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تعريف واقعي و قانوني از بخش خصوصي

ضرورت توسعه پايدار كشور
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تعری��ف دقیق قانوني از جایگاه بخ��ش خصوصي ضرورت امروز و
نیاز فرداي برنامهریزيهاي توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي کشور
است.
قانون اساسي هر کش��وري کلیاتي را در مورد نهادهاي فرهنگي،
اجتماعي ،سیاس��ي و اقتصادي ارائه ميدهد و ش��یوههاي کالن
تعام��ل و ارتباطات میان آنها را تبیی��ن و تعیین مينماید .قانون
اساسي جمهوري اس��المي ایران نیز در بخش شیوه حكومت در
اس��الم ،قانون اساس��ي را تضمینگر نفي هرگونه استبداد فكري
و اجتماع��ي و انحصار اقتصادي بیان ميکن��د که درونمایه آن را
س��پردن سرنوشت مردم به دست خودش��ان تشكیل ميدهد ،به
گونهاي که دستیابي به آن در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامي
عناصر اجتماع در روند ایجاد تحول در جامعه است و بالطبع این
قانون زمینه چنین مشارکتي را در تمام مراحل تصمیمگیريهاي
سرنوشتساز براي همه افراد جامعه فراهم ميسازد.
قانون اساسي جمهوري اس��المي ایران با دقت تنقیح شده است
و اس��تناد به آیات و روایات جانمایه اصلي زیرس��اختهاي آن را
تشكیل ميدهد .در این قانون اقتصاد به عنوان وسیلهاي تلقي شده
اس��ت که جهت ارتقاء بهزیستي و رفع نیازهاي انسان در جریان
رش��د و تكامل از آن بهرهگیري ميش��ود بنابراین مباني نظري،
برنامههاي اقتصادي در قانون اس��المي ،ترسیمگر و فراهمکننده
بسترهاي مناس��ب براي بروز خالقیتهاي متفاوت انساني است
که براي اجرایي و عملیاتي ش��دن آن تأمین امكانات مس��اوي و
متناسب و ایجاد کار براي همه افراد جامعه و رفع نیازهاي ضروري
آنها جهت استمرار و حرکت تكاملي برعهده حكومت اسالمي قرار
داده شده اس��ت .این قانون در چهارده فصل (پس از بازنگري در
س��ال  )78و در یكصدو هفتاد و هفت اصل تهیه ،تدوین ،تنظیم
و تنقیح شده است فصل چهارم آن مربوط به اقتصاد و امور مالي
اس��ت به ویژه در اصل  43و  44براي تأمین اس��تقالل اقتصادي
جامعه و ریشهکني فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان در
جریان رشد با حفظ آزادگي او ضوابط اقتصادي را احصا ميکند و
نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ایران را بر پایه سه بخش دولتي،
تعاون��ي و خصوصي با برنامهریزي منظم و صحیح تقس��یمبندي
مينماید؛ براساس این طبقهبندي:
 بخش دولتي ش��امل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانيخارج��ي ،مع��ادن بزرگ،بانك��داري ،بیمه ،تأمین نیرو ،س��دها و
ش��بكههاي بزرگ آبرس��اني ،رادیو و تلویزیون ،پس��ت ،تلگراف و
تلف��ن ،هواپیمایي،راه و راهآهن ،و مانند اینهاس��ت که به صورت
مالكی��ت عمومي در اختیار دولت اس��ت( .البته در فرمان اجرایي

مقام معظم رهب��ري در بازنگري اص��ل  44تغییراتي با واگذاري
بخش��هایي از آن به بخش خصوصي ایجاد شده است) که در این
زمینه مقاالت زیادي در ماهنامه پیام آبادگران درج شده است.
 بخش تعاوني :این بخش ش��امل ش��رکتها و مؤسسات تعاونيتولید و توزیع است که در شهرها و روستاها طبق ضوابط اسالمي
تشكیل ميشود.
 بخش خصوصي :این بخش ش��امل آن قس��مت از کشاورزي،دامداري ،صنعت ،تجارت و خدمات ميشود که مكمل فعالیتهاي
اقتصادي دولتي و تعاوني است.
در پایان این اصل آمده است که مالكیت در این سه بخش تا جایي
که با اصول دیگر فصول مطابق باش��د و از محدوده قوانین اسالم
خارج نش��ود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه
زیان جامعه نش��ود مورد حمایت جمهوري اسالمي است ،تفضیل
ضوابط و قلمرو و ش��رایط هر س��ه بخش را قانون معین ميکند.
لیكن از آن تاریخ تاکنون قانوني که به صراحت بخش خصوصي را
تعریف کند ،تصویب نشده است.
با توجه به آنچه اش��اره شد به نظر ميرسد در قانون تفضیلي که
ملهم از قانون اساس��ي باید تدوین ش��ود تعریف بخش خصوصي
در آن به نوعي مبهم است شاید بهترین تعریفي که بتوان از این
بخش ارائه داد این باش��د که اوالً صاحبان آن هیچگونه وابستگي
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم با بخش دولتي ندارند ،دوماً در تعیین
مدی��ران این قبیل بنگاهها دولت نميبای��د و نميتواند هیچگونه
اعمال نظر نماید .س��وماً در تعیین مدیران این بخش دولت تحت
هیچ شرایطي اعمال سلیقه نميکند و نه ميتواند بنماید.
در تعری��ف از بخ��ش خصوصي عدهاي معتقدند ک��ه این تعریف
ميتواند تحت تأثیر ش��رایط ،متغیر و متفاوت باشد .ولي به طور
ساده ميتوان گفت آحاد مردمي که به فعالیت اقتصادي مشغول
هستند بخش خصوصي ميباش��ند .شكل فعالیت اقتصادي ،نوع
مش��ارکتي که مردم با یكدیگر ميکنند و نحوه اداره آن فعالیت،
براساس قانون تجارت خواهد بود؛ دولتي بودن و یا نبودن در این
چارچوب قابل بررسي است .پارهاي دیگر از اندیشمندان ریسک و
خطرپذی��ري و تامین فردي آن  ،را از ویژگيهاي بخش خصوص
معرفي ميکنند.
ب��ا توجه به ش��فاف نبودن تعریف از بخ��ش خصوصي در قوانین
ع��ادي و عدم جامعی��ت و قطعیت تعاریف ارائه ش��ده در آن که
ب��ه تعبیر منطقیون جامع ابرار و مانع اغیار نیس��ت به طوري که
عناوین و مصادیق دیگر در آن ورود دارد و ش��اید به همین دلیل
باشد که شرکتهاي دیگري که گاهي در ادبیات سازماني از آنها با

نام ش��رکتهاي دوزیست نام برده ميشود و حسب شرایط و حال
و هواي ایجابي ،دامنه تغییرات آنها از ش��رکتهاي دولتي و وابسته
به دولت تا خصوصي امتداد ميیابد ،براس��اس منافع و امتیازهاي
موجود ،ش��أن و جایگاه آنها بازتعریف ميشود .این نقصان تعریف
مفهومي ،موجبات خلط مبحث ميگردد ضمن اینكه تعاریف ارائه
شده چنانچه وارد مدار تقنیني نشود و به صورت الیحه و یا طرح
به مجلس ش��وراي اسالمي ارائه نگردد و مورد تصویب قرار نگیرد
قابلیت استناد ندارد و واجد وجاهت قانوني نخواهد بود.
بنابراین براي رفع این نارسایي یا ميبایستي تعریف دقیقي از این
بخش پس از دس��تیابي به تعریف��ي جامعاالطراف و جامع و مانع
ب��ا همكاري گروههاي ذینفع در قال��ب الیحهاي تهیه و مراتب به
هیأتدول��ت تقدی��م گردد و این الیحه ،تعری��ف دقیق از بخش
خصوص��ي را به صورت م��اده واحده و یا در اص��الح مواد قانوني
مرتبط و موجود با آن لحاظ نماید و یا روش دیگر این اس��ت که
مراتب از طریق نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون مربوطه به
صورت طرح مورد بررسي قرار گیرد و پس از توافق بر گزاره تعریف
جامع و مانع از بخش خصوصي به صحن علني وارد و مورد بررسي
و تصویب قرار گیرد و ابالغ شود .حال چنانچه تحقق موارد فوق از

مجاري ارائه ش��ده با تطویل زماني مواجه باشد باید تعریف بخش
خصوصي را در قوانین سابق جستجو کنیم که متأسفانه در آنها هم
اشاره دقیقي به بخش خصوصي نشده است ،لیكن در شرایط فعلي
ميتوان از الیحه قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و
کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري که مشتمل بر چهار
ماده و پنج تبصره ميباشد و در جلسه روز دوشنبه 1337/10/22
به تصویب رسیده است براي تعریف جایگاه قانوني بخش خصوصي
استفاده کرد که این امر بسیار راهگشا ميباشد .الزم به توضیح است
ک��ه این قانون کماکان اعتبار دارد و مورد اس��تناد قرار ميگیرد به
طوري که جناب آقاي دکتر الریجاني ریاست محترم مجلس شوراي
اسالمي نیز در مواردي به این قانون استناد کردهاند از جمله در اخطار
به یكي از آئیننامههاي مصوب هیأت وزیران ،ایشان ارجاعي به این
قان��ون دادهاند که اصل این اخطار که به اس��تناد الیحه قانوني منع
مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت
دولتي و کشوري صادر شده است نشان دهنده پایگاه قانوني و قدرت
اجرایي این قانون در ش��رایط حال کش��ور است ،متن نامه ریاست
محترم مجلس شوراي اس��المي به ریاست محترم جمهوري که با
استناد به این قانون تهیه شده است ،عیناً درج ميشود.

جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
بازگش��ت به رونوشت نامه تصویب نامه شماره /193542ت 42986ک مورخ  1388/10/1موضوع
«هیأت بررسي و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»و مستندا ً به صدور ماده واحده و تبصره  4الحاقي
به «قانون نحوه اجراء اصول هش��تاد و پنجم ( )85و یكصد و س��ي و هش��تم ( )138قانون اساسي
جمهوري اسالمي ایران و اصالحات بعدي» و ماده ( )10آئیننامه اجرایي آن مراتب متضمن اعالم
نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانوني و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ ميگردد .بدیهي
اس��ت پ��س از انقضاي یک هفته مهلت مق��رر،آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته اس��ت
ملغياالثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانوني است».
«به موجب تبصره ( )1بند ( )8ماده « »1قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و
کارمندان در معامالت دولتي و کشوري ،پدر ،مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و
عروس و داماد و اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و مؤسساتي که اقرباء فوقالذکر
به نحوه مندرج در بند ( )7و (( )8همین قانون) در آن س��هیم یا داراي س��مت باشند نميتوانند با
وزارتخانهها و یا بانکها و یا ش��هرداريها و س��ازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که
این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوري شوند» از آنجا که
بند (ب) ماده ( )9تصویبنامه تصریح و اشارهاي به ممنوعیت حضور و مداخله اشخاص مذکور در
معامالت دولتي و کشوري را ندارد مغایر با قانون ميباشد».
رئیس مجلس شوراي اسالمي – علي الريجاني
براي دستیابي به مستندات قانوني در تعریف جایگاه قانوني و گستره فعالیت بخش خصوصي به نظر ميرسد الیحه قانوني منع مداخله
وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري بهترین سند ملي و قانوني راهگشاي تعریف بخش خصوصي
باشد به نحوي که اگر همین قانون به طور کامل اجرا شود ،مشكالتي از قبیل شرکتهاي شبه دولتي ،فراقانوني ،خصولتي و ...حل خواهد
گردید؛ به ویژه که ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي نیز در مكاتبه با ریاست محترم جمهوري به بندها و تبصرههایي از مواد آن استناد
کردهاند بدین منظور عین این الیحه قانوني که کماکان داراي وجاهت قانوني و اعتبار حقوقي اس��ت و جزو قوانین جاري و س��اري کشور
ميباشد عیناً درج ميشود و امید است با پيگیري مقامات ذیربط دولتي ،تعاوني و خصوصي این قانون پایه و مایه تعریف بخش خصوصي
واقع گردد و براساس آن جایگاه این بخش بازتعریف شود و حدود و ثغور فعالیتهاي آن مشخص و معین گردد.
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اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت

در معامالت دولتي و كشوري
مصوب  22ديماه 1337

با استفاده از قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین
و کارمندان در معامالت دولتي و کشوري ميتوان جایگاه واقعي و
قانون بخش خصوصي را مشخص و معین کرد.
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ماده اول  -از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:
 - 1نخست وزیر ،وزیران ،معاونین و نمایندگان مجلسین .
 – 2س��فرا ،اس��تانداران ،فرمانداران کل ،ش��هرداران و نمایندگان
انجمن شهر.
 - 3کارمندان و صاحب منصبان کش��وري و لشگري و شهرداریها و
دستگاههاي وابسته به آنها.
 - 4کارکنان هر س��ازمان یا بنگاه یا ش��رکت یا بانک یا هر موسسه
دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا
نظارت آن متعلق به دولت و یا ش��هرداریها و یا دستگاههاي وابسته
به آنها باشد.
 - 5اش��خاصي که به نحوي از انحا از خزانه دولت یا مجلس��ین یا
موسسات مذکور در باال حقوق یا مقرري یا حق الزحمه یا پاداش و
یا امثال آن به طور مستمر (به استثنا حقوق بازنشستگي و وظیفه و
مستمري قانوني ) دریافت مي دارند.
 - 6مدی��ران و کارکن��ان بنگاهه��اي خیریه اي ک��ه از دولت یا از
شهرداریها کمک مستمر دریافت مي دارند.
 - 7شرکتها و موسساتي که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا
منافع آن متعلق به یک نفر از اش��خاص مذکور در فوق و یا بیست
درصد یا بیش��تر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از
اش��خاص مذکور در فوق باش��د و یا این که نظارت یا مدیریت و یا
اداره و یا بازرسي موسسات مذکور با آنها باشد (به استثنا شرکتها و
موسساتي که تعداد صاحبان سهام آن یكصد و پنجاه نفر و یا بیشتر
باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از
پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و
یا بازرسي آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
 - 8شرکتهایي که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به
ش��رکت هاي مندرج در بند  7باش��د نمي تواند (اعم از این که در
مقابل خدمتي که انجام مي دهند حقوق یا مالي دریافت دارند یا آن
که خدمت را به طور افتخاري و رایگان انجام دهند) در معامالت یا
داوري در دعاوي با دولت یا مجلس��ین یا شهرداریها یا دستگاههاي
وابس��ته به آنها و یا موسسات مذکور در بند  4و  6این ماده شرکت
نماین��د اعم از این که دعاوي مزبور در مراجع قانوني مطرح ش��ده
یا نش��ده باشد (به استثناي معامالتي که قبل از تصویب این قانون
قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره  - 1پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل
و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها
و موسساتي که اقربا فوق الذکر به نحو مندرج در بند  7و  8در آن
سهیم یا داراي سمت باشند نمي توانند با وزارتخانه ها و یا بانكها و
یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که

این اشخاص در آن س��مت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد
معامله یا داوري شوند.
تبصره  - 2شرکتهاي تعاوني کارمندان موسسات مذکور در این ماده
در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثني خواهند بود.
تبصره  - 3منظور از معامالت مندرج در این ماده عبارت است از:
 - 1مقاطعه کاري (به اس��تثناي معامالت محصوالت کشاورزي ولو
این که از طریق مقاطعه انجام شود).
 - 2حق العمل کاري .
 - 3اکتشاف و اس��تخراج و بهره برداري (به استثناي معادن طبقه
اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور
در ملک شخصي آنها واقع است ).
 - 4قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه کشي و نظارت در اجراي آن .
 - 5قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي .
 - 6شرکت در مزایده و مناقصه .
 - 7خرید و فروش هایي که باید طبق قانون محاس��بات عمومي با
مناقصه و یا مزایده انجام ش��ود هر چن��د به موجب قوانین دیگر از
مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.
تبص��ره  - 4معامالت اجن��اس و کاالهاي انحص��اري دولت و امور
مطبوعاتي دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثني است.
ماده دوم  -اش��خاصي که بر خالف مقررات ماده فوق شخصا و یا
به نام و یا واس��طه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و
یا به عنوان داوري در دعاوي فوق االشعار شرکت کنند و همچنین
هر یک از مس��تخدمین دولتي (اعم از کش��وري و لشگري) و سایر
اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي که باشند
هر گاه برخالف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو
تا چهار س��ال محكوم خواهند شد و همین مجازات براي مسئولین
شرکتها و موسسات مذکور در بند  7و  8ماده اول که به علم و اطالع
بس��تگي و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام
معامله اظهار ننمایند نیز مقرر اس��ت و معامالت مزبور باطل بوده و
متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات
ناشي از آن معامله یادآوري و ابطال آن مي باشند.
تبصره  -کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجراي این قانون مایل
به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و در صورتي که
مشمول مقررات بازنشس��تگي نباشند کسور بازنشستگي پرداختي
دفعتا واحده به آنان پرداخت مي شود.
ماده سـوم  -از تاریخ تصویب این قان��ون هیچ یک از نمایندگان
مجلس��ین در دوره نمایندگي حق قبول وکالت در محاکم و مراجع
دادگس��تري ندارند ولي دعاوي و وکالتهایي که قبل از تصویب این
قانون قبول کرده اند به قوت خود باقي است .
ماده چهارم  -دولت مامور اجراي این قانون مي باشد.
قانون فوق که مش��تمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه
س��ه شنبه دوم دي ماه یک هزار و سیصد و سي و هفت به تصویب
مجلس شورا ملي رسید.

در دومين كنفرانس بينالمللی صنعت احداث مطرح شد:

تعـامـل با بـخش دولـتی

تنها راه پیش روی بخش خصوصی
دومین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث با رويكرد ظرفیتسازی،
ايجاد توانمندی و ماندگاری شـرکتها و سازمانهای پروژه محور
که بزرگترين رويداد توسعهای در بخش خصوصی کشور محسوب
میشـود با حضور برخی مسـئوالن دولتی و مديران ارشد بخش
خصوصی روزهای  22و  23آبانماه در مرکز همايشهای بینالمللی
هتل المپیک برگزار شد.
اين همايش میزبان متخصصان ،مهندسان و کارشناسان زيادی از
بخش دولتی و خصوصی بود که پیرامون مسائل و مشكالت صنعت
احداث و راهكارهای موجود برای توانمندسـازی شرکتهای شاغل
در صنعت احداث به تبادل نظر و گفتگو پرداختند تا با انتقال تجربیات و طرح ديدگاههای مشترک به ماندگاری و توانمندی
شرکتهای پروژه محور کمک کنند.
اين کنفرانس توسـط موسسه تحقیق و توسـعه صنعت احداث که متشكل از پنج تشـكل؛ انجمن شرکتهای ساختمانی،
انجمن صنفی شرکتهای پیمانكار تاسیساتی و تجهیزات صنعتی ايران ،جامعه مهندسان مشاور ايران ،انجمن صادرکنندگان
خدمات فنی و مهندسی ايران و انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانكاری نفت ،گاز و پتروشیمی است برگزار شد و در پايان
قطعنامه کنفرانس توسط مهندس گلسرخی ،دبیر ،کنفرانس قرائت گرديد.

دومین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث با خیر مقدم مهندس فخرصمدي
رئیس شـوراي مديريت جامعه مهندسـان مشاور ايران شـروع شد ،ايشان
عنـوان کردنـد :امیدواریم اوض��اع حاکم بر ای��ن صنعت بهبود یابد و چش��م انداز
روش��ني براي ادامه فعالیت شرکتهاي پروژه محور ترسیم شود .وي گفت :مسووالن
شرکتهاي مهندسي مشاور و پیمانكاراني که با همه مشكالت و سختيها به مملكت
وفادار بودند ،انتظار دارند مسووالن آنها را غیر خودي ندانند.

مهندس آيتاللهي رئیس هیات امناي موسسـه تحقیق و توسـعه صنعت
احـداث نیز با توضیـح اهداف کنفران��س عنوان کردند :صنع��ت احداث صنعت
گستردهاي است .همه شما دس��تاندرکاران مستحضرید امروزه این صنعت روزگار
خوبي ندارد و حل مشكالت آن به این آسانی مقدور نیست ولي از آنجا که همه ما به
حرفه خود و ساخت مملكت اعتقاد داریم بنابراین موظفیم با توجه به شرایط موجود
در جه��ت رفع مش��كالت و حفظ بقاي خود تالش کنیم تا ب��ه مرور زمان با اصالح
شرایط به جایگاه واقعی خود نزدیک شویم.
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در بخش اول اين همايش که با رياست مهندس ملكیانيفرد رئیس هیات مديره انجمن شرکتهای ساختمانی برگزار
شـد ،مهندس صدرهاشمي ريیس هیئت مديره گروه اسـتراتوس ،مهندس مصطفوي رئیس امور نظام فني معاونت
نظارت راهبردي رياستجمهوري و مهندس نیكزاد وزير راه و شهرسازی صحبت کردند.

مهندس ملكيانيفرد:

ساخت  80درصد سدهای پس از انقالب
توسط بخش خصوصی
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مهندس ملكیانی فرد در دومین کنفرانس صنعت احداث
اعضای آن عمدتاً شرکتهایی هستند که در سراسر ایران و تعدادی
با رويكرد  ،ظرفیت سازی  ،ايجاد توانمندسازی و ماندگاری
فعالیت می نماین��د  ،دوره هیئت مدیره های
در خارج از کش��ور ّ
شرکتها و سازمانهای پروژه محور عنوان کردند:
منتخب سه سال و مادر حال حاضر در پایان سال ا ّول از دوره
بیست و یكم هستیم.
عـرض سـالم وادب احتـرام دارم خدمت ّ
حضـار محترم .
 -2وضعیت امروز صنعت احداث بخصوص بخش پیمانكاری
خیرمقدم عرض می کنم تشريف فرمايی شما فرهیختگان
و مهندسان مشاور به لحاظ دانش و تجربه حرفهای :
جامعـه فنی و مهندسـی کشـور را بـه دوم ّین سـمینار "
ام��روز ایران عزیزاز طریق مهندس��ان و متخصص��ان خود در این
موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث "
حوزه اعم از بخش کارفرما ،مش��اوران و پیمانكاران در نقطه رفیع
تحقیق با هدف توس��عه در صنعت احداث موجب گس��ترش و
خوداتكایی قرار دارند.
ارتقاء تمدن صنعتی جامعه می گردد  ،وجود چنین مؤسساتی
بكار بردن واژه خوداتكایی در دهكده جهانی امروز واژه مناسبتر از
از ضروریات هر بخش زنده و ف ّعال اس��ت و معموالً هزینه چنین
خودکفایی است .ما امروز در ساختمان با تمامی گستردگیهایش،
مؤسسه ای نوعی س��رمایه گذاری در
در راه ّ -سد – اسكله – نیروگاه – مترو
جهت ارتقا ء بوده و در فصل سرمایه
و کاره��ای زیرزمین��ی ،اح��داث پلهای
گذاری منظور می شود.
عظیم و حوزههای نفتی در مرحله خود
اتكایی هستیم.
* این مؤسسه  ،تحقیق و راهكارهای
جشن خوداتكایی در صنعت سدسازی
ملی
توس��عه را در حول مح��ور منافع ّ
چند م��اه پیش برگ��زار گردی��د .ایران
کشور انجام می دهد .لذا آنچه در این
اسالمی امروز حداقل در سدسازی رتبه
دو روز در این نشس��ت های صمیمی
س ّوم جهان را دارا است.
گفته و شنیده می شود تأکید بر نقاط
بخش خصوصی ش��اغل در این حوزه
ق ّوت موج��ود و یادآوری برخی نقاط
عل��ی رغم همه نامالیمات و مش��كالت
ضعف اس��ت  .قطعاً نباید انتظار داشت
بزرگترین حماس��ه ها را آفریده اس��ت .
که چنین مؤسس��ه ای همه شرایط را
توجه کنیم اولّین راه –
جالب است که ّ
واقعیات را کتمان
ایده آل ترس��یم و
ّ
سد،اولّین اسكله ،ا ّولین پاالیشگاه
ا ّولین ّ
نماید که در این صورت رسالت خودرا
و غیره در ایران توسط بخش خصوصی
فراموش کرده است.
احداث گردیده عب��ور از خط قرمزهای
تحمیل��ی در س��ازندگی مملك��ت ب��ا
پیمانـكاران در سـطح ثروتمندان
 -1معرفی سنديكای
راهبری و اعتماد دولتها توس��ط بخش
جامعـه قـرار نميگیرنـد و درآمد
شرکتهای ساختمانی
خصوصی به منصحه ظهور رسیده است .
خـود را صرف گسـترش تجهیزات
س��ندیكای ش��رکتهای س��اختمانی
جالب اس��ت که بدانن��د از حدود پانصد
ميکنند.
همزمان با ش��روع س��ازندگی کشور و
س��د بزرگ و کوچكی که پس از انقالب
ّ
در  1326/12/11یعنی حدود 64سال
در جهت اس��تحصال آبهای ایران انجام
ايـن تفكر کـه اگر پول باشـد اجرا
قبل تأس��یس گردید و ب��دون تردید
شده است بیش ار  85درصد آن توسط
توسـط هر شـرکت تازه تاسیسي
قدیمیترین تش�� ّكل فنی و مهندسی
بخش خصوصی اجرا شده است!
امكان پذير است ،درست نیست.
کشور است .

بخش خصوصی در جامعه فنی ومهندس کش��ور سرفراز است ،
آنجای��ی که دولت اعتماد کرده و بسترس��ازی نموده اس��ت به
بهترین ش��كل ممكن از عهده برآمده اس��ت .نمونه بارز آن را در
سدسازی میبینیم.
وزارت نیرو در ّ
آی��ا تحقیقات در این بخش ش��رایط موج��ود را رضایت بخش
و کام��ل میداند؟ خی��ر! در مجموع بجز چند پروژه اس��تثنایی ،
س��ه مش��خصه اصلی زم��ان – کیفیت و قیمت تمام ش��ده با
استانداردهای جهان صنعتی و فراصنعتی مغایرت دارد!
کیفی��ت ها نیز ارتق��اء یافت��ه  ،جامعه فنی و
در س��الهای اخی��ر ّ
مهندس��ی کشور و این انجمنها و این مؤسس��ه اعالم میدارند :
ه��ر ایرانی که قلبش برای ارتقاء میهن می طپد هر گز نباید در
کیفیت کوتاهی کند!
آم��وزش نیروهای انس��انی ش��اغل در این ح��وزه و رفع حلقه
های مفقودی در زنجیره نیروی انس��انی و سختگیریهای مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی در تولید – یا واردات مصالح کمک
کیفیت می نماید .نباید اجازه داده ش��ود تا میلگرد یا
مؤث��ری به ّ
پروفیلهای فلزی (بخصوص مورد مصرف در اسكلتها) بیهویت
و غیراستاندارد در بازار مصالح یافت شود ! رعایت استانداردها در
طرحهای تملّک دارایی سرمایه ای در مجموع رضایت بخش است
لیكن در س��اختمان سازیهایی که تحت نظارت نظامات مهندسی
و با جواز ش��هرداریها اجرا می گردد الزم است دیسیپلین های
دقیق تری بكار برده شود .
ا ّم��ا در طرحه��ای عمرانی عم��ده تطویل زم��ان  ،مربوط به
اعتب��ارات طرحه��ا و دقیق نب��ودن برآورد اولیه اس��ت  .گاهی تا
90درصد تطویل ناش��ی از این امر اس��ت و تطوی��ل زمان  ،خود
افزایش قیمت را به همراه دارد ! !
از دیگ��ر عوامل جلوگی��ری از تطویل زم��ان و ارتقاء کیفیت ،
انتخاب درست پیمانكار و مشاور است  .اجبار در بكار بردن روشی
منطقی در تشخیص حداقل قیمت متناسب که معاونت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری ب��ا کمک انجمن ها به آن
رسیده است در این راستا تأمین کننده منافع ملّی واقعی است!
 -3وضعیت شـرکتهای پیمانكاری مهندسـی شـاغل در
سازندگی کشور :
همانطوری که قب ً
ال به استحضار رسید ،در مجموع پتانسیل علمی
وتجربی بس��یار قابل توج ّهی در شرکتها متمرکز است بطوری که
میسر باشدمی توانند شگفتیهای عظیمی
فعالیت ّ
اگر بس��تر برای ّ
توجه داشته باشیم
در سطح جهانی از خود بروز دهند .الزم است ّ
ک��ه ماهیت پیمان��كاری آن ه��م در ح��وزه قراردادهای دولتی
حد
حد نداشته که پیمانكاران را در ّ
هرگز و هرگز س��ودی در آن ّ
ثروتمندان جامعه قرار دهد .پیمانكاران سازنده اگر سودی کسب
کرده اند صرف بهبود تجهیزاتش��ان گردیده و عم ً
ال در مقایسه با
تجار و غیره فاقد سرمایه نقدی هستند.
بازاریان – ّ
ّ
لذا پول و سرمایه بعنوان راه انداز موتور تحرک در سازندگی از
توجه خاص گردد
الزامات اصلی است که باید نسبت به تأمین آن ّ
و انتظار سرمایهگذاری از این گروه در پروژهها ،انتظاری است که
عم ً
ال تحقّق نخواهد یافت .این تف ّكر که اگر پول باشد اجرا توسط

هر شرکت جدیدالتاسیسی عملی است که در پاره ای موارد شاهد
واقعیت است  ،زیرا شرکت ها ی با تجربه و
آن بوده ایم بر خالف
ّ
مسلّط به اجرا  ،قطعاً با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت باالتر و
زمان کوتاهتری قادر به اجرا خواهند بود .
 -4عوامـل ضعـف مالـی شـرکتهای پیمانـكاری را در
سرفصلهای زير می توان جستجو کرد :
 -1تطویل پیمانها ب��ه دلیل نبود اعتبارات و عدم پرداخت هزنیه
های باالس��ری در این تطویله��ا از طریق مكانیزم تعدیل بفرض
واقعی بودن شاخصها.
 -2عدم پرداخت مطالبات به موقع و گران بودن بس��یار غیرعادی
تهی��ه پول از سیس��تم بانكی و غیر آن برای جب��ران این نقیصه،
ّ
توجه داشته باشیم حداکثر سود در کار پیمانكاری  8تا 10درصد
ّ
اس��ت که پنجاه درصد آن جلوتر توسط ذیحسابی بعنوان مالیات
کس��ر میگردد و آنچه بصورت تئوری میماند  3تا 5درصد است
در حالی که نرخ تهیه پول توس��ط سیس��تم بانكی فراتر از  24تا
25درصد و تا  28و 30درصد است !
توجه به توضیحات فوق عدم امكان استفاده بجا و جایگزین
 -3با ّ
از سیستم بانكی در این حوزه از مشكالت اصلی است.
 -4وجود شرایط قراردادی کام ً
ال ناعادالنه و یكطرفه که اجازه این
عدم پرداخت را میدهد.
 -5عدم امكان اس��تمرار در گرفتن کار بخصوص در سالهای اخیر .
که خود از عوامل اصلی توس��عه کام ً
ال ناپایدار ش��رکتهای بخش
خصوصی است !
 -6تأسیس و رشد فزاینده شرکتهای دولتی و شبه دولتی در
عرص��ه پیمانكاری اع��م از طرحهای تملک داراییها یا غیر آن و
توسعه سریع و کم نظیر آنها که در دنیا نیز کمتر می توان چنین
رشد و توسعه فزاینده ای را شاهد بود!
این موضوع کام ً
ال برخالف اصل  44و سیاس��ت خصوصی س��ازی
منعك��س در تمامی برنامه های توس��عه اقتص��ادی -اجتماعی –
فرهنگی کش��ور از س��ال  1368تا کنون بوده است و د قیقاً در
خالف جهت برنامه ها می باشد.
 -7محدودیت ش��دید ش��رکتهای ایرانی برای حضور در بازارهای
خارجی به دالیل مسائل سیاسی و تنگناهای تحمیلی بر کشور .
 -8ع��دم حضور بخش خصوصی در نقاط تصمیم گیری وتصمیم
س��ازی برای جلوگیری از بعضی تصمیم��ات غیرجامع که در بی
توج ّهی کامل نس��بت ب��ه حیات و ماندگاری ش��رکتهای بخش
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خصوصی اتخاذ میگردد.
 - 4چگونه توان شرکتهای پیمانكاری را می توان
افزايش داد :
راهكارها :
 -1پرداخت مطالبات ش��رکتهای پیمانكاری بدون فوت وقت و از
هر طریق ممكن.
تهیه و ابالغ ش��رایط ق��راردادی عادالنه که طرفین قرارداد در
ّ -2
ّ
قب��ال اختیارات دارای مس��ئولیت بوده و صاح��ب کار موظف به
پرداخت مطالبات و خسارات ناشی از تأخیر بوده و از تكرار شرایط
امروز جلوگیری گردد.
 -3برقراری  LCریالی در قراردادها که قوانین و آئین نامه های
بس��یار قوی و کارشناسی شده برای آن وجود دارد و همه دست
اندرکاران حوزه س��ازندگی کش��ور می دانند که بهترین شیوه در
اجرای به موقع طرحها است .
 -4جلوگیری از رش��د فزاینده شرکتهای دولتی و اجرای سیاست
خصوصی س��ازی و اصل اساس��ی آن که هرکجا بخش خصوصی
اع��الم آمادگی می نماید و انگی��زه الزم را برای حضور دارد از
حضور شرکتهای دولتی جلوگیری شود.
 - 5ق��راردادن بخش��ی از سیاس��ت دولت و نظام ب��رای ایجاد
تسهیالت و پشتیبانی و بسترسازی برای امكان حضور شرکتهای
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ایرانی در کش��ور های دیگر به منظور توسعه پایدار این شرکتها
و ایجاد اشتغال و ارزآوری و رشد صدور خدمات برون مرزی.
برای مثال در س��ال آینده کنفرانس سران غیرمتعهدها در ایران
برگزار می شود  ،از همین امروز باید برنامه ای برای نمایش توان
بخش فنی و مهندس��ی کش��ور تدارک شود تا خود فرصتی برای
صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور ها باشد.
 -6بازنگری و اصالح نظام فنی و اجرایی کشور با اهداف زیر :
 : 1-6واگ��ذاری امور مربوط به ش��رکتهای بخش خصوصی نظیر
تشخیص صالحیت ها و درجه بندیها به انجمن های مربوطه .
 :2-6حضور نمایندگان شورای هماهنگی در تمامی نقاط تصمیم
گیری و تصمیم سازی در رابطه با صنعت احداث در امور پیمانكاران
سازنده و مشاوران.
 -3-6تأکید بر لزوم شرایط قراردادی عادالنه – نظام قیمت گذاری
درس��ت و نافذ ( فهرست بها ) به منظور متر اندازه گیری دقیق
برای برآورد اولّیه طرحها با استفاده از آمار و اط ّ
العات و حضور
انجمن های ذی ربط و تعریف درست از حرفه پیمانكاری .
 : -4-6تأکیدات الزم بر سه عامل زمان – کیفیت و هزینه
تمام شده .
 -5-6جلوگی��ری از رقابت نامتعادل بین بخش خصوصی و بخش
دولتی در مناقصات که خود از عوامل کاهش کیفیت ها و تطویل
زمان است.

مبحث آخر  :امروز چه بايد کرد؟ :
پیش��نهاد ما این اس��ت که امروز باید یک بس��یج عمومی توسط شاغلین در این حوزه اعم از کارفرما – مشاور – پیمانكار یعنی بخش
خصوصی و بخش دولتی برای تبدیل این تنگناها و این تهدیدها به فرصتها انجام شود.
در وزارت نفت ش��ورایی به عنوان ش��ورای راهبری برای افزایش توان داخلی و اس��تفاده حداکثری از آن در حوزه های نفت و گاز با
عنایت اصلی به حوزه های مش��ترک به ریاس��ت وزیر محترم نفت و با ش��رکت تمامی معاونین محترم و نمایندگان تش ّكل های مختلف
بخش خصوصی به وجود آمده و از همان ابتدا به نظر میرسد تبادل نظرها و ارائه افكار بسیار کارساز است  ،مسلماً اگر چنین شورایی
سالها قبل تأسیس شده بود  ،امروز صنعت کشور در وضعیت بسیار بهتری قرار داشت .
پیشنهاد میکنیم در تمامی وزارتخانه های اجرایی عین همین شورا به وجود آید  .این شورا به عنوان اتاق فكر امور اجرایی را با
توجه به شرایط امروز به پیش ببرد.
پیش��نها د می کنیم یكبا رهم که ش��ده بخش خصوصی – بخش دولتی – بخش عمومی و بخش تعاونی مجددا ً تعریف ش��ود آن
گاه بر اس��اس تجربه های جهانی  ،حیطه دخالت و وظایف و فعالیت هر حوزه را برای رس��یدن کش��ور به توسعه پایدار  ،تعیین و آن
را نقشه راه قرار دهیم .
تجربه نشان داده است که نه تنها وجود قوانین در این زمینه کافی نیست بلكه باور عمیق و دقیق کارساز است .
با آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران به میهن مقدس اسالمی و ثمر بخش بودن این کنفرانس ،شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم.

