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در روز افتتاح سد گتوند آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری 
اسـالمی ایران نقل به مضمون عنوان کردند که »پس از این دولت پولی 
بابـت پروژه ها و طرحهای عمرانی پرداخـت نخواهد کرد بلکه برندگان 
مناقصه برای اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی باید خود سرمایه گذاری 
کنند و یا به طریق ممکن جذب سـرمایه کـرده و پس از اتمام پروژه از 
فواید حاصل از بهره برداری، اصل سرمایه و سود منطقی خود را براساس 
قرارداد منعقده با کارفرما برداشـت نمایند.« در جهان به طور کلی سه 
نوع روش تأمین منابع مالی مطرح اسـت یکی بهره گیری از منابع مالی 
بانکهاي داخلي و خارجي و دیگری بهره گیری و استفاده از امکانات بازار 
سرمایه که به آن پایه اوراق بهادار نیز می گویند و نوع سوم آن بهره گیري 

از منابع داخلي شرکت هاي داخلي متقاضي سرمایه گذاري مي باشد.

برای تحقق این امر و ایجاد بسترهای الزم برای تأمین سرمایه در شرایط 
جدید و با پذیرش پارادایم جهانی شدن، الزم است ابتدا به مبانی نظری 

اقتصاد ایران اشاره ای کنیم.

بررسـی اقتصاد ایران نشان می دهد که سـاختار آن در بسیاری موارد 
ویژگی های مشابه با ساختار اقتصادی سایر کشورهای در حال توسعه را 
دارد. با این تمایز که در ساختار اقتصادی ایران بخش بزرگی از اقتصاد، 
غیرپولی است و یا معامالت قسمت قابل توجهی از کاال و خدمات در آن، 

خارج از بازار رسمی مالی انجام می شود.

به بیانی بهتر در اقتصاد ایران بخش بزرگی وجود دارد که پول در آن به 
عنوان وسـیله اساسی مبادله به کار نمی رود؛ همچنین در حجم بزرگی 

از آن بازار غیررسمی مالی یا بازار سازمان نایافته پولی حضور دارد.

این شـرایط و ویژگی ها، پیامدهای مختلفی را از نظر تأمین منابع مالی 
برای توسعه ایجاد می کند که باید زمینه های الزم برای پول سازی کامل 
در اقتصاد ایران فراهم شـود و نقش تهاتر به عنوان وسـیله معامله هم 
تعویـض و هـم تغییر یابد، به کالمـي دیگر می بایسـتی بازارهای پولی 
رسـمی و غیررسمی در هم ادغام شوند و به سازمان یافتگی کامل احاله 
وضعیت دهند،  دستگاه های بازرگانی بانکی با نظارت عالیه بانك مرکزی 

توسعه یابند.

در ضمن براي تحقق این اهداف باید بازارهای مالی و واسـطه های مالی 
که انتشـاردهندگان دارایی های مالی و معامله کنندگان آن می باشـند، 
هماهنـگ با سـاختار و کارکـرد بانك هـای سـرمایه ای )اوراق بهادار( 

گسترش یابد.

از سویي برای وام گیری در مقیاس کوچك، می بایستی بانکهای توسعه 
و تسهیالت، خرده اعتباری ایجاد شود؛ تا سایر بانکها به امور اعتبارات 
کالن به ویژه تخصیص منابع برای پروژه های عمرانی و زیرسـاخت های 
توسعه ای بپردازند. با توجه با پارادایم جدیدي که توسط ریاست  جمهور 
محترم مطرح شد جذب سرمایه های خارجی در اقتصاد کشور بخصوص 
برای پروژه های صنعتی و سـاختمانی در مفهوم عام آن با وزن بیشتر و 

نقش پررنگ تر خود را نشان می دهد.

بنابراین سئوال اصلی این اسـت که چگونه می توان چارچوب مشخص 
و معینی با سـازوکار نظارتی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم ساخت 
تا ضمن حداکثر سـازی )maximizing( منافع، خطرات و تهدیدهای 
احتمالی آن را به حداقل )Minimize( رساند. برای ورود به بحث اصلی 
باید به انواع و اقسـام سـرمایه گذاری خارجی اشاره شـود تا با بررسی 
آنها مشخص گردد  که کدامیك از این نوع سرمایه گذاری ها متناسب با 
روند و فرایند بخش پیمانکاری ساخت و ساز صنعت احداث و پروژه ها و 
طرحهای عمرانی است. به طور کلی سرمایه گذاری خارجی به سه گونه 
انجام می گیرد؛ البته گونه سوم تلفیق و ترکیب دوگونه اول و دوم است.

1  سـرمایه گذاری مسـتقیم )Foregin direct Investment( کـه به 
اختصار به آن FDI گفته می شود.

 Foregin( 2  سرمایه گذاری غیرمستقیم یا سرمایه گذاری در سبد مالی
Portfolio Investment( که اختصار آن به شکل FPI مطرح است.

3  سرمایه گذاری خارجی در سبد سهام
 )Foregin Portfolio Equity Investment( کـه به اختصار به آن 
FPEI گفته می شـود. برای روشـن شـدن تفاوتها و تمایزهای سه نوع 
سرمایه گذاری باید بگویم که در سرمایه گذاری مستقیم شخص حقیقی 
و یا حقوقی خارجی بیش از ده درصد سرمایه یا سهام عادی یا حق رأی یك 
بنگاه اقتصادی به ثبت رسیده را در اختیار می گیرد با این ویژگی باید گفت 
که سرمایه گذاری مسـتقیم خارجی با کنترل و پذیرش ریسك مدیریت 
واحد سرمایه پذیر همراه است و معموالً دارای این پیش فرض است که در 

این نوع سرمایه گذاری فناوری نیز به کشور میزبان انتقال می یابد. 
در سـرمایه گذاری غیرمسـتقیم یا سرمایه گذاری در سـبد مالی، وجوه 
متمایز این نوع سرمایه گذاری با نوع قبلی در این است که سرمایه گذاری 
بر روی اوراق بهادار شـامل )سـهام، شبه سـهام( ابزارهای بدهی شامل 
)اوراق قرضه( و نیز ابزارهای مشـتق )Derivatives( مانند )قراردادهای 
پیمـان آتی و اختیار معامله در بازارهـای اوراق بهادار( انجام می پذیرد و 
سرمایه گذار مسئولیتی در کنترل یا مدیریت واحدهای سرمایه پذیر ندارد.
سـرمایه گذاری خارجی در سـبد سـهام یا به اختصار FPEI دارای دو 

ویژگی اصلی است:
الف: سرمایه گذاری در سهام و ابزارهای مشتق آن مورد توجه است.

ب: بی عالقگی و عدم تمایل سرمایه گذاران به کنترل واحد سرمایه پذیر 
از دیگر خصوصیات آن است. به طور کلی می توان گفت از نظر مفهومی 
)FPEI( در بیـن دو گونه قبلـی )FDI( و )FPI( قرار می گیرد و دارای 
سـازوکارهایی می باشـد که از طریق آن افراد پس اندازهـای خودرا از 
طریق سـرمایه گذاری نهادی به ویژه صندوق های سرمایه گذاری کشور 

خود به کشور میزبان انتقال می دهند.
حال این سـئوال مطرح اسـت که هر یك از این نوع سـرمایه گذاری ها 
تحت تأثیـر چه عواملی قرار دارند که در این بحث ابتدا به عوامل مؤثر 
برای ورود سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی به کشـور میزبان اشـاره 

می کنیم که سه عامل اساسی در فرایند ورود آن نقش آفرین هستند.

1  سیاستهای کشور میزبان
2  حمایت فعال کشور میزبان به منظور توسعه و تسهیل سرمایه گذاری

3  ویژگی های اقتصادی کشور میزبان
که به عوامل فوق باید آزادسازی و جهانی شدن اقتصاد کشور میزبان را 
اضافه کرد که همه آنها نیاز به تدوین قوانین جدید و نهادهای متناسب 
با آن دارد تا مشـوق و محرک سـرمایه گذاری خارجـی گردد و با وضع 
و اصالح قوانین متناسـب با رویکرد سرمایه گذاری می بایستی در ابعاد 
سـاختاری و محتوایی نهادهای مرتبط با امور سرمایه گذاری مهندسی 
ارزش و حتی مهندسـی مجدد انجام پذیرد تا ورود و خروج سـرمایه و 
سـود سرمایه گذاران با سرعت و سـهولت انجام گردد. ضمن آنکه باید 
این اطمینان و اعتماد در سـرمایه گذاران ایجاد و یا تقویت شـود که با 
تغییـرات دولتها و مدیران ارشـد سـازمان ها روندهـا و فرایندها ثابت 
می ماند و آمدگان پاسـدار برنامه ها و سیاسـت گذاری های پیشـینیان 
خواهنـد بـود در جمع بندی کلی باید گفت سـرمایه گذاران نسـبت به 
عواملی حسـاس هسـتند، که در انگیزه های آنها برای سـرمایه گذاری 
از اهمیت بسـیار باالیی برخوردار اسـت آنگونه که سازه اصلی را برای 
تصمیم گیری آنها شـکل می دهد که به طور اختصار پـاره ای از آنها که 

نقش کلیدی دارند، در گزاره های زیر ارائه می شود.

 نرخهای واقعی بهره             نرخ باالی رشد اقتصادی
 سالمت نظام بانکی کشور      میزان ذخایر ارزی

 ثبات نرخ مبادالت ارزی

 البته، برخی از عوامل فوق برای سـرمایه گذاران سـهام و پاره ای دیگر 
برای سـرمایه گذاران با سـود ثابت اهمیت بیشـتری دارند زیرا انگیزه 
سـرمایه گذاران براساس نوع برداشـت و ذهنیت آنها و انتظاراتی که از 

سرمایه گذاری دارند در انتخاب عوامل مؤثر است.

برای روشـن تر شـدن بحث پایانی این بخش باید اضافه کنم که میزان 
سـرمایه گذاری های انجام شـده در بخـش اوراق بهادار در کشـورهای 

شیوه های جذب سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی
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نوپـا در طـول دهـه 1990 به شـدت افزایش یافتـه اما توزیـع اینگونه 
سـرمایه گذاری ها در کشـورهایی انجام شـده که از سیاست های دقیق 
اقتصاد کالن و نرخ رشد نسبتاً باال برخوردار بوده اند. با تکیه بر این اصل 
موضوعه که سیاسـتها و مقررات حاکم بر بازارهای نوپا از جمله عوامل 
مؤثری هستندکه نظر سرمایه گذاران خارجی معطوف به آن است که به 
طور مشـخص دولتها در آن نفوذ و تأثیر مسـتقیم دارند. با شـناخت از 
این عوامل مؤثر، باید گفت ورود سـرمایه گذاران به کشـور میزبان برای 
سـرمایه گذاری با بسترسـازی در روندها و فرایندهای زیر همبسـتگی 

شدید و باالیی دارد.
 میزان حمایت از حقوق سرمایه گذار

 سهولت بازگشت سود و اصل سرمایه
 سرعت و قابلیت سیستم تسویه

 قوانین داخلی مالیات بر سود سرمایه
 دسترسی به مؤسسه های امین و کارگزار

مقررات بازار سهام و اوراق قرضه
 کیفیت عملیات حسابداری و معیارهای افشای صورت های مالی

 تعریف دقیق از مفهوم بخش خصوصي با مختصات جهاني
بنابر آنچه گذشـت در جذب سرمایه گذاری خارجی، دولتها نقش مهم و 
اول را دارند زیرا پاره ای از تمهیدات و سازوکارها نیاز به ابزارهای قانونی 
و سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی های کالن اقتصادی و تأسیس و ایجاد 
نهادهای متناسب و یا اصالح نهادهای موجود دارد که در چارچوب وظایف 
دولت هاست و پاره ای از اهرم های حمایتی و پوششی نیز در اختیار بخش 
دولتی است که می توانند با بهره گیری از این قبیل سازوکارها برای تأمین 
سرمایه های الزم توسط بخش خصوصی از بازارهای جهانی سرمایه به این 
بخش کمك کنند. برای مثال دولت مکزیك در زمان آزادسازی اقتصاد و 
گشودن بازارهای سرمایه، اوراق قرضه منتشر کرد تا استقرار اوراق قرضه 
شرکتی خود را در بازارهای بین المللی حمایت کند. این سیاست از آن رو 
اتخاذ شـد که اوراق قرضه با سررسیدهای متفاوت در ارتباط مستقیم با 
بدهی قطعی و براساس نسبت ریسك احتمالی شرکت به ریسك قطعی 
آن قیمت گذاری می شـد. دولت مکزیك با انتشـار اوراق قرضه دولتی با 
سررسـیدهای مختلف در بازار بین المللی این امـکان را یافت، تا میزان 
بدهی قطعی را برآورد کند و با استفاده از عامل پاداش ریسك هر شرکت 
به نسـبت ریسـك قطعی آن، تعیین میزان بدهی شـرکت را به سادگی 
امکان پذیر نماید. به همین دلیل سرمایه گذاران بین المللی از اقدام دولت 
مکزیك به شـدت اسـتقبال کردند زیرا این عمل باعث شفافیت هرچه 

بیشتر عملیات برآورد بدهی شرکتها شده بود.

در همین راستا دولت مکزیك زمینه های الزم را برای دسترسی صاحبان 
شـرکتها به بـازار بین المللی سـرمایه فراهم کـرد و این فرصـت را به 
شرکتها داد تا نرخ بهره مورد نظر سرمایه گذاران بین المللی را به راحتی 
بـرآورد کنند. الگوبرداری از شـیوه های جذب سـرمایه گذاری خارجی 
در کشـورهای نوپا می تواند انتظارات رئیس محترم جمهور را در جذب 
سـرمایه برای پروژه های عمرانی برآورده سـازد ولی شرایط کافی برای 
آن، ایجاد زمینه های قانونی و نهادهای متناسب با این رویکرد می باشد.

یکـی از عمده ترین روشـهای تأمین منابـع مالی در بازارهای سـرمایه 
ایران برای شرکتهای مهندسی پیمانکار پروژه های عمرانی انتشار اوراق 
بهادار است. از این رو بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 فعالیتهای 
جدیدی را آغاز کرد. براسـاس ضرورت ها به مرور ابزارهای مالی دیگری 
به بورس اوراق بهادار تهران معرفی شـد و مورد معامله قرار گرفت. این 

ابزارها عبارت بودند از:
  اوراق مشارکتی      واریز نامه های صادراتی

در حال حاضر ابزارهای مالی زیر در اوراق بهادار تهران وجود دارد.

  اوراق سـهام عـادی کـه یکی از راه هـای تأمین سـرمایه مؤثر برای 
شـرکتهای سهامی عام مهندسـی پیمانکار پروژه های عمرانی است که 
مسـتقیماً از پس اندازهای افراد تغذیه می کند که شـامل سـهام عادی 
دارای حق رأی و سهام عادی بدون حق رأی یا سهام با نام و بی نام است.

  حق تقدم خرید سـهام که این سـازوکار نیز در تأمین منابع مالی و 
سرمایه می تواند مؤثر باشد.

 اوراق مشـارکت، نوعی ابزار مالی است که به منظور تأمین اعتبارات 
طرحهـای عمرانـی بـه دلیل توقـف انتشـار اوراق قرضه در سـال 63 

جایگزین آن شد.

 واریزنامه ارز صادراتی این ابزار مالی نشان می دهد که صادرکننده ای 
معیـن، کاالیی مشـخص را به خارج صادر و ارز حاصلـه را با نرخ تعیین 
شده توسط بانك مرکزی به سیستم بانکی فروخته است. به بیانی بهتر 
واریزنامه صادراتی، سـندی اسـت که به موجب آن اجازه داده می شود 
معادل مبلغ معینی ارز به وسـیله صادرکننده خاص، شـخص حقیقی یا 
حقوقی که در آن واریزنامه نامش قید شـده اسـت صرف صادرات کاال 
نماید و یا این که از طریق یکی از کارگزاران بانکها آن را فقط در بورس 

اوراق بهادار به فروش رساند.

  ابزارهـای بالقـوه ای کـه در بـازار سـرمایه ایـران وجـود دارد و با 
بـرای  آن  از  اسـالمی  بانکـداری  قالـب  در  سـازوکارهایی می تـوان 

سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی استفاده کرد عبارتند از:

 اوراق بهادار با درآمد ثابت Fixed Income Securities از جمله 

 اوراق درآمد )Income Bonds( که بازده آن مشـروط به سوددهی 
پروژه، قابلیت پرداخت دارد.

 اوراق تضمینـی )Guaranteed Bonds( که ارزش اسـمی آن غالبًا 
توسط یك شرکت مادر )Holding( تضمین می  شود.

 اوراق مشـارکت )Participation Bonds( ایـن نـوع ابـزار مالـی 
عـالوه بر درآمد ثابت اگر پروژه  با سـود بیشـتر از انتظار همراه باشـد 

سرمایه گذاران در آن نیز شریك هستند.

 اوراق با حق رأی )Voting Bonds( مانند سـهام مالکان، دارندگان 
آن در امور شرکت حق رأی دارند.

 اوراق رهنی یا وثیقه )Secured Mortgage Bonds( قیمت اسمی 
این قبیل اوراق با پشتوانه وثیقه های غالباً ملکی ضمانت می شود.

  اوراق با سود متغیر هفتگی و بدون بهره ثابت
     )Demand Obligation Variable Rate(   که نرخ آن بسـتگی 

به بازارهای باز مالی دارد.
 اوراق قابـل تبدیـل )Convertible Bonds( در صـورت تمایـل 

سرمایه گذار می تواند در ابعاد مختلف به سهام تبدیل شود.

 اوراق بـا صرف پائین )Low Premium( سـرمایه گذار را متمایل به 
تبدیل اوراق به سهام می کند.

 اوراق بـدون درآمـد ادواری) Zero Coupon( تنهـا تفاوت قیمت 
اسمی با قیمت تنزیل شده آن بازده سرمایه را تأمین می کند.

پایان سخن اینکه برای استفاده از بازار سرمایه ایران باید موارد زیر که 
بخشی از الزامات کار می باشد عملی و اجرایی شود.
1  تنوع بخشی به کاالهای قابل داد و ستد در بورس

2  ایجاد ابزارهای مالی متعدد و متنوع در بورس
3  تغییـر سـاختار و کارکـرد شـرکتهای سـرمایه مشـابه بانکهـای 

سرمایه گذاری با پایه اوراق بهادار
4  جلوگیری از داللی و واسطه گری و سوداگری در بورس

5  ایجـاد سـازوکارهای الزم برای جلوگیری از تقسـیم سـود سـالیانه 
شرکتهای سهامی عام

6  ایجاد جذابیت در بورس
7  فرهنگ سازی در جامعه برای ورود آنها به بازار سرمایه

8  حمایت دقیق و عمیق دولت از روند نوین و بازسـازی بورس و فراهم 
کردن سـازوکارهای الزم برای اسـتمرار و ثبات امور آن.بـا کاربرد این 
عوامل امید اسـت شاهد تأمین سـرمایه های الزم در وهله اول از منابع 

مردمی داخلی و در مرحله بعدی از سرمایه گذاری خارجی باشیم.
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2-  تقسيم ريسك و مسئوليت: 

اعتق��اد بر این اس��ت که براي اجراي یک پ��روژه با منش و روش 
منطقي و با نگاه بُرد � بُرد، حداقل بایس��تي اصول ذیل در تهیه و 
تنظیم اسناد قرارداد، خصوصاً شرایط عمومي پیمان به عنوان 
سـند اصلي عملیاتي و تعیین کننده روابط حقوقي / مالي 

بین طرفین، مورد توجه قرار گیرد. 
2 -1    "معادلـه اختیار   مسـئولیت" براي ه��ر یک از طرفین 
قرارداد بایس��تي در همه زمینه ها و در نظام هاي مختلف اجرایي 

پ��روژه ها )نظام هاي دو عاملي EPC و س��ه عاملي( مورد توجه 
خ��اص قرار گی��رد. بدین معني که اگر اختی��اري براي هر یک از 
طرفین قرارداد تعریف و درخواس��ت مي ش��ود آن طرف بایستي 
پاس��خگوي اختیارات تفویض ش��ده به خود، به وضوح  باش��د و 
اسـناد مدارک قـرارداد خصوصاً شـرایط عمومـي پیمان 
بایسـتي به نحوي تهیه و تنظیم شـود که بـه هیچ یك از 
طرفین قرارداد اجازه عدول از مسـیرهاي تعیین شده،  به 
نحوي که به معادله اصلي "اختیار ـ مسـئولیت" در پروژه 

خدشه وارد نماید، را کاًل و جزئاً ندهد.
2- 2  با توجه به ش��رایط خاص نظام سه عاملي و حضور روشن 

 ماده هاي 46  و 48 شرایط عمومي پیمان   مدخلي بر شرایط حاكم بر 

1-  مقدمه 
یاد دارم در شـرو ع کار مهندسـي و در اوایل دهـه 50 یکي از بزرگان و پایه گذاران صنعت پیمانـکاري در ایران، مرحوم 
زنده یاد مهندس حاجي اصغرزاده )بنیانگذار شرکت اصغرزاده( که از ایشان به نیکي یاد مي کنم، درمورد تعهدات طرفین 
قرارداد )کارفرما/پیمانکار( بنده را نصیحت مي فرمودند. اینجانب در آن زمان و در شروع کار مهندسي ام در فضاي مهندس 
مشاور مشغول به انجام وظیفه بودم و با ایشان همچون شاگرد و استاد بر سر مسائل قراردادي بحث و گفتگو داشتم. به بنده 
مي فرمودند: فضاي شرایط عمومي پیمان ما در همه بخش هاي آن، به طرفین حاضر در قرارداد )کارفرما/پیمانکار( چنین 
حکم مي نماید که "کارفرما مي تواند" و "پیمانکار بایستي" و نتیجه این است که این کارفرما است که تنها در پروژه تصمیم 
مي گیرد. اینجانب در طول تجربه طوالني بیش از 40 سال خود و نشستن در هر سه صندلي، کارفرما/ مشاور/پیمانکار به 

صحت نگاه آن مرد بزرگ پي بردم. روانش شاد. 

مهن�دس رض�ا طبي�ب زاده
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مهندس مشـاور به عنوان نماینده کارفرما، شرایط عمومي 
بایس��تي ب��ه نحوي تهیه و تدوین ش��ود که مهندس مش��اور به 
مس��ئولیت هاي تفویض ش��ده به ایش��ان به صورت مس��تقل و 
بدرس��تي عمل نماید. اگر چه چنین فضایي در این سند به طور 
مستقیم تعریف نشده که مهندس مشاور بایستي در اغلب موارد 
به صورت عامل میاني )Intermediate( عمل نماید، ولي عماًل 
و در پاره اي موارد، مهندس مشاور به صورت "َحَکم  نانوشته" 
بایسـتي بـه عنوان وکیل دو طـرف در قـرارداد و در یك 

فضاي کارشناسي به مسئله وارد شود. 
2- 3  مندرجات ش��رایط عمومي پیمان نبایس��تي به نحوي تهیه 
و تدوین ش��ود ک��ه ذهنی��ت برتري جویي در فض��اي اختیارات 
کارفرما ایجاد نماید و بر عكس بایستي به نحوي این مسئولیت ها 
و محدودیت ه��ا تعیین ش��ود ک��ه هر دو طرف حاض��ر در پروژه 
)کارفرما/پیمانكار( که في الواقع هر دو امین مردم و مسئول هزینه 
نمودن سرمایه هاي ملي کشورند به درستي جایگاه خود را بیابند 

و با صحت و البته صداقت کامل  به آن عمل نمایند. 
الف(به باور اینجانب آنچه در شرایط کنوني در ماده هاي 46و 48 
شرایط عمومي پیمان با کاربرد عبارات  همچون "فسخ پیمان" یا 
"خاتمه پیمان" توس��ط کارفرما تعریف شده است، با حال و هواي 
ی��ک فضاي تعاملي بین طرفین نمي باش��د و قطعاً به برهم زدن 
معادله اختیار � مس��ئولیت بین طرفین و گرداندن وزنه کنترلي 
ب��ه نفع کارفرم��ا در طول اجراي پروژه منج��ر مي گردد که  این 
امر در نهایت به نفع پروژه نخواهد بود. نكات اش��اره ش��ده دراین 
ش��رایط عمومي پیمان تا کنون به نحوي، چنین به طرفین القاء 

نموده است که: 
الف ـ1( پیمانكار همواره توجه داش��ته باشد که اختیارات پروژه 

در اختیار کارفرما است. 
الف ـ 2( تنها پیمانكار در اجراي تعهدات خود قصور مي نماید و 
مواردي همچون ماده 46 براي گوش��زد نمودن تعهدات پیمانكار 
نوشته شده است و ماحصل، کارفرما در فضاي دو جانبه قراردادي، 
عموماً از خطا بري است و این کارفرما است که براساس مصلحت 

پروژه تكلیف خطاهاي  قراردادي پیمانكار را روشن مي نماید.
 ب( ب��ه ج��ز بندهاي )ال��ف � 10( ، )ال��ف 11( ، )ال��ف � 13(، 
)ب � 2( از ماده 46 که به نحوي به شرایط و ماهیت شرکت هاي 
پیمانكاري مرتبط است )و اثبات موارد فوق نیز با مراجعه قوانین 
جاریه کش��ور، نیاز به قضاوت یک َحَكم و مرجع بي طرف دیگري 
ب��ه جز کارفرما را طل��ب مي نماید و تحقق آن با حیثیت و اعتبار 
هر پیمانكاري مترادف اس��ت(، در عم��ل پیمانكار با امضاي ذیل 
پیم��ان و پذیرش مندرجات ماده 46 به قضاوت یک س��و و یک 
جانب��ه کارفرما نس��بت به خلع ید تن مي ده��د که به هیچ وجه 
با حیثیت و اعتبار پیمانكار تناس��ب ندارد و قطعاً دریافت چنین 
تائی��دي یكجانبه از پیمانكار در قرارداد، وجاهت یک عقد عادالنه 

و دو جانبه را ندارد.
پ( علیرغم تمام ادعاهاي ثابت نشده و وارد شده به پیمانكاران در 
طول اجراي پروژه ها پیرامون اثرات تاخیر ناشي از عامل پیمانكار 
در اج��راي پروژه ها و تطویل بي رویه مدت پیمانها، به روایت کلیه 
اس��ناد و مدارک رس��مي و تحلیلي منتشره ش��ده، در گذشته و 
ح��ال از طرف مقامات ذیربط منجمله س��ازمان مدیریت، س��هم 
پیمان��كاران در کل تاخیرات اجراي پروژه ه��اي عمراني کمتر از 
5درصد بوده و بیش از 65درصد موارد تأخیر به عواملي همچون 

تامین منابع مالي و عملكرد کارفرما مرتبط اس��ت. )نگاه بفرمائید 
به آخرین گزارش رس��مي نظارت بر بودجه سال 1387 معاونت 

راهبردي رئیس جمهور �1388( 
ت( ماده ه��اي 46 و 48 تحت عنوان "فس��خ پیم��ان" و "خاتمه 
پیم��ان" اختیار متوقف ک��ردن عملیات اجراي پ��روژه را کاًل به 
کارفرما داده اس��ت. ماده 46 به اصطالح موجود بین پیمانكاران، 
"مفارقت غیردوس��تانه" و ماده 48 "مفارقت دوستانه"  مي باشد. 
در هر دو مورد تش��خیص عدم ادامه کار پروژه، منجمله در ماده 
46، ب��ه علت قصور پیمانكار در پروژه بوده و کارفرما این موارد را 
خود تش��خیص مي دهد و ایضاً در مورد م��اده 48 نیز کارفرما با 
شرایط نه چندان مطلوب تري  تحت عنوان "بدون اینكه تقصیري 
متوجه پیمانكار باش��د بنا به مصلحت خود یا علل دیگري" اقدام 
به متوقف نمودن پروژه مي نماید. گرچه در ماده 47 و در ترتیبات 
اقدامات پس از فسخ پیمان توسط کارفرما، بر اساس مصادیق بند 
الف ماده 46، اشاره اي به الزام به تشكیل یک هیأت کنترلي دارد 
ولي اما باز پیمانكار در تشكیل این  هیئت کنترلي هیچ دخالتي 
نداش��ته و اعضاي هیئت مورد اشاره از سه نفر به انتخاب وزیر یا 
باالترین مقام س��ازمان هاي دولتي تشكیل شده است که باز این 
نگاه، یكجانبه است و مهم تر اینكه چنین سیستم کنترلي ایضاً در 

ماده 48 نیز دیده نمي شود.
3. محدوديتهاي ماده هاي 46 و 48

     به اعتقاد نگارنده شرایط یک جانبه کارفرما در اعمال نظرات 
خود به منظور ختم پیمان مندرج در ماده 48، نسبت به ماده 46، 

به دالیل ذیل از وجاهت کمتري برخوردار است. 
الف( در ماده 46 حداقل کارفرما بایس��تي با اس��تناد به دالیلي 
)دالیل مندرج در بندهاي الف و ب( اقدام به فس��خ پیمان و خلع 
پیمان��كار نماید و از طرفي براس��اس ماده 47 به منظور کنترل و 
نظارت بر اعمال کارفرم��ا در اجراي مندرجات بند الف ماده 46، 
هیأتي ب��ا انتخاب وزیر یا رئیس س��ازمان مربوطه، بدون دخالت 

پیمانكار، به عنوان سیستم کنترلي تعریف شده است.
ب( ام��ا این بار در م��اده 48، تصمیم خاتمه پیمان نیاز به ادله و 
دلیلي توس��ط کارفرما و ارائه آن به ط��رف مقابل یعني پیمانكار 
ن��دارد و کارفرما به مصلحت خود و بـدون ذکر دلیل، بدون 
هیچ نوع سیس��تم کنترلي و نظارتي و ب��ه دالیل عدیده که نیاز 
به اثبات ش��رط نیست، اقدام به فسخ پیمان و خلع ید از پیمانكار 
مي نماید. این بدان معني است که در هر زماني از پروژه، کارفرما 
مي تواند به دالیلي خارج از قصور پیمانكار و مس��تقیماً حاصل از 
فعل خ��ود، در عدم ارزیابي صحیح از ش��رایط پروژه، پیمانكار را 
ب��ه صحن��ه وارد نموده و در پي آن تحت عن��وان مصلحت خود، 
پیمان را ختم بنماید. قطعاً این اتفاق اگر در فضاي نیمه عملیات 
پیمان )50 درصد پیشرفت کار( یا پس از آن حادث شود بارمالي/

حیثیتي  بس��یار س��نگین براي پیمانكار خواهد داش��ت. الزم به 
یادآوري اس��ت که به منظور کنت��رل عملكرد کارفرما و نگاه هاي 
یک س��ویه ایش��ان براي ختم پیم��ان، ضوابط فیدیک و س��ایر 
اس��تانداردهاي بین المللي بر این باور دارند که چنانچه کارفرما 
از این فضا )فسخ اختیاري پیمان( استفاده نموده و نسبت 
بـه خاتمه پیمان اقـدام نماید، اختیار اجـراي ادامه کار را 
به صـورت برون سـپاري )Out Sourcing( یا به صورت 
امانـي)In House(  نخواهـد داشـت. در ادامه مقاله به این 

مطلب پرداخته  مي شود.
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لـذا به بـاور نگارنـده و در نـگاه کالن و در ماهیت امر، هر 
دو مـاده 46 و 48 داراي یـك اثر نامطلـوب براي پیمانکار 
بوده که تجربه طوالني در این زمینه، نشـان داده است که 
اجراي ایـن موارد در نهایت به نفع پروژه نبوده و فسـخ و 
با خروج پیمانکار با اسـتفاده از هر یـك از ماده هاي فوق، 
موجب تطویل بي رویه مدت پیمان و باال رفتن هزینه پروژه 
گردیده و از این منظر اسـت که درخواسـت  مي شـود که 
ابتـدا مصادیق ماده هاي 46 و 48 به نحوي مطلوب تعیین 
و تدقیق شـود که بعضي از کارفرمایان و مجریان نتوانند با 
اتصال به این ماده ها به عنوان ابزار فشـاري، در برهم زدن 

تعادل بین طرفین در اجراي پروژه عمل نمایند.

4.نگاه هاي بين المللي در مورد فسخ پيمان
4- 1  از جدي تری��ن و چالش برانگیزتری��ن مباحثي که با ظرافت 
خاصي در اسناد بین المللي پیمانها به آن پرداخته شده و به عنوان 
یک حق اساسي براي هر دو طرف پیمان در نظر گرفته شده است 
موضوع حق فسـخ پیمـان )Termination( براي هر دو 
طرف قرارداد است. بدین معني که با امضاي پیمان، هر دو 
طرف )کارفرما/پیمانکار( داراي تعهدات و مسـئولیت هاي 

که در صورت عدم تامین شرایط پیمان، طبق ضوابط و پس 
از اعالم آن به کارفرما، نسبت به خاتمه پیمان اقدام نماید. 
 Cancellation 4 -3   بعض��اً در متون بین المللي به معادل هاي
و Termination اش��اره مي ش��ود و از آنها ب��ه عنوان خاتمه و 
فسخ پیمان استفاده مي شود. در اینجا الزم است مقایسه اي لغوي 
میان دو واژه فوق الذکر انجام گردد. معاني این کلمات با استناد به    

پاره اي از منابع معتبر خارجي عبارت است از:
   Oxford Dictionary:
Cancellation: The action of cancelling or of being cancelled
Termination: The action or an instance of terminating something 
or the state of being terminated

  Longman:
Cancellation: A decision or statement that a planned or regular 
activity will not happen.
Termination: The act of ending something or the end of 
something.

  Black Law Dictionary:
Cancellation: Abandonment of contract, Act of crossing out a 
writing
Termination of conditional contract: To abrogate so much of it as 
remains unperformed, doing away with existing agreement under 
agreed terms and consequences.

همچنانكه مالحظه مي گردد تفاوت و اختالف معنایي این دو واژه، 
ب��ا مراجعه ب��ه مراجع لغوي فوق چندان ملموس نیس��ت، ولي با 

مشخصي )معادله اختیارـ  مسئولیت( نسبت به طرف مقابل 
خود هسـتند کـه چنانچه در انجام آن، هـر طرف کوتاهي 
نمایـد متقاباًل طرف دیگر  مي توانـد مبادرت به احقاق حق 

خود و یا فسخ پیمان نماید. 
4 -2  در متون نوش��ته شده بین المللي براي شرایط پیمان، چنین 
نگاه عموماً یک جانبه همچون شرایط عمومي پیمان ایران و تفویض 
اختیار یک سویه به کارفرما در انجام خلع ید پیمانكار، کمتر دیده 
مي ش��ود.  محور اصلي تمام متون پیمان هاي بین المللي عبارت از 
ایج��اد یک تع��ادل و توازن در حق خاتمه پیمان توس��ط کارفرما 
و پیمانكار مي باش��د. بـه عبارت دیگـر همانطوریکه کارفرما 
مي تواند در چارچوب معین و شفاف نسبت به خاتمه پیمان 
اقدام نماید. متقاباًل این حق به پیمانکار نیز داده شده است 

بررس��ي دقیق تر در زمینه اختالف این دو واژه، عبارات مشابه زیر 
نوشته شده است.

  A contract termination calls off of an existing contract between 
two parties, for example an agreement between a landlord and 
tenant or a vendor and a producer. A contract cancellation usually 
involves canceling a service such as a magazine subscription or an 
insurance policy.

  The contract termination letter is proof that the contract has 
been terminated and that all parties involved have accepted the 
termination. A contract cancellation letter usually informs a 
service provider about a decision to cancel the contract and 
informs the company that its services will not be required in the 
future.

  Termination letters should be in accordance with the original 
contract and should not have any loopholes that might lead to 
legal issues or controversies. It is important that the content of a 
cancellation letter clearly state that you wish to receive written 
confirmation that the letter was received.

  The termination letter must include the terms and conditions of 
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the contract that caused the parties to terminate the contract. 
However a contract termination letter should include account 
numbers and references to prevent delays. It is also necessary to 
inform the company that it is no longer authorized to charge any 
payments to your automatic payment option on file.

از متون باال چنین اس��تنباط و برداش��ت مي شود که به کارگیري 
معادل Cancelation در یک عقد بین دو طرف، به نحوي جاري   
مي شود که توقف کار از ناحیه طرف اول به منافع طرف دوم بعضاً 
صدم��ه و خدش��ه اي وارد نمي نماید. في المثل ق��رار آبونمان یک 
روزنامه و یا یک بیمه توسط بیمه گذار به نحوي متوقف مي شود 
که به بیمه گر خسارتي وارد نمي شود بر عكس به کارگیري کلمه 
)Termination( در مقابل توقف و فسخ کار بدین صورت است 
که در قرارداد، دو طرف با قبول ش��رایطي حق را به یكدیگر براي 
متوقف کردن کار داده اند و هر یک با استناد به این حقوق، کار را 
متوقف مي نمایند. البته اگر ماده 48 شرایط عمومي پیمان موجود 
به نح��وي با فضاي )Cancellation( داده ش��ود، با این تفاوت 
ک��ه ختم یک جانبه از طرف )کارفرما( نبایس��تي به منافع طرف 
دوم یعني پیمانكار خس��ارت وارد نمود و چنانچه کارفرما اقدام به 
فس��خ به مصلحت خود نمود بایستي جبران کلیه خسارات وارده 

به پیمانكار را بنماید.

ولي باز داراي انعطاف بیش��تري، در حوزه مسئولیت هاي دو طرف 
قرارداد )کارفرما/پیمانكار( در جهت خاتمه دادن یا فس��خ پیمان 
نس��بت به ضوابط داخلي ایران، مي باشد. لذا در ذیل به استاندارد 

فیدیک توجه شده است.

5 -2  در ضوابـط سـال 1987فیدیك، اختیارات وسـیعي 
به مهندس مشـاور در حل و فصل مسـائل جـاري پروژه و 
خصوصا به عنـوان َحَکم بین طرفیـن )کارفرما/پیمانکار( 
داده شـده بود، ولي مسـئوالن و کارشناسـان فیدیك در 
طول سـالیان بعـد و با کاربـرد این ضوابـط در پروژه هاي 
بین المللـي، به این باور رسـیده اند که بایسـتي تغییرات 
اساسـي و بنیادي در فضاي شرایط عمومي پیمان فیدیك 
داده شـود و به نحوي تعادل منطقي در فضاي مسـئولیت 
و اختیار بیـن اعضاي پـروژه )کارفرما/مشـاور/پیمانکار( 
به وجود آید. لذا فیدیک، آخرین نش��رات منتش��ره سال 1999 
 Design&« زرد ، »Construction« کت��اب ه��اي قرم��ز(
Build«و نقره اي»EPC«( را به شرح ذیل در فضاي نظام اجرایي 

دو عاملي و سه عاملي انتشار داد. 
 1  Conditions of Contract for Construction.  

)نظام سه عاملي(

5. نگاه ه�اي بين الملل�ي در م�ورد ُحكم هاي 
ماده هاي 46 و 48 شرايط عمومي پيمان 

5- 1  قبل از وارد شدن به نقد و بررسي ماده هاي 46 و 48 موجود 
ش��رایط عمومي پیم��ان و تدقیق حدود و ثغ��ور معادله اختیار و 
مسئولیت اعضاي حاضر در پروژه )کارفرما/پیمانكار(، الزم است به 
صورت گذرا، به پاره اي از متون بین المللي اش��اره اي شود و از این 
نگاه تمرکز بیش��تري بر روي آخرین ضوابط فیدیک، که به نحوي 
در فضاي اجراي پروژه هاي عمراني داخلي عمومیت بیشتري دارد، 
معطوف گردد.  گرچه آخرین شرایط عمومي پیمان فیدیک داراي 
محدودیت هاي بسیاري نسبت به سایر استانداردهاي بین المللي، 
ک��ه در پروژه هاي ب��زرگ )Mega Project( کاربرد دارد، بوده 

2  Conditions of Contract for Plant and Design Build.   
)نظام دو عاملي(

3  Conditions of Contract for EPC Turn Key Project. 
)نظام دو عاملي(

در متون فوق الذکر گرچه حدود اختیارات مهندس مشاور با ایجاد 
یک هیأت حل اختالف )DAB(1  محدود ش��ده است ولي باز در 
اغلب موارد در فضاي اجرایي س��ه عاملي )کتاب قرمز(، مهندس 
مش��اور داراي اختیارات بس��یار وس��یعي بوده که در این ارتباط 
انجم��ن بین المللي پیمانكاران اروپایي )EIC(2، اقدام به انتش��ار 
نشریه اي تحت عنوان "نقد EIC بر روي شرایط عمومي پیمان 
فیدیك " در مورد کتاب قرمز و حدود اختیارات مهندس مشاور 
نموده اس��ت. در این نقد باز در موارد عدیده اي، مهندس مشاور با 
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استناد به مادهDetermination( 3/5( در فضاي تصمیم سازي 
بین طرفین قرارداد کارفرما/پیمانكار قرار گرفته است.

اینجان��ب به منظور مقایس��ه نق��ش مهندس مش��اور در فضاي 
ضوابط فیدیک و همچنی��ن ضوابط داخلي، مقاله اي تحت عنوان 
""نقش مهندس مشاور در روش هاي مختلف اجراي پروژه" 
) فصلنامه مهندس مشاور، شماره 44، تابستان 1388( ارائه نمودم 

که عالقه مندان مي توانند به آن مراجعه بفرمایند.

5 -3  نگاه به ماده 46 شرايط عمومي پيمان 
در مقايسه با ضوابط فيديك 

در ضواب��ط فیدی��ک تحت عنوان فس��خ پیمان توس��ط کارفرما 
)Termination by Employer( اختی��ارات فس��خ پیمان با 

اشاره به مصادیق ذیل داده شده است. )ماده 15(
  چنانچه پیمانكار قادر به انجام تعهدات قراردادي خود نباش��د 
و اصالح کار معیوب توسط مهندس مشاور از ایشان خواسته شده 

باشد. )بند 15 1(
 چنانچه پیمانكار تضامین الزم جهت انجام تعهدات خود را ارائه 

ننماید. )بند 4 2(
 از ادام��ه کار در مقاطع )ش��روع کار، رفع تاخیرات، تعلیق( به 
وج��ود آمده از فع��ل خود و یا پس از تعلی��ق کار به نحوي تعلل 

ورزد. )ماده 8( 
 به صورت روشن و به وضوح ادامه کار را ترک نماید.
 کل مسئولیت هاي قرارداد را به دیگران منتقل نماید.

 در شرایط انحالل و ورشكستگي و نظایر آن قرار گیرد.
 در مظان اتهام به دادن رشوه، انعام و نظایر آن قرار گیرد.

در ضوابط فیدیک تعیین تكلیف کارهاي مورد لزوم پس از فس��خ 
پیم��ان، به منظور حصول توافق و تعیی��ن ارزش کاال، خدمات و 
تجهی��زات پیمانكار  و دیگر مبالغ بده��ي کارفرما به پیمانكار، در 

ماده  15 3 تصریح شده است.

5 -4 نگاه به ماده 48 شرايط عمومي پيمان و 
مقايسه با ضوابط فيديك 

در ضواب��ط فیدیک در همان ماده مربوط به فس��خ پیمان، تحت 
عنوان "حق کارفرما جهت فسخ پیمان" امكان فسخ اختیاري 

را به کارفرما داده اس��ت. این حق براي کارفرما نوش��ته شده که 
"در هر زماني و بنا به مصلحت خود" نس��بت به فس��خ پیمان  

اقدام نماید.
 طبق ماده)15 5( در این حالت کارفرما بایستي ابتدا تضامین نزد 
خود را به پیمانكار ع��ودت داده و عالوه بر آن حق انجام بقیه 
کار، یـا به صورت انتخاب پیمانکار Sub Contactor یا به 

صورت اماني In House از ایشان سلب شده است.
توضیح اینکه ترتیب��ات ادامه کار پس از ختم پیمان مترادف با 
ماده 47 شرایط عمومي پیمان، در همان ماده فسخ پیمان نوشته 

و تاکید شده است. 

 5-5  نگاه فیدیك در مورد تعلیق وفسخ پیمان توسط پیمانکار 
  )Suspensions and Termination  by Contractor(
در ضوابط فیدیک، به طور مشخص و به منظور حفظ تعادل بین 
طرفین قرارداد )کارفرما/پیمانكار( شرایط و اختیارات ذیل متقابال 

به پیمانكار داده شده است.
الف : بحث عدم انجام تعهدات کارفرما )ماده 16( مصادیق این امر 

به شرح ذیل تاکید شده است. 
 مهندس مش��اور صورت کارکرده��اي پیمانكار را تایید ننماید 

)بند 14 6(
 کارفرما نتواند اسناد و مدارک الزم را به پیمانكار ارائه نماید که 
نشان دهد قادر است منابع مالي پیمان را تامین نماید. )بند2 4( 

توضیـح اینکه: تامین منابع مالي توس��ط کارفرم��ا در ضوابط 
فیدیک از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و ایضاً بر اساس مندرجات 
ماده 10 قانون مناقصات داخلي، تأکید بیش��تري در این مورد به 
کارفرمایان گردیده اس��ت و کارفرمایان موظفند در زمان مناقصه، 
 Secured means of(  روش تأمی��ن مطمئ��ن مناب��ع مال��ي
payment(را در اس��ناد مناقصه به اطالع مناقصه گران برسانند. 
با توجه به ماده )2 4( تحت عنوان ترتیبات مالي کارفرما، کارفرما 
بایس��تي ت��وان انجام پرداخت هاي مبلغ پیمان را داش��ته باش��د 
و همچنی��ن ب��ا توجه به ترتیبات موضوع پی��ش پرداخت و نحوه 
پرداخت صورت کارکردهاي پیمانكار )بند 14 7(، چنانچه کارفرما 
قادر به انجام تعهدات خود نباشد، پیمانكار مي تواند با اعالم کتبي 
حداقل 21 روزه، کار را به تعلیق در آورده یا میزان پیش��رفت کار 
را کاهش دهد و این عمل پیمانكار، حق فسخ قرارداد را از ایشان 
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سلب نمي نماید.
 کارفرما اساسا قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

 مهندس مش��اور نتوان��د ظرف 56 روز پ��س از دریافت صورت 
کارکردهاي پیمانكار، گواهي پرداخت صادر نماید.

