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انتخابــات اعضای هیأتمدیره و بازرســان انجمن شــركتهای ســاختمانی

دریافت كردهاند تا تكتك مدیران ارشد سازمان .لذا این امر نشان میدهد كه

در روزشــنبه  92/8/25از ســاعت  16بــه بعــد در تاالر همایشــهای انجمن

«و شاورهم فیاالمر و امرهم شورا بینهم» چگونه میتواند بهترین راهکارهای

برگزار میشود.

راهبردیرابرایبرونرفتاز مشکالتفرارویسازمانهایصنفیوحرفهایقرار

بیشــك رمــز و راز مانــدگاری و پایداری هر ســازمان صنفی با حضور گســترده و

دهد.بدینمنظور باتوجهبهبرگزاریانتخابهیأتمدیرهوشرایطویژهای كهبر

فرا گیراعضایآنرابطهوهمبستگیبسیار باالییداردبهاینمعنی كههرمیزان

امور پیمانکاری پروژههای عمرانی كشور حا كم است برای انتخاب اصلحترین

مشــاركت جمعی در فرایند انتخابات بیشتر باشد به همان میزان تواناییها و

افــراد ممکــن ،از میــان نامزدهــای احتمالــی همه بــا هم به صــورت یــد واحده

احساس وظیفه در تكتك اعضا و هیأت منتخب آنها افزایش مییابد و در یك

مشاركت فعال و خالق خویش را به منصه ظهور برسانیم و جلوههای ویژهای

كنش متقابل سازمانی زمینههای الزم را برای همدلی ،همفکری و هماندیشی

از دلبستگی و همبستگیهای صنفی و حرفهای را كه در خور نام و آوازه جامعه

و همــکاری بیشــتر فراهــم میســازد .از ســویی ســازمانها و گروههــای ذینفع و

مهندسی كشور باشد در منظر دید همگان قرار دهیم و نشان دهیم كه تا چه

زنجیرههای تأمین وقتی با گســتردگی مشاركت اعضا مواجه میشوند بالطبع

میزان به یاری و همکاری و همیاری و همراهی یکدیگر نیازمندیم و به آن افتخار

حساب ویژهای را برای انجمن اختصاص میدهند و در ارزیابی خویش تجدید
نظر كردهویاجایگاهصنفرادر سپهراجتماعیبارزترمشاهده كردهودر تعامل

میكنیم و چگونه برای دستیابی به حقوق صنفی خود با رصدكردن منابع ملی
كشور ّ
جدی هستیم و به آن اهمیت میدهیم.

خویش ،مناسبات و معادالت اثربخش و متناسب و مطلوبی را به كار میبرند.

دوستان و یاران همکار عضو انجمن؛ ا گر به نقش تاریخی خود در تمدنسازی

آثــار حضــور بركات عبور از این روند قانونی جایگاه و پایگاه انجمن را نه تنها در

و زیرســاختهای توســعهای كشــور اهمیت الزم و شایسته و بایســته را بدهیم

نهادهــای اجتماعــی و كارفرمایی تثبیت بلکه وجــود ما را مقوم تــر از پیش در

بیشــك ســایر نهادهــای اداری و دولتــی نیــز در تعامــل بــا مجموعه مــا رفتار و

تصمیمیابیها ،تصمیمگیریهای آنها ،ضروری و الزامآور میسازد به طوری كه

برخوردی متناسب خواهند داشت .ذكر این نکته ضروری است كه كشورهای

در محاسبات این قبیل نهادهای اثربخش ،وزن و توان انجمن به عنوان یکی از

اروپاییپساز جنگجهانیدوماز طریقبسیجمشاركتاجتماعیوهمگانی

عوامل تعیینكننده در فرایند كار و روند آثار آن ،میتواند اثرگذاری و نقشآفرینی

مردم توانســتند ویرانیهای جنگ را به ســازندگی و آبادانی تبدیل كنند و بر آثار

مؤثر بر جای گذارد .ضمن آنکه در بعد درونسازمانی اتحاد و اتفاق و همکاری

منفی جنگ پیروز شــوند به طوری كه كشــورهای خود را از نو بســازند به ویژه

و همیاری با ایجاد همافزایی و همتوانیها آنچنان ســرعت و ســهولت در حل

كشــور اتریش از طریق ســازمانهای حرفهای و با بهرهگیری از نظام كنترلشــدة

مســائل و مشــکالت برجــای میگــذارد كه در بســیاری از موارد شــگفتیآفرین

ویــژهای توانســت زمینههــای مشــاركت را در گروههــای اجتماعــی ،صنفــی و

خواهد بود .به ویژه با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و فضای ایجاد

حرفهمندان بخش مهندســی ایجاد كنــد و امکان همکاری را میــان گروههای

شــده بــرای تعامل بــا دولتمردان كه بالطبع حضــور اعضای هیأتمدیــره را در

صنفی و انجمنهای اقتصادی كه با هم دارای همپوشــی و همكوشــی و ارتباط

جلسات و نشستهای مشترك با نهادهای دولتی و بخش كارفرمایی پروژهها

خالق بودند از یك طرف و با دولت از ســوی دیگر فراهم ســازد .این همکاریها

بیش از پیش ضروری میســازد و لــزوم انتخاب اعضای هیأتمدیره فعالتر و

رمز موفقیت اتریش در بازسازی كشور پس از جنگ جهانی دوم و پایه و اساس

اثربخشتر را برای رفع تنگناها و تعینبخشی به جایگاه واقعی انجمن در فرایند

رشداقتصادیفزایندهاین كشور بود.

امور پروژههایعمرانی،بارزترمینمایدومشاركتفعالرامیطلبد.

این شیوههای مشاركت اجتماعی ،بر پایه و اصولی ارادی و داوطلبانه مردمی

شــاید بــه همیــن دلیل باشــد كــه در ادبیــات دینــی و مدیریتی ،نقــش جمع و

متکی است و این عمل داوطلبانه و ارادی خود خواسته در این كشور به رفتار

جماعتاهمتویژهایدارد.بهطوری كهدر ادبیاتدینیبهیداهللمعالجماعه

نهادی شــده تبدیل شده اســت و در الیههای ارزشهای اجتماعی آن استقرار

اشاره شده است كه به معنی «دست خدا از جمعیت و جمع بیرون میآید» و

یافتهاست.

بهتعبیرعرفانیاز فعلوعملجمعی گروههایاجتماعیقدرتوتواناییدست

باتوجهبهاهمیتمشاركتدر فرایندبازسازی،سازندگیورشداقتصادیامروز

خداوندی ظاهر و آشکار میشود؛ با این وصف در ادبیات جامعهشناسی نیز به

گسترش كاركردهایاینمفهومامریضروریوالزامی استو یکی از جلوههای

اهمیت اقدام جمعی و عمل گروههای اجتماعی تأ كید میشــود به طوری كه

ویــژه مشــاركت اجتماعی،حضــور فعــال و خــالق اعضای هر صنــف در تعیین

گفتهمیشوددر كلخاصیتیاست كهدر جزءنیست.در جنگلخاصیتیاست

نمایندگان كارآمد ،دلسوز و پیگیر در امور صنفی و فعالیتهای حرفهای است.

كه در تكدرخت آن جنگل ،نیست.

مشاركتدرانتخاباتنوعیپذیرشتعهددرتعیینسرنوشتآیندهحرفهمندان

همچنین مطالعات مدیریتی نیز نشــان میدهد كه در حل مسائل مدیریتی،

در روند امور صنف و چشماندازهای آن در افق برنامههای توسعهای است .لذا

كاركنــان عادی ســازمانها به صــورت گروهی و از طریــق اتاق ففکککرر
فکر نمرات بهتری

این امر بسیار پراهمیت و مهم را باید جدی گرفت و در چارچوب آن تالشهای

ـ ـ ـ ـ ــات هيأت مديره و بازرسان

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورت فردا
گستردهایرابه كار بستتامانیزماننددیگركشورهایموفقجهانبابهرهگیری

جــدی بگیریم زیرا در فرایند اجتماعی شــدن و جامعهپذیــری یکی از مایهها و

از قاعده اعداد بزرگ و قانون همافزایی كه از قدرت الیزال جمع برمیخیزد در

پایههایاساسیشهروندیحضور در انتخاباتاستاز حققانونیواجتماعی

درجه اول در ارتقاء شــاخصهای كیفی و كمی توســعه كشور و میهن عزیزمان

خود باید استفاده كنیم و باید به جامعه این مفهوم اثربخش را انتقال دهیم كه

ســهم خــود را بپردازیــم و نقــش تاریخی خــود را ایفا نماییــم و از ســوی دیگر با

مــا از حــق قانونی خویش كوتاه نمیآییــم و برای به دســت آوردن آن بهترین و

مشــاركت همهجانبه و گســترده و با درك بهتر شــرایط و با حساســیت بســیار

مؤثرترینروشراشناختهایم كههمانااعمالارادهخویشدر تعیینسرنوشت

باال در تعیین سرنوشت انجمن و اجرایی كردن برنامهها و سیاستگذاریهای

صنفیاز طریقمشاركتدر انتخاباتاست.

صنــف در كوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمدت ،زمینــه دوام ،بقا ،ســازندگی و

دوستان و همکاران گرامی حوزه سازندگی كشور ،ما كه در سرمای زیر30درجه

بالندگی حرفهمندان بخش مهندسی پیمانکار پروژههای عمرانی را به مثابه

و در گرمــای بــاالی 50درجــه و در شــرجی بــاالی 98درصد به ســازندگی كشــور

سرمایههایملیبراینسلهایآیندهحفظ كنیموآنهارامجهزبهابزار ووسایل

مشغولهستیموباپذیرشاینهمهدشواریهای كار پیمانکاریباحساسیت

امــروز مشــاركت در تعیین سرنوشــت صنف مهندســی پیمانکار نوعــی ایفای

باشیم؟!در اینشرایطحساسبااحساسمسئولیتبیشاز پیشبهوظایف

تعهد و اجرای مسئولیت و اعالم زندگی و سرزندگی در فرایند تالشهای صنفی

قانونیوصنفیخودعملمیكنیموآنرابههمگانتوصیهمینماییم.

اســت.ا مــروز حضور گســترده در پای صندوقهــای رأی انتخابات هیأتمدیره

ما تمدنسازان مگر میتوانیم روح جمعی تمدن را كه در مشاركت و همکاری

نشــاندهنده ســطح ،ژرفــا و گســترة رفتارهــای اخالقــی و وجــه ممیــزه بلــوغ

و احساس وظیفه نسبت به سرنوشت خویش خالصه میشود و پایه و مایه

اجتماعی مجریان پیمان در پروژههای عمرانی اســت .ا گر ما به امروز خویش

آن را حضور فرا گیر و گسترده در تعیین سرنوشت تشکیل میدهد با جدیت و

حساسیت نشان دهیم و اهمیت و نقش تاریخی خود را در توسعه كشورمان

حساسیتویژهتعقیبنکنیم!امروزنهتنهاصنفوحرفهمندانامور مهندسی

ارج نهیم آنگاه میتوانیم از نهادهای دیگر از جمله نهادهای كارفرمایی انتظار

پیمانــکار پروژههــای عمرانی به تكتك آراء شــما نیازمند هســتند تــا از طریق

داشته باشیم كه در مناسبات و تعامالت ،نقش و حضور ما را پررنگتر ببینند و

حجم وزنی آن جایگاه خود را در سپهر نقشآفرینی در توسعه كشور باز تعریف

جایگاهمحققمارابپذیرند.

نمایند؛ بلکه كشور نیز به تكتك آراء ما نیازمند است تا در سپهر جهانی نشان

بالطبــع «حرمــت امامــزاده را باید متولیــان آن نگهدارنــد» تا با تجمــع در روند

دهد كه مردم ایران در هر شــرایطی با تکیه بر توان جمعی و اندیشــه گروهی و

هســتی اجتماعــی و همگرایــی در امور ،حامــل و ناقل آرامش و عامل آســایش

همگامی و همراهی از طریق مشاركت ،اهداف انسانی و نقش تاریخی خود ر ا

روحیوروانیوموتور محركهآنهااز طریقایجادانگیزهدر حلوفصلمشکالت

در هزارهسومبازتولیدمیكنند؛جامعهایپویاست كهبیداریوآ گاهیخودرابا

گــردد .حضــور گســترده و فرا گیــر در انتخابات بــه نهادهای دولتــی و حکومتی

مشاركتاجتماعینشاندهدودر صحنهباشدوماچنینتشکلیهستیم.

كشــور عزیزمان این پیام خوشــایند را نیز میرســاند كه مجموعــهای عظیم از

مــا در طــول مــدت اســتقرار انقالب اســالمی نیز به عینــه دیدهایم و مشــاهده

مهندســان ســختکوش و پرتالش كــه میانگین حضور آنهــا در انجــام و اجرای

كردهایم هرجا كه با عقالنیت معطوف به اهداف عالیه انسانی و اعتالی كشور

پروژههای عمرانی از سن انقالب پرشکوه اسالمی فراتر میرود؛ به صورت تن

از توانمندیهای ملی خویش ســود جستهایم،توانســتهایم در تمامی ابعاد به

واحد و با عزمی جزم شــده آماده هستند كه زیرساختهای توسعهای كشور را

رشد و ترقی كشورمان كمك كنیم .بیشك رمز و راز ماندگاری مردم هر كشوری

بسازند و گسترش دهند و به عنوان سفیران دانش فنی و مهندسی كشور در

در گرو میزان مشاركت آنها در تعیین سرنوشت و حساسیت نسبت به حقوق

سایر كشورهاشکوهوعظمتتوانمندیهایفنیوعلمی كشور رادر چارچوب

فردی و اجتماعی میباشد و شركتهای عضو انجمن شركتهای ساختمانی با

مناسبات كارآفرینی و سازندگی ارائه دهند و جایگاه و پایگاه ویژهای برای كشور

بیش از  65ســال تجربه كار مفید و ســازنده در پروژههای عمرانی كشــور كه در

خویشباآبادگریدر كشور میزبان كسبنمایند.

جای جای میهن عزیزمان شاهکاری از عشق و ایثار را به نمایش گذاشتهاند و

امــروز مشــاركت در انتخابات هیأتمدیره و بازرســان یعنی شــکوه و عظمت،

در بعدسختافزاریتوسعه،هموارهپیشگامبودهاند.امروزدر عرصهنرمافزاری

یعنــی ســرفرازی و پایداری كشــور؛ هــر كس كه دلش بــرای ایران میتپــد و برای

توســعه كه شــاخص آن مشــاركت اجتماعی خالق و فعال در روند امور صنفی

آبادانی و ســربلندی آن عشــق میورزد باید با تمامی توان در انتخابات شركت

است ،طلیعه آن را با تکیه بر آراء و بر سر صندوقهای رأی نشان خواهند داد و با

كنــد و قاطعانــه باید گفت مجریــان پیمان پروژههــای عمرانی از پیشــگامان،

ایناقامجمعیبرپیشگاموپیشاهنگبودنخود،بار دیگرمهرتأییدخواهیم

پیشآهنــگان و در صــف خط مقدم این گرهگاه تاریخی قــرار دارند؛ انتخابات را

زد .تا باد چنین بادا.

پیام آبادگران

مدرنبرای كسبسهمبازار در رقابتملیمنطقهایوبینالمللیسازیم.

بســیار باال آن را پی میگیریم؛ مگر میشــود به سرنوشت صنف خود بیتوجه
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گزارش جلسه نهادتعامل با حضور
آقای دکتر نوبخت مورخ 92/7/29

یکصــد و نوزدهمیــن جلســه نهادتعامــل روز
 29مهرمــاه ســال  1392بــا حضــور آقــای دکتر
محمدباقــر نوبخــت معــاون برنامــه ریــزی و
نظــارت راهبردی رئیــس جمهور برگزار شــد .
در این دیدار مدیران  16تشــکل عضو شورای
هماهنگــی حضــور داشــتند  .عمــده تریــن
مطالبــات ایــن حرفــه منــدان قانونــی کــردن
شــورای هماهنگــی و نهاد تعامل در ســاختار
جدیــد ســازمان برنامــه بــود  ،به ویــژه حضور
نماینــدگان بخــش خصوصــی در شــورایعالی
فنــی و حضــور معــاون برنامهریــزی و نظــارت
راهبــردی رئیــس جمهــور در جلســات نهــاد
تعامــل از دیگــر خواســتههای ایــن شــورا از
معاونت ریاست جمهوری بود که مقرر گردید
آقــای دکتــر نوبخت درباره تحقق هر ســه این
خواستهها دستور الزم را صادر فرمایند.
آغاز جلســه بــا خیر مقدم به حاضران توســط
آقــای دکتــر غالمحســین حمــزه مصطفــوی
مدیر کل تدوین ضوابط و معیارها و با قرائت
آیاتی از قرآن کریم شروع شد .
پیام آبادگران
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بیانــات آقــای مهنــدس رحمتــی معاونــت
نظارت راهبردی :
تشــکر از همــه اعضای شــورای هماهنگی و
آقای دکتر نوبخت به جهت پذیرش دعوت و

حضور در جلسه.
شــورای هماهنگــی متشــکل از  16تشــکل
مهندســی ،صنفی ،حرفهای است هر صنفی
در شــورا بــرای خــود تشــکلی دارد ،بعضــی از
تشکلها سراسری هستند .تمام پیمانکاران،
مشاوران ،ســازندگان تجهیزات ،اعضای این
شورا هستند و بالطبع اینها طرف قراردادهای
پیمانهای بخش دولتی میباشند.
نهادتعامــل از ســال  82رســما تاســیس
شــد .نهادتعامــل متشــکل از دو بخــش
اســت یــک بخــش ســازمان برنامــه و بخــش
دیگــرش شــورای هماهنگــی تشکلهاســت.
کمیســیونهای مختلفــی دارد کــه بــرای کل
نظــام فنــی و اجرایــی ،برنامهریــزی و کمــک
فکری و هدایت میکند.
ایــن نهاد بــدون کار تبلیغاتی در طول این 10
ســال فعالیــت داشــته اســت از  2ســال پیش
تقریبــا ماهــی یک جلســه داشــته اســت .ا گر
نتوانســتیم کاری انجــام دهیــم الاقــل بــه
حرفهای آنها گوش دادیم.
اعتبــارات عمرانــی کشــور در  2ســال
گذشــته دچــار ضربــه و نقــص شــده اســت .
شــورا به عنوان پوشــش ،چتر و رشــته ارتباط
پیمانکاران توانسته است جهت رفع و رجوع
مشکالت پیمانکاران کمك کند.

مهندس رحمتی:
نهادتعامل از سال 82
رسما تاسیس شد.
نهادتعامل متشکل از
دو بخش است یک
بخش سازمان برنامه و
بخش دیگرش شورای
هماهنگی تشکلهاست.
كمیسیونهای مختلفی
دارد كه برای كل نظام
فنی و اجرایی ،برنامهریزی
و كمک فکری و هدایت
میكند.

مهندس رحمتی:
اعتبارات عمرانی كشــور در
 2ســال گذشته دچار ضربه
و نقص شــده اســت  .شــورا
بــه عنــوان پوشــش ،چتــر و
رشــته ارتبــاط پیمانــکاران
توانســته اســت جهــت
رفــع و رجــوع مشــکالت
پیمانکاران كمك كند.

مهندس خوانساری:
بــا توجــه بــه مشــکالت
سالهایاخیرسازمانمدیریت
كــه تــوان تصمیــم گیــری در
نهادتعامــل نیــز تضعیــف
شــده بــود ،وجــود آقــای
مهنــدس رحمتــی و آقــای
دكترمصطفــوی آرام بخــش
زحمتکشــان در صنعــت
احداث بود .
پیمانــکاران بــار اصلــی عمــران کشــور را
بــر دوش مــی کشــند و ســرمایه خــود را در
بیابانهــای بــدون حداقل امکانــات رفاهی به
کار گرفتهاند.
مهندس خوانساری:
در شــورایعالی فنــی فقــط
نماینــدگان دولــت حضــور
دارنــد كــه در تصمیمگیــری
كارهــای زیربنایــی كشــور 3
نفــر عضو شــورایعالی حضور
دارنــد ،تقاضــا داریم بنحوی
نماینده یا نمایندگان بخش
خصوصــی نیــز در آن حضــور
پیدا كنند.