مهندس صدرهاشمينژاد:

 LCداخلی تنها راهحل مشکالت پیمانکاران است
مهنـدس صدرهاشـمینژاد ،ريیس هیئت مديره گروه اسـتراتوس و عضو
هیئتمديـره بانک اقتصاد نوين گفت :گش��ایش  LCداخل��ی ،تنها راه تنظیم
پرداخته��ای کارفرماه��ا ،مش��اوران و طرف ق��رارداد و همچنین حالل مش��كالت
پیمانكاران در کشور اس��ت .بهرغم پیگیری اجراییشدن نظرات و ایدههای ارائهشده
در کنفرانس سال گذشته صنعت احداث در زمینه  LCداخلی ،اکنون حتی صحبتی
از  LCبه میان نمیآید .وی در ادامه افزود :در حال حاضر ،به دنبال آسیبشناسی
عدم بهرهگیری از افكار و ایدههای اجرایی هس��تیم .مهندس هاشمینژاد همچنین
بیان کرد :آمارها نش��ان از کاهش داراییهای دولت دارد؛ اما س��مت و سوی صرف این
داراییها باید مشخص شود.عضو هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین ضمن انتقاد از سیستم
بانكی در کشور اظهار داشت :اگر سیستم بانكی به دنبال مشتری است ،بهتر است که به
با گشـايش  LCداخلـی ،دولت بیش
سراغ پیمانكاران بروند که بهترین گزینه هستند .از آنجایی که با گشایش  LCداخلی،
از همـه منتفع میشـود و به تدريج با
دولت بیش از همه منتفع میشود و به تدریج با تنظیم برنامهها امكان حذف سیستم
تنظیم برنامهها امكان حذف سیستم
ذیحسابیها وجود دارد ،این امر تنها راهكار در راستای جلوگیری از تطویل پروژهها و
ذیحسـابیها وجـود دارد ،ايـن امر
پرداخت مطالبات پیمانكاران است.
تنها راهكار در راسـتای جلوگیری از
مهندس هاشمینژاد با بیان اینكه در این روش امكان پرداخت الكترونیكی وجود دارد و
تطويـل پروژههـا و پرداخت مطالبات
پیمانكار ضرورتی برای مراجعه به ذیحسابیها جهت دریافت پول ندارد ،اضافه کرد :به
پیمانكاران است.
این ترتیب مشكل پیمانكاران و کل سیستم و باالنس پرداختها برطرف میشود .وی
ابراز امیدواری کرد :در آیندهای نزدیک دخالت بخش خصوصی در کشور از 15درصد به  85درصد ارتقا یابد و تصدیگری دولت نیز از  85درصد
به  70درصد کاهش یابد.

مهندس مصطفوی :نظام فنی و اجرایی فراگیر نشد
مهنـدس مصطفـوي ،رئیـس امـور نظـام فنـي معاونـت نظـارت راهبردي
رياستجمهوري درباره ماده  214قانون برنامه پنجم و به خصوص بند الف بازنگري
نظام فني و اجرایي کشور گفت :نظام فني و اجرایي مقررات و استانداردهایي است که
براس��اس آن پروژههاي عمراني تعریف و پایش ميش��وند .اولین نظام فني و اجرایي در
سال  67تصویب و سال  75و سال  85مجددا بازنگري شد .نظام فنی و اجرایی جدید
نیز در حال بررس��ی است و بعد از تصویب ابالغ ميشود .در برنامه پنج ساله مقررشده
نظام فني و اجرایي بازنگري شود و از سال چهارم به مرحله اجرا گذاشته شود .ماده 214
تاکید دارد که نظام فني و اجرایي براس��اس قانون نحوه اجراي اصل  44بازنگري شود.
اصلي که اقتصاد ایران را به بخش دولتي ،بخش تعاوني و بخش خصوصي تقسیم ميکند
هرچند سهم هر کدام از این بخشها بستگی به خط مشيها دارد .این نظام باید با رویكرد
نتیجهگرا و کنترل س��ه عامل تا س��ال سوم برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا
گذاشته شود که کار بازنگري و اصالح آیین نامه نظام شروع شده و قوه مقننه هم اصرار
دارد این کار با دقت زیاد و حضور همگاني دستاندرکاران صورت گیرد .ایشان در ادامه چرا نظـام فنـي و اجرايي عملي
به تشریح کارگروههاي مختلف پرداخته و با اشاره به روشهاي اجرایي مناسب از قبیل نميشود ،به نظر بنده بزرگترين
تامین منابع مالي ،ساخت و بهرهبرداري ،مشارکت بخش عمومي و خصوصي که دولت ايراد نظام فنی اين است که اين
موظف به کار گرفتن آنها با پیشبیني تضمینهاي الزم اس��ت اش��اره کرد .بحث LC
داخلي هم در قانون برنامه مدنظر قرار گرفته است .ساز و کار تامین طرحهاي تملكي نظام فراگیر نشد و تمام عوامل در
طرحهاي بزرگ و کوچک از طریق گشایش حسابهاي اعتباري باید به گونهاي باشد تدوين آن دخالت نكردند و همه تا
که در پایان برنامه رابطه طرحها با نوسانات بودجه کم شود .تمام حرفهایي که ميتواند حدودی بدون احساس مسئولیت
در پروژههاي عمراني کشور زده شود در نظام فني و اجرایي سازمان  85گنجانده شده الزم از مقابل آن گذشتند.
است .در فصلي که به اصول نظام برميگردد  24نكته ذکر شده که نشاندهنده عالمانه
بودن آن است از جمله توجه به منافع ملي ،استقرار مدیریت کیفیت در سازمانها ،ایجاد زمینههاي مشارکت تشكلهاي غیردولتي و...
است.اما چرا نظام فني و اجرایي با این نكات عملي نميشود ،به نظر بنده بزرگترین ایراد نظام فنی این است که این نظام فراگیر نشد و
تمام عوامل در تدوین آن دخالت نكردند و همه تا حدودی بدون احساس مسئولیت الزم از مقابل آن گذشتند.
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وزير راه و شهرسازی:

پروژههای بخش خصوصی با توجیه اقتصادی باال مصوب میشود
مهن��دس علی نیكزاد ،وزیر راه و شهرس��ازی در دومین کنفرانس
بینالمللی صنعت احداث با اشاره به اصل  44قانون اساسی و قانون
برنامه پنجم توس��عه ،گفت :با استفاده از ظرفیت جامعه مهندسان،
پیمانكاران و همچنین نقدینگی موجود در جامعه فكر جدیدی برای
اجرای پروژهها در کشور داریم.

از طـرف ريیس جمهور
اعـالم میکنم کـه اگر
بخـش خصوصـی برای
پـروژهای بـا توجیـه
اقتصـادی بـاال بـه هر
عـددی برسـد ،مصوب
میکنیـم .مهنـدس
نیكـزاد افـزود :بـرای
افزايش توجیه اقتصادی
پروژههای جادهای بايد
عـوارض را چنـد برابر
کرد و از بخش خصوصی
درخواست دارم در اين
زمان باقی مانده دسـت
به دسـت هـم بدهیم و
کار را شروع کنیم.
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وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینكه سال جاری با درایت مقام
معظ��م رهبری س��ال جهاد اقتص��ادی نام گرفته اس��ت ،تصریح
ک��رد :در ادامه همت و ت��الش مضاعف و اصالح الگوی مصرف در
کشور ،این سال جهاد اقتصادی نام گرفته است .وی با بیان اینكه
رس��یدن به اهداف سند چش��مانداز به همت و تالش و همكاری
بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد ،اظهار داشت :شما حاضران در
کنفرانس کنارهم جمع شدید تا با حفظ منافع خود ،دولت و ملت
طرحی نو را در امر رشد و توسعه ایران دراندازید.
وی تصری��ح ک��رد :از طرف ریی��س جمهور اع��الم میکنم که اگر
بخ��ش خصوصی برای پروژهای با توجیه اقتصادی باال به هر عددی
برس��د ،مصوب میکنیم .مهندس نیكزاد افزود :برای افزایش توجیه
اقتصادی پروژههای جادهای باید عوارض را چند برابر کرد و از بخش
خصوصی درخواست دارم در این زمان باقی مانده دست به دست هم
بدهیم و کار را ش��روع کنیم .وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه
مسكن موضوعی فرابخشی اس��ت ،افزود :تاثیر مسكن بر اشتغال و
تورم غیرقابل انكار اس��ت و در تحكیم بنیان خانواده نقش بس��زایی
دارد بنابراین در دولت دهم پرشتابتر از دولت نهم کارها در بخش
مسكن انجام گرفت .مهندس نیكزاد با اشاره به اقدامات انجام شده در
حوزه شهرسازی و شكلدهی شهرها ،افزود :دولت به بخش خصوصی
اعتم��اد کرد و در مقابل بخش خصوصی نیز برای اجرای پروژهها به

دولت اعتماد کرد و در نتیجه تحول عظیمی در این حوزه به وجود
آمد .وی با بیان اینكه زمانی ساخت یک میلیون واحد مسكونی در
سال رویا بود ،گفت :در برخی دولتها ساخت  10هزار واحد مسكونی
برنامهی یک ساله بود اما هم اکنون دهها هزار واحد مسكن مهر در
سال ساخته می شود.
مهندس نیكزاد با اش��اره به اینكه بخش خصوصی با پش��تیبانی
دولت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندس��ی موفق شد ،اظهار
داشت :بنا به اعالم برخی ،تاثیر میزان نقدینگی موجود در جامعه
 9ماه بعد آش��كار میش��ود این درحالی است که با کل نقدینگی
اختصاص یافته به بخش مس��كن برای اجرای طرح مس��كن مهر
نرخ تورم تک رقمی اعالم ش��د .وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر
تغییر نظام فنی و اجرایی کش��ور ،تصریح کرد :دولت از واگذاری
کار به بخش خصوصی بسیار راضی است و حتی زمانی که بنده در
اس��تانداری کار میکردم به دنبال پیمانكاران توانمند برای اجرای
پروژهها بودم .وی با اشاره به اینكه اگر مهندسان نباشند چه کسی
کشور را میسازد ،بیان کرد :چرا وقتی مشكل پیش میآید نگاه به
سمت دولت سمت و س��و میگیرد؛ منافع ملی و بخش خصوصی
باید در کنارهم حفظ شود .وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه چرا
حق و حقوق پیمانكار چندین س��ال پرداخت نمی شود ،گفت :در
حوزه راه ،کارهای بزرگی انجام شده اما در برخی پروژهها کارهای
کمی باقی مانده است که باید تكمیل شود.
مهن��دس نیكزاد ب��ا بیان اینك��ه زمانی که سرپرس��ت وزارت راه
و شهرس��ازی ش��ده بودم  1600میلیارد توم��ان صورت وضعیت
پیمانكاران بود ،خاطرنش��ان کرد :آیا توس��عه خطوط ریلی ،بنادر،
صنعت هوایی و ساماندهی و ارتقای جادهها توجیه اقتصادی ندارند.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینكه باید از  320هزار میلیارد
تومان نقدینگی موجود در دس��ت مردم برای پیش��برد پروژههای
کشور استفاده ش��ود ،تصریح کرد :باید دست به دست هم دهیم
و کش��ور را بس��ازیم؛ ورود بخش خصوصی در ای��ن حوزه زمانی
امكانپذیر است که جاده را برای بخش خصوصی هموار کنیم.
مهندس نیكزاد با بی��ان اینكه فرهنگ نگرش به بخش خصوصی
باید تغییر کند و جامعه کامال باید بپذیرد تا وقتی بخش خصوصی
وارد میشود و س��ود میکند دیگران خرده نگیرند ،افزود :باید از
قوانین توسعهای و باالدس��تی برای توسعه کشور استفاده شود و
امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود.
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رئیس هیات مديره شرکت جهانپارس عنوان کرد

کوتاهی در شناساندن اهمیت وجود پیمانکاران برای جامعه
مهنـدس نادر عطايی رئیس هیات مديره شـرکت جهانپارس در
مقدسـي است
توصیف پیمان و پیمانكاری گفت :پیمان ،کلمهي ّ
که همواره در جهت مثبت ،از آن اسـتفاده شده و ميشود .مانند
پیمان دوستي ،پیمان صلح ،پیمان زناشويي و امثال آن .به ع ّلت
مقدس بودن اين کلمه است که در فرهنگ جوامع مختلف ،پیمان
ّ
شكني عملي زشت و مذموم به شمار ميرود.

ِ
بیعت با پیش��وایان
در زمانه��اي قدیم ،پیمان مترادف با کلمهي
دیني یا حاکمان سیاس��ي بوده اس��ت .چنان که اغلب جنگها و
درگیريها بر اثر پیمان نبس��تن ،بیعت نكردن و یا پیمان شكني،
به وقوع پیوس��ته است .بشر همچنان که در طول تاریخ به تدریج
الیتش را گسترش ميداد؛ در تمام
پیشرفت ميکرد و دامنهي ف ّع ّ
ش��ؤون زندگي ،نیاز بیش��تري را به پایگاه محكم پیمان احساس
ميک��رد .به همی��ن خاطر ،صالح در آن دید ک��ه عالوه بر قول و
بیان شفاهي ،دست نوشتههایي هم که بیانگر مفاد قولها و قرارها
باشد ،تنظیم شوند .بدین ترتیب پیماننامه یا قرارداد ،یكي از ابزار
کار در تع ّهدات مردم نس��بت به یكدیگر گردید که حاوي مزایاي
بس��یار از جمله نظم و ترتیب در امور ،صرفه جویي در هزینهها و
زمان و رفع ابهام از برداشتهاي اشتباه برخي افراد بود.
متوجه ش��دند ک��ه انجام پروژهها
دولتها و س��رمایهداران چون
ّ
به ص��ورت اماني به سودش��ان نیس��ت؛ به کم��ک حقوقدانان و
تهیهي پیماننامه کردند که بر اس��اس آن
صاحبنظ��ران اقدام به ّ
انجام امور به دیگران واگذار ميشد .بدین ترتیب بنیان پیمانكاري
گذاش��ته ش��د .پیمانكاري ،صنفي از صنوف مختلف گردید و به
دنبال آن ،شرکتهاي پیمانكاري به وجود آمد .در کشور ما پیش
از انقالب اسالمی زیادهطلبي و کجروي برخي از پیمانكاران وابسته
به هی��أت حاکمه و وجود مدیران غیرمتع ّهد بعضي از کارفرمایان
موج��ب گردید که ج ّو نامناس��بي نس��بت به این قش��ر خ ّ
الق و
زحمتک��ش به وجود آید و قاطبهي مردم نس��بت به پیمانكاران
نظر خوبي نداشته باشند.
متأس��فانه در اوای��ل انق��الب نیز ای��ن ج ّو به وس��یلهي برخي از
ّ
مؤسسات خصوصي و سرمایهداري ذاتاً
با
که
کساني
و
ورزان
غرض
ّ
مخالف بودند ،تقویت شد و زمینهاي را فراهم آورد تا اموال برخي
عدهاي از پیمانكاران از کشور
شرکتهاي پیمانكاري مصادره شود ّ
خارج شوند و اموالشان را هم به خارج منتقل کنند و بعضي از آنها
هم شرکت خود را تعطیل کنند و به شغلهاي دیگري روي آورند.
بروز جنگ تحمیلي و نیاز به بازس��ازي و نوسازي ،احتیاج حتمي
کش��ور را به وجود شرکتهاي پیمانكاري آشكار ساخت و موجب
مؤسس��ات دولتي در زیر مجموعهي
ش��د تا اغلب وزارتخانهها و ّ
خود ش��رکتهاي پیمانكاري دولتی به وج��ود آورند تا بتوانند به
قول خودش��ان هم سود کالن پیمانكاري را نصیب خزانهي دولت
کنند و هم پروژهها را به اجرا درآورند .از آنجا که پس از گذشت
مدت زماني این شرکتهاي پیمانكاري به علل گوناگون از جمله
ّ

قیتي در کار
تورمهاي گزاف پیش بیني نشده و مدیریّت دولتي مو ّف ّ
ّ
نداشتند ،دولت مجبور شد که شرکتهاي خصوصي پیمانكاري را
دعوت به کار کند و بیشتر کارهای سازندگي را به آنان بسپارد.

متأسـفانه در تشـريح
ّ
فعالیـت پیمانـكاري و
شناساندن اهمیت وجود
پیمانـكاران براي جامعه
بسـیار کوتاهـي شـده
اسـت .هنوز هـم برخي
از مـردم پیمانـكار را
فردي سـودجو ميدانند
و بعضـي از کارفرمايـان
در برخورد با پیمانكاران
جانـب احتیاط را رعايت
ميکنند
قابلیت خود را چه در زمان
خوش��بختانه این شرکتها توانستندّ ،
جن��گ و چه پس از آن به نحو شایس��ته و متناس��بي با امكانات
الیت پیمانكاري و
موجود نش��ان دهند.
ّ
متأسفانه در تش��ریح ف ّع ّ
اهم ّیت وجود پیمانكاران براي جامعه بسیار کوتاهي
شناس��اندن ّ
ش��ده اس��ت .هنوز هم برخي از مردم پیمانكار را فردي س��ودجو
ميدانن��د و بعضي از کارفرمایان در برخ��ورد با پیمانكاران جانب
احتیاط را رعایت ميکنند.
در صورت��ي که اگر خوب د ّقت کنی��م در ميیابیم که تا برخي از
عوامل کارفرمایان از راه مستقیم منحرف نشوند ،شرایطي به وجود
نميآید که احیاناً پیمانكار س��ودجویي از راه درست منحرف شود.
البته نباید پیمانكار منحرف را هم گناهكار ندانست و گناه را تنها به
گردن عوامل کارفرما انداخت .بلكه چنین پیمانكاراني ،خود سست
بنیادند و درس��تكار نیستند؛ گو این که آدم خالفكار و نادرست در
میان هر قشري وجود دارد .دولتمردان ،رسانههاي گروهي ،خبرگان
اجتماع و حتّي خود پیمانكاران هم نخواسته یا نتوانستهاند اهمیت
این شغل حساس را براي مردم بیان کنند و به جامعه بفهمانند که
الیتي با پیمان و پیمانكاري ش��روع ميشود .پیمانكاري
آغاز هر ف ّع ّ
یک ش��غل بسیط نیست بلكه شغلي اس��ت تعریف شده و مر ّکب
اهم ّیت آن بسیار
که س��ایر مش��اغل را در دل خود دارد .از این رو ّ
متأسفانه تا کنون جایگاه
باالس��ت .گو این که در سطح کشور هم ّ
اهم ّیت ش��غلها براي جامعه ارزیابي و مشخّ ص
و مقام مش��اغل و ّ
نشده است که نش��ان دهد ارزش کاري هر شغلي در چه سطحي
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تمامي فعال ّیتهـاي مالي پیمانـكار به صورت
علني است يعني تمام درآمدها و هزينههاي او
ّ
مشـخص و مع ّین است و سود و زيان وي نیز به
همین نحو ،وقتي که قراردادي را با يک کارفرما
امضاء ميکند ،کارفرما بالفاصله يک نسـخه از
آن را براي وزارت دارايي ،وزارت معادن ،وزارت
کار ،بیمه و امثال آنها ارسال ميکند
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ميباش��د .افرادي که عمري را در پیمانكاري گذراندهاند و سالیان
سال در خدمت سازندگي بودهاند؛ به خوبي ميدانند که پیمانكاري
سختترین ،پیچیدهترین ،مشكلترین و در عین حال پر نشاطترین
شغلهاست و هر کسي قادر نیست این شغل را پیشه خود کند .زیرا
تخصصي و فیزیكي را توأماً داراست .از این
مشغلهي علمي ،فكريّ ،
رو افراد عا ّدي نميتوانند در این ش��غل مو ّفق باش��ند .انتخاب این
شغل ،نیاز به ایمان راس��خ ،توانایي باال ،عشق و عالقهي فراوان به
سازندگي و روح و جسمي سالم و خستگي ناپذیر دارد.
اگر کسي با عشق و عالقه این شغل خطیر و با اهمیت را انتخاب
کند و داراي جس��مي س��الم ،فكري ّ
خالق ،بنی��هاي توانا ،صبر و
حوصلهاي فراوان ،روحي سلحش��ور ،ارادهاي قوي ،گذشت بسیار
و س��ري نترس باش��د؛ ميتواند در پیمانكاري مو ّفق شود .چنین
افرادي به هیچ قیمتي حاضر نیس��تند این شغل را رها کنند زیرا
هیچ ش��غل دیگري آنان را ارضاء نخواهد کرد .بیش��تر ش��غلها
فعالیتش��ان در یک یا دو رشته خالصه ميشود .مث ً
ال یک
دایرهی ّ
تاجر پارچه یا کفش ،فقط با چند قلم کاال س��ر و کار دارد .مالک
یک هتل یا رس��توران از نظر کاال با چند قلم کاال و از نظر عوامل
با یكي دو رشته کاري مانند آشپز یا پیشخدمت ،سر و کار دارد تا
بتواند در مكان محدودي حداکثر پانصد نفر را اسكان یا غذا بدهد.
یک کش��اورز یا یک دامدار هم هر کدام با معدود مس��ائلي روبرو
هستند .ضمن این که یک کشاورز چون کارش فصلي است تقریباً
جدي دارد و بقیهي سال استراحت
الیت ّ
س��ه چهارم س��ال را ف ّع ّ
ميکن��د .در صورت��ي که پیمانكاران��ي که مدیریّ��ت کارگاههاي
مختلف را عهدهدار هستند؛ وظایف بیشتر شغلهای دیگر مانند
امور مدیریّتي ،خوراکي ،پوش��اکي ،فني ،مهندس��ي یا رشتههاي
گوناگ��ون صنعت��ي را نیز انجام دهند .از ط��رف دیگر یک تاجر،
کاس��ب یا فروش��نده ا ّول پول را ميگیرد بعد جن��س را تحویل
ميده��د .ا ّما پیمان��كار ابتدا باید خرج کند ،کار س��ختي را انجام
بدهد س��پس خاضعانه و با خواهش و تم ّن��ا براي گرفتن پول آن
دوندگي کند .پیمانكار پیش از شروع عملیات اجرایي ساختمان و
نصب یک پاالیشگاه ابتدا باید کمپ بزرگي به وسعت یک شهرک
با تمام تس��هیالت رفاهي که خود طرح عظیم و پرهزینهاي است،
ایجاد نماید .انواع س��اختمانها ،بناه��ا ،کاروانهاي مج ّهز به آب،
برق ،تلفن ،گاز و س��ایر تأسیسات تسهیالتي و عملیاتي را در آن
احداث و انواع ماش��ینآالت ساختماني و خدماتي را مستقر کند
و هزاران نفر عوامل مختلف ف ّني و غیرف ّني را بسیج کند تا بتواند
عملیات اجرایي پروژه را شروع کند .در این کمپ پیمانكار ناگزیر
اس��ت چند هزار نفر را شبانه روز سه وعده غذا بدهد و تسهیالت
خوابگاهي ،رفاهي ،بهداش��تي ،ورزش��ي و تأسیس��ات گرمایش و
سرمایش را که هیچ کدام از آنها جزء کار اصلي او یعني ساخت
یک پاالیش��گاه نیست ،براي زیرمجموعهي خود فراهم آورد .یک
پیمانكار براي اجراي یک پروژهي ده میلیارد توماني مثل ساختن

یک پل ،دویس��ت تا دویس��ت و پنجاه نفر کارگ��ر و دهها عوامل
مختلف دیگر را باید بسیج کند و چندین ماه بيوقفه نارسایيهاي
گوناگون اع��م از مالي ،تدارکاتي ،پش��تیباني ،ح��وادث اتّفاقي و
پیشبیني نشده و امثال آن را برطرف کند تا در پایان اگر سود او
تورمهاي پیشبیني نشده مستهلک نكند؛ در مجموع ده درصد
را ّ
سود ببرد .در صورتي که یک تاجر همین بودجه را بدون نیاز به
عوام��ل زیاد حداکثر با چهار نفر کارکن��ان خود در یک حجره یا
مغ��ازه و تجهیزاتي چون یک عدد رایانه یا فاکس ،تلفن و با ثبت
مدتي بسیار کوتاهتر از زمان اجراي یک پروژه عمراني
سفارش ،در ّ
به کار ميگیرد و سود سرشاري را نصیب خود ميکند.
فعالیتهاي مالي پیمانكار به صورت علني اس��ت
از طرفي تمامي ّ
معین است و سود
یعني تمام درآمدها و هزینههاي او مش��خّ ص و ّ
و زی��ان وي نیز به همین نحو ،وقتي که قراردادي را با یک کارفرما
امض��اء ميکند ،کارفرما بالفاصله یک نس��خه از آن را براي وزارت
دارایي ،وزارت معادن ،وزارت کار ،بیمه و امثال آنها ارسال ميکند.
در صورتي که یک تاجر اگر خداي نخواسته متع ّهد نباشد ،ميتواند
ب��راي رهایي از مالیات ،هیچ آث��اري هم از بعضي معامالت خود بر
جنبي اندکي
جاي نگذارد .براي بیش��تر شغلها ممكن است مسائل
ِ
هم وجود داش��ته باشد ولي در پیمانكاري به خصوص پیمانكاراني
که با پروژههاي بزرگ اساس��ي و زیر بنایي سر و کار دارند؛ آن قدر
مس��ائل جانبي وجود دارد که پیمان��كاران مجبورند روابط عمومي
ف ّعالي تنها جهت رسیدگي به مسائل جانبي داشته باشند.
زماني که یک پروژه جهت اجراء به پیمانكار واگذار ميشود از آنجا که
این پروژهها اغلب در بیابانها و دور از شهر و آبادي اجراء ميگردند؛
گاهي براي رسیدن به محل اجراي پروژه و بازدید از محل به علّت
نبودن جاده و دیگر امكانات ،پیمانكار از همان ابتدا با مشكل مواجه
ميش��ود .به طوري که ممكن است بازدید ا ّو ّلیه از محل به صورت
پیاده یا اس��تفاده از چهارپایان صورت گیرد .س��پس براي تحصیل
زمین و شروع عملیات ،با سازمانها یا مالكین و معارضین محلي رو
به رو هستند .اگر این مشكالت رفع شود با سازمان محیط زیست،
اداره کار ،دهدار و ش��وراهاي مختلف که هر یک بر اس��اس وظایف
خود اظهار وجود ميکنند رو به رو ميش��وند که جلب موافقت هر
کدام از آنها به تنهایي هم ميتواند افراد عا ّدي و کساني را که عشق
سازندگي در س��ر ندارند؛ درمانده و مستأصل نماید .در پروژههاي
بزرگ ،کارگاهي نیس��ت که طي دوران کاري دستخوش حادثهاي
مانند س��قوط از ارتفاع ،واژگوني ماش��ینآالت ،آتشسوزي ،سیل،
تصادف و امثال آن که منجر به فوت یا مصدوم ش��دن کارکنان یا
وارد شدن خسارات در اثر عوامل یاد شده نگردد .بنابراین پیمانكار
روحیه باالیي نیز
خصوصیات باید از ایمان به خدا و
ع��الوه بر تمام
ّ
ّ
برخوردار باش��د تا بتواند ناراحتيهاي ناش��ي از فشارهاي عصبي و
تحمل کند .پس از
ضربات روحي و رواني را بر جس��م و جان خود ّ
این که مراحل اجراي پروژه با تمام مش��كالت خود به اتمام رسید
و کارفرم��ا تلویحاً پایان عملیات را تأیید کرد  ،درگیري با بهرهبردار
شروع ميشود .زیرا آنها گاهي بر خالف تمامي نقشههاي اجرا شده
از پیمانكار ميخواهند ک��ه در بخشهاي مختلف پروژه به منظور
بهرهبرداري بهتر تغییراتي بدهد و اگر پیمانكار از اجراي نظر او سرباز
زند؛ او هم پروژه را تحویل نميگیرد .پس به ناچار باید مجددا ً عوامل
بسیج شوند تا این تغییرات انجام شود.
اف��راد خبره و با تجربهاي ک��ه از نزدیک با کار پیمانكاري آش��نا
هستند به خوبي میدانند که پیاده کردن هر یک از این سرفصلها
در هر پروژه مس��تلزم صرف هزینه ،وقت ،د ّق��ت و انرژي فراواني

اس��ت .به حق ميتوان گفت که مدیر یک ش��رکت پیمانكاري
عموم��ي ( )General contractorک��ه بتواند از عهدهي تمام
این مشكالت برآید و دستكم بیست و پنج سال با موفقیت به کار
خود ادامه دهد و پیمانكار باقي بماند ،به راحتي ميتواند عهدهدار
حساس در یک کشور باشد.
سختترین مشاغل ّ
یک پیمانكار ف ّعال با تمام قش��رهای جامعه از پایینترین مرتبه تا
ملیتهاي مختلف س��ر و کار دارد و
باالتری��ن درجه ،با مذاهب و ّ
سعي ميکند با هر قشري به فراخور حال همان قشر رفتار نماید
و آنان را متقاعد و راضي نگهدارد .از این رو مدیریّت یک ش��رکت
شم سیاس��ي ،اجتماعي،
پیمانكاري عمومي ،مس��تلزم داش��تن ّ
تخصصي گوناگون است.
اقتصادي ،مدیریّتي و ّ
چون در ابتدا اشاره شد که پیمانكاري ،حرفه ای سخت ،دشوار و
در عین حال نش��اطآور است ،شاید این سؤال براي شنونده پیش
آید که کار سخت و مشكل چگونه نشاطآور است!
در پاسخ باید گفت فرد پیمانكاري که یک کارخانه را ميسازد ،از
ابتدا که زمین بایري به او تحویل ميش��ود تا انتها که بر روي آن
زمین کارخانه و تأسیس��ات عظیمي را بنا ميکند دائم به زوایاي
مد نظر دارد.
مختلف آن فكر ميکند و مراحل مختلف ساخت را ّ
کم کم با آن انس و الفت پیدا ميکند و به پروژههاي انجام ش��ده
به چشم دست پرورده و به وجود آوردهي خویش نگاه ميکند.
همان گونه که همهي ما از پرورش کودکان خود و رس��اندن آنان

به سن کارآیي ّ
لذت ميبریم ،یک پیمانكار هم ،از پیشرفت و اتمام
ّ
یک پروژه ،چنین لذتي را در خود احساس ميکند.
در یک کالم ،این اعتقاد را پیدا ميکند که تمامی این تأسیسات را
خودش با ابتكار و توانایي خود به وجود آورده اس��ت که به صورت
ملموس همیش��ه در کش��ور باقي خواهد ماند .در صورتي که سایر
شغلها چنین حالتي را ندارند .شما وقتي که داد و ستد ميکنید به
جز رد و بدل کردن پول ،چک یا کاال ،چیز دیگري را که ملموس و
ماندگار باشد ،از خود به جا نميگذارید .کاال از یک درب انبار وارد و
از درب دیگر آن خارج ميشود .به خصوص در این روزها که با نمابر
و پست الكترونیكی رد و بدل کردن پول یا به وسیله اسناد اعتباري،
گاهي مالالتّجاره بر روي عرشه کشتي یا سطح اسكلهها چند دست
معامله ميشود .بنابراین اثري روي ذهن تاجر باقي نميگذارد.
به دالیلي که ذکر شد کار پیمانكاري کاري است ّ
لذت بخش و در
خور افرادي است که به مملكتشان ،به آیندگان ،به آثار خودشان
و از همه مهمتر به جاودانه زیستن اعتقاد دارند.
تحرک جس��مي و فكري فراوان دارد؛ اگر در
به عالوه چون این کار ّ
مس��یر صحیح باشد بر سالمت و طول عمر انسان اثر مثبت دارد .از
تحمل ميکنند همواره سرشار
این رو پیمانكاران با تمام مشكالتي که ّ
از نشاط سازندگي و سرخوش از نتیجه بخش بودن خود و کارشان
هستند .باید تصدیق کرد که همهي سازندگيها بر روي کرهي زمین
آثاري از تالش کارگران ،کارشناسان و در مجموع پیمانكاران هستند.

دکتر قانعفر مدير امور فنی دفتر نظام فنی و اجرايی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس
جمهـور نیز به مدل فهارس بهاي کارکرد پای��ه پرداخت و گفت :در تدوین فهارس بها دو رویكرد فرآیندي و
رویكرد نتیجهگرا وجود دارد .فهرست بها به عنوان متر برآورد حتما مورد توجه مجموعه معاونت است .ما تاکنون
پانزده فهرست بها را منتشر کردهایم .براي تدوین فهرست بها استراتژيهایي الزم است .براي پرداخت هزینهها
ميتوان محصولگرا یا فرآیندي عمل کرد .مدل ما باید از سمت فرآیندمداری به سمت محصول نهایي حرکت
کند .در مورد تعدیل باید شرایط را مدبرانه پیش برد و ساز و کاري شفاف و کارآمد براي طرحها بنیان نهاد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور :توقف پروژهها با تنظیم نادرست قراردادها
حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل
کشور نیز در دومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث با انتقاد
از نبود مطالعات جامع در اجرای پروژههااظهارداش��ت :بسیاری از
پروژههابه دلیل نبود مطالعات کافی با نوس��انات زیاد و مشكالت
خواس��ته و ناخواستهای روبرو میشود که اجرای پروژههارا با مانع
روبرو می کند.
رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ورافزود :مش��كل بعدی انعقاد
قراردادها اس��ت که به درس��تی و بر مبنای مسایل حقوقی ثبت
و تنظیم نمیش��ود بنابراین در دادگاهها پروژههای بسیاری وجود
دارند که به درس��تی تنظیم نش��دهاند .وی با بیان اینكه ش��فاف
سازی فضای کس��ب وکار از ضروریات کشور است ،بیان کرد :در
محی��ط های بینالمللی جایگاه خوبی از نظر فضای کس��ب و کار
نداریم و همیشه به ما میگویند که محیط کسب و کار کشور شما
در بخش دولتی و یا خصوصی ش��فاف نیست که باید این موضوع
مورد توجه قرار گیرد.
حجت االس��الم والمس��لمین پورمحمدی یكی دیگر از مشكالت
را نح��وه و چگونگ��ی رده بندی پیمانكاران عن��وان کرد و گفت:
این موضوع س��بب شده که حق بس��یاری از گروه های پیمانكار
و مش��اوره ای در سلس��له مدارج رعایت نشود و برخی از شرکتها

بدون داشتن مدارج باال پروژه هایی را به دست بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کش��ور با اشاره به ضرورت حمایت از
بخش خصوصی ،اظهار داش��ت :باید س��ازوکار قانونی برای ایجاد
شرکتهای قانونی و نحوه حمایت از آنها فراهم گردد و بودجهها و
اعتبارات در زمان مناس��ب تخصیص داده شود .وی با بیان اینكه
بخش��ی از قوانین نارساس��ت ،بیان کرد :روان سازی و هماهنگی
قوانین یک اصل مورد توجه اس��ت که در کمیسیونهای تخصصی
مجلس هم موضوع تنقیح قوانین دردست اقدام قرار گرفته است.
مجموعه قوانین اس��تاندارد مورد بررس��ی قرار گرفته است و این
هفته هم س��عی داریم نظام بانكی و پولی را وارد این جلسه کنیم
تا قوانین غیرضروری و غیرمفید حذف شوند.
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بخش سوم کنفرانس به رياست مهندس فخرصمدی رئیس شورای مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران برگزار شد
و مهندس دادمان عضو هیات مديره انجمن شـرکتهای سـاختمانی ،مهندس رامینه رئیس منتخب شورای مديريت
دوره چهارم جامعه مهندسـان مشـاور ايران ،مهندس اقبالي دبیر انجمن صنفی شـرکتهای پیمانكار تاسیسـات و
تجهیزات صنعتی ايران و دکتر نجفي مدير فنی شرکت بلندپايه به ايراد سخنرانی پرداختند.
مهندس فخرصمدي:

سهم 85درصدی شرکت های دولتی از پروژه های عمرانی
مهن��دس منوچهر فخرصمدی اظهار داش��ت :امروز
ش��رکتهای ایرانی قادرند س��خت تری��ن پروژههارا
با آخرین دس��تاوردهای علمی جه��ان به مورد اجرا
بگذارن��د .وی اف��زود :تغیی��ر آییننامه تش��خیص
صالحیت مهندسان مش��اور موجب رشد چشمگیر
این گونه ش��رکتها ش��ده به گونهای که ظرف شش
س��ال ،آمار این بخش به بیش از چهار برابر رس��یده
است  .مهندس فخر صمدی یادآورشد :مشكالت مالی دولت برای
تغذیه شرکتهای مش��اوره موجب آن شده که حتی شرکتهایی با
بی��ش از  30س��ال قدمت فعالیت در خطرانحالل و س��قوط قرار
گیرند .مسئله بقای شرکتهای پروژه محور نیاز به واگذاری پروژهها
و تامی��ن نیازهای مالی را مضاعف س��اخته و اکنون در نشس��ت
های کاری با مس��ئولین موضوع حفظ ش��رکتها تا بهبود وضعیت
اقتصادی و افزایش پروژههای عمرانی مورد تاکید است .
رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران گفت :برخی

از مسئوالن حضور فعال شرکتهای ایرانی در عرصه
برون مرزی را مورد تاکید قرار میدهند و معتقدند:
پیمانكاران م��ا باید در جس��تجوی حضوری فعال
در بازار صادرات خدمات فنی و مهندس��ی باش��ند.
براس��اس آمارهای منتشر شده سال گذشته ارزش
صادرات خدمات فنی ومهندسی شرکتهای دولتی
و خصوصی کش��ور به بیش از س��ه میلیارد و 200
میلیون دالر رسیده و انتظار میرود در سال جاری نیز این میزان
افزایش یابد .دولت در چارچوب طرح مس��كن مهر س��اخت یک
میلیون و  800هزار واحد مس��كونی تا پایان س��ال  1391وعده
کرده که گفته میش��ود عمده س��ازندگان این بخش انبوه سازان
بخش خصوصی هستند .امروز با توجه به شرایط سیاسی و اقلیمی
ام��كان حضور گس��ترده در عرصه برون مرزی فراهم نیس��ت ،اما
تالش شرکت های ایرانی برای دستیابی به پروژه های مورد نظر و
حضور موفق در این بخش است.