 کارفرما نتواند ظرف 42 روز پس از انقضاي مدت قانوني مندرج 
در ضوابط پرداخت، پیش پرداخت و یا صورت کارکردهاي خود را 

پرداخت نماید. )ماده 14 7 ( 
 کارفرما نس��بت به امضاي موافقتنامه پیمان، ظرف 28 روز بعد 

از اعالم قبولي خود در مناقصه )LOI(  اهتمام نورزد. )بند 1 6( 
 کارفرما بدون موافقت پیمانكار، نسبت به واگذاري کار به دیگري 

عمل نماید. )بند 1 7( 
 ادامه تعلیق یا توقف کار توسط کارفرما، به شرح توضیحات بند 

ب زیر صورت گیرد. )بند 8 11(
 ورشكس��تگي یا انحالل یا حكم اجرایي علیه کارفرما در مجامع 

قانوني صادر شود. 
مالحظه مي ش��ود که ش��رایط فیدیک توانسته اس��ت یک تعادل 
منطق��ي بین مصادیق فس��خ پیمان توس��ط هر ی��ک از طرفین 

)کارفرما/پیمانكار( ایجاد نماید.
ب : بحـث تعلیق کار )ماده 8 11( مصادیق این امر به شـرح 

ذیل نوشته شده است.
 چنانچه اجراي کار به تعلیق در آید و مدت آن بیش از 84 روز 
به طول انجامد. پس از آن، پیمانكار مي تواند اجازه شروع کار را از 

مهندس مشاور درخواست نماید.
 چنانچه مهندس مش��اور ظ��رف 28 روز از درخواس��ت کتبي 
پیمانكار، جهت ش��روع کار، اجازه ش��روع را صادر ننماید پیمانكار 
مح��ق به حذف بخش��ي از فعالیت هاي مورد تعلی��ق خواهد بود و 
یا اینكه اگر تعلیق براي کل کار اثر گذار باش��د، پیمانكار مي تواند 

درخواست فسخ پیمان بنماید. )ماده 16 2(

5 -6  اختیار فسخ به هر دو طرف قرارداد 
 )Termination, Payment and Release(

در ش��رایط فورس م��اژور در ضوابط فیدیک بر اس��اس ماده 19 6 
اختیار فسخ را به هر یک از طرفین داده است و این در حالتي است 
که چنانچه میزان قابل توجهي از کارهاي در دست اجراي پروژه به 

دالیل و شرایط فورس ماژور و به مدت 84 روز، به صورت پیوسته 
ی��ا فواصل مقطعي که کل آن از 140 روز نبایس��تي تجاوز نماید، 
امكان پذیر نباشد، هر یک از طرفین مي توانند اطالعیه فسخ را به 

طرف مقابل بدهند.
6. نگاه به ماده 46 شرايط عمومي 

     پيمان موجود
الف: به اعتقاد نگارنده 1مصادیق فسـخ پیمان2حدوث این 
مصادیـق و 3باالخره تعریف سیسـتم رفتـاري و قضاوتي 
بین کارفرما/پیمانکار در مورد اثبات حدوث مصادیق فسخ 
پیمـان و علت یابي در این مورد از الویت برخوردار اسـت و 
به ظاهر و در طول 40 س��ال گذشته، نگارندگان و تهیه کنندگان 
ش��رایط عمومي پیمان چنین اس��تنباط و درک دارند که از موارد 
عدی��ده اي که ممكن اس��ت در ط��ول اجراي پ��روژه از منظرهاي 
عملیاتي/مالي بی��ن طرفین حاضر در ق��رارداد )کارفرما/پیمانكار(  
حادث  شود  و  به  نحوي  با نگاه  کارفرما   موجب   برهم   زدن   
شرایط  قرارداد )Breach of Contract( توسط پیمانكار شود، 
همانا مصادیق مندرج در بندهاي الف و ب ماده 46 پیمان اس��ت 
که مي تواند موجب فس��خ پیمان و خلع ید پیمانكار گردد. از نگاه 
نگارنده موارد اشـاره شـده در ماده 46 به شرح توضیحات 
ذیل، هر یك  مي تواند با یك نگاه تعاملي و به عنوان حوادث 
و مشـکالت اجراي پروژه تلقي شـده و در شرایط عمومي 
پیمان، بـراي رفع آنها راهکار منطقي و متناسـب تعیین و 
در مـواد ذیربط و با تعیین تکلیف روشـن، بـراي حدود در 
اختیارات طرفین عمل نمود و با حذف فضاي تقابلي موجود 
در مـاده 46 شـرایط عمومي پیمان حاضـر و تبدیل آن به 
فضاي تعاملي بیـن کارفرما و پیمانکار، کمك شایسـته به 
پیشبرد اهداف پروژه نمود تا در این رهگذر یك تعادل بین 

عملکرد طرفین در طول اجراي پروژه حاصل گردد. 
ب: با توجه به فضاي ماده 46 ش��رایط عمومي پیمان در فرم اولیه 
و قدیمي )موضوع بخش��نامه ش��ماره 12781/54/4690 1 مورخ 
59/11/21 فـرم اول(. در ش��روع انق��الب، پیمان��كاران مواجه با 
درخواست یک جانبه ضبط ضمانت نامه ها از طرف کارفرمایان توسط  
بانک ها شدند. این حجم وسیع به نحوي بود که مسئوالن کشور را 
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در آن زمان و به منظور حل مسئله و رفع مشكل وارد صحنه نمود 
و ب��ه نحوي از ضبط ضمانت نامه هاي پیمانكاران جلوگیري ش��د. 
متاسفانه در سند تنظیمي شرایط عمومي پیمان بعدي و حاضر در 
سالیان بعد )موضوع بخشنامه شماره 541842 102/1088 مورخ 
78/03/03 فرم دوم( عموماً کم و بیش همان مندرجات ش��رایط 
عمومي پیمان قبلي دنبال ش��د که البته امید اسـت ماده 46 
شرایط عمومي پیمان در دسـت بازنگري، با نگاه به جلو و 
نگاه بُردـ  بُرد توسـط سازمان مدیریت تهیه و انتشار یابد. 
ذیاًل دیدگاه هاي اجمالي در مورد بندهاي مختلف ماده 46 

نوشته شده است.
بنـد الـفـ  1 : در تغییرات و انعطاف انجام ش��ده در فرم دوم و 
دادن اختی��ار به پیمانكار در م��ورد خاتمه پیمان )موضوع تبصره 
ذیل بند ج ماده 28 ش��رایط عمومي پیمان( نشان دهنده و موید 
این امر بوده است که کارفریان نتوانستند به تعهدات خود در مورد 
تحویل زمین به درستي عمل نمایند و از این نگاه بود که در )فرم 
2( اختیار خاتمه پیمان به پیمانكار نیز تفویض شد. لذا به اعتقاد 

و بـاور اینجانب، این بند مـي تواند حذف و تکلیف طرفین 
پیمان در همان ماده 28 مشخص شود و تجربه گذشته بارها 
نش��ان داده است که عدم تحویل زمین و استحصال اراضي توسط 
کارفرمایان دچار مش��كل جدي بوده است و ما شاهد پروژه هایي 

بوده ایم که از این منظر، کار دچار وقفه جدي گردیده است.

بنـد الفـ  2 : عدم تحویل برنامه زمانبندي تفصیلي پروژه 
توسط پیمانکار نمي تواند و نبایستي عامل خلع ید پیمانکار 
تلقي شـود. چنانچه پیمانكار در این مورد عدول نمود، کارفرما 
مي تواند با دادن ضرب العجل و هشدار به پیمانكار درخواست رفع 
مش��كل را بنماید و باز در صورت ع��دم تمكین پیمانكار، کارفرما 
راساً نسبت به تهیه و تنظیم برنامه ریزي تفصیلي توسط مهندس 
مشاور اقدام و براي اجرا به پیمانكار ابالغ و در این حالت پیمانكار 
موظف به تمكین به آن خواهد بود. این تصریح مي تواند در شرایط 

عمومي پیمان آورده شود.

بنـد الـف ـ 3 : وقوع عدم تجهی��ز کارگاه و خط��اي قراردادي 
احتمالي یک یا چند پیمانكار را نبایس��تي ب��ا عمومیت دادن به 
موضوع، از مصادیق خلع ید تلقي نمود. این نقیصه نیز به نحوي به 
عملكرد کارفرما در انتخاب پیمانكار اصلح از همان ابتدا بر خواهد 
گش��ت. قطعاً همه پیمانکاران تالشـگر و با نیت انجام همه 
جانبه پروژه وارد مي شـوند و منطق چنیـن ُحکم مي کند 

که چنین عملي به صورت عمومي از هیچ پیمانکاري، آنهم 
در ابتـداي کار که منجر به مخدوش نمـودن رابطه خود با 
کارفرما خواهد شد، سر نخواهد زد و تنها در شرایط خاص، 
ممکن است این اتفاق حادث شود لذا این شرایط خاص نیز 
بایسـتي مورد بررسـي قرار گیرد و براي آن راهکار تعیین 

شود.

ردیـف هاي الفـ  4 الي الـفـ  6: مواردي همچون تاخیر در 
شروع عملیات، یا تاخیر در تمام کردن هر بخش از کار، نبایستي 
به عنوان یک اهرم فش��ار سنگین، آنهم خلع ید در اختیار کارفرما 
قرار داده ش��ود. بدون ش��ک وقوع هر یک از موارد فوق، بر اساس 
دالیلي در کل پروژه حادث ش��ده است که طرفین بایستي با یک 
فضاي تعاملي نس��بت به بررس��ي و رفع آن اقدام نموده و راهكار  
الزم براي حل آنها تعیین نمایند و پس از آن در صورتي که محرز 
ش��ود کارفرما تعهدات خود را انج��ام داده و به ادعاهاي پیمانكار 
رس��یدگي کرده و آنگاه پیمانكار یا نمي خواهد یا قادر نیس��ت به 
تعهدات قراردادي خود عمل نماید، در آن مرحله است که کارفرما 

مي تواند تصمیم جدي در مورد چگونگي فسخ کار بگیرد.

بنـد الفـ  7 قطعا پ��س از عوامل مندرج در م��اده 43 )فورس 
ماژور( چنانچه پیمانكار حاضر به ادامه کار نباش��د بایستي مسئله 
در فضاي کارشناس��ي بین طرفین حل و فصل شود و با علت یابي 
امر، به مسئله برخورد و موضوع حل و فصل شود. در این مورد به 
صورت منطقي، در ضوابط فیدیک راهكار ارائه  ش��ده است. )نگاه 

بفرمائید به بندهاي 19 2 ، 19 6 (

بنـد الف 8 ـ قطعا بدون سرپرس��ت گذاش��تن کارگاه توس��ط 
پیمانكار نبایستي به عنوان یک عامل سنگین فسخ پیمان توسط 
کارفرما تلقي ش��ود. ساختار سازماني پیمانكار در کارگاه منجمله 
رئیس کارگاه، معاون کارگاه و بقیه اعضا، قباًل به کارفرما و مشاور 
ارائه مي شود، بدون ش��ک چنانچه رئیس کارگاه در پروژه حضور 
نداشته باش��ند معاون ایش��ان مي توانند عمل نمایند مگر رئیس 
کارگاه معذورات دیگري داش��ته باشد که بایستي توسط پیمانكار 

تعویض شود.

بند الفـ  9 قطعا عدم انجام دس��تورات مهندس مش��اور توسط 
پیمانكار را نمي توان به عمد تلقي نمود، ممكن است پیمانكار نیز 
نظراتي داشته و لذا این موارد بایستي به صورت مسائل و مشكالت 
پ��روژه در DAB  )هیئت کارشناس��ي رفع اختالف( حل و فصل 

شود و نبایستي عامل خلع ید پیمانكار باشد.

بندهاي الف ـ 10 ، الف ـ 11  ، الف ـ 13و بند ب این بندها به 
ساختار شرکت پیمانكار مربوط بوده و در صورت احراز آن توسط 
یک َحَكم بي طرف مي تواند به عنوان اخطار و انجام فس��خ پیمان 

توسط کارفرما تلقي گردد.

بند الفـ  12 تأخیر در پرداخت دس��تمزد کارگران براي بیش از 
یک ماه، في النفسه عمل صحیح و منطقي تلقي نمي گردد ولیكن 
این مسئله نبایس��تي به عنوان ابزار خلع ید توسط کارفرما تلقي 
شود. چنانچه پیمانكار قصور در این امر نمود به راحتي ابزار براي 
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رف��ع آن در اختیار کارفرم��ا قرار دارد و کارفرم��ا هم مي تواند از 
صورت کارکردهاي ماهیانه بعدي پیمانكار و یا تضامین پیمانكار، 

نسبت به پرداخت مطالبات معوقه کارگري اقدام نماید.
7. نگاه به ماده 48 شرايط عمومي پيمان 

 در بندهاي گذش��ته اش��اره ش��د که وجاهت و مقبولیت قبولي 
ماده 48 توس��ط پیمانكار، به عنوان ط��رف دوم قرارداد کمتر از 
م��اده 46 مي باش��د. به این معني که در م��اده 48 کارفرما بدون 
هیچگونه محدودیتي و بدون ذکر و ارائه ادله به پیمانكار و تنها به 
مصلحت و تش��خیص خود مي تواند پروژه را در هر مقطعي فسخ 
نموده و پیمانكار را از پروژه خارج نماید. تجربیات گذش��ته نشان 
داده اس��ت پروژه هایي که بر اساس این ماده خاتمه یافته، عمدتاً 
پروژه هایي بوده اس��ت که کارفرمایان و دستگاه اجرایي، در تهیه 
و تامین ابزارهاي مهم اجرایي پروژه، منجمله نقشه و مشخصات، 
اس��تحصال اراض��ي و مهمتر تامین منابع مال��ي آن، برنامه ریزي 
صحی��ح و دقی��ق ننموده اند و الجرم در مقاط��ع بینابیني پروژه، 
پیمانكار را دچار مش��كل نموده و با اس��تناد به این ماده و تحت 
عنوان مصلحت پروژه یا علل دیگر، نسبت به خاتمه پیمان اقدام 
نمودند. لذا به نظر  مي رس��د چنین ساختاري قطعاً بایستي مورد 
بازنگري جدي در تدوین شرایط عمومي پیمان آینده با نگاه پروژه 
محوري و بُرد � بُرد تعریف و اصالح شود. نكته قابل اشاره در این 
مورد این است که در شرایط عمومي پیمان بایستي ساز و کار، به 
نحوي مش��خص شود که کارفرما از ابتدا با توجه به منافع دولت، 
برنامه ریزي صحیح براي اجراي پروژه را به عمل آورد و در شرایط 
اضطرار به توقف پروژه با هماهنگي و تبادل نظر با پیمانكار، نسبت 
به توقف کار اقدام نموده و به طبع بایستي ضرر و زیانهاي وارده به 

پیمانكار را جبران نماید.

نتيجه گيري و پيشنهادات: 
1. با توجه به گذش��ته نه چندان مقبول ماده 46 شرایط عمومي 
پیم��ان، پیش��نهاد دارد به کارگیري کلمات��ي همچون، "خاتمه 
پیمان"، "فسـخ پیمـان"، "برکناري پیمانـکار"، "خلع ید 
پیمانـکار" و عبارات��ي نظایر آن، هم از نظ��ر رواني هم از منظر 
حقوقي، مورد توجه قرار گرفته و کلمه معادل و موجه براي فضاي 
م��ورد نظر تعریف ش��ود. اینجانب کلمه "فسـخ" را من جمیع 

جهات پیشنهاد مي نمایم.

2. پیش��نهاد مي ش��ود ماده ه��اي 47،46 و 48 تحت یک ماده و 
با ن��ام ماده "فسـخ پیمـان" در دو بخش یكي "حق فسـخ 
پیمان توسـط کارفرما" و دیگري "حق فسخ پیمان توسط 
پیمانکار" نوشـته شود. بدیهي اس��ت مندرجات ماده 47 که 
روش و ترتیب��ات انجام کار پس از خاتمه پیمان توس��ط هر یک 
از طرفین مي باش��د نی��ز مي تواند به عنوان بخش��ي از  این ماده 

نوشته شود.

3. مصادیق اش��اره ش��ده در ماده  46 به عنوان مهمترین چالش 
ای��ن ماده بایس��تي مورد بازنگ��ري جدي قرار گرفته و به ش��رح 
توضیحات ارائه شده در متن مقاله، در سه محور به اعتقاد نگارنده 
1مصادیق فسـخ پیمان2حـدوث این مصادیـق و باالخره 
3تعریف سیستم رفتاري و قضاوتي بین کارفرما/پیمانکار 
در م��ورد اثبات حدوث مصادیق فس��خ پیمان ب��راي مواردي که 

مي توان براي آنها راهكار در طول اجراي پروژه )تشویقي/ تنبیهي( 
تعیین نمود، مشخص و حذف شود.

4. بر اس��اس توضیحات ارائه ش��ده در مقاله در مورد نگاه متون 
خارج��ي به بح��ث Cancellation و انطباق احتمالي این ماده 
با ماده 48 ش��رایط عمومي پیمان، تاکید مي گردد که در مسئله 
Cancellation در حقیق��ت یك��ي از طرفین حاضر در قرارداد، 
قطع خدمات فیمابین را درخواس��ت مي نماید ولي در این حالت 
عم��اًل به طرف مقابل ضرر و زی��ان وارد نمي نماید ولي بر عكس 
درماده 48 ش��رایط عمومي پیمان داخلي به شرح توضیحات این 
مقال��ه، یك��ي از طرفین )کارفرما( ب��ه رأي و مصلحت خود اقدام 
Termination   به قطع خدمات طرف مقابل، )فس��خ قرارداد

اختی��اري( مي نماید که این امر بدون ش��ک در هر ش��رایطي به 
ضرر طرف مقابل یعني پیمانكار بوده و البته کارفرما مكلف است 
که ضرر و زیانهاي ناش��ي از فس��خ پیمان، از جمله عدم النفع کار 

باقیمانده، را پرداخت نماید.

5. بح��ث ضب��ط ضمانت نامه ه��اي پیمانكار توس��ط کارفرما، از 
چالش هاي اصلي در این ارتباط مي باش��د. موضوع تغییر در متن 
ضمانت  نامه هاي جاري و اعمال یک سیس��تم کنترلي در آن، به 
منظور احتراز از ضبط ضمانت نامه ها دفعتاً واحد توس��ط کارفرما، 
قبل از حضور یک هیئت مستقل، در سال هاي گذشته در دستور 
کار دول��ت قرار داش��ت که متاس��فانه اجماع در این امر توس��ط 
ذیربط��ان )وزات اقتصاد، وزارت دارایي، بانک مرکزي، دس��تگاه 
هاي اجرایي و ... ( حاصل نش��د. لذا پیش��نهاد این است که فرم 
ضمانت نامه ه��اي جاري اصالح و به نح��وي تغییر یابد که ضبط 
ضمانت نامه ها توسط کارفرما، النهایه با حضور یك سیستم 
نظارتي صورت گیرد. البته بر این اس��اس بایس��تي در شرایط 
عمومي پیش رو و در موارد مترتبه به موضوع )منجمله ماده 53( 
ترتیبات ضبط ضمانت نامه ها توسط کارفرما، پس از تایید  یك 

سیستم نظارتي و کنترلي فوق الذکر نوشته شود.

1.  DAB=Dispute Adjudication  Board.
2  .European International Contractors.( www.eicontractors.de)
3. EIC Contractor’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract 
for Construction.
 4 . Employer’s Entitlement to Termination, Employer’s Conve-
nience.
 5.  Letter of Intend=LOI
6.  DAB=Dispute Adjudication  Board.
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 من هم از عالقه مندی شما به مستندسازی آثار پیمانكاران پروژه ها 
و طرح های عمرانی ک��ه جوانی خویش را در گرمای 48 درجه و 
ش��رجی 98درصد و در س��رمای زیر 30درجه مصروف عمران و 
آبادانی کش��ور کرده اند قدردانی می کنی��م؛ با این امید که بخش 
خصوصی و نهادهای دولتی و مردمی دس��ت در دست هم دهیم 

و ب��ا رصدکردن منافع ملی کش��ور 
)به تعبیر روشهای جدید مدیریتی 
»کار درست را درست انجام دهیم« 
 )”Do Right �ings Right“
هم��ه توانمندی های خ��ود را برای 
بلندآوازه س��اختن نام ایران به کار 
بری��م؛ با این مقدمه که عرض ش��د 
آماده ام که به سئوال های شما پاسخ 

دهم؛ بفرمائید.

آقای مهنـدس مقیمی آذری 
لطفًا شرح مختصری از تاریخچه 
سـوابق علمـی و کاری خـود و 
فعالیتهایی که در شـرکت ژیان 

انجام داده اید، ارائه فرمائید.
 م��ن در خ��رداد 1337 با درجه فوق لیس��انس در رش��ته راه و 
ساختمان از دانشكده فنی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده ام و 
از همان سال وارد بازار کار در بخش خصوصی شدم و در چندین 
ش��رکت تا سال 1349 کار کردم و از همان موقع فعالیت خود را 
در ش��رکت ژیان با سمت مدیرعامل شروع کرده ام از اول انقالب 
اس��المی در 5 دوره در هیأت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی 
به خدمت مشغول بودم و اکثراً از طرف انجمن در کمیسیون های 
مختلف خصوصاً در حل و فصل مس��ائل و مشكالت پیمانكاران با 
همدیگر با ش��رکاء و یا با کارفرمایان و مشاوران مأموریت داشتم 
ک��ه در غالب موارد داوری می ک��ردم. حتی در زمان دولت موقت 
و ش��هید کالنت��ری نماینده منتخب انجمن برای حل مش��كالت 

پیمانكاران معرفی شده بودم و در حل مشكالت موفق بودم.
در س��ال 1387 ج��زء چهره ماندگار صنعت آب کش��ور از طرف 
وزارت نیرو، در سال 1388 به عنوان پیشكسوت و طالیه دار بتن 
از طرف انجمن بتن ایران انتخاب شدم. تكنولوژی سد بتن غلطكی 
را اولین بار در محروم ترین منطقه ایران اسالمی )بشاگرد(، شمال 

شرق استان هرمزگان اجرا نموده ام. در سال 1387 دو پروژه این 
شرکت جزء بتن های برتر شناخته شده برای اولین بار تكنولوژی 
س��د سلولی را روی رودخانه بهمنش��یر پیاده و به اجرا درآوردیم 
و کالس��های آموزش��ی متعددی راجع به این تكنولوژی جدید به 
هزینه ش��رکت ژیان با دعوت از کارشناسان خارجی انجام گردید 
و ای��ن تكنولوژی ه��ای جدید را به 

جامعه مهندسی معرفی کردیم.
اگ��ر ب��ه ط��ور خالص��ه ب��رای هر 
پ��روژه ای که من در این 53 س��ال 
فعالیت مهندس��ی انجام داده ام نیم 
دقیق��ه توضی��ح دهم ح��دود یک 
س��اعت وقت الزم است در 7 رشته 
گواه��ی صالحی��ت پیمان��كاری از 
س��ازمان مدیریت دریافت نموده ام 
ک��ه در چهار رش��ته رتب��ه اول را 
دارم و ع��الوه ب��ر آن در دو رش��ته 
هم گواهی صالحی��ت طرح و اجرا 
از س��ازمان مدیری��ت وقت دریافت 
نموده ام. بهتر اس��ت به طور خالصه 

به سئواالت شما جواب بدهم.

 جنـاب آقـای مهنـدس مقیمی مشـکالت شـرکتهای 
ساختمانی، در بعد درون سازمان چیست و چه راه حلهایی 

برای آن ارائه می دهید.
  ب��ه طور کلی می توانم مس��ائل ش��رکتهای مهندس��ی پیمانكار 
پروژه ها و طرحهای عمرانی را در سه بخش و در سه سطح خرد، 

میانه و کالن خالصه کنیم.
در سطح خرد:

1. در این س��طح، پائین بودن توان مالی ش��رکتهای مهندس��ی 
پیمان��كار پروژه های عمرانی مشكل س��از اس��ت زیرا ش��رکتهای 
پیمانكار دانش محور هس��تند نه س��رمایه محور و اگر روزی مقرر 
شود که این ش��رکتها در پروژه ها سرمایه گذاری کنند و به روش 
BOT و BOO و Buy Back از امتی��ازات بهره برداری پس از 
اتمام و تحویل آن برخوردار شوند. بسیاری از شرکتهای مهندسی 

پیمانكار توان این کار را ندارند.
2. ع��دم بهره گی��ری از ش��یوه ها و روش��های مدیریت��ی نوین با 

  جناب آقای مهندس علی اکبر مقیمی آذری با تشـکر از 
فرصتی که فراهم کردید تا امکان این مصاحبه، اجرایی شود؛ 
از جنابعالی با توجه به مشغله های فراوانی که دارید بی نهایت 
سپاسـگزارم. اگر اجازه می فرمائید سـئوالها را طرح کنیم و 
جوابهای یك متخصص عرصه سـاخت و سـاز و آبادگری را 
بشـنویم که از کرانه های جنوبی خلیج فارس تا شمالی ترین 
منطقه کشـورمان از شـرق تـا غـرب آن آثار سـازندگی و 
برازندگی قابل تحسـینی برجای گذاشته است و آن را جهت 

ثبت در تاریخ سازندگی کشور مستند نمائیم.

مصاحبه ای صمیمانه با مهندس مقیمی آذری در فضایی پر از صداقت

در کجای این جهان، پیمانکاری 
را علی رغم بهره گیری از تمامی 
 سـازوکارهای تأمیـن اجتماعی

 در پروژه هـا و تنظیـم قرارداد 
بیمه مسئولیت مدنی تمام خطر 
آن، در صـورت بـروز حادثـه و 
اتفاق، برای مدیرعامل آن حکم 
جلب صـادر می کنند این عرض 

بنده را با خط درشت بنویسید
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ویژگی های مدیریت در هزاره س��وم که از شما نیز در این زمینه 
مقاالت متعددی دیده ام و ضعف در اس��تفاده از فناوری های نوین 
روزآم��د در بعد س��اختاری )structural dimension( و در 
بع��د محتوایی contextual dimension از جمله مس��ائل و 

مشكالت شرکتهای پیمانكار ساختمانی است.
3. پائین بودن مهارت منابع انسانی شاغل در برخی از شرکتهای 
عضو نسبت به منابع انسانی شرکتهای مشابه خارجی حتی ترکیه 

ضعف دیگر درون سازمانی شرکتهای ساختمانی می باشد.
4. پائین بودن س��طح بهره وری کار منابع انسانی ایران در پاره ای 
از ش��رکتهای عضو که هنوز مفهوم »کار فضیلت اس��ت« در باور 
آنها نهادی نشده است. مثل باور منابع انسانی ژاپن که می  گویند 
»بیگاری بهتر از بیكاری اس��ت« باید در این زمینه فرهنگ سازی 

شود.
اما در سطح میانه به نظر من شرکتهای ساختمانی شاید مشكالت 

زیر را داشته باشند:
1. گاه��ی رقابتهای تخریبی میان ش��رکتهای عضو نه تنها آنها را 
تضعیف می کند بلكه به تضعیف انجمن در تعامل با س��ازمانهای 

ذیربط می انجامد.
2. ضع��ف در هم��كاری و مش��ارکت در ایج��اد کنسرس��یوم ها 

روش ه��ای ب��ه  هم��كاری   و 
 Merging و Joint Venture 
از دیگر مسائل و مشكالتی است 
ک��ه نیاز به اقدام های اساس��ی و 
فرهنگ��ی دارد ت��ا کار گروهی و 

مشارکتی نهادینه شود.
3. ک��م توجه��ی ب��ه پ��اره ای از 
و  جمع��ی  تصمیم گیری ه��ای 
اقدامهای انفرادی که مغایر منافع 
گروهی صنف و به تبع آن منافع 
ملی اس��ت و تضعیف کننده وفاق 

گروهی است.
4. گرای��ش گری��ز از مرکز در پ��اره ای از ش��رکتهای عضو که تا 
ح��دودی با بند 3 مطلبی که ارائه ک��ردم در هم تلفیق و ترکیب 

می شود.
5. حضور س��ه جریان عمده ش��رکتهای س��نتی، مدرن و پست 
م��درن در کنار هم که عملكرد آنها در مواردی هماهنگی و پیوند 
ارگانیكی با یكدیگر ندارد و هم راستایی نیروها را کاهش می دهد.
6. عدم مستندس��ازی )documentation( کافی و تهیه بانک 
اطالعات��ی الزم در پیون��د با یكدیگ��ر به ص��ورت Intranet و 

Extranet
7. حضور دو جریان عمده اندیشگی و تأثیر و تأثر متقابل آنها در 
یكدیگر که گاهی تصمیم گیری های بهنگام و متناس��ب با شرایط 

را تا حدودی با دشواری و تأخیر مواجه می کند.
8. عدم تالش کافی برای جذب و جلب سایر تشكلهای مهندسی 
و پیمان��كاری به منظور افزایش توان رقابت و امكان چانه زنی های 

متناسب با پارادایم های جهانی، منطقه ای و ملی
مشكل شرکتهای پيمانكار پروژه های 

عمرانی در سطح کالن
1. ع��دم ت��الش کافی برای س��ازمان دهی علم��ی و عملی برای 
واحد تحقیق و توس��عه انجمن که برون داد بتواند برای بسیاری 

از مسائل و مشكالت فراروی صنف راهكارهای راهبردی و اجرایی 
ارائه دهد.

2. عدم تالش کافی برای تش��كیل نهادهای حمایتی و پشتیبانی 
اثربخش و مؤثر در امور صنف

3. عدم تالش کافی برای ش��ناخت راه های تأمین جلب مشارکت 
ش��رکتهای خارجی س��رمایه گذار و همكار در اج��رای طرح های 

داخلی و پروژه های ملی و بین المللی
براس��اس ضرب المثل معروف ایران��ی »عیبش همه گفتی هنرش 
نیز بگوی« باید بگویم که ش��رکتهای 
پیمان��كار پروژه ه��ای عمرانی کارهای 
کم نظیری و در م��واردی بی نظیری را 
از طریق ابتكار و اختراع انجام داده اند 
که چون بحث طرح مسائل و مشكالت 

است به آنها نمی پردازیم. 
ش��رکتهای  انجم��ن  اینك��ه  ضم��ن 
س��اختمانی در سه سطح خرد و میانه 
و کالن کاره��ای بس��یار پراهمی��ت و 
اثربخش��ی انجام داده اس��ت که همه 
ش��رکتهای عضو قدردان و سپاسگزار 
تالش��ها و کوششهای آنها هستند. ولی الزم است به طور مستمر 

این قبیل فعالیتها ارتقاء یابد.

 از انجمـن شـرکتهای سـاختمانی کـه در سـابق و در 
دوره هـای مختلـف عضـو هیأت مدیـره آن بوده اید، برای 
برون رفت از سه سطح مشکالت مطرح شده چه انتظاراتی 

دارید؟
  در این زمینه موارد زیر به ذهنم می رس��د که مطرح می کنم و 

  ما آنالیزهای تهیه کنندگان فهرست 
بهـاء را کاماًل قبول داریـم؛ بیایند 
بـا همدیگر یـك گـروه تخصصی 
از دو طـرف در همـان آنالیزبهای 
ماشـین آالت را بگذاریم و آن را به 

عنوان فهرست بهاء معرفی کنیم
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امی��دوارم دیگران آنچه را که من عنوان می کنم،  نقد و بررس��ی 
نمایند، من مشكالت انجمن را در 7 بعد فرهنگی، ارتباط خارجی، 
ارتباط داخلی، اطالع رسانی، قانونی، مالی و مدیریتی طبقه بندی 

می کنم و برای جلوگیری از اطاله 
کالم فقط به ط��ور اجمالی به آن 
اش��اره می کن��م بعدها اگ��ر الزم 
باش��د هر ی��ک از م��وارد هفتگانه 
را می توانیم در نشس��تی دیگر باز 

کنیم و تشریح نمائیم.

در بعد فرهنگی
نارس��ایی در فرهنگ س��ازی برای 
دربرداش��ت  نگرش جامعه  اصالح 
مفه��وم  از  اصول��ی  و  صحی��ح 

شرکتهای پیمانكاری ساختمانی؛

در بعد ارتباطات خارجی
ناکاف��ی ب��ودن ارتباط��ات مؤثر با 
نهاده��ای ذیربط خارج��ی اعم از 
)ب��رون س��ازمانی مل��ی( و برون 
سازمانی بین المللی و خارجی )در 

سطح منطقه ای و جهانی(

در بعد ارتباطات داخلی
1. ناکافی بودن تعامل میان شرکتهای عضو با انجمن

2. ناکاف��ی بودن بخش مش��اوره ای و کارشناس��ی انجمن برای 

تأمین نیازهای مشاوره ای و کارشناسی آنها
3. ناکافی بودن تالش��های انجام گرفته برای پیاده س��ازی طرح 

استراتژیک انجمن

در بعد اطالع رسانی
1. ناکافی بودن اطالع رسانی از اهمیت و نقش و جایگاه شایسته 
انجمن و ش��رکتهای پیمانكاری پروژه های عمرانی عضو آن که تا 

حدودی با مشكل ارتباطات خارجی هم پوشی دارد.
2. ناکافی بودن اطالع رس��انی از توانمندی ها و ظرفیتهای کاری 

شرکتهای عضو انجمن؛

در بعد قانونی
1. ناکافی بودن تالش��های انجام شده برای حل مشكالت قانونی 
و اداری تأسیس و تشكیل ش��رکتهای سهامی عام ساختمانی و 

)GC( پیمانكاران عمومی
2. ناکاف��ی بودن تالش برای رفع نارس��ایی های قوانین مالیاتی، 

تأمین اجتماعی، کار و بانكی در رابطه با شرکتهای پیمانكاری

در بعد مالی
1. ناکافی بودن تالش برای صدور 
گواهی اعتبار اسنادی )LC ریالی( 

برای شرکتهای عضو
2. ناکافی بودن تالش برای تحقق 
پوش��ش مالی ش��رکتهای عضو از 
طریق فعالیتهای ش��رکت تضمین 
شرکتهای ساختمانی و رفع موانع 

قانونی پوشش های تأمینی آن؛

در بعد مدیریتی و ساختاری
1. ناکافی بودن تالش برای ارتقاء 
س��طح دان��ش نوی��ن مدیریتی و 
فناوری های جدید در امور سازمان 

انجمن و شرکتهای عضو؛
2. ناکاف��ی بودن تالش برای ایجاد 
رقابت س��الم در مناقصه ها با حفظ 
اخ��الق حرفه ای میان ش��رکتهای 

عضو؛
3. ناکافی بودن ت��الش برای قرار 
گرفتن نام ش��رکتهای ساختمانی 

در رتبه بندی شرکتها در مقیاس جهانی
آقای مهندس مقیمی آذری با اشـرافی که بر مسائل و 
امـور پیمانکاری دارید، تشـریح درد نمودید لطفًا در این 
قسمت از مصاحبه، راههای برون رفت و پیشنهادهای خود 

را برای حل مسائلی که مطرح فرمودید ارائه دهید؟
 به نظر اینجانب فعالیتهای زیر می تواند برای برون رفت از مسائل 

مطروحه مفید باشد.
1. تعامل هرچه بیش��تر برای اصالح ردیفه��ا و قیمتهای آنها در 

فهرست بها؛
2. ایجاد امكان گزینه دیگری )غیر از قیمت پایه( برای ش��رکت 
در مناقصه ها که در تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی قابل 

به نظر می رسد احتماالً اراده ای به 
دنبال تعیین جانشین برای بخش 
پیمانکاران سـاختمانی خصوصی 
است و روند آن می تواند به حذف 
این بخش بیانجامـد. آیا می دانید 
کـه صنف سـازندگان بیشـترین 
نیروی مملکتی را جذب می نماید؟ 
آیا می دانید که از این گروه مظلوم 
در هنگام افتتاح یك پروژه نه تنها 
نامی برده نمی شود بلکه گاهی در 
جشن و مراسم افتتاح، مدیران آن 

را در مراسم شرکت نمی دهند؟! 
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تحقق است.
3. ایج��اد زمینه های الزم ب��رای ارائه کامل و دقیق نقش��ه ها و 

طرحهای مرتبط در مناقصه ها؛
4. تعیین زمان پیش بینی شده برای اتمام پروژه ها؛

5. ب��ا توجه ب��ه ماهیت تولی��دی و صنعتی فعالیت ش��رکتهای 
س��اختمانی طبقه بندی آنها در بخش صنعت به جای خدمات و 
بهره مندی آنها از تس��هیالت بخ��ش صنعتی در قوانین جاری از 

جمله تسهیالت حامل های انرژی و...؛
6. حمایت های واقعی از فعالیتهای برون مرزی ش��رکتهای عضو 

توسط نهادهای ملی مستقر در سایر کشورها؛
ایج��اد زمینه های الزم ب��رای درک و پذیرش نقش ش��رکتهای 
پیمانكاری توسط بخش مدیران میانی و پایة نهادهای کارفرمایی 
و کمک به افزایش ظرفیتهای اعتمادسازی در آنها به این بخش.
7. جه��ت دادن تمام��ی امور ب��ا رصدکردن منافع ملی کش��ور 

درتعام��ل با نهادهای��ی ذیربط اعم 
از بخش کارفرمایی بخش مش��اور و 
سایر زنجیره های تأمین شرکت های 

پیمانكاری ساختمانی؛

آقـای مهنـدس مقیمـی در 
پایان مصاحبه اگر صحبت هایی 
دارید کـه الزم می دانید مطرح 
شـود مـا آمـاده شـنیدن آن 

هستیم.
 به عنوان یک پیشكسوت با بیش از 
نیم قرن س��ابقه اجرایی از متولیات 
را  ای��ن س��ئوال ها  ام��ور، ج��واب 
می خواهم بدانم )البته نظر شخصی 
خودم را مط��رح می کنم(؛ یک روز 

می فرمایید آنچه بابت حمل مصالح در فهرست مقادیر پیش بینی 
ش��ده همان مالک اس��ت و فردایش می گویید ک��ه طبقه بندی 
عملیات همان اس��ت که در فهرست مقادیر دیده شده! روز دیگر 
می فرمایید ما ضرایب باالس��ری و منطقه ای را حذف کردیم! آیا 
می دانید مطابق بخش��نامه های س��ازمان برنامه و بودجه س��ابق 
وقتی ضریب منطقه بش��اگرد )ش��مال ش��رق جاس��ک اس��تان 
هرمزگان 65 درصد اس��ت و س��د جگین درآنجا س��اخته شده؛ 
چطور می ش��ود ای��ن اختالف 65 درصد منطق��ه ای و 30درصد 
باالس��ری را در ضریب پیمان ملحوظ نماییم( اخیراً عنوان شده 
بود دوران تضمین پروژه ها را از 2 سال به 5 سال یا حتی به 10 
س��ال افزایش داده اند! ای��ن تصمیم گیری ها زمانی اتفاق می افتد 
که به سرعت از فردای روزی که اتخاذ تصمیم  شد یكباره قیمت 
س��وخت به 21 براب��ر افزایش  یافت با این توضی��ح که میانگین 
مصرف گازوئیل در پروژه سدس��ازی حدود یک میلیون لیتر در 
ماه اس��ت؟ ای��ن مابه التفاوت 21 برابری هزینه س��وخت چگونه 
تأمین خواهد شد؟! حتماً روزهای دیگر خواهیم شنید که تعدیل 
حذف شده است. یعنی به نظر می رسد احتماالً اراده ای به دنبال 
تعیین جانش��ین ب��رای بخش پیمانكاران س��اختمانی خصوصی 
اس��ت و رون��د آن می تواند به ح��ذف این بخ��ش بیانجامد. آیا 
می دانید که صنف سازندگان بیشترین نیروی مملكتی را جذب 
می نماید؟ آیا می دانید ک��ه از این گروه مظلوم در هنگام افتتاح 

یک پروژه نه تنها نامی برده نمی ش��ود بلكه گاهی در جش��ن و 
مراسم افتتاح، مدیران آن را در مراسم شرکت نمی دهند؟! بیمه 
و مالی��ات متعلقه را همزمان با دریافت صورت وضعیت پرداخت 
ساختمان  می دانید  آیا  می کنیم. 
اجالس س��ران در تهران توسط 
همی��ن بخش خصوصی در مدت 
یک سال ساخته شده است ولی 
پ��اره ای از پروژه ه��ای دیگر 10 
س��ال طول می کشد؟! چرا؟ بهتر 
این سئوال  است دست اندرکاران 

را جواب دهند.
وقت��ی آق��ای مهن��دس مقیمی 
آذری ب��ه مطال��ب ب��اال اش��اره 
می کرد، رد خطوط غمی سنگین 
را در چهره اش می ش��د مشاهده 
کرد. او ب��ا صداقت از منافع ملی 
کش��ور و حرفه مندان پیمانكاران 
پروژه های عمرانی دفاع می کرد و 
آنها را طالیه داران تمدن سازی و توسعه آفرینی قلمداد می نمود و 
جفا بر آنها را نافی سیاستها و برنامه های توسعه بخش می دانست 
به طوری که در این لحظه آهی می کشد و به تابلوهای پروژه هایی 
که بر دیوارهای اتاقش نصب ش��ده نگاهی  می افكند شاید ردپای 
عمر و سرمایه جوانی را که در این راه گذاشته است  در البه الی 
آنها جس��تجو می کند بار دیگر به سخن آمده و می گوید: چرا ما 
را اینق��در خون به دل می کنید. باور کنید »ناآمدگان اگر بدانند 
که ما از دهر چه می کش��یم، ناین��د دگر«، در کجای این جهان، 
پیمانكاری را علی رغم بهره گیری از تمامی س��ازوکارهای تأمین 

 مدیران امروز با سـازمان هایی سر 
و کار دارنـد که هیچ شـباهتی به 
سازمان های گذشته ندارند. جوامع 
و سازمانها در صورتی قادر به دوام 
هستند که عمیقاً تغییر کنند. اگر 
گمان می کنیم می توانیم در ده سال 
آینده شـرکت خود را طوری اداره 
کنیم که در ده سـال گذشته اداره 

کرده ایم سخت در اشتباه هستیم
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اجتماعی در پروژه ها و تنظیم قرارداد بیمه مسئولیت مدنی تمام 
خطر آن، در صورت بروز حادثه و اتفاق، برای مدیرعامل آن حكم 
جلب صادر می کنند این عرض بنده را با خط درشت بنویسید ما 

آنالیزهای تهیه کنندگان فهرس��ت 
بهاء را کاماًل قب��ول داریم؛ بیایند 
با همدیگ��ر یک گ��روه تخصصی 
از دو ط��رف در هم��ان آنالیزبهای 
ماشین آالت را بگذاریم و آن را به 
عنوان فهرست بهاء معرفی کنیم و 
نگذاریم این صنف در یک نسل از 
بین برود بیایید نگرشهای گذشته 
را تغیی��ر دهیم و مملك��ت را آباد 

کنیم.

