از تغییر نگرش انجام شد نیز 
قابل توجه بود. نكته ای که در همان جلس��ه بعد از بند اول مطرح 
شد یافتن راهكاری برای دیون پیمانكاران و مشاوران بود که یكی 
از ای��ن راهكاره��اي مختلف توجه به بودجه ب��ود که همانطور که 
مهندس نوروزی هم مطرح کردند نیاز به پیگیریهای مش��ترک در 

این زمینه است. 
در مورد منابع مالی، بحثها چند دسته 
ش��ده بود. اولین بحث اوراق مشارکت 
بود. خود اوراق مشارکت دو بخش بود، 
یكی بخشی با تضمین دولت که اعتقاد 
داش��تیم این قسمت کار ساده ای است 
چ��ون معاونت نظ��ارت و راهبردی در 
مورد آن تضمین مي دهد و با پیگیری 
عملیاتی مي ش��ود. کل اعتبارات بخش 
آب وزارت نیرو 4ه��زار و 100میلیارد 
تومان اس��ت. برای این که این حجم از 
تامین منابع مال��ی را از این راه محقق 
کنی��م  3 هزارمیلیارد توم��ان منابع با 

 مهندس حاج رسولی ها : 
من شخصا در پروژهها 
کارفرم�ا  عام�ل  بی�ن 
ومش�اور  پیمان�کار  و 
تفکیکي نمی بینم. به هر 
ح�ال بحث اصلی انجام 
هدف مشترکی است که 
همه عزی�زان دنبال آن 

هستند
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تضمین دولت داریم که س��همي حدود 60- 70 درصد مي شود و 
سهم خوبی است. بحث هزار میلیارد اوراق مرزی هم توسط دولت 
تصمین و به چند بخش تقسیم شد. دو هزار میلیارد تومان دیگر 
نیز وجود دارد که بین ما و وزارت جهاد کشاورزی مشترک است. 
فكر می کنیم بخش آب توان جذب آن را دارد چون هم معادل آن 
بدهی دارد و هم مستحق تر از بخش کشاورزی است و می تواند این 
منابع را بگیرد و الاقل بدهی خود را تس��ویه کند. البته تقسیم آن 
برعهده معاونت نظارت راهبردی است که اگر مجموعه شما بتواند 

مشكالت را منعكس کند میتواند در تصمیم گیری موثر باشد.
بحث دوم در راهكارهای بودجه که آقای دادمان به آن اشاره کردند 
بحث فروش اموال و پرداخت بدهی به مشاوران پیمانكار بود. خیلی 
تالش کردی��م در آئین نامه های اجرایی بحث پیچیده ای به وجود 
نیاید. این بدهیها مربوط به دو بخش یعني بخش خصوصی و بانكها 
بود. بانكها به راحتی این بخش از عدد و رقمها و تهاتر را پذیرفتند. 
اما درباره بخش خصوصی، به ما گفتند اسناد و مدارک بدهیهای 
خود را ارائه دهید که اینقدر به فالن پیمانكار بدهكاریم. اما چون 
 س��ند مربوط به آن در امور مالی بود و ذي حس��ابها می گفتند ما

نمی توان��م مازاد بر تعه��د چیزی ثبت 
کنی��م. بن��ده ب��ا مراجعه به س��ازمان 
حسابرسی درخواس��ت کردم که براي 
حل این مشكل تخلفات شرکتهاي ما 
را درب��اره تعهد خ��ارج از توان گزارش 
کنن��د. در نهایت به همراهي س��ازمان 
حسابرسی فرمی را طراحی کرده ایم که 
به وس��یله آن شرکت ها اعالم کنند که 
چ��ه تعهداتی خارج از توان خود ایجاد 
کرده اند؟ در نهایت سازمان حسابرسی 
موافق��ت ک��رد وقت��ی اوایل مه��ر ماه 
طرحهای تملک را رسیدگی می کند به 
این امرهم رسیدگی کند. امیدواریم این 
اتفاق بیافتد چون دولت موظف اس��ت 

بدهی پیمانكارها را پرداخت کند. این دیون برای بخش آب حدود 
هزارمیلیارد تومان اس��ت چرا که ذی حس��اب ها  باالی هزارمیلیارد 
بدهی را قبول نكردند. از این مبلغ 332 میلیارد تومان برای آب نیرو 

است و حدود 670 میلیارد برای بقیه بخش ها است. 
راهكارهای دیگری هم وجود داش��ت از جمله چنان که آقای حضرتی 
اش��اره کردند فروش اموال خود شرکتهای آب منطقه ای است که آنها 

نگران بودن که اگر اموال خود را بفروشند و پول به حساب خزانه برود چه 
اتفاقي مي افتد که گفتیم اگر فروختند پول به حساب خود شرکت برود 
نه خزانه داری. با این تمهیدات زمینه براي فروش اموال شرکتهای خود 
را فراهم کریم. پیش بینی دوستان از این اموال قابل فروش 2هزار میلیارد 
 تومان بود ولی به نظر من 500 میلیارد تومان رقم شسته رفته و قابل

 حصول تری است.  
مقام معظم رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند و خصوصیات 
جهاد یعنی این که با همان حجم امكانات بتوان حداکثر توان اجرایی 
را به کار گرفت. باید در س��ال اقتصادی 
چ��ه در دولت و چه در بخش خصوصی 
امكان��ات خود را بدون درگیر ش��دن در 
بروکراسی اداری به کار گیریم.  در مورد 
نكته ای که آقای دادمان درباره ماده 56 
مطرح کردند که چرا فقط بخش دولتی 
نیز از آن اس��تفاده مي کن��د باید گفت 
درب��اره ماده 56 نی��ت واقعا ورود بخش 
خصوصی اس��ت اما چون شراکتهای ما 
به فرایند آن آگاه نیستند و بخش دولتی 
نیز راحت تر ریسک هاي موجود را پوشش 
میدهد به این سمت رفته اند. ما بحثهای 
مربوط به آیین نامه ها را نهادي کردیم که 
امیدواریم این حواشی کم تر ایجاد شود و 

همه بتوانند از روشهای تامین مالی استفاده کنند. 
درباره LC  داخلی نیز طی این چند ساله بانكها انقباضی برخورد می کنند. 
LC یک ساله ای که برای ما تعریف کرده اند و از سه یا چهار جا دریافت 
کرده ایم برای ما منفعتی نداشته است چون باید نگرفته آن را پس می 
دادیم. شاید براي بخش خصوصی LC دو سه ماهه راهگشا باشد ولي 

برای ما نبوده مگر این که LC دراز مدت مدنظر دوستان باشد.