عضو هیات مديره انجمن شرکتهای ساختمانی:

تامین مالي پروژهها مشکل اصلي شرکتهاي پروژه محور
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سـخنران بعدی مهندس دادمـان ،عضو
هیات مديره انجمن شرکتهای ساختمانی
بودند که عنوان کردنـد :کنفرانس فعلی با
محوریت ماندگاری و ظرفیت س��ازی شرکتها
برگزار شده است ،طبیعی است بهترین شیوه
تحلیل ش��ناخت وضع موجود ،شناخت موانع
ماندگاری ،و ارائه راه حل برای تحقق پایداری
همزمان با ظرفیتسازی است .صنعت احداث
در شرایط موجود با مشكالت عدیدهای مواجه است که ماندگاری
شرکتهای پروژهمحور را تهدید می کند.
تامین مالی پروژههابا معضل همیشگی کسری بودجه ،کمبود اعتبار،
عدم تخصیص و پرداخت به موقع روبرو است .عالوه بر آن ،مطالبات
انباشته پیمانكاران و مشاوران این معضل را تشدید کرده است .دولت
در تحقق برنامه پرداخت مطالبات پیمانكاران از طریق فروش اموال
و سهام و داراییها که در بودجه سال  89و  90ذکر شده توفیقی به
دست نیاورده است .اراده ای هم برای اجرای آن به چشم نمیخورد.
بازار پول و سرمایه هم فاقد انگیزه و انسجام کافی برای پشتیبانی از
صنعت احداث است .عالرغم تالش دولت در تنوع بخشی به تامین
س��رمایه جهت احداث پروژههاموفقیت حاصل شده برابر با حداقل
انتظارها هم نمیباش��د .تالش فعاالن صنعت احداث برای برقراری

 LCریالی با شكست روبرو شده و سیستم بانكی
در این مورد اش��تیاقی نش��ان نمیدهد .تغییرات
موجود در نح��وه فروش و ضوابط ف��روش اوراق
مش��ارکت ،فروش اوراق را ب��ا عدم توفیق مواجه
کرده س��ت .معضالت��ی هم درب��اره نحوه جذب
سرمایه و نحوه تضمین و بازپرداخت پا برجاست.
قیمت گذاری و نحوه اجرای پروژه ها تحت تاثیر
قانون هدفمندی قرار گرفته است و تكالیف قانونی
در زمین��ه طرحهای تملک دارایی س��رمایه ای و جبران آثار اجرای
قانون اجرا نشده است ،عدم انطباق تعدیل با واقعیتهای موجود بنیه
شرکتها را تحلیل برده است .عدم وفای به عهد در پرداخت به موقع
مطالبات شرکتها را از برنامه ریزی برای نقدینگی محروم کرده است.
ورود روز افزون بخش دولتی به عرصه مناقصات و تشدید پروژههای
واگذار شده که با توجیه بزرگی حجم پروژه به شكل ترک تشریفات
اوج گرفته اس��ت و در این رقابت ناعادالنه ش��رکتهای خصوصی هر
روز به گوشه ای رانده می شوند و در نهایت اجرای غیرقانونی قانون
مالیات ارزش بر افزوده نیز به بقیه مشكالت دامن می زند.
مجموعه مسائل فوق ،تهدیدهای موجود در عرصه عمل ما هستند
که اگر مدیریت نشوند زمینه از بین بردن بخش مهمی از ظرفیتهای
فنی مهندسی را به وجود میآورند .باید در نظر گرفت برای تشكیل

شرکتهای کارآمد منابع بزرگی از ثروت مملكت هزینه شده و باید
برای حفظ آنها بكوش��یم .در تحلیل نهایی  ،مشكل نهایی تامین
مالی پروژههااس��ت .چنان که تامین مالی پروژههابر اساس برنامه
زمانی اجرا شود تمام مسائل فرعی قابل حل هستند.
تمرکز دلسوزان باید برای ارائه راه حل برای حل عدم اطمینان از
پرداخت به موقع و تامین نقدینگی پروژههاباشد که برای آن باید
ب��ه مواردی توجه کرد .اولین اصل در اص��الح این وضع ،برقراری
انظباط مالی و ش��رکت در مناقصات با داشتن اعتبار قطعی است.
روش اجرای��ی برای برقراری این انظب��اط نیز برقراری  LCریالی
اس��ت که حالل مشكالت خواهد بود .از آنجایی که منابع موجود
دولت پاسخگوی نیازهای موجود نیست این انظباط باید به حیطه
س��رمایهگذاری توس��ط بازار سرمایه منتقل ش��ود که با تضمین
نقدشونده قابل اجرا است .در شرايط حاضر دو محور عمده در
عرصه صنعت احداث از طرف دولتیها پیشنهاد می شود:
-1تشكیل شـرکتهای بزرگ توانمند که محوريت توسعه

در اين مورد را عهده دار شـوند ،عمدتا هم منظور تشكیل
کنسرسیوم است.
 -2ورود اين مجموعه به برنامههای وزارت نفت با محوريت
بهره برداری کامل از میادين مشترک
در قبال این دو محور ما چه برخوردی می توانیم داش��ته باشیم؟
قاعدتا باید با رویكرد تعاملی در این مورد مش��كالت را حل کرد.
ایجاد مكانیكی کنسرس��یومها میتواند به ایجاد شرکتهای بزرگ
کم��ک کند ،اما برای ایجاد این ش��رکتها باید زمینه رش��د را به
طورعام برای همه ش��رکتها مهیا کرد که اص��الح قوانین یكی از
موارد اصلی اس��ت .همچنین با پذیرش بهره برداری حداکثری از
میادین مشترک نفتی میتوان با ارجاع کلیه قوانین با سمت و سوی
فوق تمامی اصالحات الزم را در فضای صنعت احداث محقق کرد.
قوانی��ن حاکم بر صنعت احداث در این ح��وزه در صورتی اصولی
هستند که به ایجاد توانمندی و ظرفیت سازی شرکتها در نیل به
بهره برداری حداکثری از میادین مشترک بیانجامد.

مهنـدس رامینـه رئیـس منتخـب شـورای مديريت
دوره چهارم جامعه مهندسـان مشـاور ايـران با اظهار
امیدواری از این
که مط��رح کردن
گلوگاههای��ی که
خ��ارج از امكانات
و اختی��ار فعاالن
صنع��ت اح��داث
ب��ه وج��ود آمده
در ای��ن کنفرانس
دولتمردان را به ایجاد بستری برای فعالیت شرکتهای خصوصی
تش��ویق کند،عنوان کرد :امروزه همه میدانند در حوزه صنعت
در مقطع زمانی بس��یار حساس��ی قرار داریم .سند چشمانداز
اهدافی را برای تعالی کشور محقق کرده است.
ب��ا توجه به این ک��ه برنامه چهارم نتوانس��ت اهداف خود را
محق��ق کند برنامه پنجم باید ب��ا جبران برنامه چهارم اهداف
خود را نیز محقق کند .اگرموقعیت خود را در شرایط اقتصادی
منطقه بررس��ی کنیم ،با توجه به این که در چند سال گذشته
آنط��وری که باید در پیگیری برنامه های اجرایی موفق نبودهایم
اگ��ر به موقع اقدام نكنیم در میادین مش��ترک با همس��ایه ها
نیزموفق نخواهیم بود .اگر می خواهیم به اهداف سند چشم انداز
برس��یم هیچ گزینه دیگری جز تقویت بخش خصوصی نداریم.
تنها از همین مسیر است که اگر با درایت و به موقع عمل کنیم
ممكن اس��ت به اهداف سند چشم انداز برسیم .باید به این باور
برس��یم که بخش خصوصی وجود دارد و قانون اساس��ی وجود
بخش خصوصی را به رسمیت می شناسد .در عین حال تردیدی
وجود ندارد که رونق و بالندگی در بستر و شرایط مناسب ممكن
اس��ت که متاس��فانه بخش خصوصی فاقد آن است .باید تعامل
همهگیر در تمام حوزهها بین دولت و بخش خصوصی به وجود
آید تا توانمندسازی بخش خصوصی و تک تک شرکتهای فعال
در صنعت احداث مقدور شود.

مهنـدس اقبالي دبیـر انجمن صنفی شـرکتهای پیمانكار
تاسیسات و تجهیزات صنعتی ايران با اشاره به بیماری آقای
مهن��دس خلیل��ی
عراقی ،مطلبی را به
نقل از ایشان قرائت
کردن��د :وضعی��ت
پی��ش روی صنعت
دش��وار ش��ده است
به خص��وص در این
دوران که س��وء مدیریت آثارخود را نش��ان میدهد .من معتقدم ما
مدی��ران صنعتی باید با دادن تذکر و ارائ��ه راهكار عملی در جهت
شناسایی مشكالت و ارائه راه حل بكوشیم .شاید یكی از اساسیترین
س��واالت این اس��ت که پویایی و ماندگاری بخش خصوصی در چه
شرایطی تحقق میپذیرد .تا زمانی که جواب این سوال مطرح نشود
مسائل و مشكالت به طور مستمر و با شكلهای مختلف بروز خواهد
کرد .ماندگاری و مانایی بنگاه های بخش خصوصی در گام نخست
مربوط به یک سلوک فرهنگی درست است .اگر می خواهیم بخش
خصوصی ماندگار و تاثیرگذار داش��ته باشیم باید فرهنگ حاکم بر
بخش خصوصی را بشناس��یم و با بیرون ریختن مولفه هایی که به
زوال آن میانجامد به بالندگی آن کمک کنیم .باید گفت تغییر در
الیه های درونی قرار دارد و تعجیل در بازنگری فرهنگ بر مشكالت
دامن می زند.بخش خصوصی باید دچار دگرگونی ش��ود و با حفظ
تفاوتهای مختلف در بخش��های متفاوت به شكل یک پیكره واحد
ب��ه فعالیت ادامه دهد .در صورت اتحاد و انس��جام می توان صدای
مشترک داشت و با دولت و مجلس به تعامل پرداخت .تا زمانی که
انس��جام کافی در بین همه بخشهای صنعت وجود نداشته باشد و
در کن��ار هم همدالنه قرار نگیریم پویایی و ماندگاری رنگ واقعیت
ب��ه خود نخواهد گرفت .دومین گام برای ماندگاری به میزان آزادی
شاخصهای اقتصادی یا همان بهبود فضای کسب و کار است .میان
رفاه و آزادی ش��اخصهای اقتصادی ارتباط مس��تقیم و نیرومندی
برقرار است .اقتصادهای آزاد سریع تر از بقیه اقتصادها رشد میکند.
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توجه جدی به بهبود فضای کسب و کار در پویایی بخش خصوصی
نقش کلیدی دارد .فعاالن بخش خصوصی باید قانون بهبود فضای
کسب و کار را پیگیری کنند .گام سوم در پایداری بخش خصوصی
اس��تفاده از امكانات مشترک و همافزایی صنایع مختلف است .گام

چهارم این اس��ت که تشكلهای مختلف با محوریت شناسایی و به
کارگیری تجهیزات ممكن ،اتاقهای فكر به وجود آورند .باید از یافتن
راهكارهای مناسب برای جلوگیری از دوباره کاری استفاده کرد .باید
گفت آگاهی سرآغاز تدوین و پیاده سازی برنامه های اثربخش است.

در ادامه بخش سـوم اين کنفرانس دکتر نجفي ،مدير فنی
شـرکت بلندپايه با اشـاره به دو ضرورت عنوان کردند :باید
دی��د چرا یک پ��روژه با
هزینه و زمان پیشبیني
شده به پایان نمیرسد؟
یك��ی از این عوامل بروز
اخت��الف اس��ت ک��ه با
وجود مراجع مناس��ب
قابل حل است .در ش��رایط عمومی پیمان قدیم اگر طرفین به
توافق نمیرس��یدند به محاکم قضایی که مراجعی دولتی بودند
مراجعه می کردند اما از س��ال  77راهكاره��ای متفاوتی برای

حل این اختالفها تعیین شد .در قراردادهای بینالمللی ارجاع
اختالف��ات به اتاقهای بازرگانی رواج دارد .پیش��نهاد می دهیم
ب��رای قراردادهای داخلی هم در ص��ورت اختالف اتاقها مرجع
رفع اختالف ق��رار گیرند .دلیل توفیق اتاقها در رفع اختالفات
غیردولت��ی بودن آنها اس��ت .دیگر این ک��ه داوران مختلف در
موضوع مورد بحث اش��راف کافی دارند .دومین ضرورت مربوط
به مراجع قضایی خاص یا دادگاههای ویژه اس��ت که بهتر است
دادگاههای خاصی داشته باشیم که قضات آنها آمادگی قضاوت
در قراردادهای صنعت احداث را داش��ته باش��ند تا به رایهای
عادالنهتر برس��یم و دوره های رسیدگی کوتاه شود .برای عملی
شدن این مورد باید شرایط عمومی پیمان اصالح شود.

بخـش چهـارم از دومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث به رياسـت مهندس رهبر رئیس هیات مديره انجمن صنفی
انبوه سازان مسكن برگزار شد و دکتر حداد نماينده ايران در  ،FCICمهندس آزاد دبیر انجمن شرکتهای راهسازی ايران و
مهندس پیروي عضو هیات بازرسان انجمن صنفی شرکتهای پیمانكار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ايران به ايراد سخنرانی
پرداختند.
در ابتـدای اين بخش مهنـدس رهبر رئیس هیـات مديره
انجمن صنفی انبوه سازان مسكن عنوان کردند :تجربهای که
من از حضور در تش��كل
انبوه س��ازان دارم نشان
داد اگ��ر ما اش��كاالتی
از رون��د کار اجرای��ی را
مط��رح میکنیم باید به
دنب��ال آن راه حله��ای
پیش��نهادی را هم ارائه دهیم چون دولتمردان معتقدند ما به موقع
پیشنهادات خود را به گوش دولتمردان نمیرسانیم .به نظر میرسد
بهترین راه انتقال ایدهها و نظرات به مسئولین کشور رسانهها باشند.
اگر تعامل با بخش دولتی برقرار ش��ود میتوانیم نتیجه مناس��بی
بگیریم .و برای ایجاد این تعامل باید زمینه مناسبی مهیا شود .یكی
از این زمینه سازیها جلب اعتماد متقابل بین بخش دولتی و بخش
خصوصی است .با ایجاد این اعتماد همكاریهای نزدیک در بخشهای
سه گانه کشور با بخش خصوصی شكل میگیرد .تعامل ما با سه قوا
باعث میش��ود به مرور زمان تصدیگری به بخش خصوصی واگذار
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شود .دیوارکش��ی بین بخش خصوصی و بخش دولتی در راستای
منافع کشور نیست.
سخنران بعدی آقای فیاض آذر از شرکت پاياسازه پاسارگاد
بـود که دربـاره تجربـه علمـی در ايجاد ظرفیتسـازی و
تونمندسازی شرکتهای پروژه محور در بخش خانه سازی صنعتی
صحبت کرد .وی عنوان کرد برای رسیدن به اهداف بلند مدت باید
قدمهای کوچ��ک را مدنظر قرار داد و صنعتی س��ازی نیز یكی از
همین قدمهای مهم و تاثیرگذار است که باعث حرکت از یک روش
اجرای قدیمی به روش اجرای جدید میشود .در رویكرد شرکتهای
پیمانكار مخصوصا پروژه محور گرایش به س��مت س��اخت و تولید
همزمان میتواند به ماندگاری آنها کمک کند.
دکتـر حداد نماينده ايران در  FCICو عضو کمیته ظرفیت
سـازی  FIDICبه معرفی فیديک و مدلهـای قراردادی آن
پرداختن��د و عنوان کردند اس��تفاده از قرارداده��ای فیدیک برای
یكپارچه سازی پروژه های عمرانی به کار گرفته می شود.

دبیر انجمن شرکتهای راهسازی ايران:

رقابت نابرابر پیمانکاران با شرکتهاي دولتي و شبه دولتي
مهنـدس آزاد دبیـر انجمـن شـرکتهای
راهسازی ايران سـخنران بعدی بودند که
دربـاره تعامـل دولـت و بخـش خصوصی
عنوان کردند :انجمن شرکتهای ساختمانی و
انجمنهای دیگر برای تعامل با دولت کفش��های
پوالدی پوش��یده بودند که این کفش��ها سوراخ
ش��د .اینجانب دبیر انجمن شرکتهای راهسازی
ایران هس��تم ،شرکتهایی که در کار خود درگیر
ماش��ینآالت و تجهیزاتی میشوند که ناچارند
برای آنها کار ایجاد کنند ،نیروی انس��انی شاغل
در این ش��رکتها نیز تبدیل به سرمایههای این
ش��رکتها میشوند و نمی توان نسبت به آنها بی
توجه بود .در نتیجه ش��رایط شرکتهای ش��اغل در صنعت احداث
مانند آتش��گردانی اس��ت که باید چرخیده ش��ود و هر زمان که از
حرکت بایستد همه زغالها و آتشها فرومی ریزد.
پیمانكاری شغل شریفی است که شاغلین آن ارزانترین حرفه را در
ایران دارند .ممكن است مسئولین کشور به زیربناهای ساخته شده
توسط این بخش توجه نكرده باشند اما به قول سعدی:
نمرد آنكه ماند پس از وی به جای
پل و راه هموار و مهمان سرای
امروزه مس��ئولین به این حرفه شریف بی توجه هستند ،و شاغالن
ای��ن حرفه از یک طرف با ش��رکتهای دولتی و ش��به دولتی در
شرایط نابرابری رقابت میکنند و از طرفی دولت محترم از پرداخت

مطالبات آنها سرباز میزند و این شرکتها ناچار
به فروش ماشینآالت یا مقروض شدن می شوند
و مدام از خود می پرسند:
من مرغ خوش آواز و همه عمر به پرواز
چون شد که شكستند چنین بال و پرم را
در حال حاضر ش��رکتهای زیادی از این حرفه و
پروژههای راهسازی کنار کشیده اند .تا کی می-
توان بیتوجه به واقعیت هزینه ها فهرس��ت بها
تعیین کرد؟ وقتی پروژه به تاخیر بیافتد س��ود
ش��خصی پیمانكار از بین م��یرود ،در حالی که
تصور می ش��ود پیمان��كاران کار را تطویل می-
دهند تا تعدیل بگیرند در حالی که علت تطویل
پروژههاعموم��ا بی پولی و ب��ی توجهی دولتها

است.
ع��الوه ب��ر این وضع اقتصادی کش��ور هم زیاد خوب نش��د تا جایی
که برنامه  5س��اله و برنامه  20س��اله تا کنون به اهداف تعیین شده
نرس��یدهاند .علت عدم موفقیتها چیست؟ مسئولین اجرایی کشور
تجرب��ه اجرایی کاف��ی را ندارند ،در حالی که بخش خصوصی تجربه

اجرای��ی کافی دارد پس باید با کمک به هم در جهت منافع کش��ور

حرکت کنند .چگونه؟

-1مسئولین نباید به بخش خصوصی نگاه ارباب رعیتی داشته باشند

 -2باید اعتقاد به پتانسیل و تجربه بخش خصوصی ایجاد شود

 -3بخش خصوصی باید از مرحله پیدایش فكر حضور داشته باشد

بخش پنجم کنفرانس در روز دوم به رياست مهندس عطارديان عضو هیات مديره انجمن شرکتهای ساختمانی برگزارشد .در
اين بخش مهندس محدث مديرعامل موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث ،دکتر آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران،
نماينده سازمان  ILOو دکتر شیخ االسالمی وزيرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی صحبت کردند.
سـخنرانان اول اين همايش مهنـدس محدث مديرعامل
مؤسسه تحقیق و توسعه عنوان کردند :فضاي عمومي که
مؤسس��ه در آن فعالیت ميکند نسبت به س��ال قبل بهتر شده
است .صنعت احداث حجم وسیعي از اقتصاد مملكت را ميپوشاند
و اگر توس��عهاي در این صنعت اتف��اق بیافتد ميتواند اثر بزرگي
را در توس��عه کل کش��ور داشته باشد .توسعه در این صنعت یک
لزوم اس��ت نه توصیه .در صنعت احداث نمودار یا فرایندي وجود
دارد که به ایجاد یک پژوهش��كده تأکید دارد .براي رس��یدن به
اهداف تغییر محصول ،فرایند یا استراتژي الزم است؟ به نظر ميآید
مهمترین مورد تغییر در شیوههاي مدیریت است که صنعت احداث
را به سمت توسعه ميبرد مؤسسه با تشكلهاي زیرمجموعه به یک
زبان مشترک یعني زبان برنامه رسیدند.
هر تشكلي برنامه راهبردي مخصوص خود را دارد و حرکت مؤسسه
در چهارچوب برنامههاي پنج تشكل بود .مؤسسه در زمینه پژوهش
با تشكیل کمیتههاي پژوهش سوالهاي مهم صنعت احداث را پیاده
کرد.

آموزش و پرورش با هم وابس��ته هس��تند؛ وقت��ي تحقیقي انجام
ميش��ود و سوالي جواب داده ميش��ود براي رسیدن به اهداف از
آموزش اس��تفاده ميش��ود .ما نیز کمیته آموزشي تشكیل دادیم.
در الگوهایي که دیده شده معموالً همه نهادهاي مهم از مؤسسات
تحقیقي حمایت ميکنند که دانش��گاه ،دولت و بخش خصوصي
از جمله این حامیان هس��تند .البته تا امروز ما نتوانستهایم به طور
ساختاري با دولت رابطه ایجاد کنیم که امیدواریم در این کنفرانس
مقدمات آن مهیا شود.
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دکتر آل اسحاق :وجود 320هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان در کشور
رییس اتاق بازرگاني ،صنایع و معادن تهران
نیز در باره صنعت احداث گفت :حدود هفت
میلیون نفر در کش��ور در این صنعت شاغل
بوده و شرکتهاي عظیم در کارهاي بزرگ از
صنعت نفت گرفته تا صنعت راه و ساختمان
در آن حضور دارند .وي درباره ظرفیتسازي
در این صنعت اظهار کرد :واقعیت این است
که ش��ناخت ظرفیته��ا در صنعت احداث
مقدم بر ظرفیتسازي در آن است.
دکترآلاس��حاق با بیان اینکه ظرفیتهاي
داخ��ل کش��ور ،ظرفیته��اي پیرامون��ي،
ظرفیته��اي قابل ایجاد توس��ط صاحبان
صنایع باید شناخته شود ،بیان کرد :براساس
برنامه پنجم توسعه باید تا پایان این برنامه
حدود هزار میلیارد دالر سرمایهگذاري شود
و همچنین رشد هشت درصدي در منطقه
داشته باشیم.
رییس بازرگاني ،صنایع و معادن اتاق استان
تهران ادام��ه داد :اگر نگرش ما به مس��ائل
و همچنی��ن نظام تدبیر مطابق با ش��رایط
زماني و مكاني قرار گیرد ،ميتوانیم مسائل
اقتصادي کشور را بهبود بخشیم.
وي با بی��ان اینکه در اداره ه��ر بنگاه باید
بازخوردي بر سواب و عملكرد وجود داشته

باش��د ،خاطر نش��ان کرد :ه��ر مدیري باید
مجموعه فرآیندهاي طي شده در بنگاه خود
را مورد بازخورد قرار دهد.
دکتر آلاس��حاق با بیان اینکه حدود 320
ه��زار میلیارد تومان پول خارج از سیس��تم
اقتصادي در کش��ور وجود دارد ،گفت :این
پول ب��ه دالیل گوناگون نظی��ر نظام بانكي
نامناسب و نرخ بهره سرگردان است و مدام
ب��راي حفظ ارزش خود تالش کرده اس��ت.
یک روز به س��راغ سكه ميرود ،روز دیگر به
سراغ دالر .رییس بازرگاني ،صنایع و معادن
اتاق تهران افزود :یكي از راههاي ضربهگیري
این پول رش��ته فعالیتهاي صنعت احداث
کش��ور اس��ت به گون��هاي که اگ��ر هدایت
ش��ود ،ميتواند در حل مشكالت اقتصادي
تاثیرگذار باشد.
وي اضاف��ه کرد :ما فرصتهاي بس��یاري را
در داخ��ل کش��ور داریم و راه دس��تیابي به
هشت درصد رشد در منطقه سرمایهگذاري
اس��ت .دکت��ر آلاس��حاق ب��ه فرصتهاي
س��رمایهگذاري در کش��ور عراق اشاره و در
ادامه گفت :پروژههاي بسیار زیادي از جداول
کنار خیابان یا صنعت نفت آن کشور وجود
دارد که ایران ميتواند در همه این زمینهها

س��رمایهگذاري کند ،ولي متاسفانه به دلیل
مش��كل در نظام تدبیر خ��ود نميتواند این
کار را انجام دهد .ریی��س بازرگاني ،صنایع
و معادن اتاق ته��ران در پایان تصریح کرد:
واحده��اي دولتي ،ش��بهدولتي و خصوصي
باید به جاي درگیري با یكدیگر به مشارکت
پرداخت��ه و همچنی��ن انگی��زهي افزای��ش
کیفیت را نیز داش��ته باش��د .واحدهایي که
غیرت حرفهاي دارند ،همیشه سعي کردهاند
شاخصههاي کیفي خود را بهبود بخشند.

دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارفرمايی ايران و دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی ايران:

کار شایسته تنها راه توسعه کشور
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مهندس عطارديـان عضو هیات مديره
انجمن شرکتهای ساختمانی و دبیر کل
کانون عالی انجمن صنفـی کارفرمايی
ايران و دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی
ايران نیز با اشاره به راهكارهایي که دکتر
آل اسحاق ارائه دادند گفت :چرا این راهكارها
عملی نمیشوند؟ مبحثي به نام کار شایسته
در س��ازمان بینالمللي کار وج��ود دارد که
ای��ران نیز آن را پذیرفت��ه و به نظر من تنها
راه توس��عه یک کشور اس��ت .ما قانون کار
شایس��ته را داریم ولي اجراي آن همیش��ه
مغفول مانده اس��ت .وقتي قوانین در کشور
خلقالساعه عوض شود و سرمایهگذار تكلیف
خود را نداند؛ بالطبع پیاده کردن کار شایسته
از دست کسي برنميآید.

به نظر کانون عال��ي کارفرمایي اتحاد ملی
و نهض��ت فراگیر در کش��ور میتواند زمینه
اصلی کار شایس��ته را فراهم کند .این نكته
را باید متذکر ش��وم که وقتي یارانهها با این
وس��عت پخش ميش��ود و در مقابل طلب
پیمانكارها داده نميش��ود پیاده کردن کار
شایس��ته چگونه ممكن اس��ت؟ در چنین
شرایطي پیاده کردن مدیریت در یک کارگاه
هم ممكن نیست .همینقدر که این شرکتها
بر جای ماندهاند نیز جاي تعجب اس��ت .اگر
ما نتوانیم کاري کنیم که صنعت احداث به
عنوان مادر صنایع دیگر و اشتغال راه بیافتد؛
راه حل مل��ي پیاده کردن کار شایس��ته را
نخواهیم یافت .برنامه ملي کار شایسته حتماً
باید در کشور تدوین شود.

مستر داساناياگا نماينده  ILOاز کشور سريالنكا نیز عنوان
کرد :من براي مالقات با انجمنهاي کارفرمايي به ايران آمده
بودم ولي وقتي شنیدم این کنفرانس برگزار میشود فكر کردم بهتر
است در آن شرکت کنم .گویا 20درصد نیروي کار ایران در صنعت
ساختمان فعال هس��تند پس این حرفه اثر زیادي بر شاخصهاي
برابري اجتماعي دارد .کار در این حوزه و در حوزه عدالت اجتماعي
اهمی��ت باالی��ي دارد .در همی��ن ارتباط مفاهیم بنی��ادي عدالت
اجتماعي را توضیح ميدهم .پیگیري اصول اساسي حق کار ،آزادي
انجمن ،چانهزني دستهجمعي ،عدم تبعیض در اشتغال ،حذف کار
اجب��اري و کار ک��ودک ،جزو این موارد هس��تند که در مجموع 8
مقاولهنامه به این مسئله ميپردازد.
ب��ا کار طوالني در س��ازمان بینالمللي کار مطلع ش��دهام ایران به
این حقوق احترام ميگذارد واصول آن بر مبناي س��هجانبهگرایي
اس��ت .این ماهیت س��ه جانبهگرایي در همه مجموعهها ساري و

جاري است .خوش��حالم کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمایي
ایران با س��ازمان کارهمكاري دارد .در بحث کارفرمایي  ILOس��ه
هدف عمده را دنبال ميکند :ساخت یک بدنه کارفرمایي مستقل و
منتخب ،دادن کمک فني براي تقویت بدنه مدیریتي کارفرمایان ،و
تأثیرگذاری بر بدنه سیاستگذاري.

وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي :

اصالح قانون کار براساس اصل سهجانبه گرایي
دکتر عبدالرضا شیخاالسـالمي وزير تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي در همايش بینالمللي صنعت احداث با بیان
اينکه در سـال گذشته با مشـارکت جامعه کارگري و
کارفرمايي سـند ملي کار شايسـته نهايي شد ،گفت:
پیگیري براي تهیه برنامه ملي کار شایس��ته در دستور کار ما
قرار گرفته است و ظرف یک الي دو ماه آینده اعالم ميشود.
طبق برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال اول
برنامه س��ند ملي کار شایس��ته را نهایي کند ،از اینرو ظرف
دوم��اه آینده مراحل اجرایي این س��ند طي ميش��ود .دکتر
شیخاالسالمي با بیان اینکه کار شایسته یک پارادایم جدید
در عرصه کار طي س��الهاي اخیر اس��ت ،تصریح کرد :سند
کار شایس��ته حدود  10سال اس��ت که در جهان مطرح و به
موضوعاتي نظیر برابري ،امنیت ،آزادي و حفظ عزت نفس با
حف��ظ بهبود فضاي کار و افزایش به��رهوري ميپردازد .وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با بیان اینکه ما در مرحله تدوین
برنامه ملي کار شایسته هستیم ،اظهار کرد :تدوین این سند
صرفا براساس یک تكلیف قانوني نبوده است ،بلكه ما براساس
اعتقاد به دستاوردهاي مثبت آن در صدد تدوین سند ملي کار
شایسته بودیم .شیخاالسالمي با بیان اینکه یكي از محورهاي
اصلي فعالیت وزارتخانه تع��اون ،کار و رفاه اجتماعي تقویت
گفتوگوهاي س��هجانبه در آن بوده است ،خاطر نشان کرد:
اصالح قان��ون کار که به عنوان یك��ي از قوانین مادر در دنیا
مطرح است ،براس��اس اصل سه جانبهگرایي در برنامه کاري
ما وج��ود دارد و باید به مجلس تقدیم کنی��م .وي ادامه داد:
نظریههاي مختلفي درباره اصالح قانون کار وجود دارد و عالوه
بر آن حساسیتهاي خاصي هم به لحاظ سیاسي و هم به لحاظ
اجتماعي در مورد آن وجود دارد ،ولي در نهایت به صورت اجماع
س��هضلع کارگري ،کارفرمایي و دولت به مجلس ميرود .دکتر

شیخاالسالمي با تاکید بر اینکه با رعایت سهجانبهگرایي در زمان
تصویب این قانون به مشكل بر نميخوریم ،تصریح کرد :اصالح
قانون بیمه بیكاري ،بیمه کارگران ساختماني نیز پس از اصالح
قانون کار مورد بررس��ي قرار ميگیرد .وي درباره دستاوردهاي
هدفمندسازي یارانهها در کشور اذعان کرد :پس از هدفمندسازي
یارانهها پولي که به صورت غیرهدفمن��د از خزانه دولت خارج
ميش��د و تبعاتي نیز داش��ت اکنون بازتوزیع شده و در اختیار
صاحب��ان اصلي خود یعني دهکهاي پایین جامعه قرار گرفته
اس��ت .دکتر شیخاالس��المي ادامه داد :خرجکردن پول یارانهها
توس��ط دهکهاي پایین جامعه و مصرف آن در بازار کمک به
فعالترش��دن و چرخه مالي در بازارهاي کشور ميشود .وي در
پایان با اعالم تصویب نظام ملي مهارت در ش��وراي عالي اداري
گفت :این نظام در پانزدهم ماه جاري تصویب شده و همچنین
یكيدیگر از مهم ترین اهداف ما احیاي نظام نوین استاد شاگردي
است.
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بخش ششم اين همايش به رياست و مهندس خوانساري و مهندس کالنتري رئیس هیات اجرايی شورای هماهنگی
تشكلهای مهندسی صنفی و حرفه ای برگزارشد و مهندس کدخدايي عضو هیات مديره انجمن صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسـی ايران ،آقاي دکتر آقامحمدي معاونت نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس
جمهور ،دکتر منادي عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و آقاي دکتر مشايخي استاد مديريت دانشگاه صنعتی
شريف در آن صحبت کردند .
مهندس ايرج کالنتري رئیس هیأت اجرايي شـوراي هماهنگي تشـكلهاي مهندسي و صنفي و حرفهاي ،سخنران اول بخش
ششم بود .وی با اشاره به نظام فني و اجرایي لزوم مشارکت براي تدوین آن را خاطر نشان نموده وعنوان کرد :دولت غالباً به بخش خصوصي
به دلیل پتانسیلهاي مالي آن اهمیت ميدهد .بیشتر شرکتهاي خصوصي معتقدند سهم آنها در سیاستگذاري ناچیز است ولي در مورد
اجرا به آنها تكلیف ميشود .باید گفتگویي بین دولت و بخش خصوصي شكل بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو سیاستگذاري اصل : 44

رفع هرگونه مداخله اداري دولت اولین ابزار جذب مشارکتي عمومي
دکتر منادي عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو
سیاستگذاري اصل  44سخنران بعدي بود که درباره عملكرد
مجلس در قبال بخش خصوصي صحبت کرد و گفت :امروز طرح
فضاي مساعد کارآفریني و کسب و کار به تصویب مجلس شوراي
اس��المي رسید .محیط کس��ب و کار بر
بهبود کسب و کار در بنگاههاي کوچک
تأثیر دارد .در کش��ورهاي توسعه یافته
بنگاههاي کوچک و متوس��ط 50درصد
از تولی��د ناخالص مل��ي را برعهده دارد.
بهبود فضاي کس��ب و کار با طول زمان
محقق ميش��ود .این ط��رح تالش دارد
برخي مش��كالت سرمایهگذاري یا تولید
را کاهش ده��د و در آن احكامي وجود
دارد که از تجربیات موجود در بهبود فضاي کسب و کار استفاده
ش��د .این طرح قانون برنامه پنج س��اله را توسعه نميدهد بلكه
ظرفیتهاي آن را گسترش ميدهد .تأسیس صندوق توسعه ملي
هم در حمایت از بخش خصوصي به تصویب رسید .در حال حاضر
صندوق قریب به 30میلیارد دالر پول دارد .و مقرر اس��ت س��ود
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وامها از این صندوق به بخش خصوصي پرداخت ش��ود .در مورد
خود خصوصيسازي ،سند چش��مانداز ایران به عنوان نخستین
س��ند راهبردي بلندمدت آینده مطلوب اقتصاد ایران را براساس
پایداري ،رقابتپذیري و فناوریهاي روز تعیین کرده است.
انتقال از یک اقتصاد دولتي به یک اقتصاد
آزاد مس��تلزم فرهنگس��ازي در جه��ت
زدودن حاکمیت از اقتصاد ملت ،فرهنگ
ارزشگذاري کارآفریني ،محترم شمردن
س��رمایه و س��رمایهگذار ،و درک جایگاه
بخش خصوصي است.
رف��ع هرگونه مداخ��الت اداري دولت در
اقتص��اد از اولی��ن ابزار جذب مش��ارکت
عموم��ي ب��راي تش��كیل ی��ک اقتصاد
خصوصي و پیشنیاز خصوصيسازي است.
مجلس در بحث هدفمندي یارانهها ش��جاعانه وارد ش��د درباره
خصوصی س��ازی نی��ز ،کمیس��یون اص��ل  44مرتب مس��ئله
خصوصيس��ازي را پایش ميکند و مجلس با تش��كیل صندوق
توسعه موضع خود را نشان ميدهد.

دکتر علینقي مشايخي استاد دانشگاه صنعتي شريف در ادامه اين بخش عنوان کردند :ارتقاء توان داخلي از دید سیستماتیک دو
بعد دارد :فضاسازي توسط دولت که عمدتا منظوراز آن فضاي کسب و کار است ،عالوه بر این باید نهادهاي توسعه توان داخلي هم شكل بگیرد.
در تعامل با این دو مدیریت ،خود بنگاهها هم مهم است .تصحیح مدیریت بنگاه روي نهادهاي
توسعه و بستر ارتقاء توان داخلي تأثیر ميگذارد .بخش خصوصي باید با تصحیح دیدگاه ،خود
را در اصالح فضاي کسب و کار مؤثر بداند.
براي اینكه بخش خصوصي مؤثر باش��د باید بنگاههاي متعدد با تشكیل انجمنها ،مرکز فكر و
تولید فكر براي جامعه باشند .عوامل سازنده بستر مناسب زیرساختهاي قضایي ،زیرساختهاي
اطالعرس��اني ،روابط بینالمللي مناسب توسعه ،سیاس��تهاي اقتصادي است.نهادهاي توسعه
ارتقاي توان داخلي را براي بنگاهها ممكن ميکنند که عبارتند از :دانش��گاههاي کیفي ،مراکز
آموزش و توسعه مدیریت ،مشاوران مدیریت ،مراکز طراحي و مهندسي ،بازار سرمایه LC ،بانكهاي توسعهاي ،مراکز تحقیق و توسعه ،آموزش
حرفهاي.درباره مدیریت بنگاهها نیز مهم اس��ت که بنگاهها مش��كالت خود را فرافكني نكنند ،اصول اداره بنگاهها در جهان چیس��ت؟ داشتن
چشمانداز ،ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،سرمایه انساني ،رهبري و ..در همه این موارد بنگاههاي ما جاي اصالح زیادي دارند .براي اصالح
صنعت احداث باید شرایط ورودي ،صنایع مرتبط و پشتیبان ،شرایط تقاضا و استراتژي ساختار و رقابت مورد تجدید نظر قرار گیرد .انتظار از
بخش خصوصي براي ورود به صحنه بیشتر از اینهاست.