درنهادتعامل 2كمیسیون اصلی وجود دارد :
 -1کمیســیون نظــام فنــی اجرایــی کشــور که
شــامل  6عضــو میباشــد  3 ،عضــو از شــورای
هماهنگی و  3عضو از معاونت برنامه ریزی که
در ســالهای اخیر تصمیم گیری در مورد نظام
فنی و اجرایی کشور را بر عهده داشتند .
 -2کمیســیون توســعه پایــدار کــه ایــن
کمیســیون نیــز متشــکل از  6عضــو  3 ،عضــو
شــورای هماهنگــی و  3عضــو معاونــت
برنامــه ریــزی کــه در راســتای توســعه پایــدار
کشور تالشهای عمده ای داشتند .
درخواست از آقای دکتر نوبخت در  3موضوع
و محور می باشد :
 -1تقاضــا بــرای قانونــی کــردن شــورای
هماهنگــی و نهادتعامــل در چــارت جدیــد
ســاختار ســازمان برنامــه کــه در دســت اجــرا
میباشــد تــا جامعــه مهندســان کــه آمادگــی
همکاری دارد خدماتی جهت توســعه کشــور
ارائه دهند .
 -2حضــور نماینــدگان بخــش خصوصــی در
شورایعالی فنی
در شورایعالیفنیفقطنمایندگاندولتحضور
دارنــد کــه در تصمیمگیــری کارهــای زیربنایــی
کشور  3نفر عضو شورایعالی حضور دارند ،تقاضا
داریــم بنحــوی نماینــده یــا نماینــدگان بخش
خصوصی نیز در آن حضور پیدا کنند.
 -3تقاضا از آقای دکتر نوبخت که حداقل  3ماه
یکبار در جلسه نهادتعامل حضور داشته باشند

پیام آبادگران

بیانات آقای مهندس خوانســاری ریاســت
هیأت اجرایی شورای هماهنگی :
تبریــک بابــت حضــور آقــای دکتــر نوبخــت
در معاونــت برنامــه ریزی و نظــارت راهبردی
ریاســت جمهوری و ریاســت ســازمان و تشکر
و ســپاس از وقتی که با وجود شــرایط ســخت
دولت برای این جلسه اختصاص دادهاند.
معرفی اعضای شورای هماهنگی (متشکل
از  16تشکل)
نهادتعامــل متشــکل از ســازمان مدیریــت
و شــورای هماهنگــی در تاریــخ  82/6/6در
زمــان ریاســت آقای دکتر ســتاری فر تاســیس
شــد  .باتقدیر از شــخصیت علمــی آقای دکتر
ســتاری فر و یادی از ایشان و این که نامبرده
مورد احترام جامعه مهندســان کشــور بوده و
هستند .
در ســالهای اخیــر نیــز وجــود ارزنــده آقــای
مهنــدس رحمتــی و آقــای دکتــر مصطفــوی
کــه زحمــات زیــادی در برگــزاری جلســات
ماهانــه و طــرح مســائل مختلــف و تصمیــم
گیــری و تصمیــم ســازی کشــیدند  .بــا توجــه
به مشــکالت ســالهای اخیر سازمان مدیریت
کــه تــوان تصمیــم گیــری در نهادتعامــل نیــز
تضعیــف شــده بــود ،وجــود آقــای مهنــدس
رحمتــی و آقــای دکترمصطفــوی آرام بخــش

زحمتکشان در صنعت احداث بود .
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تــا فرصتــی بــرای در میان گذاشــتن مشــکالت
جامعه مهندسان با ایشان فراهم گردد.
در پایــان آمادگی کامل جامعه مهندســین
کشور را جهت همکاری با دولت تدبیر و امید
و به خصوص جناب آقای دکتر نوبخت اعالم
میداریــم کــه از کارایــی ایــن نهــاد بــا حضــور
ایشان بهرهوری درستی انجام شود.
در ادامــه صحبتهــای آقــای مهنــدس
خوانســاری مطالب تصویــری و دیداری تهیه
شده توسط آقای مهندس رسولی کارشناس
شورای هماهنگی ارائه گردید .

پیام آبادگران
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بیانــات آقــای مهنــدس تائــب دبیــر هیــأت
اجرایی شورای هماهنگی:
تشــکر از وقتــی که آقای دکتــر نوبخت برای
شــورای هماهنگــی و نهادتعامــل اختصــاص
دادند .بســیار مهم بود که نشســتی با حضور
جنابعالی داشــته باشیم ،بعد از امیدی که با
انتخــاب دولت تدبیر و امید در کشــور بوجود
آمــد و آیــهای کــه آقــای مهنــدس مصطفوی
خواندنــد کــه همدلــی و همــکاری راز بقــا مــا
میباشد.
بــرای گذر از شــرایط فعلی عالوه بــر همدلی و
همــکاری هــم ا کنــون خوشــبختانه یــک هم
فهمی ایجاد شده است که مهم است .
در طی  10سال گذشته نهادتعامل توانست
بــدون هیــچ کار تحقیقاتی(تقریبــا در هیــچ

کشــور مدعــی پیشــرفت هــم پیدا نمیشــود)
بنحــوی که  2پایه اصلی یعنی دولت و بخش
خصوصــی ،بــدون هیــچ ادعایــی ،دور هــم
جمع شوند و کار کنند.
اســتحضار دارید که بــرد نهادتعامل در اقصی
نقــاط کشــور هــم هســت ،تشــکلهای مــا در
اقصی نقاط کشــور نفوذ عملیاتــی دارند و ا گر
توجــه کنیم که ســازمان برنامــه بعنوان عقل
و برنامهریــزی در سراســر کشــور نفــوذ دارد،
نهــادی بوجــود آمــده اســت کــه هــم تدبیــر و
هــم اجــرا را دارد و میتوان از این نهاد به نحو
احسن استفاده کرد.
بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه عوامــل اجرایــی
دارند ،بعضی از دستگاهها با اجرای ماده 46
بــه حیــات ســازندگی و انســانی آنها نیــز پایان
میدهند .امید داریم که فضایی ایجاد شــود
که اقال از آن درکی که از آیه آغاز جلسه خوانده
شــد حداقل توقفــی در این برخوردهــا ایجاد
شــود تا مســائل پیــش رود و تــا بتوانیم به آن
همفهمی برسیم.
ً
امــروز اساســا از مشــکالت نمیگوئیــم بلکه
مــا در مشــکالت غرقایــم ولــی ادعــا داریم که
از مشــکالت بیــرون میآئیــم و میدانیــم در
مقطــع کنونــی ،کشــور در شــرایط حساســی
قــرار دارد بــه جزء یک ســخن گفتن و هم دل
بــودن هیــچ راهــی برای گــذر از شــرایط فعلی
نداریــم و مطمئنیــم ا گــر از ایــن گردنــه عبــور

مهندس تائب:
اســتحضار داریــد كــه بــرد
نهادتعامــل در اقصــی
نقــاط كشــور هــم هســت،
تشــکلهای مــا در اقصــی
نقاط كشــور نفــوذ عملیاتی
دارنــد و ا گــر توجــه كنیــم كه
سازمان برنامه بعنوان عقل
و برنامهر یــزی در سراســر
كشــور نفــوذ دارد ،نهــادی
بوجــود آمده اســت كــه هم
تدبیــر و هــم اجــرا را دارد و
میتــوان از این نهاد به نحو
احسن استفاده كرد.

مهندس تائب:
كشــور در شرایط حساسی
قرار دارد به جزء یک سخن
گفتــن و هم دل بــودن هیچ
راهــی بــرای گــذر از شــرایط
فعلــی ندار یــم و مطمئنیــم
ا گــر از ایــن گردنــه عبــور
كنیــم قطعــا یکی از  5كشــور
نوظهــور دهــه آینــده دنیــا
خواهیــم بــود ایــن گفتــه
عوامــل برنامهر یــز جهانــی
است.

دكتر نوبخت:
ضمــن هم نظری با مباحثی
كــه طــر ح شــد البتــه بــا یک
مبانــی اعتقادی كه  ،دانش
مــرز نــدارد و اســتفاده از
تجــارب جهانی محــدود به
هیــچ ایدئولــوژی خاصــی
ً
نمیباشــد ،اساسا مرزهای
ایدئولوژیــک نمیتوانــد
مانــع ورود تجــارب ارزنــده
بشــریت در جوامع مختلف
باشد

مهندس تائب:
بزرگترین مشکل بخش
خصوصی ،نداشتن حق
حضور در صنف خودش
و نقش تعیینكنندگی
میباشد .آئیننامهها و
ضوابطی كه مجامع ما را
تشکیل میدهند ،دچار
نقصند.

کنیم قطعا یکی از  5کشور نوظهور دهه آینده
دنیــا خواهیم بود ایــن گفته عوامل برنامهریز
جهانی است.
بطــور خالصــه میگویــم مــا میخواهیــم
کنــار شــما باشــیم بــرای کنــار شــما بــودن مــا
میگوئیــم کــه تمــام فعالیتهــای ســاخت و
ســاز و عمــران بایــد در نهــاد تعامــل متمرکــز
شــود .االن دســتگاههای متعــددی بــرای
اینــکار برنامهریزی میکنند ایــن چندگانگی،
قانونمندی و هدایت امور را با مشکل مواجه
میکنــد ،امیدواریــم ایــن تذکــر و تمرکــز در
نهادتعامل و سازمان مدیریت بوجود آید.
مــا واجــب میدانیــم و اینــکار را بــرای کشــور
کارا مــی دانیــم کــه نهادتعامــل حضــورش در
بخشهای تصمیمگیر کشور رسمیت یابد .ا گر
قــرار باشــد  30درصد  GDPکشــور را عملیاتی
کنــد بایــد در تصمیمســازی و تصمیمگیــری
حضور داشــته باشــد .ما میخواهیم مسئول
باشیم تا بتوانیم پاسخگو باشیم.
شورایعالی فنی در تصمیمگیریهای بزرگی
نقــش دارنــد ،امیدواریــم اجــازه بدهیــد یــک
عضــو این شــورا ،نماینده شــورای هماهنگی
تشــکلها باشــد که بتواند بعنوان پل ارتباطی
مشکالت بخش خصوصی را منتقل نماید.
بزرگترین مشــکل بخش خصوصی ،نداشــتن
حــق حضــور در صنــف خــودش و نقــش
تعیینکنندگــی میباشــد .آئیننامههــا و
ضوابطــی که مجامع ما را تشــکیل میدهند،
دچار نقصند.
امیــدوارم نقدهایی که جنابعالی در گذشــته

داشــتید امروز با همکاری شــما عمل شود؛ و
مــا این قابلیت را داشــته باشــیم کــه بتوانیم
مسئولیت این کار را بعهده بگیریم.
آغــاز راه بــا نظــام فنــی و اجرایــی و پایــش
پروندههــا و وا گذاری صالحیتها انجام شــده
اســت ما بازوی کمکی هســتیم برای اجرا که
شــما بتوانیــد بهتــر فکــر کنیــد و برنامهریــزی
کنیــد .امیدواریم بتوانیم بــاز تعریفی در نظام
فنی و اجرایی انجام شــود به نحوی که تمام
پروژههــا را در برگیــرد و همــه بتواننــد از یــک
قانونمندی برای توسعه تبعیت کنند.
امیدواریــم بتوانیم به امور ســامان دهیم،
این دوره بهترین فرصت برای ســامان دادن
امور میباشد.
بیانات آقای دكتر نوبخت معاون برنامه ریزی
و نظارت راهبردی رئیس جمهور :
مراتب شــعف و افتخارخود را از حضور تک
تــک  ،حضــار در آغــاز ســخن اعــالم مــیدارم.
ضمن سپاســگزاری از آقای مهندس رحمتی
بابــت ترتیــب و فراهــم نمودن فرصتــی که در
جمــع اعضــای محتــرم شــورای هماهنگــی
باشــم و از ســخنرانان محتــرم که بــه نیکویی
نهادتعامل را تبیین کردند قدرانی مینمایم.
ضمــن هــم نظــری بــا مباحثــی که طرح شــد
البتــه با یــک مبانی اعتقادی کــه  ،دانش مرز
نــدارد و اســتفاده از تجــارب جهانــی محــدود
ً
به هیچ ایدئولوژی خاصی نمیباشــد ،اساسا
مرزهــای ایدئولوژیــک نمیتوانــد مانــع ورود
تجــارب ارزنــده بشــریت در جوامــع مختلــف
باشــد بــا ایــن مبانــی اعتقــادی ،مــروری بــر
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آنچه در جهان گذشــت حدود  60یا  70ســال
گذشته و یا شاید بطور عام آنچه در  300سال
اخیر گذشته است مینمایم.
در این  2مقطع زمانی که گفته شد جوامع
بشــری تجــارب ارزنده ای امــروز در فراروی ما
قــرار داده اســت .شــاید زمــان زیادی از ســال
 1976کــه آدام اســمیت در کتــاب ثروت ملل
) )wealth of nationبــرای اولیــن بــار مبانــی
ایدئولوژیــک اقتصــادی را تبییــن کــرد و نــگاه
اقتصــاد بازار آزاد و نظام بازار را مطرح کردند،
میگــذرد .در آن زمــان عمــده بحثهــا کــه از
دل ایــن نــگاه اقتصادی شــکل گرفت بیشــتر
مبتنــی بــر رشــد اقتصــادی بــود و مدلهــای
مختلف رشد هال ـ دومار و مدل سولویی که
ً
مطرح شــدند یا مدلهــای جدیدی که عمدتا
دانــش پایــه بودند ،ادبیــات جدیــدی را وارد
مباحث عمومی کردند.
بعــد از ســال  ،1950بعــد از جنــگ جهانــی
دوم واژه توســعه بــه ادبیــات اقتصــادی وارد
شــد .در ایــن  50یــا  60ســال اخیــر نیــز ســیر
تطــوری برمفهــوم توســعه گذشــت کــه امــروز
درایــن جلســه بخوبــی صــورت تکامــل یافته
مفهوم توسعه تبیین و مطرح شد.
نهادتعامــل نیــز در رابطــه بــا این نــوع نگاه
تحلیل می شود .
بعــد از  2جنــگ جهانــی کــه مصیبتهــای
بیشماری را برای دنیا بوجود آورد عمده نگاهها
و مباحــث بر این نکته متمرکز شــد کــه در نیمه
دوم قرن باید آرامش را برای دنیا به ارمغان آورد و
تسکینیبرایآالمبشریتدادهشود.
آن ا کســیر که میتوانست آرامش و تسکین را
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به ارمغان بیاورد تحت عنوان Development
یــا توســعه مطرح شــد .اما نگاه به توســعه در
آن زمان با امروز فرق میکند .آن زمان توسعه
را محصول یک رشــد  5تا  7درصد اقتصادی
میدانســتند و دولت را محور توســعه معرفی
میکردنــد کــه در قالــب یــک نظــام برنامهریز
و جامــع میتوانســتند رشــد اقتصــادی  5یــا
 7درصــدی بوجــود آورد کــه نتایــج خوبی به
ارمغــان نیــاورد یعنــی در برخــی کشــورها این
رشــد اقتصــادی ایجــاد شــد و در برخــی دیگر
ایجــاد نشــد .حتــی ایــن رشــد اقتصــادی در
کشــورهایی کــه ایجــاد شــد و بــه آن رســیدند
نیز به آن آرامش و تســکینی که میخواستند
نرســیدند و ایــن رشــد در اختیار همــگان قرار
نگرفت.
بــه همیــن جهــت نســل دوم نظریهپــردازان
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در کنــار رشــد
اقتصــادی وتولید ثروت ،توزیع عادالنه ثروت
هــم مطرح باشــد .نســل دوم نظریهپــردازان
کــه از ســال  1970تا  1990بــه بازتوزیع عادالنه
ثروت هم پرداختند این نیز اتفاق افتاد یعنی
ثروت تولید و توزیع شــد اما آرامش به دســت
نیامد و این جوامع نتواســتند به آن مطلوبی
که تعقیب میکردند ،برسند.
امــا تفاوت نســل دوم در ایــن بود که گفته
شــد چون دولت بزرگ نتوانســت پاســخگوی
ایجاد رشــد  5تا  7درصدی گفته شــده باشد
دولــت باید کوچک شــود و بخــش خصوصی
کارا و فعــال جایگزیــن دولــت شــود و ایــن نیز
فراهم شد  .نتایج بدست آمده از سال 1970
تا 1990نشان داد که بخش خصوصی کارنامه

دكترنوبخت:
بعــد از  2جنــگ جهانــی كــه
مصیبتهای بیشــماری را برای دنیا
بوجود آورد عمده نگاهها و مباحث
بر این نکته متمركز شــد كه در نیمه
دوم قــرن بایــد آرامــش را بــرای دنیــا
بــه ارمغان آورد و تســکینی برای آالم
بشــریت داده شــود.آن ا كســیر كــه
میتوانســت آرامــش و تســکین
را بــه ارمغــان بیاورد تحــت عنوان
 Developmentیا توســعه مطر ح
شد.

دكترنوبخت:
نتایج بدســت آمده از سال 1970
تــا 1990نشــان داد كــه بخــش
خصوصــی كارنامــه درخشــانی
از خــود عرضــه كــرد كــه عمدتا در
شــركتهای خصوصــی بــروز پیــدا
كــرد و مــردم توســط شــركتهای
خصوصــی در توســعه حضور پیدا
كردنــد زیــرا كه نــگاه به توســعه در
قالب رشد اقتصادی بود .
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دكترنوبخت:
برخــی انجمنهــای فرهنگــی
توانســتند در بخشــهای فرهنگــی
وارد شــوند و بــه همیــن ترتیــب
مــردم بــاز توانســتند همانطــور
كــه درعرصــه اقتصــادی در قالــب
شــركتهای خصوصی فعال شــوند
وارد تمــام عرصههــا شــدند و در
تمــام امــور نقــش داشــته باشــند
بنابــر ایــن نهادتعامــل را بایــد در
قالب این نهادها و این قواره دید
و بعنــوان یافتــه دانــش بشــری به
آن احترام گذاشت.