 آقای مهندس مقیمی آذری 
صحبت  شـفاف تر  کمـی  لطفًا 
کنید و آخرین توصیه و تجربه 
های خـود را بفرمایید؛ تا عینًا 

در نشریه درج شود. 
بـر  آذری  مقیمـی  مهنـدس   
شـرایط سـازمانهای هوشمند 
و یادگیرنـده اشـاره می کند و 
می گویـد: دوران پرخطری پیش 

روی غوله��ای دنیای کس��ب کار ق��رار دارد ب��رای برون رفت از 
ش��رایط دگرگونی های پرشتاب، باید مدیران س��ازمان ها در راه 
و روش خود بازنگری نماین��د. زندگی در فرهنگ الكترونیكی و 
اینترنتی یعنی زندگی در تغییر، تغییر به عنوان ش��رط بقا... باید 
تا حد تغییر ژنتیک سازمان مورد توجه قرار گیرد. مدیران امروز 
با س��ازمان هایی سر و کار دارند که هیچ شباهتی به سازمان های 
گذشته ندارند. جوامع و سازمانها در صورتی قادر به دوام هستند 
که عمیقاً تغییر کنند. اگر گمان می کنیم می توانیم در ده س��ال 
آینده ش��رکت خود را طوری اداره کنیم که در ده سال گذشته 
اداره کرده ایم س��خت در اش��تباه هس��تیم. برای توفیق در دهه 
آین��ده باید وضع موجود را به وض��ع مطلوب و موعود با درک از 

پارادایم های دوران تبدیل نمائیم.
ما باید ش��رکتمان جهانی شود واال بازی را به شرکتهای جهانی 
می بازیم و باید دست از کسب و کار بكشیم؛ به افتخارات گذشته 
دل نبندیم و قبول کنیم که قانون تخلف ناپذیر و بی رحم زندگی 

این است که ما باید تغییر کنیم وگرنه مجبور خواهیم شد بهای 
گزافی بابت عدم تغییر خود بپردازیم و در این دگرگونی و تغییر 
نهادهای دولتی و ملی نیز باید کمک کنند زیرا همه ما سرنشینان 
یک کش��تی هستیم و خللی در آن برای همه خطر آفرین خواهد 

بود؛ همه موظفیم درچارچوب منافع ملی عمل کنیم.
 در ای��ن هنگام آقای مهندس آذری بار دیگر س��كوت معناداری 
کردند و من از این همه مشكالت و مسائلی که بر دوش مدیران 
ارش��د س��ازندگی و آبادانی کش��ور و آفرینندگان زیرساختهای 
توس��عه، سنگینی می کند احساس همدردی کردم و گفتم آقای 
مهن��دس مقیم��ی آذری من به نوب��ه خود از ای��ن همه صبر و 
ش��كیبایی برای فعالیتهای عمرانی و آبادانی کشور به عنوان یک 

شهروند از شما تشكر می کنم.
 بی ش��ک پذی��رش ای��ن هم��ه مصائ��ب را در فعالیتهای بخش 
پیمان��كاری نمی توان ب��ا معیارهای مالی و مادی س��نجید و به 
نظر می رسد فقط عش��ق است که می تواند ماندگاری شرکتهای 
را  عمرانی  پروژه ه��ای  پیمانكاری 
در این شرایط و با این دشواریهای 
فعالیت، توجیه کند. زیرا این همه 
تالش و کوشش اگر در زمینه های 
دارای  )توسط متخصصان  دیگری 
دانش فنی باال و تجربه گرانسنگ 
انج��ام  س��اختمانی(  ش��رکتهای 
می گرفت حتی نتای��ج و برون داد 
مال��ی و م��ادی آن ب��رای آنها به 

مراتب بیشتر بود.

 آقای مهندس مقیمی آذری 
سکوت معناداری می کند و من 
دیگـر چیـزی نمی گویـم و با 
خداحافظی کوتاه و بریده او را 
برای خلوت در چشم اندازهای 

اندیشه اش تنها می گذارم.
در راه ب��ا خود می گوی��م یكی از 
ویژگی های ما ایرانیان ش��اید این 
باش��د که سرمایه های ملی خود را 
در دوران زندگ��ی آنها قدر نمی دانیم و در صدر نمی نش��انیم تا 
انگیزه ه��ای الزم در جوان��ان برای ورود به این حرفه س��خت و 

دشوار فراهم گردد!!!
 

   ما باید شـرکتمان جهانی شود 
واال بازی را به شـرکتهای جهانی 
می بازیم و باید دست از کسب و کار 
 بکشیم   یکباره قیمت سوخت به

 21 برابـر افزایـش  یافـت با این 
توضیـح کـه میانگیـن مصـرف 
سدسـازی  پـروژه  در  گازوئیـل 
حدود یـك میلیون لیتـر در ماه 
است؟ این مابه التفاوت 21 برابری 
تأمین  هزینـه سـوخت چگونـه 

خواهد شد؟!
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مهن��دس ملكیانی ف��رد رئیس هی��ات مدیره انجمن ش��رکتهای 
ساختمانی در ابتدای جلس��ه عنوان کردند: از زمانی که ما متوجه 
ش��دیم بحث نظام پیمانكاری در مجلس مطرح ش��ده با محتوای 
آن و با نظام پیمانكاری مخالف بودیم چرا که معتقدیم بحث نظام 
پیمانكاری می تواند کامال به بیراهه برود. ما عمری با سازمان مدیریت 
کار کردی��م و دنبال متولی دیگری نیس��تیم و ترجیح مي دهیم در 
چهارچ��وب نظام فنی و اجرای��ی امور را به پیش ببریم. به هر حال 

انجمن ه��ا در پی یک جایگاه قانونی 
هس��تند چرا که در ح��ال حاضر با 
حضور رقیبانی ش��به دولتی مسائل 
زیادی ب��رای ما پیش م��ی آید، ما 
هم به دلیل نداش��تن جایگاه قانونی 
ش��كایت خ��ود را متوجه س��ازمان 
مدیریت می کنیم. هر چند سازمان 
مدیری��ت هم تا ح��دی در این باره 
همكاری می کند اما نیت واقعي این 
است که از جایگاهي قوی برخوردار 
باشیم تا با این مسائل رودررو مواجه 

شویم.
نیت اصلی حفظ سازندگی مملكت 
در قال��ب مناف��ع مل��ی و در قالب 

سیاس��ت خصوصی سازی است. تفاوت اساسي بین ما و بخش شبه 
دولتی وجود دارد، بخش خصوصی بخشی است که تاوان ریسک اش 
را خودش می پردازد. و همین مسئولیت در قبال تاوان ریسک باعث 
می شود دائم به فكر کار خود باشد و برای پاسخگویی به ریسک خود 
تالش کند. لذا در صحنه رقابت هم به درستی وارد می شود. بخش 
شبه دولتي نه تضمین و نه مالیات درستي مي دهند، و نه تابع قانون 
کار هس��تند. نتیجه رقابت این بخش ب��ا ما در عرصه هاي مختلف 
این می ش��ودکه یا همیشه آنها برنده هستند یا بخش خصوصی به 

خاطر این که جلوی اضمحالل خود را بگیرد قیمت را آنقدر پایین 
م��ی آورد که برای همه جای تعجب دارد. با این همه مواردی وجود 
دارد که هر چقدر بخش خصوصی قیمت را پایین می کش��د و نفر 
اول می شود باز هم کار به نفر دوم داده واگذار می گردد. یكی از این 
نمونه ها درباره شرکت پورنام است که با این که اول شده بود کار را 
به نفر دوم دادند، یعنی اگر اراده این باش��د که بخش دولتی کار را 
بگیرد کار به آنها واگذار مي شود. لذا بخش خصوصی در فشار کامل 
اس��ت. این بخش 70 س��ال سابقه 
پیمانكاری در این مملكت دارد. لذا 
تجربه زیادی در حیطه پیمانكاری 
بخ��ش خصوصی نهفته اس��ت که 
متاسفانه همه این تجربیات دارد از 
بین می رود و شرکتهای زیادي در 

حال اضمحالل هستند.
وضعیتی که امروزه در درجه بندی ها 
حاکم است این است که شرکت  با 
ه��ر قدمت و موقعیتی ک��ه دار د و 
علی رغ��م ای��ن ک��ه در مناقصات 
شرکت کرده باشد اگر 3 سال برنده 
نشده باش��د نمی تواند درجه خود 
را کس��ب کند. در حالی که ممكن 
است در این سه سال در 50 مناقصه دیگر هم شرکت کرده باشد، 

برنده هم شده باشد ولی موفق به امضای قرارداد نشده باشد. 
برای امتیاز دادن به شرکتها پنج مشخصه وجود دارد از جمله امتیاز 
مدیران، لیست بیمه، س��وابق کاری مدیران و... بحث این است که 
اگر پیمانكاری سه یا چهار مورد از این امتیاز را می آورد بتواند از این 
امتیازها در جایی که امتیاز نمی آورد استفاده کند. مثال اگر لیست 
بیمه ایراد داشت و نتوانست عدد را برساند در عوض با امتیاز مدیران 

 تفـاوت اساسـي بین مـا و بخش 
شـبه دولتـی وجـود دارد، بخش 
خصوصی بخشی اسـت که تاوان 
ریسـکش را خودش می پردازد. و 
همین مسـئولیت در قبـال تاوان 
ریسك باعث می شود دائم به فکر 
کار خود باشد و برای پاسخگویی 

به ریسك خود تالش کند.

لزوم واگذاري رتبه بندي به انجمن ها و سندیکا
در جلسه هيات مديره سنديكای شرکتهاي ساختماني مطرح شد:

روز شـنبه 9 مهـر مـاه جلسـه هیأت مدیره انجمن شـرکتهای سـاختمانی میزبان مهنـدس مصطفوی، آقـای مهندس مـرادی و دکتر 
قانع فـر از سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی بودند تا دربـاره تعدیلها به بحث و تبادل نظـر بپردازند. در این جلسـه پیمانکاران به موانع 
و مشـکالت موجود اشـاره کردند و به مسـائلي کـه راه حل آنها از درون سـازمان مدیریت مي گذشـت پرداختند که مهمانان جلسـه 
ضمـن پاسـخ دادن به سـواالت مطرح شـده، دربـاره واگـذاري بخشـي از کار رتبه بندي به خـود انجمنها پیشـنهاداتي ارائـه دادند.
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بتواند این امر را جبران کند. در هر حال هسته مرکزی یک شرکت 
هیأت مدیره آن اس��ت. هیأت مدیره باید بتوان��د نقائص خود را در 
س��ایر موارد با امتیاز خودش برطرف کند چون هیات مدیره دیگر 
نمی تواند صوری باشد. هیأت مدیره شرکت ها معموالً صددردرصد 

واقعی است چون مسائل حقوقی دیگر دارد. 
اگر ش��ما سوابق کاری 15 س��ال گذشته را در نظر می گیرید باید 
لیست بیمه 15 سال گذشته را هم بخواهید، زمانی شما می توانید 
محور را 3 سال اخیر بگذارید که کار به اندازه کافی برای شرکتهایی 
که درجه بندی کردید وجود داش��ته باش��د. آم��ار می گوید کار به 
اندازه کافي وجود ندارد. نتیجه این می ش��ود که شرکتهای دولتی 
درجه بندی خود را با ضوابط بس��یار آس��ان می گیرند و شرکتهای 
بخش خصوصی سرخورده می شوند و می روند. ما شرکتهایی مثل 
شرکت بانه داریم که 52 سال پیمانكاری کرد و همیشه رتبه یک 
بود ولي االن که می گویند سه سال مبنا است و این شرکت در این 

سه سال نتوانسته لیست بیمه 
نمي تواند  باش��د  پاسخگو  را 

رتبه قبلي را کسب کند.
یک سری ش��رکتها هستند 
ک��ه اگ��ر درجه آنه��ا تقلیل 
یابد ممكن است به طور کل 
بگذارد و برود. اگر هدف این 
نیس��ت که بخش خصوصی 
تسویه شوند باید از رفتن آنها 
جلوگیری کرد، چون با وجود 

این همه تجربه کناره گیري بخش خصوصي خسران ملی است. در 
آخرین جلسه ای که خدمت آقای رحمتی بودیم به ما فرمودند که 
بروید با س��ایر انجمن هایی که این مشكل را دارند هماهنگ کنید 
ما هم جلسه گذاش��تیم و تا 16 مهر وقت تعیین کردیم که اعضا 
نقطه نظرات خود را بدهند و جمع بندی آن را به طور مستقیم یا 
از طریق شورای تعامل خدمت حضرتعالی و آقای رحمتی بدهیم. 
البته توجه داشته باشید این شورا فقط یک شورای کمكی است و 

جانشین انجمنها نیست. 
مهندس خوانسـاری در مورد شـاخص های تعدیل عنوان 
کردند: در جلسه چهارشنبه که خدمت شما بودیم شاخص هایی که 
همكاران دفتر فنی ما تهیه کرده بودند خدمتتان ارائه دادیم. انجمن 
تاسیساتی ها و برق و مكانیک هم چنین چیزي تهیه دیده بودند، 
جنابعال��ی فرمودید تهیه و تصویب آنها حداقل تا آخر آذر به طول 
می کشد. با توجه به این که بعضی ردیفهای قیمت های فهرست بها 
در این چند ماهه اخیر تغییرات بسیار بزرگی داشته، این ردیفهای 
فهرست بها با تغییر قیمتی که داشته خیلی مشكل آفرین خواهد 
بود. چنین تأخیری باعث مي شود که ما نتوانیم تا آخر آذر امیدوار 
باش��یم این مسئله به نتیجه برسد ضمن این که تامین اعتبار آن 
به سال جاری نخواهد کشید و همكاران ما صدمه زیادي می بینند. 
می خواهیم راهكاری الزم برای تس��ریع یا دادن برخی شاخصهای 
موقت برای برخی ردیفهای فهرس��ت بها که جوابگو باشد صورت 

بگیرد. از شما تقاضا می کنم که راهكاری را در این مورد پیدا کنید 
که نتیجه بخش باشد.

بعد از سـخنان مهندس خوانسـاری مهنـدس آزاد عنوان 
کردند: ما بعدالتفاوت قیمت قیر مش��كالت عدیده ای را به وجود 
می آورد. در بخش نامه نوش��ته ش��ده اس��ت که قیم��ت بورس یا 
قیمتهایی که از طرف سازمان اعالم می شود مبنا قرار گیرد هر چند 
قیمتهایی هم که از طرف س��ازمان اعالم می شود همان قیمتهای 
بورس هس��ت. پیمانكاران به ناچ��ار قیر را تهیه می کنند ولی بعد 
منتظر بخشنامه می شوند که ببینند قیمت قیر اعالم شده توسط 
شما با قیمت بورس چه تفاوتي دارد و کدام کمتر است که معموال 
همه بس��تگی به قیمت روز بورس دارد. ما در نامه ای هم اس��تدعا 
کرده بودیم که قیمت بورس مالک باش��د و منتظر صدور قیمت 
سازمان برنامه نباش��یم. این کار میتواند برای پیمانكاران راهگشا 
باش��د ک��ه بالفاصله بعد از خری��دن قیر که امروزه هم��ه آن را با 
ضمانت نامه و بهره بانكی اضافه 
می خرند بتوانند با مبنای همانها 
را دریافت  مابعدالتفاوت خ��ود 

کنند.
مهنـدس نوروزی مسـئول 
رسـته آب انجمـن با عرض 
کردنـد:  ذکـر  خیرمقـدم 
مش��كلی  مي خواه��م  بن��ده 
ک��ه پیمان��كاران بخ��ش آب و 
دارند مطرح  سدسازی کش��ور 
کن��م. این مطلب را احتماالً چند روز قب��ل از قول آقای کاتوزیان 
ش��نیدید که درباره ورشكستگی ش��رکتهایی که در حوزه وزارت 
نی��رو طرف قرارداد هس��تند اعالم خطر کردند. قطعا ش��ما که به 
عنوان متولی بخش پیمانكاری هستید از مصداق چیزی که دکتر 
کاتوزیان گفتند مطلع هس��تید. وزارت نیرو االن بیش از 14 هزار 
میلیارد تومان بدهكار است. حدود 30 درصد این مطالبات متعلق 
به بخش خصوصی است. بخشي که ایشان با اشاره به وضعیت ناگوار 
موجود صحبت از ورشكستگی آن می کردند. فقط بهره این پول را 
حساب کنید. این بهره از کجا پرداخت می شود؟ پرداخت این بهره 
فقط از طرف پیمانكارها نیس��ت و کارگري که چند ماه حقوق اش 
را نگرفته در پرداخت آن سهیم است. واقعا این یک فاجعه هست 
که تعهد و تعهدپذیری به چنین وضعیتی افتاده و عدم انجام تعهد 
قبح خود را از دست داده است. آنچه ایشان گفتند شاید ده درصد 
تبعات فاجعه ای باشد که دارد اتفاق می افتد. بسیاري از پروژه های 
سدس��ازی ما که نزدیک به اتمام هستند متاسفانه با وجود صرف 
سرمایه هنگفت هنوز به بهره برداری نرسیده اند و برخی در مخاطره 
هس��تند. پرو  ژه اي هست که نزدیک 2 هزار ملیارد تومان هزینه 
شده و االن در خطر است. ما به عنوان مهندسان کشور و به عنوان 
مصلحت ملی در هر جایی که هس��تیم باید به حل این مش��كل 

کمک کنیم. 
مهندس شـریعت در ادامه عنوان کردند: درد اساسی همه 

نگاهـی کـه مـا داریـم فراهـم کـردن فضایی اسـت تا چرخـه اقتصـاد بهتـر بچرخد. 
مـا زمینـه را بازتـر مي کنیـم تـا پیمانـکاران تجربه و تـوان خـود را نشـان دهند چرا 
کـه معتقدیـم پیمانـکاران سـرمایه مملکـت هسـتند و باید حفظ و حراسـت شـوند.
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پیمانکاران را آقای مهندس نوروزی فرمودند. چون ما با همه 
پیمانكاران س��ر و کار داریم می دانیم آنها هم همین مش��كالت را 
دارند. در بحث رتبه بندی مشكل ورود اطالعات به سایت وجود دارد 
یعنی اغلب از ما گله می کنند و مي گویند شما که در انجمن هستید 
چگونه به سایت دسترس��ی دارید؟ چرا اطالعات افرادی که سالها 
اعضای هیات مدیره بودند وارد نمی شود؟ اعضا از ابتدای ورود با این 
مشكل مواجه می شوند، وقتی دستگاه اطالعات را نمی گیرد هیچ راه 
حلی برای آن نیست. چند نفر از مشاورین به من مراجعه کردند که 

نمی دانند به کجا باید اعالم کنند. 
در مورد شاخص های تعدیل، تعدیل قراردادهای قیمت ثابت باعث 
دردس��ر شده است و باید س��ریع در این مورد تصمیم گیری شود. 
ای��ن مورد واقعا دارد به مردم فش��ار م��ی آورد. چرا که بحث حذف 
یارانه های سوخت و انرژی موردی نبوده که از قبل قابل پیش بینی 
باشد. شرایط بعد از هدفمندی قابل پیش بینی است ولی قبل از آن 
را باید چاره ای اندیش��ید. م��ورد دیگر در مورد فهارس بهای جدید 
اس��ت که گاهی نظرات ما را هم می گیرند. االن در شرایط فهارس 
بها یک س��ری شرایط را اضافه می کنند یا شرایطی که تسهیالتی 
بین کارفرما و پیمانكار ایجاد می کرده حذف می کنند که شاید در 
آینده باعث شود در پروژه ها با معظاتی برخوردکنیم. خواهشمندم 

از طرف س��ندیكا  نمایندگانی 
در این مجامع باش��د تا بگویند 
تغییرات چه مشكالتی می تواند 
ایجاد کن��د. بررس��ی ها درباره 
شرایط عمومی پیمان از نكات 
مثبت اس��ت. در مورد انتخاب 
پیمان��كاران از طری��ق مناقصه 
ما هنوز این موض��وع را اصالح 
نكرده ایم و عمال کم ترین قیمت 
مالک می شود و خود به خود به 

همه مسائل پیمانكارای و عمرانی صدمه می زند. خواهشمندیم هر 
چه س��ریع تر درباره نحوه انتخاب هم تجدید نظر شود و بخشنامه 

مورد نظر اصالح و ابالغ گردد. 
مهن��دس ملیكانی فرد عنوان کرد الزم به ذکر اس��ت ما اظهار نظر 
درباره حداقل قیمت متناسب را به کمیسیون قوانین دادیم که کار 

کارشناسی خوبی هم روی آن صورت گرفته است. 
مهندس امیرزاده در ادامه عنوان کردند: ش��كی نیست که سازمان 
برنامه همیشه حامی گروه سازنده و توسعه گرا بوده است. مهندس 
مصطفوی از قبل برای آیین نامه صدور خدمات فنی و مهندس��ی 
زحمتهایی کشیدند تا آن زمان تقریبا فعالیت برون مرزی از لحاظ 
ضمانت نامه ه��ا ناممكن ب��ود. برخی ها می پرس��یدند چرا پیمانكار 
می ش��وید؟ و ما نمی توانس��تیم بگوییم به امی��د آب آمده بودیم و 
س��راب بود. پیمانكارها مدت کمی  دوام می آوردند در حالی که در 
کشورهای توسعه گرا این روند ادامه دارد و شرکتها عمر طوالنی تری 
دارند. در ایران طی یک نسل چراغ آن خاموش می شود و انگیزه اي 
براي توسعه وجود ندارند. در مورد پیمانكاری مسائل زیادی وجود 

دارد. مرحوم مهندس مولوی حرف درستی زد وقتی گفت من کار 
بزرگی کردم و قبل از مرگ شرکت ام را تسویه کردم. این کاری است 
که ما مدتهاس��ت در خم آن مانده ایم. راجع به صدور خدمات فنی 
مهندس��ی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشكالت 
زیادي وجود دارد که عمده ترین آنها مربوط به ش��رکت در مناقصه 
و گرفتن ضمانتنامه اس��ت. در مورد جوایز صادراتی سازمان برنامه 
مدتهاست به این امر بی توجه است که البته باید در موقع رقابت به 

خیلی چیزها توجه شود. 
مهندس احسـان مسـئول کارکروه تعدیـل انجمن عنوان 
کردند:  مس��ائلی درباره تعدیل سالهای قبل داریم که فشار زیادی 
را به گروه��ي از پیمانكاران وارد میكند مخصوص��ا که در 3 ماهه 
س��وم س��ال 87 قراردادها و قیمتها را اعالم کردند با توجه به عدم 
اعالم ش��اخصهای سه ماهه دوم و بعد اعالم شاخص های سه ماهه 
دوم و س��وم و چهارم و منفی شدن سه ماهه سوم و چهارم نسبت 
به سه ماهه دوم، پیمانكارها بسیار شدید متضرر هستند و همه در 
شرف ورشكست شدن مي باشند. استدعا دارم در این موارد تجدید 
نظر کنید. شاید برای شما مشكل باشد در ضرایب تجدیدنظر کنید 
پس خواهش��ی که داریم این اس��ت که حداقل وقتی که ما از یک 
صورت وضعیت تعدیل منتفع نیس��تیم هزینه های باالسری منفی 
نداشته باشیم، اصال هزینه های 
باالس��ری که منفی نمی شود. 
هزین��ه باالس��ری عب��ارت از 
پرس��نل، گارکاه، هزینه ه��ای 
ضمانت نامه یا بیمه یا مالیاتی 
ک��ه در این م��ورد پیش بینی 
ش��ده یا هزینه های مس��تمر 
کارگاه یا دفتر مرکزی است لذا 
زمانی که تعدیل منفی می شود 
دس��تور بفرمایید حداقل رقم 
باالس��ری را لحاظ نكنند در عین ح��ال ضریب منطقه یا ارتفاع یا 
طبقات همه به دس��تمزد موکول است و در فاصله زمانی سه ماهه 
دوم 87 و سه ماهه سوم و چهارم سال 87 دستمزدها حالت نزولی 
نداش��تند و حالت صعودی داشتند لذا خواهش می کنیم که این را 
هم بررسی کنید. نامه هایی هم از طرف انجمن و شرکتهای متعدد 
نوشته شده و درخواست شده با این امر موافقت کنید. اگر الزم باشد 

در این مورد توضیحات بیشتري ارائه می دهیم. 
مسئله دیگر مقایسه شاخص های تعدیل در پیوست 2 و 3 در فصول 
16 و 22 اس��ت که گویا اتفاق خاصی افتاده که شاخص در این دو 
فصل با هم منطبق نیستند و اختالف فاحش دارند و به طور مثال 
در پروژه ای که حدود 600 میلیون تومان کار س��نگ داش��ته که 
مربوط به فصل 22 اس��ت اختالفي نزدیک به 150 میلیون تومان 
برای آن ش��رکت ایجاد کرده و خسارتهای زیادی را متوجه شرکت 
نموده بود. در مورد تعدیل قراردادهای مقطوع و زیربنایی که قبل از 
ابالغ قیمتهای جدید حاملهای انرژی منعقد شده اینها به شدت از 
تغییر حاملهای انرژی متاثر هستند و لیكن چون تعدیلی در قرارداد 

 یك سـری شرکتها هسـتند که اگر درجه آنها تقلیل یابد ممکن است به طور کل بگذارد 
و برود. اگر هدف این نیسـت که بخش خصوصی تسـویه شوند باید از رفتن آنها جلوگیری 
کـرد، چون بـا وجود ایـن همه تجربـه کناره گیري بخش خصوصي خسـران ملی اسـت.
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نبوده با ضرر و زیان زیادی مواجه هس��تند که اس��تدعا دارم توجه 
ویژه اي به این امر شود. 

مهندس مرادی بعد از شنیدن نظر اعضاي هیات مدیره عنوان 
کردند: خوش��حال و خوشبخت هس��تم  که در جمعی حاضرم که 
سرش��ار از تجربه، توان، عزم و همت و غیرت برای پیش��برد اهدافی 
است که همه به ساخت کشور و زیرساختهایی که جز با توان و غیرت 
این جمع انجام شدنی نیست مربوط است. ما باید از این تجربه ارزنده 
اس��تفاده کنیم اما از بد شرایط به جای اینكه بنشینیم و از تجربه ها 

استفاده کنیم باید جوابگوی مسائل و مشكالت موجود باشیم. 
بنده در بحث درجه بندی و مس��ائل و مشكالت آن وارد نمی شویم 
ول��ی از زاویه و منظر دیگر می خواه��م نگاه کنیم، تجربه قبلی من 
در سازمان برنامه و بودجه نشان داد در مجموعه طرحهای عمرانی 
همیش��ه با این دغدغه مواجه ایم که بودجه عمرانی و اعتبارات کم 
اس��ت، در یک مجموع��ه فنی قاعدتا باید فضا تغیی��ر می کرد ولی 
باز هم مش��كالت پیمان��كاران در مورد منابع مال��ی و اعتبار، عدم 
تخصیص اعتبار و عدم انطباق اعتبارات عمرانی با کار انجام ش��ده 
مواجه میشویم که به توان کش��ور مربوط است ولی در مورد بحث 
مس��ائل فنی جای کار زیادی وجود دارد و آن هم اس��تفاده از توان 
مجموعه هایی است که می توانند در راستای پیشرفت خودشان به 
مجموعه هایی که در معاونت برنامه ریزی اس��ت کمک کنند.  یكی 

از مس��ائل عمده اي ک��ه در بحث 
درجه بندی وج��ود دارد برمیگردد 
به این که مثال یک آیین نامه زمانی 
نوش��ته ش��ده که نواقصی دارد و 
سالهایی را با آن گذراندیم و االن به 
نقطه ای رسیده ایم که آیین نامه به 
روز نیس��ت و درجه بندی که طبق 
آن صورت می گیرد ممكن اس��ت 
با واقعیت انطباق نداش��ته باشد و 
این درجه بن��دی بیانگر ظرفیت و 
توان ش��رکتها نباش��د. این یكی از 
نكاتی است که باید به آن بپردازیم 
اما تعداد مشكالتی که در حین کار 
به وجود آم��ده آنقدر زیاد بوده که 
مجموعه مشاوران و پیمانكاران ما 
فرصت نداشتند به این مسائل دقت 

کنند و به طور اساس��ی مسئله را حل کنند. قاعدتا پرداختن به این 
جزئیات در دامنه وسیعی از پیمانكاران هیچ وقت تمام نخواهد شد. 

چرا باید ما در جلسه ای بنشینیم و جوامع مختلف به ما ایراد بگیرند 
که در سیس��تم رتبه بندی اطالعات وارد نمی ش��ود ؟  قاعدتا نباید 
چرخه به این ش��كل باش��د. باید کار به گونه ای به خود شما محول 
شود تا ما بتوانیم به عنوان حاکمیت تكلیف خود را انجام دهیم که 
این مستلزم یک تعامل است. من فكر می کنم خیلی از این مسائل 
حل می ش��ود. اصال چرا باید پیمانكار و مش��اور به جای مراجعه به 
انجمن و سندیكا به ما مراجعه کنند؟ به نظر من اعتبار این مجامع 
برمیگردد به این که اعضا چقدر به آنها وابس��ته اند.  در حال حاضر 
این وابستگی نسبت به مجموعه ما برقرار شده در حالی که ما عمال 
کاری با پیمانكار و مشاور نداریم و این ارتباط باید از طریق مجامع 

و سندیكاها باشد.
در مورد جامعه مهندسین مشاور هم این بحث را مطرح کردیم که 

ت��ا حد امكان ورودی کار را از معاون��ت برنامه ریزی جدا کنیم و به 
آنها وصل کنیم. اگر پیمانكاری اطالعاتی را وارد سیس��تم می کند 
و همكاری می خواهد آن را مطالعه باید ریز ش��رکت را مطالعه کند 
تا ببیند ش��رکت چه ش��رایطی دارد در حالی که در خود انجمن با 
شناختی که از شرکتها وجود دارد می توان با بررسی یكی دو قرارداد 
وضعی��ت و جایگاه ش��رکت را به طور کامل مش��خص کرد. ممكن 
است کسی که به ما مراجعه می کند با جرات از اصالح حواشی کار 
خود طفره برود اما در این مجموعه قاعدتا این گونه نیس��ت و چون 

شناخت وجود دارد ورود اطالعات با رعایت چارچوب است.
مس��ائل و مشكالتی به مرور زمان پیش می آید که اگر در مجموعه 
خود ش��ما قرار بگیرد محس��وس و قابل بررس��ی و چاره اندیش��ی 
است. مهم ترین مسئله برای من اعتبار و جایگاه انجمنها و صنف و 
س��ندیكاها هست که االن در جایگاه حقیقی خودشان نیستند. اگر 
صنفی در جایگاه خودش باشد اعضا به آن مراجعه مستمر مي کنند. 
مثال اعضای جامعه مهندسین مشاور با این که می دانند جامعه با ما 
تعامل دارد دوس��ت دارند خودشان با ما مستقیم در ارتباط باشند. 
این شكل درستی نیست و باید به جایی برسیم که همه فكر کنند 

برقراری ارتباط از طریق تشكلها به نفع آنهاست. 
من پیش��نهاد میكنم مجموعه شما پیشنهادی تهیه و مطرح کنند 
که در کار درجه بندی از مجموعه شما کمک بگیریم. اگر کار پایش 
اطالعات واگذار شود بحثهای آموزش 
و .. نیز در مجموعه خود ش��ما اتفاق 
می افت��د. در حال حاض��ر 20 هزار 
شرکت در سیس��تم ساجت تكمیل 
اطالعات کرده اند و 48 هزار شرکت 
ه��م در حال ثبت نام هس��تند برای 
چنی��ن کاری نیروی انس��انی زیادی 
الزم است. باید از ظرفیتی که در این 
مجموعه هست بیشتر استفاده کنیم. 
در این صورت خیلی از مس��ائل فنی 
حل می شود. اعتبار هم به مجموعه 
برمی گردد و همه اعضا یک احساس 
وابستگی و یک احس��اس درستی از 
انجام کار از مجموع��ه دارند. اگر این 
امر در مجموعه شما شكل بگیرد این 
منابع درآمدی را می تواند به مجموعه 
وارد کند. کل مسائل درخصوص درجه بندی در یک تعامل نزدیک تر 
قابل حل است در این صورت شما صاحب کار هستید و ما هم بیشتر 
به کیفی��ت کار می پردازیم تا اجرای آن و درباره ارتقای سیس��تم 
پیمانكاری کش��ور اقدام می کنیم.  براي تعامل نزدیک و س��ازنده 
باید با مجموعه مشاورین و پیمانكارها تعامل به وجود بیاید آنهم نه 
ب��ه صورت تک انجمن بلكه مجموعه ای از انجمنها با محوریت یک 

مجموعه که امكان ارزیابی و رقابت را به وجود آورد. 
مهندس مـرادی با مخاطب قرار دادن مهندس ملکیانی فرد 
ادامه داد: خواهشمندم در خصوص یک تعامل پررنگ  و قوی  برنامه 
ای ارائه دهید تا ارتباط جدیدی با مجموعه شما تعریف کنیم. این 
ارتباط تبدیل به تفاهم نامه ش��ود و کار درجه بندی تا حدی که به 

پایش مربوط می شود به مجموعه شما واگذار گردد.
در ادامه این جلسـه دکتر قانع فـر گفتند: نگاهی که ما داریم 

 چرا باید پیمانکار و مشاور به جای 
مراجعه به انجمن و سـندیکا به ما 
مراجعه کنند؟ به نظـر من اعتبار 
این مجامع برمی گـردد به این که 
اعضا چقدر به آنها وابسـته اند. در 
حال حاضر این وابسـتگی نسبت 
بـه مجموعه مـا برقرار شـده در 
حالی که ما عماًل کاری با پیمانکار 
و مشـاور نداریم و این ارتباط باید 
از طریق مجامع و سندیکاها باشد.
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فراهم کردن فضایی اس��ت تا چرخه اقتصاد بهتر بچرخد. ما زمینه 
را بازت��ر مي کنیم تا پیمانكاران تجربه و توان خود را نش��ان دهند 
چرا که معتقدیم پیمانكاران س��رمایه مملكت هستند و باید حفظ 
و حراس��ت شوند. درباره بحث ابالغ ش��اخص های موقت تعدیل از 
آذرماه نیز نامه ای با بحث هدفمندی به شورا فرستادیم تا با توجه به 
بحث هدفمندی ضریب موقت اعالم شود و آرامش خاطر پیمانكاران 
فراهم ش��ود که تا اواخر دی ماه ابالغ می شود. ما سعی می کنیم از 

تصمیم شورا مطلع شده و نتیجه را به شما منعكس کنیم. 
پیشنهاد می کنم اگر نظر خاصی درباره برخی فصول فهارس دارید 
با عدد و رقم اعالم کنید. بخصوص درباره فصلهایی که زیاد بوده تا 
ما هم نظرات ش��ما را درباره فصلهایی که عالقه دارید شاخص های 
موقت اعالم شود بدانیم. در مورد بحث پرداخت قیمت قیر بر اساس 
بورس، ما س��عی می کنیم با مطالعه درباره تغییر قیمت و نوس��ان 
قیمت روزانه تا ماهانه قیر این مس��ئله را حل کنیم. در واقع بسیار 
عالقمندیم س��از و کارهای تعدیل را خ��ودکار کنیم ولی به دلیل 

موانعی برخالف میل باطني خودمان  عهده دار امر شدیم. 
درباره هدفمندی هم نامه ای به شورا فرستادیم. چون بعد از نامه ما بحث 
فهرس��ت مطرح شد و بعد هم بحث دیگری مطرح شد امكان این که 
به این بحث بپردازیم فراهم نش��د ان ش��اءا... فردا این موضوع بررسی و 
بخشنامه ای همه شمول تدوین مي ش��ود. حضور دوستان در تدوین 
فهارس مطرح شد. به دلیل چالشهایی این حضور کم رنگ شد وگرنه ما 
هر هفته جلسه ای برای تبادل نظر داشتیم. فكر نمی کنم این دفعه برای 
فهرست 90 که 6 و 7 هفته هم از زمان ابالغ آن گذشته فرصتی باشد 
ولی برای فهرستهای بعدی حتما این ساز و کار را فراهم می کنیم. در 
مورد بخشنامه کمترین قیمت متناسب هم چنانچه مهندس ملكیانی فرد 
فرمودند ما دو هفته در سازمان بازرسی کشور جلسه داریم و دوستان 
مش��تاق اند به الزم االجرا ش��دن این مسئله کمک کنند. اگر سازمان 

بازرسی هم از این بحث حمایت کند خوب پیش می رود. 
در مورد ش��اخص های س��ه ماهه دوم 87 و ضریب باالسری و ...  دو 
نكته وجود دارد. ما درباره تعدیل یک ش��رط قراردادی داریم. به هر 
حال ش��رط مناقصه و قرارداد شرط حقوقی است و نمی تواند لزوما 
منطقی باش��د. تهیه و تصویب  ش��رایط عمومي پیمانی که امروزه 
مورد استفاده است بالغ بر 10 سال زمان برده است. در مورد بررسي 
شرایط عمومی پیمان آتی نیز در حال حاضر  82 جلسه از بررسي 
آن گذشته است یعنی یک سال و نیم که با توجه به حساسیتهایی 
این پیمان زمان زیادی نیس��ت. ما با تم��ام توان خود و با کمک از 
دوستان دنبال این هستیم که چیزی بهتر از فیدیک ایجاد کنیم که 
صدور خدمات فنی مهندسی و حضور در خارج از کشور را تسهیل 
کند. پیش��نهاد دارم عالرغم شرایط سخت در قالب نهاد تعامل به 
توس��عه بلند مدت و بین نسلی شدن شرکتها در کنار حل مسائل 

روزمره توجه کنیم..

مهندس مصطفوی در ادامه عنوان کرد: در جمعی نشسته ایم 
که در مقابل ما افراد بزرگی با تجربه های بزرگ و عملكرد درخشان 
در پروژه های عمرانی کشور حضور دارند. در نظام فنی و مهندسی 
و اجرایی همیش��ه گل زن آخر نظام فنی، پیمانكاران هس��تند. اگر 
پیمانكاران نباشند معلوم نیست جاده یا سد چگونه ساخته می شوند. 
امروز فرصت طالیی برای تشكلهای حرفه ای به وجود آمده است. ما 
در نهاد تعامل بح��ث و پیگیری کردیم تا ظرف یک ماه طرحی به 
مجلس برود که جایگاه تشكلهای حرفه ای مهندسی کشور را تعریف 
و قانونمند کند. ش��ورای هماهنگی تش��كلها براي در کنار هم قرار 
دادن تشكل حرفه ای کشور بهترین جایگاه است. البته در تمام دنیا 
دولت حافظ منافع عمومی است و باید سیاستهای خود را در جایگاه 
حكومتی  اعمال کند اما همه باید به منظور تحقق پروژه  های عمرانی 
دل بس��وزانند و  اظهار نظر  کنند. امروز آغاز یک س��ری ارتباطات 
جدید بین ما و شماس��ت. امیدوارم حافظ منافع همدیگر باشیم و 
بدانیم با وجود این که شرکتهای بخش خصوصی روزهای سختی را 

می گذرانند آینده بهتر از امروز خواهد بود. 
مهندس جمالی خاطرنشـان کرد: ما واقعا از سازمان برنامه توقع 
داریم پیمانكاران خصوصی را حمایت کنند. وقتی سازمان این همه در 
قبال پیمانكاران ما سختگیری میكند باید حمایت الزم را هم داشته 
باشید. سازمان باید ما را به عنوان عنصری مثبت ببیند چون بخش 

خصوصی کمک کننده به سیستم مدیریت دولت و اشتغالزا است.
در ادامه مهندس مسعودی گفت: باید از فضایی که به وجود آمده 
یعنی فضای حل مشكالت پیمانكاران یكی در فضای تغییر مصوبه و 
آیین نامه ها و دیگری واگذاری رتبه بندی به انجمنها استفاده شود. 

مهندس پورشـیرازی نیز خاطرنشان کرد: وجود هیات مدیره 
گردش کار شرکتها است. مي توان شرکتهایی را که در گذشته درجه 
بندی داشتند و هیات مدیره آنها تغییر نكرده است بر اساس گذشته 
درجه بن��دی کرد و در مورد ش��رکتهاي جدید نیز تصمیم دیگری 

گرفت تا الاقل در مورد مناقصات مشكل حل حل شود. 
مهندس عصر آزاد هم پیشنهاد دادند به شرکتهایی که در سایت 
ثبت ش��ده اند و مدارک خود را ارائه داده اند تا بررس��ی شود فرصت 
موقت 6 ماهه یا یک ساله بدهند تا در آن فرصت مشكالت حل شود. 
مهنـدس عطاردیـان، دبیر انجمن شـرکتهای سـاختمانی 
آخرین سـخنگوي این جمع بودند که عنوان کردند: مسئله 
رتبه بندی مس��ئله عمومی است. مثال شرکت شالوده درجه بندی 
ندارد و یا شرکتهایی که سالیان دراز رتبه یک داشتند و نتوانستند 
در مناقصات برنده شوند با این که مدیر عامل و اعضای هیات مدیره 
س��ابق را داش��تند تقلیل درجه یافتند. باید هر چه سریع تر برای 
این مس��ئله تدبیری اندیشیده شود تا شرکتهای بزرگ و قدیمی از 

فعالیت خود در راستای سازندگی کشور دلسرد نشوند. 
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در س��الهای اخیر ع��دم پرداخ��ت مطالبات پیمان��كاران از محل 
صورت وضعیت های کارکرد و یا پرداخت در فواصل  زمانی طوالنی  
م��دت عالوه بر انباش��ت بدهی های دولت به ش��رکتهای پیمانكار 
مشكالت عمده ای را برای این صنعت ایجاد نموده، و تداوم حیات 
ش��رکت های پیمانكاری بخ��ش خصوصی با تهدی��د جدی روبرو 

ش��ده اس��ت. با عدم پرداخت به 
موقع بدهی توس��ط کارفرمایان، 
ش��رکتهای پیمان��كار متحم��ل 
می گردن��د،  تاخی��ر  خس��ارت 
جبران این خس��ارت حقی است 
که تاکنون م��ورد مطالبه  عامه 
پیمانكاران ق��رار نگرفته، در این 
مقاله با تقس��یم موضوع به س��ه 
بخش ذیل بحث را پی می گیریم:

 الف: مستندات قانونی
 ب: اسـتفاده صاحبان حق از 

این موضوع
 ج: آثـار وتبعـات مترتب از 

دیرکرد در پرداخت ها

الف:مستندات قانونی: 
    مطابق ماده 228 قانون مدنی 
»در صورت��ی که موض��وع تعهد 
تأدی��ه وجه نقدی باش��د حاکم 
می تواند ب��ا رعایت م��اده 221 
مدی��ون را به جبران خس��ارت 

حاصله از تأخیر در تأدیه دین محكوم نماید.«
در قانون آئین  دادرسی مدنی در چگونگی مطالبه خسارات و اجبار 
ب��ه انجام تعهد در باب نهم ماده 522 آمده اس��ت: »در دعاوی که 
موض��ع آن دی��ن و از نوع وجه رایج بوده ب��ا مطالبه داین و تمكن 
مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش ش��اخص 
قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه 
طلبكار، دادگاه با رعایت تناس��ب تغییر شاخص ساالنه که توسط 

بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران تعیین می گردد و محاسبه 
و م��ورد حك��م قرار خواهد داد مگر اینك��ه طرفین به نحو دیگری 

مصالحه نمایند.«
نگرش نظام های مترقی بر این اس��توار است که هیچ ضرری نباید 
جبران ناش��ده  باقی بماند از منظر اصول کلی با عنایت به بینش 
دینی اصل چهارم قانون اساس��ی 
بای��د به اصل عملی و فقهی قاعده 
الض��رر توجه داش��ت ک��ه نظام 
حقوق��ی ما تحت هیچ ش��رایطی 
ضرر را جبران ناش��ده نمی پذیرد 
و گذش��ته از منظر شرع از نگرش 
حقوقی عرفی  ماده »یک«  قانون 
مس��ئولیت مدن��ی اعالم داش��ته 
ه��ر ک��س عم��داً ی��ا در نتیجه 
بی احتیاطی به جان و سالمتی و یا 
هر حق دیگری خسارت وارد سازد 

مكلف به جبران است.
در قان��ون مناقص��ات بن��د »ب« 
م��اده 10 آورده ش��ده: »موضوع 
پیش بین��ی مناب��ع مال��ی و نحوه 
ضم��ان تأخیر تعهدات برای انجام 
معامله باید به صراحت در شرایط 
اس��ناد مناقصه از س��وی دستگاه  

مناقصه گزار قید و تعهد شود.«
در شرایط عمومی فیدیک وشرایط 
عمومی طرح و ساخت نیز در بند 
14 8 به جبران خس��ارت تاخیرات ناشی از عدم پرداخت به موقع 

مطالبات ازسوی کارفرما اشاره شده است.
با مس��تندات قانونی فوق به این نكته می رس��یم که موضوع در قانون 
پیش بینی شده و حق مسلمی بوده که تاکنون مورد مطالبه اعضا نبوده 
که ناش��ی از  عدم توجه صنف به پی گیری حق خود )ش��اید هم عدم 
آگاهی( و یكسویه عمل کردن دستگاه های اجرایی بوده است و این در 
حالتی است که دستگاه های اجرائی دولت نسبت به دریافت جریمه تأخیر 

در قانـون آئیـن  دادرسـی مدنی در 
چگونگی مطالبه خسارات و اجبار به 
انجام تعهد در باب نهم ماده 522 آمده 
است: »در دعاوی که موضع آن دین و 
از نـوع وجه رایج بوده با مطالبه داین 
و تمکـن مدیون امتنـاع از پرداخت 
نموده در صورت تغییر فاحش شاخص 
قیمـت سـاالنه از زمان سررسـید تا 
هنـگام پرداخـت و پـس از مطالبـه 
طلبـکار، دادگاه بـا رعایت تناسـب 
تغییر شاخص ساالنه که توسط بانك 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین 
می گردد و محاسبه و مورد حکم قرار 
خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو 

دیگری مصالحه نمایند.«

خسارت تاخير در پرداخت
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از متعهدانشان چنانچه تعهدات آنان با تاخیر مواجه شد و اقدامات عاجل 
معمول و با اس��تفاده از اقتدار خود در تمامی موارد موفق به وصول آن 

می شوند.