مهندس کدخدايي عضوهیأتمديره انجمن صادرکنندگان
خدمـات فني و مهندسـي ايران عنوان کرد :بـراي صادرات
خدمات فني -مهندسي س��ازمان توسعه و تجارت دو سري عامل
مه��م در نظر گرفته اس��ت .عوامل داخلي ش��امل قوانین داخلي،
حمایتهاي مالي و اعتباري دولت ،حمایتهاي سیاسي دولت ،توانایي
و ضعف ش��رکتها ،تس��هیالت بانكي ،ارتباطات سیاس��ي هستند.
عوامل خارجي شامل وضعیت اقتصادي و سیاسي جهان ،وضعیت
ارتباطات جهاني ،تحریمها و محدودیتها ،و وابستگي بازارهاي هدف
با منافع ما هستند.

دولتها در کشورهاي دیگر از منابع خارجي براي توسعه پروژههاي
زیربنای��ي اس��تفاده کردن��د و مناب��ع داخل��ي را براي گس��ترش
خدمات اجتماعي اختص��اص دادند .در موضوع تأمین مالي ،بحث
س��رمایهگذاري مهم اس��ت .ام��روزه دولتهاي مقصد فض��ا را مهیا
ميکنند تا بروید و س��رمایهگذاري کنید .بع��د از بحران اقتصادي
دنیا کشورهایي که صاحب منابع نفتي بودند در سرمایهگذاري در
کشورهاي دیگر نقش ایفا کردند .ما از دولت خواستیم منابع خارجي
خود را در اختیار ما قرار دهند تا خارج از ایران سرمایهگذاري کنیم
و ایجاد سود و اشتغال نماییم.

دکتر آقامحمدي:

سهم ساختمان در برنامه پنجم  170میلیارد دالر است
معاون نظارت و هماهنگی در سیاس��تهای اقتصادی
مع��اون اول رئی��س جمهورگفت :ظرف پنج س��ال
پنجمین برنامه توسعه کش��ور ( )1390-94نیاز به
 876میلیارد دالر س��رمایه گ��ذاری داریم که ضامن
تحقق نرخ رش��د اقتصادی هشت درصد است  .نرخ
رشد اقتصادی هشت درصد برای بقای جامعه ایرانی
یک ضرورت قطعی اس��ت و برای دس��ت یابی به آن
س��رمایه گذاری  11 .2درصدی باید وجود داش��ته
باشد .
وی افزود  :سهم دولت از مجموع سرمایه گذاری مورد
نیاز برنامه پنجم توس��عه  180میلیارد دالر است که
در قالب بودجه عمرانی دیده شده و بقیه سرمایه گذاری در جامعه باید شكل بگیرد که ارتباطی به دولت ندارد.
دکتر آقامحمدی با بیان اینكه س��پرده ها و منابع در جامعه مربوط به بخش خصوصی اس��ت  ،گفت  :مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز در
برنامه پنجم در قالب بخش های خدمات ،تجهیزات و ساخت در ابعاد داخلی و خارجی باید شكل بگیرد  .وی سهم صنعت از مجموع سرمایه
گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم توسعه را  220میلیارد دالر ذکر کرد و گفت :نفت و گاز  156میلیارد دالر و ساختمان  170میلیارد دالر
باید ظرف پنج سال سرمایه گذاری کند و برای حمل و نقل و زیر ساختها نیز سهم الزم پیش بینی شده است.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد :اجرای طوالنی پروژه های عمرانی بعد اقتصادی آن را
از بین می برد ،درحالی که چنانچه یک ماه زودتر از برنامه زمانبندی به اتمام برسد ،پول معطل نمی ماند و گران نیز تمام نمی شود .به گفته
وی ،نوع تفكر در جامعه نسبت به بحث درآمد اشتباه است ،در کشور منابع کم نیست ،بلكه مشكل سازماندهی در به کارگیری منابع را داریم.

2727

بخش هفتم کنفرانس با رياست مهندس ترابي رئیس هیات مديره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانكاری نفت ،گاز
وپتروشیمی برگزار شد و دکتر قرباني رئیس صندوق توسعه ملی ،مهندس تاالري رئیس هیات مديره انجمن سازندگان
تجهیزات صنعت نفت ايران ،آقاي انصاري مشاور اقتصادی و دستیار ويژه وزير امور خارجه ،مهندس کردزنگنه معاون
سابق خصوصی سازی ،و دکتر مقدم معاون وزير نفت در آن سخنراني کردند.
دکتر قرباني:

شرکت های دولتی از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار نمی شوند
رئی��س هیات عامل صندوق توس��عه مل��ی در دومین کنفرانس
بین المللی صنعت احداث اظهار داشت :صندوق نمی تواند بیش از
 20درصد منابع خود را در اختیار نهادهای عمومی غیر دولتی قرار
دهد .وی در خصوص دس��تیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی
پیش بینی ش��ده در برنامه پنجم توس��عه
کش��ور گفت :از محل بهره وری ،سهم 2 .6
درصدی برای این منظور در نظر گرفته شده
و بقیه از محل نسبت پس انداز مردم در قبال
تولید ناخالص داخلی باید تحقق یابد.
دکت��ر رحیم قربانی ب��ا بیان اینك��ه منابع
صندوق از مح��ل  20درصدی فروش نفت،
گاز و پتروش��یمی حاصل می ش��ود ،افزود:
تامین هزین��ه های جاری دولت در صندوق
جای��ی ندارد .وی از تخصیص  2 .5میلیارد دالر برای بانک صنعت
ومعدن به منظور فعالیت مربوط به بخش صنعت ومعدن خبر داد و
گفت :برای بانک کشاورزی نیز  1 .3میلیارد دالر در جهت گسترش
فعالی��ت های مرتبط در نظر گرفته ش��ده و  700میلیون دالر هم
برای صنایع تبدیلی کشاورزی پیش بینی شده است.
دکتر قربانی از امضای قرارداد با بانک توسعه صادرات برای تخصیص
 1 .3میلی��ارد دالر در جهت پش��تیبانی از صادرات خدمات فنی و
مهندس��ی ایران به عن��وان دیگر اقدامات صورت گرفته از س��وی
صندوق توس��عه ملی ن��ام برد .به گفته وی براس��اس برنامه ریزی
صورت گرفت��ه  20درصد منابع حاصل از ف��روش نفت به صورت
شفاف در قالب تسهیالت ارزان قیمت به پروژههای بخش خصوصی
تعلق می گیرد .وی از اعطای تس��هیالت به منظور سرمایهگذاری،
توسعه س��رمایهگذاریها ،اختصاص تس��هیالت به صادرکنندگان
خدم��ات فنی و مهندس��ی در عرصه خارج از کش��ور و تخصیص
تس��هیالت به خریداران کاال و خدمات ایرانی در خارج از کشور به
عنوان برنامه های صندوق یادشده ،نام برد.
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دکترقربانی تصری��ح کرد :تاکنون یک ری��ال از دولت برای تامین
هزینه های صندوق پرداخت نشده و از سوی دیگر از منابع صندوق
نیز در این خصوص هزینه نكرده ایم.
رئیس هیات عامل صندوق توس��عه ملی تاکید کرد :سیاست پیش
بینی ش��ده در صندوق ت��الش برای حمایت
از تولیدکنن��دگان داخل��ی اس��ت و در عین
حال از خری��داران کااله��ای تولیدکنندگان
داخلی که خارج از کش��ور هس��تند ،حمایت
میکنی��م .وی تصریح کرد :منابع صندوق در
اختیار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بخش
خصوصی ق��رار می گی��رد و مش��خصه این
تسهیالت ،ارزان قیمت بودن آن و سود پایین
است.
قربانی داشتن توجیه اقتصادی طرحهایی که به صندوق ارائه می-
شود ،الزمه برخورداری از منابع صندوق دانست و گفت :متقاضیان
باید نیاز به واردات ماشینآالت یا فناوری خاصی داشته باشند تا این
تسهیالت به شكل ارزی در اختیار آنان قرار گیرد.
به گفته رئیس هیات عامل صندوق توس��عه ملی ،عالوه بر ایرانیان
مقیم خارج از کشور که می خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند
اتباع خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند میتوانند از
این تسهیالت برخوردار شوند.
مهندس تـاالري رئیـس هیأتمديـره انجمن سـازندگان
تجهیزات صنعت نفت ايران عنوان کرد :بعضيها ميگویند به
دلیل فشارهاي تحریم ما مجبور شدیم به رویكرد خصوصيسازي
گرای��ش بیابیم؛ بنده مخالفم؛ اگر این تحریمها نبودند بر حس��ب
ضرورت و ذات حرکتهاي اقتصادی حتماً به چنین فضایي دسترسي
میافتی��م .در حال حاض��ر دروازههاي بزرگي ب��ه روي ما در حال
بازشدن است که با کمک همه انجمنها میتوان از آن بهره برد.

آقاي انصاري مشاور اقتصادي و دستیار ويژه امور خارجه عنوان کرد :قطع ًا وضعیت
ايران جداي از شـرايط موجود بینالمللي نیس��ت و اگر ش��رایط جهان را لحاظ نكنیم
تصمیماتي که گرفته ميش��ود چندان صحیح نخواهد بود .دنیا در دوران گذر به س��ر مي
برد .همه کش��ورها در تالشند خود را براي دوران بحران آماده کنند .دوران ،دوران حساس
و بحرانزدهاي است مخصوصاً در منطقه ما و همه در حال رقابت سخت براي همین دوره
هستند .کسي که به اصالح ساختارها نیاندیشد در دوره بعد هیچ جایگاهي نخواهد داشت.
شرایط منطقه ما رقابت تنگانگي را ميطلبد .در آیندهاي که از آن حرف ميزنیم دو ویژگي
رقابتي بودن و تكنولوژیک محور ش��دن اقتصاد وجود دارد .در این ش��رایط گذر ما چه باید
کنیم؟ اول باید به توان دفاعي خود توجه داش��ته باشیم و بتوانیم ساختار اقتصادي خود را
اصالح کنیم .اگر ایران بخواهد خودش را براي این دوره آماده کند باید به بخش خصوصي
اعتماد کندتا و بخش خصوصي به طور جدي حمایت شود و وارد صحنه گردد .باید با اصالح
ساختار بخش خصوصي را فعال و اصل  44را به بهترین نحو اجرا کنیم.

دكتر كرد زنگنه :

 90هزار میلیارد تومان از دارایی دولت واگذار شد
رئی��س کمیته اصل  44مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظام گفت  :امروز به ش��یوه های
مختل��ف  90هزار میلیارد توم��ان از دارایی
دولت و  500ش��رکت دولتی واگذار ش��ده
و درواق��ع کاره��ای بزرگی ص��ورت گرفته،
در عین حال چالش های��ی هم وجود دارد.
دکتر غالمرضا حیدری کردزنگنه در دومین
کنفرانس بین المللی صنعت احداث در هتل
المپیک افزود :در چارچوب اجرای اصل 44
قانون اساسی  330هزار نفر از بخش دولتی
خارج شده اند ،در واقع این افراد سهام ترجیحی دریافت داشته اند
که کارکنان شرکتهای واگذاری بودند.
معاون پیش��ین وزیراموراقتصادی و مدیرعامل س��ازمان خصوصی
سازی اضافه کرد :براساس پنجمین برنامه توسعه کشور  142حكم
برای توانمند سازی بخش خصوصی پیش بینی شده که اجرای آن
اهمیت بسزایی دارد
وی با بیان اینكه اکنون بیش از  40میلیون نفر از جمعیت کشور از
سهام عدالت برخوردار شده اند ،گفت :اکنون جنبش وال استریت
در آمری��كا برای��ن نكته تاکی��د دارد که ثروت کش��ور باید توزیع
عادالنه ش��ود .دکترغالمرضاحیدری کرد زنگنه ضمن نادرس��ت
خواندن اندیش��ه برخی که معتقدند در کشور قوانین اشكال دارد
و با کمبود در این زمینه مواجه هستیم گفت :من معتقدم مشكل
ما از زیادی قوانین اس��ت و نمایندگان چنانچه طرحی بدهند که
نیمی ازقوانین ملغی ش��ود،خدمت بزرگی به م��ردم کرده اند .وی

با اذعان به اینكه در س��اختارها و نگرش ها
با مشكل مواجه هستیم  ،گفت  :اکنون هم
ساختار بخش دولتی و نیز بخش خصوصی
با اشكال مواجه هستند .دکترحیدری کرد
زنگنه گف��ت :در ژاپن ب��ا  140میلیون نفر
جمعیت ،مجموع کارکنان دولتی  400هزار
نفر هس��تند ،درحالی که دولت ایران شش
برابر ژاپن پرس��نل دارد .وی افزود :بدنه فربه
دولت موجب می ش��ود که از تولید ،مالیات
اخ��ذ و در بخ��ش مصرف��ی و اداری هزینه
می ش��ود ،درحالی که باید ساختار دولت خیلی کوچک و تصدی
گریها به بخش خصوصی واگذار شود .این مقام مسئول خاطرنشان
س��اخت :اکنون  16صندوق بازنشس��تگی در کشور وجود دارد که
زی��ر نظر وزارتخانه ها و دولت فعالیت دارند ،درحالی که در س��ایر
کشورها این مجموعه ها خصوصی هستند  .به گفته وی ،صندوق
های بازنشستگی از نظر ساختاری زیر نظر دولت هستند  ،اما می
گویند اینها خصوصی و می توانید شرکتهای دولتی را واگذار کنید،
درحالی ک��ه این با واقعیت اصل  44همخوانی ندارد .وی واگذاری
قیم��ت ها به بخش خصوصی و نهادهای مرب��وط به این بخش را
یک سیاست درست خواند و گفت :امروز تشكیالتی مانند سازمان
نظام پزشكی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان و غیره که متعلق
به بخش خصوصی است باید در جهت سیاستگذاری ارایه خدمات
به مردم برنامه ریزی داشته باشند و درواقع خیلی ازخدمات باید به
بخش خصوصی محول شود.

آخرين سـخنران اين همايش دکتر مقدم معاون وزير نفت بود که با تاکید بر این که ما به یک فضاي مخدوش از راهكارها
رسیدهایم عنوان کرد باید در جهت رفع این وضعیت بكوشیم.
در پايان دومین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث مراسم اختتامیه با قرائت قطعنامه توسط مهندس گلسرخی برگزار
شد.
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در حاشیه کنفرانس صنعت احداث مطرح شد:

انضباطی مالی دولت؛
راه برون رفت از مشکالت پروژههای عمرانی
ماهنامـه پیـام آبادگـران بـا امیـدن رسـیدن بـه نتیجه
گیری دربـاره بهترين نحوه تامین منابـع مالي پروژههاي
زيرساخت توسعه و راههاي عملي توانمندسازي و ظرفیت
سـازي بخش پیمانكاري پروژههاي عمرانـي با افرادی که
در کنفرانـس بیـن المللـی صنعـت احداث حاضـر بودند
گفتگوهايی انجـام داد که در آن نحوه و چگونگي تفكیک
میان بخش خصوصي واقعي با سـاير بخشهايي که خود را
جايگزين بخش خصوصـي ميدانند نیز مدنظر قرار گرفت
که نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به خواندن مشـروح
اين گفتگوها جلب مینمائیم.
مهندس نیكـزاد ،وزيـر راه و
شهرسازی در مصاحبه با خبرنگار
پیام آبادگران درباره دخالت بخش
دولت��ی در پروژههایی ک��ه برای
بخ��ش خصوص��ی تعریف ش��ده
عنوان کرد که شرکتهای دولتی به
عنوان بخش��ی از سرمایههای این
مملكت ک��ه امكانات زیادی دارند
بیشتر در پروژههای مدت دار وارد
می ش��وند .اگر بخ��ش خصوصی
اعتماد کن��د و وارد عرصه ش��ود
دولت با هموار کردن جاده بس��تر
کار را برای آنها فراهم میکند .در
حال حاضر شرکتهای پیمانكاری
زی��ادی در بخش خصوصی وجود
دارد ام��ا دول��ت ظرفی��ت مال��ی
مح��دودی در قب��ال آنه��ا دارد.
بخ��ش خصوص��ی میتوان��د ب��ا
س��رمایهگذاری خود و اس��تفاده
از صندوق توس��عه مل��ی از منافع
پروژهها استفاده کند.
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اظهار کرد :بخش خصوصی نیز مانند بخش نیمه دولتی در اقتصاد
کش��ور فعال اس��ت ،و حتی بخش��های نیمه دولتی نیز در اجرای
کارها با بخش خصوصی تعامل دارد.

مهنـدس نیكـزاد :بخـش خصوصـی
میتوانـد بـا سـرمايهگذاری خـود و
استفاده از صندوق توسعه ملی از منافع
پروژهها استفاده کند.
وزير کار :طلبكار بودن بخش خصوصی
از دولت نشان دهنده نوعی از اعتماد و
همكاری بین اين دو گروه است
دکتـر منـادی :ريشـه بسـیاری از
مشكالت ما در بیانضباطی مالی دولت
اسـت .دولت طبق بودجـه پروژهها را
تامین مالی نمی کند و با بودجه هر سال
بدهیهای مربوط به سال قبل را تسويه
می کند.
دکتـر آل اسـحاق بهتريـن راه تامین
منابع مالی پروژهها را در شرايط کنونی
برآورد و فضاسـازی برای منابع داخلی
و حدود سـیصد و بیست هزار میلیارد
تومان پول سـرگردان در دسـت مردم
دانست

وزيـر کار و رفـاه اجتماعی در
حاشـیه بازديـد از نمایش��گاه
صنع��ت اح��داث در گفتگ��و ب��ا
خبرن��گار ماهنامه پیام آبادگران درب��اره تعامل بخش خصوصی و
دولت با اش��اره به این ک��ه طلبكار بودن بخش خصوصی از دولت
نش��ان دهنده نوعی از اعتماد و همكاری بین این دو گروه اس��ت

دکتـر منادي عضو کمیسـیون
برنامه و بودجـه مجلس و عضو
سیاستگذاري اصل  44در گفتگو
با خبرنگار ماهنامه پی��ام آبادگران
درب��اره تامی��ن مال��ی پروژهه��ای
عمران��ی گفت :ریش��ه بس��یاری از
مش��كالت ما در بیانضباطی مالی
دولت اس��ت .دولت طب��ق بودجه
پروژهه��ا را تامین مالی نمی کند و
با بودجه هر سال بدهیهای مربوط
به سال قبل را تسویه می کند .گویا
دولت و پیمانكارها در طول سالیان
به توافق ضمنی رسیده اند تا دولت
پروژهه��ا را گران تر از قیمت واقعی
به پیمانكارها بدهد .ضمن این که
طب��ق قانون ،پیمان��كاران بر اعمال
تعدیل هم اصرار دارند .باید گفت در
اقتصاد ما دولت بیشتر از آن چیزی
که گفته میش��ود سهم دارد ،حتی
بیشترین بدهكاران به دولت بخش
خصوصی است.

دکتـر آل اسـحاق ،رئی��س اتاق
ته��ران نیز در گفتگو با خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران بهترین راه
تامین منابع مالی پروژهها را در شرایط کنونی برآورد و فضاسازی

برای منابع داخلی و حدود سیصد
و بیس��ت هزار میلیارد تومان پول
سرگردان در دست مردم دانست و
گفت :عالوه بر ای��ن ،منابع دولتی
و صن��دوق توس��عه مل��ی نیز در
دسترس است که نشان میدهد ما
از نظر منابع مالی مشكلی نداریم و
تنها مشكل در نظام تدبیر ما برای
هدایت این سرمایهها هست.
وی درب��اره تعامل بخش خصوصی
و ش��به دولتی نیز عنوان کرد :در
بخش شبه دولتی نیروی متخصص
عظیم و امكانات مالی زیادی وجود
دارد که در صورت همكاری متقابل
بخش خصوصی و ش��به دولتی در
ی��ک محی��ط س��الم میتواند گره
گشای مشكالت کشور باشد.

دکتر قانع فر :تامین مالي توسط بخش
خصوصي بايد در پروژههاي توسـعهاي
کـه داراي توجیـه فنـي  -اقتصـادي
براي بخش خصوصي و کشـور هستند
از طريـق مدلهـاي BOOو BOT
صورت گیرد .دولت نیز بايد با پرداخت
تسهیالت به بخش خصوصي نقش خود
را ايفا نمايد.
مهندس سماک :تجمیع منابع شرکتها
در سـازمانهای جديد ،کنسرسـیوم و
ايجاد شـرکتهای مـادر تخصصی برای
کارهـای درون مـرزی و مشـارکت و
همـكاری بـا شـرکتهای خارجـی در
کارهای بـرون مرزی بهترين راه عملي
توانمندسـازي و ظرفیت سـازي بخش
پیمانكاري پروژههاي عمراني است.

واقعي با س��ایر بخشهایي که خود
را جایگزی��ن بخ��ش خصوص��ي
میدانندعنوان کرد :تشخیص این
امر با انجمنها و سندیكاها میباشد
ک��ه هیات مدی��ره آنه��ا از طریق
انتخابات آزاد درون صنفی انتخاب
شده باشند .درباره تخصیص بودجه
تملک دارایيهاي سرمایه اي باید
گفت در روند تنظیم و برنامهریزی
بودجه باید بخش خصوصی حضور
داشته باشد ،در حال حاضر شورای
گفتگو باید به موضوع برنامه بودجه
بپردازد.

مهندس قباد چوبدار مديرعامل
آبادراهان پارس نیز در مصاحبه
با خبرن��گار ماهنامه پیام آبادگران
ب��رای تامین منابع مالی پروژههای
مهنـدس ملک زاده :ايجاد رقابت بین
دکتـر قانعفر مديـر امور فنی
زیرس��اخت توس��عه چند راه حل
بخـش خصوصـي واقعـي و بخشهاي
دفتـر نظـام فنـی و اجرايـی
پیشنهاد داد:
و
نابودي
جـز
اي
نتیجه
غیرخصوصـي،
معاونت برنامهريـزی و نظارت
-1عادی س��ازی روابط خارجی و
در
را
خصوصي
بخـش
توان
نمودن
کم
راهبردی رئیـس جمهور نیز در
استفاده از منابع مالی ارزان قیمت
داشت.
نخواهد
پي
پاس��خ به س��وال خبرنگار ماهنامه
خارجی در شرایط عادی
پیام آبادگران درباره بهترین نحوه
-2اصالح س��اختار بانكی و س��وق
تامین منابع مالي پروژههاي زیر ساخت توسعه گفت :تامین مالي
دادن منابع مالی سرگردان به پروژههای صنعت احداث
در پروژههاي توسعهاي که براي بخش خصوصي توجیه اقتصادي
 -3دخالت کم تر دولت در تدوین فرمولهای تامین منابع مالی
ندارد ولیكن داراي توجیه اجتماعي -فرهنگي در حوزه اقتصادي
-4اج��ازه دادن به بخ��ش خصوصی در خل��ق راهكارهای متنوع
کالن دارد باید توسط دولت صورت گیرد.
و اس��تفاده از روش��های متنوع و حتی تقلید نسبی از تجربههای
تامین مالي توس��ط بخش خصوصي باید در پروژههاي توسعهاي
موفق دنیاوی گفت :کم ش��دن دخالت شرکتهای دولتی و اعتماد
که داراي توجیه فني  -اقتصادي براي بخش خصوصي و کش��ور
دولت و نظام به بخش خصوصی ،ورود به صحنه بخش خصوصی و
هس��تند از طریق مدله��اي BOOو  BOTصورت گیرد .دولت
اعتماد متقابل به دولت و نظام ،در نهایت اهمیت دادن به آموزش
نیز باید با پرداخت تس��هیالت به بخ��ش خصوصي نقش خود را
نیروی انس��انی و تخصیص بودجه و زم��ان و اعتقاد به پژوهش از
ایفا نماید.
مهم ترین راههاي عملي توانمندس��ازي و ظرفیت س��ازي بخش
وی راه توانمند س��ازي ش��رکتهای پروژه محور را ش��فاف سازي،
پیمانكاري پروژههاي عمراني است .مهندس چوبدار درباره تفاوت
پاسخگو بودن تمامي دست اندرکاران و تعادل منطقي بین وظیفه
مسئولیت و منافع براي هر کدام از طرفین دانست.
مهندس کاظم سماک ،عضو هیات امنای صنعت احداث در
گفتگو با خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران بهترین نحوه تامین منابع
مالي پروژههاي زیر س��اخت توسعه را پردازش قانون و آئین نامه
گشایش ریالی اعتباری دانست .وی گفت :تجمیع منابع شرکتها
در سازمانهای جدید ،کنسرسیوم و ایجاد شرکتهای مادر تخصصی
برای کارهای درون مرزی و مش��ارکت و همكاری با ش��رکتهای
خارجی در کارهای برون مرزی بهترین راه عملي توانمندسازي و
ظرفیت سازي بخش پیمانكاري پروژههاي عمراني است.
مهندس س��ماک درباره چگونگي تفكیک میان بخش خصوصي
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نش��ده اس��ت و لذا نیاز به کار س��اختاری دارد تا بودجه به درستی
مصرف شوند.

بخ��ش خصوصی و غیر خصوصی نیز معتقد بود تفاوت ش��ناختی
محسوس��ی در این ب��اره وجود ندارد و فقط میت��وان از امكانات و
وسعت عمل آنها متوجه شد که بخش خصوصی هستند یا نه .وی
درباره تخصیص بودجه تملک دارایيهاي سرمایه اي گفت :علیرغم
راهكارهای نه چندان مناسب واگذاریها ،نفس عمل آن خوب است و
یكی از راههای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری تصدیها از جمله
واگذاری داراییها است.
مهنـدس سـیروس تـاالری ،رئیس هیـات مديـره انجمن
سـازندگان تجهیزات صنعت نفت ايران بهترين نحوه تامین
منابع مالي پروژههاي زير سـاخت توسـعه را توجه به منابع
خارجی و داخلی عنوان کرد و گفت :برای جذب منابع خارجی
باید ازکش��ورهای همگرا در سیاستهای بین المللی کمک گرفت و
برای منابع داخلی با سود کافی جاذبه جذب سرمایه را فراهم کرد.
وی درب��اره راههاي عملي توانمندس��ازي و ظرفیت س��ازي بخش
پیمانكاري پروژههاي عمراني دو عامل را موثر دانست:
الف -جلب اعتماد بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری و تقویت
ظرفیتهای جاری
ب -هدفمندسازی واردات برای تقویت بخش خصوصی
مهن��دس تاالری درب��اره نح��وه و چگونگي تفكی��ک میان بخش
خصوصي واقعي با س��ایر بخش��هایي که خ��ود را جایگزین بخش
خصوصي ميدانند گفت :باید س��اختار و نظام س��ازمانی -حقوقی
متناس��ب با فعاالن واقعی طراحی کرد تا عام��ل بازدارنده در قبال
فعالیتهای شبه صنعتی و صنعت زیرزمینی باشد.
وی درباره تخصی��ص بودجه تملک دارایيهاي س��رمایهاي گفت:
اصوال مقوله تملک داراییهای سرمایهای در کشور به وضوح تعریف
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مهندس محمـد ملک زاده ،مديرعامل شـرکت مهندسـي
ايتـوک ايران در گفتگو با خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران بهترین
نح��وه تامین مناب��ع مالي پروژههاي زیرس��اخت توس��عه را ایجاد
زیرساختها و فضاي کسب و کار مورد نیاز براي جلب سرمایههاي
بخ��ش خصوصي داخل��ي و خارجي عنوان ک��رد .و درباره راههاي
عملي توانمندس��ازي و ظرفیت سازي بخش پیمانكاري پروژههاي
عمران��ي گفت :ارجاع کار به ش��رکتهاي پیمان��كاري با قیمتهاي
مناس��ب و متناس��ب با ظرفیت آنها ،تعهد پیمانكاران در قراردادها
به سرمایهگذاري بخشي از درآمدهاي خود درجهت افزایش توان و
ظرفیت از راههای توانمندسازی شرکتهای خصوصی است.
مهن��دس ملکزاده درب��اره نحوه و چگونگ��ي تفكیک میان بخش
خصوصي واقعي با س��ایر بخش��هایي که خ��ود را جایگزین بخش
خصوصي مي دانند عنوان کرد :بخش خصوصي یعني بخش��ي که
هزینه ریسکهاي خود را از جیب خود پرداخت ميکند و به منابعي
تمام نشدني متصل نیست .ایجاد رقابت بین بخش خصوصي واقعي
و بخشه��اي غیرخصوصي ،نتیجهاي جز نابودي و کم نمودن توان
بخش خصوصي را در پي نخواهد داشت .وی درباره تخصیص بودجه
تملک دارایيهاي س��رمایه اي گفت اگ��ر منظور تخصیص بودجه
توس��ط دولت براي تملک دارایيهاي سرمایه اي است ،بهتر است
این امر فقط در طرحهایي انجام شود که سرمایهگذاري آن در توان
بخش خصوصي نمي باشد.

مهنـدس محمد احمدي رئیس هیـات مديره انجمن صنفی
شـرکتهاي پیمانكار و تاسیسـات و تجهیزات صنعتي ايران
نی��ز در گفتگو با ماهنامه پی��ام آبادگران راههاي تامین منابع مالي
پروژههاي زیر س��اخت را به دو بخش تقس��یم کرد و عنوان نمود:
حمایته��اي دولت��ي و قوانین مملكت و خود ش��رکتها دو راه براي
تامین منابع مالي هس��تند .اگر بس��تر دولتي آماده ش��ود شرکتها
توانمند ميش��وند .ایش��ان تفكیک میان بخش خصوصي واقعي با
س��ایر بخشها را بر اساس نوعي تبعیض ارزیابي کردند که نمیتوان
نام تفكیک بر آن نهاد.
مهندس سـعید مسـعودي از اعضای هیات مديـره انجمن
صنفی شـرکتهاي پیمانكار و تاسیسات و تجهیزات صنعتي
ايران در این همایش حضور داش��ت توانمندس��ازي پیمانكارها را
فقط از طریق حرکت به س��مت خصوصي س��ازي عن��وان کردند
و ب��اال رفتن مراحل پیش��رفت جامعه از نظر سیاس��ي و اقتصادي
را زمینه س��از ای��ن امر دانس��ت .وي خصوصي س��ازي را چیزي
دانس��ت که کشورهاي پیش��رفته به س��مت آن رفته اند و گفت:
اقتص��اد دولتي در هیچ کجاي دنیا جواب نداده اس��ت ،از جمله در
صنعت احداث.

در گردهمايی مديران عضو شورای هماهنگی تشكلها مطرح شد:

لزوم ایجاد کمیسیون تلفیق در شورای تعامل
روزسهشنبهمصادفبا 10آبانگردهمايی
مديـران عضـو در شـورای هماهنگـی
تشكلهای صنفی مهندسـی و حرفهای
کشور به میزبانی انجمن صنفی مديران
فنـی و اجرايی با موضـوع «نظام فنی و
اجرايی» برگزارشـد .در اين گردهمايی
مهندس امیریفر رياسـت هیات مديره
انجمن مديـران فنی و اجرايی ،مهندس
خوانسـاری نائب رئیس هیـات اجرايی
شورای هماهنگی تشـكلها ،و مهندس
مصطفوی رياست امور نظام فنی معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی و دکتر امام جمعهزاده صحبت کردند .گزارشی از کنفرانس
صنعت احداث نیز توسط جناب آقای مهندس گلسرخی ارائه شد.
در ابتدای این گردهمایی مهندس امیریفر ریاس��ت هیات مدیره
تفاهم نامه شورای تعامل با سازمان مدیریت وقت ،حضور مستمر
انجم��ن مدیران فنی و اجرایی ضمن اعالم خیر مقدم به مهمانان،
داشته و اعضای آن از اصلی-ترین اعضای نهاد تعامل هستند.
درب��اره انجمن مدیران فنی و اجرایی گفت :این انجمن چنانچه از
مهندس خوانس��اری ،نایب رئیس هیات اجرایی شورای هماهنگی
اعضا و طیفهای تشكیل دهنده
تش��كلها س��خنران بعدی بود
مهندس خوانساري:
آن مشهود است حلقه فی مابین
ک��ه ضم��ن تش��كر از حضور
آنها
از
يكـی
که
دارد
کمیسـیون
دو
تعامل
نهـاد
محققان و مهندسان کشور بوده
مدی��ران انجمنه��ای عض��و
کمیسیون فنی و اجرايی است که بررسی و تدوين
و یك��ی از نهادهای فعال بخش
ش��ورای هماهنگ��ی گف��ت:
برعهـده
را
هـا
نامه
آيین
خصوص��ی در ارتباط با مدیران
ش��ورای هماهنگی از مجموعه
دارد و سـه نماينـده از
غیرعض��و اس��ت .با اعتق��اد به
 14انجمن و جامعه مش��اوران
اینك��ه اعتالی ای��ران با هدف
تش��كیل ش��ده ب��ا س��ازمان
سـازمان برنامـه در آن
توسعه محقق میشود باید باور
برنامهریزی کش��ور نهاد تعامل
شـرکت میکننـد .يكی
داش��ته باش��یم مدیران فنی و
را ایج��اد ک��رده اس��ت که به
از موفقیتهـای شـورای
اجرایی در راه توسعه این مرز و
طور مرتب برنام��ه ماهانه دارد
هماهنگـی در نهاد تعامل
بوم گامهای بزرگی برداشتهاند.
و بررس��ی مس��ائل مرتب��ط به
پذيرفتنمسئولیتتدوين
با توجه به این که هیات مدیره
طرحه��ای عمران��ی بخصوص
آئیننامهها اسـت .اخیرا
انجم��ن نی��ز از پیشكس��وتان
نظام فنی کش��ور را در دستور
نیز دسـتورالعملی برای بازنگری نظام فنی کشور
حرفه مهندسی است که سینه
کار ق��رار ميده��د .نهاد تعامل
صادر شده است که در دستور کار کمیسیون قرار
سوخته صنف میباشند ،از شما
دو کمیس��یون دارد که یكی از
گرفته اسـت .کمیسیون دوم در شـورای تعامل،
عزی��زان درخواس��ت ميکن��م
آنها کمیس��یون فنی و اجرایی
از
نماينده
سه
که
است
پايدار
توسـعه
کمیسیون
دوستان خود را در این انجمن
اس��ت ک��ه بررس��ی و تدوین
سـازمان مديريت و برنامـه و نمايندگانی از طرف
تنها نگذارید زیرا اینجا خانه ما
آییننامهه��ا را برعه��ده دارد و
و شماس��ت و باید با همفكری
سه نماینده از س��ازمان برنامه
شـورای هماهنگی در آن عضو هسـتند .برای به
آن را ب��ه س��مت ایج��اد یک
در آن ش��رکت میکنند .یكی
سـرانجام رسـیدن آيیننامه نظام فنی و اجرايی
 NGOسوق دهیم .دولتمردان
از موفقیتهای شورای هماهنگی
کشـور يک گروه ممیزی تشكیل شده که رئیس
و مجلسیان همه چیز را دولتی
در نه��اد تعام��ل پذیرفت��ن
شـورای هماهنگی عضو آن است و اين کمیسون
میخواهن��د و مانن��د نظ��ام
مس��ئولیت تدوین آئیننامهها
برای رسیدگی و تصويب نهايی نظام فنی و اجرايی
مهندسی که قبال ساختهاند در
اس��ت .اخیرا نیز دستورالعملی
نظام
در
بازنگری
امروز
بحث
اسـت.
شده
تشكیل
فكر ساخت حیاط خلوتی دیگر
برای بازنگری نظام فنی کشور
فنی و آئیننامههای زير مجموعه مرتبط است
هستند .این انجمن افتخار دارد
صادر ش��ده است که در دستور
در تم��ام مراحل ش��كلگیری
کار کمیسیون قرار گرفته است.
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کمیس��یون دوم در ش��ورای
تعام��ل ،مرب��وط ب��ه توس��عه
پایدار اس��ت که س��ه نماینده
از س��ازمان مدیریت و برنامه و
نمایندگان��ی از طرف ش��ورای
هماهنگی در آن عضو هستند.
برای تصویب نهای��ي آییننامه
نظام فنی و اجرایی کش��ور یک
گ��روه ممیزی ایجاد ش��ده که
رئیس ش��ورای هماهنگی عضو
آن اس��ت و این کمیسون برای
رسیدگی و تصویب نهایی نظام
فنی و اجرایی تش��كیل ش��ده
شايد بتوان از نظامهای قبلی ايراد گرفت
اس��ت .بحث امروز بازنگری در کـه در آنها بودجه و برنامهريزی و نظام فنی
نظام فن��ی و آئیننامههای زیر زياد به هم مرتبط نیستند .در نگرش جديد
مجموعه مرتبط است.
اين سه جزيره برنامه و بودجه و مباحث فنی
امیدواریم با همكاری س��ازمان
برنامه توفیق بازنگری اساس��ی و اجرايی بايد به هم وصل شوند
در همه مواردی که مش��اوران
نظـام فنـی و اجرايـی کشـور مجموعه
و پیمان��كاران مدنظ��ر دارند به
دس��ت آوریم .در جلس��ه نهاد مقررات و استانداردهايی است که همگام با
تعام��ل هفته گذش��ته جامعه نظام برنامهريزی و بودجهبندی کشور فضای
مش��اوران و ش��رکتهایی ک��ه مناسـبی را برای تحقق طرحهـا و پروژهها
طرح و اج��را را انجام میدهند فراهـم میکند .قراردادهـای يكطرفه که به
گزارش��ی درباره نحوه بازنگری
رتبهبندی ارائه دادند که دستور يک طرف از قرارداد فشـار میآورد شرايط
داده ش��د با همكاری انجمنها مناسـبی برای گنجیدن در چنین نظامی را
ای��ن بازنگری صورت بگیرد .در ندارد
س��ال جاری نه��اد تعامل پنج
جلس��ه ،کمیس��یون نظام فنی
هشت جلسه ،کمیسیون توسعه یک جلسه ،شورای هماهنگی 19
را نیز باید مدنظر قرار داد.
جلسه ،و هیات اجرایی شورای هماهنگی  21جلسه داشتهاند.
به هر حال ما شروع به بازنگری نظام فنی و اجرایی کردیم اما آیا
در ادامه برنامه مهندس مصطفوی ریاست امور نظام فنی معاونت
هم��ه ما تعریف واحدی از این مفهوم داری��م .اگر تعریف واحدی
برنامهری��زی و نظارت راهبردی با تش��كر و قدرداني از آبادگران و
وجود نداشته باش��د هر کسی از ذن خود اقدام مینماید بنابراین
کارآفرینانی که در عرصه سازندگی کشور کار میکنند عنوان کرد:
ش��رکت در این بحث ملزوم تعریف مشترکی است .اگر بخواهیم
بنده مدتی از بخش معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامهریزی
این نظام فنی و اجرایی جدید را تدوین کنیم اول باید نظام فنی و
به دور افتاده بودم و از ابتدای مرداد ماه به معاونت فنی برگشتیم.
اجرایی که از سال  1385جاری بوده و تا سه سال دیگر هم حاکم
از اولین ماموریتهایی که در این بخش باید صورت بگیرد بازنگری
اس��ت بررسی کنیم .باید بپرسیم ایراد آن چیست که میخواهیم
نظام فنی و اجرایی کش��ور اس��ت که در ماده  214قانون برنامه
در آن بازنگری کنیم؟ اکثر دوس��تان معتقدند نظام فني و اجرایي
پنجم این ماموریت تعریف ش��ده اس��ت .در این ماده آمده است:
سال  85نتوانست جای خود را در بین عوامل اجرایی پیدا کند و
«دولت موظف اس��ت به منظ��ور افزایش کارآمدی و اثربخش��ی
فراگیر ش��ود .حال باید با تعامل وهمفكری و مشارکت بیشتر این
طرحها ب��ا رعایت اصل  44نظام فني و جرایي را به اجرا در آورد.
بازنگری اتفاق بیافتد تا کسانی که وارد بحث میشوند و سعی در
در بند الف این قانون ذکر شده که نظام فنی و اجرایی مصوب 85
اصالح و نقد دارند از قانون جدید حمایت کنند .پس به عنوان یک
رویكرد نتیجهگرا دارد و کنترل س��ه عامل هزینه ،زمان ،کیفیت
اصل مهم برای بازنگری این نظام ما دست همه کسانی که قصد
در اجرای پروژه مدنظر اس��ت .نظام فني و اجرایی جدید تا س��ال
مش��ارکت دارند را به گرمی می فشاریم .خواهشمندیم هر کسی
سوم برنامه اصالح و سال چهارم به مورد اجرا گذاشته ميشود .در
نظری در این بازنگری دارد دخالت دهد تا در سال چهارم و موقع
بند «ب» این قانون ذکر شده که نظام فني باید روشهای اجرایی
اجراي آن ،مشارکت همه برانگیخته شود.
مناسب تامین منابع ،واگذاری و روش تامین منابع مالی ساخت و
عوامل اجرایی چه کس��انی هس��تند؟  3گ��روه را عوامل اجرایی
بهرهبرداری ،طرح و ساخت کلید در دست ،مشارکت بخش عمومی
میدانیم .گروه اول عوامل تخصصی اعم از مهندس��ان مش��اور و
و خصوصی و  ..را با پیشبینیهای تضمین مالی کافی به کار گیرد.
پیمانكاران هس��تند .مجموع مهندس��ین در شرکتهای خود و در

مهندس مصطفوي:
گاهـي وقتها به نظر ميرسـد پروژههاي
عمرانی کشور مانند گوشت قربانی است که
همه سـعی دارند آن را
به سـمت خود بكشند
در حالـی کـه اول بايد
منافع ملـی ،بعد منافع
گروهـی و بعـد منافع
فردی مدنظر قرار گیرد.