درخشــانی از خــود عرضــه کــرد کــه عمدتا در
شــرکتهای خصوصــی بــروز پیــدا کــرد و مــردم
توسط شــرکتهای خصوصی در توسعه حضور
پیــدا کردنــد زیرا که نــگاه به توســعه در قالب
رشد اقتصادی بود .
از ســال  1990نســل ســوم نظریــه پــردازان
توســعه وارد عمــل شــدند و احســاس کردنــد
همــه توســعه بــا رشــد اقتصــادی حاصــل
نمیشــود .انســان غیــر از اقتصــاد نیازهــای
دیگری نیز دارد .مسائل فرهنگی ،اجتماعی،
زیســت محیطــی و سیاســی مســائل مهمــی
هستند و باید مردم ،در همه زمینهها حضور
پیــدا کننــد .بنابرایــن مــردم همانطــور کــه
توانســتند در قالب شرکتهای خصوصی فعال
شوند و در عرصه اقتصادی پیش بروند .پس
بایــد مردم در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی
و زیســتمحیطی نیز مشــارکت داشته باشند
کــه اینجــا بحــث نهادهــای اجتماعــی مطرح
شدند .احزاب و تشکلهایی بودند که مسائل
سیاســی را دنبال میکردند برخی انجمنهای
فرهنگی توانستند در بخشهای فرهنگی وارد
شــوند و بــه همین ترتیب مردم باز توانســتند
همانطــور کــه درعرصــه اقتصــادی در قالــب
شــرکتهای خصوصــی فعــال شــوند وارد تمام
عرصههــا شــدند و در تمام امور نقش داشــته
باشــند بنابــر ایــن نهادتعامل را بایــد در قالب
ایــن نهادهــا و این قــواره دید و بعنــوان یافته
دانش بشری به آن احترام گذاشت.
دانســتن کافــی نیســت یــا از بهشــت ســخن
گفتــن مــا را بــه بهشــت نمیبــرد .باالخــره ا گــر
قبــول کردیم کــه نهــادی غیردولتــی میتواند
نقش بســزایی در امر توسعه داشته باشد باید
ســاز وکارهای حضور و فعالیــت این نهاد را نیز
فراهم کنیم .شــاید به اندازه فراهم کردن این
نهادها به توســعه نزدیک میشــویم .بنابراین
ا گر ســوال شود که چرا از سال 1325که شرکت
ایرانی ـ امریکایی موریســن ـ نادیسن که بحث
توســعه را مطرح کرد و شــورای توســعه مطرح
شــد و از ســال  1327قانون  7ســاله عمرانی را
نوشــتیم که همــان برنامههای توســعه بودند
و از همــان موقع شــروع کردیــم 5 ،برنامه قبل

از پیــروزی انقــالب و  4برنامــه بعــد از انقــالب
داشــتیم ســرانجام چــه نتیجــهای داشــته
است؟ آیا این همان توسعه است؟ بسیاری از
کشورهای آسیای شرقی هم با ما شروع کردند
آنها به توســعه رسیدند ولی ما نرسیدیم چون
ما فقط گفتیم ،زمینهها را فراهم نکردیم.
مشــکالت زیاد اســت ،ســینهها پر است .چرا
دولتــی کــه بایــد ُم ِمــد حیــات و حامی بخش
پیمانــکاری باشــد ا کنــون دولتــی بدهــکار به
این بخش میباشد.
باالخــره همــراه بــا بخــش خصوصــی بایــد
گامهــای توســعه را برداریــم .گامهــای کافــی
برای توســعه برداشته نشــده است به همین
جهــت از  3پیشــنهاد و درخواســت مطــرح
شده روی چند مورد با هم توافق میکنیم.
 -1اینکه برای نهادتعامل یک هویت حقوقی
و تقنینــی ایجاد کنیم  .من می پذیرم ا کنون
ً
نیــز اتفاقــا بهتریــن زمانــی اســت که مــا داریم
ســاختار ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی را
ً
طراحــی مــی کنیم و حتمــا این جایــگاه نهاد
در تشــکیالت جدیــد ســازمان بایــد تعریــف
شــود .البته لزومــی ندارد که جــزء واحدهای
تشــکیالت دولتی باشــد .ما بعنوان یک نهاد
در کنار خودمان با خط چین تعریف میکنیم
و بعــد به این نهاد هویت میبخشــیم ،بدون
تردید ما اینکار را خواهیم کرد.
 -2نکته دوم که با مناعت گفته شد که الاقل
فصلی یکبار یک جلســه داشــته باشــیم ،فکر
مــی کنــم تا اطــالع ثانــوی هر ماه یک جلســه
باید داشــته باشــیم .از جلسه بعد هم دستور
جلسه باید مشخص و عملیاتی و کاری باشد
و با همفکری هم گامهای توسعه را برداریم و
مشکالت را حل کنیم.
-3موردسومدرخصوصدرخواستعضویتدر
شورایعالیفنی کها گرمنظوراز3عضوشورایکنفر
از مجموعه بخش خصوصی باشد و در جلسات
حضــور یابد ،قول میدهم که اقدام شــود و آقای
مهندس رحمتی هم پیگیری کنند که شاید در
جلسه آینده که با هم خواهیم بود با توافق آقای
مهندسرحمتیآنفردنیزانتخابشود.
بهامیددیداردرجلسات کاریواثربخشبعدی.
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مهندس محمدعطاردیان :بهترين اتفاق در زندگی مفيد بودن در آبادانی کشور است
مناســبت مصاحبــه ای با آقای مهنــدس عطاردیان رئیس هیات
مدیــره این شــرکت صورت گرفت تــا خوانندگان محتــرم ماهنامه
پیام آبادگران بیشتر با وی آشنا شوند.
آقــای مهندس با تشــکر از وقتی كــه در اختیار ماهنامه ما قرار
دادید ،لطفا بفرمایید شــركت «عطاردیان» دقیقا در چه زمانی
تاسیس شد و اولین فعالیت عمرانی شما در آن شركت چه بود؟
بنــده پــس از فــار غ التحصیلــی بــه مــدت چهــار ســال در شــرکت
راپــل بــا مهنــدس ابوطالــب گوهریــان ،اســتاد خود در دانشــکده
فنــی دانشــگاه تهــران همــکار بــودم و در اول مهرماه ســال 1342
از آن شــرکت خــارج شــدم .در حال تهیه پاســپورت بــودم تا برای
ادامه تحصیل به خارج بروم که دوســتم آقای گذشــتی پیشنهاد
داد قســمتی از پــروژه اتوبــان کــرج را بگیریــم .اتوبــان کــرج تــازه
شــروع شــده بود و به  8 -7پروژه تقســیم شــده بود تا هر شــرکتی
قســمتی از آن را انجام دهد .در اول آبان  1342شــرکت توفان را با
قراردادی که روی کاغذ بود تاسیس کردیم و کار مربوط به اتوبان
را انجــام دادیــم .بالفاصلــه حــدود دو کیلومتــر از اتوبان کــرج را از
شــرکت پارادایس دســت دوم گرفتیم و انجام دادیم و حدود 350
هزارتومان ســود بردیم .شــرکت توفان را ثبت رسمی کردیم و بعد
از رتبه بندی به طور جدی وارد بازار کســب و کار شــدیم .در اول
اردیبهشــت  1366شــرکت توفان تغییر کاربری داد و من با شرکت
«عطاردیان» فعالیت حرفه ای خود را ادامه دادم.
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مهنــدس محمــد عطاردیان در بهمــن  1315در تهران به دنیا آمد
و فــوق لیســانس خــود را در ســال  1338از دانشــکده فنــی تهران
دریافــت کرد .وی در کنار فعالیت مســتمر خــود در عرصه آبادانی
کشــور ،دبیــر کل کانــون عالــی انجمــن صنفــی کارفرمایــی ایــران،
دبیــر انجمــن شــرکتهای ســاختمانی ،عضــو هیــات امنــاء کانــون
فــار غ التحصیــالن دانشــکده فنــی ،عضــو شــورای عالــی اشــتغال
و عضــو شــورای حکام ســازمان بین المللــی کار و چنــد نهاد دیگر
هستند.
جشــن پنجاهمیــن سالگشــت شــرکت مهندســی و ســاختمانی
عطاردیــان در اولیــن هفتــه از آبــان مــاه برگــزار شــد .بــه همیــن

آیــا در طــی این دوران شــركت شــما پــروژه هــای تاثیرگذاری
داشــته اســت كه مطرح كردن تجربه حاصل از آنها راهگشای
مهندسان نسل جدید باشد؟
ما در این شــرکت مجموعا حدود هزار و  300کیلومتر راه اعم از راه
روستایی ،فرعی ،اصلی و اتوبان ساختیم و در حدود یک میلیون
و ســیصد هزار مترمربع زیربنای کار ســاختمانی مســکونی ،اداری
و صنعتــی انجــام دادیــم که چند مــورد از آنها از لحاظ مهندســی
شــاهکارهای مهندسی هســتند که به خاطر آنها جایزه جشنواره
ساختمان را گرفتیم.
ترمیم پل قطور که در جنگ مورد اصابت موشــک قرار گرفته بود
از جمله این کارها بود .این پل قوسی در سال  1349با همکاری

شــرکتهای ایرانی ،آمریکایی و اتریشــی ساخته شده بود و در طول
جنــگ ایران و عراق بارها آماج حمالت هوایی دشــمن قرار گرفت
که در آخرین آنها آســیبهای نســبتا جدی به آن وارد گردید .در آن
ســالها گروه مهندسی راه آهن کشــور به همراه شرکت عطاردیان و
ســانو توانســتند مجددا پــل را ترمیم و آماده بهره بــرداری نمایند.
ما پایه ها را بازســازی و زیر بمباران عراقی ها پل را درســت کردیم.
کار شــاخص دیگــری کــه از لحــاظ مهندســی انجــام شــده ترمیــم
اسکله های بتنی بندر امام خمینی است که در اثر نفوذ کلروسولفات
آرماتورهــای آن تمامــا پوســیده و بتــن آن تخریــب شــده بــود و
اســکله در حــال پایین ریختن بود .ســومین کار شــاخص از لحاظ
فنــی و مهندســی در منطقه ویژه پتروشــیمی ماهشــهر بــود که در
آنجــا خیابــان مرکــزی در شــرایطی کــه از دو ســه جــای آن خورهــا
(پیش رفتگی دریا در خشکی) رد می شدند ساختیم .پیشرفتگی
دریا با عمق  15-10متر بود و نمک بحر در طی ســالیان دراز طبقه
بســته و ســفت شــده بود .باید از روی این منطقه خیابان را عبور
می دادیم .برای همین یک کارشناس از انگلیس آوردیم تا فرشی
از ژئوتکستال را روی خورها پهن کنیم .بعد از ساحل ماسه بادی
آوردیــم و حــدود  17-16متــر ماســه بادی ریختیم تا فشــار ماســه،
آن طبقه از نمک را بشکند و نمک و آب و لجن از گودال پس زده
شوند و ماسه جایگزین گردد.
کارهــای ارزشــمند زیــادی صــورت گرفتــه و در حــال حاضــر
در شــهرک پردیــس در شــرق تهــران خط لولــه گازی با قطــر  48اینچ
) 120سانتی متر) که قرار بود از وسط شهرک رد شود با توجه به خطراتی
که چنین امری در بر دارد شرکت ما از اسفند سال گذشته در حال تغییر
مکان این خط لوله و انتقال آن به بیرون از محدوده شهری است.
با توجه به حضور شــما در جلســات شــورای عالی اشــتغال
آیــا شــركت شــما قدمهــای موثــری در راســتای اشــتغال زایــی و
كارآفرینی برداشته است.
در کار عمرانی نوســان در تعداد نیروی انســانی شــاغل زیاد است.
در حال حاضر حدود  300نفر در شرکت ما فعال هستند .می توان
گفت در طی این ســالها شــرکت ما به طور متوســط همیشــه برای
 200نفر شغل ایجاد کرده است.

در طی ســالهای متمادی كه از فعالیت جنابعالی در صنعت
احــداث مــی گذرد ،كــدام اتفــاق تلخ یا شــیرین بیشــتر از همه
شما را تحت تاثیر قرار داده است؟
بهترین اتفاق در زندگی من این است که توانسته ام برای مملکت
خــودم کار کنــم و در آبادانــی کشــور مفید واقع شــوم .مهندســان
ایــن کشــور ســرزمین هایی را آبــاد کرده انــد که پیــش از آن ،حتی
یــک لحظه زندگــی در آنجا توانفرســا بود .تبدیل چنــان مکانی به
جایی آباد و قابل ســکونت احســاس خوبی را به همراه دارد .البته
اتفاقــات نا گوار نیز در این مســیر کم نبــوده اند ،در مورد خود من،
حادثــه مــرگ دلخــراش بــرادرم در ســال  1372ضربــه بزرگــی بــود.
ایشــان فوق لیســانس علوم اقتصاد و مدیر ماشین آالت شرکت ما
بودند که در حین کار زیر بولدوزر رفت.
آقای مهندس عطاردیان ،برای جوانانی كه قرار اســت نسل
جدید مهندسان كشور باشند چه توصیه ای دارید؟
من همیشه یک جمله را در ذهن ام دارم و از آن استفاده می کنم
و آن این اســت که «از شکســت نترســید ،مقابله کردن با شکست
 50درصد موفقیت را برای شــما فراهم می کند» .جوانان ما نباید
از شکســت بترســند .بایــد جلــو برونــد و از شکســتهای خود درس
تــازهای بــرای پیشــرفت بگیرنــد .لــذت زندگــی در تبدیــل کــردن
شکســت به پیــروزی اســت .آنچه مهم اســت انتخــاب یک هدف
و پیمــودن مســیر بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف اســت .موفقیــت
رســیدن به هدف نیســت بلکــه کامیابی در مبــارزه و حرکت در راه
آن اســت .به مجردی که انســان از تالش دســت بکشــد شکســت
خــورده اســت .توجــه بیــش از انــدازه به هــدف نیــز نباید فــرد را از
زیبایی های مسیر غافل کند .چرا که زندگی یعنی همین لحظات
و دقایقی که سپری می شود.
آقای مهندس عطاردیان در پایان ا گر نکته ای از قلم افتاده
بیان بفرمایید.
در پایــان از همــه همراهــان و همکارانم که هر کــدام در دوره ای از
این مسیر پر فراز و نشیب همراهم بودند تشکر می کنم چرا که هر
کدام از آنها خوب بودند یا بد درسی به من آموختند که مرا در طی
کردن بقیه مسیر یاری داد.

پیام آبادگران

جنابعالــی دبیــر كل كانــون عالــی انجمــن صنفــی كارفرمایی
ایــران ،دبیــر انجمن شــركتهای ســاختمانی ،عضو هیــات امنا و
نائــب رئیس هیــات مدیره بنیاد حامیان دانشــکده فنی ،عضو
شــورای عالی كانون فار غ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه
تهــران ،عضــو شــورای عالــی اشــتغال و عضــو شــورای حــکام
ســازمان بیــن المللی كار و چنــد نهاد دیگر هســتند .این همه
فعالیت را چگونه هماهنگ می سازید؟

باید برای ایجاد هماهنگی مدیریت شود .ما مدیریت را از سرمایه
و مالکیــت جــدا کــرده ایــم و ترتیبــی اتخاذ نمــوده ایم که پرســنل
هم در منافع ســهیم باشــند .البته سیاستگذاریهای کلی بر عهده
مدیران ارشــد اســت .خــود من نیز همواره ســعی دارم به مســائل
جزئی مربوط به همه این سازمانها تسلط داشته باشم.
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تبریك به معاونان
منتخب وزارتخانهها

انجمن شــركتهای ســاختمانی حســن انتخــاب مدیران ارشــد وزارت صنعــت و معدن
و تجــارت را تبریــك و تهنیــت عرض مینمایــد و برای آنها توفیــق روزافــزون از خداوند بزرگ
مسئلت مینماید .انتصاب مدیران این وزارتخانه به شرح زیر به اطالع همگان میرسد:

جناب آقای مهندس حسین حاجیپور ،مدیركل محترم وزارت صنعت و معدن و تجارت
جناب آقای مهندس احمد دوست حسینی ،قائممقام محترم وزیر صنعت ،معدن و تجارت
جناب آقای مهندس مسعود موحدی ،قائممقام محترم وزیر در امور كسب و كار
جناب آقای دكتر جعفر سرقینی ،معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی
جناب آقای مهندس محسن صالحینیا ،معاون محترم امور صنایع و اقتصادی
جناب آقای مهندس حمید اشتری ،معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
جناب آقای مهندس حسن یونس سینکی ،معاون محترم توسعه بازرگانی داخلی
جناب آقای مهندس محمدصادق مفتح ،معاون محترم توسعه فناوری اطالعات وتجارت الکترونیکی
جناب آقای دكتر ولیاهلل افخمی راد ،معاون محترم وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رئیس كل سازمان توسعه تجارت
جناب آقای مهندس غالمرضا شافعی ،معاون محترم وزیر و رئیس هیأتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنعت
جناب آقای دكتر مهدی كرباسیان؛ معاون محترم وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
جناب آقای مهندس سیدجواد تقوی ،معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان
جناب آقای مهندس عباس قبادی ،معاون محترم وزیر و مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی
جناب آقای دكتر محمدتقی كرهای ،معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمینشناسی و ا كتشافات معدنی
جنابآقایمهندسسیدمحمدعلیسیدابریشمی،معاونمحترم وزیرومدیرعاملسازمانصنایع كوچكوشهركهایصنعتیایران

انجمن شــرکتهای ســاختمانی حســن انتخاب مدیران ارشــد وزارت نفت را تبریك و تهنیت عرض
مینمایــد و بــرای آنها توفیــق روزافزون از خداوند بزرگ مســئلت مینماید .انتصــاب مدیران این
وزارتخانه به شرح زیر به اطالع همگان میرسد:
جناب آقای مهندس حمداهلل محمدنژاد ،معاون محترم وزیر در وزارت نفت
جناب آقای دكتر علی ماجدی ،معاون محترم امور بین الملل و بازرگانی
جناب آقای مهندس منصور معظمی ،معاون محترم برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروكربوری
جناب آقای مهندس محسن خجسته مهر ،قائممقام محترم معاونت برنامهریزی

پیام آبادگران
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انجمن شركتهای ساختمانی حسن انتخاب
مدیــران ارشــد وزارت راه و شهرســازی را
تبریــك و تهنیــت عرض مینمایــد و برای آنها
توفیــق روزافــزون از خداونــد بزرگ مســئلت
مینماید .انتصاب مدیران این وزارتخانه به
شرح زیر به اطالع همگان میرسد:
جناب آقای مهندس محسن نریمان ،معاون محترم
و مدیرعامل شركت مادرتخصصی عمرانشهرهای جدید
جناب آقای مهندس احمد مجیدی ،مسئول محترم امور هماهنگی استانها
جناب آقای مهندس محمد سعیدیكیا ،قائممقام محترم وزیر و معاون هماهنگی امور مناطق
جناب آقای دكتر علی محمد نوریان ،قائممقام محترم وزیر در امور هوانوردی وهواشناسی
جناب آقای مهندس سیدمجید برهانی ،مشاور محترم وزیر در امور مهندسی و ساخت

انجمن شــركتهای ســاختمانی حســن انتخاب مدیران ارشــد وزارت نیــرو را تبریك و تهنیت عــرض مینماید و برای
آنهــا توفیــق روزافــزون از خداونــد بزرگ مســئلت مینماید .انتصاب مدیــران این وزارتخانه به شــرح زیر به اطالع
همگان میرسد:
جناب آقای مهندس ستار محمودی ،قائممقام محترم وزیر نیرو
جناب آقای مهندس علیا كبر مهاجری ،معاون محترم وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی
جناب آقای مهندس علیرضا دائمی ،معاون محترم در برنامهریزی و امور اقتصادی
جناب آقای مهندس هوشنگ فالحتیان ،معاون محترم وزیر در امور برق و انرژی
جناب آقای مهندس حمیدرضا جانباز ،مدیرعامل محترم شركت مهندسی آب و فاضالب

انجمن شــركتهای ســاختمانی حسن انتخاب مدیران ارشد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
را تبریــك و تهنیــت عــرض مینمایــد و بــرای آنهــا توفیــق روزافــزون از خداونــد بــزرگ مســئلت
مینماید .انتصاب مدیران این وزارتخانه به شر ح زیر به اطالع همگان میرسد:
پیام آبادگران

جناب آقای دكتر احمد میدری ،قائممقام محترم وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
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دلیل چیست؟

سرگردانی اتوبانی که با بهرهبرداری از آن هزینههای ساخت آن مستهلک میشود ؟

پیام آبادگران

18

18

مهندس محمدعلی پورشیرازی

یکی از چندین پروژه سرگردان وزارت راه و ترابری مسیر تهران  -شمال است كه دراصل تصوب آن بنام پروژه (كن به شهرستان نور)
در ســال  1356توســط مهندســین مشــاور مجرب و با ســابقهای ،مطالعه گردید و در اداره كل نظارت فنی آنزمان تصوب شــد .مقرر بود
ایــن پــروژه حدا كثر تا ســال  1364باتمام برســد آنهــم با برآورد  32میلیارد تومان كه همراه این پروژه اتوبان سراســری شــمال نیز بطول
 572كیلومتر كه از شهرستان پونل 86 -كیلومتری بندرانزلی -شروع و به بندرتركمن ختم میگردید كه این مسیر توسط دو مهندسین
مشاور بسیار مطلع و آ گاه مطالعه و توسط وزارت راه آن زمان مصوب گردید.
مقرر بود هر دو اتوبان تا ســال  1364باتمام برســد و بعنوان مســیرهای قطب گردشــگری ایران باشــند .مســئول مطالعات هر سه پروژه
در مهندســین مشــاور دو نفر از مهندســین بســیار مجرب بودند .مســیر مطالعه و نقشــهها و مدارک تهیه و مصوب گردید اما متأسفانه
بعلــت بیتوجهــی وزارت راه و ترابــری مدتها فراموش گردید .تا اینکه حدود  20ســال قبل آنرا به واحدی كــه بیانیه ماموریت آن مربوط
به ســازندگی امور زیربنائی نبود یعنی بنیاد مســتضعفان وا گذار گردید و البته در این ده ســال اخیر به دلیل عدم عنایت به این پروژه و
َ
َ
پروژههای دیگر وزارت راه وترابری زیان بســیاری ایجاد گردید و اتوبان سراســری كه اصال كســی از آن خبر ندارد و نمیداند اصال مدارک
مصــوب آن كجاســت و اتوبــان كــن بــه نــور كــه بعلت نظــرات شــخصی از نیمــه راه آن را قطع و از نــور به چالــوس منتقل نمودنــد كه هم
مطالعات آن كافی نیست هم هزینه آن بمراتب سنگینتر شده استضمن اینکه آن را تغییر مسیر دادند كه خود مقوله جدائی است.
بایــد توجــه نمــود طــر ح ایــن دو اتوبــان درجهــت جذب توریســت بود و با توجــه به نظــرات جناب آقای مهندس خاشــع كه در نشــریه
همشهری چاپ فرمودند باید عنایت نمود كه مقرر بود اتوبان سراسری وظیفه تقسیم ترافیک را درشمال بر عهده داشته باشد و این
اتوبان سراسری بصورت آزاد راه ( )Free Wayطر ح گردد و پیش بینی شده بود كه حداقل در هر  5كیلومتر یا درمبادی خاص شهرهای
درمســیر دارای خروجی و ورودی باشــد حتی حدود  25ســال قبل شــخصی كه یکی از شــهركهای بزرگ را ســاخته بودند اعالم آمادگی
نمود كه اتوبان كن به نور را بسازد فقط درباره اخذ حق اتوبان و شرایطی بلحاظ زمینهای مسیر داشتند كه مورد موافقت قرار نگرفت
و ایشــان هم منصرف شــدند .درهرصورت این دو اتوبان از مســیرهای بسیار خوب و درآمدزا میباشد كه باید توسط خود ایرانیها كه
َ
توان دارند و بارها آن را به اثبـــات رســانیدهاند ســاخته شــود ،اما اینکه این راه را نســازند و بجای آن مثال راه فیروزكوه كه موجود اســت
یــا راه هــراز یــا راه قزوین  -رشــت تکمیل شــود دو مقایســه معالفارق اســت كه با بحــث فنی و عددی قابــل قبول نخواهد بــود لذا نباید
گفت«این نباشد چون آن سه جوابگو هستند».
درســت نیســت چون االن این ســه هستند و هزینه هم میشوند ولی جوابگو نیســتند چون فیروزكوه شرق مطلق است قزوین -رشت
غرب است ،چالوس با توجه به پیچ و خم های مسیر ،مسیر خاصی میباشد كه بحثی بسیار فنی دارد .البته باید اذعان نمود بلحاظ
فنی دو مسیر هراز و چالوس بسیار مسیرهای درست و با مطالعه بوده است ولی برای آن مقدار ترافیک و سرعتهای آن زمان كه نیاز به
اصالحات دارد و مرحوم آقای مهندس آبراهامیان مقدماتی را درسال  55و 56و 57تهیه نمودند كه تعطیل شد و با این مقدمه بسیار
كوتاه ،چکیده مقاله همکار گرامی جناب آقای مهندس خاشع در روزنامه همشهری جهت همکاران درج میگردد.