ب: استفاده صاحبان حق
س��ازمان امور مالیاتی، س��ازمان تأمین اجتماعی، بانكها، گمرکات 
و... از ع��دم دریاف��ت ب��ه موقع  مطالب��ات خود از ط��رف مقابل 

خس��ارت هایی رادر قال��ب جرائ��م 
دریافت می کنند اگ��ر این موضوع 
فی النفس��ه محق ب��ودن در صورت 
ع��دم پرداخت مطالبات می باش��د 
که می توانند خسارت تاخیر خود را 
تادیه نمایند حال چگونه پیمانكاران 
ک��ه در بازپرداخت بدهی های خود 
بایس��تی جریمه تاخیر بپردازند آن 
هم در شرایطی که مطالبات خود را 
با تاخیر دریافت می نمایند، از عدم 
دریافت به موقع  مطالبات خود که 
اگر محقق می شد ملزم به پرداخت 
جریم��ه نبودند خس��ارت دریافت 

نمی نمایند 

ج:آثار وتبعات مترتب از ديرکرد در پرداختها
ع��دم پرداخ��ت مطالب��ات پیمان��كاران از محل کارک��رد که طی 
صورت وضعیت ارس��ال و در فواصل زمان��ی طوالنی مدت  پرداخت 
می شود باعث تبعاتی اس��ت از جمله مشكالت پیش آمده می توان 
به عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  توس��ط کارفرما و جریمه  
ماهیانه  2/5 درصدی آن اش��اره کرد براس��اس قانون ارزش افزوده 
بایس��تی چهاردرصد ارزش کاالهای فروخته شده )یا خدمات انجام 
ش��ده( توس��ط مصرف کننده کاال و ی��ا خدمات  به س��ازمان امور 
مالیاتی پرداخت شود. از آنجا که کارفرمایان و دستگاه های اجرایی 
بهای صورت وضعیت خدمت انجام ش��ده را نپرداخته اند، شرکتهای 
پیمانكاری نیز نمی توانند مالیات ب��ر ارزش افزوده خود را پرداخت 
کنند؛ سازمان امور مالیاتی نیز بدون توجه به این مشكل، شرکتهای 
عضو سندیكا را به پرداخت 2/5 درصد جریمه در ماه محكوم کرده 

است )البته این فقط یک مورد از محرومیت و تبعات است(.
مش��كالت ناشی از بانكها: ش��رکتهای عضو دیگر قادر به پرداخت 

اقس��اط خود نمی باشند چرا که کارفرمایان و دستگاه های اجرایی 
ذیربط بدهی خود به شرکتها را نپرداخته اند بانكها نیز پیمانكاران 
را عالوه بر سود اولیه تسهیالت به پرداخت 6درصد جریمه دیرکرد 
اضافی محكوم کرده است که مسأله بانكها به اینجا ختم نمی شود؛ 
آنها به دلیل معوق ماندن تسهیالت، خط اعتباری شرکتها را متوقف 
کرده و تسهیالت جدید اعم از وام، ضمانتنامه و... را نمی دهند که 
در پاره ای مواقع ش��رکتها ناچار به استفاده از وام هایی از بازار آزاد 
بابیش از 30درصد بهره ش��ده اند در 
حالیكه  اگر دولت به موقع نس��بت 
به پرداخت مطالب��ات اقدام می کرد 
شرکتها مجبور به پرداخت خسارات  

فوق نبودند.
سازمان تأمین اجتماعی هم همچون 
سازمان امور مالیاتی، شرکتهای عضو 
را به پرداخ��ت 2/5 درصد جریمه در 
ماه محكوم کرده است که این شرکتها 
به علت عدم دریاف��ت مطالبات خود 
قادر نیستند س��هم  تأمین اجتماعی 
را  پرداخ��ت کنند و تبعات بعدی که 
در بح��ث نمی گنجد. ع��دم پرداخت 
مطالبات و خسارات مترتبه از تأخیر در 
پرداخت ها از سوی کارفرمایان دارای تبعاتی است که عالوه بر توقف 
پروژه و تضعیف بنیه مالی پیمانكار، تأثیر بسزایی در پروژه های آتی و 
بحث پرداخت های پیمانكاران به پرسنل، سازمانهای مالیاتی، بیمه و 
بانكها و... دارد؛ به طوری که تاخیر در بهره برداری از سرمایه گذاری ها 
در پروژه ه��ای عمرانی عالوه بر افزایش قیمت تمام ش��ده ناش��ی از 
تورم س��الیانه باعث ضرر وزیان ملی از بابت عدم النفع نیز می ش��ود 
بنابراین پرداخت به موقع یكی از اصلی ترین محورهای پیشبرد اجرای 
طرح های عمرانی است،  بایستی کارفرما در تعهدات مالی خود این 
حق را برای پیمانكاران که قشر زحمتكش جامعه هستند، قائل باشد 
که جبران خسارتهای مترتب از دیرکرد در پرداخت فقط با پرداخت 
خسارت تاخیر قابل هم پوشانی است... در کنار این موضوع می بایست 
حفظ حیات سازمانهای کار شرکت های پیمانكاری را نیز به عنوان یک 
سرمایه ملی در نظر گرفت و در شرایطی که پرداخت ها به آنان با تاخیر 
 صورت گیرد برای احقاق حق و جلوگیری از استهالک و اضمحالل 
آنها با پرداخت خس��ارات تاخیر نس��بت به ماندگاری این شرکتها 

اقدام نمود.

از  یکـی  موقـع  بـه  پرداخـت   
اصلی تریـن محورهای پیشـبرد 
اسـت،   اجرای طرح های عمرانی 
بایستی کارفرما در تعهدات مالی 
خود این حق را برای پیمانکاران 
جامعـه  زحمتکـش  قشـر  کـه 
هسـتند، قائل باشـد که جبران 
خسارتهای مترتب از دیرکرد در 
پرداخت فقط با پرداخت خسارت 

تاخیر قابل هم پوشانی است...

خسارت تاخير در پرداخت
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 تجربه گذش��ته نش��ان داده اس��ت که در صورتی که پس از بروز 
اختالف امكان صلح و س��ازش بین طرفین اختالف وجود داش��ته 
باش��د، بهتری��ن و کوتاهترین راه برای رس��یدن ب��ه توافق انجام 
مذاکره است. در صورتی که اختالف عمیق تر باشد، رجوع اختالف 
ب��ه مرجعی به عنوان حكم ویا هیأتی ب��ه عنوان هیأت داوری که 
متشكل از یک داور از هر یک از طرفین و یک داور مرضی الطرفین 
است راه مناسبی می باشد. چنانچه یک یا هردو طرف از رجوع به 
حكمیت یا داوری اس��تنكاف نمایند، یا اختالف از طرق فوق الذکر 
ح��ل و فصل نگردد، یا یک طرف به نظر حك��م یا داوری تمكین 
ننمای��د، راهی جز رجوع به محاکم قضائی برای اخذ رای دادگاه یا 
دستور اجرای داوری باقی نمی ماند. اما تجربه ثابت کرده است که 
رجوع به دادگاه مستلزم طوالنی شدن زمان و افزایش هزینه بوده 

و احیان��اً رأی صادره به دلی��ل پیچیدگی های موضوع و تخصصی 
نبودن محاکم واثق نمی باشد. خاصه آنكه قاضی در موارد تخصصی 
لزوما از نظریه کارش��ناس اس��تفاده می نمای��د و در صورت وجود 
اعتراض به نظر کارشناس��ی، تشكیل هیأت سه نفره و سپس پنج 
نف��ره و... الزم می ش��ود که هریک دوره نس��بتاً طوالنی را به خود 
اختصاص می دهد. کارشناس��ان مربوط��ه نیز گاهی فاقد اطالعات 
جامع و کافی نسبت به موضوعات مطروحه می باشند لذا این روند 
عالوه بر طوالنی ش��دن مدت رسیدگی ممكن است از جامعیت و 

صحت الزم برخوردار نباشد.
مقاله حاضر به ضرورت تش��كیل مراج��ع اختصاصی حل و فصل 
اختالفات ناش��ی از اج��رای قراردادهای س��اخت و تدوین قوانین 
مناس��ب مورد نیاز صنعت س��اختمان در ارتباط با روش های رفع 

 مقدمه
صنعت ساختمان )Construction Industry( دراکثر کشورهای جهان اساسی ترین بخش صنعت و اقتصاد آن کشورها 
را تشکیل می دهد. این صنعت بطور مستقیم و غیرمستقیم چرخ بسیاری از صنایع دیگر را به گردش در می آورد و میزان 

اشتغال مستقیم و غیرمستقیمی که 
ایجاد می نماید بیش از سایر صنایع 
می باشـد. بـه عنوان مثـال صنعت 
سـاختمان در ایاالت متحده امریکا 
13درصد تولیـد ناخالص ملي یعني 
500 میلیارد دالر در سـال هاي آخر 
قـرن بیسـتم را به خـود اختصاص 
داده اسـت.  در عیـن حـال نه تنها 
در کشـور ما بلکـه در بسـیاری از 
کشـورها نیـز قوانین و خط مشـی 
جامعي در زمینه تنظیم قراردادها و 
بخصوص رسیدگي به دعاوي مربوط 
به کارهاي سـاختماني وجود ندارد. 
آنجـا هـم کـه قواعدي بـراي عقد 
قراردادها وجود دارد، دو موضوع به 

روشني تبیین نگردیده است:  
الـف( رعایت تـوازن و تعـادل بین 
در  ذیمدخـل  طرف هـاي  قـدرت 

قرارداد، 
 ب( روش رسـیدگي بـه دعـاوي و 
رفـع اختالف ناشـي از اجـراي این 

قراردادها در زمان مقتضی. 

ضرورت تش�كيل مراجع اختصاصی برای 
حل و فصل اخ�تالفات قرارداده��اي ساخت

 دکتر علی اکبر نجفی/  معاون مهندسی شرکت بلندپایه / کارشناس رسمی دادگستری
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اخت��الف می پردازد. لزوم تعیین مراجع��ی برای حكمیت یا داوری 
در هنگام بروز اختالفات و تنظیم قواعد مربوطه تش��ریح می شود. 
نیاز به وجود دادگاه های ویژه رسیدگي به دعاوي قراردادي مطرح 
و همچنی��ن ضرورت تدوین قانون دادرس��ی دادگاه هاي ویژه بیان 

می گردد. 
بدیهی اس��ت اط��الع طرف های درگی��ر در اینگون��ه قراردادها از 
مباحث حقوقی و اشراف ایشان به مسایل قراردادی کمک شایانی 
به پیش��گیری از بروز اختالف می نمای��د و در صورت بروز اختالف 
نیز مس��یر رفع اختالف را هموار می کند. براین اس��اس تأس��یس 
مراجع اختصاصی داوری و قضائی و همچنین تدوین قوانین خاص 
رس��یدگی به اختالف��ات در این مراجع اقتضا می نماید نس��بت به 
آموزش دست اندرکاران عقد و اجرای قراردادهای ساختمانی اقدام 
گردد. ضرورت آموزش حقوقی قراردادهای ساخت موضوع اساسی 
دیگری است که ش��رح آن در این مقاله نمی گنجد و امید است با 

چاپ مقاله ای دیگر به قلم نگارنده به این مهم نیز پرداخته شود.
 

اشاره ای به سابقه حل اختالف در شرايط 
عمومی پيمان

در شرایط عمومی قراردادهای رایج منجمله در قراردادهای ساخت، 
معم��والً موضوع مذاک��ره و مصالحه منظور گردی��ده و در صورت 
ع��دم حصول نتیجه از ای��ن طریق، ارجاع موض��وع مورد اختالف 
ب��ه کارشناس��ی و یا داوری پیش بینی گردیده اس��ت. در ماده 53 
ش��رایط عمومی قدیمی قراردادهای اجرا )Construction( که 
توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه وقت برای انضمام به موافقتنامه 
اینگونه قراردادها ابالغ گردیده بود، در صورتیكه از طریق مذاکرات 
اصالحی نتیجه مطلوب حاصل نمی گردید، برای حل اختالف رجوع 

به محاک��م قضائی پیش بینی 
شده بود. متن ماده 53 قدیم 
به این ش��رح بوده است: "در 
صورتیك��ه اختالفات��ی بی��ن 
کارفرم��ا و پیمانكارپیش آمد 
کن��د اع��م از اینك��ه مربوط 
به اج��رای عملی��ات موضوع 
پیمان و یا مربوط به تفسیر و 
تعبیر هریک از مواد پیمان و 
شرایط عمومی و سایر اسناد 
و م��دارک پیوس��ت پیم��ان 
باشد چنانچه طرفین نتوانند 
موضوع اختالف را از راه توافق 
رفع نمایند از طریق مراجعه 

به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد."
احتماالً به علت بروز مش��كالت ناش��ی از روند دادرسی در محاکم 
قضائی به دالیلی که در باال اشاره گردید، هیأت وزیران تصویب نامه 
ش��ماره ت17865ه� مورخ 1377/8/21را صادر و به دستگاه های 
اجرائ��ی ابالغ نمود. از مضمون این مصوبه اس��تنباط می ش��ود که 
متصدیان امر به اشكاالتی که بر طرح دعاوی قراردادهای پیمانكاری 
و مشاوره به محاکم دادگستری مترتب است )به دالیلی که توضیح 
داده ش��د( وقوف حاصل کرده و راه حل داوری را مرجح تشخیص 
داده ان��د. لیكن چون ارجاع به داوری براس��اس اص��ل 149 قانون 
اساسی نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد، با صدور این مصوبه مانع 

قانونی مذکور را از میان برداش��ته و موافقت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه را جایگزین آن نمودند و بدین ترتیب ش��ورای عالی فنی 
به عنوان یک نهاد داوری مامور رس��یدگی به اختالف پیمانكاران و 

مشاوران با دستگاه های اجرائی گردید.
در این مصوبه رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه به عنوان نماینده 
ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختالف های ناشی از اجرا یا تفسیر 
قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی )اعم از مدیریت، مش��اوره، 
س��اخت و اجرا( به ش��ورای عالی فنی س��ازمان تعیین گردیده و 
تصمیم��ات مقام مذکور الزم االتب��اع و با رعایت ماده 19 آیین نامه 
داخل��ی هیأت دولت قابل صدور می باش��د. طبق م��اده 4 مصوبه 
مذکور، س��ازمان برنام��ه و بودجه ملزم گردید ای��ن موضوع را در 
ش��رایط عمومی اس��تاندارد قراردادهای طرح های عمرانی منظور 
نمای��د. متعاقب��اً در س��ال 1378ماده 53 ش��رایط عمومی پیمان 
قرارداده��ای اجرا اص��الح و روش های زیر ب��رای حل اختالف در 

نظر گرفته شد:
1  در مورد اختالف های ناش��ی از برداش��ت متف��اوت دو طرف از 
بخشنامه ها، هریک چگونگی اجرای بخشنامه را از سازمان برنامه و 

بودجه استعالم نماید.
2  در مورد سایر اختالف ها، بدواً رسیدگی به اختالفات به کارشناس 

یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود.
3  در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی 
به توافق نرس��ند یا نظر اعالم شده طبق بندهای 1 و 2 فوق مورد 
قبول هریک از دو طرف نباشد، هریک می توانند درخواست ارجاع 
موضوع مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ارائه نماید و در صورت موافقت رئیس سازمان، مرجع حل اختالف 

شورای عالی فنی خواهد بود.

در سال 1384 و با بهره گیری از تجارب قبلی در قراردادهای اجرا، 
ضوابط اجرائی روش طرح وس��اخت )Design and Build( که 
طی س��ال های قبل از آن در دس��ت تدوین بود اب��الغ گردید. در 
فصل 20 ش��رایط عمومی قراردادهای طرح و س��اخت پیش بینی 
ش��ده که اختالفات به هی��أت رفع اختالف که دارای یک یا س��ه 
عضو اس��ت ارجاع گردد و در صورت عدم رضایت یک یا دو طرف 
از تصمیم هیأت، حل و فصل دوس��تانه پیش بینی شده است. اگر 
اختالف دوستانه حل نشود، هریک از دو طرف می تواند در ارتباط با 
تصمیم هیأت حل اختالف که نهائی و الزام آور نشده باشد، موضوع 
یا موضوعات مورد اختالف را برای داوری به وس��یله شورای عالی 

در شـرایط عمومی قراردادهای رایج منجمله در قراردادهای سـاخت، 
معموالً موضوع مذاکره و مصالحه منظور گردیده و در صورت عدم حصول 
نتیجه از این طریق، ارجاع موضوع مورد اختالف به کارشناسی و یا داوری 
پیش بینی گردیده است. در ماده 53 شرایط عمومی قدیمی قراردادهای 
اجرا )Construction( که توسط سازمان برنامه و بودجه وقت برای انضمام 
به موافقتنامه اینگونه قراردادها ابالغ گردیده بود، در صورتیکه از طریق 
مذاکـرات اصالحی نتیجه مطلوب حاصل نمی گردید، برای حل اختالف 

رجوع به محاکم قضائی پیش بینی شده بود.
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فنی، به رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع دهد. 
اگر رئیس س��ازمان با درخواس��ت یاد شده موافقت کند داوری به 
وسیله ش��ورای عالی فنی انجام می شود. همچنین در صورتی که 
هیچ یک از دوطرف در مدت معین عدم رضایت خود را از تصمیم 
هیأت  حل اختالف اعالم نكرده باشد و این تصمیم قطعی و الزام آور 
ش��ده باشد و یک طرف در تبعیت از این تصمیم قصور کند، آنگاه 
ط��رف دیگر می توان��د این قصور را ب��ه داوری ببرد و حل و فصل 

دوستانه برای این امر کاربرد ندارد.
اصالح ش��رایط عموم��ی پیمان قراردادهای اج��را و نیز گنجاندن 
ارجاع به ش��ورای عالی فنی در شرایط عمومی قراردادهای طرح و 
ساخت در ابتدا راهگشای حل و فصل بسیاری از اختالفات فیمابین 
کارفرمایان و پیمانكاران گردید و ترکیب اعضای شورای عالی فنی 
نیز در مقاطعی در وصول به این امر کمک نمود. لكن با گذش��ت 
زمان و در قیاس با روش های داوری مورد اس��تفاده در کشورهای 
دیگر، از آنجا که یک طرف اختالف دس��تگاه های اجرائی دولتی و 
داوران نیز منصوب دولت بودند، رفته رفته نارضایتی پیمانكاران از 
برخی داوری ها بروز یافت و ارجاع اختالفات به مراجع غیردولتی از 
قبیل اتاق های بازرگانی و جامعه مشاوران مورد توجه قرار گرفت. 
ش��ایان ذکر اس��ت که مراجع دیگری نیز به ابت��كار مدیران وقت 
وزارتخانه ه��ای راه وتراب��ری، مس��كن و شهرس��ازی، نفت و نیرو 
تشكیل شدند ولی چندان مورد رجوع قرار نگرفتند کمیسیون های 
حل اختالف بودند که قرار بود به صورت خاص به اختالفات حادث 

در رواب��ط ذینفع��ان مرتبط با این وزارتخانه ها رس��یدگی نمایند. 
پایدارس��ازی این کمیس��یون ها و تقویت آنها با حضور نمایندگان 
ذینفعان، از آنجا که به صورت داخلی به حل اختالفات می پردازند، 
خواس��ته مش��اوران و پیمانكاران بوده و ارزیابی عملكرد گذش��ته 
این کمیس��یون ها می تواند در اتخاذ تصمیم نس��بت به تقویت و 

بهره برداری از آنها مفید باشد.

ارجاع داوری به اتاق های بازرگانی
در قرارداده��ای بین الملل��ی غالب��ا ارج��اع ب��ه ات��اق بازرگان��ی 
 )International Chamber of Commerce(بین الملل��ی
پیش بینی می گ��ردد و برای داوری قراردادهای تجاری بین المللی 
نهاد داوری اتاق بازرگانی بین المللی مس��تقر در کش��ور فرانسه به 
عنوان مرجع در نظر گرفته می ش��ود. به نظر می رسد داوری های 

این نهاد در مجموع در حل اختالفات مفید و مؤثر بوده اند. 
ب��رای داوری قراردادهای داخلی نیز ارجاع به داوری اتاق بازرگانی 
داخلی کش��ورها از گذش��ته های دور در قراردادهای رایج بسیاری 
از کش��ورها وجود داشت و در ایران نیز این امكان در ساختار اتاق 
بازرگان��ی و صنایع و معادن پیش بینی گردیده بود. تجربه س��ایر 
کش��ورها حاکی از موفقیت اتاق های بازرگان��ی در امر داوری بین 
طرف های اختالف در قراردادهای تجاری و نیز قراردادهای خاص 

صنعت ساخت است. 
عل��ل توفیق اتاق ه��ای بازرگانی در داوری ها را می توان ناش��ی از 

عوامل زیر دانست:
1  غیر دولتی بودن و آشنائی 

با مسایل بخش خصوصی
2  سابقه طوالنی در رسیدگی 

به اختالفات 
3  تجرب��ه و تس��لط داوران 
منتخ��ب به مس��ایل خاص 

موضوع اختالف
4  بی طرفی داوران با توجه به 

نحوه انتخاب ایشان
بنا ب��ه دالی��ل ف��وق اخیراً 
توس��ط  کش��ور  پیمانكاران 
تش��كل اصلی خود )انجمن 

اصـالح شـرایط عمومی پیمـان قراردادهای اجرا و نیـز گنجاندن 
ارجاع به شـورای عالی فنی در شرایط عمومی قراردادهای طرح و 
ساخت در ابتدا راهگشای حل و فصل بسیاری از اختالفات فیمابین 
کارفرمایان و پیمانکاران گردید و ترکیب اعضای شورای عالی فنی 
نیـز در مقاطعـی در وصول به این امر کمك نمود.  لکن با گذشـت 
زمان و در قیاس با روش های داوری مورد اسـتفاده در کشـورهای 
دیگـر، از آنجا که یك طرف اختالف دسـتگاه های اجرائی دولتی و 
داوران نیز منصوب دولت بودند، رفته رفته نارضایتی پیمانکاران از 
برخی داوری ها بروز یافت و ارجاع اختالفات به مراجع غیردولتی از 
قبیل اتاق های بازرگانی و جامعه مشاوران مورد توجه قرار گرفت.
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س��اختمانی(  ش��رکت های 
رجوع  موض��وع  گنجان��دن 
به داوری ات��اق بازرگانی در 
ش��رایط عموم��ی پیمان ها 
را در جلس��ات مش��ترک با 
نماین��دگان بخش دولتی و 
مشاوران که توسط معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمه��ور برگزار می گردد 
پیشنهاد و پیگیری نموده اند. 

یادآور می شود به طور کلی استفاده از شرایط عمومی پیمان های 
فیدیک )جامعه بین المللی مشاوران(  مورد نظر انجمن شرکت های 
 amicable( س��اختمانی ب��وده که در آن س��ه مرحله س��ازش
داوری  و   )mediation( وس��اطت   ،)dispute resolution
)arbitration( پیش بین��ی گردیده اس��ت. فیدیک داوری را به 
ات��اق بازرگانی بین المللی و تحت قوانین این اتاق رجوع می دهد. 
الزم به ذکر است که اتاق بازرگانی بین المللی با مشارکت فیدیک 
اقدام به برگ��زاری کنفرانس ها و دوره هائی با موضوع حل و فصل 
اختالفات قراردادهای صنعت س��اختمان می نماید که کنفرانس 
اخیر )16 و 17 ژوئن 2011 در برزیل( از این دس��ت می باشد که 
در آن رویه ه��ای طرح دعاوی، نق��ش متخصصان در حل و فصل 
اختالفات، مس��ایل اج��رای آرای داوری و همچنین تاثیر بحران 
مالی اخیر بر بروز اختالفات در صنعت س��اختمان مورد بررس��ی 

قرار گرفت. 
ات��اق بازرگان��ی و صنایع و معادن ایران که س��ال ها در اختالفات 
بازرگانی داوری نموده و اخیرا نیز دفتر خدمات مش��ورتی کمیته 
ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی را با هدف ارائه راهنمائی و مشورت 
به اعضا ایجاد نموده اس��ت قابلیت ارائه خدم��ات زیر را می تواند 

داشته باشد:
الف( ارائه خدمات مش��ورتی قراردادی به کارفرمایان، پیمانكاران 

و مشاوران
ب( ارائه خدمات داوری در قراردادهای پیمانكاران و مشاوران

در صورت��ی که انج��ام داوری مربوط به اختالفات ق��راردادی به 
وس��یله اتاق های بازرگانی در ش��رایط عمومی پیمان ها توس��ط 
معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی لحاظ گ��ردد، با فراهم 
نم��ودن تمهی��دات الزم در اتاق، می توان امید داش��ت که حل و 

فصل اختالفات روان تر، تخصصی تر و عادالنه تر صورت پذیرد.

ارجاع داوری به جامعه مشاوران
در گذش��ته حل مواردی از اختالفات به مهندس��ان مشاور رجوع 
داده شده است. این مشاور در غالب موارد مشاور امین کارفرما در 
پروژه و موضوع اختالف در حدی بوده که نظر مشاور برای طرفین 
کفایت می نموده، در موارد معدودی مشاور دیگری که مورد توافق 
طرفین بوده برای حكمیت یا داوری انتخاب ش��ده است. به طور 
کلی ندرتاً وجود یک مشاور به عنوان حكم یا داور در قراردادهای 

پیمانكاری ذکر گردیده است.
 )Client/Consultant( در ش��رایط عمومی پیم��ان مش��اوره
فیدیک امر وساطت یا میانجی گری به توافق طرفین اختالف روی 
یک میانجی بی طرف که در شرایط خصوصی ذکر می گردد محول 
شده و در صورت عدم توافق ظرف مدت معین، هر یک از طرفین 
می توانن��د از رئیس فیدیک تقاضای منصوب نمودن یک میانجی 
را بنماین��د. از آنجا که این موض��وع در قرارداد به امضای طرفین 
رسیده اس��ت، تصمیم رئیس فیدیک نافذ بوده و نظر میانجی در 
وهله اول توصیه محس��وب و در صورت قبول طرفین مكتوب می 

شود و برای طرفین الزم االتباع خواهد بود. 
در ش��رایط عمومی پیمان های اجرا )Construction(، طرح و 
  )EPC/Turnkey( و کلید در دست )Design Build( ساخت
فیدیک رجوع به جامعه مشاوران در نظر گرفته نشده و در صورت 
عدم س��ازش، امر به داوری یک یا س��ه نفره محول گردیده است. 
نحوه انتخاب شخص داور یا هیأت داوری، روش رسیدن به تصمیم 
داوری و تقاضای تجدید نظر در رای داوری در شرایط عمومی این 
پیمان ها ذکر ش��ده اند. چنانچه داوری نهائی و الزم االجرا نش��ود، 
ارجاع موضوع اختالف به اتاق بازرگانی بین المللی پیش بینی شده 
است. بنابراین فیدیک جامعه مشاوران را مرجع مناسبی برای حل 
اختالفات کارفرما و پیمانكار ندانسته هرچند منعی برای انتخاب 

مشاور به عنوان داور در نظر نگرفته است.

در صورتـی کـه انجـام داوری مربوط بـه اختالفات قـراردادی به 
وسـیله اتاق هـای بازرگانـی در شـرایط عمومی پیمان ها توسـط 
معاونـت برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی لحاظ گردد، بـا فراهم 
نمـودن تمهیـدات الزم در اتـاق، می تـوان امید داشـت که حل و 
فصـل اختالفات روان تـر، تخصصی تر و عادالنه تر صـورت پذیرد.
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در ش��رایط فعلی روابط حاکم بر کارفرما مش��اور پیمانكار در ایران، 
شاید انتخاب مشاور پروژه به عنوان داور منتهی به یک نتیجه قابل 
قبول نگردد، زیرا احتماالً مش��اور تحت تاثیر خواسته های کارفرما 
ق��رار گرفته و توقع رأی عادالنه چن��دان بجا نخواهد بود. چنانچه 
مهندس مش��اوری غیر از مشاور پروژه انتخاب گردد، این احتمال 
ضعیف تر ش��ده لكن منتفی نخواهد بود چون بسیار محتمل است 
که مش��اوران آش��نا با نوع پروژه در پروژه ای دیگر توسط کارفرما 
استخدام شده و لذا مالحظات مربوط به آینده نگری اقتضا می نماید 

در اظهارنظر جانب احتیاط را رعایت نمایند.  
برای تقلیل مسایل پیش گفته رجوع به جامعه مهندسان مشاور به 
جای رجوع به یک ش��رکت مهندسی مشاور پیشنهاد می گردد. از 
آنجا که جامعه مهندسان مشاور ایران فعالیت های مهندسی را به 
چند رشته تقسیم نموده و این امر امكان بررسی مسایل تخصصی 
قراردادی را فراهم می نماید، با توجه به جایگاه جامعه مهندس��ان 
مشاور، چنانچه سازوکار ارجاع، رسیدگی و اظهارنظر در اختالفات 
قراردادی )خصوصاً در مواردی که جنبه فنی تخصصی نیز دارند( 
تدوی��ن گردد، می توان از ای��ن جایگاه برای حل و فصل اختالفات 
به��ره برد. به این ترتیب اخذ نظریه کارشناس��ی ک��ه می تواند به 
مراتب س��ریع تر از صدور رأی داوری و حكم دادگاه باشد راهگشا 
خواهد بود. الزمه این امر تعیین هیأت های حل اختالف در جامعه 
مهندسان مشاور و وجود آئین نامه ای برای گردش کار این هیأت ها 

می باشد.   
  

ضرورت رسيدگي به اختالفات قراردادی 
ساختماني به صورت خاص 

در کش��ور ما حل و فصل اختالفات ناش��ی از اج��رای قراردادهای 
ساختمانی به روش های مختلف زیرصورت پذیرفته است: 

1( انجام مذاکره و حصول توافق
2( توافق بر انجام حكمیت، تعیین حكم مرضی الطرفین و اخذ نظر 
حك��م یا توافق بر انجام داوری، تعیین داوران )ش��امل یک داور از 

هرطرف و یک داور مرضی الطرفین( و صدور رأی داوری
3( رج��وع به دس��تگاه قضائی، ط��رح دع��وی در محاکم عمومی 

)حقوقی( با تقدیم دادخواست و پیگیری تا صدور حكم
چنانچه اش��اره ش��د رس��یدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای 
س��اختمانی در محاکم عمومی )حقوق��ی( و در چارچوب قوانین 
مدن��ی موجود که بخش��ی دارای قدمت نزدیک به یک س��ده اند 
به دلی��ل تعداد و حجم روزافزون پرونده ه��ا همانند غالب دعاوی 
عموم��ی دیگر دچ��ار اطاله بوده و گاهی ب��ه علت پیچیدگی های 
فزاینده اینگونه دعاوی و عدم اش��راف کامل قاضی به ویژگی های 
آنه��ا، آرای صادره جامع و مانع نب��وده، فرجام خواهی های مكرر را 
موجب ش��ده اند. البته در صورت تشخیص قاضی، امر متنازع فیه 
به کارشناسی رسمی ارجاع می گردیده و نظریه کارشناسی همواره 

مورد توجه قرار گرفته است.
باید توجه داش��ت که اطاله دادرسی در اختالفات ناشی از اجرای 
پروژه ها به علت عدم حل به موقع اختالف و ایجاد اختالل در روند 
اجرا، از یک س��و منافع ملی را تحت تاثیر قرار می دهد و از س��وی 
دیگر موجب ضرر و زیان شخصیت های حقیقی و حقوقی می گردد. 
آرای صادره نیز در صورتی که مناس��ب حل مشكل نباشند، باعث 
سلب اعتماد به دستگاه قضائی شده، عالوه بر تطویل زمان وصول 
به یک راه حل عادالنه، صرف انرژی و توان طرفین دعوی و نهایتا 
دلس��ردی ایشان را نسبت به کار ش��رافتمندانه و پیگیری حقوق 

خود بدنبال دارد.
وج��ود انواع مختل��ف قراردادها و پیچیدگي ه��اي روابط فیمابین 
طرف هاي قراردادها اقتضا مي نمایند که از یک سو قضات دادگاه های 
رس��یدگی کننده از امور مهندسي و قراردادی ساخت اطالع نسبی 
داشته و از سوي دیگر مسئوالن 
عقد و اج��راي قراردادها اعم از 
کارفرما، مشاور و پیمانكار ملزم 
به اط��الع از مباح��ث حقوقي  
ق��راردادي گردن��د. از آنجا که 
روز به روز تعداد و حجم ریالي 
قرارداده��ا افزای��ش مي یابند و 
قراردادها تخصصي تر مي شوند، 
لزوم رسیدگي به دعاوي ناشي 
از اج��راي ای��ن قرارداده��ا به 
صورت تخصصي بیش از پیش 
احساس مي گردد. همانگونه که 
رس��یدگي به دعاوي خانواده یا 
مطبوعات به صورت ویژه انجام 
مي ش��ود، ض��روري اس��ت که 
رسیدگي به اختالفات و دعاوي 

روز بـه روز تعـداد و حجم ریالـي قراردادها افزایـش مي یابند و 
قراردادها تخصصي تر مي شوند، لزوم رسیدگي به دعاوي ناشي از 
اجـراي این قراردادها به صورت تخصصي بیش از پیش احسـاس 
مي گردد. همانگونه که رسـیدگي به دعـاوي خانواده یا مطبوعات 
به صـورت ویژه انجام مي شـود، ضروري اسـت که رسـیدگي به 
اختالفـات و دعـاوي قراردادهاي سـاختماني نیـز از این پس در  
نهادهـای داوری خاص ویا دادگاه های خاص صورت پذیرد. بدیهي 
است در صورت رجوع به نهاد داوری خاص، به علت وجود داوران 
مسلط به مسایل تخصصی اینگونه قراردادها، وصول به یك راه حل 
عادالنـه و صدور یك رای صائب به مراتب عملی تر خواهد بود. در 
صورت رجوع به دادگاه های خاص تقدیم دادخواسـت ها سهل تر، 
دوره رسـیدگي در محاکـم خـاص کوتاه تر، رسـیدگي به دعاوي 
تخصصي تر و احکام صادره به صواب و صالح نزدیك تر خواهد بود.
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قراردادهاي ساختماني نیز از 
این پس در  نهادهای داوری 
خاص ویا دادگاه های خاص 
صورت پذیرد. بدیهي اس��ت 
در ص��ورت رجوع ب��ه نهاد 
داوری خاص، به علت وجود 
داوران مس��لط به مس��ایل 
قراردادها،  اینگونه  تخصصی 
وصول به یک راه حل عادالنه 
و صدور ی��ک رای صائب به 
مرات��ب عملی تر خواهد بود. 

در صورت رجوع به دادگاه های خاص تقدیم دادخواست ها سهل تر، 
دوره رس��یدگي در محاکم خ��اص کوتاه تر، رس��یدگي به دعاوي 
تخصصي تر و احكام صادره به صواب و صالح نزدیک تر خواهد بود. 
به طورکلی طرفی��ن قراردادها از رجوع به دادگاه ها اکراه داش��ته 
و چنانچه امكان حصول به نتیجه از طرق دیگر امكان پذیر باش��د 
ترجیح می دهند با اس��تفاده از روش های مسالمت آمیزتر به حل و 
فص��ل اختالفات فیمابین بپردازند. روش های پیش بینی ش��ده در 
شرایط عمومی پیمان های اجرا، یعنی دو روش رجوع به کارشناسی 
و رجوع به داوری، که در واقع دو مرجع تخصصی در امر اختالفات 
ساختمانی تلقی می شوند، قابل تعمیم به انواع پیمان های رایج در 

طراحی و ساخت پروژه ها می باشند. 
کانون کارشناسان رسمی با تعیین هیأت های کارشناسی متشكل 
از اعضای خبره و با تجربه در امر قراردادهای مشاوره و پیمانكاری و 
ارائه نظریه کارشناسی در موضوعات مورد اختالف می تواند کمک 
شایانی به رفع اختالفات بدون نیاز به ورود به مسیر داوری بنماید.
روش داوری نی��ز کارآمدی و نتیج��ه بخش بودن خود را به کرات 
نشان داده و رجوع به نهاد داوری تخصصی می تواند به عنوان یک 
راه حل مطلوب در بس��یاری از اختالفات قراردادی مورد استفاده 
قرار گیرد. اصالح شرایط عمومی پیمان انواع قراردادهای رایج که 
در آن ش��رایط رجوع به داوری، نحوه انتخاب داوران، نحوه صدور 
رأی، نحوه اعتراض به رأی صادره و باالخره نحوه اجرای رأی داوری 
پیش بینی شده باشد راه کوتاهی در قانونی نمودن رجوع به داوری 
است زیرا می تواند با ارائه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و 
تصویب هیأت وزیران اجرائی گردد. تاسیس مراجع قانونی مستقل 
داوری نیازمند تدوین و تصویب قوانین مربوط به ایجاد این نهادها 
و قوانین داوری بوده و مستلزم اصالح یا جایگزینی قوانین موجود 
از طریق مس��یر طوالنی عبور از س��ه قوه قضائیه، مجریه و مقننه 

خواهد بود که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد. 
اتاق بازرگانی ایران و اتاق های اس��تان ها، به دلیل حضور با سابقه 
در صحنه کس��ب و کار کشور، با تدوین آئین نامه خاص رسیدگی 
به اختالفات ناش��ی از اجرای قراردادهای س��اخت و با بكارگیری 
افراد مس��لط به مسایل صنعت س��اخت و صاحب نظر در موضوع 
مورد اختالف می توانند به عنوان مرجع تخصصی مهیا و مناس��بی 
برای داوری به منظور حل و فصل اختالفات قراردادی در ش��رایط 
عمومی پیمان ها نام برده ش��ده و مورد رجوع واقع گردند. این امر 
نافی تاسیس مراجع داوری مستقل دیگر که تحت قوانین موجود 

یا موضوعه آتی کشور فعالیت نمایند نمی باشد.

ضرورت تدوين قوانين مورد نياز 
صنعت ساخت

در بررسی مشكالت رایج بین طرف های قراردادها و سوابق دعاوی 
گذشته مالحظه می شود که یكی از علل بروز این مشكالت ناکافی 
و نارسا بودن قوانین موجود است. این قوانین که غالباً به دهه های 
دور باز می گردند فاقد جامع نگری الزم برای پوشش همه روش های 
قراردادی س��اخت و پیچیدگی های روزافزون این صنعت می باشد. 
خصوصاً به دلیل رش��د تكنولوژی های س��اخت و نی��ز بروز روابط 
گوناگون بی��ن ذینفعان مختلف پروژه ها، اعم از کارفرما، مش��اور، 
مدیر ط��رح، تامین کننده مال��ی، پیمانكار اصل��ی، پیمانكار جزء، 
تامین کننده مصالح، تامین کننده تجهیزات، سازنده، نصب کننده، 
ب��ازرس، بهره ب��ردار و ...، عدم کفایت این قوانین کامال احس��اس 
می گردد. ناگفته نماند که تجربه نشان داده توجه به قوانین موجود 
با قبول کاس��تی های آنها به مراتب مفیدتر از بی توجهی به رعایت 

آنهاست.
یك��ی از مثال های کمب��ود در قوانین موجود، ع��دم پرداختن به 
مش��ارکت ش��خصیت های حقوقی در قانون تجارت فعلی اس��ت. 
بزرگ��ی پروژه ها، ضرورت همراهی طراحی و اجرا، چند رش��ته ای 
بودن نوع کارها در پروژه ها، ضرورت تأمین مالی پروژه ها توس��ط 
پیمانكار و وجود ریس��ک باالی اینگونه پ��روژه ها اقتضا می نماید 
که چند ش��خصیت حقوقی روی قالب مشارکت با یكدیگر تفاهم 
نموده و بر روش اجرای مش��ارکت با یكدیگر توافق کنند و حاصل 
این تفاهمات و توافقات را به صورت یک قرارداد مش��ارکت تنظیم 
و امضا نمایند. گاهی وضعیت کار حكم می کند که یک کنسرسیوم 

 در شرایط عمومی پیمان های اجرا )Construction(، طرح و ساخت
فیدیك    )EPC/Turnkey( دست  در  کلید  و   )Design Build(  
عدم  صورت  در  و  نشده  گرفته  نظر  در  مشاوران  جامعه  به  رجوع 
نحوه  است.  گردیده  محول  نفره  سه  یا  یك  داوری  به  امر  سازش، 
داوری  تصمیم  به  داوری، روش رسیدن  یا هیأت  داور  انتخاب شخص 
پیمان ها  این  نظر در رای داوری در شرایط عمومی  تقاضای تجدید  و 
ارجاع  نشود،  ــرا  الزم االج و  نهائی  داوری  چنانچه  شده اند.  ذکر 
است. شده  پیش بینی  بین المللی  بازرگانی  اتاق  به  اختالف  موضوع 
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متش��كل از شرکت هائی که هریک تخصص و توان انجام بخشی از 
پروژه را دارند تشكیل شود و لذا در اینگونه مشارکت ها غالباً سهم 
کاری اعضا با س��هم مشارکت آنها منطبق است. گاهی روابط بین 
اعضا به گونه ای است که بر تشكیل یک مشارکت برای انجام یک 
ی��ا چند پروژه برای مدت محدود یا نامحدود به صورت مش��ترک 
توافق دارند و لذا اقدام به هم افزائی قابلیت های خود در قالب یک 
س��رمایه گذاری مش��ترک )Joint Venture( می نمایند. گاهی 
وضعیت اداره پروژه اقتضا می کند که ش��رکت پروژه ای به منظور 
انجام یک پروژه مشخص تاسیس و طبعا با تكمیل آن پروژه تصفیه 
و منحل گردد. قانون تجارت فعلی در باره وضعیت حقوقی و روابط 

قانونی بین اعضای این نوع مشارکت ها ساکت است. 
زمانی به پیچیدگی این روابط افزوده می شود که یک یا چند عضو 
مش��ارکت، شرکت غیرایرانی باشند که در آن صورت به علت خال 
موج��ود در قوانین ای��ران، با وجود اجرای پ��روژه در داخل، ناچار 
بایستی به قانون حاکم دیگری تن داد و اصوالً تعیین قانون حاکم 
و تواف��ق روی آن به صورت یكی از مش��كالت اصلی عقد قرارداد 

مشارکت در می آید. 
بدین ترتیب بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین جامع تری که 
پاسخگوی نیازهای امروز صنعت ساخت باشد ضرورت می یابد. به 
عالوه همانطور که گفته شد الزمه رفع مطلوب اختالفات قراردادی 
ایجاد نهادهای اختصاصی رس��یدگی به دعاوی خاص قراردادهای 
ساخت می باشد که بایستی قوانین مربوط به آنها نیز تهیه و اجرائی 

گردند.
تأس��یس نهاده��ای داوری تخصصی و تش��كیل دادگاه های ویژه 

نیازمن��د ط��ی مراحل قانونی تنظیم الیحه توس��ط ق��وه قضائیه، 
طرح در هیأت دولت توس��ط وزیر دادگس��تری، تصویب الیحه در 
هیأت دولت، تقدیم الیحه به مجلس ش��ورای اس��المی، پیگیری 
امر در کمیسیون حقوقی مجلس، طرح در صحن مجلس، تصویب 
نمایندگان، ارسال مصوبه مجلس به شورای نگهبان، تأیید شورای 
نگهبان، عودت مصوبه به مجلس و نهایتاً ابالغ آن به دولت خواهد 
بود. در صورتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی را وارد 
بداند، آن را برای اصالح به مجلس عودت می دهد و اگر مجلس و 
ش��ورای نگهبان به توافق نرسند، مصوبه مجلس و ایرادات شورای 
نگهبان به مجمع تش��خیص مصلحت ارس��ال می گردد تا مصوبه 
نهائی توس��ط مجمع ابالغ گردد. سیر قانونی پیش گفته مستلزم 
سال ها صرف وقت از زمان مطالعه و تنظیم تا اجرائی شدن قانون 
است. همانطور که گفته شد ضرورت ایجاب می نماید که این سیر 

هرچه زودتر آغاز گردد.
بدیهی است برای تدوین این قوانین بایستی از کارگروه هائی بهره 
گرفت که متش��كل از نمایندگان سه قوه و مشاوران و پیمانكاران 
باش��ند تا علم و تجربه همه دست اندرکاران امر مورد استفاده قرار 

گرفته راه برای تصویب، ابالغ و اجرای آنها هموار گردد.

نقش تشكل هاي صنعت ساخت
در حال حاضر تشكل هائي در زمینه هاي مختلف صنعت ساخت در 
کش��ور ما وجود دارند که قدمت برخي از آنها به بیش از نیم قرن 
مي رس��د. احتماالً قدیمي ترین آنها سندیكاي )انجمن( شرکتهاي 
ساختماني و مؤثرترین آنها شاید پنج انجمن صنفي موجد مؤسسه 
تحقیق و توسعه صنعت احداث 

به شرح زیر باشند: 
1  انجمن شرکتهاي ساختماني 
2  انجم��ن صنفي ش��رکتهاي 
پیمانكار تاسیسات و تجهیزات 

صنعتي ایران 
3  جامعه مهندسان مشاور ایران
کنن��دگان  انجم��ن ص��ادر    4
خدمات فني و مهندسي ایران 

ش��رک��ت��ه��اي  ان��ج��م��ن    5
 ، نفت  پیمانكاري  و   مهندسي 

یکـی از مثال های کمبـود در قوانیـن موجود، عـدم پرداختن به 
مشارکت شخصیت های حقوقی در قانون تجارت فعلی است. بزرگی 
پروژه ها، ضرورت همراهی طراحی و اجرا، چند رشته ای بودن نوع 
کارهـا در پروژه ها، ضرورت تأمین مالی پروژه ها توسـط پیمانکار 
و وجود ریسـك بـاالی اینگونه پروژه ها اقتضـا می نماید که چند 
شخصیت حقوقی روی قالب مشارکت با یکدیگر تفاهم نموده و بر 
روش اجرای مشارکت با یکدیگر توافق کنند و حاصل این تفاهمات 
و توافقات را به صورت یك قرارداد مشارکت تنظیم و امضا نمایند. 