مهندس حاج رسولی ها:
مقام معظم رهبری امسال را 

سال جهاد اقتصادی نامیدند و 
خصوصیات جهاد یعنی این که با 
همان حجم امکانات بتوان حداکثر 
توان اجرایی را به کار گرفت. باید 
در سال اقتصادی چه در دولت و 
چه در بخش خصوصی امکانات 

خود را بدون درگیر شدن در 
بروکراسی اداری به کار گیریم.

جناب آقاى مهندس ساالر علیارى
مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی اویول

با نهایت تأس�ف، درگذش�ت والده مکرمه را تس�لیت ع�رض نموده و از خداون�د متعال برای آن 
مرحوم مغفرت و رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

                             رسته آب انجمن شرکت هاى ساختمانی
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 نگرشی اج��مالی بر ادبیات اق������تصادی

دکتر غالمرضا علی زاده
در علم اقتص�اد و مبادالت تجاری کلیدواژه هایی 

وج�ود دارند که گاهی تعریف آن می بایس�تی به 

ص�ورت گزاره به کار رود تا ح�دود و ثغور معنای 

واژگانی آن به صورت واقعی متبادر به ذهن شود. 

برای آش�نایی بیش�تر با این مفاهی�م و مضامین 

اقتصادی که از آن با نام ادبیات نام برده می ش�ود 

مواردی از آن، به شرح زیر ارائه می گردد.

Money Market بازار پول 
بازار پول، ابزار کوتاه مدت تأمین اعتبار است که توسط مؤسسات 
پولی از جمله بانكها به سپرده گذاران و متقاضیان اعتبار در قبال 
دریافت وثایق و تضمینهای الزم ارائه می شود و اصل و فرع اعتبار 

تخصیصی به اقساط از گیرنده آن دریافت می گردد.

Capital Market بازار مالی
ب��ازار مالی، ابزار پولی بلندمدت برای تأمی��ن منابع پولی برای داد 
و س��تد می باش��د که بخش��ی از آن از طریق خرید و فروش سهام 
شرکتهای سهامی عام )پذیرفته شده در بورس( قابل دستیابی است. 
همچنین فروش اوراق قرض��ه خصوصی و دولتی از دیگر ابزارهای 
تأمین پول بلندمدت در بازار مالی اس��ت که پرداخت اصل و سود 
مبالغ این قبیل اوراق توسط بانک کارگزار تضمین و تعهد می شود.

Floating Capital سرمایه در گردش
به کلیه وجوهی که برای اداره امور جاری یک واحد اقتصادی الزم 

است سرمایه در گردش گفته می شود.

Cash Flow گردش نقدینگی  یا گردش وجوه نقد
ص��ورت ریز دریافتها و پرداخت های نقدی یک واحد اقتصادی را 
در طی یک زمان معینی )مثاًل یک ماه یا یک سال( گردش وجوه 

نقد یا گردش نقدینگی می گویند.

Capital Redemption Riled  بازده سرمایه گذاری
در تعری��ف بازده س��رمایه گذاری باید گفت س��ودی که از طریق 
نگهداری یک سهم خریداری شده تا زمان سررسید آن به دارنده 

آن تعلق می گیرد، بازده سرمایه گذاری نامیده می شود.

Internal Rate of Return  نرخ بازده داخلی
به نرخ بهره ای گفته می ش��ود که تحت آن سرمایه گذاری نه سود 
می کن��د و نه زیان؛ به عبارت دیگر نرخ بازده داخلی، نرخ بهره  ای 
است که هر گاه عواید حاصل از یک سرمایه گذای را با آن تنزیل 

نمائیم ارزش حال خالص آن سرمایه گذاری به صفر برسد.
Capital Goods کاالهای سرمایه ای 

به کاالهایی اطالق می  شود که از آن برای تولید کاالی واسطه ای 
یا کاالی نهایی و به بیانی دیگر برای تهیه کاالهای دیگر استفاده 

می شود مثل )ابزار، ساختمان کارگاه، ماشین آالت و...(

Capitality Asset دارایی های سرمایه ای
به کلیه دارایی های یک شرکت یا واحد اقتصادی اطالق می شود 

که عمری بیش از یک سال دارند.

Capital Gain مخارج سرمایه ای
به آن بخش از هزینه های یک واحد اقتصادی اطالق می شود که صرف 
خرید دارایی های ثابت مانند زمین، ساختمان، ماشین آالت و... می گردد.

Monetary Policy سیاست پولی 
ش��یوه ها، روش ها و تصمیم گیری هایی که مقامات پولی کشور در 
رابطه با مس��ائل پولی اتخاذ می کنند از جمله چنانچه با کاهش یا 
افزایش عرضه پول، تقاضای مؤثر را در اقتصاد تحت تأثیر قرار  دهند 
به این نوع س��ازوکارها به ترتیب سیاستهای انقباضی یا انبساطی 
گفته می شود در این زمینه روشهای متعدد و متنوع دیگری را نیز 
می ت��وان به کار برد از جمله گاهی از طریق افزایش و یا کاهش در 
نرخ بهره و یا نرخ تنزیل مجدد نیز این قبیل سیاس��ت گذاری های 
پولی پی گیری می شود که به همین میزان مطلب بسنده می گردد.

Contractionaly Policy سیاست های انقباضی
در این نوع سیاس��ت های پولی سعی می شود با افزایش نرخ بهره، 
و افزای��ش نرخ مالی��ات و با محدود کردن اعتب��ارات تخصیصی 
بانک ها حجم نقدینگی در دس��ت م��ردم، کاهش یابد تا تقاضای 
مؤث��ر در جامعه کاه��ش یافته و کم گردد. این نوع سیاس��ت ها 
معم��والً برای کاهش و یا کنترل تورم به کار گرفته می ش��ود در 
این سیاس��ت گذاری افراد تشویق می شوند نقدینگی های خود را 
در بانک ها نگهداری نمایند که به تبع آن انگیزه های سفته بازی و 

تقاضای خرید و سطح قیمت ها کاهش می یابد.