بازخوانی پرونده پروژهای که توجیه اقتصادی ندارد

ی ݥد ݥر ݥاح ݥد ݥا ݥ
ت ب ݥا ݥزنگ ݥر ݥ
ض ݥر ݥو ݥر ݥ
ث
آزاد راه تهران  -شمال

گرچــه طــی ســالهای گذشــته آزادراه تهــران -شــمال همواره
یکــی از ســوژههای خبــری بــوده امــا در مقاطــع تغییــر وزرای
راه ،بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار میگیــرد زیــرا ایــن آزادراه
پروژهای اســت که ا کنون با گذشــت 17ســال از انعقــاد قرارداد
آن4 ،رئیسجمهور و 10وزیر راه با آن دستبهگریبان بودهاند.
مهندس عباس آخوندی در حالی بهعنوان وزیر راه و شهرسازی
ســکاندار هدایت این وزارتخانه در دولت یازدهم شــد که پیش
از اخــذ رأی اعتمــاد از مجلس شــورای اســالمی ،تکمیــل آزادراه
تهــران -شــمال را از اولویتهــای اصلــی خــود عنــوان و وعــده
بهرهبــرداری آن در مــدت 4ســال وزارت خــود را مطــرح کرد .اما
بعد از بازدید از این آزادراه با اصالح وعده خود تأ کید کرد که هر
نوع اظهارنظر و تصمیمگیری در مورد این پروژه منوط به بررسی
همهجانبه طرح خواهد بود و قول دادکه تا یکماه آینده تصویر
روشن و شفافی از وضع این طرح ارائه کند.
در ســال 1356مقــرر شــده بــود تــا آزادراه تهــران -شــمال بــا
هزینهای معــادل 32میلیارد تومان در مقابل دریافت 10ســال
عـــوارض در مــدت 5ســال احـــداث شــود امــا در ســال1375
تصمیم بر آن شد که ایـن آزادراه بـا هزینهای حـدود 154میلیارد
تومــان در مقابــل تهاتــر زمیــن و اخذ عــوارض در مدت 7ســال
ساخته شود .با وجود این ا کنون پیشبینی میشود که برای
اتمــام این پروژه حدود 100برابر مبلغ قرارداد ســال1375منابع
مالی مورد نیاز بوده و از ســوی دیگر کیفیت راهها و محورهای
شــمالی کشــور و توزیــع ترافیــک آن تغییــر کرده اســت .ا کنون
5محور مواصالتی فیروزکوه به مقصد قائمشهر ،هراز به مقصد
آمــل ،چالــوس به مقصد شــهر چالــوس و آزادراه و جــاده قدیم
قزوین  -رشــت امکان تردد از تهران به شــمال کشــور را فراهم
متوسط روزانه سواری آن در سال 1391حدود 137هزار وسیله
نقلیــه بــوده کــه از این تعــداد حدود 22هــزار وســیله نقلیه آن
(معادل15درصد)سهم جاده چالوس است.

مســئله دیگــر ،نحــوه توزیــع ترافیــک خروجــی از محورهــای
شمالی است .با توجه به اینکه فاصله کوه به دریا در محدوده
نــور تــا رامســر نزدیکترین فاصله اســت ،محورهــای جایگزین
موازی و کمربندیهای مناســب بــرای توزیع ترافیک خروجی
از آزادراه شــمال وجــود نداشــته و مقرر شــده در ایــن محدوده
نور -رامســر برطرف شــود؛ موضوعی که فعال در حد طرح باقی
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میکننــد که مطابق آمار ســازمان راهداری در مجموع ترافیک

سهم آزادراه در توزيع ترافيک

مانــده اســت .بنابرایــن بــدون حــل ایــن مشــکل ،ترافیــک در
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مشــکل محور کناره با ساخت آزادراه دریا و 2طبقهکردن محور

ورودی چالــوس بــا ازدحــام و پــسزدن خودروهــا مواجــه خواهد

آزادراه تهــران -شمـــال میتــوان ظ ــرف چندماه آزادراه پـــل زال -

شــد و بدیهی اســت با ســاخت آزادراه تهران -شــمال نیــز بهعلت

اندیمشک که محور کنونی آن باالترین سهم در حوادث جادهای

ترافیک القایی سهم محور تهران  -چالوس در حملونقل شمال

محورهــای اســتان خوزســتان را دارد تکمیــل یا با10درصــد هزینه

کشــور افزایــش خواهد یافت کــه البته این موضوع بــه پارامترهای

آزادراه تهران -شمال ،آزادراه اصفهان  -شیراز به طول 210کیلومتر

مختلفــی از جملــه میــزان عــوارض آزادراه ،کیفیــت راه ،ترافیــک و

که 138کیلومتر مســیر فعلی را نزدیکتــر میکند و یا آزادراه ارا ک -

پارامترهای گردشــگری منطقه بســتگی دارد .حتــی درصورتی که

خرمآباد که با طول 134کیلومتر به میزان 46کیلومتر مسیر کنونی

با شــرایط مناســب ،ترافیــک ایــن محور50درصد افزایــش یابد نیز

را کوتــاه میکنــد اجرایی کرد .با این شــرایط آیا بهتر نیســت منابع

بهعلــت تـــوزیع ترافیــک در آزادراه جدیــد و مـــحور قـــدیم ،ســهم

مالی موجود را صرف بهسازی راههای کنونی کرد؟ از سال 1388تا

ایـــن آزادراه بیشتر از 20درصد تـــردد در شمال کـشور نخواهد بود.

1391بــا وجــود افزایــش بیســابقه تعــداد و حجم عبــور خودروها،

تاثیــر حداقلــی احــداث آزادراه تهــران  -شــمال بــر توزیــع ترافیــک

میــزان آســفالت مصرفشــده بــرای روکــش راههــای موجــود از

در حالــی اســت کــه همه مســئوالن و دســتاندرکاران به درســتی

حــدود 24هزارتن بــه حدود 8هزارتن کاهش یافتــه که این امر به

میدانند که بودجههای عمرانی راهســازی تکافوی ســاخت این

مفهوم آن اســت کــه راههای موجود در حال فرسودهشــدن بوده

آزادراه را نمیکنــد و بایــد کل بودجــه عمرانی 10ســال آتی کشــور را

و درصورت عدمروکش جـــادهها ،در آیندهای ن ــهچندان دور باید

صــرف ســاخت ایــن آزادراه کنیــم .از ســوی دیگــر نرخهــای فعلی

کل روسازی راهها با هزینه سرسامآوری تعویض شود.

حملونقــل پاســخگوی جذب ســرمایه نبوده و بدیهی اســت که
زمانی سرمایهگذاری بخش خصوصی زیرساختهای حملونقل
محقــق میشــود که با اجرای یــک پروژه بتوان ســوددهی کافی را

بررسی جایگاه آزادراه تهران -شمال از جنبه گردشگری نیز بیانگر

تضمین کرد .بر این اســاس ا کنون بیشــتر کســانی که در ســاخت

واقعیتهــای دیگــری اســت .از آنجا که محورهای شــمالی کشــور

ایــن آزادراه ســرمایهگذاری کردهاند اظهار پشــیمانی کردهاند و به
همیــن دلیل در چند ســال گذشــته چندیــن آزادراه با طول بیش
از 1300کیلومتر که قرارداد مشــارکت احداث آنها منعقد و عملیات
اجرایی تعدادی از آنها نیز شروع شده بود ،متوقف شده است.

نبود توجيه اقتصادی
برای اطمینان از بازگشــت سرمایهگذاری در این آزادراه الزم است
بهمنظــور ســاخت مناطــق 2و 3آزادراه تهــران -شــمال بــه طــول
69کیلومتــر بــرای هــر خودروی ســواری عوارضــی معــادل 200هزار
تومــان و در شــرایط تفاهمنامــه موجــود کــه ســرمایهگذار فقــط
25درصــد هزینه آن را متقبل شــده حدود 50هــزار تومان دریافت
شــود کــه جامعــه ایــن ارقــام عــوارض را نپذیرفته و ســبب کاهش
شــدید حجم عبور و مرور از این محور خواهد شــد .از ســوی دیگر
اختصــاص بودجههــای عمرانــی یــا منابــع مالــی ناشــی از تهاتر به
طرحهــای راهســازی نیــز بایــد براســاس طــرح جامــع حملونقل
صورت گیرد و در شــرایط فعلی با هزینهای معادل20الی30درصد
هزینــه احــداث آزادراه تهــران  -شــمال میتــوان در مــدت زمــان
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قابلقبولی تمامی محورهای شــمالی کشــور که بیش از 80درصد
فیروزکوه و هراز به بزرگراه یا قسمتهای باقیمانده آزادراه تهران-
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قزویــن  -رشــت) را تـــکمیل کــرد .همچنیــن با یـــکدرصد هـــزینه
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آزادراه تهران -شمال از منظر گردشگری

تــردد بــه ایــن منطقه از طریــق آنها صــورت میگیرد(شــامل محور

عمدتــا وظیفــه جابهجایــی گردشــگران را بهعهده دارنــد ،باید در
ســـاخت محورهــای مواصالتی جدید به این منطقــه نظیر آزادراه
تهران -شــمال ،جاده قزوین  -الموت  -تنکابن و جاده هشتگرد
 طالقان  -تنکابن که ســبب عزیمت تعداد بیشــتر گردشگران بهشــمال کشــور میشــود ،زیر ســاختهای موجود در ایــن مناطق
از قبیــل محــور کنــاره و تاسیســات مــورد نیــاز گردشــگران مدنظر
قرارگیــرد؛ چرا کــه امکانــات موجود جوابگوی خیل زیاد مســافران
فعلــی نیــز نبــوده اســت .با این شــرایط آیا بهتر نیســت با ســاخت
آزادراه بــرای ســایر شــهرهای کشــور ،گردشــگران را در شــهرهای
مختلف تـــوزیع و موجبــات رونق آنها را فراهم کرد؟ بهطور مثـــال
بــا ســاخت آزادراه ســاوه  -همــدان مســیر تهــران بــه همــدان بــه
کمتــر از 300کیلومتــر کاهــش یافتــه و باعــث خواهد شــد تــا برخی
حتــی تعطیــالت یکروزه خــود را در همدان بگذراننــد یا میتوان
بــا ســاخت آزادراه ارا ک  -خرمآبــاد مســیر تهــران به خرمآبــاد را در
کمتــراز 5ســاعت طــی و ســبب رونــق منطقــه لرســتان کــه بهحق
سرزمین آبشارهای خروشان نامیده شده را فراهم کرد .همچنین
میتــوان با ســاخت کنارگــذر اصفهــان و آزادراه اصفهان  -شــیراز،
مســیر تهران به شــیراز را که مرکز فرهنگی کشــور اســت به کمتر از
8ساعت کاهش داد و زمینه رونق این شهرها را فراهم کرد.

نتیج ݥ ݥه
کالم آخــر اینکــه پیشــنهاد میشــود کــه منطقه یــک محــور آزاد راه
تهران -شــمال که تأثیر بهســزایی در کاهش طول مســیر و ترافیک
محور اشــباع شــده تهران -کرج دارد ،تکمیل شــود؛ چرا که حدود
60کیلومتــر از کاهــش حــدود 65کیلومتــری مســیر آزادراه تهــران -
شــمال ســهم منطقه یک اســت .از ســوی دیگر همه میدانند که
وجــود جاذبههــای گردشــگری طبیعــی ،محــور کــرج -چالــوس را
بهویــژه در منطقــه هزارچم بهعنوان یکی از جادههای گردشــگری
جهان مطرح کرده و بر این اساس شاید کمسلیقگی باشد که عبور
گردشگران را در این ناحیه از فضای زیبای جاده به داخل تونلها
و ترانشــههای عمیق هدایت کرد و هزینههای بسیار گزافی را برای
احداث ،نگهداری و تهویه آن در دوران بهرهبرداری متحمل شــد.
این در حالی است که مطابق استانداردهای جدید جهانی راههای
گردشگری نظیر محور چالوس را با استاندارد سبزراه ((Green road
طراحی و احداث میکنند بهگونهای که ســعی میشود خود مسیر
بــرای گردشــگر هدف باشــد نه وســیله زیرا مســافرین ،عبــور از این
محورها را به قصد ســیاحت و تفریح انتخاب میکنند .با این روند
بهتــر اســت گــردش و ســیاحت گردشــگران از همان ابتدای مســیر
شــروع شــود و عجلــهای نباشــد تــا زودتر به مقصد برســند .بیشــتر
مســافران شــمال کشــور که در تابســتان به آن ناحیه سفر میکنند
بهخاطــر هوای مرطوب منطقه ســعی دارند تا به ارتفاعات منطقه
نظیــر کالردشــت ،جواهــرده و ...برونــد ،پــس چــه بهتر کــه در حد
فاصل مناطق 2و  ،3یک راه اصلی با اســتاندارد ســبزراه برای تردد
از تهــران به شــمال احــداث و جاده موجود نیز برای تردد از شــمال
بــه تهــران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ا کنــون نیــز در اوج ترافیک با
یکطرفهشــدن جاده از مرزنآباد به ســمت کرج ،مشــکل عمدهای
در تــردد خودروها وجود نداشــته و ترافیک ســنگین در محور کرج
به تهران شکل میگیرد .از سوی دیگر میتوان با اختصاص بخشی
از زمینهای اطراف این سبزراه برای ایجاد فضاهای گردشگردی،
اقامتی و تفریحی قســمت عمده هزینههای الزم برای ساخت این
سبزراه را نیز تأمین کرد .از آنجا که بدیهیترین حق مردم ،داشتن
اطالع واقعی و صحیح از مســائل اســت ،درصورتی که متولیان امر
صریــح و صادقانه اطالعرســانی درســتی در مورد طرحهــا ،منابع و
نیازها به مردم داشــته و اجازه دهند در فضای کارشناسی طرحها
مورد بررسی قرارگیرد ،طبعا با حمایت و پشتیبانی مردم نیز مواجه
سوژههای خبری تبدیل نمیشود (.خدایار خاشع  -کارشناس راه

و دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در ساخت آزادراهها)
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شــده و اینگونــه طرحهــا با مســائل حاشــیهای روبهرو نشــده یا به
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ماندگاری شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای
مهندس ّفر خ جمالی -عضو هیأتمدیره انجمن

در نوشــتار آقــای مهنــدس طبیــبزاده بــه عنــوان
مانــدگاری شــركتهای پیمانــکاری و مشــاورهای
مطالب بســیار مفید و ارزندهای را مشاهده نمودم
كه الزم دیدم ضمن تشــکر از ایشان چند سطری با
بضاعــت كم خــود بصــورت خالصه در تائیــد موارد
مطرح شده از سوی ایشان بنویسم .

بنظــر اینجانب بــرای ماندگاری شــرکتها نباید از زاویــۀ مالکیتی به
آنها برخورد شود  ،بلکه میبایست ساختار مدیریتی شرکت تقویت
شــده و از مدیــران ارزنــده و قــوی همراه بــا مدیران کــم تجربه و با
سابقۀ کمتر جهت تکامل و ایجاد تحول در شرکت و به روز نمودن
فعالیتها استفاده نمود .
ّاما با کلیۀ مســائل مطرح شده همانطوریکه آقای مهندس طبیب
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زاده اشــاره نمودند  ،شرایط و سیستم نهادهای دولتی و حکومتی
در ایــران و نحــوۀ برخــورد آنهــا با بخــش خصوصی به نحــوی انجام
میگردد که موجب جلوگیری از تثبیت و ماندگاری بخش خصوصی
شده و در پارهای موارد موجب فروپاشی آنها نیز میشود.
باید گفت! با وجود رانتها و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی چگونه
میتــوان از بــه خطر افتادن ماندگاری شــرکتهای بخش خصوصی
ً
جلوگیری نموده و آنرا به حداقل رساند و عمدتا مشاهده میشود
جایگاه ابراز وجود اجتماعی این بخش بســیار تنگ اســت و تالش
بــرای مانــدگاری بخش خصوصی بســیار کم و محدود میباشــد و
شــرایط حاصله باعث تنگتر شــدن شــعاع فعالیت و عدم گسترش
بخش خصوصی میباشــد ،بدین لحــاظ با نگاه نابرابر دولتمردان
و صاحبنظران به بخش خصوصی کشــور و عدم وجود یک بستر
صحیــح و قانونــی مثبــت و ایجاد رویۀ قانون مــداری بر پایۀ اصول
درســت و متکی بر صــالح و مصلحت جامعه نمیتــوان به تداوم و
پایداری و ماندگاری شرکتها اطمینان داشت.
بدین لحاظ با شــرایط موجود ا کثر شــرکتها حتی با مدیریتهای به
روز شــده و توانمنــد ،نمیتوانند پایدار بماننــد و در مقاطع خاص
دچار فروپاشی و اضمحالل میگردند.

یکی از اصول و عوامل اصلی ماندگاری به روز بودن و به روز شدن
ً
شــرکتها اســت و عمدتا شــرکتهای بخش خصوصی باید بتوانند با
شرایط محیطی و روز خود را تطبیق داده و هماهنگ کنند.
متأســفانه باید گفت جامعۀ ایرانی حفظ ارزشــها را بلد نیســتند و
بــر این مهم تکیه نمینمایند ،ما در جامعهای زندگی میکنیم که
عدهای سودجو برای بقای خود ،تیشه به ریشۀ هر چه که ساخته
شــده و الگوی درســت دارد و به عنوان ارزش محســوب میشــود،
زدهانــد .بــه این نکته بایــد توجه نمود که یکی از رمــوز ماندگاری،
حفظ ارزشهاســت و دیگــری برخورداری از اخالق صحیح و ســالم
در کار و زندگــی روزمره میباشــد ،ماندگاری بــا خیانت امکانپذیر
نیســت و بــا دورویــی و دوگانگی و خالفــکاری نمیتــوان به چنین
اهدافی دست یافت.
جای تأســف اســتّ ،اما باید عنوان نماییم که بخش دولتی اجازۀ
حرکــت و تعامــل مثبت و تــداوم پایــداری و مانــدگاری را به بخش
ّ
خصوصی کشور نمیدهد و به همین علت باتوجه به عدم امنیت
ســرمایۀ فعــاالن بخــش خصوصــی ،مواجه با متالشــی شــرکتهای
خود با هر نوع تفکر چه ســنتی و چه غیرســنتی و مالکیتی و بهروز
شده میباشند ،در کشور ما مدیریت با سرمایهگذاری با هم ادغام
شده است ،لیکن در سایر کشورها چنین نیست ،به همین دلیل
ً
مدیریــت مســتقل عمــل مینماید و ســرمایهگذاران نیز مســتقال از
طریــق بــورس فعالیت و پیگیــری سرمایهشــان را ادامه میدهند.
بــه طــور کلی بایــد بتوانیــم مدیریت و نحــوۀ نگرش مدیریتــی را از
ســرمایهگذاری جــدا نمــوده و بــرای آن اعتبــار ویــژۀ خــود را لحاظ
نماییم.