37
37  

گاز و پتروشیمي.
ع��الوه ب��ر اینها ده ها تش��كل 
دولت��ي و غیردولتي در صنعت 
س��اختمان تاسیس شده اند که 
هر ی��ک در ارتقاي این صنعت 
و بهبود رواب��ط بین طرف هاي 
درگی��ر و دفاع از حقوق صنفي 
اعضاي خود مؤثر بوده اند. زماني 
تش��كل هاي صنع��ت س��اخت 
نق��ش واقعي خ��ود را ایفا مي 
نمایند که داراي اهداف روشن 
و انگی��زه هاي کافي باش��ند و 

نظام حكومتي نیز جایگاه تعریف ش��ده اي براي ایشان قائل بوده، 
از توانمندیهاي بالقوه تش��كل ها در راس��تاي تحقق اهداف اسناد 

باالدستي نظام بهره جوید.
تش��كل هاي صنعت س��اخت مي توانند در ارتباط با تدوین قوانین 
مورد نیاز صنعت س��اخت، تنظیم نمون��ه قراردادهاي این صنعت 
و روش هاي رس��یدگي به اختالفات ناشي از اجراي این قراردادها، 
نقش آفرین باش��ند. در واق��ع متولیان این صنعت اع��م از جایگاه 
کارفرمائي، مش��اوره و پیمانكاري دهه هاست که با مسایل مختلف 
اجراي پروژه هاي ساخت درگیر بوده، مستندات و تجربیات فراواني 
در این راس��تا اندوخته اند. این سرمایه گرانقدر مي تواند در اختیار 
متولیان امر قضا قرار گیرد و در تدوین قوانین مربوطه توس��ط قوه 
قضائیه به کار رود. از آنجا که قوانین رسیدگي به دعاوي قراردادهاي 
س��اخت در محاکم خاص بایس��تی توسط قوه قضائیه تنظیم و در 
هی��أت دولت بررس��ي و تصویب و نهایتاً به ص��ورت الیحه تقدیم 
مجلس شوراي اسالمي ش��ود، حضور نمایندگان این تشكل ها در 
کنار قواي قضائیه، مجریه و مقننه در مسیر تصویب، ابالغ و اجراي 

این قوانین ضروري بوده و فواید زیر را در بر خواهد داشت: 
1  تاثیرگذاري بر تنظیم قوانین با نگرش چند جانبه 

2  کمک به توجیه عوامل مؤثر در تصویب، ابالغ و اجراي قوانین
3  کمک به توجیه عوامل دخیل در اجراي قراردادهاي ساختماني 

)کارفرما  مشاور  پیمانكار(
4  تاثیرگذاري بر روند صحیح و روان اجراي این قوانین در مراحل 

عقد قراردادها، اجراي کار و حل اختالفات احتمالي 
مؤسس��ه تحقی��ق و توس��عه صنعت اح��داث به عنوان تش��كلي 
نس��بتاً فراگی��ر با اهداف تعریف ش��ده مي تواند بخ��ش بزرگي از 

دست اندرکاران صنعت ساخت در حیطه مشاوره و پیمانكاري را در 
فرایند تقنین نمایندگي نموده در آسیب شناسي اختالفات حقوقي  
ق��راردادي و در تنظیم، اطالع رس��اني و اص��الح قوانین آتي نقش 

ارزنده اي ایفا نماید.
انجمن شرکت های س��اختمانی در صورت بهره مندی از مشاوران 
حقوق��ی و ایجاد کمیت��ه ای حقوقی عالوه بر مش��ارکت مؤثر در 
تدوین قوانین و اصالح شرایط عمومی پیمان ها، می تواند به ایجاد 
و پایداری کمیس��یون های حل اخت��الف در وزارتخانه ها خصوصاً 
راه و شهرس��ازی، صنای��ع و معادن، نفت و نی��رو کمک نماید. به 
عالوه انجمن با بكارگیری کارشناس��ان خبره و مس��لط به مسایل 
حقوقی  قراردادی می تواند در صورت درخواست شرکت های عضو 
نمایندگی ایش��ان را در هیأت های داوری بنماید. این کارشناسان 
به لحاظ داش��تن تجربه و آشنائی به نكات خاص پیمانكاری قادر 
خواهن��د بود در هنگام ب��روز اختالف از حقوق اعض��ا دفاع و این 
حق��وق را اس��تیفا نمایند. البت��ه چنانچه ارائه خدم��ات مزبور به 
خوب��ی انجام ش��ود دریافت ما به ازای این خدم��ات از اعضا برای 
انجم��ن نیز مفید خواهد بود. نقش مه��م دیگری که برای انجمن 
شرکت های ساختمانی متصور است حل و فصل اختالفات احتمالی 
بین اعضا می باش��د. به عنوان مثال می توان به اختالف بین اعضای 
مش��ارکت های پیمانكاری و اختالف بین دو یا چند پیمانكار فعال 
در یک طرح یا پروژه اشاره نمود. ایجاد کمیسیون های موردی حل 

اختالف در این رابطه مناسب تر به نظر می رسد.
قدردانی: نگارنده از جناب آقای محمد کریم مشرف مشاور 
حقوقی  قراردادی و مدیر اسـبق دفتر حقوقی سازمان آب 
تهـران به خاطر راهنمائی های ارزنده و بازخوانی متن مقاله 

تشکر می نماید.

گاهی وضعیت کار حکم می کند که یك کنسرسیوم متشکل از 
شرکت هائی که هریك تخصص و توان انجام بخشی از پروژه را 
دارند تشکیل شود و لذا در اینگونه مشارکت ها غالبًا سهم کاری 
 اعضا با سهم مشارکت آنها منطبق است. گاهی روابط بین اعضا
  به گونه ای است که بر تشکیل یك مشارکت برای انجام یك
یا چند پروژه برای مدت محدود یا نامحدود به صورت مشترک 
قالب در  قابلیت های خود  هم افزائی  به  اقدام  لذا  و  دارند   توافق 

 یك سرمایـــه گذار مــــشترک )Joint Venture( می نمایند. 
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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    

 
روزی جوان جویای علم، نزد اس��تاد دانشمند و با کماالتی رفت و از او پرسید: من خیلی از مرگ می ترسم، 
این ترس همیشه و از بچگی با من بوده، نمی دانم چه کنم. شما می توانید به من بگویید چرا، من که زندگی 

خوبی دارم، کاری به کسی ندارم و دارم زندگی خودم را می کنم، چرا باید از این افكار رنج ببرم؟ 
استاد در جواب گفت : چه کسی به تو گفته که توداری زندگی می کنی؟ 

جوان مدتی فكر کرد و گفت:چون زنده ام؛ نفس می کشم؛ حرف می زنم؛ راه می روم و تصمیم می گیرم. 
استاد ادامه داد: دقیقاً به همین دالیلی که می گویی زندگی نمی کنی، بلكه فقط زنده هستی. عالیمی که تو 

از آن یاد می کنی، دلیل بر زنده بودن است؛ اما زنده بودن دلیل بر زندگی کردن نیست.
جوان پرسید: پس چگونه باید زندگی کنم؟ 

از کجا بدانم که دارم زندگی می کنم یا فقط زنده ام؟
استاد در پاسخ گفت: نعمت زندگی همانند چشمه نوری است که از درون، وجود تو را نورانی می کند، زمانی 
که تو از این منبع نورانی، زندگی دیگران را هم نورانی کردی و در ظلمت و تاریكی آنها، ش��مع امیدی در 
دلشان روشن نمودی، آن زمان است که با تقسیم نور دلت، به راستی زندگی می کنی. از عالیم این کرامت 
تو، آن است که لبخند شادی را بر لبان انسان های محتاج بنشانی، خوشبختی آنها را شاهد باشی، آنها را از 

بند برهانی و حس کنی که در شادی آنها شریک هستی، اما.....
اما کسی که تمام خوبی ها، شادی ها، ثروت ها و خوشبختی ها را برای خودش بخواهد و کسی را در آنها سهیم 

نسازد، در واقع مرده است. 
 جوان به سخنان استادش گوش داد، اما هنوز جواب یک سؤال برایش مبهم بود.

 پس پرسید: چه کسی مرا در شادی ها، خوبی ها و ثروتش با خود شریک می سازد؟ 
استاد از این سؤال لبخندی زد و ادامه داد: تا زمانی که آن چشمه نورانی در دل تو روشن است، تو احساس 
شادی و خوشبختی خواهی نمود و در واقع روشن شدن آن نور به معنی این است که تو مورد نظر و توجه 
واقع شده ای. وقتی دل تو نورانی و روشن است، تو دیگر احساس نیازی به نور نخواهی کرد؛ چرا که تو خود 

منبع نوری،پس آن زمان از مرگ بیمی نداشته باش؛ چرا که تو همیشه زنده ای و زندگی خواهی کرد.
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   محبت همه چیز را شكست می دهد و خود شكست نمی خورد.  )تولستوی(
   ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فكر می کنیم، درحالیكه پیوسته در اندیشة چیزهایی هستیم که نداریم   )شوپنهاور(

  لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنكه لحظه ها همان خوشبختی بودند  )علی شریعتی(
   تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخالق هم باید متمدن بود و برتری داشت. )لویی پاستور(

  باید دنبال شادی ها گشت چون غم ها خودشان ما را پیدا می کنند. ) فردریش نیچه(
   کمربند سلطنت، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و 

سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است. )نادر شاه افشار(
   اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما مي شد، سعي و عمل دیگر معني نداشت. )موریس مترلینگ(

   بهترین چیزها زمانی رخ می دهد که انتظارش را نداری. )گابریل گارسیا مارکز(
   الزم نیس��ت گوش کنید، فقط منتظر ش��وید. حتي الزم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید آرام و ساکن و تنها باشید. جهان آزادانه 
خود را به شما پیشكش خواهد کرد تا نقاب از چهره اش بردارید انتخاب دیگري ندارد؛ مسرور به پاي شما در خواهد غلطید. )فرانتس کافكا(

   گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است، در لحظه ای که خود نمی دانید، کشف خواهد شد. )جبران خلیل جبران(
   اگر جانت در خطر بود به جای پنهان شدن بكوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی. )ارد بزرگ(

   کسي که داراي عزمي راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض مي کند. )گوته(
   پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. )مهاتما گاندی(

  بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند. )امرسون(
   از دیروز بیاموز. براي امروز زندگي کن و امید به فردا داشته باش. ) آلبرت انیشتن(

  انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد. )چخوف(
  تمام افكار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. )گراهام بل(

  هیچ چیز ویرانگرتر از این نیسـت 
که متوجه شویم کسی که به آن اعتماد 

داشته ایم عمری فریبمان داده است...

  در جهان تنهـا یك فضیلت وجود 
دارد و آن آگاهی  است. و تنها یك گناه، 

و آن جهل است.

 مادری برای بیدار کردن پسـرش به بالین او رفت. 
مادر: پسرم بلند شو. وقت رفتن به مدرسه است. 

پسر: مامان؟ من نمی خوام برم مدرسه.
مادر: دو دلیل به من بگو که نمی خوای بری مدرسه. 
پسـر: اول اینکه همه بچه ها از من بدشان می آید. 
دوم، همه معلم ها نیز نسبت به من احساسی شبیه 

به دانش آموزان دارند.
مادر: آه خدای من! این که دلیل نمی ش��ود. زود باش تو 

باید به مدرسه بروی.
پس��ر: مامان دو دلیل برایم بیاور که من باید به مدرس��ه 

بروم؟ 
مادر: اول، تو اآلن پنجاه و دو س��اله هستی. دوم اینكه تو 

مدیر مدرسه هستی.
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در اغلب کش��ورهای جهان س��وم، یک ش��هر یا ی��ک پایتخت یا 
ی��ک بندر بزرگ، تمام امكانات اقتصادی و اجتماعی کش��ور را به 
خ��ود اختصاص داده و تقریباً دیگر ش��هرهای بزرگ و کوچک آن 
کش��ور را از توس��عه باز می دارد. یعنی توسعه یک شهر به قیمت 
 توس��عه نیافتگي و عقب ماندگی سایر مناطق کشور تمام می شود. 
به طوریكه سایر شهرهای درجه اول کشور در مقایسه با کالنشهر، 
کوچ��ک و کم اهمیت جل��وه می کند. معموالً ش��هرهای بزرگ در 

کشورهای جهان سوم از خصوصیات زیر بهره مند است.
1�  بیشترین سهم از  سرمایه های یک کشور را  به خود اختصاص 
مي ده��د.2� مس��یرهای بزرگ مهاجرتی را به س��وی خود  هدایت 
مي کن��د.3� نفوذ عمیق در الگوهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
کش��ور دارد.4� میزان مصرف آن در مقایسه با سایر شهرها، بسیار 
باالس��ت. 5� هرنوع الگوهاي روش س��نتي  و فرهن��گ وارداتی از 
دروازه های آن وارد کشورها می شود. 6� در توسعه و پیشرفت سایر 
شهرهای بزرگ تأثیرات منفی دارد و چه بسا که آنها را در حالت توقف 
و رک��ود نگه می دارد. 7� ف��رودگاه، هتل ها، خیابان ها و مغازه هایش 
نظیر معروفترین و ثروتمندترین ش��هرهای جهان پیشرفته به نظر 
می رسد. اغلب کشورهای آسیایی، در نخستین مرحله توسعه، همه 
تالش خود رابه اداره و توسعه یک شهر به کار می گیرند و یا از نظر 
اداری و سیاسی همه امكانات را در یک شهر بزرگ جمع می کنند تا 
از عهده اداره سازمانهای تولیدی و اداری برآیند. البته ممكن است که 
کشورهای پرجمعیت آسیا مثل چین و هند به جای یک شهر بزرگ 
دارای چند شهر پرجمعیت باشند اما باز برتری اقتصادی و فرهنگی 

یک شهر بر سایر شهرها سایه افكن می باشد.
بررسي ها نشان مي دهد که برخی از کالنشهرها نقش انگلی دارند 
و برخی دارای نقش توس��عه دهنده می باشند. شهر انگلی، شهری 
اس��ت که بیشتر مصرف کننده باش��د. هر چند در مقیاس محدود 
به تولید نیز دس��ت بزند. اما ش��هری می تواند نقش توسعه دهنده 
را داشته باش��د که برخورد آن بامسائل اقتصادی زمان، منطقی و 
به نفع جامعه شهری تمام شود. چنین شهری با تشكیالت منظم 
اجتماعی و اقتصادی قادر اس��ت شهرکها و روستاهای دیگر کشور   

را نیز  توسعه بخشد.
همانطوري که اشاره شد بزرگترین شهر در کشورهای آسیایی، همه 
امكانات را در خود جای می دهد. دارای خیابان های وسیع، پارکها، 
اگوي شهري، برق کافی، آب سالم و مدارس و دانشگاه هاست اما این 
یک هشدار است در برابر این بخش پررونق و زیبا در بخش مقابل 
آن، در خیابان ه��ا و کوچه های تنگ و باریک به کودکان  بی کس 
و آواره برخورد می کنیم که مس��ئولیت نگه��داری خواهر یا برادر 
کوچكتر از خود را نیز دارند. این کودکان که خود و خانواده ش��ان 
اغلب مهاجران روستایی می باش��ند از والدینشان فرمان نمی برند 
ام��ا از جامعه ش��هری و قوانین آن می ترس��ند. در این بزرگترین 
ش��هرها، جوانان مهاجر خس��ته و درمانده به نظر می رسند پس از  
مدتها   در جستجوي کار مداوم و عدم دستیابي به آن. بیكاری های 
فصلی آزارشان می دهد. گاهی ناهارشان را در همان گوشه خیابان 
می خورند. از رفتن به خانه خود گریزانند و در ش��هر به این س��و و 
آن سو کشیده می ش��وند و چه بسا که به کارهای مجرمانه دست 
می زنند. کم غذایی و س��وء تغذیه این جوان��ان را همواره رنجور و 
خواب آلود نش��ان می دهد هرچند که جوانان مهاجر در بزرگترین 
و ثروتمندترین ش��هر یک کشور زندگی می کنند اما برای سالیان 
دراز نمی توانند خود را با ش��هر هماهنگ کنند و همواره احساس 

بیگانگی می کنند.
براساس نظر برخی از نظریه پردازان اجتماعی، کشورهایی که دارای 
یک کالنش��هر و یا یک شهر بس��یار بزرگ می باشند معموالً جزو 
کشورهایی هستند که تا این اواخر از جهات سیاسی و اقتصادی به 

کشورهای دیگر وابسته بوده اند.
شهرهای بزرگ جهان سوم، با شتاب فزاینده تر از شهرهای ممالكت 
صنعتی، توس��عه می یابند. چنانكه در س��ال 1950، در کشورهای 
جهان سوم تنها یک شهر یعنی بوئنوس آیرس بیش از 4 میلیون 
نفر جمعیت داش��ت. این رقم در س��ال 1960 به 8 شهر رسید در 
همان زمان کش��ورهای صنعتی دارای 10 شهر بیش از 4 میلیون 
نفر جمعیت بودند. س��ال 1980، در کش��ورهای جهان سوم، 22 
شهر بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داشت در حالی که این نسبت 

در کشورهای صنعتی و پیشرفته به 16شهر بالغ  گشت.
جهت آشنایی با حقایقی که تاکنون در تاریخ بشر دیده نشده است 
نسبت جمعیت حاشیه نشین و زاغه نشین شهرهای جهان سوم را 

نسبت به جمعیت شهری، در پاره ای از شهرها ذکر می کنیم:
ش��هرهای: کلكته 67درصد، بوگوتا 60درص��د، بمبئی 45درصد، 
کاراکاس 42درصد، لیم��ا 40درصد، مانیل 35درصد، ریودوژانیرو 
30درص��د، جاکارتا 26درص��د، و در کراچ��ی 23درصد جمعیت 
شهری در زاغه ها و بخش حاشیه نشین زندگی می کنند. چنین به 
نظر می رسد که در آینده نزدیک نصف جمعیت شهری دنیا، ساکن 

حلبي آبادها و گتوها خواهند بود.
به مرور در کش��ورهای جهان سوم، زیستگاه انسان توانایی خود را 
از دس��ت می دهد. محیط زیست آلوده می شود، خاکها بازده خود 
را از دس��ت می دهند، جنگل ها و فضاهای س��بز نابود می گردد و 
بیابانها وس��عت می یابد. بدینس��ال پیش بینی می ش��ود در آینده 
ش��هرهای جهان س��وم به اردوگاه فقیران دنی��ا تغییر نقش دهد. 
چشم اندازهای شهری دگرگون ش��ود و از هم اکنون این سئواالت 
مطرح می گردد: صدها میلیون شهرنش��ین در کدام پس��ت شغلی 
به کار گرفته می شوند؟ چند صد میلیون نفر از شهرنشینان بیكار 
خواهند بود؟ زمانی که نصف جمعیت شهری ساکن گتوها باشند 
شهر چه منظره ای خواهد داشت؟ مسائل گوناگون شهری چه سایه 
س��نگینی بر شهر خواهد افكند و باالخره در شهرهای جهان سوم 

چند ده میلیون دستفروش خواهیم داشت؟
در ایران که در سال 1285 شمسی جمعیت آن حدود 12 میلیون 
نفر بوده اس��ت، فقط 20درصد مردم در شهرها سكونت داشته اند. 
یعنی کل جمعیت س��اکن در ش��هرها، دو میلیون و چهارصدهزار 
نفر بوده که این آمار در سال 1385 )یكصدسال بعد( که جمعیت 
آن حدود 70میلیلون نفر ش��ده، آمار شهرنشینی هم به 66درصد 
رس��یده؛ یعنی جمعیت مردم شهرنش��ین ایران در سال 85 طبق 
آمارهای اساسی به 46 میلیون نفر رسیده است. بدیهی است برای 
هجوم چنین جمعیتی به شهرها اگر چه تعداد شهرها نیز افزایش 
یافته اما کیفیت زندگی در آنها پیش��رفت چش��مگیری نداش��ته 
اس��ت، لذا سیل جمعیت به ویژه گروه جوانان جویای کار به سوی 
پایتخت که امكانات و اش��تغال در آنجا بیشتر بوده سرازیر شده و 
ما شاهد وضعیت انفجاری جمیعت در پایتخت هستیم که به نوبه 

خودمسائل گفته شده را در پی داشته است.
خوشبختانه دولت های پس از انقالب اسالمی به این مسئله توجه 
خاص مبذول داش��ته اند اما هنوز تا رس��یدن ب��ه مرزهای کیفیت 

استاندارد زندگی در کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی داریم.

نگاهی به وضعیت شهری دركشـورهای جنوب
مهندس مجتبی ضرابی/ عضو کمیسیون انتشارات
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طرح پیشنهادي ارتقاي جایگاه و وظایف انجمن شركت هاي ساختماني
مهندس محمد کنگاني/ عضو کمیسیون انتشارات

 مقدمه :سندیکای شرکتهاي سـاختماني نمایندگي جمع 
کثیري از شرکتهایي را بر عهده دارد که اساس فعالیت آنها 
پروژه محوري اسـت . سیاست هاي توسعه اي طي سالیان 
گذشته در امر احداث زیر ساخت ها و تاسیسات زیر بنائي 
بـه همراه درخواسـت و حمایتهـاي دولت در این راسـتا ، 
موجبات جذب و اسـتمرار حضور شرکت هاي پروژه محور 
به ویژه شرکتهاي ساختماني در پروژه هاي عمراني گردید. 
طي سالیان گذش��ته ، کاهش اعتبارات عمراني به همراه افزایش 
تعداد شرکتهاي ساختماني در سطح کشور و مهم تر از آن واگذاري 
بخش عمده اي از پروژه هاي عمراني به شرکتها و ارگانهاي دولتي 
و ش��به دولتي ، موجب گردید که ش��رکتهاي ساختماني صرفا" 
بتوانند در بخش بسیار کوچكي از حجم کالن پروژه هاي عمراني 
حضور داش��ته باش��ند ، حضوري که عمال" با افزایش قیمت ها ، 
کاهش حجم اعتبارات تخصیص یافته و عدم پرداخت کارکردهاي 
پیمانكاران متناس��ب با پیشرفت پروژه موجبات بدهي شرکتهاي 
ساختماني به اش��خاص ثالث  و سیستم بانكي را فراهم آورده در 

حالیكه از پرداخت مطالبات پیمانكاران خبري نمي باشد.
بنا به گقته یكي از مدیران س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي تعداد 
بیست هزار شرکت رتبه بندي شده در کشور وجود دارد و چهل و 
هشت هزار شرکت دیگر در مرحله دریافت رتبه بندي از سازمان 
مدیریت مي باشند ، از سوئي دیگر بنا به گفته یكي از اقتصاددانان 
که س��قف اعتبارات عمراني در س��ال 1390حدود ده درصد کل 
بودجه مي باش��د . ک��ه با فرض تخصیص ص��د در صد اعتبارات 
عمراني مصوب و تقسیم کل اعتبارات عمراني بین شصت و هشت 
هزار شرکت ساختماني  ، آیا رقم سرانه ناخالص حاصله ، از قابلیت 
پوشش هزینه هاي دفتري این شرکتها را برخوردار است ؟ قطعا" 

پاسخ منفي است . 
در حالي که بخش مس��كن س��ي و پنج درصد اقتصاد کشور را به 
خود اختصاص داده و بیش از پنجاه و پنج درصد اقتصاد کشور به 
طور مستقیم بر پایه صنعت احداث استقرار است ،  و تنها بخش 
کوچكي از فعالیتهاي عمراني کش��ور در قالب پروژه هاي عمراني 
دولت تعریف ش��ده اند . آیا شرکتهاي ساختماني توانسته اند در  
اجراي پروژه هاي غیر دولتي و خصوصي از نقشي موثر و گسترده 
برخوردار باشند ؟ و یا اینكه به علت سیاست گذاري هاي نادرست 
و عدم نظارت بر این بخش از فعالیت هاي عمراني ، یک بناء و یا 
به اصطالح معمار تجربي احداث هر گونه س��اختمان ، راه ، پل و 

...... بدون هیچگونه کنترل و نظارتي را عهده مي باشند .  
از آنجا که در تمامي کشورهاي پیشرفته و یا در حال توسعه انجمن 
هاي صنفي و یا سندیكاها برنامه ریزي و تنسیق امور صنف و ایجاد 
و توس��عه بازار کار براي اعضاء در  اختی��ار دارند و در چهارچوب 

سیاستها و برنامه هاي کالن توسعه ملي حرکت مي نمایند . 
با توجه به جایگاه صنعت احداث در اقتصاد کش��ور ، انجمن هاي 
صنفي مرتبط با صنعت احداث در جایگاه اصلي و واقعي خود قرار 
ندارن��د به گونه اي که اینک انجمن ه��ا فقط با حدود 30 درصد 
از ظرفی��ت هاي موجود به فعالیت ادامه م��ي دهند. که آنهم در 
ارتباط با پروژه هاي عمراني و دولتي اس��ت . و س��ایر س��اخت و 
س��ازها را در بخش خصوصي، در بر نمي گیرد. شرایط جغرافیایی 
ویژه با موقعیت قرار گرفتن کشور در محدوده دو کمربند شمالي 
و جنوب��ي زلزله و وقوع زلزله هاي س��همگین ک��ه عالوه بر ورود 

خسارات مالي بسیار کالن ، خسارات جاني زیاد و جبران ناپذیری 
را به همراه داشته است . با چنین مختصات ضروری است که امر 
ساخت و ساز در قالب صد در صد تخصصي و از طریق شرکتهاي 
ذیصالح و رتبه بندي شده صورت گیرد که در راستاي نیل به این 
مهم الزم است که انجمن هاي مرتبط با صنعت احداث در جایگاه 
حقیقي و واقعي خود قرار گرفته و ضمن تدوین و ارائه برنامه هاي 
خ��ود به مراجع ذیصالح امر تایی��د صالحیت، رتبه بندي و صدور 
پروانه اش��تغال  اعضاي خود را با نگرش ب��ه نیازهاي روز جامعه 
عهده دار گردد.  لذا صدور پروانه کار ش��رکت  هاي س��اختماني و 
رتبه بندي آنها بایستي از طریق انجمن صورت گیرد . که با توجه 
به توانمندي و تمایل ش��رکتها در امر فعالیت در داخل و خارج از 

کشور مي توان آنها را به ترتیب زیر طبقه بندي نمود: 

1- انواع پروژه ها  
1-1- پروژه هاي درون مرزي         1-2- پروژه هاي برون مرزي 

1-1- پروژه هاي درون مرزي 
1-1-1- پروژه هاي دولتي     2-1-1-  پروژه هاي خصوصي 

2- روش هاي اجراي کار 
1-2- طراحي      2-2-   طرح و ساخت 

3-2-  ساخت        4-2-  طرح و ساخت و سرمایه گذاري

3- تخصص ها 
پیمانكاري دولتي   -3-1

پیمانكاري خصوصي   -3-2
انبوه سازي   -3-3

1-3- پیمانكاري دولتي 
1-1-3-  پیمانكار ابنیه 

2-1-3-  پیمانكار راه و تونل 
3-1-3-  پیمانكار رسته آب 

.....................  -3-1-4
......................
....................
ي-3-2-

2-3-  پیمانكار خصوصي 
1-2-3-  پیمانكار ابنیه سبک 

پیمانكار ابنیه سنگین   -3-2-2
3-2-3-   پیمانكار صنعتي 

....................  -3-2-4
.......................
.....................
ي-3-3- 

انبوه سازي   -3-4
1-3-3-   سازنده 

2-3-3-   سرمایه گذار
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 در ابتدای این جلسـه مهندس ملکیانی فرد عنوان کردند: 
چن��د روز قبل درباره الیحه طرح نظ��ام پیمانكاری که در مجلس 
مطرح ش��ده اس��ت خدمت مهندس اولیاء بودیم. ایشان معتقد به 
بازنگ��ری در چهارچ��وب کل نظام فنی و مهندس��ی و جمع   بندی 
خواسته های انجمنهای ش��اغل در صنعت احداث بودند و یک ماه 
فرصت قائل شدند تا روی آن کار شود. نظام مهندسی بر این عقیده 
ب��ود که ما می خواهیم نظامی م��وازی آن ایجاد کنیم در حالی که 
نظام مهندسی روی همه مسائل پیمانكاری اشراف ندارد. از سویی 
این اش��كال بر آن وارد اس��ت که به نوعی تداعی کننده واحدی از 
دولت تش��كیالت دولتی را متبادر به ذهن می س��ازد. درباره طرح 
نظ��ام پیمانكاری هم فكر کردیم اس��م نظام روی آن نباش��د بهتر 
است چون خواسته همه انجمنهای شاغل در صنعت احداث داشتن 

جایگاه قانونی برای دفاع از شرایط خود است. 

انجم��ن ما تاب��ع قانون 101 وزارت کار اس��ت. اص��وال انجمنهای 
پیمانكاری همه ثبت وزارت کار هس��تند و جامعه مش��اوران ثبت 
وزارت کشور. البته اخیرا ما برای ثبت شدن در اتاق بازرگانی اقدام 
کردیم چون اتاق تریبون خوبی برای پیگیری مس��ائل ملی است. 
در بخش سازندگی مملكت منافعی عكس منافع ملی وجود ندارد. 
مهندس مقیمی در ادامه عنوان کردند: در س��الهای قبل به بودجه 
عمرانی و نقدی کشور وابسته بودیم. بودجه ای که در قانون می   آمد 
و نشان می داد درآمد و هزینه چقدر است. در واقع منابع محدودی 
در اختیار دولت بود. االن منابع مختلفی در اختیار دولت است که 
میتواند از آن برای انجام کار حداکثر استفاده را ببرد. ضمن این که 

با باال رفتن قیمت نفت درآمد هم باال رفته است.
در برنامه چهارم با تعبیه حس��اب ذخیره ارزی  تا 50 درصد از مازاد 
درآم��د ارزی  ب��ه بخش خصوصی داده می-ش��د. بقی��ه آن هم  با 
مصوبات دولت و مجلس در جای دیگر هزینه 
می   گردید. س��ال گذش��ته تصویب شد 20 
درصد از درآمدها به حساب صندوق توسعه 
ملی برود، که طبق اساسنامه آن 20 درصد از 
درآمدهای نفتی برای کار در بخش خصوصی 
اختصاص یافته است. این پول فقط در اختیار 
بخش خصوصی و شهرداریها قرار می گیرد 
که به صورت وام ارزی از آن اس��تفاده کنند. 
البته 10 درصد از آن نیز به صورت ریالی در 

اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد. 

بر اساس قانون اساسی ما می توانیم از امکانات ارتش و سپاه برای 
بعضی کارها در زمان صلح اسـتفاده کنیم. ولی این به آن معنی 
نیسـت که همه کارها به آنها واگذار شـود. اگر کشور احتیاج به 
حضور این نیروها داشته باشد با اجازه مقام رهبری می توان کارها 
را به این بخش ارجاع داد در حالی که ما داریم عکس آن را انجام 
می دهیـم یعنی کار را به آنها ارجـاع میدهیم و اگر کاری اضافه 
آمد به بخش خصوصی واگذار می کنیم که این خالف قانون است

در دی��دار اعضای انجمن با اع��ضای ک��ميسي�ون ع����مران مجلس م�����طرح شد:

هدایت مدیریت به سمت سرمایه گذاری؛
 الزمــه شــرایــط جـــدیــد

روز چهارشنبه 20 مهرماه مهندس مقیمی و مهندس اولیاء اعضای کمیسیون عمران مجلس، مهندس شهرام حالج عضو مرکز پژوهشهای 
مجلس، و دکتر بهمن آرمان مهمان انجمن شرکتهای ساختمانی بودند. مهندس اکبری و مهندس فدایی از کانون سراسری، مهندس 
ملکیانی فرد، مهندس خوانساری، مهندس نوروزی، مهندس دادمان، مهندس ضرابی و دکتر علیزاده از دیگر حاضران در این جلسه بودند.
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این منبع مطمئن در اختیار بخش خصوصی اس��ت تا 
با آن کار کن��د. در قانونهای بودجه قبلی برای اجرای 
اصل 44 پول به حساب خزانه می رفت وصرف حقوق 
و اضاف��ه کار و مزایا و گاهی هم صرف س��هام عدالت 
می شد. ولی ما در بودجه 89 پیشنهاد کردیم 5 هزار 
میلیارد تومان از س��هامی که دولت می   خواهد واگذار 
کن��د در اختیار پیمانكاران بخش خصوصی قرار گیرد 
تا با آن کار انجام دهند. متاسفانه دولت سال قبل زیاد 

متوجه اهمیت این موضوع نشد، بخش خصوصی هم که خیلی به 
دولت اعتماد نداش��ت پیگیراین امر نشد. بنابرین با وجود تصویب 

این قانون تا آذرماه دستورالعمل آن بیرون نیامد. 
سال گذشته نتوانس��تیم خیلی خوب از این قانون استفاده کنیم 
و فق��ط یک و نیم میلیارد دالر به عنوان طلب ش��رکتهایی که با 
وزارت نیرو کار می کردند هزینه شد. امسال دولت متوجه شد این 
منبع مطمئن است و در قانون بودجه 22 میلیارد دالر لحاظ شد تا 
سهام مربوط به دولت را به فروش برود و در اختیار پیمانكاران قرار 
گیرد. البته برای این کار پیمانكار باید از طریق مزایده شرکت کند 
و برنده شود. قبال بعد از انجام کار صورت وضعیت تحویل می شد 
و هر وقت از س��وی خزانه تخصیص می یافت پول را می دادند ولی 
این س��هام هر وقت به پیمانكار تعلق گرفت میتواند همان ساعت 
در ب��ورس و فراب��ورس آن راعرضه و پول خود را بگیرید. هر چند 
چون این رویه در روش��های تامی��ن منابع مالی تغییر ایجاد کرده 

است هنوز برخی از پیمانكاران ما آن را قبول ندارند.
سومین مسئله استفاده از اوراق مشارکت است. در سال 88 برای 
اولی��ن بار در قانون اجازه داده ش��د دولت 2 میلی��ارد دالر اوراق 
مشارکت ارزی بفروشد تا ایرانی ها با ارز هم بتوانند اوراق مشارکت 

خریداری نمایند. 
مطلب بع��دی که در قانون بودجه مورد توج��ه قرار گرفت بحث 
فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای انتفاعی بود. در حالی 
که در وزارت راه طرح انتفاعی کم اس��ت و فقط آزادراهها انتفاعی 
هستند. اگر اوراق مشارکتی که اجازه فروش آنها صادر شده جمع 
ش��ود مبلغ آن از بودجه بیشتر می   ش��ود. عمال دست دولت برای 
انج��ام پروژه   های بزرگ باز ش��ده اما به علت این که روح قانون را 
خوب متوجه نش��ده   ایم در اجرا موفق نمی   ش��ویم و بدون این که 
هیچ اقدامی صورت گرفته باش��د به آخر س��ال می رسیم . قانون 
واضحی نوش��ته شده ولی در مورد آن به جامعه اطالعات روشنی 
داده نش��ده است. باید مرکز پژوهش��ها و نماینده های موجود در 
کمیسیونها با انجمنها و مردم صحبت می کردند. از زمان قاجاریه 
تا حاال دولت س��رمایه گذاری کرده و ح��اال طبق اصل 44 قرار بر 
واگذاری است. اگر اموال را بفروشیم و به هزینه های جاری تبدیل 

کنیم فق��ط امكانات دولت را فروخته ای��م. در عمل هم طی این 
س��الها هرچه دولت داش��ت به هزینه های جاری تبدیل کرده ایم. 
از پارس��ال که دادن سهام دولت به پیمانكارها و تاسیس صندوق 
توس��عه ملی تصویب شد نیت این بود که امكانات دولت را تبدیل 

به احسن کنیم و این کار مهمی بود که مجلس انجام داد.
در م��ورد س��هام عدال��ت بدتری��ن روش این بود ک��ه کارخانه ها 
به س��هامی که به مردم واگذار ش��وند تبدیل ش��ود در حالی که 
می توانس��تیم کارخانه ها را به پیمانكاران بفروشیم و بعد از ایجاد 
شرایط مناسب با استفاده از مكانیزمهای سودآور و سرمایه گذاری 

جدید آنها را سهام دار کنیم. 

در ادامـه مهنـدس اکبری دربـاره فاینانس پرسـیدند که 
مهنـدس مقیمی در پاسـخ گفتند: اج��ازه فاینانس داخلی و 

خارجی به مجلس داده شده است. 

مهندس خوانسـاری درباره نحوه توزیع پول ذخیره شـده 
در صندوق توسـعه پرسـیدند که مهندس مقیمی گفتند: 
صندوق توس��عه با صندوق ذخیره ارزی فرق دارد و نحوه ارتباط 
با بخش خصوصی توس��ط هیات امنا است که رئیس و اعضای آن 
توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. هیات امنا طرح   ها را اولویت 
بندی می   کند و بر اساس دستورالعمل   ها و اساسنامه وجوه را بین 
مردم تقس��یم می   کنند. به هر حال هی��چ راهی برای دولت وجود 

ندارد که از این صندوق یک دالر هم برداشت کند.  
مهنـدس ملکیانـی فرد عنـوان کردند: آی��ا مجلس تعریفی 
از بخش��های عموم��ی و خصوصی و دولتی و تعاون��ی دارد؟ البته 
اختالف دیدگاه عمده درباره تعریف بخش خصوصی است. از نظر 
ما قرارگاه خاتم االنبیا و قرارگاههای دیگرهمگی صددرصد دولتی 

محسوب می   شوند. اصال مكانیزم مالی آنها این را نشان می دهند.

دکتر آرمان خاطرنشـان کردند: اساس��نامه تبدیل حساب به 
صندوق در زمان آقای مظاهری تنظیم ش��د. تنها شرکتهایی که 
20 درصد س��هام آنها متعلق به دولت اس��ت خصوصی محسوب 
می ش��وند ولی اگر این س��هم ب��االی 20 درصد باش��د دولتی به 

 اگر این سهام قابل عرضه در بورس است دولت آن را 
عرضه و تبدیل به ریال کند و مطالبات را پرداخت کند 
و اگر قابل عرضه نیست پیمانکاران را درگیر آن نکند 
چون پیمانکاران به اندازه کافی ریسك دارند و درگیر 
کـردن پیمانکار بـه کار غیرمرتبط به صالح نیسـت.
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ش��مار می آیند. صندوق توس��عه ملی وام را به صورت ارزی برای 
خرید تجهیزات میدهد که همین امر صندوق را برای ش��رکتهای 
س��اختمانی غیرقابل دس��ترس و نامطمئن می کند. بحث دیگری 
که باید به آن توجه ش��ود این اس��ت که دیگر در دنیا دولتها سد 

و نیروگاه نمی سازند و بخش خصوصی این کار را انجام میدهد. 
مهندس مقیمی خاطرنش��ان کردند: اگر 2 نف��ر از اعضای هیات 
مدیره شرکتی دولتی باشند از دید صندوق توسعه ملی آن شرکت 
خصوصی به ش��مار نمی آید. بر اساس قانون اساسی ما میتوانیم از 
امكانات ارتش و س��پاه برای بعضی کارها در زمان صلح اس��تفاده 
کنیم. ولی این به آن معنی نیس��ت که همه کارها به آنها واگذار 
ش��ود. اگر کشور احتیاج به حضور این نیروها داشته باشد با اجازه 
مق��ام رهبری می توان کارها را به این بخ��ش ارجاع داد در حالی 
که ما داریم عكس آن را انجام می دهیم یعنی کار را به آنها ارجاع 
میدهیم و اگر کاری اضافه آمد به بخش خصوصی واگذار می   کنیم 
که این خالف قانون است. طبق قانون قرار بر این بود در مناطقی 
ک��ه پیمانكاران بخش خصوصی به دالی��ل امنیتی نمیتوانند کار 
انجام دهند این نیروها وارد ش��وند در حالی که این نیروها دنبال 
این بودند که کارهای کوچک را در شهرس��تانها هم واگذار کنند. 
اگر بخش خصوصی ما یک بخش جدی و فعال و حاضر در صحنه 
باش��د این اتفاق نمی افتد. بخش خصوصی ک��ز کرد و راه را برای 

حضور این بخش هموار کرد. 

در ادامه مهندس اولیاء عنوان کردند: مجلس خانه مردم است 
و باید از همه اقش��ار در آن باش��ند. مجل��س باید بیانگر حرفهای 
بخش خصوصی  و مردم باش��د. مش��كالت ما به س��ابقه تاریخی 
مملكت برمی گردد که همیش��ه دولت در اداره کش��ور حاکمیت 
مطلق داش��ته اس��ت. هر چند از برنامه چهارم زاویه دید تا حدی 
عوض ش��د و تصمیم گرفته ش��د تصدیها کاهش یابد و به بخش 
خصوصی میدان داده شود ولی عمال میدان داری شرکتهای شبه 
دولتی ادامه یافت. با این همه نباید گذاش��ت مجموعه های دولتی 

میدان داری را ادامه دهند.
اعضاي انجمنها و تشكال باید اعتماد به نفس را در خود تقویت کند 
و با فرستادن نمایندگانی تعامل و ارتباط  خود را با مجلس قوی   تر 

کند. هر کجا ابهام و اعتراص هست باید اعالم شود مخصوصا وقتی 
از موازین عدول می شود. پیشنهاد من این است که از ظرفیتهای 
قانون برنامه اس��تفاده ش��ود و اعضای انجمنها مجموعه اطالعات 
مربوط به این برنامه ها و آئین نامه ها را بررسی و بر آن مسلط باشند 
تا بتوانید روی آن مانور دهند. باید از حریم کسب و کار خود دفاع 
و شرایط را برای کار مهیا کنید. دولت باید به حاکمیت بپردازد و 

کم کم از تصدیگری صرفنظر کند. 

در ادامه این جلسه مهندس دادمان عنوان کردند: فرمایشات 
مهندس مقیمی درباره بودجه س��الهای قبل کامل و جامع بود اما 
بحث اصلی در این زمینه دو ش��رطی اس��ت که در سال 89 برای 
پرداخت طلب پیمانكاران بود و محقق نش��د. اگر این سهام قابل 
عرضه در بورس اس��ت دولت آن را عرضه و تبدیل به ریال کند و 
مطالب��ات را پرداخت کند و اگر قابل عرضه نیس��ت پیمانكاران را 
درگیر آن نكنند چون پیمانكاران به اندازه کافی ریس��ک دارند و 
درگی��ر کردن پیمانكار به کار غیرمرتبط به صالح نیس��ت. درباره 
نش��ر اوراق قرضه خزانه اس��المی نیز ما پیش��نهاد کردیم منابع 
تعریف ش��ده در بودجه پشتوانه این اوراق باشد و خزانه اوراقی با 
سررسید یک ساله چاپ کند و در اختیار پیمانكاران قرار دهد که 

به جمع بندی عملیاتی نرسید.
طرح دیگر برای اس��تفاده از بندهای بودجه تبادل ثروت با ثروت 
بود یعني تبادل سهام با سهام قابل تبادل برای پیمانكاران و تبدیل 
این س��هام برای افزایش سهام یا تاسیس یک بانک که در چرخه 

بررسی ماند و به نتیجه نرسید.
متاسفانه به جای پرداخت مطالبات پیمانكاران از این منابع از آن 
برای امور دیگری اس��تفاده می   شود. قانون به نام بخش خصوصی 
تصویب می   ش��ود ولی به کام دیگران است. این روشهای اجراست 
که بخش خصوصی را هر روز عقب رانده اس��ت. این عقب راندگی 
ناش��ی از رفتاری است که در فضای کسب و کار وجود دارد حتی 
س��ازمان مدیریت دو روش متفاوت ب��رای درجه بندی دارد، یكی 
برای ما و یكی برای ش��رکتهای دولتی. ام��روزه همه فراخوانها با 
این شعار اس��ت که بروید و منابع مالی بیاورید. چرا؟ چون سعی 
بر اس��تفاده از منابعی است که تصور می   شود در بخش خصوصی 

وجود دارد. 