•

•

•
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در بند ج نیز آمده اس��ت که از
ابتدای سال دوم نظام مدیریت
کیفی��ت و مهندس��ی ارزش
در طرحه��ای تمل��ک دارایی و
سرمایهای بزرگ و متوسط اجرا
شود.
بای��د از فرصت س��ه س��الهای
که برای بازنگ��ری نظام فنی و
اجرایی داده شده استفاده کرد
و با اراده و عزم مناسب در طول
سه س��ال این کار را انجام داد.
در مقدمه قانون با تاکید بر اصل
 44قانون اساسی ذکر شده که
نظ��ام فن��ی و اجرایی کش��ور
باید با اولویت اصل  44باش��د.
طبق قان��ون کاره��ا عموما به
بخش دولتی ،بخش خصوصی،
بخش عمومی و تعاونی واگذار
میش��ود .اگر چنانچه کارهای
بخ��ش خصوص��ی مش��خص
ش��ود و بخش خصولتی و غیر
خصوصی وارد این بحث نشوند
حج��م زی��ادی از کار تعری��ف
میش��ود .در تدوی��ن این نظام
باید نتیجهگراتر شویم هرچند
توجه صرف ب��ه نتیجه چندان
مناس��ب ب��ه نظ��ر نمیرس��د.
کنترل سه عامل هزینه ،زمان و
کیفیت هم مسئله مهمی است.
البته باید عوامل تاثیرگذار دیگر

تش��كلها منسجم هستند که آنها هم شورای هماهنگی را تشكیل
قرارداده��ای یكطرفه که ب��ه یک طرف از قرارداد فش��ار میآورد
دادهاند .پس نمایندگان آنها در ش��ورای هماهنگی جمع هس��تند
شرایط مناسبی برای جاگرفتن در چنین نظامی را ندارد.
و کارگ��روه نظام فنی و اجرایی منعكس کننده نظرات آنهاس��ت.
ح��ال اگر این تعری��ف را تعریف اولیه بدانیم بای��د ببینیم حوزه
گروه دیگر کارفرمایان و مجریان هستند .در فصل پنجم نظام فنی
نفوذ این نظام کجاس��ت؟ در مورد نظام س��ال  85گفته میش��د
و اجرایی هیات ممیزی تعیین ش��ده بود که نمایندگان دس��تگاه
نظامی فراگیر اس��ت .این نظام طبق ماده  214فقط در طرحهای
اجرایی در آن حضور دارند .عالوه بر نمایندگان وزارتخانهها رئیس
عمران��ی و از مرحل��ه پیدایش و پایش (نگه��داری) نفوذ دارد .در
شورای هماهنگی تش��كلها هم در این هیات ممیزی حضور دارد.
تدوین نظام جدید باید از تجربه سایر کشورها استفاده شود و توجه
این هی��ات میتواند نظرات بخش کارفرمایی را منتقل کند .گروه
به توس��عه مهندسی کش��ور مدنظر قرار گیرد .باید در برنامه پنج
س��وم متش��كل از بدنه برنامهریزی و بودجهریزی و معاونت فنی
ساله ،مهندسی کشور را اندازه بگیریم چرا که یكی از ماموریتهای
معاونت برنامهریزی اس��ت .خود این اتفاق که نظام فنی و اجرایی
نظام باید توس��عه مهندسی در کشور باشد .درباره ارزیابی عملكرد
نظرات بخش��های فنی و بودجهریزی را با معاونت فنی آشتی دهد
در مقاطع باال نیز ارتقاع شرکتها باید بر اساس کیفیت کارها باشد.
در نوع خود تحول است .شاید بتوان از نظامهای قبلی ایراد گرفت
خیلی جاها باید شرکتها را یک هیات ارزیابی کند و نباید امضای
ک��ه در آنها بودجه و برنامهریزی و نظ��ام فنی زیاد به هم مرتبط
چند مهندس مالک ارزیاب��ی قرار گیرد .به نظر من به جای چند
نیستند .در نگرش جدید این سه جزیره برنامه و بودجه و مباحث
کارش��ناس باید ارزیابی شرکتها در صنف و بر اساس عملكرد آنها
فنی و اجرایی باید به هم وصل شوند.
باشد .حضور بیمه کیفیت ،تضمین و سالمت میتواند در نظام فنی
به نظر من یک کمیسیون چهارمی برای تلفیق این سه الزم است
و مهندس��ی تاثیر مطلوبی بگذارد .پاسخگو بودن عوامل اجرایی از
که میتوان به آن کمیس��یون راهبری یا کمیس��یون تلفیق گفت
کارفرما تا پیمانكار نیز باید مدنظر باشد .همه مواردی که گفتم باید
و باید در آن نخبگان بحث حاضرباش��ند ت��ا به جمعبندی نهایی
به عنوان اس��تراتژی کالن و هدفگذاری مدنظر قرار گیرد تا نتیجه
برسند .ساختار ذکرشده ،ساختار تعریف شده برای بازنگری نظام
آن آبادانی کش��ور باشد و همه کس��انی که در راستای آن زحمت
فنی و اجرایی است .البته تعیین نهایی این ساختار به جلسه آینده
میکشند منتفع باشند.
نهاد تعامل واگذار شده است.
دکت��ر امامجمع��هزاده درباره بازنگری نظام فنی و اجرایی کش��ور
ب��رای اولین بار کارگروهی به ن��ام کارگروه نظام فنی و اجرایی در
صحب��ت کردند و گفتن��د :در بحثهای مدیریت پروژه دو س��طح
کمیس��یون عمران مجلس پیگیر موضوع بازنگری هستند و نگاه
وجود دارد ،یک سطح مدیریت عملیاتی است (استفاده از فنون و
جامع��ی به موضوع دارند .به نظر بنده این فرصت مناس��بی برای
تكنی��ک) که به مقوالت چگونگی مدیریت منابع و کنترل پروژه و
جل��ب حمایت قوه مقننه اس��ت .از طرفي کمیس��یون نظام فنی
مدیریت کیفیت هزینه س��ازمان و  ..میپردازد .سطح بعدی سطح
و اجرایی طي س��ه یا چهار جلس��ه مباحثی را ش��روع کرده و به
اس��تراتژیک یا راهبردی مدیریت پروژه اس��ت که در آن مباحث
چهارچوب ،سیاس��تها ،اهداف و رویكردهایی رس��یده که احتماال
کالن و تصمیمات اساسی بررسی میشود و شامل مقوالتی مانند
دوس��تان در بیانات خود میگویند .به نظرم امروز باید همه نكات
توجیه ب��ودن پروژه ،چگونگی تامین منابع یا سیس��تمهای انجام
مطرح شده به بحث گذاشته شود .آیا نظام فنی و اجرایی کشور ما
پروژه است .هر سیستم مجموعه اعضای به هم وابسته است که کل
در حال حاضر وضعیت ایدهآلی دارد؟ رابطه مشاور و پیمانكار رابطه
را تش��كیل میدهند ،در فرایندها کنش و واکنش نشان میدهند
مطلوبی است؟ وضعیت موجود جای بحث زیادی دارد اما وضعیت
و باعث میش��وند سیستم به س��وی هدف حرکت کند .برای این
ای��دهآل چگونه باید باش��د؟ به نظر میآید ایدهآل این اس��ت که
که در اجرای هر پروژهای به توفیق برس��یم باید سیس��تم مناسب
نظامی داشته باشیم که حاصل آن ایرانی آباد و شایسته مردم آن
برای اجرای پروژه داشته باشیم .داشتن استراتژی و نقشه راه برای
باش��د .در نظام جدید پتانسیل
رس��یدن به اه��داف طرحهای
زاده:
جمعه
امام
دکتر
آن وج��ود دارد که منافع ملی
توسعه را در کشور نظام فنی و
هر سیستم مجموعهاي از اعضای به هم وابسته
را به عنوان امری مقدس برای
اجرای��ی میگویند .نظام فنی و
را
کل
کـه
اسـت
همه اشاعه داد .گاهي وقتها به
اجرایی چگونگی نیل به اهداف
تشـكیل میدهند،
نظر مي رسد پروژههاي عمرانی
پروژهها و طرحهای توس��عهای
در فرايندهـا کنش
کش��ور مانند گوش��ت قربانی
کشور را بیان میکند.
است که همه س��عی دارند آن
در س��ال  1375اولی��ن نظ��ام
و واکنـش نشـان
را به س��مت خود بكش��ند در
قانون��ی و رس��می فن��ی و
میدهنـد و باعـث
حالی ک��ه اول باید منافع ملی،
مهندسی تصویب شد .این نظام
میشـوند سیستم
بعد منافع گروهی و بعد منافع
ابتدا توضیح میداد که جایگاه
بـه سـوی هـدف
فردی مدنظر ق��رار گیرد .نظام
نظام فن��ی و اجرایی طرحهای
حرکت کنـد .برای
فنی و اجرایی کش��ور مجموعه
عمرانی کشور در تهیه و اجرای
اين که در اجرای هر پروژهای به توفیق برسـیم
مقررات و استانداردهایی است
برنامهه��ای عمرانی این اس��ت
بايد سیسـتم مناسب برای اجرای پروژه داشته
که همگام ب��ا نظام برنامهریزی
که بر مبن��ای نیازهای کالن و
باشـیم .داشـتن اسـتراتژی و نقشـه راه برای
و بودجهبن��دی کش��ور فضای
مطالعات بنی��ادی برنامههایی
کشور
در
را
توسعه
طرحهای
اهداف
به
رسیدن
مناسبی را برای تحقق طرحها
چیده میش��ود ت��ا طرحهایی
نظام فنی و اجرايی میگويند
و پروژهه��ا فراهم میکند .پس
برای ب��ه اجرا در آم��دن آماده
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گ��ردد .در واقع این نظ��ام چگونگی اجرا و ارزیاب��ی طرحها را بر
عهده داشت.
گس��تره اجرایی این نظام فنی و اجرای��ی از مطالعات توجیهی تا
بهرهبرداری را شامل میشد .فقط مدیریت طرح را بر عهده مجری
طرح میدانس��ت و معتقد بود باید اجرای طرح واگذار ش��ود ،در
مدیری��ت طرح نیز جنب��ه وظایف حاکمیتی غی��ر قابل واگذاری
مدیریت به حاکمیت داده میش��د و بقیه وظایف واگذار میشد،
هر چند وارد جزئیات و نحوه تامین منابع مالی و نقش حاکمیت
و مردم در تامین این منابع نمیشد.
این نظام باالخراه اجرا ش��د و مدیریت طرح جا افتاد .س��والی که
پیش آمد این بود که برای واگذاری طرح و ساخت چه باید کرد؟
در س��ال  1385فشارهای مداومی در قوانین بودجه ساالنه ایجاد
شد ،از جمله طرحی قانونی به عنوان «حداکثر توان» در مجلس
تصویب ش��د که تاکید داش��ت پروژههای بزرگ به سمت طرح و
ساخت برود .این طرح جزو نظرات غیر کارشناسی بود چون تصور
این بود که پروژه بزرگ حتما باید با سیستم طرح و ساخت باشد
در حالی که از لحاظ قوانین بینالمللی نمیتوان گفت چه سیستم
اجرایی در پروژه ارجح اس��ت و بس��ته به نوع پروژه و محیط باید
انتخاب خاصی صورت گیرد.
در پی این فش��ارها قرار ش��د نظام فنی و اجرایی بازنگری شود که
این بازنگری از س��ال 1384ش��روع و تا سال  1385طول کشید.
ماحصل بازنگری س��ندی بود که امروزه جاری است .در این سند
گفته ش��ده یک نظ��ام یكپارچه فنی و اجرای��ی مبتنی بر رویكرد
سیس��تمی ،فرایندی و نتیجهگیرا باید پیاده ش��ود .این نظام سه
س��امانه دارد ،یكی مدیریت ،تهیه اسناد و پدیدآوری که همه آنها
مبتنی بر مدیریت کیفیت بود .این س��ند از نظر ماهیتی یک سند
کالن راهب��ردی بود که میگفت نظام باید نحوه ایجاد سیس��تم و
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مراحل مختلف اجرای پروژهها را از طریق شفافس��ازی مسئولیت
ذی نفع��ان (عناصر) سیس��تم با توجه بیش��ترین فایده ملی برای
بهره برداری بهینه از منابع و به منظور تحقق اهداف برنامه کشور
مشخص نماید .در واقع ما به شكل کالن و راهبردی اصول را تعریف
کردیم و گفتیم باید سامانهها به طور منسجم تدوین و اجرا شود ،اما
درباره خود سامانهها بحث دقیقی نشد و فقط الزامات بیان گردید.
در ه��ر نظامی ب��ا توجه به تهدیدها و فرصته��ای بیرونی و منابع
داخلی بعد از طرح آرمان و رسالت باید استراتژی و نقشه راه هم
مش��خص ش��ود .در حالی که نظام  1375کاربردی بود اما در آن
در س��طح کالن مبانی ،راهكار و نقش��ه راه مشخص نشده بود .از
سال  85تا کنون نیز به دلیل راهبردی نبودن نظام جاری ،تعیین
اس��تراتژی بر عهده سازمان افتاد که کار را پیچیده میکند .پس
در جواب این س��وال که چرا نظام جایگاه خود را نیافته است باید
گفت :چون اصل موضوع در آن مغفول واقع شد.
در مدیری��ت پ��روژه گفته میش��ود مدیر پروژه بای��د تصمیمات
اس��تراتژیک را بگی��رد و بگوی��د آیا پروژه از نظر فعالیت زیس��ت
محیطی توجیه دارد یا نه؟ چگونه تامین مالی میش��ود؟ سیستم
اجرای آن چیس��ت و انتخاب اعضا و عوامل اصلی چگونه اس��ت
و آی��ا روابط آنها بر اس��اس موازین قراردادی تعریف ش��ده یا نه؟
وقتی سوالهای باال را جواب دهیم یعنی استراتژی جواب دارد .به
نظر من در نهایت با توجه به سیاس��تهای توسعهای که در اسناد
باالدس��ت آمده باید اهداف نظام را تعریف کنیم ،بعد نظام س��ال
 1375را بررس��ی کنیم و ببینیم چگونه برای اجرای طرحها وارد
استراتژی شد و با توجه به تجارب جهانی آن را کامل کنیم.
در ادامه این جلس��ه ،برنامه پرسش و پاسخ وارائه نظرات مدیران
تش��كلهای عضو ش��ورا ب��ود و در نهای��ت گزارش��ی از کنفرانس
صنعت احداث توس��ط مهندس گلس��رخی ارائه گردید .ایش��ان
عنوان کردند :موسس��ه تحقیق و توسعه صنعت احداث به ابتكار
 4تشكل مهندس��ی و پیمانكاری کشور تشكیل شد .این تشكلها
شامل انجمن شرکتهای ساختمانی ،انجمن شرکتهای ساختمانی
و تاسیساتی ،انجمن صادرکنندگان ،انجمن نفت گاز و پتروشیمی
بودند و جامعه مهندس��ین مش��اور در س��ال  1388به این جمع
پیوس��تند .این موسسه اولین کنفرانس را در سال گذشته برگزار
کرد که نزدیک  700نفر مدعو داشت .دومین کنفرانس  22و 23
آبان ماه در محل هتل المپیک برگزار خواهد شد.

مصاحبهاي صمیمانه با مهندس پورشیرازي در موضوع راهسازي
اشاره:
مصاحبهاي با آقاي مهندس پورشـیرازي در مورد راهسـازي و
تأثیر نهادهاي ذيربط با اين بخش از صنعت احداث انجام شـده
است که به دلیل نكات تخصصي و کارشناسي ارائه شده در آن،
متن اين مصاحبه را براي انتقال فرهنگ مهندسـي راهسـازي
بومي شده ،به نسل مهندسان جوان کشور و براي اطالع بیشتر
خوانندگان گرامي ماهنامه پیام آبادگران عین ًا درج ميشود.
آقاي مهندس پورشیرازي از وقتي که براي اين مصاحبه
در اختیار ماهنامه پیام آبادگران قرار داديد صمیمانه از شما
تشكر و قدرداني مينمائیم و اگر اجازه ميفرمائید سئوالها
را مطرح و پاسخهاي جنابعالي را دريافت کنیم.
م��ن نیز به نوبه خ��ود از ت��الش دس��تاندرکاران ماهنامه پیام
آبادگران براي انتقال دانش و علم مهندس��ي و تجربیات نسلهاي
قبل به نس��لهاي بعد از شما سپاسگزاري مينمائیم و آماده هستم
که س��ئوالها را مطرح نمائید تا پاس��خهاي الزم را ارائه کنم .لطفاً
بفرمائید.
لطفـ ًا بفرمائیـد که جادههـاي ايران چقدر متناسـب با
استاندارد جهاني است؟
ما اس��تانداردهاي صنعت ساختمان به معني اعم را از دو مؤسسه
جهاني “ ”E.S.T.Mو “ ”A.A.SH.Tگرفتهایم و سالهاس��ت که
از آن اس��تفاده مي کنیم که در مدارک اجرائي ما درج شده است
حال چقدر در حین اجرا مراعات مي ش��ود بحث دیگري اس��ت و
حت��ي هر چند وقت یک بار ،به دلیل پیش��رفت علم و تكنولوژي
جهاني آن را کمي حرکت داده و به روز ميش��ویم که ميتوان به
استاندارد آسفالت ،خاک و بدنه راهسازي و نیز روسازي اشاره کرد.
همچنین براي بروز کردن این اس��تانداردها مدتي است جلساتي
با حضور نمایندگان مؤسسه استاندارد ،وزارت راه ،تولیدکنندگان
قیر ،دانش��گاهها و بخش خصوصي براي بازنگري در اس��تاندارد و
ارتقاي آن تشكیل ميشود.

قوانیـن حاکـم در کشـور در اجراي اين اسـتانداردها
چگونه است؟
م��ا در ایران کمبود قان��ون نداریم و انصاف��اً در تهیه قوانین چه
اجباري ،چه معمولي مطالعه کافي ميشود .مشكل اساسي اجراي
قوانین اس��ت اما این که چه کس��ي ،چگونه و با چه سلیقهاي این
قوانین را اجرا ميکند ،بسیار مهم است .در کشور ما اعمال نظرات
ش��خصي و س��لیقهاي و کمبود فرهنگ بهرهگی��ري الزم از امور
کارشناس��ي در همه روندها و فرایندها نمود دارد به همین دلیل
در حین اجراي عملیات با مشكالت بازدارنده و حتي متوقفکننده
بس��یاري مواجه هستیم که نشاندهنده برخورد سلیقهاي در این
بخش و در سایر بخشها است.
آيـا زيرسـاختهاي حمـل و نقـل جـادهاي در ايـران
مناسبند؟
ن��ه تنها طراحي جادهها در ایران مناس��ب اس��ت بلكه مطابق با
استاندارد و سرعت مجاز هر دوره ساخته شده است .توجه داشته
باشیم دنیا مرتباً در حال تحول و اصالح است .مشكل در اینجاست
ک��ه ما تقدیرگرانه با کندي به قضایاي تحوالت جهان مينگریم و
در بس��یاري از موارد امور را در حالت س��كون دریافت و براساس
آن نتیجهگیري ميکنیم .اما اینكه بعضي جادههاي فعلي ساخته
شده در قدیم غیراستاندارد به نظر ميرسند اینطور نیست به این
دلیل است که میانگین سرعت مجاز افزایش یافته و تعداد خودرو
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بيحد اضافه ش��ده و جادههاي قدیمي با س��رعت 35کیلومتر با
آن تعداد ترافیک پاس��خگوي عبور و مرور خودروها بودهاند لكن
اکنون میانگین سرعت مجاز به 80کیلومتر رسیده است با توجه
به افزایش تعداد خودروها این امر منجر به ایجاد نقاط حادثهخیز
ش��ده است که باید براي رفع آنها اقدام شود اما نه به این کندي
و س��رعت کم ،بلكه باید با افزایش سرعت مجاز خودروها ،اصالح
جادهها هم ش��روع شود که نشده است .البته در گفتار ميگوئیم
که اصالح ميکنیم ولي در عمل خروجي آن را نميبینیم.
ارزيابـي خودتـان را از نقـش وزارت راه و ترابري در
اجراي پروژههاي راهسازي بیان کنید.
در گذش��تههاي دور ،وزارت راه ساختار مطالعه شده و احتماالً
غیرسیاس��ي داش��ت و به همین دلیل وزیر مربوطه در جلسات
سیاس��ي هیأت دول��ت کمتر حضور ميیافت چ��ون کار اجرایي
انجام ميدادند و اما جدا از این بحث در س��الیان قبل س��عي بر
آن بود که بدنه کارشناس��ي بسیار قوي این وزارتخانه دچار خلل
و فروپاش��ي قرار نگیرد؛ متأسفانه به دالیل گوناگون این ساختار
دگرگون شده است .البته نباید تالش مسئوالن را نادیده گرفت.
این سازمان حدود  4300کیلومتر راهآهن و حدود 1500کیلومتر
اتوبان و بیش از 13هزار کیلومتر راه اصلي در دست مطالعه و یا
در دست ساخت دارد که برنامهریزي آن تا سال  1390ميباشد.
حال چقدر به نتیجه برس��د ،بحث بعدي است بخصوص با عدم
پرداخت مطالبات مجریان به نظر ميرس��د تحویل بهنگام آن با
توجه به جدول زمانبندي دچار تأخیر گردد.
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وزارت راه و ترابري سـابق تاکنون چقدر توانسته امر
خصوصيسازي را در اين بخش محقق کند؟
عم ً
ال دولت در رابطه با خصوصيسازي در تمام بخشها منجمله
بخش راه و ترابري به نتیجه مورد انتظار دست نیافته است و اقدام
الزم و متناسب با خصوصيس��ازي واقعي از طرف دولت صورت
نگرفته اس��ت .دخالت مس��تقیم ش��رکتهاي مربوط به نهادهاي
حكومتي و زیرمجموعه دولتي و غیره گواه بر این مدعاست .این
امر باعث ش��ده تا ش��رکتهاي خصوصي با عدم پرداخت بهنگام
مطالبات آنها این بخش ،بزرگ نش��ده و پیش��رفت نكنند که در
نتیجه منجر به کوچكتر شدن شرکتهاي خصوصي شده و خواهد

ش��د .این در حالي اس��ت که بیانیه مأموریت شرکتهاي وابسته
ب��ه نهادهاي حكومت��ي و دولتي و وظایف ذات��ي آنها دخالت در
امور اقتصادي و ساخت پروژههاي زیربنایي و عمراني نیست ولي
فعالی��ت آنها در این امور با توجه به امتیازات قانوني و فراقانوني،
ضمن اینكه رقابت را از حوزه عادالنه بودن خارج مي کند ،بخش
خصوصي را به ورشكستگي سوق ميدهد .عدم حمایت دولت از
بخش خصوصي واگذاري وام و یا  L.Cریالي براي تجهیز و خرید
ماشینآالت سنگین هم مزید بر علت است .البته در حال حاضر
شرکتها داراي ماشینآالتي باعمر  20سال ميباشند که با اعمال
مدیریت کار ميکنند؛ مث ً
الدر اوایل انقالب مقداري ماش��ینآالت
توسط دولت تأمین و بین پیمانكاران اجرائي واقعي توزیع و مبلغ
آن بازپس گرفته شد که متأسفانه این کار ادامه نیافت .همچنین
ع��دم پرداخت به موقع مطالبات که این امر به کلیه ش��رکتهاي
بخ��ش خصوصي که کار س��ازندگي یا تولی��دي زیربنائي دارند،
برميگ��ردد مثل وزارت راه – وزارت نی��رو و یا ....که موجب کم
شدن بهرهوري و ضعف در اعمال مدیریت و از بین رفتن توسعه
و انگیزه آنها ميگردد.
چه پیشنهادي براي حل اين مشكل ارائه ميکنید؟
پیش��نهاد ميشود با مطالعه کافي بدون ارائه رانت از این طریق
به شرکتهاي زیر مجموعه دولتي که همیشه به نام و بكام جابجا
ميشود ترتیبي اتخاذ شود تا با تأمین بودجه الزم امكان تكمیل
تجهیزات و ماش��ینآالت در جهت توسعه و تقویت این شرکتها
فراهم ش��ود که عدد قابل توجهي در مقایس��ه ب��ا دالرهایي که
بيجهت خرج ميشود ،نیست .براي الگوبرداري در این زمینهها
بهتر است کمي به ترکیه ،مالزي و .....و حتي گذشته ایران نگاه
کنیم.
در رابطـه بـا مناقصهها و چگونگي ارائـه آنها توضیح
دهید؟
در گذش��ته قبل از اینكه پروژهها به مناقصه برود برآورد کامل
و واقع��ي پروژه تهیه و این برآورد به صورت کام ً
ال محرمانه حفظ
ميگردید .به ط��وري که موردي را من کام ً
ال بیاد دارم که حتي
وزیر برآورد مناقصهاي را درخواس��ت نمود با تمهیداتي برآورد به
ایش��ان ارائه نش��د که آن وزیر جهت برادر رئیس مجلس سناي

وقت این درخواس��ت را داش��ت .در مناقص��ات باالترین قیمت و
پائینترین قیمت حذف و متوس��ط قیمت که به دس��ت ميآمد
نزدیكترین پیش��نهاد به برآورد برنده تلقي ميشد و در این حالت
امكان هیچگونه تباني وجود نداش��ت .اما متأسفانه در حال حاضر
مسئوالن خرسند و مفتخر از واگذاري یک پروژه با قیمتي بسیار
پایین هستند در صورتي که اگر قیمت تمام شده نهایي این قبیل
پروژهها مورد پژوهش و بررسي قرار گیرد آنگاه مشخص ميشود
که به چند برابر قیمت حداقل اعالم ش��ده در مناقصه و با تطویل
زماني بسیار انجام گرفته است .ولي در بیان مصالح دولتي و حفظ
بیتالمال پایه چنین تصمیمگیريهایي مغایر منافع دولتي است
در نتیج��ه این مناقصهها در عمل کیفیت پروژه را به حداقل و در
حین اجرا با مش��كالت زیاد مواجه مينماید و حاصل بهرهبرداري
زماني پروژه بس��یار کاه��ش ميیابد ،که این امر ب��ه نظر من در
حقیقت به نوعي از بین رفت بیتالمال است.
به نظر جنابعالي عملكرد مهندسان مشاور و کارفرمايان
در زيرساختهاي حمل و نقل چگونه است؟
مهندس��ان مش��اور نیز از وضعیت بهتري نس��بت به پیمانكاران
برخوردار نیستند .چرا که حقالزحمه آنها نیز با کارشان مطابقت
نداشته و تعرفه آنها بسیار پایین است .طبیعتاً در چنین شرایطي
مش��اور مجبور اس��ت مطالعه کمتر و ناظران بي تجربه و ناآگاه را
به س��رکار بگمارند .کارفرمایان برخي از مشاوران را وادار ميکنند
ت��ا به عنوان کارمند ،مطیع آنها بوده و مش��اوران را در ید قدرت
خود درآورند .الزم به ذکر اس��ت که چنانچه مش��اور نظر کارفرما
را اعم��ال نكند ،کارفرما حقالزحم��هاش را پرداخت نخواهد کرد
و ی��ا در ارزیابي ،نمره کم به آنها ميدهن��د .به عنوان مصداق در
سالهاي دور یک پروژه راهسازي به مناقصه گذاشته شد از پانزده
نفر شرکتکننده ،مشاور با استناد به آنالیزها و قیمت درست آنها
برنده مناقصه نفر نهم را قبول داش��ت و مقابل وزارت راه ایستاد و
ثابت کرد ،درست ميگوید .وزارت راه هم قبول کرد ،آن پروژه بعد
از  43سال هنوز پابرجا و جوابگوست.
ساختار پرسنلي وزارت راه در چه وضعیتي قرار دارد؟
موضوع مهمي که در وزارت راه و ترابري پیشینه باالي  50سال

دارد ،تربیت نیروي انس��اني در س��طوح مختلف از مدیریت ،اصل
راهس��ازي ،راهداري ،ماشینآالت است که داراي کالسهاي بسیار
ارزنده خوبي در س��ه نقطه تهران ،اصفهان ،ش��یراز و ....داشت به
عالوه به صورت پلكاني افراد ترقي نموده و در قس��متهاي مختلف
وارد بازار کار ميش��دند .داشتن مدرک یكي از شرایط کاري بود
تجربه واقعي و س��ازنده نیز اصل بود چنانكه همین اتوبان تهران
– کرج که در سال  42شروع و در سال  45به اتمام رسید اتوبان
ف��وق که  42/5کیلومتر ميباش��د را  8پیمانكار اصلي ایراني اجرا
نمودند و اولین مسیري است که مكانیک خاک در آن اجرا شده و
پس از گذشت  45سال هنوز پلها و سطح راه پابرجا است چون با
تجربه باالیي چه در امر پیمانكاري ،چه در نظارت ،چه در مدیریت
که در آن دخالت کردند با اطالع و عاشق کار بودند که حاصل این
ميباشد .ضمناً توجه به اینكه ترافیک چند صدبرابر گذشته شده
– سرعت چند برابر شده – عدم رسیدگي واقعي در امر راهداري
به دلیل ضعف در نگهداري در این چند ساله که از اهم امور است
ولي هنوز جواب ميدهد در صورتي که در آن زمان به علت دوران
خاص مدتي کوتاه مطالبات پیمانكاران 50درصد نقد و 50درصد
را س��فته مدتدار با امض��اي وزیر راه و رئی��س بانک مرکزي به
پیمانكاران پرداخت نمودند و هر  8پیمانكار و سرمهندس با سواد
و مطلع و کارآمد و با کمک مدیران سطح باالي وزارت راه این کار
را به اتمام رسانیدند.
در خاتمه مصاحبه اگر مطلب ناگفتهاي داريد ،بفرمائید؟
ناگفته بسیار و قابل توجه ولي کمي معنيدار است اگر به آمارهاي
جهاني نگاه کنیم و ش��كوفائي اقتص��ادي آنها را مالحظه کنیم و
طرحهاي معروف کش��ورهاي راقیه را در نظر بگیریم از س��اخت
پروژههاي زیربنایي میسور بوده است در آلمان بعد از جنگ – در
فرانس��ه دوران س��ازندگي – در ژاپن و کره و حتي همین ترکیه
ش��روع اقتصاد نوین خود را از توس��عه راهها – اتوبانها – راههاي
فرعي و روس��تائي بوده اس��ت که ما عكس آن را رفتار کردیم .در
جایي س��رمایهگذاري کردیم که امكان سرویس دادن و سرویس
گرفتن و توسعه و حتي بهرهوري و بهرهبرداري نبوده و کشاورزي
و دامپ��روري را متوقف کردیم .امید اس��ت به ای��ن موضوع براي
یكبار درست نگریسته شود و در تقسیمبندي بودجه و تصمیمهاي
سازنده درست وزارت راه منحل شده را یاري نمایند و مانند سابق
در آخرین صف عنایات بودجهاي و مدیریتي قرار نگیرد.
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است و اين پاگرد در مجله......
کمیسیون انتشارات

اسكناس  100يوروئي

درست هنگامي است که همه در یک بدهكاري بسر ميبرند و هر کدام برمنباي اعتبارشان زندگي را گذران
ميکنند .ناگهان ،یک مرد بسیار ثروتمندي وارد شهر مي شود .او وارد تنها هتلي که در این ساحل است مي
شود ،اسكناس  100یوروئي را روي پیشخوان هتل میگذارد و براي بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه
باال مي رود .صاحب هتل اس��كناس  100یوروئي را برمیدارد و در این فاصله مي رود و بدهي خودش را به
قصاب ميپردازد .قصاب اسكناس  100یوروئي را برمیدارد و با عجله دامداران مي رود و بدهي خود را به
او ميپردازد .دامدار ،اسكناس  100یوروئي را با شتاب براي پرداخت بدهياش به تامینکننده خوراک دام
و س��وخت ميدهد .تامین کننده س��وخت و خوراک دام براي پرداخت بدهي خود اسكناس  100یوروئي را
با شتاب به داروغه شهر که به او بدهكار بود ميبرد .داروغه اسكناس را با شتاب به هتل مي آورد زیرا او به
صاحب هتل بدهكار بود چون هنگامیكه دوست خودش را یكشب به هتل آورد اتاق را به اعتبار کرایه کرده
بود تا بعدا پولش را بپردازد .حاال هتل دار اسكناس را روي پیشخوان گذاشته است.
در این هنگام توریس��ت ثروتمند پس از بازدید اتاق هاي هتل برمیگردد و اس��كناس  100یوروئي خود را
برمیدارد و مي گوید از اتاق ها خوشش نیامد و شهر را ترک مي کند .در این پروسه هیچكس صاحب پول
نش��ده اس��ت .ولي بهر حال همه شهروندان در این هنگامه بدهي بهم ندارند همه بدهي هایشان را پرداخته
اند و با یک انتظار خوشبینانه اي به آینده نگاه مي کنند .می گویند دولت انگلستان ازآغاز تا کنون در طول
دوره موجودیتش ،به این نحو معامله مي کند!