Expansionary Policy  سیاست های انبساطی
در ای��ن ن��وع سیاس��ت های پول��ی، هدف توس��عه و گس��ترش 
فعالیت ه��ای اقتصادی اس��ت. برای تحقق اهداف سیاس��ت های 
انبساطی الزم است که با بسط اعتبارات بانكی مدیران بنگاه های 
حقوقی و افراد حقیقی تشویق به دریافت وام  شوند. از سویی دیگر 
نرخ بهره بانكی کاهش داده می ش��ود تا تمایل مدیران واحدهای 
اقتص��ادی به دریافت اعتبار افزایش یابد در این سیاس��ت گذاری 
برای تكمیل زنجیره افزایش سرمایه گذاری از طریق اخذ اعتبارات 
از بانک ه��ا، نرخ مالیات را نیز کاهش می دهند تا تمامی ش��رایط 
الزم ب��رای افزایش حجم نقدینگی در جامع��ه فراهم گردد. این 
قبیل سیاستهای پولی با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد و ایجاد 

اشتغال انجام می پذیرد.
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Money Velocity  سرعت گردش پول
س��رعت گردش پول به تعداد دفعاتی ک��ه پول در یک دوره معین 
دس��ت به دست می ش��ود اطالق می گردد. سرعت گردش پول به 
عواملی همچ��ون رونق یا رکود اقتصادی، ت��ورم، تواتر معامالت و 
مبادالت، حجم داد و س��تد، ش��رایط اعتبارات بانكی و ارزش پول 

ملی بستگی دارد.

Hedging   هجینگ
در ادبیات اقتصادی هجینگ به معنای بیمه قیمت در مقابل خطرات 
احتمالی ناش��ی از نوسانات قیمت و نرخ ارز در بازار به کار می رود به 
بیانی دیگر هجینگ پوشش��ی بس��یار قوی برای نوسانات نرخ ارز در 
مقابل ریال اس��ت زیرا به دلیل وجود نوس��انات ارزی در بازار ممكن 
است تولیدکننده و بانک عامل تحت تأثیر قرار گیرند و به همین دلیل 
باید س��ازوکاری برای مبادالت به وجود آورد که معامالت آتی ارز را 
امكان پذیر کند. این مكانیزم با هجینگ ارز به ریال محقق می شود. و 
نوسانات ارزی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان که از تسهیالت 
بانكی هم بهره مند شده اند بیمه می کند و مانع ضرر و زیان ناشی از 
افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی برای آنها می شود. هدف از 

کاربرد هجینگ را به شرح زیر می توان خالصه کرد:
 • جلوگیری و مصونیت در مقابل رشد هزینه مواد اولیه

 • جایگزین نمودن موجودی انبار با قیمت کمتر
 • حمایت از فروش محصوالت تولیدی بدون پشتوانه در آینده

ارزش افزوده یا تولید ویژه
Value Added or Net Product 

در ادبیات اقتصادی ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش س��تانده و 
ارزش داده است. به بیانی س��اده تر می توان گفت ارزش افزوده 
تفاوت میان درآمد کل یک واحد اقتصادی و هزینه های مربوط 

به خرید و تأمین مواد اولیه، خدمات و اجزاء و قطعات می باشد.
 

   تولید ناخالص داخلی
Gross Domestic Product 

در ادبی��ات اقتصادی تولی��د ناخالص داخلی ب��ه کل ارزش ریالی 
محصوالت نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور 
در دوره زمان معینی )فصلی و یا س��االنه( اطالق می شود. معموالً 
محاس��به یا ب��رآورد تولید ناخالص داخلی ب��ه روش تولید )که در 
حس��ابداری ملی ایران به آن حجم ارزش افزوده ها گفته می شود( 
انجام می پذیرد که ب��رای جلوگیری از اطاله کالم به همین میزان 
بس��نده می ش��ود. در صورت نیاز به توضیح بیش��تر در هر یک از 
مفاهیم مطرح شده در این بخش می توانید با دفتر انتشارات مكاتبه 
و یا درخواس��ت خود را به ایمیل انتشارات ارسال نمائید تا به طور 

مبسوط شرح آن ارسال شود.

 تولید خالص داخلی
Net Domestic Product  

اگر از تولید ناخالص داخلی میزان سرمایه مصرف شده یا استهالک 
را کم کنیم آنچه به دست می آید تولید خالص داخلی است.

National Income  درآمد ملی
در ادبیات اقتصادی درآمد ملی همان درآمد ملت است که مجموعه 
درآمدهای گروه ها و قش��رهای مختلف اقتصادی در یک سال مالی 
اس��ت که در جامعه به تولید کاال و خدم��ات می پردازند. بنابراین 

نتیجه فعالیتهای یک جامعه را طی یک زمان کوتاه به ارزش پولی، 
درآمد ملی می گویند که نوع سالیانه آن بیشتر متداول است. میزان 

درآمد ملی را به سه روش مختلف زیر محاسبه می کنند.
 1- به روش تولیدات ملی
 2- به روش مخارج ملی

 3- به روش توزیع درآمدها
که در این مطلب برای جلوگیری از طوالنی شدن مطلب به تعیین 

آن از طریق تولیدات ملی اشاره ای مختصر می کنیم:
= کل تولید ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

  تولید ناخالص داخلی مؤسسات مالی +   
تولید ناخالص داخلی مؤسسات غیرمالی

************ **** 

 = محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(
   ارزش افزوده یا تولید نهایی ادارات +
 ارزش افزوده یا تولید نهایی خانوارها +

 کل تولید ناخالص داخلی )به قیمت بازار(
************ ****

 = محصول ناخالص ملی )به قیمت بازار(
درآمدهای پرداختی عاملهای ملی به خارج   – 
 درآمدهای دریافتی عاملهای ملی از خارج    +

   محصول ناخالص داخلی )به قیمت روز(
************ ****

 = خالص محصول ملی )به قیمت روز(
           نسبت استهالک سرمایه ثابت    –

 محصول ناخالص ملی )به قیمت بازار(
************ ****

= خالص محصول ملی به قیمت عوامل
کمكها و اعانه های دولتی                                           +

 )سود توزیع کنندگان در بازار –  مالیاتهای غیرمستقیم(     – 
خالص محصول ملی )به قیمت روز( 

************ ****
 در آمد ملی= خالص محصول ملی به قیمت عوامل
Net National Product = National Income 

 هرگاه درآمد ملی را تقس��یم بر کل جمعیت کشور نمائیم درآمد 
سرانه )Per Capita Income(   به دست می آید.