بعد از سـخنان مهنـدس دادمان، مهنـدس اکبری بازرس 
کانون سراسـری ضمن تش��كر از انجمن شرکتهای ساختمانی 
ک��ه امكان حضور در میزگرد را برایش��ان فراهم نم��وده از آقایان 
مهندس مقیمی و مهندس اولیاء به عنوان مهندس��ینی که ضمن 
داشتن سوابق اجرایی موفق در بخش دولتی با تشكلهای خصوصی 
صنفی، حرفه ای و مهندس��ی کشور آش��نایی کامل دارند سخنان 
خود را آغاز نمود. او با اش��اره به صحبتهای آقای مهندس مقیمی 
اعالم کرد که ما س��ختی های سیاس��ت گذاری در امور برنامه و 
بودجه را با توجه به س��از و کارهای موجود می دانیم و از موانع و 
مشكالت و محدودیت های سر راه شما برای جهت گیری مناسب 
در امر قانونگذاری آگاهی��م و همین اندازه که نمایندگان محترم 
مجلس ش��ورای اس��المی زمینه را 
ب��رای اس��تفاده پیمان��كاران بخش 
خصوصی از روشهای  مختلف مالی 
آماده نموده اند تشكر و قدردانی می 

کنیم.
     درس��ت اس��ت ک��ه پیمانكاران 
م��ی توانن��د قس��متی از 50 درصد 
موج��ودی صن��دوق توس��عه مل��ی 

 تنها شـرکتهایی که 20 درصد سـهام آنها متعلـق به دولت 
اسـت خصوصی محسوب می شـوند ولی اگر این سهم باالی 
20 درصد باشـد دولتی به شمار می آیند. صندوق توسعه ملی 
وام را بـه صورت ارزی برای خرید تجهیزات میدهد که همین 
امر صندوق را برای شرکتهای ساختمانی غیرقابل دسترس و 

نامطمئن می کند.
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اس��تفاده نماین��د و همچنی��ن 50 
درصد از فروش س��هام کارخانه های 
دولت��ی را از طریق مزای��ده بعنوان 
ص��ورت وضعیت دریاف��ت نمایند یا 
اعتبار پروژه ها را می ش��ود از طریق 
فروش اوراق مشارکت تأمین نمود و 
همچنین استفاده از فاینانس داخلی 
و خارجی برای تأمین مالی پروژه ها 

میسر می باشد اما الزم است برای استفاده بهینه از امكانات مطرح 
شده مواردی را به شرح آتی خدمت جنابعالی و سایر حضار محترم 

عرض کنم.

     اوالً : ب��ا اذع��ان به اینكه رویكردهای جدید قانون در خصوص 
تأمی��ن اعتبار پروژه  ها، ه��م دغدغه پیمانكاران را ت��ا اندازه  ای در 
ارتباط با مش��كالت تخصیص بودجه کم می  کند، هم بدینوسیله 
امكانات ملی، خصوصاً در ارتباط با فروش سهام کارخانه  ها و اموال 
دولتی از گزند هزینه ش��دن در امور ج��اری مصون می  ماند و در 
اصل تبدیل به احسن می  شود اما تفكر و سازوکارهای پیمانكاران 

و دولت می  بایست متناسباً تغییر کند.
 

   دومـاً : مطمئن��اً م��ا در راس��تای منافع ملی و ایجاد اش��تغال 
برای پیمانكاران عضو تش��كل  هایمان با توجه به توصیه  های آقای 
مهندس مقیم��ی و آقای مهندس اولیاء فعالتر خواهیم ش��د و با 
هم  افزایی امكانات همه تش��كل  های پیمانكاری و از طریق ارتباط 
مستقیم و رو در رو با مسئولین محترم ذیربط بخصوص در مجلس 
ش��ورای اسالمی و دست  اندرکاران اجرایی دولتی نسبت به تنظیم 

سازوکارهای الزم و اطالع رسانی به اعضا اقدام خواهیم نمود.
  

   سوماً : از دولت محترم هم انتظار داریم که هم اهمیت رویكردهای 
جدی��د را دریافت نماید و هم نس��بت به فراهم نمودن زمینه  های 
اج��رای قوانین و مق��ررات ذیربط از طریق تهیه دس��تورالعمل  ها، 
آیین  نامه  ه��ا و همچنین تغییر تفكر در مدیران میانی و همچنین 

نظارت بر امور مربوطه اقدام نماید.
  

   چهارمـاً : بخش خصوصی و پیمان��كاران در موارد متعددی از 
عدم اجرای کامل مقررات شدیداً دچار خسارت می  شوند و انتظار 
دارند مجلس شورای اسالمی و دیگر دستگاه  های مسئول کنترل و 
نظارتی بدون اغماض و هوشمندانه عملكرد کارفرمایان و مجریان 
را زیر نظر داش��ته باشند و از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قوانین 
و مقررات س��ریعاً پیش��گیری نمایند تا پیمانكاری که قرار است با 
دادن ضمانتنامه و برنامه زمانبندی نسبت به اجرای تعهدات خود 
در زمان محدود اقدام نمایند. از قانون  شكنی  ها یا تاخیر در اجرای 

تعهدات کارفرمایان آسیب  های جدی و شكننده نبیند.
وی اف��زود: پیمانكاران بخش خصوصی در مقایس��ه با پیمانكاران 
کش��ورهای منطقه از توانمندی  های بالق��وه باالیی برخوردارند اما 
بعلت  های گوناگون از جمله عدم حمایت  های دولتی موفق نشده  اند 
جایگاه بحق خود را به دست آورند، حتی در سالهای اخیر به علت 
حاکم شدن بیشتر تفكر دولتی در اقتصاد ملی، مدیران شرکت  های 
ایران��ی حتی از دریافت به موقع مطالبات خ��ود از دولت یا جوایز 
صادراتی محروم ش��ده ان��د ، از مقررات دس��ت و پاگیر که وضع 
می  ش��ود ناراضی  اند و از رقابت با ش��رکت  های دولتی رنج می  برند 
و ای��ن امور باعث ش��ده که تحت فش��ار بانكهای ط��رف معامله، 
فروشندگان، کارمندان، کارگران و پیمانكاران جزء خود قرار گیرند 
و بجای اینكه ش��رکتها در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند اکثراً با 

از دست دادن امكانات تضعیف شده و بعضاً در آستانه ورشكستگی 
قرار گیرند بدون اینكه خواسته باشم خارج از موضوع صحبت کنم 
اما برای نجات پیمانكاران بخش خصوصی مواردی را الزم می  دانم 
که حتماً از این تریبون اس��تفاده کرده و به سمع مسئولین دلسوز 

کشور برسانم.
1- ب��ا توجه به اینك��ه پیمانكاران بخش خصوصی در مقایس��ه با 
دولت، بخش  های عمومی و شرکتهای دولتی از اهرم  های مناسب 
برای دفاع از حقوق خود محروم می باش��ند لذا الزم اس��ت یكبار 
برای همیشه جایگاه تشكل  های بخش خصوصی در نظام اقتصادی 

کشور مشخص گردد.
2- تعریف صریح و روش��ن از بخش خصوصی انجام گیرد تا سایر 
س��ازمانها و ارگانها خودشان را به جای شرکتهای بخش خصوصی 
جا نزنند و امكانات آنها را از آن خود ننمایند الزم به ذکر است که 
تعریف ما از بخش خصوصی اینست که بخش خصوصی شخصیتی 
اس��ت که ریس��ک  های خودش را خودش می  پذیرد بدین ترتیب 
آنانك��ه از امكانات بخش  های دولتی و عمومی اس��تفاده می  کنند 
و ب��دون اینكه ضمانتنامه  ای برای انجام کار بدهند یا ریس��كی را 
بپذیرند بزرگترین پروژه  ها را اجرا می  کنند. در نتیجه ش��رکتی که 
ضمانت  نامه می  دهد و قدرت دفاع از حقوق خود در مقابل کارفرما 
را ندارد، چنانچه مورد غضب کارفرما قرار گیرد می  بایس��ت دچار 
خس��ران و گاهاً نابود گردد. اما ش��رکتی که ضمانتنامه نمی  دهد 
و از پش��تیبانی دولت هم برخوردار می  باش��د نمی  تواند در جایگاه 
پیمانكار قرار گیرد و نهایتاً  یا پروژه را به طور دلخواه انجام می  دهد 

یا بدون خسارت از پروژه کنار گذاشته می  شود. 
3- در کلیه قوانین و مقررات سهم بخش خصوصی که به ترتیب 
فوق تعریف ش��د جدا شود. به عنوان مثال وقتی که می  گویند در 
صندوق ذخیره ارزی سهم بخش خصوصی تا 50 درصد است یعنی 
صفر تا 50 درصد یا وقتیكه برداش��ت از صندوق توسعه ملی برای 
بخش خصوصی و ش��هرداری  ها جمعاً 50 درصد تعیین می  ش��ود 
معلوم نیس��ت که چه میزان از ای��ن 50 درصد نصیب پیمانكاران 

بخش خصوصی می  شود.
4- ضمن تشكر و قدردانی از مسئوالنی که اعتقاد دارند پیمانكاران 
بخش خصوصی، بازوان پرتوان دستگاه  های اجرایی هستند و همواره 
با مدیران کانون سراس��ری در مرکز و با مدیران 31 انجمن عضو 
در اس��تانها برای رفع مشكالت و تسهیل مقررات و تسریع اجرای 
پروژه  ها اقدام و مساعدت الزم را مبذول می  فرمایند باید عرض کنم 

 مجموعه شرایط فعلی و کمبود منابع دولتی باعث می شود نگاه سرمایه 
گذاری به بخش خصوصی وارد شود که به نظر من الزم است و می تواند 
باعث تاثیرگذاری باالتر خصوصی سـازی شـود. در حال حاضر ما به 
مجموعه ای از سرمایه گذاران و پیمانکاران احتیاج داریم. الزمه شرایط 

جدید هدایت مدیریت به سمت سرمایه گذاری هست.
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ک��ه در مواردی هم هنوز درک صحیحی از تش��كل  ها ندارند و در 
تجربه ده ساله بنده در سمت دبیری کانون سراسری موارد بسیاری 
با مسئولین رده باالی کش��وری و مدیران میانی مكاتبات را انجام 
داده و به نمایندگی از 25000 ش��رکت  های عضو تقاضای مالقات 
داش��ته یا مشكالتی را مطرح و درخواست رفع مشكل را نموده  ایم 
اما متاسفانه پاسخی به ما نداده  اند گویا وقت ندارند یا اعتماد ندارد.
در پایان یادی از مهاتیر محمد می  کنم که در مقابل س��ئوالی که 
در خصوص جهش همه جانبه در بخش  های مختلف خصوصاً امور 
اقتصادی کش��ور مالزی از ایش��ان می  کنند و می  پرسند که نقش 
ش��ما در رشد و توسعه کشور چه بود؟ ایشان جواب دادند فقط به 
بخش خصوصی اعتماد کردم. ترکیه هم همین کار را کرد و حدود 
20 سال قبل در سفر نخست وزیر ترکیه به ایران حدود 500 نفر 
از مدیران بخش خصوصی همراه ایش��ان بودند. پیمانكاران بخش 
خصوصی انتظار دارند که چنانچه مسئوالن دلسوز کشور هم مثل 
ما اعتقاد دارند که کشورهای مالزی و ترکیه پیشرفت کرده  اند، به 
بخش خصوصی ایران اعتماد کنند و آرام آرام با آزادسازی اقتصاد و 
سپردن وظایف غیرحاکمیتی به بخش خصوصی زمینه  های اعتالی 

کشور و رسیدن به اهداف چشم  انداز 20 ساله را فراهم فرمایند.
قانونگذار تمهیداتی کارآمد برای بخش خصوصی در قالب ماده 84 
برنامه پنجساله پنجم در نظر گرفته ولی مشكل اساسی اینجاست 
که تلقی و برداشت قوه مجریه از بخش خصوصی کاماًل متفاوت و 
مغایر تلقی بخش کاماًل خصوصی و قوه مقننه است. فقدان تعریف 
جام��ع و کام��ل از بخش خصوصی به عبارت��ی همان معضل عدم 
تعریف جامع از حرفه پیمانكاری اس��ت، شبه دولتی  ها در اینگونه 
مواقع همیش��ه برنده بدون منازع می  باش��ند. بخش خصوصی در 
رقاب��ت نابرابر هیچگاه فرصت به منصه حضور رس��اندن ظرفیت و 
توانش را به دست نخواهد آورد. بنابراین به احتمال زیاد این ماده، 

گره  گشای مشكالت بخش خصوصی نخواهد شد.
در ارتباط با تشكیل سازمان نظام پیمانكاری، با توجه به موارد آتی 

تشكیل نظام واحد پیمانكاری اجتناب  ناپذیر به نظر می  رسد.
1- فق��دان ارتباط متعادل و متوازن در مبادالت فی مابین جامعه 

پیمانكاری و دستگاه  های اجرایی
2- عدم تعادل تشكل  های صنفی– حرفه ای در رابطه با امور حرفه 

پیمانكاری با یكدیگر و با مسئوالن دولتی
3- عدم اراده واحد حاکم بر سرنوش��ت تش��كل  ها مبتنی بر تفكر 

صنف محوری
4- ن��گاه از باال به پایی��ن و تفكر حاکمیتی دولت��ی، صرفاً انتظار 

تمكین از بخش پیمانكاری
5- انفعالی عم��ل نمودن پاره  ای از تش��كل  های صنفی در برخی 

موارد
6- عدم حضور مؤثر در مراکز تصمیم  گیر و تصمیم  ساز و نبود حلقه 

مؤثر و کار ساز برای ارتباط سیستمی

مهندس عصرآزاد نیز با تشـکر از مهماناني که در جلسـه 
حضور داشتند عنوان کردند: نباید به مشكالتی که بعد از عقد 
قرارداد به وجود می آید بی توجه بود. ما یک شرایط عمومی پیمان، 
و یک سري مصوبه و آئین  نامه داریم که بر اساس آنها در مناقصات 
شرکت می کنیم و قرارداد می   بندیم. این شرایط در هر وزارتخانه   ای 
با یک نامه یا دس��تورالعمل جداگانه به ش��كل یک ب��ام و دو هوا 
درآمده است. مثال در مورد پیش پرداختها بعد از قرارداد شرایط را 

عوض می کنند و این امر مشكالت جدی ایجاد می کند. 

مهندس فدایی نیز خاطرنشـان کردنـد: در بخش پیمانكاری 
مش��كالت زیادی وجود دارد مخصوصا تا وقتی تعریف درس��تی از 
بخش خصوصی ارائه نش��ود. به هر حال تا  ش��به دولتی ها هستند 

چیزی عاید بخش خصوصی نمی  شود. 

مهنـدس حالج در قسـمت دیگري از ایـن میزگرد عنوان 
کردند: برای این که این جلسه و جلسه   هاي مشابه به نتیجه برسد 
و فعالیتها مستمرباش��د باید نماین��دگان مدافع صنف در مجلس 
حضور داش��ته باش��ند. در واقع برخی نمایندگان اثرات توسعه   ای 
دارن��د که باید با آنها در تعامل بود. براي این پیگیریها و انجام کار 
جدی یک بخش توانمند الزم است که تک تک آنچه می   آید را نقد 
کند و در این مورد نه فقط نمایندگان یا قوانین بلكه بخش نظارتی 

قوه مققنه هم باید مورد پرس و جو قرار بگیرند. 

مهندس نوروزی در ادامه گفت: ساز و کار و زمانبندی پرداخت 
مطالبات پیمانكاران از طریق فروش اموال قابل درک نیس��ت. این 
ساز و کار به درد بخش خصوصی نمی خورد، دولت می تواند اموال 

را بفروشند و طلب بخش خصوصی را بدهد.

مهندس مقیمی خاطرنشـان کرد: اگر س��هام به صورت ردیف 
در بودجه آورده شود یک ریال از آن به بخش خصوصی نمی   رسد 
چون همیش��ه هزینه های ج��اری باعث ح��ذف بودجه طرحهای 
عمرانی می ش��ود. برای حل این ماجرا تصمیم گرفتیم سهام را به 
پیمانكاران بدهیم ت��ا در برابر آن کار انجام دهند یا مطالبات آنها 
تسویه ش��ود. البته آنطور که ش��ما نگران هستید همه این سهام 
مربوط به سهام جاهای زیان ده نیست. به مجرد گرفتن سهام بعد 

از برنده شدن در مزایده می توانید آن را بفروشید. 
نهایتا اگر بخش خصوصی خودش پیش قدم نش��ود هر کاری هم 
ما انجام دهیم به نتیجه نمی رس��د. حاال ش��ما چ��ه باید کنید؟ با 
ذک��ر ایرادات بودجه هاي قبلي و انعكاس این نظرات به نمایندگان 
و دول��ت روی قانون بودج��ه 91 تاثیر بگذارید. ام��روز اگر بخش 
خصوصی بخواهد فعال ش��ود خودش بای��د حرکت کند و ارتباط 

خود را با مجلس از طریق تشكل رسمی دنبال کند. 

مهندس اولیاء با جمع بندي جلسـه عنوان کردند: پیشنهاد 
من این اس��ت که اعضای انجمن شما با کمیسیون عمران مجلس 
رابط��ه نزدیكتری برقرار کند. فكر نكنید هر کاری دولت و مجلس 
انج��ام داد بدون خطاس��ت. تقریبا هر کاری به بررس��ی، تصحیح 
و بازبین��ی احتیاج دارد. مجموعه ش��رایط فعل��ی و کمبود منابع 
دولتی باعث می   ش��ود نگاه س��رمایه گذاری ب��ه بخش خصوصی 
وارد ش��ود که به نظر من الزم اس��ت و می   تواند باعث تاثیرگذاری 
باالتر خصوصی   س��ازی ش��ود. در حال حاضر ما ب��ه مجموعه   ای از 
س��رمایه   گذاران و پیمانكاران احتیاج داریم. الزمه ش��رایط جدید 

هدایت مدیریت به سمت سرمایه  گذاری هست.
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ع��دم برخورد تخصصی با موضوع تامین س��رمایه پ��روژه ها بویژه 
پروژه های اساس��ی صنعت نفت  س��بب گردیده متولیان پروژه ها و 
پیمانكاران  هریک به فراخور حال و نیاز خود بدنبال تامین سرمایه 
و فاینانس پروژه های مورد نظر باش��ند ک��ه این پراکنده کاری نیز 
در آش��فته بازار کنونی فاینانس و تامین سرمایه بدلیل عدم تطابق 
مذاک��رات هریک از متقاضیان، موج��ب بی نظمی و عدم توفیق در 
امر تامین سرمایه گردیده و هزینه های مضاعفی را بر اقتصاد کشور 

تحمیل می نماید .
در نیمه دوم سال 89 وزارت نفت طی اقداماتی سعی نمود بانكهای 
داخلی را در کنار پروژه های اساسی شرکت ملی نفت قرار داده تا بلكه 
بخش��ی از پروژه های صنعت نفت با تأمین سرمایه بوسیله بانكهای 
داخل��ی باجرا درآیند.  متاس��فانه بانكهائی که بنا بود عاملیت تامین 
س��رمایه را با تمهیداتی که بانک مرکزی برایشان در نظر گرفته بود 
پروژه های صنعت نفت را تامین سرمایه نمایند ، هر کدام با تاسیس 
یک شرکت زیر مجموعه بنام انرژی و استخدام چند نفر و ارائه فقط 
یک نامه ) LOI( اکثر پروژه ها را در اختیار گرفته و خود نیز بدنبال 
تامین سرمایه هستند و معتقدند بایستی با استفاده از نام و اعتبار خود 
پروژه ها را بگیرند و خودشان بعنوان کارفرما عمل نموده و پروژه ها را 
از طریق مناقصه به پیمانكاران واگذار نمایند و در واقع باعث تحمیل 

یک هزینه باالسری اضافی و حیف و میلهای فراوان می گردند .

پيشنهاد و راهكارها :
ب��ا توجه به ش��رایط فعلی و آنچ��ه در مقدمه ذکر گردی��د ،  الزاما 
میبایست اکثریت طرح های نفت ، گاز و پتروشیمی کشور بوسیله 
پیمانكاران داخلی و حتی االمكان با اس��تفاده ازمنابع مالی داخلی 
به اجراء در آید . مش��ارکت تجار محترم عضو اتاق تهران دراجرای 
پروژه های باالدستی )Upstream( صنعت نفت بخصوص توسعه 
میادین نفت و گاز با اولویت میادین مش��ترک از  زمینه های بكر و 
س��ودآور فعالیت های اقتصادی است که با توجه به نیاز روز افزون 
جوامع به انرژی علی الخصوص منابع نفت ، گاز و پتروش��یمی باب 
جدی��دی را در خصوص توس��عه فعالیت های تج��اری – صنعتی 
)Techno – Trade( بروی اعضاء اتاق می گش��اید و این یكنوع 
سرمایه گذاری زیربنائی است که منافع کشور را نیز در بر دارد. از طرف 
 دیگر همكاری و مش��ارکت تجار با پیمانكاران عمومی صنعت نفت
 )Petroleum Industry General Contractors(  موج��ب
 )EPC Turnkey Capability( هم افزائی توان اجرای کلید گردان  
پروژه ها ش��ده و ای��ن همكاری در راس��تای اراده دولت جمهوری 
اس��المی ایران در اس��تفاده حداکثر از توان مالی ، فنی و مهندسی 

داخلی کشور نیز خواهد بود . 
عم��ده تولید نا خالص ملی کش��ور )GNP( از بخش نفت حاصل 
می گردد که اهمیت و اولویت توسعه و بهره برداری از میادین نفت و 

گاز را توجیه می نماید . لذا شرکت ملی نفت ایران با هدف افزایش 
تولید ملی و حفظ س��همیه کشور در بازار جهانی نفت در نظر دارد 
اجرای پروژه های باال دس��تی تولید نفت و گاز را با اولویت توسعه 
میادین مشترک تس��ریع نموده و این پروژه ها را به صورت تامین 
مالی و اجرای کلید گردان و از طریق مذاکره به کنسرس��یوم های 
متش��كل از شرکت های توانای داخلی واگذار نماید .   الزم به ذکر 
اس��ت که پروژه های صنعت نفت نظیر س��ایر صنایع مادر به س��ه 
 )Midstream( میان دستی  ، )Upstream( بخش باالدس��تی
و پایین دس��تی )Downstream( تقس��یم می گردد که بخش 
باالدستی راهبردی ترین و حساس ترین بخش الینفک این صنعت 
می باش��د چرا که این بخش وظیفه تغذیه سایر بخشها را به عهده 
دارد . از آنجا که فعالیتهای درونی هر بخش شامل حجم عظیمی از 
کارهای مهندسی، تامین کاال و مایحتاج عمومی و کارهای اجرایی 
متنوعی میباش��د، طبیعتاً برای ایجاد تشكل های تجاری   صنعتی  
)Techno Trade(  بایستی گروه کاملی از پیمانكاران، مشاوران، 
تولید کنندگان و تجار با ایجاد مش��ارکت )Consortium(  بلند 

مدت و پایدار در کنار یكدیگر قرار گیرند.
با توجه به موارد فوق میطلبد اتاق تهران ترتیبی اتخاذ نماید که مجمعی 
)Syndication(  از تجار واجد شرایط و با عالئق ملی اتاق  با یک 
پیمانكار عمومی )General Contractor(  دارای سابقه طوالنی 
و پیوسته در نفت و یک شرکت مهندسی مشاور پایه یک متخصص 
در امور باال دستی نفت در قالب مشارکت )Consortium( در کنار 
هم قرار گیرند تا ازطریق مذاکره با شرکت ملی نفت ایران پروژه های 

باالدستی میادین مشترک نفتی را به اجراء درآوردند.
علی االص��ول تفكیک هزینه پروژه های صنعت نفت به این صورت 
می باشد که حدود60 تا 70 درصد آن هزینه خرید کاال و  تجهیزات 
است ، 20 تا 30 درصد عملیات اجرایی است و بین 6  تا 10 درصد 
هزینه امور طراحی ، مدیریت و سایر خدمات باالسری می باشد . به 
پیوست تفكیک هزینه های  چند نمونه از پروژه های تأسیسات نفت 

وگاز را جهت استحضار حضورتان تقدیم مینماید.
بدین ترتیب تجار می توانند با حضور در مشارکت ، ضمن ارایه تسهیالت 
مال��ی از طریق اعتبار خود ،  در زنجیره خرید و تامین کاال و تجهیزات 
خارجی و داخلی پروژه ها)Project Supply Chain(   نیز که بین 60 
تا 70 درصد ارزش هر پروژه را تشكیل میدهد و بدون تردید در محدوده 
تخصص تجار می باش��د ، نقش اساسی داشته و از منافع آن بهره مند 
گردند . شكل گیری و سازماندهی این تشكلها نیازمند عزم ملی فعاالن 
اقتصادی و ایفای نقش محوری رؤسای اتاقهای تهران و ایران خواهد 
بود که امیدوارم با راهیابی افراد ملی ، کاردان و دلسوز به این تشكل ها 

شاهد این تحول عظیم ملی باشیم.
 م��ا به عنوان گ��روه جهانپارس آمادگی خود را برای تش��كیل اولین 
مشارکت Techno Trade فوق الذکر اعالم نموده و برای اطمینان 
خاطر تُجاری که اولین بار به اینگونه کسب و کار وارد می شوند و قطعٌا 
نگران سرمایه گذاری خود هستند ، برگشت سرمایه و سود عادالنه آنان 

را تضمین می نمائیم. 

مشاركت تُّجار ملی در اجرای پروژه های باالدستی صنعت نفت 
مهن�دس ن�ادر عطائ�ی رئي�س هيأت مدی�ره گ�روه جهانپ�ارس/ عض�و ش�ورایعالی انجمن ش�رکتهای س�اختمانی

مقدمه : در حال حاضر به دلیل تحریم همه جانبه قدرتهای خارجی، بانکها و سرمایه گذاران بین المللی از ارائه تسهیالت فاینانس و سرمایه گذاری 
مستقیم جهت تامین سرمایه پروژه های صنعت نفت کشور مان خودداری    می نمایند و سرمایه گذاری و برقراری خطوط اعتباری فاینانس، محدود 
به چند کشور آسیایی گردیده که صرفاً برای صدور کاال، تجهیزات و خدمات آنان که معموالً فاقد تکنولوژی پیشرفته می باشند مورد استفاده  قرار      
می گیرند و عمالً اسـتفاده از این خطوط اعتباری موجب عقب گرد در تکنولوژی و عدم بازدهی الزم در تولید   می گردد. از طرف دیگر  اینگونه 
 سرمایه گذاریها جایگاه ثابتی ندارد زیرا این کشورها اغلب دارای حجم وسیعی از معامالت تجاری با آمریکا و کشورهای اروپایی دارند که قابل مقایسه

 با حجم معامالت آنان با ایران نمی باشد و هرلحظه ممکن است برای حفظ منافع خود در آن کشورها از ارائه این تسهیالت نیز خودداری نمایند.
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در این جلس��ه مهندس عطاردیان ضمن پیش��نهاد برای تشكیل 
شورای هماهنگی تشكلها ابراز امیدواری کردند انجمن شرکتهای 
س��اختمانی ایران به عضویت اتاق ایران درآید. وی در ادامه، ابراز 
تمای��ل کرد تا کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نیز 
در جلس��ات ش��ورای گفت وگوي دولت و بخش خصوصي حضور 
داش��ته باش��د و پیش��نهادهای خود را در زمینه  راه ه��اي ایجاد 
اش��تغال، تمام کردن طرح هاي نیمه تمام توسط بخش خصوصي 
و توس��عه اقتصادي کش��ور ارائه کند. دکتر نهاوندیان نیز با اشاره 

به نق��ش بخ��ش خصوصي در 
اقتصاد کش��ور، تصری��ح کرد: با 
توجه به وجود تشكلهای مختلف 
در بخ��ش اقتص��ادي، باید نظم 
و هماهنگ��ي بین تش��كل هاي 
اقتصادي کش��ور ش��كل گیرد و 
ایج��اد این نظ��م و هماهنگي از 
وظایف نماینده بخش خصوصي، 

یعني اتاق است.
در ابتدای این جلسه مهندس عطاردیان عنوان کردند: کانون عالی 
کارفرمایی فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته و باالخره بعد 
از مصائب زیاد در مهر ماه س��ال 1378 در وزارت کار ثبت ش��ده 
اس��ت. این کانون فعالیت خود را گسترش داد و توانست در اوایل 
سال 2003 مصادف با س��ال1381 به عنوان اولین تشكل بخش 

خصوصی عضویت سازمان بین المللی کارفرمایان را کسب کند در 
حالی که تا حاال هیچ تشكل ایرانی نتوانسته است در این سازمان 
عضو شود چون آنها فقط تشكلی کاماًل خصوصی را برای عضویت 

می پذیرند.
مهن��دس عطاردیان بعد از ذکر فعالیتهای این کانون در آس��یا و 
اروپا و با اش��اره به این که در سال 2007 به عنوان عضو جانشین 
هیات مدیره س��ازمان بین المللی کار انتخاب شدند عنوان کردند: 
بنابراین ی��ک نماینده از بخش خصوصی ای��ران در هیات مدیره 
س��ازمان بین المللی کار حضور 
دارد. در ه��ر حال می توان گفت 
گسترده ای  بین المللی  پتانسیل 
در ای��ن بخ��ش وج��ود دارد و 
م��ا تقریب��ا با بخ��ش خصوصی 
تمام جهان در ارتباط مس��تقیم 
هس��تیم. می توانی��م از طری��ق 
سازمان بین المللی کار با بخش 
خصوص��ی کش��ورهای زی��ادی 

همكاری کنیم و ارتباط مؤثری برقرار نمائیم. 
کانون عالی در سال 1385 به دلیل اختالف نظرهایی که با وزارت 
کار پیدا کرد و به دالیلی واهی منحل ش��د که داستان پردرد این 
انحالل در DVD ایی که خدمت شما ارائه دادم به عنوان داستان 
تاریخی عنوان شده است. بعد از چهار سال و نیم تالش، دولتهای 

در دي�دار رئي�س ات������اق اي�ران ب�ا هي�������أت مدي�����ره کان�ون عال�ی ان��جمن ه�ای صنف�ی
کارفرماي�ی اي�ران و نم�����ايندگان انجمن ش�����رکتهای س������اختمانی اي����ران پي��ش�نهاد ش�د:

لزوم ایجاد شـورای هماهنگی تشکل ها

 در هر حال ما منتظر این هسـتیم که 
در گفتگوی بخـش خصوصی با دولت 
شرکت داشته باشیم. باالخره تشکلها 
حرفهای زیادی بـرای گفتن دارند که 
باید از این پتانسـیل اسـتفاده شـود

مهرمـاه   11 یکشـنبه  روز 
عالـي  کانـون  هیأت مدیـره 
کارفرمایي  صنفـي  انجمن هـاي 
ایـران، و نمایندگانـی از انجمن 
شـرکتهای سـاختمانی با رئیس 
اتاق ایـران، دیـدار کردنـد. در 
مهنـدس  آقـای  دیـدار،  ایـن 
غالمحسین شـافعي نایب رئیس 
اتاق ایران، آقای حاجی پور دبیر 
کمیسـیون تشـکلهای اتاق، آقای جمعه ای از اتاق بازرگانی، آقای مهندس عطاردیـان دبیرکل کانون عالی 
انجمن هـای صنفـی کارفرمایی ایران، آقای احمـدی زاده رئیس هیأت مدیره و آقـای آهنگریان نائب رئیس 
کانـون عالـی مزبور، آقـای کریم پور از  اتاق بازرگانی، آقای مهندس سـماک و آقـای مهندس ورزنده عضو 
هیأت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی، و آقای مهندس خزاعی قائم مقام دبیر این انجمن، حضور داشتند.
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نهم و دهم به خاطر اقدام در راستای ایجاد یک کانون عالی موازی 
محكوم شدند و هم دیوان عدالت اداری و هم دادگاه تجدید نظر 
رای به نقض دستور وزارت کار برای انحالل کانون عالی داد. این 
یک پیروزی برای بخش خصوصی بود که با روش مس��المت آمیز 
و قانونی حاصل ش��د. دولت ایران در س��ازمانهای بین المللی هم 
شكایت کرد تا ما را از سازمان بین المللی کارفرمایان بیرون کنند 
و کان��ون موازی جایگزین ما ش��ود که در آنجا هم دولت محكوم 
شد و رأی بر علیه آنها صادر شد. به هر حال در دولت دهم وقتی 
آقای دکتر شیخ االس��المی وزیر کار شدند، عنوان کردند در این 
مورد اش��تباه شده است و تعامل خود را با ما آغاز کردند. در این 
فاصله کانون ما با همكاری آقای احمدی زاده )که امروز در خدمت 
ایشان هس��تیم( و با پشتیبانی دوستان فعالیت خود را ادامه داد 
و از پش��تیبانی اعضای خود برخوردار شد. تا این که موفق شدیم 

تمام جایگاه هایی که از ما گرفته بودند پس گرفتیم. 
قبل از این اتفاقات ما شورای هماهنگی داشتیم که اکثر تشكلها 
در آن حضور می یافتند. ش��اید همین ش��ورا باعث شد تشكلها و 
اف��كار عمومی در برابر آن کانون عالی موازی از ما حمایت کنند. 
تجربه این مبارزه چند س��اله به ما نش��ان داد اگ��ر در هر دولت 

و موقعیتی تش��كلها صحیح حرکت 
کنن��د و حرک��ت خود را سیاس��ی 
نكنند می تواند موفق باشد. با تشكر 
از هم��كاران و آق��ای احم��دی زاده 
و260  س��اختمانی  تش��كلهای  و 
تش��كلی که عضو ما هستند االن در 
خدمت ش��ما هستیم تا این شورای 
هماهنگ��ی را دوباره زنده کنیم. اگر 
اجازه دهید نامه آن را خدمت ش��ما 
می نویس��یم و امیدواریم ش��ما نیز 
بفرستید که  تام االختیار  نماینده ای 
بتوانیم در این مورد تصمیمات یک 

صدا بگیریم.
بعد از س��خنان مهندس عطاردیان 

آقای احمدی زاده عنوان کردند: ما اعتقادی به این نداریم که باید 
به خاطر رأیی که گرفتیم احساس برنده بودن داشته باشیم چون 
در واقع همه بازنده بودیم و نیرویی که باید صرف جذب یكدیگر 
می کردی��م صرف دفع همدیگر ش��ده بود. هر چن��د در آن برهه 
چاره ای جز این نبود و باید نشان مي دادیم اگر در جهت منطقی 
جل��و برویم می توانیم حق خودم��ان را بگیریم. همان موقع ما با 
انتخ��اب آقای مهندس خلیلی به عن��وان رئیس گروه کارفرمایی 
اعزامی به کنفرانس بین المللی کار در ژنو نشان دادیم که اصل بر 
تعامل اس��ت.  هدف از ایجاد ش��ورای هماهنگی این است که هر 
تش��كلی در هر جایی پتانسیلی دارد در یک مسیر واحد متمرکز 
کنیم. تشكلهای عضو در کانون عالی با وجود همه مشكالت محكم 
ایستاده اند و برای ادامه این روند باید فكری اندیشید. همانطور که 
آقای مهندس عطاردیان فرمودند هدف از ایجاد شورای هماهنگی 
این اس��ت که همه پتانسیل های بخش خصوصی که در شوراها، 
اصناف، اتاقها، انجمنها و کانونها پراکنده اند با هم تجمیع ش��ود و 

مجموعه ای گردد تا 
با همكاری همدیگر 
کارها را جلو ببریم. 

عطاردیان  مهندس 
در  گفتند:  ادامه  در 
هر حال م��ا منتظر 
این هس��تیم که در 
بخ��ش  گفتگ��وی 
خصوصی ب��ا دولت 
داش��ته  ش��رکت 
باالخ��ره  باش��یم. 
تش��كلها حرفه��ای 
زیادی ب��رای گفتن 

دارند که باید از این پتانس��یل اس��تفاده ش��ود. مثاًل ما به عنوان 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال پیشنهادهای زیادی 
دادیم که اس��تقبال ش��د، برای توس��عه اقتص��اد منطقه ای هم 
پیش��نهاد دادیم باید در هر منطقه ای مطالعه ش��ود و با توجه به 
فرهنگ منطقه اشتغال ایجاد گردد. عالوه بر این پیشنهاد دادیم 
همه کارهای��ی که ناتم��ام مانده با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی تمام 
شود و دولت تضمین کند با بودجه 

سنواتی آن را جوابگو باشد. 
در ادام��ه مهندس عطاردیان با بیان 
خالصه ای از تاریخچه ش��كل گیری 
انجمن شرکتهای ساختمانی عنوان 
کردند: انجمن شرکتهای ساختمانی 
قبل از ب��ه وجود آم��دن قانون کار 
ایران به وجود آمد. این تش��كل در 
مورد کار س��اختمانی پیشرو است. 
انجمن به عنوان یكی از مؤسس��ین 
کانون عالی کارفرمایان درخواس��ت 
عضویت در ات��اق را دارد. به انجمن 
گفته شد برای عضویت باید اساسنامه اش را عوض کند در حالی 
ک��ه این خالف قانون اس��ت و مقاوله نامه ه��ای بین المللی به نام 
»آزادی تش��كل« وجود دارد که مانع این امر اس��ت، مگر این که 
ماده غیر قانونی در اساسنامه داشته باشد که باید مقام ثبت کننده 

آن را تذکر دهد تا اصالح شود. 
ب��ا وجود این که حتی نظارت دولت بر انتخابات تش��كلها از نظر 
س��ازمان بین المللی کار نوعی دخالت در انجمن ها است اما چون 
وزارت مصوبه های��ی بر این مبنا دارد و قوانین ملی ما محس��وب 
می شود از آن تبعیت می کنیم. ما می خواهیم عضو اتاق باشیم هر 
چند نمی خواهیم ثبت و اساسنامه صوری داشته باشیم که بعدها 
با اشكال مواجه ش��ویم. برای عضویت در اتاق بازرگانی حاضریم 
یک الحاقیه به اساس��نامه بنویس��یم و در مورد متن این الحاقیه 
ب��ا اتاق بازرگانی توافق کنیم. این مس��ئله در بخش حقوقی اتاق 
پذیرفته شد و پیشنهاد ما تصویب شد. ولی جنابعالی اطالع دارید 
که این امر باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد که در 

 اگر دنبال اصالح ساختار دولت 
زده توسـط بخـش خصوصـی 
هسـتیم باید همصدایـی را در 
درون آن ایجاد کنیم. همصدایی 
این نیسـت که یـك نفر حرف 
بزند بلکه باید در داخل تشکل 
همـه حرف بزنند و به نتیجه که 
رسـیدند یك نفر به نمایندگی 
از بقیـه آن را پیشـنهاد دهـد



50
50

این مورد جمع کردن دو سوم اعضا برای رأی آوردن زمان بر است. 
درخواست ما از جنابعالی این است که درخواست عضویت ما را به 
طور مشروط بپذیرید و یک سال هم به ما فرصت دهید تا بتوانیم 
به طور قانونی مراحل را بگذرانیم و الحاقیه را به تصویب برسانیم. 
خوشبختانه انس��جام در انجمن ما خوب است و می شود دو سوم 

اعضا را جمع کرد. ولی این امر زمان می خواهد.
به هر حال مس��ئله دوم این است که اگر در اتاق عضو شدیم چه 
کاری ب��رای خودمان و چه کاری برای ش��ما انجام می دهیم. اوال 
صن��ف پیمانكار حدود 8 هزار تا 14 ه��زار میلیارد تومان طلبكار 
اس��ت که به هر حال باید پرداخت ش��ود. با این شیوه دادن اوراق 
بهادار هم قابل حل نیس��ت. بحث دوم این اس��ت ک��ه از این به 
بعد برای چنی��ن پرداختهایی چه باید کرد؟ چ��را LC ریالی باز 
نمی شود. در سال 1366 نظام فنی و اجرایی کشور در هیأت دولت 
تصویب ش��د که پرداخت پیمانكاران از طریق  LC باشد این بند 
را بارها در بودجه ها گذاش��تند که هیچ وقت هم به نتیجه نرسید 

تا این که آق��ای مظاهری وزیر 
شدند و آن ماده تبدیل به قانون 
شد که ماده 2 آن قانون موکول 
به آیین نامه ای شد که برای آن 
هم در چند س��ال بعد آئین نامه 
تصوی��ب ش��د و هیچ��گاه اجرا 
نشد. طبق این قانون کارفرمایان 
می توانن��د در بانكهای دولتی و 
خصوص��ی LC ریالی باز کنند 
ولی بانكها می گویند ما سازوکار 

الزم برای دریافت از دولت نداریم زیرا بدهی دولت به پیمانكاران 
تبدیل به بدهی دولت به بانكها می شود. مسئله LC برای ما مهم 
اس��ت چون آینده طرحهای عمرانی مملكت به آن بستگی دارد. 
حاال باید برای این موضوع و اجرائی شدن آن به جد تالش کنیم 
که می توانیم در کنار ش��ما این کار را انجام دهیم. مس��ئله دیگر 
مالیات بر ارزش افزوده اس��ت. در جلس��ه شورای عالی اشتغال به 
آق��ای دکتر احمدی نژاد گفتم ما از دول��ت طلبكاریم. باید دولت 
ارزش افزوده را روی آن بگذارد و به ما بدهد تا ما بتوانیم به دارایی 
بدهی��م. دولت طلب ما و 4 درصد مورد نظر را پرداخت نكرده، از 
آن ط��رف وزارت دارائی اجرائیه صادر می کن��د و آن 4 درصد را 
از م��ا می خواهد. در طوم��اری هم که تهیه کردیم به همین نكته 
اشاره شده که وقتی هنوز پولی گرفته نشده چگونه می توانیم آن 

را پرداخت کنیم؟ 
اخیراً آقای عس��گری رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی نامه ای در 
جواب طومار ما نوش��ته اند و عنوان کرده اند اگر ثابت کنید طلب 
خود را نگرفته اید ما جریمه شما را می بخشیم. عالوه بر این وعده 
داده اند چون این قانون موقت اس��ت ما را ب��ه کارگروهی دعوت 
می کنند تا درباره قانون قطعی حرف بزنیم ولی واقعیت این است 

که تا قانون قطعی شود ما کلی ضرر می کنیم. 
به این دالیل می خواهیم از شما کمک بگیریم و در گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی اینها را مطرح و حل کنیم. اینها مس��ائلی است 
که با کمک شما و در شورای هماهنگی و گفتگوی بخش خصوصی 
قابل حل اس��ت و باید نماینده ای از کانون عالی در این جا حضور 
داش��ته باشد تا بتواند نظرات بخش خصوصی را  منعكس کند. ما 
امیدواریم حداقل دو کارشناس از جانب ما در جلسات حاضر باشند.
بعد از سخنان مهندس عطاردیان و اظهار نظر چند تن از اعضای 
حاضر در جلس��ه  دکتر نهاوندیان عنوان کردند: به دلیل اهمیت 
جلسه، بنده از مهندس شافعی 
هم دعوت کردم تشریف بیاورند. 
راج��ع ب��ه کلیت موض��وع باید 
گفت اگر اقتصاد ایران را در نظر 
بگیریم و به ج��ای پرداختن به 
مس��ائل داخل تشكل ها تحلیل 
درس��تی از کل مس��ائل داشته 
باش��یم می فهمی��م در بخ��ش 
خصوصی چگونه عمل کرده ایم. 
عمده توس��عه اقتصاد ایران در 
قرن اخیر با پول نفت صورت گرفت یعنی یک انحراف س��اختاری 
در ش��اکله اقتصاد ایران با تلقي ملی ش��دن نفت به عنوان دولتی 
شدن آن رخ داد. دولتها یكی پس از دیگری از این منبع استفاده 
کردند و بع��د از آن هیچ وقت به جناح های سیاس��ی اجازه داده 
نش��د این حرکت را به مسیر درست برگرداند و انحراف یكی پس 
از دیگری تكرار شد. بعد از انقالب هم این مطلب تصحیح نشد و 
به دلیل جنگ نقش دولت قوی تر شد و بخش خصوصی علی رغم 
استعداد خود عقب افتادگی تاریخی پیدا کرد، تا رسیدیم به اصل 
44 که فهم اصل 44 هم با انحراف در تفس��یر مواجه شد و گمان 
شد با تبدیل بنگاه دولتی به بنگاه خصوصی مسائل حل می شود. 
ما فكر می کنیم بعد از ضایعاتی که دولتی ش��دن ش��اکله اقتصاد 
ایران به اقتصاد ما وارد کرده اگر بخواهیم از این فرصت اس��تفاده 
کنیم الزم اس��ت که در بخش خصوصی چنان س��اختار تشكلی 
ایج��اد کنیم که وظیفه دولت را بر عهده بگی��رد که این با بنگاه 

محوری حاصل نمی شود. 
اصلی ترین مس��ئولیت ما ایجاد نظم تش��كلی در بخش خصوصی 
اس��ت. در دولت تش��كیالت وجود دارد. اگ��ر بخواهیم در بخش 
خصوصی وظایف دولت را بر عهده بگیریم باید تش��كل درس��ت 
کنیم، البته گوش��ه و کنار تش��كلهایی درست شده است اما مثل 
جنگل آفت زده ایی اس��ت که در آن چند درخت به طور پراکنده 
گوشه کنار روئیده اند. نهادی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد و 
مشخص کند نظم تشكلی بخش خصوصی چگونه باید باشد. االن 

بـا توجه به وجود تشـکلهای مختلف 
و  نظـم  بایـد  اقتصـادي،  بخـش  در 
هماهنگي بین تشـکل هاي اقتصادي 
کشـور شـکل گیـرد و ایجـاد ایـن 
نظـم و هماهنگي از وظایـف نماینده 
بخـش خصوصـي، یعني اتاق اسـت.
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تقریبا برای ما روش��ن است که برای ایجاد نظم تشكلی در بخش 
خصوصی چه باید کرد. این نگاه به همت دوس��تان تحقق یافت و 
تعداد تشكلها زیاد شد. رویكرد ما این بود که خدمت تشكلها برویم 
و ب��رای عضویت آنها محدودیتها را کم کنیم. در دیدار اخیري که 
هیات رئیسه اتاق با مقام معظم رهبری داشتند گزارشی با 9 محور 
ارائه ش��د که یكی از محورها الزمه اجرای اصل 44 را ساماندهی 
بخ��ش خصوصی عنوان می کرد. این نكت��ه از بین همه آن نكات 

توجه ایشان را جلب کرد و تأکید کردند این امر پیگیری شود.
اگ��ر بخواهیم اقتصاد ایران به چش��م انداز مورد نظر برس��د باید 
تش��كلها را س��امان دهیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. اولین قدم 
این اس��ت که به زحمتهایی که در تشكلها کشیده شده ارج نهیم. 
به هر حال اختالف س��لیقه هم پیش می آید اما اگر دنبال اصالح 
ساختار دولت زده توسط بخش خصوصی هستیم باید همصدایی 
را در درون آن ایج��اد کنی��م. همصدایی این نیس��ت که یک نفر 
حرف بزند بلكه باید در داخل تشكل همه حرف بزنند و به نتیجه 

که رسیدند یک نفر به نمایندگی 
از بقی��ه آن را پیش��نهاد بدهد. 
الحمدا... در این چند سال اخیر 
جایگاه های خوب��ی برای بخش 
خصوصی کشور ایجاد شد. ماده 
91 در اص��ل 44 زمین��ه خوبی 
برای بخش خصوصی ایجاد کرد 
و باعث ش��د بخش خصوصی در 
هم��ه ش��وراهای تصمیم گیری 
کشور عضو رسمی داشته باشد. 
دولت موظف ش��د مقدمات این 
حض��ور را فراهم کن��د، هر چند 
این امر آرام آرام توسعه می یابد.