سخنانی کوتاه اما جاودانه

بیل گیتس :اگر فقیر به دنیا آمدهایم ،این اشتباه ما نیست اما اگر فقیر بمیریم ،این اشتباه ما است.
سوآمی ویوکاناندن :در یک روز ،اگر با هیچ مشكلی مواجه نمیشویم ،میتوانیم مطمئن باشیم که در مسیر
اشتباه حرکت میکنیم.
ویلیام شكسپیر:
سه جمله برای کسب موفقیت:
الف) بیشتر از ديگران بدانیم.
ب) بیشتر از ديگران کار کنیم.
ج) کمتر انتظار داشته باشیم.
توماس ادیسون :من نمیگویم که هزار بار شكست خوردهام .من میگویم فهمیدهام هزار راه وجود دارد که
میتواند باعث شكست شود.
آبراهام لینكلن :همه را باور کردن ،خطرناک است .اما هیچكس را باور نكردن ،خیلی خطرناک است.
انش��تین :اگر کس��ی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نكرده است ،به این معنی است که هیچ
تالشی در زندگی خود نكرده.
چارلز :در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشكنیم:
اعتماد ،قول ،ارتباط و قلب( .شكسته شدن آنها صدائی ندارد ولی دردناک است).
مادر ترزا :اگر شروع به قضاوت در مورد مردم کنیم ،وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهیم داشت.
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اصل موضوع را فراموش نکنیم

خانمی طوطیای خرید .اما روز بعد به مغازه فروشنده مراجعه کرد و گفت آن طوطي که از شما خریدهام صحبت نمیکند .صاحب مغازه
گفت :آیا در قفسش آینهای هست؟ طوطیها عاشق آینه هستند ،آنها تصویرشان را در آینه میبینند و شروع به صحبت میکنند .آن خانم
یک آینه خرید و رفت .روز بعد باز آن خانم برگشت .و به فروشنده گفت :طوطی هنوز صحبت نمیکرد .صاحب مغازه پرسید :نردبان چه؟
آیا در قفسش نردبانی هست؟ طوطیها عاشق نردبان هستند .آن خانم یک نردبان خرید و رفت.
اما روز بعد باز هم آن خانم آمد .صاحب مغازه گفت :آیا طوطی شما در قفسش تاب دارد؟ نه ؟ خب مشكل همین است .به محض این که
شروع به تاب خوردن کند ،حرف زدنش تحسین همه را بر میانگیزد .آن خانم با بی میلی یک تاب خرید و رفت .وقتی که آن خانم روز بعد
وارد مغازه شد ،چهرهاش کامأل تغییر کرده بود .او گفت« :طوطی مرد».
صاحب مغازه شوکه شد و پرسید :آیا او حتی یک کلمه هم حرف نزد؟ آن خانم پاسخ داد «:چرا ،درست قبل از مردنش با صدای ضعیفی
گفت آیا در آن مغازه غذایی برای طوطیها نمیفروختند؟

ترانهها و عاشقانهها در شعر نوي پارسي

غروب سرد
يـاد دارم در غروبـي سـر ِد سـرد
ميگذشـت از کوچـه مـا دورهگـرد
داد مـيزد «کهنـه قالـي ميخـرم
کاسـه و ظـرف سـفالي ميخـرم
دسـت دوم جنـس عالـي ميخـرم
گـر نـداري کـوزه خالـي ميخـرم»
اشـک در چشـمان بابـا حلقه بسـت
عاقبت حرفـي زد و بغضش شكسـت
«اول سـال اسـت :نان در سفره نیست
اي خدا شـكرت ولي اين زندگیست؟»
بـوي نـان تـازه هـوش از مـا ربـود
اتفاقـ ًا مـادرم هـم روزه بـود
صورتـش ديـدم کـه لـک برداشـته
دسـت زيبايـش تـرک برداشـته
سـوختم ديـدم کـه بابـا پیـر بـود
بدتـر از آن خواهـرم دلگیـر بـود
مشـكل مـا در ِد نـان تنهـا نبـود
ش�ايد آن لحظ�ه خ�دا ب�ا م�ا نب�ود
ب�از آواز درش�ت دورهگ�رد
رش�تهي انديش�ه ام را پ�اره ك�رد
«دورهگ�ردم كهن�ه قال�ي ميخ�رم
كاس�ه و ظ�رف س�فالي ميخ�رم
دس�ت دوم جن�س عال�ي ميخ�رم
گ�ر ن�داري ك�وزه خال�ي ميخ�رم»
خواه�رم ب�ا روس�ري بي�رون پري�د
«آي آق�ا! س�فره خال�ي ميخري�د»
«محمدرضا يعقوبي»

با همه مردم شهر ،زير باران بايد رفت
دوست را ،زير باران بايد جست
«سهراب سپهري»
*****
ابر مهاجري
روزي مرا
در نيمههاي راه
با بارشي
در سايهسار صخره سنگين آذرين
برجا گذاشت
تا كه سبك بارتر رود
«شباب»
*****
آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوههاي مهتابست
امشب از خواب خوش گريزانم
كه خيال تو خوشتر از خواب است
خيره بر سايههاي وحشي بيد
ميخزم در سكوت بستر خويش
باز دنبال نغمهاي دلخواه
مينهم سر بروي دفتر خويش
تن صدها ترانه ميرقصد
در بلور ظريف آوايم
لذتي ناشناس و رؤيا رنگ
ميدود همچو خون به رگهايم
آه....گويي ز دخمهي دل من
روح شبگرد مه گذر كرده
يا نسيمي در اين ره متروك
دامن از عطر ياس تر كرده
«فروغ فرخزاد»
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نگاهی اجمالی به ادبیات اقتصادی و مالی
دكترغالمرضاعلیزاده

افزايش نقدينگي و تأثیر آن در تورم
اگر میزان نقدینگي را حاصل جمع پول و ش��بهپولهاي موجود در
جامعه تعریف کنیم؛ نقدینگي رابطه بسیار دقیقي با میزان کاال و
خدمات موجود در جامعه دارد .چنانچه میزان نقدینگي نسبت به
کاالها و خدمات افزایش یاب��د قیمتها افزایش یافته و تورم ایجاد
ميشود.
ت��ورم از نظر علم اقتصاد به معني افزایش بيرویه و مداوم س��طح
قیمتهاست و نابرابري میان عرضه و تقاضاي کل را نشان ميدهد.
یكي از عوامل اصلي تورم ناهماهنگي میان افزایش پول با افزایش
تولید در جامعه است و همانطوري که اشاره شد تورم عدم تناسب
میان حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کاالهاس��ت که در
این ش��رایط میزان افزایش تورم باعث کاه��ش قدرت خرید پول
ميشود.
انواع تورم:
متخصصان اقتصادي تورم را در چهارگروه طبقهبندي ميکنند:
فوق تورم ( )Hyper Inflationیا تورم زیاد که معموالً س��ه
رقمي است.
ت��ورم چهارنعل ی��ا تازن��ده ( )Galloping Inflationاین
تعبیر متعلق به اقتصادداني به نام فیلیپ گاگان است که معموالً به
تورمهاي باالي 50درصد اطالق ميشود.
تورم خزنده ( )Creeping Inflationکه به تورم بین  10تا
50درصد گفته ميشود.
ت��ورم یورتم��هاي ( )Trolling Inflationک��ه تورم حدود
10درصد را شامل ميگردد.
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عوامل مؤثر در پیدايش تورم (مورد ايران):
در ای��ن زمین��ه نیز ميتوان مهمترین عوام��ل مؤثر در پیدایش و
گسترش تورم در ایران را به صورت زیر طبقهبندي کرد:

عوامل بنیادي تورم (کسر بودجه)
ای��ن عوام��ل را ميتوان در کس��ريهاي مالي (کس��ر بودجه) –
اس��تقراض دولت – افزایش دارایيهاي خارجي ناش��ي از افزایش
س��طح قیمتها – افزایش قیمت انرژي (سوخت ،بنزین ،برق و)...
خالصه کرد.
عوامل ساختاري توأم:
ای��ن عوامل ناش��ي از ع��دم هماهنگيهاي بخش��ي – تنگناهاي
زیرساختي و چسبندگي عرضه در بخشهاي کلیدي مانند صنعت
و کشاورزي اس��ت که باعث کششناپذیري عرضه در این بخشها
شده به طوري که شرایط رشد سریع تقاضا امكان افزایش مناسب
و همزمان عرضه را ندارد در نتیجه این عدم تعادل تورم به وجود
ميآید.
افزایش قیمت حاملهاي انرژي (برق ،سوخت ،بنزین و)...
حذف یارانههاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سیاستهاي
تعدیل
ع��دم ثبات اقتصادي و افزایش ریس��ک مربوط به فعالیتهاي
اقتصادي
ضعف مدیریت مالي به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول
راههاي مهار تورم در ايران
راهه��اي اصول��ي مهار ت��ورم را در ایران ميت��وان در موارد زیر
خالصه کرد:
اصالح سیاس��تهاي پولي و مالي (در بس��یاري از کش��ورها با
اصالح سیاس��تهاي پولي و مالي توانستهاند با تعامل خالق میان
بانک مرکزي و دولت حدود 3درصد تورم را کاهش دهند از جمله
این کشورها ميتوان به کره جنوبي ،مكزیک ،نیوزلند و انگلستان
اش��اره کرد ).نوع بوميش��ده این الگو را ميتوان براي ایران به کار
برد.

افزای��ش انضباط مالي از طریق کاه��ش هزینههاي دولت به
منظور ایجاد توازن در بودجه کشور
حمایت از تولید که در این زمینه گروههاي پیمانكاري پروژهها
و طرحهاي عمراني نیز باید در این بخش لحاظ شده و مورد عنایت
وی��ژه قرار گیرند .زیرا ماهی��ت کار آنها هم صنعتي و هم تولیدي
است و در طبقهبندي بخشهاي اقتصادي باید در این قسمت قرار
داده شوند.
پايبندي و وفاداري به هدفهاي ایجاد صندوق ذخیره ارزي
و احتراز از بكارگیري منابع آن براي تأمین کسر بودجه و یا اعطاي
تسهیالت ارزي به بخشهاي غیرمولد.
رفع اثر کردن از سیاس��تهاي انبس��اط پولي از طریق انتشار
اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي.
تعریف دقیق قانوني و جامع و مانع از بخش خصوصي و تقویت
فرایند خصوصيسازي با ماهیت و شاکله تعریف واقعي آن که باید
با بهرهگیري از استانداردهاي جهاني همراه باشد.
کاه��ش س��قف تس��هیالت اعطایي ب��ه بخش��هاي دولتي و
شبهدولتي.
تجدی��د نظر در نرخ ارز به منظ��ور تقویت صادرات و کاهش
واردات و زمینهسازي براي افزایش تولید (با کیفیت) داخلي.
حفظ ارزش پول و کنترل نقدينگي:
ميتوان گفت ارزش پول همان فایده قدرت خرید آن است که به
کمک آن کاالها و خدمات مورد نیاز خریداري ميشود .پول داراي
دو نوع ارزش است؛ ارزش داخلي پول که به سطح عمومي قیمتها
بس��تگي دارد و با افزایش سطح عمومي قیمتها ارزش آن کاهش
ميیابد .ارزش خارجي پول که بس��تگي به نظام ارزي موجود در
کش��ور دارد .برپایه قیمت طال نرخ دالر برابر با  70ریال ميش��ود
(هردالر برابر  0/756گرم طال و هر ریال برابر  0/01080گرم طال
ميباشد که از تقسیم رابطه دالر به ریال به عدد  70ميرسیم)
بنابرای��ن کنترل نقدینگي یكي از مهمتری��ن اهرمهاي مهار تورم
اس��ت و از اساس��يترین هدفهاي دولته��ا در برنامهریزيهاي
اقتصاد کالن ميباشد .به طوري که مدیریت نقدینگي از بزرگترین
چالشهاي دولتهاس��ت که نهادهاي پولي به ویژه بانکها در آن
نقش بس��یار پراهمیت و مهمي را دارند .زیرا عمده منابع بانکها
از محل سپردههاي کوتاهمدت تأمین ميشود از سویي تسهیالت
اعطایي بانکها قاعدتاً باید صرف سرمایهگذاري در دارایيها شود
که درجه نقدشوندگي آنها بسیار پائین است .بنابراین وظیفه مهم
بانکها ایجاد توازن بین تعهدات کوتاهمدت مالي و سرمایهگذاري
بلندمدت است .نگهداري مقادیر ناکافي نقدینگي ،بانک را با خطر
عدم توانایي در ایفاي تعهدات و در نتیجه با ورشكس��تگي مواجه
ميس��ازد .از طرفي نگه��داري مقادیر ف��راوان نقدینگي به نوعي
تخصیص ناکارآمد منابع اس��ت که باعث کاهش نرخ س��وددهي
بانک به سپردههاي مردم ميشود و به تبع آن بانک منابع موجود
در بازار پولي را از دس��ت ميدهد .بنابراین با بررسيهاي دورهاي
مدیریت مالي بانكها ميبایس��تي نقدینگي بهینه را محاسبه و به
کار برند.

در ضم��ن مدیریت نقدینگي نش��اندهنده توانایي بانک در ایفاي
تعه��دات مالي آن در طول زمان اس��ت که این مدیریت گاهي به
صورت روزانه انجام ميش��ود .و به صورت متناوب نقدینگي مورد
نیاز ب��راي روزهاي آینده پیشبیني و تأمین ميش��ود .در حالت
بع��دي ،مدیریت جری��ان نقدینگي مورد نیاز را ب��راي مدتهاي
طوالنيتري (ش��ش ماه تا در س��ال) پیشبیني ميکند و راههاي
تأمین آن را مش��خص و معین ميس��ازد ،و سومین نوع مدیریت
نقدینگي مربوط به دورانهاي بحراني است که باید در بروز و ظهور
چنین شرایطي ،مدیریت نقدینگي ،روشها و راههاي گذر از بحران
را پیشبیني و راههاي عملي و اجرایي تأمین آن را در نظام بانكي
خود تعبیه کرده باشد.
بیماري هلندي Dutch Disease
به بیاني ساده ،افزایش ارزش پول ملي یک کشور باعث ميشود که
صادرات آن گرانتر تمام ش��ود و واردات به این کشور ارزان باشد.
این وضعیت را در اقتصاد ،بیماري هلندي ميگویند.
واژه بیماري هلندي در س��ال  1977توسط مجله Economist
ب��راي توصیف رکود بخ��ش صنعتي در هلند (بعد از کش��ف گاز
طبیعي در دهه  )1960به کار گرفته شد.
ایتولوژي بیماري :این بیماري زماني در اقتصاد کشوري شیوع پیدا
ميکند که درآمد کش��ور ،براثر عوامل فصلي به صورت جهشي و
ناگهاني افزایش یابد .چنانچه دولتها و متولیان امور اقتصاد کالن
این افزایش درآمد را مس��تمر و پیوسته ارزیابي نمایند و آن را به
جامعه تزریق کنند ،موجبات پیدایش و ش��یوع بیماري هلندي را
فراهم ميسازند زیرا در چنین شرایطي با تزریق این حجم از پول،
درآمدها افزایش ميیابد و به تبع آن تقاضاي مؤثر در جامعه نیز ،با
افزایش مواجه ميشود همانطوري که اشاره شد در صورتي که این
افزایش درآمد ناگهاني و جهشي باشد چون عرضه در مقابل آن از
کشش الزم برخوردار نیست و متناسب با آن رشد نميکند ،تعادل
می��ان عرضه و تقاض��ا دچار عدم تقارن (آنتروپ��ي) ميگردد و به
افزایش قیمتها ميانجامد که در نمودار زیر آن را نشان ميدهیم.
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چنانچه در نمودار مشخص است  yمحور قیمتها و  xمحور میزان
کاالس��ت .در این حالت محل تقاطع منحني عرضه  2_S 1_Sبا
تقاضا  )1_O( 2_D 1_Dقیمت تعادلي را در جامعه نش��ان
ميده��د .حال چنانچه به دلیل تزری��ق درآمد ناگهاني به جامعه
می��زان تقاضا افزای��ش یابد و به منحن��ي  4_D 3_Dمنتقل
ش��ود و عرضه متناس��ب با آن رش��د نكند در این صورت قیمت
تعادلي در نقطه  2_Oقرار خواهد گرفت و چون عرضه متناس��ب
ب��ا تقاضا وجود ندارد قیتها از  1_Pب��ه  2_Pانتقال ميیابد و به
اندازه  ∆Pرش��د خواهد کرد و این همان بیماري هلندي اس��ت
ک��ه معموالً دولتها براي مبارزه با افزای��ش قیمتها و مهار آن به
واردات کاالهاي مصرفي اقدام ميکنند و این امر با باال رفتن قیمت
تمام شده تولید براي تولیدکنندگان داخلي ،همزمان ميشود که
ضمن افزایش قیمت محصول آم��اده فروش آنها ،قیمت بازار این
محصوالت به دلیل واردات دولت ،کاهش ميیابد و آنها براي ورود
ب��ه بازار ،وادار ميش��وند تولید گرانتر خود را ب��ه قیمت ارزانتر از
قبل بفروش��ند تا بتوانند در بازار حضور داشته باشند و این امر به
ورشكستگي آنها منجر ميشود .در ضمن سرمایهگذاري به سمت
آن بخش از کاالها که وارد ش��دني نیستند (از جمله ساختمان و
زمی��ن) حرکت ميکند و تقاضاي کاذبي ب��راي این نوع کاالها به
وجود ميآید و قیمت آنها به سرعت باال ميرود .بنابراین به محض
قط��ع درآمد فصل��ي ناگهاني ،چون دولتها نميتوانن��د به واردات
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کاال ادام��ه دهند در بخش��هایي که قیمتها به ص��ورت مصنوعي
پائین نگه داش��ته شده بود با سرعت شتابان رشد ميکند و چون
صنایع داخلي به دلیل برش��مرده ش��ده در قبل دچار فلج تولید
ميش��وند و قادر به پاس��خگویي به تقاضا نیستند .عوامل فوق در
ابتدا اقتصاد کش��ور را ناکارآمد و سپس فلج ميکند .الزم به ذکر
اس��ت زماني که هلند دچار بیماري هلندي شد ،دیگر کشورهاي
اروپایي و کش��ورهاي عربي براي جلوگیري از امكان گرایش هلند
به سمت کش��ورهاي داراي اقتصاد متمرکز کمکهاي بيدریغي
براي برونرفت از مشكالت به این کشور ارائه کردند .کشور نروژ با
تجربهاندوزي از هلند براي جلوگیري از سرایت بیماري هلندي به
آن کشور براي درآمدهاي نفتي صندوق ذخیره ارزي تأسیس کرد
و به جاي اینكه درآمد ناشي از صادرات نفت خام در بودجه ساالنه
واریز ش��ود و بودجه را آسوده کند آن را به این صندوق فروختند
و به بیماري هلندي دچار نشدند .الزم به ذکر است که انتقال این
درآمد به صندوق ،واجد آثار مثبتي اس��ت و صندوق ذخیره ارزي
کارکردهاي فراواني دارد که به شرح زیر به آن ميپردازیم:
کارکردهاي صندوق ذخیره ارزي
این صندوق درآمد حاصل از ثروت ملي کشور را از نظر زماني
و توزیع بین نسلي مدیریت ميکند.
صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیري از ش��وکهاي ناشي از
نوسان نرخ ارز و میزان ارز ،نقش بسیار مؤثر و مهمي ایفا ميکند.
در عین حال صندوق با ایجاد موانع شدید قانوني ،بهرهبرداري از
منابع صندوق را براي دولت مشكل و به نوعي غیرممكن ميسازد.
صن��دوق باع��ث ميش��ود که دول��ت صرفاً از طری��ق کارایي
اقتص��ادي بخش خصوص��ي و مالیاتي که از ای��ن بخش دریافت
ميکند هزینههاي خود را تأمین کند.
صن��دوق به دولت این امكان را ميدهد که با تمرکز حداقلي،
ب��ه دولتي پاس��خگو و کارآمدتر تبدیل ش��ود و از رقابت با بخش
خصوصي خارج شده به رشد این بخش کمک نماید.
عملك��رد صندوق با کس��ب اعتبار جهاني براي کش��ور ،باعث
تمایل سرمایهگذاران براي سرمایهگذاري در کشور ميشود .الزم به
توضیح است که کارکرد اثربخش صندوق نیاز به پیششرطهایي
دارد که باید محقق شود.
و در این مورد در آینده توضیح الزم ارائه خواهد شد.

اش�اره:چندياس�تكهباتقس�يمبنديكش�ورهابهعنوانبازارهدفبرايصدورخدماتفني،پروژههايعمرانيوجذبس�رمايهگذاري

اقدامهاييبرايتعاملباآنهاانجامشدهاستواينقبيلكشورهادرحوزههايصنعتآب،برقوساختماندارايظرفيتهايكاريبسيار

باالييهستندكهبدينمنظوربرايكشورهايهمسايه،كشورهاياسالميغيرهمسايهوسايركشورهاباتعييناولويتودرجهاهميتفعاليت

درآنهاطبقهبنديانجامشدهاست؛وبانهادهايذيربطداخليوخارجيمكاتباتيصورتپذيرفتهاست.لذابرايدريافتبيشترخوانندگان
گراميماهنامهپيامآبادگرانمتننامههاوطبقهبنديكشورهادرجميشود.
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در مراسم معارفه مديرعامل جديد مطرح شد:

پایبندیبرارزشهابزرگترینعاملموفقیتجهانپارس
روز چهارشـنبه مصادف با  4آبان ماه مراسـم افتتاح دفتر جديد شرکت
جهانپـارس و معارفه مديرعامل جديد اين شـرکت بود .مهمانان زيادي
در اين جلسـه حضور داشـتند که اغلب آنها اعضاي انجمن شـرکتهاي
ساختماني بودند.
در ابتدای اين جلسه آقای مهندس نادرعطائی ،رئیس هیأتمديره ضمن
عـرض خیرمقدم و درود به روان شـهدای انقالب گفتند :اين جلسـه به
مناسـبت افتتـاح دفتر جديد و توديـع جناب آقای مهندس سـیروس
سـلیمیپور مديرعامل قديم و معارفه دکتر غالمرضـا عطائی به عنوان
مديرعامل جديد برگزار میشود.
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خداوند منان را ش��اکریم که فكر تاسیس شرکتی برای سازندگی
ساختمانی سـخنران بعدی بودند که افتتاح شرکت جدید را
کش��ور و اش��تغال جوان��ان ،توفیق وف��ای به عه��د و همكارانی
برای خدمت بیش��تر به مملكت مناسب دانس��تند و به مهندس
س��ختکوش به ما ارزانی کرد تا ش��رکت بتوان��د حدود نیم قرن
عطائی تبریک گفتند که پس��ری دارند که میتواند راه ایش��ان را
با سربلندی در مسیر توسعه گام بردارد
در راستای سازندگی کشور دنبال کند.
عطائی:
مهندس
و خوش��نامی نزد کارفرمایان و ذینفعان
ب��ه دکترعطایی نیز تبری��ک گفتند که
با
مواهـب
از
کار
بـه
عالقمنـدی
داخل��ي و خارجی را س��رلوحه کار خود
س��عادت داشتهاند تا مدیرعامل شرکتی
ارزش خداونـدی اسـت و تنهـا
ق��رار دهد .امیدوارم با اس��تفاده از توان
باشند که زیر نظر پدرشان اداره میشود.
نس��ل دوم ش��اهد خدم��ات روزافزون
همچنین خاطرنشان کردند باید تقارن
کسانی موفق میشوند که عاشق
گروه در سطح ملی و بینالمللی باشیم.
این جشن جابجایی و مدیریت جدید را
کار خود باشـند .ما بیشـترين و
خداوند را شاکرم که مرا فرزندی صالح و
با عید س��عید قربان و غدیر به فال نیک
مفیدتريـن زمـان خـود را دفتر
س��الم عطا فرمود تا با گذراندن باالترین
گرفت .ایش��ان در ادامه افزودند :انسان
کار میگذرانیـم ،بنابرايـن بهتر
مدارج تحصیلي در بهترین دانشگاههای
چ��ه خمیر مای��ه ش��گفتی دارد ،گاهی
با
مقايسه
در
کارمان
دفتر
اسـت
بینالملل��ی آمادگ��ی مس��ئولیت اداره
س��خن ی��ا عمل��ی از او ارزش بازگویی
محل سكونتمان راحتتر و زيباتر
گروه را به دس��ت آورد .در این مراس��م
حتی در لحظه بعد را هم ندارد اما گاهي
از زحم��ات آق��ای مهن��دس س��یروس
ی��ک گفته یا عمل او باعث میش��ود از
باشد.
س��لیمیپور نیز قدردانی ش��د .مهندس
آغاز تا انج��ام تمدنی را در بربگیرد و به
ترابی رئیس انجمن ش��رکتهای نفت و
جاودانگی او بیانجامد .اختالف کجاست؟
مهندس ترابی:
گاز و پتروش��یمی در ادامه این جلس��ه
در س��ه سرفصل میتوان این اختالف را
در دنیاي کنوني بايد شـرکتها را
عنوان کردند :س��خنان آقای عطائی مرا
خالصه کرد:
اداره
جديـد
شـرايط
به
توجه
با
به یاد فرمایش م��والي متقیان انداخت
 -1قدرت ایمان و ایثار در راه هدفهای
کرد تا بـا شـرکتهای بینالمللی
که فرمودند بزرگترین تفریح ،کار است.
متعالی
برخی ش��رکتها که جهانپ��ارس هم جز
 -2عشق اصیل برای خدمت به مملكت
رقابتپذير باشـند .خوشبختانه
آنهاس��ت با وجود ه��زاران گرفتاری در
 -3عزم و اراده آهنین و خستگیناپذیر
بعـد از انقـالب در شـرکتهای
حرفه مهندس��ی و پیمان��كاری در حال
در راه خدمت به مردم
مهندسی دولتی سـرمايهگذاری
تبدیل شدن به نام بینالمللی هستند و
س��یره و صف��ات ذکرش��ده در پیامب��ر
زيادی شده اسـت اما با توجه به
از حالت مالكیت شخصی بیرون آمده و
اعظ��م(ص) در حد کم��ال بود و پس از
شرکتهای
توسعه
و
حفظ
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به دارایی ملی تبدیل شدهاند.
او نی��ز امیرالمومی��ن(ع) و ائمهاطهار در
خصوصی نیز کاری ضروری و مهم
تروی��ج این صف��ات کوش��یدند .امروزه
مهنـدس ملكیانیفـرد رياسـت
است.
سازندگی بیش از هر زمانی دشوار شده
هیـات مديـره انجمـن شـرکتهای
است و چنان که آقای قاسمی ،وزیر نفت

فعلی گفتند آنچه باعث س��ازندگی میش��ود فقط عشق است.
ایجاد درآمد در کش��ور از راههای سادهتري هم ممكن است و
دش��وارترین آنها پیمانكاری است .ضمن این که در شرکتهای
دولتی ،س��ازندگی با اس��ترس کمتری همراه اس��ت چون این
ش��رکتها نظیر شرکتهای خصوصی در قبال تاوان ریسک خود
مسئول نیستند.
به هر حال در هر درجه از قدرت و امكانات که باشیم سازندگی
کار س��ختی اس��ت .از این که امروز در محل جدید ش��رکتی
هس��تم که مدیریت آن از عاش��قان این میهن اس��ت به خود
میبالم .مهندس عطائی مردی ش��فاف ،با اندیشه زالل ،مترقی
و خس��تگیناپذیر است و شاید به خاطر
همین عزم و اراده وصفناپذیر است که
مهندس ملكیانیفرد:
هرگز ایش��ان را ناامی��د ندیدهایم .افراد
انسـان خمیر مايه شگفتی دارد،
زیادی هس��تند که هم پ��ول و هم نیت
گاهی سـخن يا عملی از او ارزش
خیر دارند اما در تصمیمگیریها درست
عمل نمی-کنند .تاکید مهندس عطائی
بازگويی حتـی در لحظـه بعد را
در افتت��اح دانش��كده فنی و مهندس��ی
هـم ندارد اما گاهـي يک گفته يا
جهانپارس بر این که دروس��ی تدریس
عمل او باعث میشـود از آغاز تا
ش��ود که حلقههای مفق��ود حرفه را در
انجـام تمدنی را دربـر گیرد و به
زنجیره نیروی انس��انی شاغل در حوزه
جاودانگـی او بیانجامـد .اختالف
نفت پوشش دهد نش��ان از آیندهنگری
کجاست؟ در سـه سرفصل می-
ایش��ان دارد که باید این تفكر تش��ویق
توان اين اختالف را خالصه کرد:
شود.
آقای مهندس علی محمد نیکدل،
مدير اجرايی و قائم مقام مديرعامل
شـرکت بـه نمايندگـی از گـروه
جهانپـارس از آقای مهندس عطائي
برای ساخت اين دفتر تشكر کردند
و به آق��ای دکتر عطائی که رهبری این
گروه را عهدهدار ش��دند تبریک گفتند
و عن��وان کردن��د :امروز جلس��ه تودیع
مهندس سلیمیپورهم هست .همكاران
در جهانپارس میدانند در دوره مدیریت
مهن��دس س��لیمیپور رواب��ط حاک��م
در س��طح مدیریتی ش��رکت قانونمند،
دوس��تانه و روان بود که این نوع روابط
منتج از شخصیت خاص ایشان بود
مهندس سلیمیپور سخنران بعدي
بودند که عنـوان کردند :خداحافظی
همیش��ه دو فرصت ایج��اد میکند که
یك��ي از آنها مربوط به س��ازمان و مدیر
جدیدی اس��ت که مس��ئولیت را قبول
میکن��د .مدیر جدی��د میتواند زوایایی
را که س��ایه مدیر قبل��ی روی آن افتاده

-1قـدرت ايمـان و ايثـار در راه
هدفهای متعالی
-2عشـق اصیل بـرای خدمت به
مملكت
 -3عـزم و اراده آهنیـن و
خسـتگیناپذير در راه خدمت به
مردم

دکتر عطائی:
بزرگتريـن و ارزندهترين سـابقه
من عشق به جهانپارس است که
از دوران کودکـی در دل و جـان
من ريشـه دوانیده است .در پناه
خداوند بزرگ اين عشـق ديرينه
مهمترين مؤلفهای است که مرا در
مسئولیت سـنگین اداره شرکت
راهنما خواهد بود.

بود و جاهایی که الزم است تغییر ایجاد
ش��ود ببینند و دومین فرصت مربوط به
فردی اس��ت که جابجا میشود که وي
ميتواند خود را بازنگری کند و در خود
تغیی��ر الزم را ایجاد نمای��د .چون قبال
تعصبات ش��غلی اجازه نم��یداد رفتار و
کارهای خود را بیغرضانه ارزیابی نماید.
دکتر غالمرضا عطائی مدیرعامل جدید
گروه جهانپارس آخرین س��خنران این
جم��ع ب��ود .وي عنوان ک��رد :از فرصت
استفاده ميکنم تا مراتب قدردانی خود
را از اعتم��اد هیأتمدیره جهانپارس در
انتخاب ای��ن جانب به عنوان مدیرعامل
اعالم کنم.
از مهندس س��لیمیپور ب��رای زحمات
دلس��وزانه ایش��ان از صمیم قلب تشكر
ميکنم و باید اذعان کنم از ایش��ان طي
 5سال گذشته حرفهای جدید زیادي
ش��نیدهام .آقای مهندس عطائی درباره
سوابق من توضیح دادند .الزم میدانم در
این ارتباط نكته مهمی را یادآوری کنم،
هنوز مدرس��ه ابتدایی را ش��روع نكرده
ب��ودم که پدرم در برخ��ی از بازدیدهای
کارگاه��ی مرا همراه خ��ود ميبردند .به
ی��اد دارم چط��ور با ن��گاه کودکانه خود
محو تماشای مردان غیرتمند و چگونگی
کار ماش��ینآالت س��اختمانی ميشدم.
اینجانب افتخار و شانس آن را داشتم که
از نزدیک شاهد پیشرفت و رشد شرکت
جهانپارس باشم .بزرگترین و ارزندهترین
سابقه من عشق به جهانپارس است که
از دوران کودکی در دل و جان من ریشه
دوانیده است .در پناه خداوند بزرگ این
عشق دیرینه مهمترین مولفهای است که
مرا در مسئولیت س��نگین اداره شرکت
راهنما خواهد بود.
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راههاي اجرایی براي نجات دریاچه ارومیه
تهیه و تدوين از :دکتر سهیال هوشان و ياشار علیزاده

اشاره:
عدهای از متخصصان محیط زيسـت معتقدند که اکوسیسـتم
نیـز دارای قانونمندیهای ويژه مربوط به خويش میباشـد که
از آن بـا نام «توالی» يـاد میکنند در تعريف ايـن مفهوم بايد
گفت که به زعم اين کارشناسـان اکوسیسـتم ثابت نمیماند و
دچار دگرگونیها و تغییرات میشود .در اين نوع نگرش ،محیط
زيسـت درياچهها ،جنگلها و سـاير پديدههـای جغرافیايی و
زيستگاهی ،نیز مشـمول اين تعريف بوده و به آنها نیز قابلیت
تعمیم دارد .اين نظريهپردازان معتقدند که زيستمحیط خلیج
فارس سـه بار به ترتیب در 120هزار سال پیش و  40هزار سال
و 20هزار سال پیش خشک شـد و دوباره پرآب گرديده است.
در اين ديدگاه محیط زيسـت هم چرخـه زندگی دارد و زمانی
مـرگ آنها نیز فرا میرسـد و در مورد درياچـه ارومیه نیز اين
فعـل و انفعال را امـری طبیعی و روندی عـادی تلقی میکنند
امـا اين موضوع را نیز مدنظر دارند که با توجه به رشـد علمی
و فناوریهـای نوين ،میتـوان زمان مرگ پديدههای زيسـت

راهكارهای اثرگذار بر نجات درياچه اروميه
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مدتی است بحث خشک شدن دریاچه ارومیه در رسانههای همگانی
مطرح است و نظر کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی را به
خودجلب کرده است.
برای ورود به بحث اصلی ابتدا اش��اره مختصری به تاریخچه دومین
دریاچه ش��ور جهان میکنیم؛ س��پس به عوامل مؤثر در پیدایش
شرایط و وضعیت موجود برای این دریاچه میپردازیم.
ست و کبودان
در بادی امر باید گفت نام قدیم دریاچه ارومیه چی َچ َ
بوده اس��ت که واژهای اوس��تایی و مربوط به پارس��ی باستان است
(برای جلوگیری از اطاله بحث وارد مباحث فیلولوژی آن نمیشویم)
ست در اسطورههای ایرانی نقش بسیار مهمی داشته
دریاچه چی َچ َ
است به طوری که بسیاری از رویدادهای دوره کیخسرو در کرانه این
دریاچه اتفاق افتاده است ،در دوران پهلوی اول نام ایرانی دریاچه به
رضائیه تغییر داده شد.
دریاچ��ه ارومیه یكی از زیس��تگاههای مهم آذربایجان میباش��د و
بزرگترین و ش��ورترین دریاچه دائمی ای��ران و یكی از دریاچههای
فوق اشباع از نمک دنیاست .میزان شوری آن در زمان پرآبی 220
گرم در لیتر و در تابستان تا  280گرم در لیتر افزایش مییابد .طول
این دریاچه  140و عرض آن بین  16تا  63کیلومتر و مساحت آن
براساس عكس��های هوایی سال  1990معادل  5263کیلومترمربع
(برحس��ب میزان بارش و تبخیر) اس��ت متوس��ط وسعت دریاچه
55هزار کلیومترمربع تخمین زده میشود .در دوره پلیوسن ،دریاچه
ارومیه تا تبریز و مراغه گس��ترش داش��ته است .میانگین عمق این
دریاچه  5/4متر است با این توضیح که ژرفترین بخش آن  13متر
عمق دارد که در گوشه شمال غربی دریاچه قرار دارد .حجم تقریبی
آن  31میلی��ارد مترمكعب اس��ت .از ویژگیهای دیگر این دریاچه
باالتر قرار گرفتن  1300متری آن نس��بت به س��طح دریاهای آزاد
است.
پارک ملی دریاچه ارومیه بیش از  102جزیره دارد که شكل و اندازه
آنها با میزان بارش س��االنه تناس��ب دارد که مهمترین آنها جزیره

محیطی و جغرافیايی را به تأخیر انداخت آنگونه که امید زندگی
انسـان در کره زمین با کاربرد امكانات و تجهیزات بهداشتی و
درمانی افزايش يافته اسـت میتوان چرخه زندگی پديدههای
جغرافیايـی را نیـز افزايش داد و با شـناخت از عوامل مؤثر در
تخريب و نابودی آنها ،سـازوکارهای الزم برای دوام و بقای آنها
به کار بست .البته مكتبهای ديگری نیز در فرايند اکوسیستم
وجـود دارند که چون بحث تخصصی و فنی اسـت از آن پرهیز
میکنیـم و به همین میزان بسـنده مینمائیم و معتقديم که با
شـناخت از عوامـل مؤثر در سـرعت تبخیر و خشـک شـدن
درياچـه ارومیه راههای نجـات آن را به عنوان وظیفهای ملی و
به دور از بهرهبرداری سیاسـی و اجتماعی از آن ،بايد جستجو
کـرده و يافته و بـه کار بريم .ضمن آنكه از همه صاحبنظران و
انديشـمندان انتظار دارد که به جای شرح درد ،راهها و روشها
و پیشـنهادهای عملـی و اجرايـی بـرای درمان ارائـه دهند و
موضوع در چارچوب منافع ملی کشـور مورد توجه و امعاننظر
صاحبنظران قرار گیرد.

کبودان (قویون داغی) با مس��احت  3125هكتار ،جزیره اش��ک با
مس��احت حدود  1250هكتار ،جزیره اسپر با حدود  1250هكتار
مساحت ،جزیره آرزو با  800هكتار مساحت و جزیره نهگانه (محل
تخمگذاری پرندگان) میباشد.
سطح حوضچه آبریز این دریاچه حدود 50هزار کیلومتر مربع است.
 21رودخانه دائمی و  7رودخانه فصلی از جمله زرینهرود ،سیمینه
رود ،زوالی چ��ای و آجی چای از رودهای عم��ده وارده به دریاچه
ارومیه هس��تند .که بیشتر ویژگی شوری آن از آجی چای میباشد
که از رس��وبات نمكی شرق تبریز عبور میکند .با وجود شوری این
دریاچه جلبکهای سبز و باکتریها و سختپوستانی چون آرتمیا

در آن زندگی میکنند .این جانداران در دوام دریاچه نقش بس��یار
مهمی دارند به ویژه آرتمیا که نوعی میگوی بومی است در تغذیه
بسیاری از پرندگان از جمله فالمینگوها نقش بسیار پراهمیتی دارد.