در ا کثــر کشــورها کمبود ســرمایۀ بخــش خصوصی بــا وامهای کم
بهــره از ســوی بانکها تأمیــن میگردد ،لیکن در کشــور مــا این کار
بیشــتر برای شــرکتهای دولتی و وابســته به دولت انجام میشــود
و شــرایط دریافــت وام بــرای کارخانجات و شــرکتهای خصوصی و
ً
مشــاورهای آنچنان مشــکل و به دور از انتظار میباشــد که ا کثرا از
تقاضــای دریافــت وام خودداری نموده و پشــیمان میشــوند ،به
عنوان مثال میبایســت عنوان نمود که بانکها و مؤسســات مالی
کشــور ما هیچگونه حمایتــی از فعاالن بخــش خصوصی ننموده،
بلکــه بــا بهرههــای  %24الی  %27کــه در هیچ جــای دنیا متداول
نمیباشــد بیشــتر از آنچــه کــه ســود بــرای شــرکتهای خصوصی و
تولیــدی حاصل میشــود بهــره از آنهــا دریافت مینماینــد و خود
موجب فروپاشی شرکتهای بخش خصوصی کشور میشوند.
در همین رابطه مؤسســات و شــرکتهای ســرمایهگذاری و تأسیس
شــده توســط بانکها بــا اســتفاده از رانتهای مختلف بــه بهرهوری
رســیدهاند ،در حالیکه هیچگونه حمایتی از شــرکتهای تولیدی و
پیمانکاری بخش خصوصی نمیشود.
ا گــر در ســایر کشــورها بخــش خصوصــی بــه تعالــی و مانــدگاری و
بــازده مثبــت رســیده اســت دلیــل اول آن حمایــت دولتمــردان و
صاحبمنصبــان و اقتصاددانــان از بخــش خصوصــی بــه جهــت
برقراری سیستم صحیح برنامهریزی شده برای رشد و شکوفایی
و بهتر شــدن و ماندگاری و اســتمرار حرکت آنها بوده است ،لیکن
در کشور ما متأسفانه مطالبات پیمانکاران و مشاوران را پرداخت
نمینمایند و این موضوع در چند ســاله اخیر موجب شــده است

تا شــرکتهای با توان مالی کم به ورشکستگی کشیده شوند و این
موضوع خود موجب عدم ماندگاری شرکتها شده است.
صــرف نظــر از بــهروز بودن شــرکتها ،کــه از اهم مســائل ماندگاری
میباشــد ،کنتــرل اقتصــادی و برنامهریزیهــای مــدون و اصولــی
و زمانبنــدی شــده و برنامــۀ اســتراتژیک صحیــح و درســت جهت
پیشــرفت و توســعه از شرایط اساســی تأمین ماندگاری و پایداری
برای شرکتهای بخش خصوصی میباشد.
مانــدگاری بــدور از توســعه و ایجــاد رابطــه بــا دیگــر سیســتمهای
برقرار حکومتی در کشــور امکانپذیر نمیباشــد ،بــه همین منظور
ایجــاد ارتبــاط بیــن المللــی همــراه بــا توســعۀ هدفمنــد میتواند
در مانــدگاری و پایــداری شــرکتها و کارخانجــات تولیــدی بخــش
ً
خصوصی تأثیر مستقیم داشته باشد و نهایتا میبایست گفت که
بــرای ماندگار بــودن باید همۀ جوانب تأثیرگذار بــر روابط جامعه،
روابــط بینالمللــی ،بــهروز بــودن ،تکامــل یافتــن و اســتفاده از
فناوریهای نوین را مورد توجه قرار داد.
خالصــۀ کالم آنکــه در کشــورهایی مانــدگاری شــرکتها حاصــل
میشــود که ابتدا از امنیت ســرمایه و امنیت ملی برخوردار بوده
و سیســتم بر مبنای بازدهی مثبت بخــش خصوصی پایهگذاری
شــده باشــد نه آنکــه بخش دولتــی و نظامــی حــرف ّاول را بزنند
و بــرای مانــدگاری صــرف نظــر از تمــام مــواردی که به آن اشــاره
شــده اســت ،باید با دید باز و همه جانبه کلیه موارد سیاســی و
اجتماعی و فرهنگی ،توســعه و برنامهریزی و بروز بودن را لحاظ
نموده و در نظر داشت.
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کارنامه عملکرد هیأتمدیره و بازرسان انجمن
در دوره بیست و یکم

 17مهــر  1389در مجمــع عمومــی عــادی (بطــور فوقالعــاده)
انجمــن شــركتهای ســاختمانی پــس از اخــذ و شــمارش آراء
انجمــن شــرکتهای ســاختمانی در ســالهای اخیــر منبع و منشــاء
یــازده نفــر از انتخابشــدگان بــه عنــوان اعضــای اصلــی
بســیاری از فعالیتها و تالشــهای صنفی بوده است .در سال 1391
هیأتمدیــره دوره بیســت و یکــم 5 ،نفــر بــه عنــوان اعضــای
شاخصهای تعدیل و فهرست بهای سال  1391به سازمان برنامه
علیالبــدل هیأتمدیره 2 ،نفر به عنوان بازرس اصلی و یک
ارسال شد .در سال  1392نیز این کار تکرار شد اما اختالف بهای
نفــر بــه عنــوان بــازرس علیالبدل انتخاب شــدند كه اســامی
فاحشی با فهرست بهای سازمان برنامه دارد.
آنها به شر ح ذیل بود:
هیــات مدیــره مکاتبــه بــا ســازمانها و نهادهــای ذیربــط بــا امــور
اعضــای هیأتمدیــره انجمــن:
اعضای هیاتمدیره و بازرسان انجمنشرکتهای ساختمانی
مهنــدس منوچهــر ملکیانیفــرد،
دوره بیستویکم
مهندس بهمن دادمــان ،مهندس
مهندسمنوچهرملكيانيفرد
مهندسجوادخوانساري
مهندسمحمدعطارديان
رئيسهيأتمديره
محمد عطاردیان ،مهندس ســاالر
دبير
علیاری ،مهندس محمد امیرزاده،
مهنــدس جـــــواد خـــــــــــــوانساری،
مهـــــــــــــــندس علـــــی آزاد ،مهندس
سیدابراهیم شریعت ،مـــــــــــهندس
علــی ورزنــده ،مهنــدس ســیامک
مســعودی ،مهنــدس عبدالمجیــد
ســجادی ،مهنــدس محمــد كنگانــی،
Eng. M.Otaredian
Eng. J.Khonsari
Eng. M.Malekiani Fard
General Secretary & Board member
Vice Chairman
Chairman
مهـــــــندس فـــــــــــــــر خ جـــــمالـــــــی،
مهندسعليآزاد
مهندسعليورزنده
مهندس
مهندس یحیی خــاوران،
خزانهدار
منشيهيأتمديره
ســیروس پشــوتن ،مهنــدس علــی
تاهباز صالحی
اعضای هیأت بازرسان:
مهنــدس محمدعلــی پورشــیرازی،
Eng. A.Varzandeh
Eng. A.Azad
مهنــدس جهانـــــــــــــــگیر عصــرآزاد،
Board Secretary & Member
Treasurer & Board member
مهندس كاظم عارفآذر

کارهای اجرايی

نايبرئيسهيأتمديره

مهندسبهمندادمان
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از آنجایــی کــه انجمــن شــرکتهای
ســاختمانی در ســالهای اخیــر منبــع
و منشــاء بســیاری از فعالیتهــا و
تالشــهای صنفــی بــوده اســت کــه
بــرای حــل مســائل و مشــکالت
فــراروی شــرکتهای عضــو انجــام
گردیــد در آســتانه انتخابــات
ســال  1392بــه بررســی عملکــرد
انجمــن بــا هیــات مدیــره موجــود
می پردازیم و برای ســهولت دریافت
از کارنامه درخشــان فعالیت اعضای
هیأتمدیره انجمن ،آن را براســاس
روند تاریخی ارائه میدهیم.

مهندسساالرعلياري

عضوهيأتمديره

عضوهيأتمديره

Eng.B. Dadman

Eng. S.Aliari

Board Member

Board Member

مهندسمحمداميرزاده

مهندسسيدابراهيمشريعت

عضوهيأتمديره

عضوهيأتمديره

Eng. M.Amirzadeh

Eng. S.E. Shariat

Board Member

Board Member
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تالش مشترک انجمنها و تشکلها در این مقطع بوده است.
مهندســی پیمانــکاری در طــی ســال و دریافــت پاســخهای الزم و
ایــن فعالیتهــا در حــدی بــود کــه معاونــت برنامهریــزی و نظــارت
انتقــال آن بــه شــرکتهای عضــو را در راس امــور قرار داد .جلســات
راهبردی از مدیران ارشد انجمن شرکتهای ساختمانی در ارتباط
هفتگــی کمیســیونهای هشــتگانه انجمــن به منظــور رهیافتهای
بــا همــکاری فعــال در طــی نشســتهای مربــوط بــه حرفهمنــدان
اجرایــی بــرای برونرفــت از مســائل پیــش روی شــرکتهای عضــو
مجــری پــروژه هــای عمرانی کشــور و ارائــه نقطه نظــرات و انتقال
انجمن نیز برگزار شدکه اقدام آنها در همپوشی کامل با برنامههای
تجربیــات خویــش در راســتای منافــع ملــی کشــور و بــرون رفت از
هیأتمدیره انجمن و در ارتباط گام به گام با آن بوده است.
شرایط ویژه کنونی تقدیر کرد.
در اردیبهشــت ســال  1391کمیتــه و شــورای پیگیــری مســائل
مقاومــت دولــت بــرای پرداخــت مطالبــات معــوق پیمانــکاران
طرحهــای اجرایــی پیمانــکاران و ســازندگان پروژههــای عمرانــی
بخــش خصوصــی و شــرکتهای ســاختمانی فعــال ،و تحمیــل
کشــور تشکیل شد و دستاوردهایی مانند تصویب قانون استفاده
در خــرداد ســال  1391ارقــام مربوط به هزینههای ســاخت و ســاز
از حدا کثــر تــوان تولیــدی و خدماتــی در تأمیــن نیازهای کشــور و
ســال  1388در قراردادهای ســال 1391منجر شد تا مدیران ارشد
الیحــه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلســین
تشــکلهای عمرانــی در نامــهای سرگشــاده بــه رییــس جمهــور و
و کارمنــدان دولــت در معامالت دولتی و کشــوری و  ....محصول
دیگــر دولتمــردان ،پیشــنهاداتی در
Members of the Board and Inspectors
پنــج محــور مطــرح کــرده و خواهان
Of CCA 21 st. Priod
تسریع در پرداخت مطالبات معوق
مهندسسيام مسعودي
مهندسمحمد ن اني
مهندسع دا م يدس ادينائيني
پیمانکاران ،به روز شدن قیمتهای
عضوهيأتمديره
عضوهيأتمديره
عضوهيأتمديره
پیشــنهادی در قراردادهــا ،مهیــا
شــدن امــکان اســتفاده از گشــایش
اعتبــارات اســنادی ریالــی و ارزی
پروژههــا توســط بانكهــا ،و صــدور
دســتور برای رفع مشــکالت ناشی از
انتقال ارز به خارج از کشور شوند.
روز شــنبه  7اردیبهشــت 1392
Eng. A.M.Sajadi
Eng. S.Masoudi
Eng. M.Kangani
Board Member
Board Member
Board Member
انجمــن شــرکتهای ســاختمانی
مهندسفر جما ي
مهندسيحييخاوران
میزبــان مدیــران شــرکتهای عضــو
عضوهيأتمديره
عضوهيأتمديره
انجمــن و همــکاران خــود در دیگــر
تشــکلها بــود که این جلســه تجدید
دیــدار در ســال  1392با حضور دکتر
والیتی ،مشــاور محترم مقام معظم
رهبــری در امور بینالملــل در محــل
Eng. M.Khavaran
Eng.F.Jamali
Board Member
Board Member
انجمن شــرکتهای ساختمانی برگزار
شــد .در آســتانه انتخابــات ریاســت
مهندسسيروس شو ن
مهندسعلي اه از ا حي
عضوهيأتمديره
عضوهيأتمديره
جمهــوری ســال  1392نیــز انجمــن
شــرکتهای ســاختمانی میزبــان
نماینده نامزدهای انتخاباتی بود تا
خواسته های بخش خصوصی را به
اطالع آنها برساند.
Eng. A.Tahbaz Salehi
Eng. CY.Pashootan
Bo ard Member
Board Member
انجمــن شــرکتهای ســاختمانی
مهندسجهان يرع رآزاد
مهندس ا معار آ ر
مهندسمحمدعلي ورشيرازي
فعالیتهــای صنفــی و حرفــهای
بازرس
بازرس
بازرس
خویش را با شــتاب بیشــتری تداوم
بخشید و برای بررسی و برون رفت از
مشکالت مبتالبه مکاتبات بسیاری
بــا ســازمانها و نهادهــای ذیربــط و
ذینفعــان امور ســاخت و ســاز حوزه
صنعــت ساختمانســازی انجــام
داد .در طــی ســالهایی کــه گذشــت
Eng. J.Asrazad
Eng. M.Pourshirazi
Eng. K.Arefazar
Member of Inspectors Board
Member of Inspectors Board
Member of Inspectors Board
نشســتها ،میزگردهــا ،همایشــها و
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جلســاتی با حضور حرفهمندان بخــش مهندس پیمانکاری برگزار
شد و مجامع انجمن به طور مرتب برگزار شد.

گزارش عملکرد سه ساله
کمیسیون قوانین و مقررات
كمیســیون قوانین ومقررات دردوره بیست و یکم هیأت مدیره
باتركیــب آقایــان مهندســین مســعودی ،جمالی،پورشــیرازی،
الجــوردی ،ابوعلــی زاده ،وفایــی ،احمدخانی،میــالدی راد،
زنــده یاد آقای هاشــمی ،خانم مهندس شــوقی ،خانم ورزی و
آقای تکلی شصت و پنج جلسه تشکیل داد.
درابتــدا کمیســیون بــا تنظیــم شــرح وظایــف ،برنامــه ،ســاختارو نیازهــای کمیســیون بــر اســاس اهــداف انجمــن در راســتای
حــل مشــکالت اعضــاء از طریــق بررســی قوانیــن موجــود یــا ارائــه
پیشنهادات و نظرات در قوانین و بخشنامه های در حال تدوین
مراجــع و ســازمانهای ذیربط اقــدام نمود .با توجه بــه اینکه تمام
مســائل پیمانــکاری از قوانیــن و مقــررات حقوقــی و فنــی شــروع
مــی شــود و مــا در دوران ســختی مســئولیت کمیســیون و هیــأت
مدیــره را بــر عهده داشــته ایم لذا تمام تالش خــود را جهت ایفای
نقــش موثــر بــرای حل مشــکالت عدیده صنــف به کار بســتیم که
امیــد داریــم بــه نوبــه خــود در حــل مشــکالت و بررســی قوانیــن
وموضوعات ارجاع شــده به کمیســیون کمک حال اعضاء محترم
وهیات مدیره بوده باشیم.
درایــن دوره کاری کمیســیون بــا ایجــاد دفتــر کمیســیون قوانیــن
ومقــررات و ساختارســازمانی مناســب عــالوه بــر اعضــا افتخــاری
کمیســیون ،یک مجموعه تخصصی در موضوعات مختلف شــکل
داد و از وجــود افــراد متخصــص درکنار خــود و از جمله آقای تکلی
بعنوان دبیر کمیســیون اســتفاده نمود که ســندیکا با برخورداری
ازاین پتانســیل بتواند در روند قانونگــذاری ،اصالح قوانین و الزام
بــه پایبنــدی دســتگاههای اجرائی به قوانیــن  ،تأثیرگذار باشــد و
کارکارشناسی در سندیکا نهادینه شود.
با دســته بنــدی مشــکالت اعضا ،مولفه هــای زیر بعنــوان اصلی
ترین مشکالت اعضا بوده است که در بررسی مسائل و اعالم نظرات
اعضا با آن برخورد داشته و سعی در حل این مسائل بوده ایم .
الــف :قانون مالیــات بر ارزش افزوده :عدم پرداخت از ســوی برخی
کارفرمایــان ،جرائــم متعلقــه به مالیات مربــوط به تأخیــر از روز ارائه
اظهارنامه سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده تا روز پرداخت مالیات
ب :تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران :موضوع ســایت ســاجات،
عدم دریافت اطالعات از ســوی سایت ،عدم پاسخگویی سازمان

بــه مشــکالت پیمانــکاران ،ســر رســید اعتبــار گواهینامــه هــای
بسیاری از اعضاء و ....
ت :شــرایط عمومی پیمان :عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران
در پــروژه هــا یا به نوعی عدم ایفای تعهــدات کارفرمایان که منجر
به عدم تو ان پیمانکاران در اجرای پروژه ها گردیده با استفاده از
شــرایط یکطرفه شــرایط عمومی عمومی پیمان منجر به استفاده
از مــاده  46پیمــان جهت فســخ پیمان می گردد و نقض شــرایط
عمومی پیمان توســط شــرایط خصوصی در مواردی مانند حذف
پیــش پرداخــت در قراردادهــا موضوعاتی بوده که جزو مشــکالت
می توان بر شــمرد .که خالصه ای ازاهم اقدامات انجام شــده در
جهت رفع مشــکالت عمده فوق الذکر و ســایر امور جاری را اشاره
مــی نمائیــم و کمیســیون در گزارشــات ماهیانــه و ســالیانه خــود
در نشــریه پیــام آبــاد گران فعالیتهــای خود را به اســتحضار اعضاء
محترم رسانده است.
-1مالیــات بــر ارزش افزوده  :در خصوص این موضوع با بررســی
مســائل وانجــام مکاتبــات الزم بــا معاونــت محتــرم مالیــات بــر
ارزش افــزوده در زمینــه مشــکالت قانونی و برخوردهــای متفاوت
دســتگاههای اجرایــی وپیگیــری خواســته هــای پیمانــکاران
باتوجــه بــه عدم پرداخــت مطالبات ازســوی کارفرمایــان ،جرائم
متعلقــه بــه مالیــات به تاخیــر از روز ارائــه اظهار نامه ســه ماهه ،و
اشکاالتی که در قانون و اجرای آن توسط مجریان مواجه هستیم
بــا فوریت در دســتور کار کمیســیون قــرار گرفت ومتــن طوماری با
شــرح مشــکالت تنظیم و امضاء آن توســط اعضاء محترم انجمن
به دســتگاههای اجرایی ومقامات ذیربط وقوای ســه گانه ارسال
تا از این طریق مشــکالت پیمانکاران واعضاء صنف حل گردد که
در نتیجه با رایزنی و پیگیری های مســتمر و مکاتبه با کمیســیون
اقتصادی مجلس و جلســات مختلف بــا معاونت محترم مالیات
بــر ارزش افــزوده پــس از ابــالغ قانــون حدا کثــر اســتفاده از تــوان
تولیــدی و خدماتــی  ،ســازمان امــور مالیاتــی بخشــنامه شــماره
200/20000مورخ  91/10/10در تشــریح وتبیین ماده  9قانون فوق
الذکــر بــا موضوع پرداخت جرائــم مالیات بر ارزش افزوده توســط
کارفرمایــان  ،در صــورت تاخیــر در پرداخــت را ابــالغ نمــود وادامــه
پیگیــری هــا برای اصــالح قانون و ارائه نظرات و مشــکالت مطرح
شده در این زمینه از سوی اعضاء در حال پیگیری است .
-2تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران :درگــزارش ســال اول
کمیســیون بــه ســختی کار در ایــن موضــوع اشــاره ودر مجمــع
عمومی ســال 90باســتحضار اعضاء اعالم نمودیم که با راه اندازی
ناقــص سیســتم ســاجات و عــدم پاســخگوئی بــه پیمانــکاران،
ارتبــاط موثــر و اقدام بیشــتری را مــی طلبدکه با همکاری شــورای
هماهنگــی تشــکل ها با تشــکیل کارگــروه تشــخیص صالحیت در
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دفتر شــورا و حضور مستمر وموثر نمایندگان کمیسیون (مهندس
مســعودی ،مهنــدس وفایــی)و جلســاتی کــه در دفتــر معاونــت
برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهوری برگــزار گردید
نقطــه نظــرات اعضاء و مشــکالت پیرامــون این موضــوع را به جد
دنبــال و درخواســت اصــالح آئیــن نامــه تشــخیص صالحیــت و
مصوبــات کمیتــه وحــدت رویــه و رفــع نقائص سیســتم ســاجات
را مطــرح نمودیــم و موفــق شــدیم پایــش پرونده ها را به شــورای
تشــکل ها وانجمــن ها وا گذار نمایند که این روش هم با اســتقرار
کامــل در انجمــن به زودی خدمات خود را بــه اعضاء محترم ارائه
خواهــد نمــود .امیــد آن داریم که بتوانیم در تشــخیص صالحیت
پیمانکاران برای اعضاء مشکالت را تا حدودی حل کرده باشیم.
-3شــرایط عمومی پیمان  :با توجه به بررســی وبازنگری شرایط
عمومــی پیمــان در معاونت برنامه ریزی موضوع توســط ریاســت
هیات مدیره محترم انجمن در دســتور کار کمیسیون قرار گرفت
که در این زمینه اقدامات بشرح زیر عملیاتی گردید:
الف :شرکت در جلسات هفتگی بررسی و بازنگری شرایط عمومی
پیمان توسط ریاست هیات مدیره انجمن جناب آقای مهندس
ملکیانــی فــر و جنــاب آقــای مهنــدس جمالــی از اعضــائ محتــرم
کمیســیون قوانین به نمایندگی از انجمن شــرکتهای ســاختمانی
جهــت ارائــه نظــرات انجمــن و دفاع از نظــرات در معاونــت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی
ب :بررســی موادمختلــف شــرایط عمومــی پیمــان کــه توســط
ریاســت هیات مدیره محترم در دســتور کار قرار گرفته بود توسط
کمیســیون بررسی و به جمع بندی رســید و نامه های تهیه شده
جهت اســتحضار ریاســت هیات مدیره محتــرم و انعکاس نظرات
بــه معاونت برنامــه ریزی جهت اعمال در تدوین شــرایط عمومی
پیمــان جدیــد ارائــه شــد (.از مهمتریــن تغییــرات واصالحــات
پیشــنهادی در مــاده  47عــدم حــق ضبــط ضمانت نامه توســط
کارفرما قبل از صدور رای دادگاه بود).
ج :موضوع نقض شرایط عمومی پیمان توسط شرایط خصوصی
در قراردادهــا و مناقصــات اخیــر کــه شــاخص آن حــذف پرداخت
پیــش پرداخــت در مناقصات از موضوعاتی بود که در کمیســیون
مطرح و نظرات کارگروه وکمیسیون طی نامه ای به هیات مدیره
محتــرم انجمن ارائه شــد و مکاتباتی در ایــن خصوص با معاونت
برنامه ریزی ونظارت راهبردی نیز توسط انجمن انجام گردید.
-4بازنگــری آئین نامه تضمین برای معامــالت دولتی  :موضوع
بــاز نگــری آییــن نامــه تضمیــن پــس از بررســی در کارگــروه ویــژه
وکمیســیون طی گزارشــی باســتحضار دبیر محترم انجمن رسید و
نظرات انجمن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهــوری جهــت اعمال نظــر در تدوین آیین نامه جدید ارســال
گردیــد .در جلســات معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی
ریاســت جمهوری و شــورای هماهنگی تشــکل های صنفی آقای
مهنــدس وفایــی از اعضــاء کمیســیون قوانیــن بعنــوان نماینــده
انجمن حضور فعال داشــته ودر بررســی آئین نامه نظرات انجمن
را مطرح نمودند .
-5بررســی مــاده  169مکــرر قانــون مالیاتهای مســتقیم :اعضاء
کمیســیون بااشــاره به نقــاط ضعف و ایجادمشــکالتی کــه اجرای