شأن  اتاق بازرگانی نمایندگی کردن همه بخش خصوصی است. لذا 
باید در درون خود بخش خصوصی سلسه اعصاب را خوب مهندسی 
کنیم. شورای گفتگو یكی از ماده هایی بود که در قانون بهبود فضای 
کس��ب و کار پیش بینی ش��ده بود ولی چون قان��ون برنامه پنجم 
فرصت نزدیک تری بود قسمتی از آن را که جنبه ساختاری داشت 
در این برنامه آوردیم که واقعا در تجربه حكمرانی اقتصادی کشور 
بی سابقه است و تا کنون دیده نشده مسئوالن دولتی و خصوصی به 
تعداد مساوی کنار هم بنشینند. به هر حال افرادی که در این شورا 
می نشینند نباید از حرفهای دیگران محروم شوند، باید یک مكانیزم 
جذب پیشنهاد از طریق دبیرخانه شورای گفتگو داشته باشیم. این 
مكانیزم می تواند نهادی فعال باشد که با تشكلها در ارتباط باشد و 

نظر آنها را در مورد موضوعات مختلف بپرسند. 
در مورد ش��ورای هماهنگی، اتاق از این پیشنهاد استقبال می کند 
چون منتخب همه اتاق های ایران و تش��كل همه تشكل هاست و 
خود را خدمتگزار جامعه اقتصادی می داند. در حال حاضر با همت 
کمیسیون تشكلها، جلسات تشكلها به سمت منظم شدن می رود. 
ما  از هر حرکت موازی دیگری که اینگونه ارتباط را مستحكم کند 
اس��تقبال می کنیم. در پیش نویس قان��ون جدید اتاق، اتصال اتاق 
بازرگانی با مجامع صنفی هم پیش بینی ش��ده تا نظم تشكلی به 

طور ارگانیک و نه مقطعی ایجاد ش��ود. اما در موارد بحث عضویت 
س��ندیكا در ات��اق بازرگانی، اتاق واقعا افتخار می کند تش��كلهای 
خدمتگزار و ریشه دار در آن عضو باشند. اگر مالحظاتی هم وجود 
دارد، قانونی است. اگر تشكلی بخواهد رسمی شود باید درِ ورود و 
دِر خروج آن برای همه باز باشد. به هر حال در کارهای اجتماعی 
باید راه ش��بهه و سوء استفاده را بست. مسئله الحاقیه هم مسئله 
خوبی اس��ت که موافقتهایی اصولی با آن صورت گرفته و مراحل 
بعدی آن در حال پیشرفت است.
مطلب دوم در مورد بدهكاریهای 
دولت است. درباره مفاد جلسه ای 
که در وزارت اقتصاد تشكیل شد 
ما معتق��د بودیم ای��ن فرافكنی 
فروختن برخی اموال مشكل گشا 
اوراق  نیس��ت. گفتی��م دول��ت 
بهاداری را که مورد قبول بانكها 
و دستگاه های دیگر دولتی باشد 
ارائ��ه ده��د. ضمن اینك��ه ایده 
اوراق اس��المی خزانه که در واقع 
استقراض است می تواند به حل 
موضوع کمک کند. با این همه در این رابطه از هر پیش��نهادی که 

کمک کننده باشد استقبال می کنیم.
در رابطه با پرداختهای آتی اش��اره ب��ه LC ریالی فرمودید که با 
کم��ال تأس��ف می بینید وقتی حرف درس��تی به خوب��ی تدوین 
نمی ش��ود چگونه ابزار سو اس��تفاده می گردد. اختالس اخیر با نام 
LC ریالی صورت گرفته درحالی که ما مدت هاس��ت درگیر بحث 
LC ریالی برای خرید دیون هستیم. احتماالً در جلسه شورای پول 
و اعتبار بحثLC مطرح می ش��ود. نگرانی من این است که بعد از 
رس��وایی اختالس با تصمیمات عجوالنه قید و بند فضای کسب و 
کار زیاد شود. در این مورد هم خواهشمندم اگر پیشنهادی دارید 

به بنده ارائه دهید. 
نامه ای که درباره مالیات به بنده دادید حتما مطالعه خواهم کرد. 
در ش��ورای گفتگو هم این بحث مطرح اس��ت که چگونه از محل 

طلب های پرداخت نشده مالیات ارزش افزوده دریافت شود؟ 
در ادامه این دیدار، »مهندس غالمحس��ین شافعي«، نایب رئیس 
اتاق ایران با اش��اره به قانون برنامه پنجم توس��عه گفت: »در این 
برنامه فضای وسیعي براي فعالیت بخش خصوصي در نظر گرفته 
ش��ده است و الزمه توفیق بخش خصوصي در این میدان، حرکت 
هماهنگ و هم س��و اس��ت زیرا تنها در این ص��ورت اتاق و بخش 

خصوصي مي توانند برنامه ها و اهداف خود را پیش ببرند.

 در برنامه پنجم  فضای وسـیعي براي 
فعالیت بخش خصوصي در نظر گرفته 
شـده اسـت و الزمـه توفیـق بخش 
خصوصـي در ایـن میـدان، حرکـت 
هماهنگ و هم سو است زیرا تنها در این 
صورت اتاق و بخش خصوصي مي توانند 
برنامه ها و اهداف خود را پیش ببرند.
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 روز26 شـهریور ماه 
روز شنبه  با  مصادف 
عنوان  بـا  میزگردی 
»تاثیر صدور خدمات 
فنـی مهندسـی بـر 
اشـتغال و توسـعه« 
انجمـن  محـل  در 
شرکتهای ساختمانی 
در  شـد.  برگـزار 
دکتر  میزگـرد  ایـن 
اردکانی عضو  شمس 
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ابوطالبی عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران و تعدادی از  اعضای کمیسیون انتشارات 
از جمله مهندس خوانسـاري، مهندس ورزنده، مهندس پورشـیرازی، مهندس عصـرآزاد، مهندس ضرابی و مهندس 
کنگانی حضور داشـتند.  مسـائل عمده ای که در این میزگرد پیگیری شد عبارت بودند از تاثیر صدور خدمات فنی و 
مهندسی بر اشتغال و توسعه، موانع و مشکالت موجود بر سر راه صدور خدمات فنی و مهندسی، راه های برون رفت از 

این مشکالت و... که نظر خوانندگان محترم ماهنامه پیام آبادگران را به خواندن مشروح این گزارش  جلب مي نمائیم.

در جلسه بررسی تاثیر صدور خدمات فنی مهندسی بر اشتغال و توسعه مطرح شد:

دیـپلماسی فــعال اقــــتصادی
 مقدمه صدور خدمات فنی و مـهندسی

 مهندس خوانسـاری رئیس کمیسـیون انتشـارات با ابراز 
خرسندي از حضور مهمانان عنوان کردند: جلسه امروز درباره 
خدمات فنی و مهندس��ی برون مرزی و مشكالت و مسائلی است 
ک��ه برای صدور این خدمات وجود دارد تا با رفع آنها ش��رکتهاي 
ما نیز به درآمد ارزی در این حوزه دس��ت یابد. ما س��الها در این 
م��ورد فعالیت قابل توجهی نداش��ته ایم و همین امر باعث ش��ده 
مملك��ت ما از این درآمد محروم باش��د. حدود س��ال 64 بود که 
انجمن ما با همراهی انجمن تاسیس��ات و تجهیزات صنعتی ایران 
و جامعه مهندس��ان مش��اور به هیأت دولت  رفت تا بتواند قوانین 
مدون��ی را تنظیم کند تا فعالیت برون م��رزی برای همكاران مهیا 
ش��ود. تا حدودی نیز مسائلی حل و فصل شد که امروزه همكاران 
م��ا مي توانند در این حوزه و در کش��ورهای مختلف کار کنند. در 
کش��ورهایی مانند کره، ترکیه و چین درآمدهای فنی باال و ارزنده 
است و فعالیت برون مرزی درآمدهای عظیمی تولید مي کند. حتی 
اگر ما به این کشورها نرسیم باید جایگاه خود را در خاورمیانه پیدا 
کنی��م و با تالش زیاد و یافتن راهكارها در جاهای مختلف حضور 
داش��ته باشیم. امروز نیز در نظر داریم با نگاهی جدید تاثیر صدور 

این خدمات فنی و مهندس��ی را در ایجاد اشتغال و توسعه کشور 
بررسی کنیم.  

بعد از سـخنان مهندس خوانسـاری دکتر شمس اردکانی، 
عضـو اتاق بازرگانی ایران عنـوان کردند: باید ببینیم در این 
جلسه مسائل خرد بحث مي شود یا مسائل کالن. البته طبق قاعده 
برای بررس��ی هر مس��ئله ای باید هر دو زمینه را در نظر گرفت. از 
لحاظ مالحظه اقتصادی فعالیت اقتصادی که در ش��رایط رقابتی 
نتواند دوام بیاورد ادامه حیات نمي دهد. ساز و کار رقابت در داخل 
یک کشور )معموال کشورهای بزرگ تر از دولت شهر( با کار و ساز 
رقابت بین المللی فرق دارد و پیش نیازها و لوازم و معدات آن هم 
فرق مي کند. بهترین نمونه موفق در یک رش��ته فعالیت اقتصادی 
این اس��ت که بتوان��د در زمینه بین المللی رقاب��ت کند که به آن 
صادرات گفته مي ش��ود.  ویژگی قرن بیست و یكم جهانی سازی، 
کاهش مقررات و افزایش رقابتی ش��دن فعالیت ها است. پس باید 
همه پیش نیازها را رصد کرد و موانع را برطرف کرد. بخش عمده ای 
از اینها را که ما به آن فضای مناسب کسب و کار می گوییم برای 
رقابت در عرصه بین المللی الزم اس��ت ولی نادیده نباید گرفت که  
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رقابتی بودن شرایط داخلی پیش نیاز آن رقابت است.
م��ا از اول انق��الب با پدیده ای کاهش س��هم بخ��ش خصوصی در 
GDP ایران مواجه ش��دیم. و این ناشی از افكاری بود که برخی از 
آنها با خلوص نیت مطرح مي شد. مثال گفته مي شد باید تولید نفت 
را پایین بیاوریم در حالی که برای کاهش نفت هم س��رمایه گذاری 
الزم است و شما نمي توانید همینطوری در چاه را ببندید. در قبال 
هر بش��كه ای که ما کمتر تولید مي کنیم عربها یک بشكه به تولید 

اضافه مي کنند. 
وقتی اقتصاد دولتی مي شود یكی از مشكالتی که به وجود مي آید 
بیرون آمدن اقتصاد از حالت رقابتی است که باعث مي شود صادرات 
کاهش یابد. درباره خدمات مهندس��ی و ساختن تجهیزات نیز اگر 
بازار رقابت داخلی خراب ش��ود بازار بین المللی هم از بین مي رود. 
پس پیش نیاز مطرح ش��دن در صحنه بین المللی این است که در 
صحنه داخلی خ��وب عمل کنیم. برای این ک��ه بتوانیم در داخل 
خوب عمل کنیم باید تمام مقررات در این زمینه درس��ت باشد. و 
برای این منظور باید تش��كالت مدنی خوبی داشته باشیم. بازاری 
موفق اس��ت که اختالفات آن را ریش س��فیدهای بازار حل کنند. 

بازاری که دع��اوی آن به دادگاه برود 
دیگر بازار نیست.

در ات��اق بازرگانی هم باید تش��كالت 
حضور بیش��تری داشته باش��ند. این 
انجمن باید هفته ای دو نامه به شورای 
گفتگو بفرس��تد، ضمن این که نباید 
حضور تشكلها فقط برای کار و کاسبی 
فردی باش��د. مورد بع��دی هم قانون 

کسب و کار است که چون اتاق حق دارد پیش نویس قانون بدهد 
توسط آن مطرح شده است.

چنان که گفتم برای صدور خدمات فنی و مهندسی پیش نیازهایی 
الزم اس��ت. یكی دیگر از پیش نیازها دیپلماس��ی اس��ت که مثل 
سابق نیست. در حال حاضر دیپلماسی غالب، دیپلماسی اقتصادی 
اس��ت. مثال بنده درباره دیپلماس��ی انرژی و نفت معتقدم ما سفیر 
نیاز نداریم؛ کس��ی را احتیاج داریم که وضعیت نفت و انرژی ما را 
رصد کند. قرن بیس��تم، قرن نفت بود. ما تمرین خوبی در این باره 
نداشتیم؛ دیپلماسی و جذب سرمایه درستی در این باره نداشتیم و 
آن قرن را به زد و خورد سیاس��ی گذراندیم. حتی در ماجرای ملی 
ش��دن نفت در نهایت یک کودتا و یک کنسرس��یوم عاید ما ش��د. 
اش��تباه اول این بود که علی رغم فداکاری ها و حس��ن نیتها کودتا 
همه چیز را ویران کرد. اش��تباه دیگری که باعث ش��د حتی بعد از 
کودتا هم تا 15 ماه دولت زاهدی نتواند یک بش��كه نفت بفروش��د 
بی توجهی به تغییر بازار و شرایط اقتصادی بود. به هر حال، مقدمه 
صدور خدمات فنی و مهندسی یک دیپلماسی فعال اقتصادی است. 
برای مثال آقای اردوغان در س��فر به س��ه کشور شمال آفریقا که 
اوضاع در آن مس��تقر نیس��ت حدود 200 نفر از بخش خصوصی و 
سران تش��كلها را به همراه داشت. در حالی که هر چه ما به دولت 

مي گوییم وزرا نباید در سفرهاي مختلف خالف اصل 44 چیزی را 
امضا کنند، بی فایده است. 

عالوه بر این ما نیاز به یک تفكر فضای کس��ب و کار مس��اعد برای 
صادرات دانش بنیان داریم. در کنار برنامه پنجم قانونی به مجلس 
آورده ش��ده بود به نام قانون حمایت از ش��رکتهای دانش بنیان که 
ما در مجلس روی آن بحث کردیم و طبق مدل جهانی پیش��نهاد 
دادیم یک کلمه تجاری س��ازی ب��ه آن اضافه کنیم که با نام قانون 
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی فناوری به موازات 

قانون پنجم تصویب شد.
در این قانون 3 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است اما 
در مورد این که آئین نامه را چه کسی بنویسد توجه نشان نداده ایم 
و نوش��تن آن بر عهده وزارت علومي ها افتاده که معتقدند شرکت 
دانش بنیان را دانش��گاهی ها تشكیل مي دهند در حالی که شرکت 
دانش بنیان ش��رکتی اس��ت که توانایی تولید کاالی دانش بنیان 
داشته باشد تا بتواند در دنیا رقابت کند. وزارت علوم به دانشگاه ها 
س��همیه داد تا شرکت های دانش بنیان تشكیل دهند. ما مخالفت 
کردیم و گفتیم این اشتباه است. شرکتی که مي خواهد برند داشته 
باش��د از بین هزار شرکت که قدمت دارند و 

سرپا مانده اند به وجود مي آید. 
باید ب��ه تولید و ص��ادرات کاالهای تولیدی 
بیش��تر از صادرات مواد خام بها دهیم. آقای 
اردوغ��ان در ی��ک س��فر کاری 200 چهره 
تجاری را همراه مي برد که هم پروژه بگیرند 
و هم مقدمات صادرات بیشتر را فراهم کنند. 
یعنی دیپلماس��ی اقتصادی خود را درس��ت 
کرده اس��ت. ما نیز باید دیپلماسی اقتصادی خود را درست کنیم. 
این دیپلماس��ی پیش نیاز موفقیت اس��ت. پیش نیاز صدور خدمات 
فنی و مهندس��ی داش��تن دیپلماس��ی فعال اقتصادی است، برای 
موفقیت در این زمینه هم فضای کس��ب و کار الزم است و اقتصاد 
غیردولتی باید توسعه بیابد. ما پتانسیل و تجربه خوبی داریم و بهتر 
از کشوری که تجربه ندارد مي توانیم وارد ساخت و ساز شویم. ولی 
در حال حاضر نداش��تن امكانات مالی و تبلیغاتی باعث شده ترکها 

در این رشته ها از ما جلو بیفتند.
نكت��ه آخر این که تمام این کارها احتیاج به س��رمایه گذاری دارد. 
اقتصاد نباید اجاره مایه خوری یا مصرف س��رمایه را بدهد. یكی از 
اش��تباهات ما این بود که اس��م فروش نفت را گذاشتیم درآمد، در 
حالی که پول نفت درآمد نیست بلكه سرمایه است. باید دید از این 
میزان فروش چقدر آن س��رمایه ملی اس��ت و چقدر برای کاسبی 
اس��ت. امروزه که درآمد نفت 100دالر است باید 88 دالر آن وارد 
صندوق توس��عه ش��ود و 12 دالر برای هزینه ها صرف ش��ود. باید 
پ��ول را به بخش خصوصی وام بدهند که ب��ا آن کار کند. البته 
مي توان برای کمک به صادرات هم از آن استفاده کرد. در حالی 
ک��ه اولین برنامه ای که عمال برای صندوق ارائه ش��ده مربوط به 

مس��كن مهر بود.

پیش نیاز صدور خدمات فنی و مهندسی داشتن دیپلماسی فعال اقتصادی است، برای موفقیت 
در این زمینه هم فضای کسب و کار الزم است و اقتصاد غیردولتی باید توسعه بیابد. ما پتانسیل و 
تجربه خوبی داریم و بهتر از کشوری که تجربه ندارد مي توانیم وارد ساخت و ساز شویم. ولی در 
حال حاضر نداشتن امکانات مالی و تبلیغاتی باعث شده ترکها در این رشته ها از ما جلو بیفتند
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 مهنـدس ابوطالبی مدیر عامل شـرکت دنارهسـاز و عضو 
هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
ایـران در ادامـه جلسـه عنـوان کردنـد: آق��ای دکتر بحث 
زیرس��اختهای این حرفه را که در دنیا یكی از حرفی اس��ت که نه 
تنه��ا در بخش تولید و خدمات و اش��تغال مطرح اس��ت بلكه در 
ح��وزه امنیت هم حرفي براي گفتن دارد توضی��ح دادند. اگر این 
توضیحات عملیاتی و اجرا مي ش��د نیازی نبود که امروز به گفتگو 
بنشینیم. مي توان گفت با نداشتن زیرساخت اصال نمي شود توقعی 
داشت. اگر اندک توقعی هم ایجاد مي شود چگونه است؟ به هر حال 
در کش��ور ما صادرات تا س��ال 70 جزو واژه های مترود بوده است. 

بنابراین با این نگاه نباید توقع رش��د در کل 
صادرات داشت. 

از س��ال 70 به بعد این نتیجه حاصل ش��د 
که این نگاه بی معنی اس��ت و دنیا با صادرات 
جلو مي رود. کم کم صادرات رنگ و ش��كلی 
گرفت و صادرات فنی مهندس��ی هم مطرح 
ش��د. انتقال دان��ش فنی قب��ل از انقالب تا 
حدی انجام مي ش��د. در سال 73 باالخره به 
این نتیجه رس��یدند باید این کار شروع شود 
و با راهكارهای مح��دودی درصدد انجام آن 
برآمدند. سوال اول این بود که چگونه مي توان 
ضمانت نامه ارزی گرفت. چون امكان گرفتن 
ضمانت نامه ارزی وجود نداش��ت شرکتهای 

دولت��ی برای گرفتن آن اقدام کردند تا ش��رکتهای خصوصی برای 
آنها کار کنند. این امر در بخش راه شروع شد و در بخش عمده آن 
صدور خدمات، ایجاد کار و صادرات دانش فنی مدنظر بود. در واقع 
از سال 73 تا سال 81 ما روند صعودی داشتیم. 100 150 میلیون 
دالر در س��ال 73 به 250 میلیون دالر در س��ال 81  رس��ید که 
رش��دی بطئی بود. گفتیم ببینیم مشكل چیست که بقیه کشورها 
صادرات موفق و رشد باال دارند. کارگروه تشكیل شد، قوانین عوض 
ش��د، سازمان توسعه و تجارت فعال ش��د، باالخره تغییر قوانین و 
تس��هیالت به وجود آمده باعث ش��د یک دفعه جهش ایجاد شود. 
بخشی از اقدامات صورت گرفته برای این جهش همان چیزی بود 
که چینی ها و ترکها  وقتی مي خواس��تند جهش کنند انجام داده 
بودند یعنی مش��وقهایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته ش��د و 

باعث شد شرکتها به این سمت و سو بروند. 
این مشوق ها عبارات بودند از جایزه، صدور ضمانت نامه تسهیالت 
خروج ماش��ین آالت که قبل از آن بسیار دشوار بود، و... به هر حال 
قوانین و مقررات و مشوق ها باعث تسهیل شد. اگرچه این امر الزم 
اس��ت ولی کافی نیست چون زیرساختها آماده نیست. زیرساختها 
شامل تقویت ریشه های شرکتهای ما در داخل کشور است تا قوی 
شوند و بتوانند آنسوی مرزها هم فعالیت کنند. شرکتهای ما هیچ 

چهارچ��وب و قالب بین المللی ندارند که در خارج از کش��ور اظهار 
وجود کنند. باید س��از و کاری باشد که بتوانند رقابت کنند. یعنی 
اصال ش��كل و شمایل شرکتها از نظر سیستم داخلی خود شرکتها 
باید بین المللی ش��ود. این شرکتها باید ایزو داشته باشند، سیستم 
مال��ی و مدیری��ت کیفیت و... داش��ته باش��ند و در همین جا این 
سیس��تمها را تمرین کنند تا بتوانند خارج از ایران نیز آن را پیاده 
کنند. در کش��ور ما چنین چیزی وجود ندارد. اگر هم کس��انی در 
ده س��ال گذشته توانسته اند صادرات خدمات فنی مهندسی را باال 
ببرند این امر طي اقدامي انفرادي بوده اس��ت. ما دیپلماسی فعال 
اقتصادی نداش��ته ایم. در حال حاضر در دنیا صادرات خدمات فنی 
مهندسی نس��بت به کل صادرات 1/5 تا 2 درصد 
اس��ت. این میزان در کش��ور ما نسبت به صادرات 
غیرنفت��ی حدود 10درصد اس��ت. ما صادرات غیر 
نفتی کمی داریم که خدمات هم جزئی از آن است.
امروزه ما در بخشهایی مزیت داریم و در بخشهایی 
فاقد مزیت هس��تیم. جالب این که امروز که راجع 
به این مطلب صحبت مي کنیم درست از جایی که 
مزیت داریم بیش��ترین ضربه را هم مي خوریم. در 
نتیجه حاال ما باید با دو جبهه خارج و داخل رقابت 
کنیم. اگرچه یک سری خدمات و دانشها را نداریم 
اما اگر دانشی را که داریم تقویت کنیم و در همان 

هم رشد کنیم کافی است.
صادرات خدمات فنی و مهندس��ی چقدر مي تواند 
در اش��تغال مؤثر باش��د؟ اگر الگوهای اجرا ش��ده در کش��ورهای 
همسایه را ببینیم متوجه مي شویم آنها که نسبت به سی سال قبل 
در دانش ساخت و ساز از ما به مراتب عقب تر بودند امروزه در دنیا 
جز کشورهای اول هستند. چگونه این کار را کردند؟ دقیقاً از سال 
82 و 83 س��اخت و ساز داخل ترکیه شروع شد. آنها تیم تشكیل 
دادند و نحوه س��اخت و س��از را یاد گرفتند. بعد تیم دیپلماس��ی 
اقتصادی را فعال کردند و از بانكها و بیمه ها خواس��تند که از آنها 
حمایت کند و در نتیجه فعالیت بیرون از مرزها ش��روع ش��د. در 
همین حین دروازه های طالیی هم باز ش��ده بود و آنها به روسیه و 
کش��ورهای اقماری راه یافتند. بعد از 7 8 سال که آنجا کار کردند 
به کمک همین سیاست با سرمایه گذاری مالی و انسانی  پتانسیل 
ایجاد کردند. در دهه دوم صادرات، به کشورهای صاحب پول رفتند 
و بعد هم به سمت کشورهای حاشیه خلیج و آفریقا؛ در حال حاضر 

هم در لیبی فعالیت مي کنند. 
از دو س��ال قبل به دولت خاطرنشان می کنیم برای رشد صادرات 
باید حداقل س��رمایه اي را وس��ط بگذارید و بگویید این مبلغ برای 
این بخش، فالن شرکتها هم مي توانند کار کنند. باید این سرمایه 
از سیس��تم دولتی قیچی ش��ود تا بخش خصوصی واقعی کارها را 
انجام دهد. البته دولت مي تواند تعهد هم بگیرید که در مقابل این 

یکی از اشتباهات ما این بود که اسم فروش نفت را گذاشتیم درآمد، در حالی که پول نفت درآمد 
نیست بلکه سرمایه است. باید دید از این میزان فروش چقدر آن سرمایه ملی است و چقدر برای 
کاسبی است. امروزه که درآمد نفت 100دالر است باید 88 دالر آن وارد صندوق توسعه شود 
و 12 دالر برای هزینه ها صرف شود. باید پول را به بخش خصوصی وام بدهند که با آن کار کند
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مقدار پولی که شرکتها می برند فالن مقدار هم از کارفرمای همان 
کشور بگیرید. ش��رکتهای ترکیه ای چنین روندی را پی می گیرند 
و در کنار آن س��عي مي کنند پروژه ه��ای جدیدی بگیرند. این کار 
هم از نظر کار فرهنگی و هم از نظر سیاسی، اجتماعی،  تبلیغات، 
اشتغال و صادرات خدمات مي تواند مفید باشد. صدور خدمات فنی 
مهندس��ی فقط این نیست که مهندس ایرانی بیرون از کشور برود 
بلكه ماش��ین آالت، مصالح و فرهنگ و .. مي رود و اش��تغالی برای 
خدمات دادن به اینها در درون کشور به وجود مي آید. به نظر من 
هنوز هم دیر نشده است. مي توان با یک تصمیم قاطع و تخصیص 
یک س��ری منابعی که در بانكهای خارجی بلوکه ش��ده، آن را در 
کش��ورهای هدف به کار گرفت و نگذاش��ت چینی ها پول را بلوکه 
کنن��د و بگویند در قبال آن پ��روژه فاینانس اجرا مي کنند و آن را 

هم اجرا نكنند. 
افرادی که برای کار به کش��ورهای دیگر مي روند با آخرین تكنیک 
س��اخت در دنیا و سیس��تمهای مدیریت کیفیت و اجرا در جهان 
آشنا مي شوند، و زبان اقتصاد و تجارت بین المللی پیدا مي کنند. اگر 
بدانیم صدور خدمات چه مزایایی دارد و مي تواند با کم ترین هزینه 
ایجاد اش��تغال  کند از این وجوه مملك��ت مقداری را برای این کار 

اگر  البته  اختصاص می دهی��م. 
از کارفرم��ای خارجی این وجوه 
را بگیری��م هم ب��رای ارزآوری 
و هم برای ایجاد اش��تغال بهتر 
اس��ت. برای اش��تغال در تمام 
زمینه ه��ا راه حله��ای مختلفي 
اس��ت ک��ه بای��د در روش��های 
اجرایی و زیرس��اختها پیگیری 
ش��ود و عملیاتی گردد. ش��اید 
درباره زیرس��اختها کار به علت 

مش��كالتی ک��ه وجود دارد کمی کند باش��د اما در ش��رایط فعلی 
مي توان روی روشهای اجرایی کار کرد.

مهندس خوانسـاری رئیس کمیسـیون انتشـارات انجمن 
شرکتهای سـاختمانی با تأیید سـخنان مهندس ابوطالبی 
اظهار امیدواری کرد که این نظرات مورد توجه مسئوالن اجرایی 

مملكت قرار گیرد.

مهندس صالحـی دبیر انجمن برق در ادامـه عنوان کردند: 
فرصت خوبی اس��ت که با فرهنگ سازی مس��ئله صادرات را روی 
نیروی انس��انی متمرکز کنیم چرا که این امر دستاوردهای زیادی 
برای کش��ورمان خواهد داش��ت. برخی با رفتن نیروی انس��انی به 
خارج از کشور مخالف هس��تند چون معتقدند ممكن است تحت 
تاثی��ر فرهن��گ بیگانه قرار گیرن��د. ولی من با ای��ن قضیه موافق 
هستم. ایرانی ها در خارج از کشور خوب درخشیدند و توانستند در 

حوزه های تخصصی موفق باشند.
اما باید دید در داخل کشور چه فرصتهایی برای توسعه داریم؟ چرا 
ما مثل کشورهای همسایه نبوده ایم؟ اگر به داخل کشور نگاه کنیم 
موانع توس��عه و اشتغال را مي ببینیم. یكی از این موانع بحث خود 
قانون کار اس��ت که مش��كل زا بوده و قانوني کارگری است و اصال 
در آن گفته نشده کارگر چه مسئولیتی دارد و همه جا گفته شده 
کارفرما چه مسئولیتی دارد. این قانون ضعیف عمل کرده و جایگاه 
خوبی برای تولید و مولد بودن کارفرما نش��ان نداده اس��ت. این از 
مواردی اس��ت که مشكل داش��ته ایم و در مجلس بحث اصالح آن 
مطرح است که باید تشكلها در این مورد فعال تر عمل کنند و نقطه 

نظرات خود را بگویند و بیانیه بدهند.
قانون کسب و کار هم این روزها در مجلس مطرح هست و مي توان 
روی آن کار کرد. از اینها که بگذریم نظام بانكی هم بحث برانگیز 
است. نظام بانكی ما در مورد کسب و کار همیشه در سایه حرکت 
کرده اس��ت اما علت چیست؟ چون ما از اصحاب مولدین تولید در 
بانكه��ا نبوده ایم؟ یا بوده ایم و باز هم مش��كل وجود داش��ته؟ پس 
مشكل کجاس��ت؟ قوانین جاری که بانک مرکزی در مقابل بانكها 
مي گذارد مي تواند مش��كل ساز باشد. همه دولتهای روی کار آمده 
در ایران و برخي مدیران ارش��د به 
بخش خصوصی با ای��ن دید نگاه 
مي کردند که بي اندازه فربه ش��ده 
و ح��اال حاالها باید آنچه را بلعیده 

پس دهند. 
فرصتهای م��ا در بخش خصوصی 
چیس��ت؟ قرار بود طبق اصل 44 
دول��ت کوچک ش��ود ول��ی افتاد 
دس��ت گروه کوچكی به نام شبه 
دولتی ها و دولتی ها که برخوردی 
غی��ر مس��ئوالنه دارند و تش��كل ها مجبور ش��دند با ای��ن گروه ها 
تفاهم نامه امضا کنند. باید بخش خصوصی واقعی بها داده ش��ود تا 
این بخش هم بتواند پاس��خگو باشد. در حالی که عمال پروژه ها به 
دس��ت شبه دولتی ها سپرده مي شود و بخش خصوصی برای ادامه 

حیات باید در کنار این بخش قرار بگیرد.
من به عنوان کسی که در این چند سال در سندیكای صنعت برق 
ب��وده ام معتقدم میزگردهای ما نباید به س��مت درد دل برود بلكه 
باید میزگردي براي بررسی اوضاع فعلی و فرصت هاي موجود برای 
برون رفت از مشكالت باشد. در صنعت برق ما باید پروژه ها را خارج 
از کشور بگیریم و از دولت جدا شویم. ظرفیت هم تا حدی درست 
ش��ده اس��ت. در اوضاع فعلی هم ما مي توانیم 70 درصد ظرفیت 
صنعت برق را بیرون ببریم و بازارهایی را که مي تواند سهم ما باشد 
از جمله بازار عرق را با دیپلماس��ی خوب بگیریم. تشكلها نباید به 

امید دولت باشند، و بهتر است خود به فكر چاره باشیم.

فرصتهای ما در بخش خصوصی چیست؟ قرار بود طبق اصل 44 دولت کوچك شود ولی 
افتاد دست گروه کوچکی به نام شبه دولتی ها و دولتی ها که برخوردی غیر مسئوالنه دارند 
و تشکل ها مجبور شدند با این گروه ها تفاهم نامه امضا کنند. باید بخش خصوصی واقعی بها 
داده شود تا این بخش هم بتواند پاسخگو باشد. در حالی که عمال پروژه ها به دست شبه 
دولتی ها سپرده مي شود و بخش خصوصی برای ادامه حیات باید در کنار این بخش قرار بگیرد
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در خصوص فرصت اش��تغال موجود در کش��ور نیز البته اگر کشور 
توس��عه صنعتی داش��ته باشد صنعت برق هم رش��د مي یابد. ولی 
فرصتهای دیگری در صنعت برق برای ایجاد اش��تغال هست. مثال 
62 ه��زار مگاوات ظرفیت برق ایجاد ش��ده ول��ی در پیک مصرف 
42 هزار مصرف مي ش��ود و 20 هزار مگاوات ظرفیت نس��ب شده 
ک��ه حداقل ده هزار مگاوات آن محبوس اس��ت ک��ه مي توان آن را 
با بسترس��ازی صادر کرد. روی این اس��اس پروژه تعریف کرده ایم 
تا این برق مجبوس ش��ده را صادر کنیم. درباره میادین مشترک، 
طرحهایی را در س��ندیكا دنبال مي کنیم حتی در نظر داریم کنار 
همین میادین نیروگاه ها را بس��ازیم و با انتقال برق درآمدی برای 
کشور ایجاد کنیم. با توجه به این که ایران اختالف افق از شمال به 
جنوب دارد و مي تواند یک ساعت پیک را تغییر دهد و ما مي توانیم 
ب��رق اضافه را صادر و ایجاد درآمد کنیم. باید قبل از این که ترکها 
یا عربها این فرصت را از ما بگیرند اقدام کرد. نباید این هاب انرژی 

را از دست دهیم. 
باید نقشه ای برای آینده داشته باشیم و بازارهای خود را در داخل 
و خارج مش��خص کرده و زبان مشترکی با حاکمیت داشته باشیم. 
مثال تفاهم نامه امضا کنیم که بخش��ی از صندوق توسعه ملی را تا 
فالن تاریخ در اختیار ما قرار دهند که در عوض ما به عنوان بخش 
خصوصی واقعی توسعه و اشتغال ایجاد کنیم. در اتاق بازرگانی هم 
امكاناتی است و باید حتما از تشكلها نیز در آن حضور داشته باشد 

چون بدون تشكلها ما راه به جایی نمي بریم. 

مهندس پورشـیرازی عضو انجمن شرکتهای ساختمانی در 
ادامه افزود: سیستم،  بخش خصوصی را نمی خواهد و این مشكل 
اصلی ما اس��ت. در س��ال  1985 ترکیه 2میلیارد و 900 میلیون 
دالر س��ود صدور خدمات داش��ته اس��ت که این مبلغ در سالهایی 
به 17 میلیارد دالر هم رس��یده بود. در حالي که همانطور که شما 
یک نمونه فرمودید، جابجایی پول که یكی از س��اده ترین مس��ائل 

است به یكی از معظالت اصلی شرکتهای 
ما در خارج از کش��ور تبدیل ش��ده است. 
من پیش��نهاد مي کنم واقعا این جلس��ات 
را با ذکر مثال ع��ددی تكرار کنیم تا وارد 
بحثه��ای کاربردی ش��ویم. در مورد قانون 
کار ه��م باید دس��ت به دس��ت هم دهیم 
تا قانوني را که خیلی براي ما مسئله س��از 
اس��ت اصالح کنیم البته ای��ن بار دولت تا 
ح��دی قانون حمایت از کارگر را کم کرده 
و حمای��ت از کار و کارفرما را در این قانون 
بارزتر کرده است. مواد زیادی از این قانون 
در حال اصالح است. در مورد صادرات نیز 
باید گفت برخی آن در دس��ت گرفته اند و 
آن هم به دلیل دوری تش��كلها از همدیگر 
است که متاسفانه دور ماراتني براي رد شدن از روی راه انداخته اند.

مهندس ابوطالبی در تائید سخنان دیگران گفتند: به طور 
کلی مملكت ما بیش��تر وارداتی است تا صادراتی؛ مصرف ثروت به 
جای درآمد رایج ش��ده است. در طول 15 سال آنچه ضمانت نامه 
براي صادرات خدمات مهندس��ی صادر شده جز یک مورد مشكل 

نداشته آن هم در مورد یک شرکت دولتی بوده است.

مهنـدس کنگاني عضو هیئت مدیره انجمـن و نایب رئیس 
کمیسیون انتشـارات عنوان کردند : راه صدور خدمات فني و 
مهندسي از داخل کشور شروع مي شود. در حالي که جایگاه بخش 
خصوصي و صنعت احداث در اقتصاد کشور مشخص نیست ، مثاًل 
اصل 44 قانون اساسي از بدو تصویب قانون اساسي تا همین چند 
سال قبل مغفول ماند و هنگامي که اکیداً توصیه مي شود این اصل 
اجرائي ش��ود بخش جدیدي در اقتصاد کش��ور به وجود مي آید و 

سهم اندک بخش خصوصي نیز کاهش مي یابد. 
م��ن در دو مقطع عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگاني ایران بودم، 
در آن مقطع گفته مي ش��د که س��هم بخش خصوصي در اقتصاد 
کش��ور 16 درصد اس��ت و با توجه به توانائي هاي بخش خصوصي، 
برنامه اتاق این بود که در یک بازه زماني مشخص این سهم به 20 

درصد افزایش یابد. 
در هر صورت ما االن از دو س��و مش��كل داریم، یكي از مش��كل ها 
برون مرزي اس��ت که قدرت هاي بزرگ به ما تحمیل      کرده اند و 
مشكل دیگر درون مرزي است که در حال حاضر تمامي شرکت هاي 
فع��ال در صنعت احداث ب��ا آن درگیر بوده و از آن لطمه مي بینند 
و ای��ن امر عمدتاً به عدم وصول مطالباتش��ان و کمبود منابع مالي 
برمي گردد. ش��رکتهاي ما طي چند س��ال گذش��ته به جاي اینكه 
حرکتي رو به جلو داش��ته باش��ند و توسعه را پیشه کنند در جاي 
خود ثاب��ت مانده اند و اگر نگوئیم که حرکت آنها به س��مت عقب 

امروزه ما در بخشـهایی مزیت داریم و در بخشهایی فاقد مزیت هستیم. جالب این که 
امروز که راجع به این مطلب صحبت مي کنیم درست از جایی که مزیت داریم بیشترین 
ضربـه را هم مي خوریـم. در نتیجه حاال ما باید با دو جبهه خـارج و داخل رقابت کنیم
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بوده در بهترین حالت حرکتي ایس��تائي داشته اند، که این امر در 
ش��رایطي که همه در جهان در حال دویدن هستند، به معناي از 
قافله عقب ماندن است. همه حاضران شرکتهاي پیمانكاري ترکیه 
را مث��ال زدند، بله، پیمانكاران ترک همین حاال هم از نظر فني به 
اندازه ما توانمند نیس��تند ولي به شدت مورد حمایت دولت خود 
قرار دارند و  به همین دلیل توانس��ته اند بسیار موفق عمل کنند و 

در رشد اقتصادي کشورشان مؤثر باشند. 
در حالیكه ش��رکت هاي ما مشكل دارند و حتي به منظور شرکت 
در مناقصات خارج از کش��ور نمي توانی��م ضمانت نامه بانكي تهیه 
نمائیم. ببینید بانک ها چند در صد از منابع مالي خود را در قالب 
تسهیالت به شرکتهاي شاغل در صنعت احداث اختصاص داده اند؟ 
چرا؟ چون از این هراس دارند که با اعطاي تسهیالت بلندمدت به 
سوددهي نرسند. البته این سیاست گذاري ها اول به دولت مربوط 
مي ش��ود و بعد بان��ک مرکزي. طبعاً بانكها از سیاس��ت هاي بانک 
مرکزي تبعیت  مي کنند، من صحبت آقاي دکتر شمس اردکاني را 
در باره دیپلماسي فعال اقتصادي تایید مي کنم ولي این دیپلماسي 
فقط به خارج از کش��ور مربوط نمي باش��د بلكه بایستي در داخل 
کشور هم در راستاي تقویت بخش خصوصي و به ویژه شرکت هاي 
ش��اغل در صنعت احداث و تسهیل و روانسازي امر صدور خدمات 
فني و مهندسي، نسبت به تهیه و تصویب قوانین و مقررات جدید 

و ساده سازي قوانین دست و پاگیر موجود اقدام شود. 

مهنـدس ابوطالبی یادآور شـدند: در طول 10 س��ال گذشته 
تس��هیالتی که بانكها باید برای ص��ادرات می دادند باید 8 درصد 

مي بود که عمال فقط دو درصد آن محقق شده است. 
مهن��دس کنگاني ادامه داد: این جلس��ات نباید به نشس��ت های 
گپ هاي خودماني تبدیل ش��ود و براي رسیدن به نتیجه بایستي 
در پي تشكیل این جلسات، پیگیري هم وجود داشته باشد؛ اینک 

در قانون نقش بس��یار پ��ر رنگي به اتاق 
بازرگاني داده ش��ده، اما نقش��ي که اتاق 
ایران بایس��تي به تشكل ها بدهد کمرنگ 

است. 

آقاي مهندس پورشـیرازي از قانون 
کار موجود سـخن گفتند؛ من به طور 
کل��ي با اصالح قان��ون کار مخالفم، چون 
قان��ون کار بایس��تي مطابق با نی��از روز 
جامعه تدوین شود. قانوني که فقط کارگر 
را مي بیند قانون مناس��بي نیست. قانون 
کار بایستي نفس کار، تولید و اشتغال زائي 
را مدنظ��ر قرار دهد و چنین قانون کاري  
مي تواند بس��یاري از مشكالت موجود در 
جامعه و بازار کار را در راس��تاي توس��عه 

اقتصادي کشور برطرف  نماید. 
در مورد نفت هم باید گفت که نفت سرمایه است و درآمد نیست. 
از اول انقالب صحبت چنین بوده که پول نفت را بر س��ر سفره ها 
بیاوریم و عماًل این امر با پرداخت یارانه مستقیم به مصرف کننده 

و نه به تولیدکننده، از قوه به فعل درآمده است. 
در حال��ي ک��ه با ترویج فرهن��گ کار و کارآفرین��ي در جامعه، به 
همراه ظرفیت س��ازي  در بخش تولید، آنقدر سطح معیشتي مردم 
باال خواهد رفت که دیگر نیازي به پرداخت یارانه مس��تقیم وجود 

نداشته باشد. 

در انتهاي جلسـه مهندس ضرابی سوالی مطرح کردند که 
جنبه فنی داشـت: با توجه به این که کشورهای پیشرفته دارند 
نیروگاه های اتمی را جمع مي کنند آیا نیروگاه اتمی س��اختن در 
ایران به صرفه اس��ت و اصوالً س��اخت چه نوع نیروگاهی در ایران 

به صرفه است؟ 

مهنـدس صالحـي در جواب این سـوال عنـوان کردند: ما 
از زمان قدیم بنای س��اخت 20 نیروگاه را داش��ته ایم اما امروز با 
اتفاقات ژاپن و... بس��یاری از کشورها برنامه های هسته ای خود را 
معلق کرده اند. در کش��ورهایی مثل ما که انرژی های خوبی داریم 
از جمله انرژی خورشیدی و می توان از این انرژی ها استفاده کرد، 
حاکمیتها باید بر روی انرژی های نو سرمایه گذاری کنند. هر چند 

در ایران هنور انرژی نو جنبه  فانتزی دارد.