                                National Incom      درآمد ملی
Per Capita  Inocome =                                            = درآمد سرانه

                                     Total Papulution    جمعیت کشور 

 National Wealth ثروت ملی
نتیجه عملكرد اقتصادی نس��لهای گذشته یک ملت که طی اعصار 
و دوره های مختلف از گذش��ته های دور متراکم و مجتمع می گردد 
ثروت ملی می گویند که عالوه بر اش��یاء و عوامل مادی موجود در 
یک جامعه ش��امل عوامل غیرمادی از قبیل آثار هنری، فرهنگی و 

تمدنی آن جامعه نیز می شود. 

                                       =
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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    

کاش می شد مارد
بی تو مارد

چه کسی باز کشد انز مرا
چه کسی دست رپ از مهر نهد رب سر من

با تمامیت احساس چه کسی
گیردم رد آغوش

چه کسی ردک کند احساسم
یأس پائیز بهار یاسم

چه کسی شعله غم اهی مرا
بی تو خاموش کند

یا شرنگ شب نومیدی را

روز امّید می نوش کند
چه کسی ردک کند رنج مرا

لحظه مانده و ردمانده شدن
هب افق اهی تهی رانده شدن

چه کسی بذر امیدی هب دلم خواهد کاشت
حس دلخستگی ام را چه کسی خواهد داشت

چه کسی سنگ صبورم گردد
رهبر راه عبورم گردد

کاش می شد مارد
می نهادم هب زانوی تو سر، بار دگر

قصه می خواندی و خوابم می ربد

غصه می خوردم اگر
گرگ، شنگول زبی را می خورد

کاش می شد که رد آغوش تو باز
کودکی می کردم
ی خیال ات بلندا
می گشادم رپواز

می گشودم گره از بغض فرو بسته تنهایی خویش
خاطره اربی من

میل باران دارد
داغ یاران دارد

کاش می شد مارد......
 غ علی زاده  »شباب«

 زندگي مثل دوچرخه سواري است، برای حفظ تعادل 

همیشه باید در حرکت باشیم. )آلبرت انیشتین(

 انسان از پیروزي چیزي یاد نمي گیرد ولي از شکست 

خیلي چیزها فرا مي گیرد. )کازوبون(

 اگر خودمان احترام خود را به کسي ندهیم، احدي 
نمي تواند آن را از ما بگیرد. )گاندي(

است.  آن  ساختن  آینده،  پیش بیني  راه  بهترین   
)برایان تریسي(

راهي به سوي خوشبختي وجود ندارد، خوشبختي 

خود راه است، راهي که از درون ما آغاز مي شود و به 

یاري تواناییهایمان در جهان برون تجلي مي یابد. )وین 
دایر(
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گروه�ی از بچه ها در نزدیکی دو ریل راه آهن، مش�غول بازی بودند. 
یکی از این دو ریل قابل استفاده بود ولی آن دیگری غیرقابل استفاده. 
تنها یکی از بچه ها روی ریل خراب شروع به بازی کرد و پس از مدتی 
روی همان ریل غیرقابل استفاده خوابش برد.3 بچه دیگر هم پس از 
کمی بازی روی ریل سالم، همان جا خوابشان برد. قطار در حال آمدن 
بود، و س�وزن بان تنها می بایست تصمیم صحیحی بگیرد. سوزن بان 
می تواند مس�یر قطار را تغیی�ر داده و آن را به س�مت ریل غیرقابل 
اس�تفاده هدایت کن�د و از این طریق جان 3 بچ�ه را نجات دهد و 1 
کودک قربانی این تصمیم گردد و یا مسیر قطار را تغییر نداده و اجازه 

دهد که قطار به راه خود ادامه دهد.
سوال:  اگر شما به جای سوزن بان بودید در این زمان کوتاه و حساس 

چه نوع تصمیمی می گرفتید؟
بیش�تر مردم ممکن است منحرف کردن مس�یر قطار را برای نجات 3 
کودک انتخاب کنند و یک کودک را قربانی ماجرا نماید که البته از جهاتی 

شاید تصمیم صحیح به نظر برسد اما از دیدگاه مدیریتی  چطور...؟
در این تصمیم، کودک دانا به خاطر دوس�تان نادان خود )سه کودک 
دیگر( که تصمیم گرفته بودند در آن مسیر اشتباه و خطرناک، بازی 

کنند، قربانی می شود.
ای�ن نوع معضل هر روز در اطراف ما، در اداره، جامعه در سیاس�ت و 

به خصوص در یک جامعه، دموکراتیک اتفاق می افتد، اقلیت قربانی 
اکثریت می شوند.

کودکی که موافق با انتخاب بقیه افراد برای مس�یر بازی نبود در آخر 
ه�م قربانی این اتفاق می گردد. کودکی که ری�ل از کار افتاده را برای 
بازی انتخاب ک�رده بود هرگز فکر نمی کرد که روزی مرگش اینگونه 

رقم بخورد.
اگرچ�ه هر 4 کودک م�کان نامناس�بی را برای ب�ازی انتخاب کرده 
بودند ولی آن کودک تنها قربانی تصمیم اش�تباه آن 3 کودک دیگر 
که آگاهانه تصمیم به آن کار اش�تباه گرفته بودند، می شود. اما با این 
تصمیم عجوالنه نه تنها آن کودک بی گناه و عاقل جانش را از دست 
می دهد بلکه زندگی همه مسافران نیز به خطر می افتد زیرا ریل از کار 
افتاده منجر به واژگون شدن قطار می گردد و همه مسافران نیز قربانی 
این تصمی�م می گردند و نتیجه این تصمیم چیزی جز زنده ماندن 3 