ایــن مــاده قانــون بــا توجــه به عــدم ایجــاد بســتر مناســب اجرای
قانون برای شرکتهای پیمانکاری داشته را مطرح نمودندواعضاء
انجمــن ایــن مشــکالت وتنگناهاراازجملــه ارائــه هــر ســه ماهــه
گــزارش وعدم ارائــه کد اقتصادی توســط فروشــندگان را منعکس
مــی نمایندواینکــه این قانــون محدودیت ها و بــار مالی مضاعفی
را به پیمانکاران پروژه های مختلف کشــور تحمیل نموده اســت.
پس از بررســی دقیق در کمیســیون گزارش مبسوطی از مشکالت
ایجاد شده به هیات مدیره محترم انجمن ارائه شد و با سازمان
امور مالیاتی در مورد مشکالت مطرح شده مکاتبه گردید .
 -6بررســی پیــش نویس الیحه قانــون مالیات های مســتقیم:
ازدســتور جلســات کمیســیون بررســی الیحــه قانــون مالیــات
هــای مســتقیم بــود کــه باحضــور اعضاءکمیســیون وآقــای
امیری(مشــاورامورمالی  -مالیاتی)بحــث مفصــل وفراوانــی انجام
شــدودرموردمواد،17،20،21،30،31،33،35ازالیحه اصالحــی
و مــاده  148قانــون مالیــات هــای مســتقیم ومــواردی کــه به نظر
کمیســیون مغفــول مانــده یــا موکول بــه تهیــه آئین نامه از ســوی
وزارت امور اقتصاد ودارائی شــده بود را بررســی و به هیات مدیره
محتــرم گــزارش گردیــد وگــزارش کمیســیون از طریــق انجمــن بــه
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،وزارت امور اقتصاد
ودارائــی واتــاق بازرگانــی ایــران و مراجــع ذیربــط ارســال گردیــد
ونظرات ارســالی کمیســیون از طریق رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلــس بــه مرکــز پژوهشــهای مجلــس جهت بررســی و اقــدام نیز
ارسال گردیده است.
-7بررســی پیــش نویس قانــون كار :ازدیگر اقدامات کمیســیون
قوانین ومقررات بررسی پیش نویس قانون کار بود که توسط دبیر
محتــرم انجمــن در دســتور کار قــرار گرفته بود ،اعضاء کمیســیون
بــا تشــکیل جلســات وکارگروه ویــژه با حضور ســرکار خانــم گلزاری
بعنــوان مشــاور روابــط کار انجمــن و کمیســیون نظــرات خــود را
مطــرح ومصوب نمودند وبه دبیــر محترم انجمن جهت اقدامات
بعدی تقدیم گردید.
-8بررســی الیحه اصالح قانون تامین اجتماعی  :بررسی الیحه
اصــالح قانــون تامین اجتماعی جزو دســتور جلســات کمیســیون
بحــث وبررســی شــد و پس از بررســی نهایــی و اظهار نظــر اعضاء و
مشــاور محترم بیمه ای کمیسیون جناب آقای قدسی به هیات
مدیره و دبیر محترم جهت ارسال به مراجع ذیربط ارائه گردید.
 -9بازنگــری اساســنامه انجمــن :موضــوع بازنگــری اساســنامه
انجمــن در خصــوص بررســی ضوابــط "مجامــع عمومــی" کــه از
طریــق هیــات مدیــره در دســتور کارکمیســیون قــرار گرفتــه مــورد
بحــث و بررســی و تبــادل نظــر اعضــاء قــرار گرفــت موضــوع اصالح
اساســنامه انجمن شرکتهای ســاختمانی مورد بررسی واقع شد و
نظر کمیســیون به هیات مدیره محترم گزارش گردید ودر جلســه
مجمع عمومی فوق العاده به نظرخواهی عمومی قرار گرفت .
-10بخشــنامههای دســتورالعمل انظبــاط مالــی :موضــوع
بخشــنامه های"دســتورالعمل انضبــاط مالی وارتقاءبهــره وری با
شماره 100/68118مورخ"91/08/21وبخشنامه شماره/65663
100مورخ91/08/14موضوع"دســتور العمــل تعییــن دامنه قیمت
هــای متناســب پیشــنهادی در مناقصــات یــک مرحلــه ای و دو
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مرحله ای"در کمیســیون بررســی شــد .این نظرات طــی نامه ای
به ریاســت محترم هیات مدیره انجمن جهت مکاتبه با معاونت
برنامه ریزی تقدیم گردید.
-11بررســی قانــون بهبود مســتمر محیــط كســب و كار :با توجه
به اســتعالم نظر انجمن از ســوی اتاق بازرگانی ایران در خصوص
قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار موضوع به کمیســیون
قوانیــن ارجــاع گردید .و کمیســیون بــا تشــکیل کارگروهی ضمن
درخواســت اجــرای ایــن قانــون موضوع و مــواد و مفاهیــم قانون
را در جــدول ماتریســی بــا لحــاظ اولویــت اقــدام و نیــاز بــه تهیــه
آئیــن نامــه و عملیاتــی انجــام و به اتــاق بازرگانی ایــران ارائه نمود
که اتاق ضمن تشــکر از زحمات انجمن همفکری برای تهیه آئین
نامه های اجرایی قانون را درخواست نمود.
-12بررســی مشــکالت پیمانــکاران  :بحــث بعــدی کمیســیون
در خصــوص مشــکالت پیمانــکاران و بررســی روش هــای حــل
مشــکالت پیمانــکاران درایــن مقطــع ازجملــه عــدم اعمــال ماده
 46شــرایط عمومــی پیمــان ویــا اســتفاده ازماده48درصــورت
درخواســت پیمانکاران می باشد،مکاتبه با معاونت برنامه ریزی
بــرای اعــالم تعدیــل واقعــی یــا ضریب جبرانــی افزایش نــرخ ها و
قــراردادن تعدیــل بــه قراردادهــای ســرجمع و مکاتبــه با ریاســت
مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص جبــران خســارت وارده (یا
خســارت تاخیــر تادیــه در پرداخت توســط کارفرمایــان) از نظرات
کمیســیون اســت که این موارد از طریق انجمــن با مراجع ذیربط
مکاتبه گردید ومی گردد.
مشــکالت پیمانــکاران از نظــر کمیســیون قوانیــن ومقــررات برای
مکاتبــه و گــزارش در ســه مولفــه مهم بدین شــرح اعــالم گردید و
راه حــل هــای پیشــنهادی نیز برای هــر یک از آیتم ها اعالم شــد:
(در گزارش شهریور ماه 91کمیسیون در نشریه منتشر گردید)
الــف  :عــدم تطبیق قیمت قراردادهای جاری با قیمت روز (زیان
واقعی و مستمر پروژههای جاری)
ب :عــدم تطبیــق بودجــه و رونــد تخصیــص تــا کنــون وتخصیص
مــورد نظر در ســال جاری با هزینه های طرحهــا وفق برنامه زمان
بندی (نبود نقدینگی مطابق با هزینه انجام پروژه ها)
ج :باز پس گیری اندک وجوه پرداختی به پیمانکاران به عناوین
مختلف (انواع وجوه اصل و جرائم مالیاتی و)...و....
-13اعــالم قوانیــن و بخشــنامه هــا ی جدید مرتبط بــا فعالیت
پیمانکاری و گزارش ماهیانه و ســالیانه کمیسیون از اقدامات هر
ماهه کمیسیون بوده که از طریق نشریه وسایت به اطالع اعضاء
محترم رسانید.
-14پاسخ به سواالت و مکاتبات اعضا مطابق معمول از جمله
فعالیت های کمیسیون در طول فعالیت کمیسیون بود .
-15كمیسیون بررسی و تدوین "آئین نامه كمیته حل اختالف
و داوری "را در دستور کار خود دارد .
ضمــن تشــکر از اعضــاء محتــرم کمیســیون کــه وقــت خــود را بــه
حضوردرجلســات اختصــاص دادندو اعضــاء محترمی کــه با ارائه
نظــرات و راه حــل هــا و پیشــنهادات و حضــور در جلســات مــا را
همراهی نمودند با تشکر از همه دوستان و
باامیدموفقیت روز افزون

گزارش سه ساله کمیسیون اقتصادی و بانکها
بــا مطــرح شــدن لــزوم تجهیز منابــع بــرای تامیــن مالی پــروژه ها
و نیــز محدودیــت روز افــزون ناشــی از تخصیــص و پرداخــت در
چارچــوب بودجــه هــای عمرانــی ضــرورت تشــکیل کمیســیون
اقتصــادی و بانکهــا را برای اســتفاده از ظرفیت هــای قانونی بازار
پــول و ســرمایه کشــور در جهــت حــل مشــکالت و بقــاء و توســعه
شــرکتهای بخــش صنــف را ایجــاب نمودکه بــا درک ایــن موضوع
هیات مدیره محترم در این دوره ضرورت تشــکیل کمیســیون را
تصویب نمود و كمیسیون با تركیب آقایان مهندسین دادمان،
مســعودی ،عارف آذر ،گلســرخی ،عزیزی ،ظاهری ،سبوخی،
افقهی ،ذكائی ،سیدین و تکلی با تشکیل  57جلسه درراستای
رســیدن به اهداف از پیش تعیین شــده خودکه منطبق با برنامه
هــا و اهــداف انجمــن بــود در مســیر حــل مشــکالت و معضــالت
اقتصــادی صنــف با ارائه پیشــنهادات موثر ومناســب برای بهبود
شــرایط اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار اعضاء انجمن اقدام
نمود .و مصمم شد با رویکرد اجرایی و مشخص نمودن خروجی
از دســتاوردهای کمیســیون فعالیــت های خود را بــا مولفه های
زیرتقویت نماید.
بررســی و اجرایــی نمــودن مصوبــات کمیســیون در جهت حل
مشکالت صنف و اعضاء در حد توان .
تــالش بــرای هماهنگــی عملکــرد ســایر گروههــای ذیربــط بــا
کمیسیون جهت تقویت و باال بردن راندمان کار کمیسیون.
استفاده از نظرات مشاوران مالی و بانکی .
تهیه بولتن خبری کمیسیون و تقویت آن.
رتمرکــز همــکاری با یک بانــک و الگو نمودن خدمــات بانک هدف
برای استفاده از تسهیالت دیگر بانکها به نحو شایسته برای اعضاء
این گزارش توضیح مختصری از فعالیتهای کمیسیون اقتصادی
و بانکهــا را باســتحضار می رســاند وگزارش کامل ایــن اقدامات در
ماهنامه آبادگران ماهیانه و سالیانه منتشر گردیده است:
 -1بخــش اول :بانکهــا موضــوع پیگیــری توافقــات بــا بانکهــای
تجاری و همکاری بانکها در خصوص اختصاص خطوط اعتباری
بــه اعضــاء ســندیکا در این خصوص بــا بانکهای مختلــف مذا کره
شــد که باختصــار بیان میگردد( :گــزارش کامل ایــن رویدادها در
نشریه پیام آبادگران بصورت کامل منتشر گردیده است).
-1-1بررســی تفاهــم نامــه انجمــن بــا بانــک تجــارت وارائــه
پیشنهاداتی جهت عملیاتی شدن آن به هیات مدیره محترم
-2-1نشست با نمایندگان بانک سینا
-3-1نشســت با نمایندگان بانک اقتصاد نوین،نمایندگان بانک
اقتصــاد نوین نیز از بانکداری شــرکتی که بــه منظور ارائه خدمات
بــه شــرکتها دایــر کــرده توضیحاتی دادنــدو پیگیری ایــن موضوع
مقدمــه برگــزاری نشســت بانک اقتصــاد نوین با اعضــاء در محل
انجمن در خردادماه 90بود.
 -4-1نشســت بــا مدیریــت سرپرســتی شــعب منطقــه مركــزی
بانــک صادرات :دو نشســت یکــی در محل انجمــن و دیگری در
بانک صادرات با مدیریت شعب منطقه مرکزی برگزار شد .
-5-1نشســت بــا نماینــدگان بانــک مســکن شــعبه كــه مدیــر
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بازاریابــی و اعتبــارات بانــک حضــور داشــتند در ایــن نشســت نیــز
کمیســیون مشــکل فعلی پیمانکاری و نیــاز آنها را پشــتیبانی مالی و
اعطای تسهیالت عنوان نموده و استفاده از خدمات ویژه بانک و خط
اعتباریبرایمشتریانبعنواندرخواستاعضاءاز بانکمطرح گردید.
-6-1نشست با مدیریت منطقه امور شعب شمال شرق بانک
مسکن و کارشناسان بازاریابی و مالی -اعتباری با هدف رسیدن
بــه تفاهماتی درباره امکان اعطای تســهیالت بانکی ویژه از طرف
بانک مسکن به اعضاء انجمن بود
-7-1نشســت بــا نماینــدگان بانکــداری شــركتی بانــک
اقتصاد نوین  :در نشست با نمایندگان دفتر بانکداری شرکتی واحد
مرکز تهران ضمن بررســی موضوع بانکداری شرکتی ،بانکداری پروژه
ای نیــز بعنوان پیشــنهاد ویژه کمیســیون اقتصادی مطــرح واعضاء
کمیســیون به شــرح وتوضیح خواســته خود و مزایای این مورد برای
بانک وشرکتهای پیمانکاری را بیان نمودند.
 -8-1نشســت بــا نماینــدگان بانــک ســپه :در ایــن جلســه
کمیســیون با بیــان اینکه درصدد تعاملی در ســطح اعضاء انجمن
شــرکتهای ســاختمانی با بانکهای کشــور برای تامین نیازها و رفع
مشکالت اعضای این صنف است پیشنهاد خود رامطرح نمودکه
اســاس پیشــنهاد کمیســیون ایــن اســت وقتــی شــرکتها وارد یک
پــروژه میشــوندبا بانــک انحصاری وارد کار شــده و همه خدمات
را از جمله ضمانتنامه ها ،تسهیالت و گشایش اعتبار را از صفر تا
 100پروژه از آن بانک اخذ کنند متن کامل مذا کرات این نشســت
در شماره 299ماهنامه آبادگران منتشر گردید.
-9-1نشســت بــا معاونــت كل بازاریابــی و خدمــات مشــتریان
بانک صادرات نیز از جمله برنامه های کمیسیون بود که جهت
ایجاد ارتباط فی مابین اعضاء و بانک با ارائه پیشــنهاد بانکداری
پــروژه ای و دریافــت تســهیالت بهتــر و تعریــف جدیــد ی از روابــط
نظرات مطرح گردید .
-10-1نشســت بــا آقــای دكتــر عقیلــی و نماینــدگان بانــک
خاورمیانــه نیــز از جملــه نشســتهای کمیســیون اقتصــادی و
بانکهای انجمن بود که جهت ارائه نظرات وپیشــنهادات انجمن
و راههــای همــکاری و تهیه پیش نویس تفاهــم نامه با این بانک
مطرح و بررسی شد .
 -11-1نشســت بــا معاونــت بــازار یابــی ومعاونــت اعتبــارات