شده است حفظ و بازسازی نمائیم تا با حفظ محیط زیست از کوچ
بزرگ مردم به سایر مناطق که عواقب اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
و حتی سیاس��ی زیانباری برای کش��ور دارد جلوگیری ش��ود .اما
راهكارهای متخصصان را به طور خالصه به شرح زیر ارائه میدهیم.

مطالع��ات اکتش��افی در دریاچه ارومیه نش��ان میدهد که کل ته
نشس��ت دریاچه بیش از پنج میلیارد تن است که بر حسب میزان
توزیع فراوانی دارای پتاسیم بر حسب ( )K2Oحدود  27میلیون
تن ،س��ولفات پتاس��یم ( حدود  60میلیون ت��ن ،منیزیا  240تن،
برومید حدود  28تن و لیتیم آن حدود  250تن برآورد شده است.
با توجه به اهمیت اکولوژیكی و جاذبههای توریس��تی و تأثیر آن در
تعادلهای زیست محیطی این دریاچه در حال خشک شدن است به
طوری که در  13سال گذشته حدود  6متر از سطح آن کاسته شده
است از جمله آثار سوء خشک شدن این دریاچه را میتوان در تبدیل
شدن هوای معتدل منطقه به هوای گرمسیری با بادهای نمكی عنوان
کرد .ک��ه انتقال آن با جریان هوا میتواند به ب��ارش باران نمک در
بس��یاری از اس��تانهای همجوار بیانجامد و تبعات سوء انسانی آن را
میتوان در مهاجرت اجباری حدود  13میلیون نفر جمعیت ساکن
در حوزههای منطقه بارش باران نمک در آینده نزدیک خالصه کرد.

راهكارهای اجرايی برای نجات درياچه اروميه

ارزش اقتصادی درياچه اروميه

راههای عملی و اجرايی برای جلوگيری از خشك
شدن درياچه اروميه

بررس��ی کارشناسان و متخصصان محیط زیس��ت دریایی در این
زمینه نش��ان میدهد ک��ه راههایی برای جلوگی��ری از این فاجعه
زیس��ت محیطی وجود دارد و چون موضوع نیاز به اقدامی در حد
و ان��دازه ملی دارد .بنابراین میبایس��تی تمام��ی نهادهای ذیربط
مملكتی ظرفیتهای علمی ،فنی ،دانشی و کارشناسی و تخصصی
خ��ود را همراه با بودجه کافی برای نجات این دریاچه تمدنس��از
و تمدنگس��تر به کار گیرند از جمل��ه راهكارهایی که برای نجات
این دریاچه پیش��نهاد شده اس��ت به موارد زیر میتوان اشاره کرد.
باشد که دستاندرکاران امور محیط زیست ،مدیران ارشد نهادهای
دولتی ذیربط و سازمانها و نهادهای مردمنهاد و مردم بومی تالشگر
و عالقهمند در منطقه دست در دست هم داده به نجات این دریاچه
بش��تابیم و یكی از شاهكارهای خدادادی را که به کشورمان ارزانی

 1تدوین جدول زمانبندی برای طرح نجات و اجرای آن توس��ط
ستاد اجرایی ملی مدیریت دائمی حوضه آبخیزداری دریاچه ارومیه
در سطح ملی حتی با استفاده از نظر و پیشنهادهای قابل پیادهسازی
و عملی کشورهای همسایه متأثر از آن و قبول پیشنهادهای دیگر
آنها در چارچوب طرح؛
 2برداش��ت از منابع آبی موجود در کش��ور و تزریق آن به دریاچه
ارومیه از جمله انتقال آب دریای خزر با لولهگذاری و پمپاژ آن؛
 3برداشت از حق آب رودخانه ارس در استان اردبیل و انتقال آن برای
آبیاری دشتهای کش��اورزی و تزریق مازاد آن حداقل در طول  6ماه
از س��ال به دریاچه ارومیه که تونل  40کیلومتری انتقال آن در حال
احداث است که باید ساخت و بهرهبرداری از آن سرعت گیرد .این طرح
میتواند حدود یک میلیارد مترمكعب آب وارد دریاچه ارومیه نماید.
 4برداش��ت از رودخانه زاب کوچک در استان کردستان به ویژه از
سرشاخه کژرال و انتقال آن به دریاچه ارومیه؛
 5عدم آبگیری سدهای ساخته شده در مسیر رودخانههایی که آب
آن وارد دریاچه میش��ود (زیرا این سدها در صورت آبگیری حدود
دو میلیارد و  300میلیون مترمكعب آب باید به پش��ت این سدها
هدایت شود که پیامد این امر هم به تشدید خشكسالی در منطقه
و هم سرعت خشک شدن دریاچه خواهد بود) گرچه بررسیها نشان
میدهد که  15درصد مش��كل دریاچ��ه ارومیه مربوط به آبگیری
س��دها میباشد ولی این راهكار نیز در فرایند امر مؤثر است و باید
به کار گرفته شود.
 6انتقال آب رودخانه س��یمره به دریاچه ارومیه (الزم به ذکر است
اقدام برای نجات دریاچه ارومیه طرح ملی اس��ت باید با روش��های
تبلیغ و اقناع موافقت اس��تانهای مج��اور را برای انتقال آب به این
دریاچه جلب کرد تا با بسیج ملی و همگانی این اقدام صورت پذیرد)
 7ب��ارور کردن ابرهای موجود در منطقه و ایجاد بارش در آنها که
این امر نیاز به بودجه دارد و پیشبینی میشود طرح نجات دریاچه
ارومیه حدود یک میلیارد دالر هزینه دربر داش��ته باشد که باید از
ج��زء «ث» بند « »2ماده واحده بودجه س��ال  90منابع مالی آن
تأمین و تخصی��ص یابد البته معاون پارلمانی رئیس جمهور اعالم
کردند که بودجه  25میلیارد تومانی در بودجه س��ال جاری برای
اجرای پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه درنظر گرفته شده است.
 8اصالح روش��های آبیاری در بخش کش��اورزی منطقه که حدود
40درص��د آبهای ورودی به دریاچه ارومی��ه را هدر میدهد که با
روش نوین آبیاری از جمله آبیاری تخت فشار این میزان صرفهجویی
میتواند به دریاچه ارومیه وارد شود.
 9جلوگیری از فعالیت چاههای غیرمجاز که در س��طح گستردهای
حفر و احداث شدهاند.
 10باز کردن خروجی سدهای منتهی به دریاچه ارومیه که میتواند
حدود  15درصد مشكل را حل کند.
 11برداشت سریع نمكهای اطراف رودخانه هم به دلیل اقتصادی
ارزش��مندی نمک صادرات آن میتواند بخشی از هزینههای طرح
را تأمی��ن کند و هم به علت اینكه عدم برداش��ت نمكهای اطراف
رودخانه باعث میشود که در زمانهای طوفانی هوا و وزش بادهای
پرسرعت ،نمکها در سطح وسیعی پخش گردد و زمینهای اطراف
را به شورهزار و کویرهای نمک تبدیل کند.
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محیط زيست را دريابیم

اقدامي ستودني در حفظ اکوسیستم جنگل ابر

اشاره:
در مورد ويژگيهاي منحصر به فرد جنگل ابر در شمارههاي قبلي ماهنامه پیام آبادگران مطالبي به رشته تحرير درآمد
و نسبت به حفظ اين جاذبه زيباي زيست محیطي هشدارهاي الزم از سوي کارشناسان و متخصصان ذيربط ارائه شد.
خوشبختانه پيگیريهاي انجام شده براي حفظ ذخاير زيباييشناختي و بينظیر جنگل ابر مفید فايده واقع شد و مقرر
گرديد که جاده قديمي عليآباد کتول به شـاهرود مرمت و بازسـازي شود تا از تخريب 20هكتار از درختان گونههاي
ارس و سـخردار بـا بیش از پنج هزار اصله درخـت بينظیر جلوگیري گردد .اين اقدام شايسـته متولیان امور محیط
زيسـت کشـور و عالقهمندان به اکوسیستم ايران را ميسـتائیم و امید آن داريم تا در آينده در پروژهها و طرحهاي
زيرساختهاي کشور شاخصها و مؤلفههاي زيستمحیطي بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .در اين زمینه به گزارشي
به نقل از روزنامه جامجم اول آبان ماه جاري نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پیام آبادگران را جلب مينمائیم.
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با متوقف ش��دن س��اخت جاده عليآباد کتول � ش��اهرود از مسیر
جنگل ابر ،عملیات اجرایي بازس��ازي مس��یر عبوري که حدود 60
سال پیش راه تردد بوده است ،بزودي آغاز ميشود.
توس��عه ج��اده عليآباد کتول � ش��اهرود از مس��یر جن��گل ابر از
دس��تاوردهاي س��فر اول رئیسجمهور در س��ال  1384به استان
گلس��تان بود که اجراي آن به دلیل مش��كالت زیست ،محیطي به
تاخیر افتاد و پس از آن تصمیم گرفته ش��د مس��یري عبوري که
حدود  60سال پیش راه تردد بوده است و در حال حاضر نیز فقط
ماش��ین هاي س��نگین آن هم در شرایط جوي مناسب از آن عبور
مي کنند ،احیا شود.

اس��داهلل قرهخاني ،نماینده مردم عليآباد کتول استان گلستان در
گفتوگو با خبرنگار ما در مورد ساخت این جاده گفت :فعال تصمیم
بر آن ش��د که جاده قدیم عليآباد کتول � شاهرود مورد بازسازي
قرار گیرد و جاده جدید همچنان به دالیل مشكالت زیستمحیطي
که به بار خواهد آورد ،متوقف خواهد ماند.مسووالن محیط زیست
معتقدن��د ک��ه با احداث ج��اده از جنگل ابر ،ح��دود  20هكتار از
درختان ارزش��مند منطقه از بین م��يرود و احتمال قطع بیش از
 5هزار اصله درخت وجود دارد .س��اخت این جاده فاصله اس��تان
گلس��تان و سمنان را بیش از یک ساعت کاهش ميدهد و ارتباط
مرکز کش��ور با ش��مال ایران و آس��یاي میانه در سریعترین زمان

ممكن انجام ميش��ود.اما اهمیت مسائل زیست محیطي ظاهرا بر
اجراي چنین طرحي غلبه کرده است ساخت جاده عليآباد کتول
به شاهرود که اکنون توسعه آن جایگزین طرح جنجالي جنگل ابر
شده  ،حدود  60کیلومتر است و  10کیلومتر آن نیاز به بازسازي
و آسفالت دارد.
پیشینه جاده علي آباد
در س��ال  1362به پیش��نهاد اداره کل راه و ترابري وقت قرارداد
مطالعات مراحل اول و دوم جاده عليآباد کتول � شاهرود از طریق
محور زرینگل منعقد ش��د که در آن مشخصات محور به صورت
راه فرعي اعالم شد.سرانجام در سال  1384در سفر رئیسجمهور
به اس��تان گلستان و شهرستان عليآباد کتول مقرر شد نسبت به
تكمیل راه عليآباد به شاهرود با استفاده از اعتبارات نهاد ریاست
جمه��وري و وزارت راه و تراب��ري اقدام ش��ود .پس از این مصوبه،
مطالعات مقدماتي این پروژه آغاز و با راهنمایي کارشناسان منابع
طبیعي استان باقي مانده مسیر اجراي پروژه مشخص شد و طول
مس��یري که در این قسمت مورد مطالعه قرار گرفت  24کیلومتر
بود که نقش��ههاي تفصیلي  6/5کیلومتر از مسیر تهیه و عملیات
اجرایي  3کیلومتر خارج از عرصههاي جنگلي شروع شد و بخشي
از عملیات به انجام رسید که در ادامه با مخالفت سازمان حفاظت
محیط زیس��ت کش��ور این پروژه متوقف شد .البته در مهرماه 87
طي مصوب��هاي ضمن موافقت مجدد با اجراي طرح ،بند جدیدي
به مصوبه قبلي اضافه ش��د با این مضمون که وزارت راه و ترابري
با نظر اس��تانداري گلستان به میزان درختان قطع شده نسبت به
کاش��ت درختان جدید اقدام کند ک��ه این موضوع نیز با مخالفت
سازمان محیط زیست روبهرو شد.
داليل توقف ساخت جاده از میان جنگل ابر
یك��ي از انتقاداتي که در مورد احداث این جاده به لحاظ زیس��ت
محیطي مطرح شده  ،تخریب بخشي از جنگل ابر است .بخشي از
جاده جدید عليآباد کتول به شاهرود از میان جنگل ابر ميگذرد
که در صورت احداث این جاده بس��یاري از گونههاي نادر جنگلي
دنی��ا که در این منطقه قرار دارد ،نابود ميش��ود.بنابراین گزارش،
جنگل ابر که در کنار روس��تایي به همین نام در منطقه ش��اهرود
تا سلس��له کوههاي البرز منتهي به شهر عليآباد کتول در استان

گلس��تان واقع است ،در محل تالقي دو ناحیه آب و هوایي یوروپ
س��یبرین و آب و هواي ایراني توراني واقع ش��ده که در آن تنوع
گونههاي نادر و کمیاب گیاهي و جانوري به چشم ميخورد.
به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرستان شاهرود،
گونههاي کمیاب جانوري ش��امل یوزپلنگ ،خرس ،گربه جنگلي،
چ��وکا ،مرال یا گاو کوه��ي و انواع خزندگان و پرن��دگان در این
جنگل زندگي ميکنند که با احداث جاده و سپس ویالسازي پس
از آن ،زندگ��ي این گونههاي جان��وري و گیاهي در معرض خطر
قرار ميگیرد.
براساس گزارش کارشناسان محیط زیست در صورت احداث جاده
عليآباد به شاهرود با توجه به ییالقي بودن اطراف جاده و درست
در نواحي جنگلي ،ویالس��ازي و سایر تاسیسات ایجاد ميشود که
این ناحیه بينظیر رویش��ي را از بین ميب��رد .طبق گفته پیمان
یوس��فيآذر متخصص جنگلشناس��ي ،گونههاي ارس و سرخدار
از درخت��ان جنگلي ممنوعالقطع طبق قانون و همچنین بينظیر
در دنیا هس��تند که در جنگل ابر به چش��م ميخورد و با احداث
ج��اده از میان این جنگل بينظیر گونههاي 4هزار س��اله درخت
کمیاب ارس زیر چرخ بولدوزرها و ماش��ینهاي راهسازي از بین
ميرود .یوسفيآذر تصریح کرد :از  4میلیارد هكتار جنگل در دنیا
15/5میلیون هكتار جنگل مانگرو اس��ت .در ایران  28هزار هكتار
جنگلهاي مانگرو وجود دارد.
احیاي جاده قديمي
سید حسین میرشفیع معاون وزیر راه و ترابري پیشتر در گفت و
گو با فارس با بیان این که احداث راه علي آباد  -شاهرود از طریق
دره س��رمه دنبال مي ش��ود گفت :جاده جدید از مس��یري عبور
خواهد کرد که حدود  60س��ال پیش راه تردد بوده است البته در
این مسیر تعداد بس��یار محدودي درختچه وجود دارد که ممكن
است قطع شود و هم اکنون عملیات عمراني آن با حداقل عملیات
خاکي در حال انجام است.
هی��أت دول��ت در  23آب��ان ماه  1389ب��ه منظور رف��ع موانع و
مش��كالت تكمی��ل ج��اده علي آباد  -ش��اهرود از منطق��ه ابر و
تس��ریع در امر جاده س��ازي این منطقه ،اس��تاندار گلستان را به
عن��وان نماینده وی��ژه رئیس جمهور براي رفع موان��ع و اتمام راه
عليآباد  -شاهرود تعیین کرد.
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كم
گزارش يسيوناه

گزارش فعالیت و عملکرد کمیسیون اقتصادي و بانكها

کمیسیون اقتصادي و بانکها در جلسات مهرماه جهت رسیدن
به اهداف خود که حل مش��كالت اعضاي انجمن ميباشد موارد
ذیل را مطرح و پیگیري نموده است.

مباحثي که در جلس��ات کمیس��یون مطرح و از اهم مشكالت
اخیر پیمانكاران ميباش��د موضوع عدم پرداخت پیشپرداخت
در مناقص��ات براي پروژهها و دالی��ل حضور پیمانكاران در این

مناقصات که از جمله آن فعال ماندن ش��رکتها و عدم تعطیلي
کارگاهها ميباش��د و مش��كالت این قراردادها و عدم پرداخت
مطالبات از سوي کارفرمایان و اینكه بدهي به پیمانكاران حالت
طبیع��ي به خود گرفته م��ورد بحث واق��ع و چگونگي راه حل
مش��كالت و روشهاي برخورد و هماهنگي با پیمانكاران جهت
وصول مطالبات خود از کارفرمایان در دس��تور کار کمیس��یون
قرار گرفت.
در بررسي علل عدم همكاري اعضاء محترم انجمن در خصوص
اطالعات درخواستي در موارد مختلف ،کمیسیون جهت ارتباط
فعال با اعضا مصمم اس��ت با انتقال اخبار و اطالعات از س��وي
انجمن ضم��ن تقویت روابط فیمابین ،در به روزرس��اني روابط
مؤثر باش��د که با ایجاد بولتن خبري در خصوص اطالعرس��اني
از آخری��ن اخبار اقتص��ادي و تحوالت در ضوابط و ش��رایط و
روشهاي اجرائي و خدمات بانكي ش��روع ب��ه کار نموده و این
موضوع در حال انجام است.
بررس��ي روشهاي همكاري با بانکها و موضوعاتي که در این
همكاريها مورد درخواس��ت انجمن و اعضا ميباشد و مذاکره
حضوري و تش��كیل جلس��ات با نمایندگان بانکها و همچنین
بحث تأخیر در پرداختها و تأثیر آن بر نقدینگي ش��رکتها و
مطالبه خسارت تأخیر و چگونگي وصول آن توسط پیمانكاران
در ادامه از موضوعات و برنامههاي مصوب کمیسیون است که تا
حصول نتیجه نهایي پیگیري ميگردد.

سرفصل فعالیت های کمیسیون فنی
بررس��ی تأثی��ر تغییر ن��رخ حاملهای ان��رژی در آنالی��ز ردیفهای
فهرس��تهای بهای ابنی��ه ،راه ،باند ف��رودگاه و زیرس��ازی راهآهن،
سدس��ازی و آبیاری و زهكشی و محاسبه ضرایب تطبیق ردیفهای
فهرستهای فوقالذکر و شرکت نمایندگان در جلسات توجیهی در

معاونت برنامهریزی.

تدوین فهرستبهای پیشنهادی سال  1390شامل فهرستهای ابنیه،

راه ،باند ،فرودگاه و زیرسازی راهآهن ،سدسازی و آبیاری و زهكشی.

محاسبه شاخصهای سه ماهه اول و دوم سال  ،1390فهرست بهای

ابنیه.

تهیه ضرای��ب اصالح قراردادهای فاقد تعدی��ل (قراردادهای ،EPC

52

52

مقطوع ،متر زیربنا و س��رجمع) ناشی از تغییر نرخ حاملهای انرژی

که اینک در دست بررسی میباشد.

گزارش کمیسیون قوانین و مقررات
اقدامات کمیس��یون قوانین و مقررات در جلس��ات آبان ماه بر
پایه محوره��ای ذیل بوده که مختصری از آن بدین ش��رح به
استحضار میرساند:
پیگیری موضوع تش��خیص صالحیت پیمانكاری و رتبهبندی
شرکتها از جمله دس��تورکارهای کمیسیون قوانین ومقررات
بود ،با ارس��ال نامهای به اعضا محترم انجمن در خصوص ارائه
نظرات و مش��كالت و پیشنهادات خود اقدام نمود و با دریافت
نظ��رات و دس��تهبندی مكاتبات ،با تهیه نامه برای س��ازمان
مدیری��ت و برنامهریزی در حال پیگیری موضوع اس��ت که تا
حصول نتیجه نهایی اقدامات الزم پیگیری می گردد.
در خص��وص مالیات بر ارزش افزوده از دس��تور کارهای قبلی
کمیس��یون نی��ز آق��ای مهندس مس��عودی بعن��وان رئیس
کمیس��یون قوانی��ن و مقررات و عضو هیأت مدی��ره ،به همراه
اعضا هیأتمدیره انجمن ،جلسهای با مسئوالن محترم مالیاتی
داشتند  .در مورد نحوه دریافت و پرداخت و زمان تعلق مالیات
که مشكل همه اعضا می باشد را در جلسه مطرح نموده و توافق
گردید که متنی پیش��نهادی به عنوان پیش نویس بخش��نامه
ای تهیه و به س��ازمان امور مالیاتی ارائه گرددکه این امر انجام
شده و در حال پیگیری از سوی انجمن می باشد  ،کمیسیون
قوانی��ن تا حصول نتیجه نهایی پیگی��ری و پس از اخذ نتیجه
اطالع رسانی می نماید.
موضوع نقض ش��رایط عمومی پیمان توسط شرایط خصوصی
در قراردادها و مناقصات اخیر توس��ط هیأت مدیره محترم در
دستور کار کمیسیون قرار گرفت( ،که شاخص این موارد حذف
پرداخت پیش پرداخت در مناقصات بوده است).
کمیس��یون پس از بحث و بررسی با ارجاع موضوع به کارگروه
س��ه نفره(آقای مهندس مسعودی ،آقای هاشمی وآقای تكلی)

جهت بررس��ی قوانین مرتبط و بررس��ی بیش��تر موضوع اقدام
نم��ود ،در نهایت نامه ای با نظرات کمیس��یون تهیه وبه هیأت
مدی��ره محترم ارجاع گردیدکه هیأت مدیره محترم انجمن در
خص��وص ارائه نظرات انجمن درمورد نقض قوانین مكاتباتی با
سازمان مدیرت و برنامه ریزی یا کمیسیون عمران مجلس و یا
سایر مراجع ذیربط داشته باشد.

آقای مهندس عباس وفایی نماینده کمیسیون قوانین و مقررات
در موضوع بررس��ی آئین نامه تضمی��ن معامالت دولتی باتفاق
دبیر محترم انجمن در جلسه کمیته بازنگری آئین نامه تضمین
در محل معاونت برنامه ری��زی حضور یافتند که نتایج حاصله
پس از قطعیت متعاقباً اعالم می گردد.
** با توجه به گزارش ماهیانه از عملكرد کمیسیون مطالب در
ادامه پیگیری موضوعات گذش��ته و دستور کار های جدید به
اطالع می رسد لذا مطالب ادامه دار بوده و قابل پیگیری برای
خوانندگان محترم می باشد.

گزارش کمیته راهبري
به دنبال اجراي پروژه برنامهريزي استراتژيک و تدوین اهداف و استراتژيهاي کالن در این پروژه ،هیأتمدیره تصمیم بر اجرایي
کردن برنامههاي تعریف شده گرفت و بدین منظور با تعریف  2پروژه جدید با عناوین:
طراحي معماري سازماني متناسب با برنامهریزي استراتژیک
طراحي روش پیادهسازي و نظارت بر اجراي برنامههاي عملیاتي برنامههاي استراتژیک
وارد فاز اجرایي کردن برنامههاي انجمن شد.
با آغاز همزمان دو پروژه فوقالذکر ،اهداف و استراتژيهاي برنامه سال  1390انجمن در جلسات متعدد کمیته راهبري مورد بازنگري
قرار گرفته و به منظور اعمال تصمیمات آتي از بازنگريها و مدیریت تغییرات مرتبط ،واحدي بعنوان دفتر مديريت تغییر ()TMO
تشكیل گردد.
اهداف و استراتژيهاي بازنگري شده به همراه پروژههاي مربوطه در جلسات متعدد دفتر مدیریت تغییرات مورد ارزیابي قرار گرفته
نكات و مشكالت مختلف اجرایي کردن هر یک از پروژهها بررسي و مستند گردیده است.
بعد از تایید نهایي این مستندات در کمیته راهبري ،مراحل برنامهریزي جهت عملیاتي کردن این پروژهها آغاز خواهد شد.
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استقبال از حضور بخش خصوصی در مسکن مهر
مدیرکل مس��كن و شهرسازی استان تهران با بیان اینكه خدمات
روبنایی پروژههای مس��كن مهر امس��ال و س��ال آین��ده تكمیل
میش��وند ،گفت :بخ��ش خصوصی با حضور در س��اخت امكانات
روبنایی میتواند در ایجاد این خدمات س��هیم باش��د.تقی رضایی
درباره ایجاد امكانات روبنایی در مس��كن مهر استان تهران ،اظهار
داشت :خدمات به مس��كن مهر در دو بخش زیر بنایی و روبنایی
انجام میگی��رد که برای به بهره برداری رس��یدن از این واحدها
مشكلی برای متقاضیان بوجود نیاید.وی افزود :خدمات زیربنایی
ش��امل آب ،فاضالب ،برق و گاز اس��ت که هیچ یک از پروژههای
مس��كن مهر بدون این امكانات به افتتاح نمیرسد؛ موضوع بعدی
خدمات روبنایی این پروژههاس��ت که مدرس��ه ،مس��جد ،مراکز
ورزشی و دیگر خدمات را شامل میشود و در ماههای آینده شكل
میگیرد.مدیرکل مسكن و شهرسازی استان تهران ،تصریح کرد:
هیچ ش��هرکی در کشور با تمامی امكانات ش��كل نگرفته است و

خدمات روبنایی مسكن مهر هم در سال های آینده بیشتر تامین
خواهد ش��د البته دولت هم به دنبال این اس��ت که امسال و سال
آینده این خدمات را در مسكن مهر به اتمام برسد.رضایی با بیان
اینكه دولت از حضور بخش خصوصی برای تامین خدمات روبنایی
در مسكن مهر اس��تقبال میکند ،بیان کرد :منابع دولت محدود
است بنابراین بخش خصوصی با حضور در ساخت امكانات روبنایی
میتواند در ایجاد این خدمات سهیم باشد.
وی درباره تامین آب مس��كن مهر برای افتتاح پروژه های استان
ته��ران ،اظهار داش��ت :تمامی پروژهه��ا با امكان��ات زیربنایی به
بهرهبرداری میرسند و متقاضیان نگرانی بابت این موضوع نداشته
باشند .مدیرکل مسكن و شهرسازی استان تهران با اشاره به زمان
افتتاح پروژههای مسكن مهر استان تهران ،گفت :شروع افتتاحها
از هفته س��وم و یا چهارم آبان م��اه خواهد بود و بصورت هفتگی
پروژهها به بهرهبرداری میرسند/ .خبرگزاري مهر

افزایش  15درصدی هزینه تمام شده مسکن
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با انتقاد از عدم ب��رآورد نوع واقعی
زمین در ساخت و سازهای شهری ،از افزایش  15درصدی هزینه
تمام ش��ده مسكن ناش��ی از این عملكرد خبر داد .سید محمود
فاطمی عقدا با انتقاد از عدم برآورد واقعی از نوع زمین در ساخت
و س��ازها گفت :اگر در س��اخت و س��ازها به نوع زمی��ن و اجرای
اس��تاندارد  2800زلزله کش��ور توجه شود هزینه ساخت و ساز با
کاهش بیشتری مواجه می شود.وی با بیان اینكه متاسفانه برخی
از مسئوالن شهرداری تهران ،نوع زمین را یک درجه باالتر درنظر
میگیرند ،بیان کرد :دیده ش��ده که ن��وع زمین یک را  2و زمین
دو را  3در نظر می گیرند و پیمانكاران هم برای دریافت س��ریعتر
پروانه ساختمانی مخالفتی نمیکنند اما درنهایت این مابهالتفاوت
قیمت در نوع زمین از سوی مالک روی قیمت تمام شده ساختمان
کشیده میشود.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه عدم
دق��ت در تعیین نوع زمی��ن ،قیمت مس��كن را افزایش میدهد،

اظهارداش��ت :این موضوع تا  15درصد قیمت تمام شده مسكن را
افزایش میدهد در حالیكه اگر ش��هرداری ها با کنترل ،نوع زمین
یک را از پیمانكار بپذیرند قیمت تمام شده مسكن کاهش مییابد.
فاطم��ی عقدا تصریح کرد :طبقهبندی زمین براس��اس معیارهای
آییننامه زلزله باید مش��خص ش��ود و پروانه ساختمانی براساس
نوع واقعی زمین صادر ش��ود تا قیمت س��اخت وساز ارزانتر تمام
شود.رئیس مرکز تحقیقات س��اختمان و مسكن با تاکید براینكه
شهرداری این مش��كل را برطرف کند ،اظهار داشت :بنابراین اگر
قان��ون یا ضابطه و دس��تورالعمل اصالح ش��ود و پیمانكاران برای
تس��ریع در صدور پروانه ساختمانی مجبور به پرداخت هزینههای
بیشتر نشوند هزینههای ساخت وساز کاهش مییابد.
وی با اشاره به ضرورت کاربرد مصالح نوین در ساخت و ساز ،گفت:
کاربرد مصالح نوین و صنعتی سازی هم از مواردی است که سهم
زیادی در کاهش قیمت ساخت وساز دارد/ .خبرگزاري مهر

هیئت رئیسه انجمن صنفی شرکتهای پیمانكاران مطرح کردند:

واگذاری بیضابطه پروژههای احداث به شبه دولتیهاو خالی ماندن دست بخشخصوصی
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اعضای هیأت رئیسه انجمن صنفی شرکتهای پیمانكار و تأسیسات
میگویند که نهادهای دولتی و ش��رکتهای ش��به دولتی با گرفتن
پروژهه��ای صنعت احداث آنهم خ��ارج از ضوابط ،باعث بیكاری و
خالی ش��دن  80درص��د ظرفیت ش��رکتهای خصوصی عضو این
انجمن ش��دهاند .منوچه��ر اقبالی دبیر انجمن صنفی ش��رکتهای
پیمانكار تأسیسات ایران در جمع خبرنگاران در ابتدای این نشست
گفت 200 :ش��رکت حقوقی عضو این انجمن هستند که اقدام به
فعالیت در حوزه صنعت احداث از  50سال قبل تاکنون میکنند.
مرتضی بنیاحمد عض��و هیاتمدیره انجمن گف��ت :برای اجرای

پروژههای بزرگ شرکتهای دولتی در حالی از امكان بهتری مثل
ندادن بیمه و یا ضمانتنامه برخوردارند که بخش خصوصی حتی
قادر به گرفتن پروژه نیس��ت و در مواردی هم ارجاع کار به شیوه
دست دوم صورت میگیرد .وی با بیان اینكه نگرفتن پروژه جدید
عالوه بر ایجاد مش��كل مالی باعث نزول رتبه این شرکتها خواهد
شد گفت :رتبهبندی شرکتها از اعتبار چهارساله برخوردار است و
چنانچه پروژه ای اجرا نش��ود ش��رکتها از رتبه مربوطه تنزل پیدا
میکنند.

اجرای قیمت مقطوع پروژههای راهسازی
در حالیكه وزارت راه و شهرس��ازی تمایل دارد تا قیمت مقطوع را
در پروژههای راهس��ازی هم به اجرا درآورد ،اما متخصصان اعتقاد
دارن��د به دلیل ریس��ک باال در این پروژهه��ا امكان اجرای قیمت
مقطوع وجود ندارد.
نخس��تین بار قیمت مقطوع در پروژههای مس��كن مهر و از سوی
وزارت مس��كن و شهرس��ازی س��ابق به اجرا درآمد و با این روش
تمامی مس��كن مهر در کل کش��ور با قیمت مترمربعی  300هزار
تومان از سوی پیمانكاران ساخته شد.
این روش که مورد اس��تقبال پیمانكاران و دولت بود توانس��ت در
مدت کوتاهی به اجر درآید و مس��كن مهر در تمام کش��ور با این
قیمت ساخته شود البته اجرای قیمت مقطوع در ساختمانسازی
تنها با روش صنعتیس��ازی اس��ت زیرا این روش به دلیل سرعت
بیشتری که نسبت به س��اخت و ساز سنتی دارد تاحدودی تاثیر
تورم را در ساخت وساز کاهش میدهد.
اما با تشكیل وزارت راه و شهرسازی ،علی نیكزاد درباره پروژههای
راهس��ازی هم این موضوع را اعالم کرد و گفت که به دنبال این
هس��تیم تا قیمت مقطوع را در پروژههای راهس��ازی هم اجرایی
کنیم .و براساس این روش تمامی پیمانكاران موظف خواهند بود
با قیمت مقطوع و براس��اس ضوابط وزارت راه و شهرس��ازی اقدام
به راهسازی کنند.
در این باره یكی از مهندسان مشاور در امور راهسازی در گفتگو با
مهر با بیان اینكه برای ساخت یک متر راه میتوان قیمت مقطوع
تعیی��ن کرد اما اصوالً قیمت مقط��وع برای پروژههایی که عوامل
ناشناخته در آن وجود دارد امكان تعیین قیمت مقطوع نیست.
منوچه��ر فخر صمدی افزود :در گذش��ته هم ب��ه وزرای قبلی و
معاونت برنامهریزی ریاس��ت جمهوری اعالم کردیم که نمیتوان
در راهسازی قیمت مقطوع اعالم کرد و برای این امر دالیل زیادی
داریم.
وی ایران با اش��اره به اینكه در انجمن مهندسان مشاور بینالملل
هم عنوان شده که در مواردی که عوامل ناشناخته در اجرای یک
پروژه زیاد اس��ت نباید قیمت مقطوع تعیین شود به این دلیل که
کارفرمایان ضرر میکنند.
رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ،افزود :پیمانكاران
باید تمامی ریس��کها را در اجرای پروژهها در نظر بگیرند در غیر
این صورت نمیتواند اجرای یک پروژه را برعهده بگیرد.
فخرصم��دی تصریح کرد :در این روش اگ��ر در یک پروژه اتفاقی

بیافت��د پیمانكار هزینه آن را گرفته اس��ت ،در غیر اینصورت پول
آن بازهم به جیب پیمانكار میرود .وی با بیان اینكه  50کیلومتر
راه ک��ه در آن تپه ماهور ،تونل و پ��ل وجود دارد نمیتوان قیمت
فیك��س تعیین کرد و هر پیمانكاری هم این روش را بپذیرد بطور
حتم تا انتها آن را به اجرا نمیرساند.رئیس شورای مدیریت جامعه
مهندسان مش��اور افزود :در مس��كن مهر فقط پی ساختمان که
س��اخته شود باقی آن با مصالح مشخص ساخته میشود بنابراین
اج��رای قیمت مقطوع در آن امكانپذیر اس��ت اما در راهس��ازی
ک��ه مدت زمان بیش��تری هم طول میکش��د نمیت��وان تورم را
نادی��ده گرفت .وی بابیان اینكه قبال هم به مس��ئوالن وزارت راه
اعالم کردیم که این موضوع عملی نیس��ت ،اظهار داشت :یكی از
مشكالت ما اینس��ت که سازمان برنامه سابق منحل شد بنابراین
االن پیگیری پروژهها بس��یار کند شده است .فخرصمدی تصریح
کرد :اگر یک پروژه راهس��ازی با قیمت مقطوع س��اخته شود باید
نتیج��ه کار را هم دید و اینكه پیمان��كار چگونه این پروژهها را به
اتمام میرساند اهمیت بیشتری دارد/ .خبرگزاري مهر

عضو انجمن تولید کنندگان صنعتی ساختمان:

صنعتی سازها 60درصد قرارداد را باید درمرحله پیش پرداخت بگیرند

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با
بیان اینكه تا زمانی که شیوه پرداخت در صنعت ساخت وساز تغییر
نكند ،تحقق صنعتیسازی ساختمان در ایران بسیار دشوار خواهد
بود ،گفت :صنعتیس��ازها 60درصد قرارداد را باید درمرحله پیش
پرداخت بگیرند ،چرا که این کار در همه جای دنیا مرس��وم است.

مهرداد کرمل��و در ابتدای گفت وگوی خود با خبرنگاران از توافق
اولیه انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی س��اختمان
با مرکز تحقیقات مس��كن و س��اختمان به منظور تصویب قوانین
مرتبط در جهت راهاندازی سازمان نظارت بر چرخه صنعتیسازی
ساختمان خبرداد .وی افزود :در شرایط عادی مرکز
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حقوق خریداران بر خدمات پس از فروش
شرکت های نمایندگی ماشین آالت عمرانی ،راهسازی و معدنی

( بخش اول )

مهندس حسین انصافپور
به دالیلی روش��ن و بدیهی مباحثی که در این نوش��تار مطرح
میش��ود ،بدون مصداقهایی اس��ت که برای اثبات موارد مطرح
شده بیان شده است.
ام��ا این بدان معنا نیس��ت که آن چه گفت��ه میآید ،بدون هیچ
مرجعی است .شاید سادهترین کار این باشد که تعهدات خدمات
پس از فروش شرکتهای بزرگ و معتبر جهانی را مطالعه کنیم
و مقایس��ه کنی��م با آن چه ک��ه اینک در ارتباط با ش��رکتهای
نمایندگی ماش��ینآالت عمرانی ،راهسازی و معدنی با خریداران
آنها در کشور ما میگذرد.
نخست چند تعریف را مرور می کنیم:
نمايندگی ماشینآالت راهسازی ،عمرانی و معدنی:
شخصیتی است حقوقی که امتیاز فروش و خدمات پس از فروش
یک ش��رکت س��ازنده ایرانی یا خارجی ماش��ینآالت راهسازی؛
عمرانی ومعدنی را به صورت رسمی از آن شرکت گرفته باشد .این
شرکت موظف اس��ت کلیه وظایفی را که خدمات پس از فروش
یک محصول برعهده آن اس��ت؛ طبق دس��تورالعملهای شرکت
سازنده توس��ط خود و یا سایر سازمانهای تحت مسئولیت خود
چه به صورت مستقیم و چه به صورت برونسپاری شده به انجام
رساند.
خدمات دوره گارانتی : Guarantee
مجموع��های از خدمات تعریف ش��ده ش��امل :آم��وزش و تامین
اطالعات فنی؛ سرویسهای دورهای؛ تأمین قطعات ،ارائه ابزارهای
مخصوص و انجام تعمیرات اس��ت که طبق قرارداد در یک دوره
زمانی کوتاه مدت مشخص (بطور مثال 2000 :تا  2500ساعت)؛
که شرکت سازنده/نمایندگی انجام مؤثر آن را طبق دستورالعملها
و استانداردهای شرکت سازنده به صورت رایگان تعهد و تضمین
مینماید.
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خدمات دوره وارانتی :Warranty
مجموع��های از خدمات تعریف ش��ده ش��امل :آم��وزش و تامین
اطالع��ات فن��ی؛ س��رویسهای دورهای؛ تأمین قطع��ات؛ اعالم
تغیی��رات احتمال��ی در بخشهای��ی ازطراحی ماش��ین و انجام
تعمیرات است که طبق قرارداد در یک دوره زمانی طوالنی مدت
مش��خص (طبق استانداردهای بینالمللی به مدت  10سال)؛ که
شرکت س��ازنده/نمایندگی در ازای پرداخت مشتری انجام مؤثر
آن را طبق دس��تورالعملها و استانداردهای خود تعهد و تضمین
مینماید.
توضیـح  :در برخی از ش��رکت ها واژگان وارانت��ی و گارانتی را
ممكن است جابجا بكار برده شوند.