کودک خطاکار نیست.
مس�افران قطار را می توان به عنوان تمامی کارمندان سازمان فرض 
کرد و گ�روه مدیران  را همان کودکان�ی در نظر گرفت که می توانند 

سرنوشت سازمان )قطار( را تعیین کنند.
گاهی در نظر گرفتن منافع چند تن از مدیران که به اشتباه تصمیمی 
گرفته اند، منجر به از دست رفتن منافع کل سازمان خواهد شد و این 

همان قربانی کردن صدها نفر برای نجات چند نفر است.
زندگی کاری همه مدیران پر است از تصمیم گیری های دشوار؛ با عدم 
اتخاذ تصمیمات صحیح به سبک مدیریتی، به پایان زندگی مدیریتی 

خود خواهیم رسید.
به یاد داشته باشیم آنچه که درست است همیشه محبوب نیست...

بینش تصمیم گیرى خوب

شوخی با گزاره های بیانی مهندسان در گفتمان با کارفرمایان
1-این بستگی دارد به ...... یعنی: جواب سوال شما را نمی دانم!

2-این موضوع پس از روزها تحقیق و بررسی فهمیده شد. یعنی: 
این موضوع را بطور تصادفی فهمیدم!

3- نحوه عمل دستگاه بسیار جالب است. یعنی: دستگاه کار می 
کند و این برای ما تعجب انگیز است!

4-کامال انجام شده یعنی: راجع به 10 درصد کار تنها برنامه ریزی 
شده !

5-ما تصحیحاتی روی سیستم انجام دادیم تا آن را ارتقا دهیم. 
یعنی: تمام طراحی ما اشتباه بوده و ما از اول شروع کرده ایم!

6- پروژه به دلیل بعضی مشکالت دیده نشده، کمی از برنامه ریزی 
عقب است.یعنی: تاکنون روی پروژه دیگری کار می کردیم!

7-ما پیشگویی می کنیم..... یعنی:90 درصد احتمال خطا می رود!
8-این موضوع در مدارک علمی تعریف نشده. یعنی: تاکنون کسی 

از اعضا تیم پروژه به این موضوع فکر نکرده است!
9- پروژه طوری طراحی شده که کامال سیستم بدون نقص کار 
می کند. یعنی: هرگونه مشکالت بعدی ناشی از عملکرد غلط 

اپراتورهاست!
10-تمام انتخاب اولیه به کنار گذاشته شد. یعنی: تنها فردی که این 

موضوع را می فهمید از تیم خارج شده است!
11-کل کوشش ما برای اینست که مشتری راضی شود. یعنی: 
ما آنقدر از زمانبندی عقب هستیم که هر چیزی که به مشتری 

تحویل بدهیم، راضی می شود!

12- تحویل پروژه برای فصل آخر سال آینده پیش بینی شده است. 
یعنی: که تا آن زمان ما می توانیم مقصر تاخیر در اجرای پروژه را 

کسی از میان تیم کارفرما پیدا کنیم!
13- روی چند انتخاب بطور همزمان در حال کار هستیم. یعنی: 

هنوز تصمیم نگرفته ایم چه کنیم!
14-تا چند دقیقه دیگر به این موضوع می رسیم. یعنی: فراموشش 

کنید، االن به اندازه کافی مشکل داریم!
15-حاال ما آماده ایم صحبتهای شما را بشنویم. یعنی: شما هر چه 
می خواهید صحبت کنید که البته تاثیری در کاری که ما انجام 

خواهیم داد ندارد!
16- بعلت اهمیت تئوری و عملی این موضوع...... یعنی: بعلت عالقه 

من به این موضوع!
17- سه نمونه جهت مطالعه شما انتخاب شده و آورده شده اند. 
یعنی: طبیعتا بقیه نمونه ها واجد مشخصاتی که شما باید بعد از 

مطالعه به آن برسید،  نبوده اند!
18- بقیه نتایج در گزارش بعدی ارائه می شود. یعنی: بقیه نتایج را 

تا فشارنیاورید نخواهیم داد!
19-ثابت شده که .... یعنی: من فکر می کنم که .....!

20- این صحبت شما تا اندازه ای صحیح است. یعنی:از نظر من 
صحبت شما مطلقا غلط است!

21-در این مورد طبق استاندارد عمل خواهیم کرد. یعنی: ازجزئیات 
کار اصال اطالع ندارید!!
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آگهی استخدام
مؤسس�ه تحقیق و توس�عه صنعت احداث در نظر دارد مدیری مجرب و آش�نا با مفاهیم آموزش و پژوهش با 

حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد در صنعت احداث را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید.
از واجدین ش�رایط دعوت می نماید س�وابق تحصیلی و تجربیات مدیریتی خود را از طریق ایمیل یا فاکس به 

مؤسسه اعالم نمایند.
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پل طنابی اینکا  – امپراتوری اینکا – پرو
  

پله��ای طنابی اینكا برای ایجاد دسترس��ی به امپرات��وری اینكا روی دره ها و 
تنگه ها س��اخته ش��ده اند. پلهای اینچنینی با توجه به اینكه مردمان اینكا از 

وسایل حمل و نقل چرخدار استفاده نمی کردند 
برای این منطقه بسیار مناسب بودند. این پلها 
جزو قس��متهای اصلی ش��بكه راهی اینكا بوده 
که همچنین نش��انگر توانایی و ق��درت ابتكار 
مهندسان اینكایی نیز می باشد. این پلها بسیار 
توسط دوندگان پیام رس��ان مورد استفاده قرار 
می گرفتند. پله��ای طنایی این��كا از فیبرهای 
طبیعی ک��ه در منطقه یافت می ش��دند بافته 
ش��ده اند. همچنین برای مسلح کردن این پلها 
از چوب اس��تفاده شده اس��ت. در آخر این پلها 
به سنگهای بزرگ دو طرف دره بسته می شدند. 
ق��درت این پلها به ان��دازه ای زیاد بود که حتی 
توانایی نگه داشتن اسبها و ارابه های عبوری را 

نیز داش��تند. البته وزن این پلها نیز بس��یار زیاد بود و همین باعث می ش��د 
در وس��ط پل ش��كم بدهد و در بادهای زیاد به شدت تكان بخورد. همچنین 
روس��تاییان محلی به عنوان خدمات عمومی خود به طور مرتب کابلهای این 
پل را تعویض می کردند که این موضوع نیز به حفظ قدرت پلها کمک می کرده 

است. در تصویر یكی از بزرگترین این پلها را مشاهده می کنید.