در انتهـای جلسـه مهنـدس خوانسـاري از دکتر شـمس 
اردکانی خواستند این مسئله در اتاق بازرگانی دنبال شود 
تا بـا ارائه راه حلي، تشـکلها بتوانند صنعت احـداث را به 

سمت فعالیتهاي برون مرزی سوق دهند. 

اسـت.  مـا  اصلـی  مشـکل  ایـن  و  نمی خواهـد  را  خصوصـی  بخـش  سیسـتم،   
خدمـات  صـدور  سـود  دالر  میلیـون   900 و  2میلیـارد  ترکیـه   1985 سـال   در 
داشـته اسـت کـه ایـن مبلـغ در سـالهایی بـه 17 میلیـارد دالر هـم رسـیده بـود 
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رئيس هيات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی در نشست خبري عنوان کرد:

شركت های ساختمانی تنها با 30 درصد ظرفیت كار می كنند
روز 23 مهرم��اه مهندس منوچهر ملكیانی فرد رئیس هیأت مدیره 
سندیكای ش��رکتهاي ساختماني در نشس��تی خبری که مربوط 
ب��ه دومین کنفران��س بین المللی صنعت احداث بود به س��ؤاالت 
خبرنگاران جواب داد و اظهار داشت: دومین کنفرانس بین المللی 
صنعت با رویك��رد ظرفیت س��ازي، ایجاد توانمن��دي، ماندگاري 

شرکتها و س��ازمانهاي پروژه محور 
22 و 23 آبان ماه در هتل المپیک 

تهران برگزار مي شود. 
وی هدف از برگزاری این کنفرانس 
را ارائ��ه راهكارهایی مناس��ب برای 
دولت جهت ایجاد بس��ترهای الزم 
به منظور توانمندس��ازی و ماندگار 
کردن شرکت ها در راستای توسعه 

مهندسی کشور دانست.
رئیس انجمن شرکتهای ساختمانی 
عن��وان ک��رد: صنع��ت اح��داث به 
گس��تردگی تمدن صنعت��ی در هر 
جامع��ه اس��ت و می توان��د میزان 
عمران، آبادانی و گس��ترش تمدن 

صنعتی جوامع را نشان دهد. بخش خصوصی در صنعت احداث با 
تمام مشكالت به کار سازندگی اشتغال دارد و با وجود بی توجهی 
از س��وی دولت مردان توانسته اس��ت به حیات خود ادامه دهد که 
این موضوع در اجرای اصل 44 و سیاست خصوصی سازی به خوبی 

خود را نشان داده است.
ص��دور فرم��ان اجرایی سیاس��ت های کل��ی اص��ل 44 در زمینه 
خصوصی س��ازی این اس��ت که در پروژه ای ک��ه بخش خصوصی 
انگی��زه الزم را ب��رای فعالیت دارد بخش دولتی نباید وارد ش��ود 
که متأس��فانه با روندي معكوس و هجمه شدید بخش دولتی در 
صحنه هایی که بخش خصوصی در آن فعالیت دارد روبرو هستیم. 
در جلسه اي نیز که اعضای انجمن با رئیس مجلس شورای اسالمی 
داش��تند رئیس قوه مقننه هم با اذعان به این مس��ئله عنوان کرد 
که بخش دولتی با سازوکارهای ظاهرآرایی خود را به عنوان بخش 

خصوصی معرفی می کند.
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی با انتقاد از نبود 
تعریف مشخص برای بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کشور، 
گفت: برخالف قوانین برنامه اول و دوم تعداد ش��رکت های دولتی 
پس از این برنامه ها به 2 برابر رسید و با وجودی که در برنامه های 
بعدی توس��عه نیز بر گسترش ش��رکت های خصوصی تأکید شده 

است، اما این موضوع هرگز تحقق نیافت.
وي در تشریح وضعیت شرکتهاي ساختماني عنوان کرد: بیش از 
700 شرکت عضو انجمن شرکتهای ساختمانی  به خاطر رکود و 
حضور دولتی ها در ساخت و ساز در حال حاضر تنها با 25 تا 30 

درصد ظرفیت کار می کنند.
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکتهای 
ساختمانی با بیان اینكه رکود از یک 
طرف و حض��ور دولتی ها از س��وی 
دیگ��ر باعث ش��ده تا ش��رکت های 
خصوصی س��اخت و ساز با ظرفیت  
بس��یار پایین��ی کار کنن��د، تصریح 
کرد: ش��رکت های دولتی با امكانات 
بیش��تر در هم��ه صحنه ه��ا حضور 
دارن��د و ضمانت نامه هایی به صورت 
تضمین از باالترین مقامات خود در 
دست دارند در حالی که شرکت های 
خصوصی ب��رای گرفتن ضمانت نامه 
بانكی اعتبار و آبرو و س��رمایه خود 
را گ��رو می گذارند. وی افزود: بخش 
ساختمان به طور مستقیم 14 درصد و با صنایع جانبی 20 درصد 
ایجاد اش��تغال می کند، بنابراین وقتی این بخش دچار رکود و کم 
کاری می ش��ود بالطبع اشتغال کش��ور نیز دچار آسیب گردد. در 
حالیكه دولت وعده داده می خواهد  2/5 میلیون شغل ایجاد کند 
اما چنین روندي باعث از بین رفتن همین ش��غل های کنونی نیز 

مي گردد.
مهندس ملكیانی فرد در جواب س��وال خبرن��گاري درباره افزایش 
هزینه تمام ش��ده پس از اجرای ط��رح هدفمندی یارانه ها، اظهار 
داش��ت: اج��رای هدفمن��دی یارانه ه��ا تأثیر مس��تقیم بر قیمت 
گازوئیل داشت که با همكاری انجمن ها قیمت سوخت به صورت 
ش��اخص هایی تعدیل ش��د و تاثیری بر پروژه ه��ای در حال اجرا 
نگذاشت. وی افزود: اما تاثیر جانبی قیمت سوخت بر هزینه اجرای 
پروژه ها در حال محاسبه است و تا 2 ماه آینده اعالم می شود و به 
طور حتم تاثیر زیادی بر هزینه تمام ش��ده پروژه های ساختمانی 

دارد.
رئیس هیأت مدیره سندیكای شرکت های ساختمانی این سندیكا 
را از قدیمی ترین س��ندیكاها در کشور عنوان کرد و گفت: حدود 
700 ش��رکت در این س��ندیكا عضو هس��تند و به تازگی در اتاق 
 بازرگان��ی و صنای��ع و مع��ادن ایران هم به ثبت رس��یده اس��ت.

 بخش سـاختمان به طور مستقیم
  14 درصـد و بـا صنایـع جانبـی
 20 درصد ایجاد اشـتغال می کند، 
بنابراین وقتی این بخش دچار رکود 
و کم کاری می شود بالطبع اشتغال 
کشـور نیز دچار آسـیب گردد. در 
حالیکه دولت وعده داده می خواهد  
2/5 میلیون شـغل ایجـاد کند اما 
چنیـن روندي باعـث از بین رفتن 
همین شغل های کنونی نیز مي گردد.
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 مهندس ملكیانی فرد در جواب سوال 
دیگري،  با اش��اره ب��ه فعالیت اعضای 
این سندیكا در مسكن مهر، بیان کرد: 
بیشترین س��هم فعالیت ها در مسكن 
مهر مربوط به بخش خصوصی اس��ت 
ولي  مسكن مهر درصد کوچكي از کل  

صنعت احداث است.
ایشان سوال خبرنگار دیگري را درباره 
توافق قرارگاه خات��م با انجمن چنین 
جواب دادند: سال گذشته توافقنامه اي 
با مسئوالن قرارگاه خاتم االنبیاء امضا 
کردیم که براس��اس آن قرار شد آنها 
در مناقصه ه��اي کمت��ر از یک ه��زار 
میلیارد ریال شرکت نكنند و تا حدي 
نی��ز به این موضوع پایبن��د بودند، اما 
به هر ترتیب ش��رایط براي شرکتهاي 
س��اختماني که براي اخذ ضمانت نامه 
بانك��ي باید همه زندگي خود را صرف 
آن کن��د، با ش��رکتهایي که یک برگ 
کاغذ ضمانت نامه دارند، متفاوت است. 
وي تصری��ح کرد: نیروهاي مس��لح و 
بخش دولتي و ش��به دولتي باید براي 
سازندگي در کش��ور فعال باشند، اما 
بهتر اس��ت ای��ن حض��ور در جاهایي 
که بخش خصوصي ت��وان اجرا ندارد، 

محسوس باشد.
وي درب��اره برگ��زاري کنفرانس گفت 
پنج تشكل شاغل در این حرفه یعني 
انجمن  انجمن شرکتهاي ساختماني، 
صنفي ش��رکتهاي پیمانكار تأسیسات 
و تجهی��زات صنعتي ای��ران، انجمن 
شرکتهای مهندسی و پیمانكاری نفت 
و گاز و پتروشیمي، جامعه مهندسان 
صادرکنن��دگان  انجم��ن  و  مش��اور، 
خدم��ات فني و مهندس��ي ایران، هر 
کدام در این کنفرانس س��همي دارند. 
هر کدام از این پنج تش��كل س��ازمان 
تحقیق و توسعه داشتند که مجموعه 
آنها مؤسس��ه تحقیق و توس��عه را به 
وج��ود آورد. تحقیق با هدف توس��عه 
رم��ز و راز توس��عه بخ��ش خصوصي 
اس��ت. در هیچ کجاي دنیا صرف پول 
در راه تحقیق را هزینه نمي دانند بلكه 
آن را سرفصل سرمایه گذاري به شمار 
می آورند. مؤسس��ه تحقیق و توس��عه 
اولین سمینار را با همین نام و با هدف 
جلب نظر دولت به این موسسه برگزار 
کرد. وی با بیان اینكه هدف از برگزاری 
این کنفرانس اعالم موجودیت بخش 
خصوصی اس��ت، عنوان ک��رد: بخش 
خصوصی به عنوان نهادی زنده و پویا 
قصد اعالم موجودی��ت دارد زیرا هیچ 
کشوری بدون بخش خصوصی پویا به 

توسعه پایدار نمی رسد.

بزرگ   ترين رويداد توسعه   ای در بخش خصوصی ايران برگزار می گردد

كنفرانس صنعت احداث، مهم   ترین فرصت بخش خصوصی در سال 1390 
دبیر دومین کنفرانس بین   المللی صنعت احداث که با رویكرد ظرفیت   سازی، ایجاد توانمندی و 
ماندگاری ش��رکت   ها و سازمان   های پروژه   محور، 22 و 23 آبان   ماه 1390 در مرکز همایش   های 
بین   المللی هتل المپیک برگزار می   ش��ود، این کنفرانس را مهم   ترین و پرپتانسیل   ترین فرصت 
بخش خصوصی در س��ال 1390 دانس��ت. رئیس هیأت امناء موسسه تحقیق و توسعه صنعت 
احداث که براساس مشارکت بزرگ   ترین و پرسابقه   ترین  تشكل   های مهندسی کشور که متشكل 
از بیش از 2000 شرکت فعال در این صنعت است، شكل گرفته و هدف نهایی فعالیت   های آن 
ارتقاء و توسعه   ی توانمندی   های شرکت   ها و سازمان   های فعال در صنعت احداث کشور از طریق 
پژوهش، آموزش، مش��اوره و اطالع   رس��انی می   باشد، با اشاره به برگزاری موفق اولین کنفرانس 
بین   المللی صنعت احداث در س��ال گذش��ته که با اس��تقبال قابل توجه مدیران و کارشناسان 
ارشد صنایع مرتبط مواجه گردید، از عزم جدی انجمن شرکت   های ساختمانی، انجمن صنفی 
شرکت   های پیمانكار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و انجمن شرکت   های مهندسی و پیمانكاری نفت، 
گاز و پتروشیمی به عنوان بنیان   گذاران موسسه تحقیق و توسعه برای پیگیری قطع   نامه   ی اولین 
کنفرانس خبر داد و افزود: دومین کنفرانس بین   المللی صنعت احداث با رویكرد: ظرفیت   سازی، 
ایجاد توانمندی و ماندگاری در شرکت   ها و سازمان   های پروژه محور روزهای 22 و 23 آبان   ماه 
س��ال جاری و در قال��ب ارائه   ی مقاالت اجرایی، س��خنرانی   های کلیدی، نمایش��گاه جانبی و 
کارگاه   های تخصصی، در مرکز همایش   ه��ای بین   المللی هتل المپیک برگزار می   گردد، حضور 
مدیران برجسته   ی بخش   های مختلف صنعت احداث و  هم   چنین بررسی مهم   ترین چالش   های 
توسعه   ی بخش خصوصی از مهم   ترین ویژگی   های این رویداد مهم بین   المللی است. وی افزود: 
بررس��ی چالش   های اساس��ی در این حوزه از جمله اش��تغال پایدار و تنگناه��ای اجرایی آن و 
ش��یوه   های کاربردی اس��تقالل فنی و مهندسی کشور،  بررسی بسیج امكانات ملی و هم   افزائی 
تمامی کوش��ندگان عرصه   ی آبادگری در راستای تأمین زیرساخت   های کشور و برطرف   سازی 
موانع پیش    روی، با الگو قراردادن موفقیت   های غرورآفرین تجربه شده مانند سدسازی از موارد 
مطروح��ه در این کنفرانس خواهد بود. بررس��ی فراخوان در جهت بكارگیری حداکثر ظرفیت 
مهندس��ی کشور برای پیش��برد پروژه   های نفت و گاز به عنوان  مهم   ترین محور توسعه فنی و 

مهندسی در حال حاضر، محور دیگری است که در کنفرانس مطرح خواهد گردید. 
دبیر دومین کنفرانس بین   المللی صنعت احداث، مأموریت این کنفرانس را زمینه   سازی توسعه   ی 
همه   جانب��ه   ی صنعت احداث عن��وان کرد و گفت: ارائه   ی راهكارهای مناس��ب برای دولت جهت 
ایجاد بس��ترهای الزم به منظور توانمندس��ازی و ماندگار نمودن شرکت   ها در راستای توسعه   ی 
مهندسی، توجیه و تشویق شرکت   های پروژه   محور به بازنگری در ساختار درونی خود برای ایجاد 
بهبود مستمر عملكرد و پی   ریزی زمینه   های ماندگاری در صنعت احداث و شناسایی تهدیدها و 
فرصت   ها و تبیین راهكارهای ارتقای جایگاه شرکت   ها در بازارهای جهانی برای انتقال و استفاده 
از فناوری   های نوین و ایجاد اش��تغال در کش��ور، اهداف اصلی بزرگ   ترین رویداد توسعه   ای بخش 

خصوصی می   باشد.
 وی با اشاره به تالش موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث، در راستای بهره   گیری از مفاهیمی 
چون هم   افزایی، مهندسی شبكه   ی انسانی و شبكه   های ارزشی در توسعه و تبدیل دانش پنهان 
جامعه به دانش آشكار، از حضور نمایندگان بانک توسعه اسالمی )IDB(، فدراسیون مهندسان 
مشاور کش��ورهای اس��المی )FCIC( و اعضای فدراس��یون پیمانكاران کش��ورهای اسالمی 

)FOCIC( و بخش   های مختلف خصوصی داخل کشور در این کنفرانس خبر داد.
دبی��ر دومین کنفرانس بین   المللی صنع��ت احداث، تأثیرگذاری ب��ر تصمیم   گیرندگان )دولت 
و تش��كل   ها(، تبیین نقش دولت در ظرفیت   س��ازی، ایجاد توانمند   ی و ماندگاری ش��رکت   های 
پروژه   محور، فراهم   آوردن زمینه   ی توس��عه   ی همه   جانبه   ی ش��رکت   ها و سازمان   ها، تبیین نقش 
متقابل شرکت   ها و سازمان   های اشاره شده، دولت و مراکز آموزشی و پژوهشی برای زمینه   سازی 
و تحقق توس��عه   ی ملی بر مبنای اهداف س��ند چشم انداز بیست ساله، تبیین ضرورت   های نام 
تجاری )Brand( در ش��رکت   ها و سازمان   ها برای ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری 
آن   ها و تبیین ضرورت   های زیست   محیطی در عملكرد شرکت   ها و سازمان   های پروژه   محور را به 

عنوان ابعاد و ضرورت   های برگزاری این کنفرانس بسیار مهم بیان کرد.
 اطالعات بیشتر درباره دومین کنفرانس بین   المللی صنعت احداث، از طریق روش   های زیر در 

دسترس می   باشد:
info@sce-conference.com :تلفن: 88724279 – 88724264 تلفکس: 88724920 رایانامه
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)Bourse( بورس 
بورس مفهومی اس��ت که از زبان فرانس��وی وارد ادبیات مدیریت 
مالی شده است و معنای آن »کیف پول« است. ولی در مدیریت به 
نهادهای سازمان یافته عمده و اساسی بازار سرمایه اطالق می شود 

که کارکردهای زیر را دارد:
1. مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن2. شفافیت گردش اطالعات

3. دقیق ترین راه کشف قیمت 4. ایجاد بازار رقابتی سالم
5. جم��ع آوری س��رمایه ها و پس اندازه��ای کوچک ب��رای تأمین 

سرمایه مورد نیاز کارآفرینان و مدیران فعالیتهای اقتصادی 
تاریخچه تأس��یس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن 
پانزده کشور هلند برمی گردد. ولی آغاز فعالیت آن به صورت مدون 
از دو قرن پیش شروع شده است و در هزاره سوم با رشد فناوری های 
نوین بیش��تر معامالت بورس از طریق رایانه انجام می شود. بورس 
انواع مختلفی دارد که به طور خالصه در مفاهیم زیر ارائه می شود.

انواع بورس:

)Commodity Exchange( 1  بورس کاال
در این بورس، کاالهای تضمینی به صورت متشكل و سازمان یافته 
عرضه و معامله می شود به طور کلی کلیه معامالتی که در زمینه 
فلزات و مواد معدنی )کانی ها(، انرژی و محصوالت کشاورزی مورد 

معامله قرار می گیرد در گروه بورس کاالیی قرار می گیرد.
2  بورس اوراق بهادار

در ای��ن بورس س��هام ش��رکتهای گوناگون تولی��دی، خدماتی و 
سرمایه گذاری داد و ستد می شود که در محاوره های عمومی به آن 
بازار بورس، بازار سهام نیز گفته می شود که کارکردهای زیر را دارد:
1. کنترل نقدینگی در جامعه2. فرصت مطلوب برای سرمایه گذاری
 3. توزی��ع عادالنه ثروت4. کمک به رش��د تولی��د ناخالص داخلی

5. نقش آفرین��ی در مهار تورم 6. اس��تفاده مطلوب از س��رمایه ها و 
پس اندازهای کوچک مردمی 7. هدایت س��رمایه های سرگردان در 
مسیر تولید و فعالیتهای مولد و مفید 8. کمک به رشد صنعتی کشور

کارگزاری های بورس
کارگزاری ها، وکی��ل و نماینده تام االختیار ب��رای خرید و فروش 
سهام هستند و بی واسطه آنها هیچ کس نمی تواند در تاالر بورس 
خرید و فروش نماید. الزم به توضیح است که خرید و فروش سهام 
در تاالر بورس انجام می گیرد که حضور مردم در آن الزامی نیست 
افرادی هم که به تاالر بورس مراجعه می کنند بیشتر برای آگاهی 
از روند و فرایند امور سهام و گفتگو و مشاوره با یكدیگر است، در 
ضمن باید گف��ت که حضور خریدار س��هام در دفتر کارگزاری ها 

ضروری است و باید خریدار شخصاً مراجعه نماید و اسنادی چون 
شناس��نامه و کپی آن و کارت ملی خود را همراه داش��ته باشد تا 

جهت خرید سهام شرکت دلخواه به کارگزار تسلیم نماید.

سهام چيست؟
• س��رمایه هر شرکت س��هامی، به قس��متهای مساوی تقسیم 
می ش��ود که به هر یک از این قس��متها یک سهم گفته می شود. 

معموالً در ایران قیمت اسمی هر سهم هزار ریال می باشد.

انواع سهام
سهام به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شود:

سهامداران عادی که در واقع مالكان اصلی شرکت می باشند دارای 
حقوق و مزایای زیر می باشند:

)EPS( 1. حق دریافت سود سهام
2. حق رأی دادن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده

3. حق تقدم در خرید سهام
4. حق باقیمانده پس از انحالل شرکت

5. حق اطالع از فعالیتهای شرکت
س��هامداران ممتاز عالوه ب��ر مزایای فوق الذک��ر در زمان انحالل 
شرکت نس��بت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی 

سهام خود اولویت دارند.

OTC)Over �e Counter( فرا بورس
ب��رای تعریف این مفهوم باید ابت��دا توضیح مختصری ارائه کنم و 
آن این اس��ت که اگر محدودیتی در اساسنامه وجود نداشته باشد 
سهام ش��رکتها قابل نقل و انتقال اس��ت. ولی در ایران برای نقل 
و انتقال س��هام، شرکتها و گردش س��رمایه ها در قالب سهام بازار 
رسمی برای آن وجود دارد که بورس اوراق بهادار تهران نام دارد. و 
سهام شرکتهایی که در این بورس عضو هستند قابل نقل و انتقال 
است که در حال حاضر حدود چهارصد شرکت عضو آن می باشند.

با توجه به محدودیتهایی که این امر در باراز سرمایه ایجاد می کرد در 
سال 1384 قانون جدید اوراق بهادار به تصویب رسید که ماده 28 
آن مش��عر بر تأسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای 
مالی بود. بنابراین به منظور توسعه فعالیتهای بازار سرمایه در تاریخ 
1387/8/22 با مجوز سازمان بورس و اراق بهادار اولین شرکت برای 
این منظور با نام ش��رکت فرابورس ایران به ثبت رس��ید که متولی 
راه اندازی و اداره بازارهای خارج از بورس است. بازار فرابورس بسیار 

منعطف است و خدمات زیر را به اعضاء ارائه می دهد:
1. تأمین مالی آسان و ارزان برای شرکتها

2. بهره من��دی از معافیته��ای مالیات��ی ح��دود 10درص��د برای 
شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس

نگاهی اجـمالی
 بــه ادبـیـات
 اقتصادی و مالی

دکترغالمرضا علی زاده
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3. کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال
4. نقل و انتقال آسان سهام

5. شفافیت و اعتبار قیمت سهام شرکتها در فرابورس
س��رمایه گذاران  ب��ه  همگان��ی  و  هماهن��گ  اطالع رس��انی   .6 

بالقوه و بالفعل
7. بهره گیری از امكانات وثیقه گذاری سهام در شبكه بانكی

8. معرفی شرکتها و محصوالت آنها در الیه های گسترده اجتماعی
9. پیش بینی فرایند با سهولت برای خروج از فرابورس

ش��ایان ذکر اس��ت که پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس 
ایران در قالب چهار بازار مجزا انجام می شود.

1.  بازار اول � که عالوه بر س��هام ش��رکتها، واحدهای صندوق های 
س��رمایه گذاری با نام نیز در این بازار پذیرفته می شود. 2. بازار دوم 
 � در این بازار صرفاً س��هام شرکتهای سهامی عام پذیرفته می شود.

3. بازار سوم )بازار عرضه( در این بازار معامالت عمده اوراق بهاداری 
انجام می شود که امكان با شرایط پذیرش در بازار فرابورس را ندارد. 
از جمله سهام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس در این بازار عرضه 
می ش��ود. 4. بازار چهارم )اوراق مشارکت( در این بازار انواع اوراق با 
درآمد تضمین ش��ده از جمله اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانكی 
و... که در زمان پذیرش حداقل س��ه ماه تا سررسید آنها باقی مانده 
باشد قابل پذیرش در این بازار است مشروط بر آنكه بعد از پذیرش 

معامالت دست دوم آنها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.

راه های تجزیه و تحلیل سوددهی 
سهام شرکت ها برای خرید

برای ارزیابی س��هام ب��رای خرید از ش��اخص ها و مؤلفه های زیر 
اس��تفاده می ش��ود:1. اطالعات بازار )نمودار قیمت و بهره( برای 
ارزیابی کوتاه مدت 2. روش شناس��ایی نقطه اوج و افت قیمتها و 

سایر عوامل مؤثر در نوسان قیمت سهام

در این زمینه گوستاو لی بون مطالعه و بررسی رفتار سرمایه گذاران 
را در ارزیابی مهم می داند. آندره کاستوالنی مطالعه ذهنیت عامه 
مردم و پس  ذهن آنها را در ارزیابی مهم می شناس��د. جی ام کینز 
)شنا در جهت خالف جریان آب را در ارزیابی وارد می کند.ارزیابی 
اوراق بهادار برای س��نجش ارزش ذاتی سهام )ارزش فعلی درآمد 
آتی س��هام( به کار می رود.در ارزیابی معموالً به شاخص های زیر 

توجه می شود.
       Acid income  1. درآمد آنی
     Stock returns  2. بازده سهام
  Pro�t margins3. حاشیه سود

4. س��ایر اطالعات مالی )نسبتهای مالی( برای تعیین ارزش ذاتی 
هر سهم

معموالً ارزیابی اوراق بهادار در سه سطح انجام می گیرد.
1. تجزی��ه و تحلیل جهانی و تأثیر بلندم��دت و کوتاه مدت )نرخ 

تورم، نرخ بهره، سیاستهای دولت و غیره(
2. تجزیه و تحلیل صنعت – حس��ایت صنعت برچرخه بازرگانی، 

مقررات دولتی و ساختار بازار
3. تجزیه و تحلیل ش��رکت – بررسی شاخصهای مالی، اقتصادی 

و مدیریتی شرکت
ارزش ذاتی سهام یا مدل تنزیل سود سهام معموالً به روشهای زیر:
الف: دوره تملک محدود ب: دوره تملک نامحدود ج: مدل رش��د 
دومرحله ای د: مدل ارزش افزوده اقتصادی محاس��به می گردد که 
به دلیل مباحث فنی پیچیده و طوالنی آن برای کاس��تن از حجم 
مطلب به همین میزان بس��نده می کنیم. عالقه مندان به اطالعات 
بیش��تر در این زمینه با دفتر انتش��ارات مكاتب��ه و تماس حاصل 

نمایند تا اطالعات بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد.
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كميسيوناه گزارش

کمیسیون قوانین و مقررات در جلسات اخیر خود جهت پیشبرد 
برنامه های انجمن و دسـتیابی به اهـداف عالی خود که اهم آن 
حل مشکالت اعضاء صنف می باشدبا پیگیری موضوعات ارجاع 
شـده به کمیسیون فعالیت و اقدامات ذیل را در دستور کار خود 

داشته است.
1  موضوع آئین نامه "تشـخیص صالحیت پیمانکاری" که توسط 
هیأت مدیـره در دسـتور کارکمیسـیون قـرار گرفتـه بود پس 
از بررسـی در کمیسـیون وکارگـروه نظرات نهایی به ریاسـت 
هیأت مدیـره ارائه شـد و در این خصوص رئیـس هیأت مدیره و 
رئیس کمیسـیون قوانین و مقررات جلسـه ای در محل معاونت 
برنامه ریزی با آقای مهنـدس رحمتی و معاونان برگزار نمودند و 
مشکالتی که اعضا صنف با آئین نامه تشخیص صالحیت و نحوه 
اجرای آن وسـایت ساجات دارند را به اطالع و استحضار ایشان 
رسـاندند و درخواست همکاری بیشتری شـد که سازمان نیز با 
قبول بعضی از مشـکالت اجرایـی آئین نامـه و ارائه توضیحات 
با درخواسـت انجمن جهت برگزاری جلسـات و تعامل بیشـتر 
جهت برطرف نمودن مشـکالت در اجـرای آئین نامه ها را قبول 
نمودند.کمیسیون قوانین و مقررات از اعضا انجمن و انجمن های 
تأسیسـاتی و راهسـازی، نفت وگاز، کانون سراسری شرکتهای 
ساختمانی نیز درخواست نمودکه نظرات خود را در این خصوص 

به انجمن منعکس نمایند. 
مقرر گردید  با تعامل بیشـتر و رایزنی های آتی جهت تشـکیل 
همایش و کالس آموزش اعضا و پاسخ به سؤاالت احتمالی اعضا 

انجمن در صورت نیاز اقدام گردد.
2  موضوع" تعیین دامنه مناسب قیمت "، که توسط هیأت مدیره 
در دسـتور کار کمیسـیون قـرار گرفته بود کمیسـیون قوانین 
بـا ارجاع موضوع به کارگروه سـه نفره پس از بررسـی مفصل با 
جمع بندی نظرات درکمیسـیون طی نامه ای نظرات به ریاسـت 
هیأت مدیره گزارش شـد تا در پیگیری های آتی ایشـان نظرات 
کمیسـیون و انجمـن در اصالح بخشـنامه ها مؤثر واقع شـود، 
کمیسـیون تا حصول نتیجـه نهایی واصالح  بخشـنامه مذکور  

موضوع  را  پیگیری می نماید.
3  کمیسـیون قوانین و مقررات در حال  بررسی موضوع تولیدی 
یا خدماتی بـودن فعالیت پیمانکاری از لحاظ منشـاء حقوقی و 
چگونگـی پدید آمدن ایـن تعاریف و منابـع و مأخذ تعریف آن 
می باشـدکه با توجه به امتیازاتی که برای  واحدهای  تولیدی از 
طرف دولت  مثل تقسیط بدهی های معوق واحدهای تولیدی و... 
در  نظر گرفته می شـود بتواند از حقوق اعضاء انجمن و صنف در 

این خصوص تا حد امکان دفاع نمود.
4  کمیسـیون قوانین و مقـررات آقای مهندس عبـاس وفائی را 
به عنوان نماینده خود در شـورای هماهنگی تشکل های صنفی 
در خصوص بررسـی "آئین نامه تضمین معامـالت دولتی" که در 
کمیسیون مطرح و نظرات کمیسیون در غالب یك نامه تهیه شده 
و با امضای دبیر محترم انجمن به سازمان  معاونت برنامه ریزی و 
راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده بود، جهت دفاع از نظرات 
و هماهنگی با سایر اصناف و انجمن ها معرفی نمود و نظرات ارائه 

شده مورد تأیید شورای فوق الذکر قرار گرفت.
5  بررسـی قوانین و آئین نامه ها و پاسـخ به سـؤاالت و مکاتبات 

اعضا مطابق معمول.

گزارش عملکرد
 کمیسیون قوانین و مقررات

                
اشاره:

تفاهم نامـه ای بین انجمن شـرکتهای سـاختمانی با 
بانك ملت در تاریخ 88/4/7 منعقد گردیده بودکه با 
امضاء مجدد دارندگان امضاء رسمی مفاد آن به مدت 

سه سال دیگر تمدید شد.
در زیر نامه بانك ملت و تمدید تفاهمنامه تا 93/5/11 
جهت اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران 

عیناً درج می شود.
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نارس��ایی و ضع��ف در کاربرد فناوریه��ای نوین در س��ازمانهای 
پیمان��كاری صنعت اح��داث و کم توجهی به ام��ور نرم افزاري  در 
این جامعه بس��یار س��خت افزاري که از فرهن��گ صنعتی ضعیف 
و بیه��وده کاري و راندم��ان و بهره وري کم رنجور اس��ت و با فقر 
رش��دیابنده در جامعه مواجه اس��ت یكی از عوامل مؤثر در عدم 
دس��تیابی به پایگاه و جایگاه واقعی این صنف می باشد بررسی ها 
نش��ان می دهد که قرار گرفتن در چنین ش��رایطی به طور عمده 
منت��ج از تفكرات مربوط به عصر کش��اورزی اس��ت به طوری که 
رگه ه��ای بس��یار ضعیف��ی از مناس��بات دوران صنعت��ی و عصر 
اطالعات در آن می توان مش��اهده کرد. درس��ت در نقطه مقابل، 
دنیای پیش��رفته قرار دارد که به تناس��ب درجه توسعه یافتگی و 
میزان باالی درآمد سرانه، بهره گیری از سیستم های اطالعاتی در 
بطن و متن نهادها، سازمان ها و مناسبات بین المللی آنها از جمله 
شرکتهای مهندسی پیمانكاری آنها نیز افزایش می یابد، استفاده از 
 Extranet و Intranet در بع��د ارتباطات جهانی و Internet
در حوزه های درون سازمانی و پیوند با سازمانهای دارای همپوشی 
و هم کوشی برای ارتباط خالق از دیگر وجوه متمایزکننده آنها در 
روند جهانی ش��دن و تبدیل به سازمانهای هوشمند و یادگیرنده 
می باشد که آثار آن را در رشد اقتصادی و توسعه بنیانهای علمی 

می توان دید.
کاس��تی ها و نارس��ایی های ایران در بهره مندی از سیس��تم های 
اطالعات باعث گردیده اس��ت که کلیه مشكالت و مسائل دنیای 
صنعت��ی را به دوش بكش��د ول��ی از مزای��ا و امتیازهای فضاهای 
س��ایبری آن در حد و اندازه الزم برخوردار نباشد؛ به همین دلیل 
در این مقاله س��عی بر آن اس��ت که دیدگاه ه��ا و مأموریت های 
برگرفته شده از دنیای فناوری اطالعات )IT( و فضاهای سایبری 

تا حدودی مورد تشریح و تبیین قرار گیرد.
ب��ا این پیش درآمد که بیان فكرافزار مطابق و همراه با واقعیات و 
امیدهاي فراوان گرچه ممكن است خوش آیند بعضي ها نباشد ولي 

چه باک! اگر مفید باشد.
زیباترین حرفت  را بگوي

و شكنجه پنهان درونت را آشكار کن
و هراس مدار از اینكه بگویند ترانه ات ترانه بیهودگي است

و یا سرودي به بطالت سروده اي
بگذار آفتاب هم برنیاید اگر برماش منتي است

چرا که عشق خود آفتاب است
هلموت کهل صدر اعظم سابق آلمان )دهه 80 و اوائل دهه نود که 
هن��وز مقوله IT روزهاي ابتدائي خود را میگذراند گفت(:"ما باید 
مردم را از پراکنده ش��دن در خیابانها و بیابان ها براي دسترس��ي 
به اطالع��ات و انجام معامالت برحذر داریم و اطالعات را به خانه 
و دفات��ر کار آنها ) با امكانات Laptopهایش��ان ببریم( تا هر چه 
کمتر احتیاج به اتومبیل، جاده، خیابان، اتوبان، پل، پارکینگ و از 
همه مهمتر اتالف وقت داشته باشیم و بهره وري را افزایش دهیم؛ 
برای دریافت بهتر و بیشتر از اهمیت سیستم های اطالعات و براي 
زنده بودن و امكان عاشق شدن در دنیاي نرم افزاري و سایبر باید 
بگویم که آقاي بیل گیتس از انس��ان هاي واالئي است که سرعت 

حرکت جهان را ده ها برابر کرده به طوری 
که جهان با این قبیل تالش ها ظرف 15 
سال گذشته یكبار دیگر از نو ساخته شده 
اس��ت و در  زمانی کوتاه م��دت در آینده 
دوباره به شكل نوینی ساخته خواهد شد.

  امروز سرعت و ش��تاب جریان اطالعات 
در )س��ازمان ها( به مثابه جریان خون در 

ارگانیزم هاست.
  س��نت گریزي از ویژگی های ممتاز مدیریت قرن بیس��ت و یكم 
اس��ت. دیگر سرنوشت زندگی انس��ان از پیش بر پیشانیش حک 

نیست، اراده انسانی در آفرینش آن بسیار مؤثر است. 
پارادایم در هزاره سوم نگاه دیگری بر منابع انسانی دارد به طوری 

که این گزاره ها در مورد او صدق می کند.
  تو هماني که خود خواسته اي.

  و تو هماني خواهي شد، که مي خواهي
و  برنامه ریزی ه��ا  اس��اس  و  پای��ه  ب��ر  نی��ز  رون��د جوام��ع  و 
سیاس��ت گذاری های برگرفته از فناوری های اطالعات رقم خواهد 
خ��ورد. با توجه به مراتب فوق ایران به ش��دت نیازمند اس��تقرار 
و گس��ترش سیستمهای اطالعاتی اس��ت زیرا در بین 130 کشور 
رتبه بندی شده در کاربرد کامپیوتر وIT جهان وجود خارجي ندارد 
و حتي ده ها ردیف از کش��ورهای عربی نیز پایین تر قرار دارد. برای 
برون رفت از این وضعیت ضمن استقرار فناوری های نوین اطالعات 
می بایس��تی اصل آموزش را به عنوان کلید طالیی موفقیت به کار 
 No success without“ بریم. به تعبیر ضرب المثل انگلیس��ی
training”  موفقیت بدون آموزش هرگز امكان پذیر نیس��ت، در 
این جمل��ه عصاره ای از دانایی ها متبلور اس��ت با این توضیح که 
آموزش و تخصص نباید با آموزش های دانشگاهي اشتباه شود! در 
این خصوص توجه معطوف به آموزش های غیررس��می و ترویجی 
یا Training اس��ت که کاربردی اس��ت و در کتابها و نوشته ها 
مضبوط اس��ت. این نوع آم��وزش عملی و اجرایی و متناس��ب با 
نیازها برای سازمان ها، نهادها به ویژه شرکتهای مهندسی پیمانكار 
س��اختمانی الزم اس��ت. ضمن آنكه یكی از مؤثرترین راه ها برای 
افزایش بهره وری، کارایی و اثربخش��ی در سازمان کاربرد فناوری 
اطالعات در آنهاس��ت به طوری که در س��ازمانهای پُس��ت مدرن 
)پسانوگرا( میزان سرمایه هر نهادی را با عنایت به بانک اطالعاتی 

ناشی از کاربرد IT در آن می سنجند.
آمارهای ارائه ش��ده غیررس��می حاکی از آن اس��ت که بهره وري 
روزان��ه و واقعي جامعه ما با احتس��اب ارزش افزوده هاي حاصله، 
چیزي حدود  12/5 تا  65 دقیقه در روز است البته )آمار رسمی 
و دقیقي وجود ندارد( آمریكا، ژاپن و آلمان حدود 7 ساعت و 29 
دقیقه و به تبع آن درآمد س��رانه س��ال 89 ایران حدود 4هزار و 
670 دالر با نفت بود و در مقابل کش��ورهای فوق الذکر در همان 
سال درآمد س��رانه ای معادل 48هزار تا 56هزار دالري داشته اند 
که غالبا بدون نفت و بدون منابع زیرزمیني به آن دست یافته اند، 

با این توضیح که برخی از آنها کشورهاي کوچكي نیز می باشند.
در هزاره س��وم رشد و توسعه اقتصادی کش��ورها با شاخص های 

کاربرد فناوری های اطالعات در شكل گيری سازمانهای هوشمند و يادگيرنده پيمانكاری ساختمانی

ضرورت امروز و نیاز فردا
مهندس غالمرضا قاضی زاده
(6M) رئیس هیأت مدیره هلدینگ شش م
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دیگری اندازه گیری می ش��ود به طوری که امروز منبع و منش��اء 
ثروت، انسانها هس��تند نه منابع زیرزمیني رو به کاهش و از بین 
رفتني؛ از س��ویی دانش، سایبر و دانائي محوري هاي رو به افزایش 
آن پای��ه و مایه اصلی دیگر معیارهای توس��عه یافتگی و ثروت را 
تش��كیل می دهد. برای دریافت بیش��تر، رویكرد آن را در فرایند 

جهانی شدن مورد توجه قرار می دهیم.
با توجه به اهمیت منابع انساني در هزاره سوم بررسی ها نشان می دهد 

که امور توسعه در جهان به روش زیر تقسیم بندی شده است:
دنیاي اول: نرم افزار، صنایع بس��یار پیش��رفته و جنگ افزارهاي 
با نرم افزارهاي  پیچیده و با ارزش افزوده هاي بس��یار باال، بانک داري 
، تجارت و بازرگاني. کش��ورهای آمریكا، کانادا، س��وئیس، آلمان، 

انگلیس، فرانسه و ژاپن از این نوع می باشند.
دنیاي دوم: صنایع معمول و بعضا پیشرفته مانند جنگ افزارهاي 
کمتر پیچیده، ماشین س��ازي، آالت و ابزار پیش��رفته و توریسم و 
لوازم خانگي، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و روسیه وچین در این دسته 

طبقه بندی می شوند.
 باالت��ر از جهان س��وم ول��ي پایین تر از جهان پیش��رفته، صنایع 
کاربردي با ارزش افزوده کمتر مانند اتومبیل س��ازي، حمل و نقل 
و کشتي سازي و ذوب آهن و امثال آن؛ کشورهای ترکیه و یونان و 
کشورهاي اروپاي شرقي و بعضا خاور دور و کمتر آسیائي در این 
گروه مشاهده می شوند و کش��ورهای جنوب با درآمدهاي سرانه 
زیر2000 دالر؛ صنایع نیروبر و دارای Pollution )آالینده( مانند 
ذوب آهن، کارخانجات س��رب و روي و تیتانیوم، لباس، دمپائي و 

قابلمه و ساخت البسه غیراستاندارد و عمدتا آلوده و امثالهم.
در حالي که دنیا به جائي رسیده که در آن انسان هائي وجود دارند 
که میزان ثروت آنها چندین برابر بودجه ساالنه بعضي کشورهای 
در حال توسعه دیرهنگام است، به عنوان مثال ثروت بیل گیتس 
بیش��تر از 20 برابر بودجه کش��ور اردن هاشمي  است و این نوع 
ایجاد ثروت مقبولیت جهانی دارد، چون از کس��ي به ناحق گرفته 
نشده است بلكه قسمت بس��یار کوچكي از ارزش افزوده اي است 
که چنی��ن آدمهاي بزرگي تولید مي کنند. ب��رای ورود به چنین 
 )IT( عرص��ه ای، نوآوري و ابتكار با بهره گیری از فناوری اطالعات
الزم اس��ت و رفتن به سمت آن به مصداق شعر زیباي سهراب با 
�Shi( امكان پذیر است که می گوید: Paradigm(  تغییر الگو یا

چشمها را باید شست                جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست                چترها را باید بست

زیر باران باید رفت     فکر را، خاطر را، زیر باران باید برد
و پارادیم ها را باید به کل عوض کرد به ویژه این گزاره ضرب المثلی 
)خواهي نش��وي رس��وا هم رنگ جماعت ش��و( را ک��ه گاهی در 
جهان بینی و  هستی شناسی تأثیر می گذارد  باید تغییر داد و گفت 
"خواهي نش��وي همرنگ رسواي جماعت ش��و" چرا که ماحصل 

تفكرات همرنگ چیزي است که داریم.
در فلسفه روز سایبر و دنیاي اطالعات میگویند:

"تجربه چیز خوبي اسـت ولي اگر به مغز فرو رود و به روز 
نشود مغز را فاسد می کند.

"زندگي همچنان آب است
آب اگر راکد بماند چهره اش افسرده مي گردد

در مالل آبگیرش غنچه لبخند مي میرد
آهوان عشق از آب گل آلودش نمي نوشند

مرغکان شوق تصویرشان در آب ِگل آلوده نمي افتد
کرم خاکي نیستم تا بمانم در مغاک خویشتن خاموش

نیستم شبکور کز خورشید روشنگر بپوشم چشم
آفتابـم جویبارم مـوج  بي تابم که بر سـاحل صدف هاي پري 

مي آورم همراه
من نه بتوانم بارها از یك شراب ناب نوشیدن

من نه بتوانم لبي را سالها با شوق بوسیدن
اینك آن آواز و پرواز بلند، وین زبوني و زمین گیري

اینک آن هم بس��تري با دختر خورشید وین هم خوابگي با مادر 
ظلمت چه باید کرد؟

چ��رخ چاه را دوباره نباید اختراع کرد و باید حداکثر اس��تفاده را 
از دس��ت آوردها و دانس��تنیهاي جهان برد. برای شاهد مثال به 
بیان دکارت اس��تناد می کنم که از ایش��ان می پرسند که: تو که 
فیلسوف بزرگ و ریاضي دان نابغه اي هستي، ثابت کن روز است. 

گفت:آفتاب مي تابد. 
پس باید آفتاب را دلیل روز بودن و استفاده حداکثر از آن بدانیم 
و از دان��ش روز دنی��ا حداکثر اس��تفاده را بكنیم و توجه داش��ته 
باشیم که مشكالت عمده ملت ها مثل آلودگي  هوا، ترافیک، فقر، 
گرس��نگي، بهره وري بسیار کم و اس��تانداردهاي پایین زندگي با 
ساخت اتوبان و پارکینگ و امثالهم به تنهایي حل نمي شود بلكه با 
هم افزائي اطالعات، IT و دنیاي سایبر حل مي شود که کم هزینه و 
بسیار پر بازده است. پایان سخن را با شعر و بیان بزرگان به پایان 

می بریم که گفته اند:
همت بلند دار که مردان روزگار           از همت بلند به جائي رسیده اند

و هیچ صیادي از جویبار حقیري که به مردابي مي ریزد، مرواریدي 
صید نخواهد کرد.

پس بزرگ بیاندیشیم و به تناسب آن تفكر، عمل نمائیم.
پارارماه��ان یوگاناندا مي گوید: به محض اینك��ه کاري در جهت 
منافع کس��ي انجام مي دهید نه تنها او به ش��ما فكر مي کند بلكه 

خداوند نیز به شما فكر مي کند. پس بیائیم اینگونه باشیم.
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