ومدیــران بانکداری شــركتی بانک دی ومشــاور مدیــر عامل از
جملــه برنامه های کمیســیون بود کــه پس از ارائه پیشــنهادات و
مباحث مطرح شــده بین طرفین مقرر شــد جهت تخصیص خط
اعتبــاری بــا مبلــغ 3هــزار میلیــارد ریــال برای اعضــاء تســهیالتی را
درمقابل صورت وضعیت ها و تاییدات کارفرمایان و ذیحسابی ها
پرداخــت گردد .که این موضوع منجــر به عقد تفاهم نامه گردیدو
بــه امضــاء نماینــدگان طرفین رســید ومطابــق پیش بینــی تفاهم
نامــه کارگروهی بمنظور اجرایی نمودن آن تشــکیل و پیگیر انجام
امور می باشند.
بخــش دوم :شناســایی فرصــت هــا و ظرفیتهــای موجــود در
بازارســرمایه و روش هــای تامیــن وتجهیــز منابع ســاخت پروژه ها
بــرای ارتقــاء توانمنــدی اعضاء با توجــه به بودجه هــای عمرانی با
استفاده از نظر مشاوران
جهــت بررســی احــکام قانــون بودجــه ســال  91از آقــای رحیمی
دانش کارشــناس خبره بودجه دعوت گردید .شــرح کامل نظرات
در گزارش ماهیانه از طریق نشریه سال 90تقدیم گردید .
بررســی احکام بودجه ســال 91مرتبط با فعالیت های اقتصادی
ازدیگر دستور جلسات کمیسیون بود اعضاء کمیسیون درخصوص
موادمرتبط با فعالیت های اقتصادی قانون بودجه ســال  91بحث
و تبــادل نظر نمودند ظرفیت های مــاده  102قانون بودجه و روش
تامین سرمایه آن من الجمله B.o.T، B.o.oبررسی شد
درپیگیــری اجــرای مــاده  28قانــون بودجــه ســال  91عــالوه
براقدامات انجام شــده توســط انجمن ،کمیســیون نیز شرکتهایی
که درخواســت استفاده از تســهیالت این ماده را داشتند به بانک
معرفی نمود.
دعــوت از کارشــناس اقتصاد آقــای دکتربهمن آرمــان با موضوع
دگرگونــی بــازار ســرمایه و ســرمایه گــذاری در طرحهــای زیــر بنایی
و راهکارهــای تامیــن مالــی پــروژه هــا بحــث وبررســی نمودنــد .که
از جملــه پیشــنهادات مطــرح شــده درایــن جلســه مالکیت طرح
توسط پیمانکار به ازای تامین مالی پروژه وافزایش جذابیت اوراق
مشارکت برای فروش وتامین منابع مالی پروژه ها بود
بخش ســوم :موضوع کمــک به وصول مطالبــات پیمانکاران بود
کــه در اجــرای ایــن موضوع ؛ بررســی چگونگــی دریافــت مطالبات
پیمانکاران ومسائل مطروحه در جلسات با کارفرمایان درخصوص
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روشهای عملی برای تسویه مطالبات من الجمله وا گذاری سهام
امــوال ودارائی های دولت درقبال مطالبــات پیمانکاران (مطابق
مفــاد قانــون بودجــه ســنواتی )ویــا پرداخــت مطالبــات در قبــال
وا گذاری اوراق مشــارکت ،کمیســیون پس از بحث و بررســی روش
دوم را عملیاتی وقابل اجرا دانسته و پیشنهاد نمود.
در بخش بعدی این موضوع،بحث خســارت تاخیر در پرداختمطالبات پیمانکاران بود ،کمیسیون با ورود به این بحث بعنوان
اینکــه در صــورت عــدم پرداخــت بموقــع مطالبــات پیمانــکاران
از ســوی کارفرمایــان ،بایســتی خســارت تاخیــر پرداخــت گردد،با
تشــریح مســتندات قانونــی موضوع ومحــق بودن اعضــآء واینکه
بایســتی این حق در قراردادها هم درج شــود  ،اعضاء محترم را در
احقــاق حق خود وراههای قانونــی آن از طریق چاپ مقاله ای در
نشریه انجمن مطلع نمود .
بخش چهارم  :بررسی فضای کسب و کار و بیان مشکالت فعلی
اعضــاء در بخــش تامین منابــع و بودجه و راهکارهــای برون رفت
از آن بــا توجــه به بررســی مــوارد و مصوبــات قبلــی و اقدامات الزم
برای ســال جاری مواردی که دروضعیت فضای کســب وکار فعلی
پیمانــکاری وراههــای بــرون رفــت از ایــن تنگناها می باشــد ســه
محور اقتصادی مهم مورد توجه قرار گرفت:
-1اتحاد در صنف برای تامین حقوق اولیه
-2رویکرد به فعالیت های دیگر
-3تغییر اتکا به منابع مالی دولت و حرکت در جهت تامین منابع
مالی پروژه ها با توجه به بررســی مشــکالت پیمانکاران در شورای
هماهنگــی تشــکل هــا و جلســات بــا معاونــت نظــارت راهبــردی
ریاســت جمهــوری بنــا بــه دســتورهیات مدیــره محتــرم انجمــن
مبنی بر بررسی این موضوع درکمیسیون اقتصادی و بانکها ،این
کمیســیون درجلســات خــود موضــوع را بررســی و نظــرات خــودرا
اعــالم نمــود و راهکارهای خروج از چالش ایجاد شــده الزم اســت
تغییراتــی در روال اجرای برنامه هــای عمرانی پیش بینی گرددکه
از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
الف:عــدم ایجــاد تعهد بیش از تعهدات موجود تحت هر عنوان از
جمله طرح یا پروژه یا فاینانس.
ب:تعییــن تکلیــف پــروژه هــای عمرانی موجــود براســاس موازین
قراردادی با شرایط اعالم شده.
ج:تعییــن تکلیــف پرداخــت ها که تــداوم انجام پروژه هــا نیازمند
تامیــن بــه موقــع منابــع مالــی جهــت پیمانــکاران مــی باشــد .در
گزارش سال  91کمیسیون در نشریه پیام آبادگران منتشر گردید.
از مباحــث جلســات کمیســیون نشســت بــا معاونــت عملیــات
تأمیــن ســرمایه شــرکت کارگــزاری بانــک ملــی ایــران بــا حضــور
اعضاءکمیسیون ونمایندگان شرکت کارگزاری در خصوص تامین
سرمایه و منابع مالی برای پروژه هایی که شرکتهای عضو انجمن
درحال اجرا یا در حال ورود به مناقصه می باشند بود.
 بررســی وجمــع بنــدی و دســته بنــدی کــردن راههــای قانونــیواســتفاده ازظرفیــت هــا وآشــنایی بــا تغییــرروش ونحــوه جدیــد
تامیــن ســرمایه از حالت تخصیص بودجه هــای عمرانی به تامین
سرمایه توسط پیمانکار و بخش خصوصی و ارائه تحلیل و بررسی
راهکارهای اقتصادی نیز از جمله برنامه های کمیسیون در حال
حاضر می باشد.

بررســی پیــش نویــس آئیــن نامه مــاده  126قانون بودجه ســال
92از دیگــر موضوعــا ت در دســت بررســی کمیســیون اقتصادی و
بانکهاست
بخــش پنجــم :بولتــن خبــری :کمیســیون بــا ایجادبولتــن خبری
درخصــوص اطــالع رســانی ازآخریــن اخبــار اقتصــادی و تحــوالت
درضوابــط و شــرایط وروش هــای اجرائی وخدمات بانکی از ســال
90جهــت ارتبــاط فعال با اعضــا وانتقال اخبار و اطالعات از ســوی
انجمــن درصــدد تقویــت روابــط فیمابین انجمــن و اعضــاء نیز در
دستور کار داشته است.
در پایــان ضمــن تشــکر از اعضاء محترم کمیســیون که وقت خود
را به حضوردرجلســات اختصاص دادند  ،امید آن داریم توانســته
باشــیم با اســتعانت ازخداوند متعال و با حمایت هیات مدیره و
دبیر محترم انجمن اقداماتی به ســهم کمیسیون جهت استفاده
همکاران واعضاءصنف داشته باشیم .

گزارش کمیسیون فنی
در ســال 1389از عمده فعالیتهای کمیســیون فنی تهیه فهرست
بهــا و تجزیــه بهای انجمن شــرکتهای ســاختمانی در رشــته ابنیه
و ردیفهــای مختلــف و متعــدد آن بــود .ســرفصل فعالیــت هــای
کمیسیون فنی در سال  1390عبارت بود از
 -1بررســی تأثیــر تغییــر نرخ حاملهــای انــرژی در آنالیــز ردیفهای
فهرســتهای بهــای ابنیــه ،راه ،باند فرودگاه و زیرســازی راهآهن،
سدســازی و آبیــاری و زهکشــی و محاســبه ضرایــب تطبیــق
ردیفهــای فهرســتهای فوقالذکــر و شــرکت نماینــدگان در
جلسات توجیهی در معاونت برنامهریزی.
 -2تدویــن فهرســتبهای پیشــنهادی ســال  1390شــامل
فهرســتهای ابنیــه ،راه ،بانــد ،فــرودگاه و زیرســازی راهآهــن،
سدسازی و آبیاری و زهکشی.
 -3محاســبه شــاخصهای ســه ماهــه اول و دوم ســال ،1390
فهرست بهای ابنیه.
 -4تهیــه ضرایــب اصــالح قراردادهــای فاقد تعدیــل (قراردادهای
 ،EPCمقطــوع ،متــر زیربنــا و ســرجمع) ناشــی از تغییــر نــرخ
حاملهای انرژی که اینک در دست بررسی میباشد.
بنابــر گزارش کمیســیون فنی که توســط مهنــدس محمدابراهیم
شــریعت در مجمع تیر ماه  1391انجمن قرائت شــد .ســرفصلهای
مــورد بررســی کمیســیون آنالیــز فهرســتبها ،تهیــه فهرســتهای
بهای ســال  1390و  ،1391ضریب باالســری و شــاخصهای تعدیل
بــود .عــالوه بر این اقــدام در خصوص دخالت انجمــن در انتخاب
پیمانــکار در مناقصه ،ارائــه راهکار جهت جبــران تأثیرات افزایش
نــرخ ســوخت پــس از طــرح هدفمنــدی یارانههــا ،اقــدام جهــت
احیا اصالح ضرایب باالســری و ســایر ضرایب ،بررســی مشخصات
ســاختمانهای مســکن مهــر بــر اســاس نــرخ فهرســتبها ،اقــدام
در انجــام مکاتبــات مربــوط بــه لغو حا کمیــت برخــی از مصوبات،
اقدام در خصوص درخواســت صدور بخشــنامه به سازمان تأمین
اجتماعــی در ارتبــاط بــا مــوارد قانونــی و بخشــنامهای مالیــات بر
ارزش افــزوده ،و بررســی مبانــی هزینههای باالســری قراردادهای
اجرا شده از دیگر فعالیتهای این کمیسیون در سال  1390و اوایل
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کمیســیون انتشــارات بــا حضور اعضای کمیســیون انتشــارات که
متشــکل از آقایــان مهندســان :خوانســاری ،ورزنــده ،عصرآزاد،
پورشیرازی ،ضرابی ،كنگانی و دكتر علیزاده جلسات خود را به
طور مســتمر روزهای شــنبه هر هفتــه به منظور بررســی مقالهها،
مطالــب و برنامهریــزی در جهــت برگــزاری میزگردها و نشســتهای
صنفی و تولید مطالب برای ماهنامه پیام آبادگران داشته است.
-1دریافــت پــا کات قیمــت مناقصــه ســالنمای انجمــن ،بررســی
و تعییــن برنــدگان مناقصــه بررســی صالحیــت و اهلیــت برنــدگان
مناقصــه بــرای عقــد قــرارداد و عقــد قــرارداد بــا مؤسســه چــاپ و
نشــر ســالنامه به شــرکتهای عضــو جهت ارســال هرگونــه تغییرات
احتمالــی در عنوانهــا و موضوع مهمی شــرکت ،کنترل و نظارت بر
چاپ سالنما و بررسی نمونههای ارسالی و توزیع سالنمای نمونه
-2انتشار ماهنامه پیام آبادگران با ماهنامه ویژه نوروزی
-3شــرکت در همایشها و سمینارها به منظور تهیه گزارش خبری
برای ماهنامه
-4حضور در نشست هیأتمدیره و مدیران ارشد شرکتهای عضو
برای تهیه گزارش خبری
-6تایپ ،غلطگیری ،اصالح ،ویرایش ادبی ،فنی مقاالت رسیده
 -6افــزودن بخش چکیده مقاالت به زبان انگلیســی در ماهنامه
پیام آبادگران
-7بازاریابی برای درج آ گهی شرکتهای خارجی برای ماهنامه
در طــی ســال  90نشســتها ،میزگردهــا ،همایشــها و جلســاتی بــا
حضور حرفهمندان بخش مهندس پیمانکاری توسط کمیسیون
انتشارات برگزار شد .برگزاری مرتب جلسات کمیسیون انتشارات
در روزهــای شــنبه بــه تعداد 32جلســه در ســال  ،90درج بیش از
 20مقالــه صنفــی و حرفــهای از مدیــران و حرفهمندان مهندســی
پیمانــکاری در ماهنامــه پیــام آبادگــران ،درج ماهیانــه گــزارش
کمیســیونهای انجمــن و بیش از  30یادداشــت و مقالــه از اعضای
کمیســیونهای مختلــف انجمــن در ماهنامه و تعــداد  10مصاحبه

عملکرد هیأت مدریه و بازرسان انجم

گزارش کمیسیون انتشارات

اختصاصی با مدیران ارشد صنعت احداث و درج آن در ماهنامه،
تهیه و توزیع  45000جلد سالنمای عمومی و  1510جلد سالنمای
مدیریتــی ســال  91انجمــن شــرکتهای ســاختمانی ،برگــزاری
15میزگــرد بــا فعــاالن صنعــت احداث،کارشناســان اقتصــادی،
نماینــدگان عضو کمیســیون عمران مجلس ،نمایندگان ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی و اســتادان دانشــگاه  ،برگــزاری دو مــورد
کنفرانســی مطبوعاتــی  ،درج بیــش از  15گــزارش از مجامــع و
همایشــها و کنفرانســهای مربــوط بــه انجمــن یا صنعــت احداث،
تهیــه  5مصاحبه گروهی با افراد مختلف درباره موضوعاتی مانند
فضــای کســب و کار ،قانــون کســب و کار ،شــاخصهای تعدیــل،
مشــکالت پیمانــکاران پروژههــای عمرانــی ،و  ،...درج مکاتبــات
انجمــن بــا نهادهــا و ســازمانهای دولتــی ذیربــط در امــور صنعت
پیمانکاری ساختمانی و انعکاس پاسخ آنها ،توزیع فهرستبهای
پیشــنهادی ســال  90بــرای ابنیــه ،راه و بانــد فــرودگاه ،آبیــاری و
ذهکشــی ،سدســازی از طریــق ماهنامه در تیرمــاه از عمده ترین
فعالیتهای این کمیسیون بود.
در ســال  91کمیســیون انتشــارات بــا حضــور اعضــای کمیســیون
انتشــارات و همــکاران این بخــش تالش خــود را در جهت ارتقای
کیفــی و کمــی نشــریه بــه عمــل آوردنــد .تمــام تالشــهای صنفی و
گردهماییهــای انجمــن و ســایر انجمنهــای ذیربــط را بــا درج در
نشــریه اطالعرســانی کردند و پروژههای مهم اجرا شــده در کشــور
را بــا شــرح و بســط کافی بــه آ گاهی جامعه رســاندند .بــا توجه به
جمــعآوری مقــاالت ارزشــمند همــکاران صنفــی ،فرهیختــگان و
دانــش پژوهــان ماهنامــه ما ثمــره تالش یك ســاله خــود را تقدیم
خوانندگان و اعضای صنف مینماید.
نظرســنجی و مصاحبه با اعضای انجمن شرکتهای ساختمانی
در مراسم دید و بازدید انجمن شرکتهای ساختمانی
درج مقالههــای صنفــی و حرفــهای مدیــران و حرفهمنــدان
مهندسی پیمانکاری در ماهنامه پیام آبادگران
درج مقالههــای صنفــی و حرفــهای اعضــای کمیســیونهای
مختلف انجمن
تهیــه و درج مصاحبههــای اختصاصــی بــا حرفهمنــدان و
مســئوالن صنعــت احــداث از جملــه :مهندس احمد افطســی،
مهنــدس محمــد هاشــمی صدرایــی ،مهنــدس حســن
ســعادتمند ،مهنــدس بیژن ســعیدآبادی ،مهنــدس نصرتاهلل
خوانســاری ،مهنــدس عبدالمجیــد ســجادی نائینــی ، ،دكتــر
عقیلــی ،مهنــدس حســین چهــرآزاد ،مهنــدس فــر خ جمالــی،
مهندس علــی ا كبر مقیمی آذری ،مهندس احمد دولتخواهی،
مهنــدس منوچهــر شــکوفی ،مهنــدس غالمرضــا قاضــیزاده،

ن رد سالهای اخیر

سال  1391بود.
گزارش کمیسیون فنی که توسط مهندس ابراهیم شریعت ،رئیس
کمیســیون فنی و عضو هیأتمدیره شــرکت اســتراتوس به مجمع
عمومی عادی ســالیانه نوبت دوم انجمن شــرکتهای ســاختمانی
روز شنبه  15تیرماه  92ارائه شد درباره فعالیتهای این کمیسیون
در ســال  91و ابتدای ســال  92آمده بود :ما به ناچار از آنالیزهای
خود سازمان برنامه در مورد فهرست بها استفاده میکنیم .البته
میدانیم اشــکاالت زیادی در این مــورد و تفاوتهای جدی درباره
 40درصــد اقــالم وجــود دارد .امیدواریــم آنهــا را تشــویق کنیم که
بــه روز کــردن این آنالیزها را توســط مــا بپذیرند .البتــه این کار بار
مالــی قابــل توجهــی دارد اما نتیجه آن تولید فهرســت بهای قابل
اعتمادی اســت کــه بتوانــد منبع و معیار ســنجیدن فهرســتهای
بهــای منتشــر شــده قــرار گیــرد .وی خواســتار آن شــد که افــراد با
تجربه توسط شرکتها به کمیسیون فنی معرفی شوند تا به عنوان
نیــروی انســانی متخصــص ،کمیســیون فنی انجمــن را در تدوین
فهرست بهای جامع یاری رسانند.
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مهنــدس ملکیانــی فــرد ،مهندس محمــد عطاردیــان ،مهندس
ساالر علیاری ،مهندس فروغی ،مهندس طبیبزاده و ....
چــاپ ســرمقالههایی بــا عناویــن مختلــف از جمله :آثــار و تبعاتنوســان نــرخ ارز بــر پروژههــای عمرانی کشــور ،آثار و تبعات نوســان
نرخ ارز بر پروژههای عمرانی کشــور ،لزوم احیای ســازمان مدیریت
و برنامهریــزی ،شــرایط اضطــراری شــرکتهای پیمانــکار پروژههــای
عمرانــی توجــه ویــژه دولتمــردان را میطلبــد ،نقــش شــرکتهای
مهندسی پیمانکار پروژههای عمرانی ،ادغام وزارتخانهها؛ ضعفها،
قوتهــا ،تهدیدهــا و فرصتهــای فــراروی آن در بهبــود فضای کســب
و کار در ایــران ،نماینــدگان دوره نهــم مجلــس شــورای اســالمی،
تأثیــر رونــد پرشــتاب افزایــش قیمــت مــواد و مصالــح بــر پروژههای
عمرانــی انتظــارات صنعــت احــداث ،نقــش طرحهــای زیربنایــی
در اشــتغالزایی ،درخواســت شــورای هماهنگــی تشــکلهای
مهندســی ،ضــرورت تعریــف و تفکیــك حــوزه قانونــی و جغرافیــای
اقتصادی فعالیت بخش خصوصی در چارچوب منافع ملی
برگــزاری کنفرانــس مطبوعاتــی بــا عنــوان شــرایط اضطــراری
پیمانکاران بخش خصوصی (خرداد)
برگــزاری میزگــردی بــرای بررســی تاثیــر شــرایط کنونی بــر میزان
تخصیص بودجه عمرانی کشور با حضور آقای بیژن رحیمی دانش
و دکتر محمود جامساز
گــزارش همایــش شــورای ادواری کانــون سراســری در کرمــان،
گــزارش از همایــش سراســری بررســی مســائل و مشــکالت متبالبــه
جامعه پیمانکاری کشور (آذر)
تهیــه و چــاپ گــزارس از مجامــع عمومــی و دیدارهــای اعضــای
کمیسیون اقتصادی با نمایندگان بانکهای مختلف
درج نامه مهندس نادر عطایی به برایان تریسی
تهیــه گــزارش از انتخابــات شــورای هماهنگــی تشــکلهای
مهندســی ،صنفــی و حرفه ای کشــور و بقیه انجمنهــای مرتبط به
انجمن شرکتهای ساختمانی
پوشــش همایش صنعت احــداث و مصاحبه اختصاصی با دکتر
نهاوندیــان رئیس اتاق بازرگانی ایران ،مهنــدس لطفیزاده معاون
وزیر ورئیس کارگروه فنآوری اطالعات وزارت مســکن و شهرسازی،
مهنــدس احمــد خرم وزیر پیشــین راه و شهرســازی ،دکتــر بهمن و
کیلــی مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات ،مهندس هرمــزد رامینه
رئیس منتخب دوره چهاردهم شورای مدیریت جامعه مهندسان
مشاورایران
و.....
کمیســیون انتشــارات در ســال  92نیز جلســات خــود را در روزهای
شنبه برگزار کرد تا دستور کار مربوط به ماهنامه را مشخص نماید.