پل طبیعی
 دره Bryce – یوتا 

– ایالت متحده
ش�اید بهتر باش�د به 
ج�ای آنکه ن�ام آن را 
پ�ل گذاش�ت، ق�وس 
نامیده شود. البته این 
به دلیل  قوس طبیعی 

شباهتی که به پلهای قوسی دارد بسیار معروف است.

پل قدیمی Konitsa – یونان
    این پل که چندین قرن قدمت دارد 
روی رودخانه Aoos س��اخته شده 
است. این رودخانه در فصل زمستان 
کامالً پر می شود. اگر به دقت زیر پل 
را نگاه کنید در باالترین قسمت آن 
یک زنگ کوچک را مشاهده خواهید 
کرد. زمانی که این زنگ به دلیل باد 
تكان بخورد یعنی عب��ور از روی پل 

ایمن نیست.

 پل معلق Palau Langkawi  - مالزی
این پل هوایی روی تنگه پاالئو النگاوی س�اخته شده است. 
این پ�ل در ارتفاع 687 متری باالی س�طح آب دریا معلق 
بوده که یک منظره بس�یار شگفت انگیز 
جزی�ره  و   Andaman دری�ای  از 
Tarutao تایلن�د ارائ�ه می کن�د. نکته 
قابل توج�ه درباره این پ�ل، معلق بودن 
آن که تنها یک س�تون پش�تیبان دارد. 
ای�ن تعادل ب�ه کمک انحنای پ�ل ایجاد 
 ش�ده اس�ت. این این س�تون 95 یاردی

 8 کابل تعادل به پل متصل است.

هیجان انگیزترین پ�������ل های دنیا

پل طنابی Carrick در ایرلند
این پل یک پل طنابی معلق در نزدیکی 
Ballintoy – در ش�مال ایرلند است. 
این پل سرزمین اصلی به جزیره بسیار 
کوچک Carrick متصل می کند. طول 
ای�ن پ�ل در ح�دود 20متر اس�ت و در 
ارتف�اع 30 مت�ری صخره های زیرینش 
ق�رار دارد. امروزه این پل به یک جاذبه 
گردشگری تبدیل شده است طوری که 
در سال 2009 بیش از 247000 توریست 
از ای�ن پل دیدن کردن�د. زمانی که باد 
بوزد عب�ور از این پل می تواند بس�یار 

مهیج و ترسناک باشد.

)�e Immortal Bridge ( China  پل جاویدان – چین 
در ک�وه Tai در Shandon چی�ن عجای�ب مذهب�ی و 
فرهنگی بسیار زیادی دیده می شود. این کوه یکی از 5 کوه 
مقدس چین است. اگر به باالی این کوه بروید پل جاویدان 
را مش�اهده خواهید کرد. این پل از ریزش سنگها در دره 
ایجاد شده است. در پایین 
ای�ن پل، دره و در س�مت 
جنوب پل منظره بی انتها 
را مش�اهده خواهید کرد. 
هیچکس نمی داند این پل 
طبیعی چه زمانی بوجود 

آمده است.

پل آویزان Hussaini – پاکستان
این پل ب�ه عنوان خطرناکتری�ن پل دنیا 
معروف اس�ت. البته ای�ن نمونه تنها یکی 
از چندین پل طنابی در ش�مال پاکستان 
است. در گذشته بسیار دور تنها راه عبور 
گذر از کوه های کناری بود. تا اینکه در سال 
1978 بزرگراه Karakoram ساخته شد 
اما س�اخت پل روی این رودخانه هنوز به 
سختی همان 100 سال پیش بود. به همین 
دلیل ب�رای عبور و م�رور مردمان محلی 
این پل طنابی س�اخته ش�د. دلیل اینکه 
این پل ب�ه عنوان خطرناکترین پل جهان 
معروف شده این اس�ت که عالوه بر طول 
زیاد و مقاومت کم پل، بسیاری از الوارهای 
چوبی کف پل نیز افتاده اند و همچنین باد 
باعث تکان خوردن بس�یار زی�اد این پل 
می ش�ود. اگر در تصویر دقت کنید آثاری 
از پل قبلی را که درست در کنار همین پل 

قرار دارد، می توانید ببینید.
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حیات دیرزیس�ت ترین موجود زنده اکنون قرباني دعوا میان نهادهایي است 
که هر یک دیگري را مسوول حفاظت از سرو ابرکوه مي داند  ایران، سرزمین 
سروهاي آزاد و سرسبز است اما در این میان کویر ابرکوه در استان یزد را که 
در مي نوردي، به پیرترین سرو کویرهاي جهان خواهي رسید که نماد جاودانگي 
را در قد و قامت سرسبز و شادابش به عینه مي بیني.  این درخت کهنسال با 
بلندي 25 متر و دورادور 11/5 متر که دانشمندان ژاپني و روسي عمر آن را تا 8000 
سال برآورد کردند و الکساندر روف دانشمند روسي عمر آن را میان000 4 تا 4500 
سال برآورد کرده است، این روزها حال خوشي ندارد، بعضي مي گویند این درخت 
عمرش را کرده است برخي دیگر مي گویند ساخت و ساز در اطراف این درخت 
کهنسال بویژه عبور جاده از بیخ گوشش آن را به این حال و روز انداخته است، 
عده اي هم معتقدند نداشتن متولي مشخصي براي حفظ و نگهداري تا همین 
چند سال پیش علت اصلي عدم رسیدگي و وارد آمدن آسیب هاي متعدد به آن 
بوده است هر چند مدتي است که متولي آن تعیین شده اما این درخت کهنسال 
همچنان شرایط مناسبي ندارد و در گیرودار جذب بودجه و اعتبار به انتظار به 

بار نشس�تن طرح هایي اس�ت که 
مي خواهند تضمین کننده ادامه عمر 

هزاران ساله اش باشند.