پشتیبانی محصول :
خدم��ات به موقع گارانتی و وارانتی مرتبط با محصول اس��ت که
شرکت سازنده /نمایندگی به انجام میرساند تا محصول فروخته
ش��ده تولیدی/وارداتی خود را تحت پوشش تخصصی قرار دهد
به گونهای که مش��تری از قابلیت بهرهب��رداری مطلوب محصول
خریداری شده اطمینان حاصل نماید.
خدمات پس از فروش:
به مجموعه خدماتی که پس از فروش ماش��ینآالت راهس��ازی؛
عمرانی و معدنی برای پشتیبانی محصول فروخته شده به مشتری
طبق دس��تورالعملها و اس��تانداردهای کارخانه سازنده در تعهد
فروش��نده بوده ،توس��ط خدمات پس از فروش او ارائه میگردد،
اطالق میشود .به عبارتی ،خدمات پس از فروش تضمینی است
که شرکت سازنده/نمایندگی به خریدار محصول خود میدهد تا
از محصول خریداری شده او پشتیبانی نماید.
براساس تعاريف باال:
شرکت فروشنده /سازنده دارای شخصیتی حقوقی است.
خریدار ممكن است دارای شخصیتی حقیقی یا حقوقی باشد.
خدم��ات گارانتی و وارانت��ی از وظایف تعریف ش��ده بینالمللی
شرکتهای سازنده/نمایندگی فروش آنها است و حقوق مشتری
است که از مفاد آن با خبر باشد.
خدم��ات گارانتی و وارانتی باید طبق قراردادی روش��ن به نحوی
که تعهدات فروشنده/خدمات پس از فروش و همچنین تعهدات
خریدار را شامل گردد ،از طرف فروشنده به خریدار ارائه گردد تا
پس از توافق به امضا برسد.
قرارداد خدمات گارانتی و وارانتی جنبه حقوقی دارد و در صورت
نقض تعهد از سوی هریک از دوطرف قابل طرح در مراجع قانونی

است.
در بعضی از کش��ورها ،برخی از بندهای قرارداد گارانتی و وارانتی
توسط یک شرکت بیمه تضمین میشود.
در وضعیت کنونی ،در بس��یاری از موارد شرکتهای خریدار چند
صد میلیون تومان از شرکتهای سازنده یا نمایندگیهای فروش
دستگاه میخرند بدون هیچگونه قراردادی!
در بن��د  4قرارداد خدمات پس از فروش یک ش��رکت آلمانی که
درایران نیز نمایندگی دارد پیش از تحویل ماشین به خریدار شرط
زیر تعریف شده است:
"درهنگام تحویل ماش��ین به مش��تری نمایندگی موظف است که
طبق مفادفرم ( PDIبازرس��ی قبل از تحویل (Pre Delivery
 Inspectionماشین را کنترل کند این کنترل نهایی برای حصول
اطمینان از تحویل ماش��ین در شرایط کامل و سالم ،توصیه برخی
نكات در استفاده از ماشین و همچنین برای سرویس و امور ایمنی
آن انجام می شود " .فروشنده و خریدار قبل از تحویل ماشین باید
این فرم را امضا کنند .این فرم باید به قرارداد امضا ش��ده گارانتی
پیوست شده؛ سپس ماشین تحویل مشتری گردد.
برای مشخص شدن تعهدات متقابل خریدار و فروشنده مفاد تعهدات
دوطرف در یک قرارداد نمونه خدمات پس از فروش در زیر میآید:
تعهدات خدمات پس از فروش هنگام تحويل دستگاه
انجام بازرس��ی قبل از تحویل و امضای برگه س��المت دستگاه
توسط مسئول خدمات پس از فروش و ارائه آن به خریدار؛
ارائه رایگان یک بسته کامل سرویس اولیه دستگاه به خریدار؛
آموزش اپراتوری و س��رویس نگهداری دس��تگاه های تحویل
شده به مدت  64که در محل تحویل دستگاه و یا سایت او انجام
خواهد شد.
دراختیار قراردادن مستندات فنی ماشین آالت شامل :
الف)کتابهای اپراتوری و سرویس نگهداری (ترجمه شده به زبان
فارسی)
ب)کتاب قطعات یدکی
پ)کتاب تعمیرات Workshop Manual
ت) س��رویس بولت��ن که ش��امل تغییرات مح��دود طراحی روی
دستگاه است
ث) ارائه نرم افزارهای طراحی ش��ده توس��ط شرکت سازنده برای
سفارش گذاری قطعات ،ثبت تعمیرات و یا راهنمایی های مربوط
به فن آوری ماشین و...
نصب و پشتیبانی نرم افزارهای ارائه شده توسط شرکت سازنده
در صورت نیاز؛
دراختی��ار ق��راردادن ابزاره��ای مخصوص درص��ورت توصیه
کارخانه سازنده
ارائه فهرست قطعات تند مصرف ماشین آالت فروخته شده

دستگاه اتفاق افتد.
خرابیهایی که بواسطه عدم رعایت نكات ایمنی دستگاه واقع
شود.
خرابیهايی رفع آنها دردوره گارانتی در تعهد خدمات پس
از فروش است
از کارافتادگی موتور به دلیل خراب بودن هریک از سیستمهای
برق؛ روغنكاری؛ سوخترسانی و خنککاری
خرابی هریک از سیس��تم های برق؛ روغنكاری؛ سوخترسانی
و خنککاری؛
خراب��ی گیربك��س و انتقال قدرت ( دیفرانس��یل و دنده های
خورشیدی چرخ ها)
پوسیدگی در زیر بندی؛ جک ها؛ اتاق؛ گلگیرها و..
پوسیدگی الستیک؛ قطعات الستیكی و پالستیكی
هرگونه زنگ زدگی روی دس��ته پیس��تون؛ بدنه جک و نشتی
از پكینگهای آن
هرگونه نش��تی از سیستم هیدرولیک ،شلنگها ،کوپلینگها،
و یا پمپها؛
خرابی پمپ های هیدرولیک؛
افت فشار سیستم هیدرولیک و نیوماتیک؛
افت فشار سیستم روغنكاری موتور؛
سوختگی چراغها و نورافكنها ،چراغهای راهنما ،ترمز و خطر؛
خرابی آمپرهای روی پانل؛
خرابی سیستم فرمان؛
شكستگی شیشهها؛
برای رفع هریک از خرابیهای بیان ش��ده ،خدمات پس از فروش
موظف است کارشناس تایید شده خود را از مرکز یا نمایندگیها،
برای فاصله تا  300کیلومتر ظرف  24ساعت و برای باالتراز 300
کیلومتر ظرف  48ساعت اعزام نماید.
تامین قطعات مورد نیاز خرابی های گزارش شده در تعهد خدمات
پس از فروش است.
در صورتی که برای تعمیر دس��تگاه یا برخی قطعات آن نیاز باشد
که به انتقال به تعمی��رگاه مرکزی خدمات پس از فروش صورت
گیرد هزینه های آن برعهده خدمات پس از فروش خواهد بود.
در صورتی رفع خرابی دس��تگاه بی��ش از  10روز به طول انجامد

خرابیهايی که دستگاه را از گارانتی خارج میكند
خرابیهایی که به دلیل گذش��تن از س��اعت سرویس دستگاه
اتفاق افتاده باشد.
خرابیهایی که بواس��طه کاربرد غلط دستگاه واقع شود ،مانند
استفاده از لودر بجای جرثقیل؛
خرابیهای��ی که بواس��طه اپراتوری فرد آم��وزش ندیده روی
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خدمات پس از فروش موظف است که بجای قطعه در دست تعمیر
ت��ا تعمیر کامل آن ،قطعه نو روی دس��تگاه خریدار نصب نماید تا
دستگاه تعمیر شده روی دستگاه خریدار نصب نماید.
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تعهدات خدمات دوره وارانتی
خدمات پس از فروش مس��ئولیت پشتیبانی دستگاه فروخته شده
به مش��تری را پس از پای��ان دوره گارانتی از زمان فروش به مدت
 10س��ال درازای دریافت وجه برعهده خواهد داشت این خدمات
عبارتند از:
تامین قطعات مورد نیاز ماشین خریدار بخصوص قطعاتی که در
بازار یافت نمیشوند.
ارائه بولتنهای س��رویس و یا مس��تنداتی که تغییرات طراحی
انجام شده توسط سازنده روی دستگاه را به خریدار اطالع میدهد.
ارائ��ه آموزشه��ای مورد نی��از خریدار به خص��وص اپراتوری و
سرویس نگهداری؛
ارائه کتابها و مستندات ماشین خریدار درصورت درخواست او؛
براين اساس درقرارداد خدمات پس از فروش سه رکن مهم
وجود دارد:
 .1انتقال فنآوری و چگونگی نحوه اپراتوری و س��رویس نگهداری
دس��تگاه به کاربران ماش��ین (ش��رکت) خریدار از طریق برگزاری
دورههای آموزش��ی و ارائه مس��تندات فنی به صورت کتاب یا نرم
افزار؛
 .2ایجاد تسهیالت الزم برای دستیابی به قطعات یدکی مورد نیاز
ماشین درصورت خراب شدن در کوتاهترین زمان ممكن؛
 .3انجام سرویسهای تعمیراتی سریع در زمان گارانتی و درصورت
درخواست در دوره وارانتی؛
دراینجا نخستین رکن این این خدمات را مورد بحث قرار میدهیم.
یكي از مهمترین کارکردهاي خدمات پس از فروش ش��رکت های
سازنده انتقال فن آوري دستگاه هاي تولید شده توسط آنها است.
الزم به تذکر است که شرکت های سازنده بین  3تا  5درصد فروش
ماش��ین آالت را باید برای انج��ام تعهدات نمایندگی های خدمات
پس از فروش خود باز گردانند که به نظر می رسد هیچگاه هزینه
این کار نمیشود.
با توجه به این که ش��رکتهاي سازنده مهم دنیا که در زمینه ارائه
دانش دس��تگاههاي س��اخت خود دانش و تجربهاي طوالني دارند
مواد و مصالح آموزشي را به صورتي آماده دراختیار نمایندگان خود
قرار ميدهند ،وظیفه مهم خدمت پس از فروش این نمایندگيها
فرآوري آن مواد و مصالح و آمادهسازي آن براي در اختیار قراردادن
به کارکنان و مش��تریان خود است .از این رو ،وظیفه خدمات پس
از ف��روش در گام اول آموزش کارکنان خود برمبناي آموزشهاي
شرکت سازنده است و در گام بعد آموزش سطوح مختلف کاربران
مشتریانش ميباشد .آموزشي که با تكیه برآن بتوانند ماشین تحت
اختیار خود به درستي بهرهبرداري و نگهداري کنند.
پیچیده شدن فنآوری دستگاهها و ورود دستگاههای پیشرفته که
با بكارگیری سیس��تمهای رایانهای در کنترل و راهبری دستگاهها
رخ نموده است؛ امور بهرهبرداری و نگهداری را با چالشهای بسیار
جدی مواجه ساخته است.
آموزش در دوره گارانتي بخصوص براي اپراتورها و سرویس کاران
ویژگيهاي اپراتوري و س��رویس دستگاههاي ارائه شده به خریدار
را بیان ميکند.

نگرش س��نتي خریداران ماش��ینآالت؛ (ش��امل مدیران ارش��د و
مدیران اجرایی) اینگونه ماش��ینآالت حتی درمورد دستگاههاي با
فن آوري الكتروهیدرومكانیكي و کنترل رایانهاي ،و نیز فروشندگان
آنها این است که اغلب اپراتورها یا سرویسکاران باسابقه ،کارکردن
با این دستگاهها را ميدانند و در نتیجه به آموزش نیازي ندارند!
ویژگیهاي اصلي چنین نگرشي عبارتند از:
راهبرد مبتني برتجربه و شنیدار( نه متكي بردانش و نوشتار)
کم ارزش بودن سرمایه انساني
ع��دم توجه به اقتصاد ماش��ینآالت و نقش آن در قیمت تمام
شده پروژه
ع��دم توجه به زیرس��اختارهاي مورد نیاز نگه��داري ،ایمني و
محیط زیست
نبود نگرش مهندسي درخرید ،بهره برداري و نگهداري
دیدگاه سختافزارگرا
از این رو نمایندگی های ش��رکت های س��ازنده نیز س��اعت هایی
بس��یار اندک را به آموزش اپراتورها و سرویس کاران دستگاههای
تحویل ش��ده اختص��اص میدهن��د .به ص��ورت بس��یار محدود
ابتدایيترین مس��تندات مربوط به ماشین ش��امل کتاب اپراتوري
و س��رویس نگهداري و کتاب قطع��ات را در اختیار خریداران قرار
میدهند و تقریباً به هیچوجه کتابهای تعمیرات (Workshop
 )Manualیا نرمافزارهای مورد نیاز را به کاربران ماشینهاي خود
نمیدهند و میاندیشند که حق به جانب آنها است!
البته س��مت دیگر موضوع خود ش��رکتهای خریدار نیز هس��ت
ک��ه بس��ترهای الزم را ب��رای آموزشپذیری س��ازمانهای کاربر
ماشینآالت خود ایجاد نكردهاند به ویژه در شرایط فنآوری کنونی
که ماشینآالت پیشرفته وارد کشور شده است.
از ای��ن دیدگاه مهمترین ویژگي کاربران ماش��ینآالت با فنآوري
پیشرفته باید توانایي آموزشپذیري آنها باشد .از اینرو که آنها باید
بتوانند:
از رایانه استفاده کنند.
ابزارهاي دیجیتالي کنترل ماش��ین را بشناس��ند؛ کدهاي خطا
و هش��دارها و آنچ��ه بر صفحه مونیتور ماش��ین ظاهر ميگردد را
تشخیص دهند.
تا حدي به زبان انگلیسي آشنا باشند.
بتوانند از کتاب و س��ایر مس��تندات نوش��ته شده براي ماشین
استفاده کنند.
توانایي کاربس��ت دستورالعملهاي آموزش داده شده را داشته
باشند.
ایمني و مس��ایل زیست محیطي حوزه کاري خود را بشناسند
و بدان عمل کنند.
مدیران محترم شرکتهاي سازنده/فروشنده ماشینآالت سنگین
عمراني و معدن��ي و همچنین مدیران محترم ش��رکتهاي کاربر
اینگونه ماشینآالت کشور ما باید بدین نتیجه اساسي دست یابند
که آموزش س��رمایهگذاري اس��ت ،نه هزینه و ب��راي بهرهبرداري
بهرهورانه و نگهداري از این س��رمایه ملي ک��ه در اختیار آنها قرار
گرفته است؛ نه تنها براي امروز که براي آینده نیز باید برنامهریزي
نماین��د .از آن رو ک��ه دگرگوني پیوس��ته فنآوري ماش��ینآالت
همراه با پیشرفت دانش مهندس��ي تولیدکنندگان آن امري است
توقفناپذیر.

قابل توجه مدیران محترم شرکتهاي عضو انجمن
با سالم و احترام؛ به اطالع ميرسد:
سررسـید (سالنماي) سال  91انجمن شرکتهاي ساختماني در حال چاپ و آمادهسازي ميباشد .کلیه اقدامهاي
الزم آن انجام شـده اسـت .به طوري که سررسیدهاي درخواستي شرکتهاي عضو حداکثر يک ماه پس از واريز
وجه کل سالنماهاي درخواستي به آنها تحويل خواهد شد.
در ضمن سررسیدهاي مديريتي نیز در تعداد محدودي چاپ و توزيع ميشود .اين نوع سررسید هم پس از واريز
وجه تعداد سالنماي درخواستي حداکثر ظرف يكماه پس از دريافت فیش پرداختي به درخواستکننده تحويل
ميشود.
شايان ذکر است که سررسیدهاي انجمن که با سفارش شرکتهاي عضو مزين به عكس پروژههاي آنها و در چهار
صفحه خواهد بود نیز پس از واريز وجه آن و هزينه مربوط به درج عكسها ،حداکثر تا يک ماه پس از واريز وجه
آن تحويل خواهد شد.
لذا از شـرکتهاي محترم عضو درخواسـت ميشود که کلیه سفارشات مربوط به سررسید (سالنماي) خود را از
طريق انجمن انجام دهند زيرا با برنامهريزي دقیقي که صورت پذيرفته اسـت،کلیه سفارشات سه نوع سالنماي
(عادي ،مديريتي و با عكس پروژه شرکت) کلیه اعضا تا پايان ديماه سال جاري تحويل داده خواهد شد.
کمیسیون انتشارات

«به نام خدا»

مديرعامل محترم شرکت

«بخشـنامـه»

با سالم و احترام؛
به طوري که مستحضر ميباشند سالنماي سال  91انجمن شرکتهاي ساختماني در حال تهیه و تدوين ميباشد؛
با اين نويد که سالنماي سال جديد انجمن با کیفیت به مراتب بهتر و در زمان بسیار کوتاهتر به شرکتهاي عضو
انجمن تحويل داده ميشود بدين منظور کلیه تمهیدات الزم انجام شده است؛ لذا از مديريت آن شرکت محترم
درخواسـت ميشـود تعداد سالنماي مورد نیاز خود را اعالم کرده و به ازاء هر جلد آن مبلغ ( 45000چهل و پنج
هزار) ريال را محاسبه و مبلغ کل مربوط به تعداد کل سالنماي درخواستي را طي يک فقره چک در وجه انجمن
شرکتهاي ساختماني و يا به حساب جاري شماره  11042910نزد بانک تجارت شعبه کار حداکثر تا پانزدهم آذرماه
سال جاري واريز و فیش مربوطه را به دبیرخانه انجمن فكس نمائید.
خواهشـمند اسـت در چک و يا فیش ارسـالي نام شـرکت به طور خوانا و مبلغ واريزي بابت تعداد سـالنماي
درخواستي درج شود.
شـرکتهايي که بخواهند عكس پروژههاي آنها در سـالنماي سال  91درج شود براي تعداد چهار صفحه (2برگ)
از عكس پروژهها تا سقف  500تا  1000جلد سالنما مبلغ  7میلیون ريال ،تا سقف  1000تا  2000جلد سالنما مبلغ
 9میلیون ريال و تا سقف  2000تا  4000جلد سالنما مبلغ 12میلیون ريال را به طور جداگانه ،طي يک فقره چک
ارسـال و يا به حسـاب جاري فـوق واريز نمايند و فیـش آن را با قید عبارت «مربوط به چاپ عكسـهاي پروژه
شرکت» ،ضمیمه چک و يا فیش درخواست سالنما کرده به دبیرخانه انجمن فكس و يا اصل آنها را به امور مالي
انجمن تسلیم نمايند.
شايان ذکر است که تعداد محدودي سالنماي مديريتي با کیفیت بسیار عالي نیز تهیه و تدوين شده است که در
صورت تمايل به سفارش اين نوع سالنما نیز ،مبلغ ( 80000هشتادهزار) ريال به ازاء هر جلد محاسبه و کل مبلغ
آن را با قید عبارت «مربوط به درخواسـت سـالنماي مديريتي» ،طي يک فقره چک در وجه انجمن شـرکتهاي
سـاختماني و يا به طور نقدي به حسـاب جاري فوق واريز و چک يا فیش مربوطه را به ضمیمه فیشهاي ديگر به
دبیرخانه انجمن فكس نمائید و اصل فیشها را به حسابداري انجمن تحويل فرمائید.
بديهي است انجمن شرکتهاي ساختماني براساس تاريخ واريزي هر شرکت تحويل سالنما را برنامهريزي خواهد
کـرد و زمانبندي تحويل سـالنما به ترتیب دريافت چک و يا فیش پرداختي از شـرکتهاي عضو حداکثر ظرف
يکماه خواهد بود.
با تقديم احترام
محمد عطارديان
دبـیـر
ـر
یـر
دبـی
دبـی
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اروپا  :خروجی س��اختمان در  27کش��ورهای ح��وزه اتحادیه
اروپا دوازده ماه گذش��ته منتهی به ج��والی  2011بیش از دو
درصد رش��د داشته است بیشترین رش��د در کشور لهستان با
17/4درصد ،رومانی 14/4درصد بوده ،در حالیكه رش��د بخش
ساختمان کشور اسپانیا 12/5درصدو در کشور آلمان 5/4درصد
بوده است.
افغانسـتان  :بانک توس��عه آسیایی س��رمایهگذاری به میزان
 754میلیون دالر را برای کمک به احداث راه و شبكه راه آهن
افغانستان تصویب نموده است این سرمایهگذاری توسعه 600
کیلومتر راه و توسعه شبكه ریلی این کشور را به همراه خواهد
داشت که شامل احداث ایستگاههای راهآهن بین مزارشریف و
استان بلخ و منطقه شمالی اندخوی خواهد گردید.

60

60

آرژانتین  :بخش ساختمان در آرژانتین طی نیمه اول سالجاری
رش��دی برابر  10/5درصد را تجربه نموده است که در مقایسه
با زمان مشابه در سال  2010بدست آمده که براساس گزارش
دانشگاه الامپرسا آرژانتین ( )UADEکه دانشكدهای بازرگانی
است ،میباش��د .گزارش میگوید که این رشد از سال 2010
آغاز شده است ،و ش��اخصها نشان میدهد که میزان مصرف
س��یمان طی دوره ش��ش ماهه نیز به میزان  15/6درصد رشد

داشته است .به هرحال میزان خانههای آماده فروش برای نیمه
اول س��ال  21درصد افت داش��ته و همچنین تعداد خانههای
آماده اجاره نیز  28/9درصد کاهش داشته است.
روسـیه :رش��د ساختمانس��ازی در روس��یه م��اه ج��والی
17/6درصدو در آگوس��ت به میزان 12/4درصد در مقایس��ه با
سال گذشته رشد داشته است.
برطبق گزارش شرکت تحقیقاتی پی – ام – آر ،آمده است که
این متوسط رشد در نیمه اول سال  2011را نشان میدهد.
ازبكسـتان  :بانک توس��عه آس��یایی ( )ADBمیزان یكصد
میلی��ون دالر آمریكا وام به منظور ارتقای کیفی  140کیلومتر
مسیر ریلی بین اس��تان مراکند ،سمرقند و کارشی ،در استان
کاشكا دریا تخصیص داده است.
این خط بخشی از کریدور شماره  6منطقه سازمان همكاریهای
اقتصادی آس��یایی مرکزی میباش��د که از ش��مال به جنوب
کش��یده ش��ده و اروپا را از طریق آسیای مرکزی به خاور میانه
متصل خواهد نمود.
دولت ازبكس��تان نیز به می��زان  76میلیون دالر آمریكا در این
پروژه سرمایه گذاری خواهد نمود .

اخبار انجمن
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شكر که اين آمد و صدحیف که آن رفت
در روز ش��نبه شانزدهم مهرماه س��ال جاري جلسه معارفه آقاي
مهن��دس فری��دون خزاعي و تودی��ع آقاي مهن��دس علي تاهباز
صالحي در دفتر هیأتمدیره انجمن برگزار شد.
در این جلس��ه آقاي مهندس عطار شرکتهاي ساختماني ضمن
تشكر از زحمات و خدمات آقاي مهندس تاهباز صالحي در طول
دوره مدیریت ارزنده و س��ازنده ،و با پذیرش اس��تعفاي ایشان از
س��مت مدیریت اجرایي انجمن ،آقاي مهن��دس فریدون خزاعي
را ب��ه عنوان قائممقام دبیر و مدیراجرای��ي انجمن معرفي کردند
و مت��ن حكم انتصاب را که با پیش��نهاد دبی��ر محترم و تصویب
هیأتمدیره گرانقدر انشاء ش��ده بود قرائت کردند .در این جلسه
یكایک کارکنان از مدیریت س��تودني آقاي مهندس تاهباز تشكر
و قدرداني کردند و براي آقاي مهندس فریدون خزاعي در پس��ت
جدی��د آرزوي موفقیت نمودند و آمادگ��ي خود را براي همهگونه
همكاري در اجراي برنامههاي ایشان اعالم نمودند.
کمیسیون انتشارات ،روابط عمومي و امور بینالملل

کمیس��یون روابط عمومي و ام��ور بینالملل انجم��ن با تصویب
هیأتمدیره انجمن به کمیسیون انتشارات پیوست.
شایان ذکر است در سالهاي قبل نیز کمیسیون انتشارات و روابط
عمومي به عنوان واحدي ستادي در انجمن عمل ميکرد و با این
ادغام کمیسیون انتشارات ،روابط عمومي و امور بینالملل با بیانیه
مأموریت جدیدي وارد حوزه امور ستادي ،عملیاتي و اجرایي شد.
********
ماهنامه اینترنتي ش��وراي عالي هماهنگي تشكلهاي مهندسي،
صنفي و حرفهاي کش��ور منتش��ر شد .و پیشش��مارههایي از آن
انتش��ار یافته است .نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پیام آبادگران
را به مطالعه مطالب بس��یار ارزنده و سازنده این نشریه در سایت
 www.irancouncil.irجلب مينمائیم.
براي دریافت اطالعات بیشتر با تلفن  88345437تماس حاصل
فرمائید.
کمیسیون انتشارات ،روابط عمومي و امور بینالملل
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نگرشی بر زيباشناسی تلفيق هنر اسالمی و رومی در آفرينشهای

شاهكار معماری كشور اسپانيا
اندلس يا همان اسپانیای امروزی ،حلقه میانی فرهنگ و هنر اسالم
و غرب اسـت .حضور هشتصد ساله مسـلمین در اين سرزمین و به
بار نشستن عمیق فرهنگ و هنر اسالمی ،اسپانیا را به پلی میان دو
تمدن بزرگ تبديل نمود .اين تاثیر در دو محور قابل بررسی است يكی
هنر مسیحیانی که تحت تسلط حكومتهای اسالمی میزيستند و
ديگری هنر اسـالمی است که تحت تاثیر هنرهای متداول در ساير
سرزمینهای تحت حكومت اسالم در اسپانیا رواج يافت.

(پانزدهم میالدی) که آغاز دوران رنسانس اروپا بود در اسپانیا و پرتغال رواج
یافت.

در معماری ،اولین نمونه حضور مسلمانان در این بخش از دنیا مسجد جامع
قرطبه است .مسجدی که یكی از معماریهای شكوهمند جهان اسالم است و
در سال  168هجری بنای آن توسط «عبدالرحمن داخل» آغاز شده و توسط
هشام فرزندش در سال  177هجری به پایان رسیده بود.

طی تس��لط حكومت خاندانهای مختلف اسالمی مستقر در اسپانیا برای
گروهی از مسیحیان که در حفظ فرهنگ و هنر قومی خود میکوشیدند اما
ناگزیر به پذیرش نفوذ فرهنگ و معماری اسالمی بودند هنری متداول شد که
از سده هشتم تا یازدهم میالدی (دوم تا پنجم ه .ق) در کنار معماری و هنر
اسالمی تحول مییافت.

عبدالرحمان دوم به تقلید از همین مسجد عظیم ،مسجد جامع اشبیلیه را
بنا نمود و با توس��عه قصر قرطبه و نیز کش��یدن دو خیابان در دو کناره رود
«وادی کبیر» ،گردش��گاه بسیار زیبایی برای قرطبه فراهم نمود .همچنین
عبدالرحمن س��وم (متوفی  350هجری  961میالدی) ملقب به «الناصر»
پس از عبدالرحمن دوم ،نقشی مهم و عظیم در فرهنگ و هنر اندلس دارد.
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والیان و خلیفگان مسلمان با روش مسالمتآمیزی که داشتند به مسیحیان
اجازه میدادند که با رعایت پارهای ش��رایط برای اجرای مراس��م دینی خود
پرستشگاههای مسیحی بسازند در نتیجه شیوه معماری و تزیینی تلفیق و
ترکیبی متفاوت توسط مسیحیان به وجود آمد ،که آمیزهای از هنر عامیانه
محلّی و عناصر شكوهمند شیوه اسالمی بود .تأثیر این هنر و همچنین هنر و
معماری اسالمی از سده ششم ه..ق (دوازدهم میالدی) که مسیحیان اسپانیا
تدریجاً شروع به پس گرفتن ایالت خود از مسلمانان کردند ،تا سده نهم ه..ق

یكی از مهمترین کارهای این حاکم ،س��اخت شهری تحت عنوان «الزهرا»
(در سال  324هجری) بود .به نقل از ابنخلدون ،ناصر ،با فراخواندن معماران،
هنرمندان ،معبدس��ازان ،خطاطان و نقاشان از سراسر اندلس ،بغداد ،مصر و
حتی قسطنطنیه ،شهری بسیار زیبا با بناهایی باشكوه بنا کرد.

یكی از ش��كوهمندترین این بناها قصر الزهرا و به ویژه تاالر پذیرایی آن بود.
باغها و پارکهایی که در الزهرا ساخته شد این شهر را به یكی از زیباترین
شهرهای جهان تبدیل نمود .تزیین هنری این قصر با نقش و نگار آیات قرآنی
و گچبریها و نقاشیهای هنرمندانهای همراه بود که به تعبیری تا آن زمان،
همای خیال هیچ بلندپروازی قادر به آفرینش نظیر آن نبود .در کنار قصر،
مسجد عظیمی نیز ساخته شد که یكی از بینظیرترین معماریهای اندلسی
بود.

حیاط ش��یران که کوچكتر از آن دو و دارای تزئینات بیش��تر اس��ت .در
طاقنماهای چهار جانبی که متناوباً بر تكستونیها و دو ستونیهای ظریف با
سرستونها م ّزین به نقوش توربافت سوارند ،محصور شده است ،و قوسها از
پره و سطح دیوارة باالی آنها با گچبری راستخطهای
درونسو دالبری چند ّ

درهم تنیده و کتیبههای قرآنی زینت یافته است .در مرکز حیاط حوضچهای
سنگی سوار بر پشت دروازه پیكره شیر از سنگ سیاه تعبیه شده است.

در میان بس��یاری از کاخهای برجا مانده از معماری دوران اسالمی اسپانیا
مشهورتر از همه کاخ «مستحكمالحمرا» یا مقّر دژمانند و شكوهمند امیران
مراکش گرانادا یا غرناطه معروف به سلس��له بونصریان است .بخش عمده
این کاخ در سده هفتم هجری برپا شد .بناهای الحمرا نمونه بارز رشد هنر
اسالمی مغربی در اسپانیا است.

بر روی هم نمای بیرونی بینالحمراء ساده و تزیینات گوناگون آن به شیوة
کاخس��ازی بربرهای مراکش در درونخانه تعبیه شده است ،که عبارتند از:
کاشیکاری لعابی منقوش و هفترنگ ،گچبری فراوان به نقش توربافت یا با
نقوش هندسی اسالمی و گلهای گیاهی یا اسلیمی درهم بافته ،کتیبههای
حاشیهبندی شده قرآنی به خطوط کوفی و نسخ و ریحانی.

در این ساختمانها سبک جدیدی به وجود آمد که بیشتر متأثر از آموزههای
اس��الم و ش��مال آفریقا بود و کمتر به خود اسپانیا مربوط میشد .یكی از
ویژگیهای بارز معماری الحمرا درونگرایی آن اس��ت .در الحمرا تزئینات
درونی بس��یار بیشتر از هیبت بیرونی اس��ت .این کاخ پرزینت و مجلل در
داخل دیواری دژمانند به رنگ قرمز بنا ش��ده ،که به همان س��بب در زبان
عرب «الحمراء» یا «جایگاه قرمز» نام گرفته است نقشه اصلی بنا نامنظم و
گسترده ،به طور عمده مشتمل است بر دو حیاط مستطیل شكل عمود بر
هم که هر یک به ردیفهایی از ورودیّهها و سرسراها و اتاقها راه مییابند.

همچنین بدون تردید در کنار معماری ،هنرهای دیگر اسالمی نیز در این
سرزمین مؤثر افتادند .این تاثیر در رشتههای مختلف هنری چون شهرسازی،
معماری مساجد ،کاخها ،پارکها و پلها ،ضرب سكه ،خوشنویسی ،زردوزی
بر روی پارچه ،نس��اجی و کاغذسازی ،چشمگیر بود و در بطن خود دارای
چنان روح زیباشناس��انه و قدرتمندی بود که به همان صورت مورد تقلید
اروپاییان قرار میگرفت.
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ايران زيبا
كوه های تخت سليمان
نزديكی کوههای تخت سلیمان به دريای مازندران باعث پديد آمدن دره های بسیار عمیق در
شمال شرق و غرب منطقه شده و اين دره ها اکثرا تا ارتفاع  2300متری از جنگلهای خزری
پوشیده شده اند.

تنگه هرمز در جنوب ايران
در اين تصوير امارات متحده عربی در ساحل جنوبی خلیج فارس را می توان مشاهده کرد
بطوريكه دريای عمان با تنگه هرمز و در افق کوه های جنوب ايران نیز ديده می شود.
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کوه های زاگرس از جنوب
در اين تصوير کوه زاگرس را می بینید که تا چند صد کیلومتر از خلیج فارس گسترش يافته است .شهر
شیراز و ويرانه های باستانی تخت جمشید در سمت راست در کنار درياچه نمک مهارلو واقع شده است.

غرب تنگه هرمز
در اين تصوير مناطق کوهستانی شرقی شبه جزيره عربستان و خلیج های بی شماری در سمت غربی تنگه
هرمز قابل مشاهده است.

6565

جناب آقاي مهندس محمدتقي مرادي
مدیرعامل محترم شرکت ویسا
با دریغ و تأس��ف خبر درگذشت برادر بزرگوارتان را
دریافت کردیم .این مصیبت را به جنابعالی و خانواده
محترم تس��لیت عرض مینمائیم .ب��رای آن مرحوم
غفران الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت
داریم.

جناب آقاي مهندس پورشیرازي
عضو محترم هیأت بازرسان
انجمن شرکتهاي ساختماني
با دریغ و تأس��ف خبر درگذشت پسرخاله جنابعالي را
دریافت کردیم .این مصیب��ت را به جنابعالی و خانواده
محترم تسلیت عرض نموده؛ براي آن مرحوم علو درجات
و براي بازماندگان صبر و شكیبایي مسئلت مينمائیم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

جناب آقاي مهندس سعید آسویار
مدیرعامل محترم شرکت مهندسین آتین سازه
با دریغ و تأس��ف خبر درگذش��ت پ��در جنابعالي را
دریافت کردیم .این مصیبت را به جنابعالی و خانواده
محترم تس��لیت عرض نموده؛ ب��راي آن مرحوم علو
درجات و براي بازماندگان صبر و ش��كیبایي مسئلت
مينمائیم.

جناب آقاي مهندس ذوالفقاري
مدیرعامل محترم شرکت تابان شهر
با دریغ و تأس��ف خبر درگذش��ت برادر جنابعالي را
دریافت کردیم .این مصیبت را به جنابعالی و خانواده
محترم تس��لیت عرض نموده؛ ب��راي آن مرحوم علو
درجات و براي بازماندگان صبر و ش��كیبایي مسئلت
مينمائیم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

با دريغ و تأسف درگذشت شادروان مهندس فیروز ثقهاالسالمي را به اطالع ميرساند .اين مصیبت را به خانواده
ايشان تسلیت عرض نموده براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكیبايي مسئلت مينمائیم.
هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

اعضاي محترم هیأتمدیره شرکت رادپي

اعضاي محترم هیأتمدیره شرکت کاپیس

با دريغ و تأسف درگذشت جناب آقاي مهندس
فیروز برادران ابراهیمي مديرعامل آن شـرکت
را تسـلیت عرض نموده؛ بـراي آن مرحوم علو
درجـات و بـراي بازماندگان صبر و شـكیبايي
مسئلت مينمائیم.

با دريغ و تأسف درگذشت جناب آقاي مهندس
حسـینعلي قـدس مديرعامل آن شـرکت را
تسـلیت عـرض نموده؛ بـراي آن مرحـوم علو
درجـات و بـراي بازماندگان صبر و شـكیبايي
مسئلت مينمائیم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

يكدستگاهگريدرHG180Dهپكوساخت1385ريپردار
درشرايطعاليفروشي

66

66

ابراهیمي 88885745 - 09121192196

Table of Contents:
- Editorial
- Prohibition of cabinet members according to Iran law’s
- Construction industry seminar
- Exclusive interviews in construction industry seminar
- Construction industry coordination council session
- Interview with Mr. PourShirazi
- Pagard
- Economic literatures
- Meetings and Conferences News
- Election of new MGD of Jahanpars Co.
- Salvation of Urmieh lake
- Laudable attempt to preserve the cloud forest ecosystem
- CCA commissions reports
- Construction industry News
- Rights of buyers of civil engineering machineries
- CCA News
- Islamic architecture in Spain
- Iran, land of beauties

Page 8
Page 10
Page 11
Page 30
Page 33
Page 37
Page 40
Page 42
Page 45
Page 46
Page 48
Page 50
Page 52
Page 54
Page 56
Page 59
Page 60
Page 62