نبود متولي
به گفته رئیس اداره منابع طبیعي 
ابرکوه، وجود خیابان اطراف درخت 
و تردد ماش�ین ها، ن�ه تنها باعث 
پراکنده ش�دن گ�رد و خاک بلکه 
موجب بازتابش نور آفتاب به سمت 
س�رو به دلی�ل آس�فالت خیابان 
مي ش�ود و احداث ساختمان هاي 
مس�کوني و دولتي در اطراف این 
س�رو نی�ز روي رون�د حی�ات آن 
بي تاثیر نیس�ت. لذا بای�د هر چه 
سریع تر نس�بت به وضعیت سرو 
اقدامات الزم ص�ورت گیرد وگرنه 
سرو به طور حتم دچار آسیب جدي 
مي ش�ود. محمدمهدي صادقي در 
مورد متولیان رس�یدگي ب�ه امور 
این سروکهنس�ال نی�ز مي گوید: 
مسوولیت نگهداري و مراقبت از این 
درخت تا مدتي برعهده شهرداري 
بود، سپس محیط زیست مسوولیت 
آن را پذیرفت، بعد به پیشنهاد اداره 
منابع طبیعي، کمیته اي متشکل 
از نهادهاي مرتبط جهت نگهداري 
و حفاظت بهت�ر از این اثر منحصر 
به فرد تش�کیل شد. مسوول یک 

تش�کل غیردولتي به نام سازمان مردم نهاد حمایت از سرو ابرکوه هم در این 
باره   مي گوید: شوراي سرپرستي و مدیریت سرو ابرکوه که براي بررسي و رفع 
مشکالت سرو 4500 ساله ابرکوه براساس طرح جامع مطالعاتي حفظ و نگهداري 
س�رو، تشکیل ش�ده تاکنون وارد کار اجرایي نشده است. عبدالرحمن میرزا 
ابوالقاسمي مي افزاید: ریاست این شورا با فرماندار ابرکوه است اما هنوز هیچ کار 
عملي از این شورا مشاهده نشده است. وي تصریح مي کند:  سرو کهنسال ابرکوه 
به عنوان دیرزیست ترین موجود زنده دنیا مشکالت عدیده اي دارد و خطراتي 
آن را تهدید مي کند که ظرف سال هاي گذشته پیگیري هاي بسیاري براي آنها 
انجام شده اما این پیگیري ها چندان مثمرثمر نبوده است.   وي با اشاره به برخي 
مشکالتي که هم اکنون سرو کهنسال ابرکوه را تهدید مي کند، اظهار مي دارد: 
جاده موجود در مجاورت این درخت و تردد خودروها از مهم ترین مش�کالت 
این درخت کهنس�ال است. عالوه برآن حفاظت فیزیکي از این درخت نیز به 
هیچ وجه مطلوب نیست و هر فردي براحتي به این درخت دسترسي دارد که 
این دسترسي طي سال هاي گذشته آسیب هاي زیادي به سرو کهنسال ابرکوه 
وارد کرده اس�ت؛ شکس�تن ش�اخه هاي 
درخ�ت ، ی�ادگاري نوش�تن روي  آن و نخ 
و پارچه بستن به ش�اخه ها و حتي ایجاد 
سوراخ روي آن به بهانه کار کارشناسي از 
آسیب هایي است که به دلیل در دسترس 
بودن، به درخت وارد ش�ده است. ساخت 
و س�ازهایي نیز از طرف بخش خصوصي 
و دولتي در اطراف درخت انجام ش�ده که 
به جهات مختلف به آن آسیب مي رساند. 
فاضالب منازل نیز اکنون در قنات خشک 
شده اي که س�ابق بر این درخت را آبیاري 
مي کرد، جریان داردکه تهدیدي جدي براي 
ریشه هاي درخت و به تبع آن خود درخت 
اس�ت. وي عنوان مي کند: اکنون وضعیت 
رس�یدگي به ای�ن درخت بی�ن متولیان 
مختلف س�رگردان اس�ت و هی�چ یک از 
ارگان ها به طور جدي وارد بحث ساماندهي 
و رفع مشکالت این درخت نمي شود و هر 
کدام به نوعي کار را به دیگري محول کرده 
و خارج از حیطه وظایف خود مي داند . وي 
با اش�اره به این که سال گذشته به دستور 
معاون�ت ریاس�ت جمهوري جلس�ه اي با 
حضور مس�ووالن اس�تاني و شهرستاني 
براي رس�یدگي به وضعیت سرو تشکیل 
شد، مي افزاید: در آن جلسه مقرر شد هر 
دستگاهي وظیفه اي را به عهده بگیرد و در 
پایان هر ماه کارهایي را که انجام داده است 
به سمع و نظر دیگران برساند که البته این 

امر هیچ گاه محقق نشده است.

  اشاره: جنگل های سرو همواره جلوه های بشکوه طبیعت و محیط زیست بوده اند. 
این گیاه افراشته قامت در ادبیات ایران زمین نماد مقاومت در مقابل شرایط سخت و 
دشوار تغییرات و دگرگونی های دماست و نمود آزادگی و قامت فرازی را در هستی 
اجتماعی جوامع انسانی تداعی می کند. سروهای کهنسال زیادی در ایران با قامت 
افراشته زندگی را تداوم می بخشند که تاریخ گویایی از روندها و فرایندهای محیط 
طبیعی و اجتماعی هس�تند. یکی از نمادهای این درخت الهام بخش شاعران سرو 
هزارساله ابرکوه می باش�د که ضرورت دارد همگان اعم از مدیران ذیربط دولتی و 
مردم مناطق درحفظ این جلوه ویژه جغرافیا و تاریخ منطقه از هیچ مساعدتی دریغ 
نفرمایند. نظر خوانندگان ماهنامه پیام آبادگران را در این زمینه به گزارشی به نقل از 

روزنامه جام جم اول مردادماه سال جاری جلب می نمائیم.

   ایران، سرزمین سروهاي آزاد و سرسبز است 
اما در این میان کویر ابرکوه در استان یزد را که 
در مي نوردي، به پیرترین سرو کویرهاي جهان 
خواهي رسید که نماد جاودانگي را در قد و قامت 
سرسبز و شادابش به عینه مي بیني.  این درخت 
کهنسال با بلندي 25 متر و دورادور 11/5 متر که 
دانش�مندان ژاپني و روس�ي عم�ر آن را تا 8000 
س�ال برآورد کردند و الکس�اندر روف دانشمند 
روسي عمر آن را میان000 4 تا 4500 سال برآورد 
کرده است، این روزها حال خوشي ندارد، بعضي 
مي گویند این درخت عمرش را کرده است برخي 
دیگر مي گویند ساخت و ساز در اطراف این درخت 
کهنسال بویژه عبور جاده از بیخ گوشش آن را به 
این حال و روز انداخته است، عده اي هم معتقدند 
نداشتن متولي مشخصي براي حفظ و نگهداري 
تا همین چند سال پیش علت اصلي عدم رسیدگي 
و وارد آمدن آس�یب هاي متعدد به آن بوده است 
هر چند مدتي اس�ت که متولي آن تعیین شده اما 
این درخت کهنسال همچنان شرایط مناسبي ندارد 
و در گی�رودار ج�ذب بودجه و اعتب�ار به انتظار 
به بار نشس�تن طرح هایي اس�ت که مي خواهند 

تضمین کننده ادامه عمر هزاران ساله اش باشند. 

قامت سرو هزار ساله ابرکوه
 خ��م م���ي ش���ود
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کنفرانس هم اندیشی در زمینه مش�کالت ناشی از باالرفتن قیمت انرژی و یافتن راهکارهای 
اقتصادی و مهندسی نوین در 30 – 29 آبان ماه و اول آذر سال جاری در محل مرکز همایش های 
بین الملل رایزن برگزار می ش�ود. در این کنفرانس مدیران ارش�د بخ�ش دولتی، خصوصی و 
دانش�گاهی در محورهای کنفرانس بحث و رایزنی و سخنرانی خواهند کرد. شایان ذکر است 
که این کنفرانس دارای دبیرخانه دائمی برای پی گیری مصوبات است که امید است آثار مثبت 
آن در ت�داوم پیوند صنعت و دانش�گاه با مدیران ارش�د نهادهای دولتی نم�ودی اثربخش و 
توس�عه آفرین یابد. دبیرخانه کنفرانس از همه ذینفعان دع�وت می نماید تا در این کنفرانس 

حضور یابند که دعوتنامه آنها به شرح زیر جهت اطالع همگان ارائه می شود.
در مورد برگزاری کنفرانسی با موضوع »هم اندیشی در زمینه مشکالت ناشی از باال رفتن قیمت 
انرژی و یافتن راهکارهای اقتصادی و مهندس�ی نوین«، از شما دعوت می شود تا در برگزاری این 

کنفرانس همراهی بفرمایید. 
دبیرخان��ه کنفران��س »رویکرده�ای نوی�ن در نگهداش�ت ان�رژی« با هم��كاری کنفدراس��یون 
صنع��ت ایران و پژوهش��كده های انرژی، محیط زیس��ت و مرکز مطالعات توس��عه تكنولوژی دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر، همچنین، اتاق بازرگانی ایران، س��ازمان توس��عه و نوس��ازی صنای��ع و معادن ایران 
)ایمیدرو(، خانه صنعت و معدن ایران، س��ازمان انرژیهای نو )س��انا(، س��ازمان بهره وری انرژی )س��انا( 
و جمع��ی از دانش��گاهها و س��ازمانهای دولت��ی و خصوص��ی در اج��رای کنفرانس هم��كاری نزدیک 
دارن��د.  ای��ن کنفران��س و نمایش��گاه جانبی آن در تاریخ بیس��ت و نهم  و س��ی ام آب��ان و اول آذر ماه 
 1390 در مرک��ز همایش ه��ای بین المللی رای��زن برگزار می گ��ردد. برای اطالع از جزئیات بیش��تر به

 www.ETEC.ir  مراجعه شود.

برخی از نقاط قوت این همایش که اهمیت شرکت فعال در آن را تاکید می کنند عبارتند از:
 شرکت فعال محورهای اصلی حل مسئله یعنی )دولت، دانشگاه و صنعت( در کنفرانس

 کاربردی بودن موضوعات و حضور متخصصان، صنعتگران و دولتمردان برای برنامه ریزی های آینده 
 امكان ارائه راه حل ها در زمینه نگهداشت انرژی بوسیله مشاوران و شرکتها

 حضور شرکتها و صنایعی که مصرف باالی انرژی مشكالت اقتصادی فراوانی را در کارشان موجب شده
 شرکت متخصصان و شرکتهای بین المللی فعال در زمینه انرژی 

با توجه به اهمیت موضوع مهندس��ی انرژی، کنفدراس��یون صنعت ایران از آن سازمان محترم دعوت به 
عمل میآورد تا به روشهای زیر با کنفرانس همكاری نمایند:. 

 خرید بسته های حمایتی کنفرانس 
 ثبت نام و شرکت در کنفرانس و در کارگاههای آموزشی

 معرفی افراد متخصص برای شرکت در میزگردهای کنفرانس و سخنرانی در اتاقهای صنعت 
 شرکت در نمایشگاه جانبی کنفرانس

جهت دریافت اطالعات بیشتر

 با تلفن های: 47 تا 88651346 دبیرخانه کنفرانس 
تماس حاصل نمائید.

کنفرانسهم اندیشی
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Introduction
Payam-e-Abaadgaran monthly magazine is the 
formal organ of Construction Companies   
Syndicate of Iran, that is established in 1947 as 
one of the first Iranian professional trade  
organization. 

This magazine broadcast syndicate views,  
successfulness and organizational problems of 
the members as well as progress and  
advancement of Iran since 1981.

In order to introduction of abilities, capacities 
and capabilities of syndicate members and 
 exporting potentials to the friendly countries, 
especially our neighbors, it has been decided to 
add English outlined of contents in few pages of 
each issue of magazine.

Our syndicate targets are based on establishment 
and development of bilateral relationship with 
the construction syndicates in friendly countries, 
on exchanging technical and scientific 
 relationship and participation on construction 
projects.  

Editor