و اقدامات مختلفی انجام داد از جمله:
مصاحبــه بــا حرفــه منــدان صنعــت احــداث از جملــه مهنــدسقربانعلــی نــادری عضــو هیأتمدیــره پرهونطــرح ،مهنــدس
شــعاعاله شــمس اســفندآباد ،مدیرعامــل شــرکت مهندســی
خوزســتان و فارس ،مهندس مســعودی رئیس کمیســیون قوانین
و مقــررات  ،مهنــدس غالمرضــا شــفیعپور ،مدیریــت دفتــر فنــی
شــرکت پــگا ،مهندس زحمتکش مدیر ارشــد پروژه تونــل امیرکبیر،
مهنــدس رضــوی مدیرعامــل شــرکت تهــران جنــوب ،مهنــدس
بیــژن ســعیدآبادی رئیــس هیأتمدیــره شــرکت بــامراه ،مهندس
چابک دبیر کانون سراســری انجمنهای ســاختمانی ،تاسیساتی و
تجهیزاتی ایران ،مهندس دانشــجو دبیر انجمن شرکتهای عمرانی
استان فارس ،مهندس نجاتی دبیر انجمن دبیر انجمن شرکتهای
ســاختمانی ،تاسیســاتی و راهســازی هرمزگان ،مهندس زورچنگ
مدیرعامل عمران آذرستان ،دکتر بهمن آرمان ،و .....
درج گزارشهای مربوط به همایشها و میزگردها
درج مقاالت اعضای عضو انجمن و مقاالت دریافت شده
پیگیــری مســائل مبتالبــه شــرکتهای پیمانــکار در ســرمقاالت و
انعکاس اخبار صنعت ساختمان
در ضمــن در ســال  92ســالنمای انجمــن تهیــه و تدویــن و چاپ و
بین شرکتهای عضو در بهمن ماه  1391به طور کامل توزیع شد

گزارش کمیسیون روابط عمومی
و ارتباطات بین الملل

کمیســیون روابط عمومی در مدت ســه ســاله دوره بیســت و یکم
هیــات مدیــره محتــرم بــا حضــور اعضــاء خــود آقایــان مهندســان
کنگانــی ،ورزنــده ،جمالــی ،ثقفــی ،خزاعــی ،ضرابــی در جلســات و
پیگیری مسائل و انجام اقداماتی به سهم خود در پیشبرد برنامه
ها واهداف عالی انجمن برنامه هایی را در دستور کار خود داشته
کــه مختصــری از اقدامات و مصوبات و پیشــنهادات کمیســیون را
باستحضار می رساند .این کمیسیون به ارائه گزارشات ماهیانه و
ســالیانه جهت اســتحضار اعضاء از اقدامات خود از طریق نشــریه
آبادگران اقدام نموده است.
وظایف کمیســیون در قالب درون ســازمانی و برون ســازمانی به
منظور معرفی بهتر اهداف و برنامه های انجمن به ارگانها ،سازمانها،
شــرکتها و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و نیل بــه بهره وری بیشــتر از
طریــق ایجاد و توســعه ارتبــاط موثر با انجمن هــای صنفی هم رده
در کشور ،هماهنگی و برنامه ریزی و ارائه اخبار و اطالعات به منظور
حضور در همایشها و نمایشگاههای اختصاصی،عضویت در اتاقهای
مشــترک بازرگانی کشــورهای دوست به منظور ایجاد تسهیالت الزم
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در زمینــه اطــالع رســانی مناقصات می باشــد ومناقصات عراق
و خدماتــی کــه ایــن شــرکت می توانــد ارائــه نماید مطــرح گردید.
نحوه ارتباط باشــرکت این اســت که شــرکتها به صورت جدا گانه
می توانند از اطالعات استفاده کنند.
ً
پیشــنهاد شــد بــا شــهرداری مســتقیما وارد مذا کــره شــده و
سندیکای خود را مطرح کنیم که شهرداری برخی از وظایف را به
ســندیکا محول کند برای اینکار یا با معاونت فنی عمرانی شهردار
و یا روابط عمومی شهرداری نامه نوشته شود.
پیشنهاد شد جلسه مشترک با کمیسیون بانکها و کمیسیون
قوانیــن گذاشــته شــود کــه درمــورد تأمیــن مالــی پــروژه هــا اعم از
عمرانــی و غیر عمرانــی و بخش خصوصی راهکارهائــی پیدا گردد.
در این خصوص جلسه مشترک بین کمیسیون روابط عمومی و
کمیسیون اقتصادی و بانکها برگزار گردید.
در خصــوص درخواســت اوراق مشــارکت از ســوی شــرکتهای
پیمانــکاری عمرانــی  ،کــه طبــق نظــر ســنجی اخیــر  ،بیشــترین
درخواســت را داشــته اســت ،مراتــب بــا وزرات نیــرو بــرای دریافت
اوراق مشــارکت بابــت مطالبــات پیمانــکاران در دســت پی گیری
است .تا کنون وزارت نیرو تنها ارگانی است که به این مسأله توجه
نموده است.
پیشــنهاد نشســت ماهیانــه فصلــی در انجمــن بــا کارفرمایــان و
نماینــدگان آنهــا که نظــرات و کارشناســان و ســازمانهای مربوطه
پس از تأیید هیأت مدیره اجرا می گردد.
پیشــنهاد عضویت شــرکتهای پروژه محور دراتاق بازرگانی ایران که
نظــر اعضــا ء درایــن خصوص پیگیــری اعطــای رتبه بندی توســط
اتاق بازرگانی است که باید مصرانه پیگیر شویم و پس از انجام این
موضوع ترغیب شرکتها و عضویت شرکتها را حتتر و بهتر می شود.
پیشــنهاد ارتبــاط بــا هیــات مدیــره نظــام مهندســی کشــور در
کمیسیون مطرح گردید .
پیشــنهاد موضــوع و بحــث و بررســی در خصــوص تغییر روش
سرمایه گذاری از پیمانکاری به شرکتهای سرمایه گذار و تعریف
پروژه و روش های اجرایی و مشکالت موضو ع در کمیسیون .
تهیــه نامــه های نظر ســنجی و توزیع در جلســات مجمع های
عمومی در این مدت .
بررسی علل قطع ارتباط برخی از اعضاء با انجمن و ارائه راهکار
برای ارتباط و رفع مشکل موجود.
ݣݣو ســایر اقدامــات و فعالیــت هایــی کــه در ایــن گــزارش به اســتحضار
نرســید و امید واریم توانســته باشــیم بــا این اقدامــات و ارائه نظرات
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ارتباط با هیات مدیره ،کمیسیونهای انجمن و هماهنگی و ارتباط
بین آنهها و دریافت وارائه اطالعات و اخبار و وســایر موارد مقتضی
اقدام نمود که از جمله می توان به موارد و فعالیت های ذیل بطور
خالصه اشاره نمود.
حضــور نماینــدگان کمیســیون (مهنــدس کنگانــی ،جمالی) در
جلسات کمیسیون عمران و فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران.
فراخوان و انتشار آ گهی های مختلف همایش ها و نمایشگاههای
درون و برون کشور جهت اطالع اعضاء از طریق سایت و سایر طریق .
پیشنهاد تهیه کارت شناسایی یا کارت عضویت اعضاء .
تهیه کاتالوگانجمنوتهیه کارتویزیتاعضاءهیاتمدیرهانجمن
پیگیری عضویت انجمن در اتاق های مشــترک بازرگانی ایران
با کشورهای آلمان ،فرانسه ،کانادا ،انگلیس و.....
تصویب و ارسال نامه به اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه
جهت همکاری و عضویت در اتاق
معرفــی نماینــدگان شــرکتهای عضــو جهــت همــکاری با ســایر
کمیسیونها
پیگیــری عضویــت ســندیکا در کنفدارســیونهای جهانــی و
پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک سندیکا و ECO
تهیه  CDاز فعالیت سندیکا به دو زبان انگلیسی و فارسی.
دعوت از آقای دکتر میمند از اتاق بازرگانی ایران و فرانسه پیرو
مکاتبات و جلسات انجمن بااتاق بازرگانی ایران و فرانسه
پیگیــری و بازخــورد موضوعــات درخواســتی کمیتــه رفــع بحران
پیمانکاران وسازندگان بخش خصوصی و مسائل مطروحه در جلسه
مطبوعاتی در نشریات با حضور همه تشکل ها بصورت گسترده
فعال کردن سایت انجمن از طریق دریافت آ گهی از متقاضیان
جهت درآمدزایی برای انجمن؛
بحــث و تبــادل نظر در مورد عضویت شــرکتهای نیمه دولتی و
دولتی در انجمن شرکتهای ساختمانی
کمیســیون بــا دعــوت از آقــای شــریفی از اتــاق بازرگانــی ایــران
موارد زیر مطرح نمود:
بحــث همایــش (ســمینار) قانون مســتمر بهبود فضای کســب
وکار کــه آقــای شــریفی بــا توضیــح از ایــن قانــون و اینکــه  23ماده
تکلیــف دولــت  6مــاده تکلیف اتاق بازرگانی اســت جهــت اجرایی
شدن این قانون دفتر پایش برنامه ها مسئول تفکیک ماده های
مختلف قانون است.
درآمــد زایــی و روش هــای آن جهــت خودکفائــی انجمــن مورد
بحث و بررســی قرار گرفت که از جمله آن حق ورودی اعضا  ،حق
عضویت و نحوه جذب آن
بحــت و بررســی در خصــوص قانــون حدا کثراســتفادهاز تــوان
تولیــدی و خدماتــی کشــور ومــاده 5قانــون در خصــوص عضویت
شرکتها دراتاق بازرگانی ودرخواست کمیسیون نسبت به پیگیری
ایــن موضــوع واینکه وضعیــت عضویت شــرکتهای دولتــی دراتاق
چگونه است؟ آیا می توانند عضو شوند یا خیر؟
تشــویق اعضــا جهــت عضویــت دراتاق ایــران باتوجه بــه تبصره
ماده  5قانون حدا کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
پیگیری اجرایی شدن قانون حدا کثر استفاده از توان تولیدی
دراتاق بازرگانی ایران
نشست با نمایندگان شرکت آریا تندر و فعالیت این شرکت که
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و پیشــنهادات و راهکارهــا و مصوبــات کمیســیون در تقویت ارتباط
داخلــی و بــرون ســازمانی وتعالی انجمن نقش موثر داشــته باشــیم
و از همــکاری همــه عزیزانــی کــه مــارا در ایــن کمیســیون یــاری و
همراهی نمودند و از کلیه اعضاء محترم ســندیکا تشــکر و قدردانی
می نمائیم

گزارش کمیسیون تحقیق و توسعه

از آنجا که فلســفه وجودی و منظور اساســی از تشکیل کمیسیون
اتاق فکری کارآمد بمنظور مطالعه
تحقیق و توسعه انجمن ایجاد ِ
و پایش مســتمر شــرایط محیطی و درونی انجمن و ارائه نظرات و
پیشــنهادات الزم بــه هیئــت مدیره جهــت حفظ و ارتقــاء جایگاه
انجمــن و تأمیــن منافــع اعضاء در راســتای چشــم انــداز و اهداف
راهبــردی آن بــوده و تحقــق چنیــن امری امــروزه با بهــره گیری از
تکنیــک برنامــه ریــزی اســتراتژیک میســر میباشــد ،کمیســیون
تحقیق و توســعه در ادامه فعالیتهای خود در دوره بیســتم (که تا
مرحله تدوین و تصویب :چشم انداز ،مأموریت ،اهداف راهبردی
و پروژههای عملیاتی پیشــرفت کرده بود) ،برنامه کار پیشنهادی
خــود در دوره بیســت و یکــم را بــر مبنــای تمرکز فعالیتهــا حول دو
محــور اساســی ذیل به هیئت مدیــره محترم ارائــه ،و پیگیریهای
بایسته را نیز بشرح توضیحات بعدی معمول نموده است:
الف -اجرائی نمودن پروژه های مصوب برنامه استراتژیک انجمن
در این زمینه اقدامات بعمل آمده بشرح ذیل بوده است:
-1بررسی و بازنگری  72پروژه مصوب:
فازبندی پنج گانه پروژه ها
اولویت بندی پروژه های مصوب
-2طراحی ساختار:
الگوی سطح اول ساختار تصمیم گیری
ساختار سازمانی سطح اول و دوم
-3اجرای پروژه های اولویت اول برنامه استراتژیک انجمن:
ایجــاد پرتــال انجمــن جهــت گــردش آزاد اطالعــات مربوط به
محیط کسب و کار براساس شاخص های تعیین شده در زمینه:
استراتژی اطالعاتی انجمن
مشخصات پرتال انجمن
ذینفعان و مشتریان
مزیت های مورد انتظار
مشــارکت اعضای هیئت مدیــره در برنامه های حرفه ای صدا
و سیما و رسانه های عمومی
 -شناخت دقیق قوانین و مقررات تأثیرگذار بر محیط کسب و کار

اعضای انجمن و تالش در اصالح آنها
 تبییــن حداقــل یک پروژه پژوهشــی و چند پروژه آموزشــی بطورســالیانه و وا گــذاری آن بــه مؤسســه تحقیــق و توســعه صنعــت
احداث
 توسعه دانش تفکر و برنامه ریزی راهبردی ارتقاء سیستم اتوماسیون اداری توسعه شبکه اینترنت انجمن اجرای سیستم paper lessتوضیحــات مشــروحه پرتال انجمن در پیوســت شــماره  2گزارش
مندرج میباشد.
-4عقد قرارداد با مشاور (شرکت مهندسی پژوهش بهنگام):
طراحی معماری سازمانی انجمن
طراحــی روش پیــاده ســازی و نظــارت بــر اجــرای برنامــه های
استراتژیک انجمن
در زمینــه طراحــی معمــاری ســازمانی انجمــن اقدامــات ذیــل
انجام پذیرفته است:
تشــکیل کمیتــه دفتــر مدیریت تغییر ( )TMOبــا  7نفر عضو (3
نفر اعضاء هیئت مدیره 3،نفر از مدیران و یک نفر مشاور(
بروز رسانی نقشه استراتژیک انجمن
تعیین مسیر بحرانی و اهداف و فعالیتهای آن
تهیــه کارت اعتبــاری متــوازن مربــوط بــه برنامه هــا و اقدامات
بهبود مسیر بحرانی
تحلیل برنامه و اقدامات بهبود در قالب مدل Clios
تهیه شرح وظایف کمیسیونها و پرسنل انجمن
تهیــه بیانیه مأموریت کمیســیونها (متناســب با چشــم انداز و
مأموریت انجمن)
تحلیــل فراینــدی شــرح وظایــف انجمــن ( بــا اســتفا
ده از الگوی )cipoc
تهیه شــرح وظایف اساســی و محوری کمیســیونها (براســاس
مأموریت تعریف شده)
شناســایی فرایندهــای انجمــن و تهیــه و تدویــن فرایندهــای
کلیــدی و اصلی آن مشــتمل بر  4فرایند کلیــدی و  11فرایند اصلی
بشرح ذیل:
فرایند کلیدی برنامه ریزی استراتژیک شامل  3فرایند اصلی:
سیاست گذاری و تدوین اهداف استراتژیک
جاری سازی اهداف و استراتژیهای عملیاتی
کنترل و بازنگری در اهداف و استراتژیها
فراینــد کلیــدی ( MCUواحــد اصلــی هماهنگــی) -شــامل 3
فرایند اصلی:
-1اداری /دبیرخانه
ICT -2
-3مالی
 فراینــد کلیــدی روابط عمومی (مدیریت ارتباطات) -شــامل 3فرایند اصلی:
شناساییوتحلیلخواستههایاعضایانجمنونهادهایبیرونی طراحی محتوای پیام و انتقال و ارزیابی ایجاد و توسعه روابط بین الملل-فرایند کلیدیطراحیارائهخدماتوارزیابی-شامل 2فراینداصلی:

کمیسیون عضویت و پیگیری فعالیتهای بسیار مفید و اثربخشی
را در سال  89به انجام رسانیده است که به طور اجمال به شرح
زیــر اعالم میشــود :رســیدگی بــه وضعیــت  1019پرونــده مالیاتی،
مشــارکت در بعضــی جلســات وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در
ارتباط با ضریب مالیاتی ،و .....
در سال  89جمعا تعداد  19شرکت درخواست عضویت در انجمن
را نموده بودند که پرونده آنها در کمســیون عضویت مورد بررسی
قرار گرفت و بعد از رفع نواقص در مدارك ارائه شــده برای بررســی
به هیات مدیره انجمن ارسال گردید .عالوه بر این در سال 1389
با توجه به اعتراض شرکتها نسبت به برگ تشخیص مالیاتی خود
نماینــدگان انجمــن در رونــد رســیدگی بــه  432پرونــده در وزارت
اقتصاد و دارایی در کمســیونهای حل اختالف شرکت نموده و در
صدور رای مشارکت نموده اند.
ایــن کمیســیون در ســال  90به فعالیــت خود ادامــه داد و مطابق
بــا اهــداف و برنامــه هــای انجمــن شــرکت هــای ســاختمانی در
چارچوب اساسنامه وآئین نامه عضویت ،جهت جذب وعضویت
شــرکتهایی کــه در رشــته پیمانــکاری فعالیــت مــی نماینــد اقدام
نمود وشرکتهای ذیل بعنوان اعضاء جدید جذب نمود.
و در ســال  91و اوایــل ســال  92بــا حضــور اعضــاء خــود آقایــان
مهندســان :پورشــیرازی ،عصــرآزاد و عــارفآذر درخواســتهای
ارجــاع شــده به کمیســیون بــرای عضویــت در انجمن شــرکتهای
ســاختمانی را بررســی نمــود و  14شــرکتها پــس از بررســی در
کمیســیون  ،عضویتشان توســط هیات مدیره محترم مورد تایید
و تصویب قرار گرفت.

نهادهای مرتبط

رســته آب -یکــی از مهــم تریــن و تنهــا رســته فعــال در انجمــن
شرکتهای ساختمانی رسته آب است .اعضای هیأترئیسه رسته
آب آقایان مهندسان نوروزی ،ناصرمعدلی ،عمرانی ،حضرتی،
دهنبی بودند و مدیراجرایی آن آقای مهندس خزاعی بود.
نظــر بــه اینکه شــرکتهای عضو این رســته در رشــتههای مرتبط با
منابــع آب نظیــر سدســازی ،انتقــال آب ،شــبکههای توزیع آب و
تصفیهخانههــای آب و فاضــالب فعالیت دارنــد و این فعالیتها در
ســال  1391ضمن همکاری با ارگانهای مختلف نظیر وزارت نیرو،
مدیریت منابع آب ایران ،اتاق بازرگانی ایران ،معاونت آب و آبفای
وزارت نیرو و ...ادامه یافت که منجر به اجرای پروژههای بزرگ در
زمینههای فوق گردیده اســت .رســته آب همچنین به نمایندگی
از انجمــن شــرکتهای ســاختمانی و بــا همکاری جامعه مشــاوران
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در ســال  89مقرر گردید پالن  ITتوســط آقایان مهندسان موحد
و درویشــی تهیــه و پــس از تصویــب کمیســیون آمــار و اطالعــات
در کمیســیون تحقیق و توســعه مطرح شــود و به دنبال آن برای
افزایش توانمندی ســندیکا در زمینه دانش آمار و اطالعات ،پالن
به شــرح زیر طرح شــد و در کمیســیون مطرح و بررسی و تصویب
گردید.جمعآوری و بهنگام سازی آمار و اطالعات در موارد مصالح
مناقصــات نمایشــگاهها و اعضــاء مــد نظــر بــود و در حوزههــای
تکنولــوژی  ،ITآمــوزش ،درآمدزایــی ،و اســتخدام نیــرو اقداماتــی
صورت گرفت.
در مجمع عمومی سالیانه )نوبت دوم( انجمن که مورخ  24تیرماه
سال  91برگزار شد در گزارش کمیسیون آمار و اطالعات درباره سال
 90و ابتدای ســال  91آمده بود :جمعآوری فهرســت و مشــخصات

ع

گزارش کمیسیون آمار و اطالعات

نج

رئیس کمیسیون تحقیق و توسعه -ساالر علیاری

گزارش کمیسیون عضویت و پیگیری

م
ملکرد هیأت مدریه و بازرسان ا ن رد سالهای اخیر

 بررسی و ارزیابی راه حلها (قابلیت های پاسخ گویی) ارائه خدمات /ارزیابیدر زمینــه طراحــی روش پیــاده ســازی و نظــارت بــر اجــرای
برنامــه هــای اســتراتژیک انجمن ،فراینــد کلیدی روابــط عمومی
بعنــوان اولیــن الیــه فراینــدی انتخــاب و مســئولین Raci chart
فراینــد کلیــدی مزبــور و  3فراینــد اصلــی آن نیــز بــا هماهنگــی
دبیــر انجمــن و تأییــد هیئــت مدیــره محتــرم انجمن مشــخص و
ابالغیه های مربوط نیز صادر گردیده است.
ب -ســایر فعالیتهــای مرتبــط بــا شــر ح وظایــف تعریــف شــده
کمیسیون تحقیق و توسعه
درزمینهسایرفعالیتهایمرتبطباشرحوظایفتعریفشده کمیسیون
تحقیق و توسعه اهم اقدامات بعمل آمده بشرح ذیل بوده است:
 -1تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه های سالیانه انجمن و ارائه و
تصویب آن در هیئت مدیره
-2برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی:
برگزاری سمینار «روش تحقیق برای مدیران» توسط آقای دکتر
سعیدی استاد دانشگاه جهت هیئت مدیره و اعضای انجمن
برگــزاری ســمینار «نگــرش فراینــدی» توســط آقــای مهنــدس
افتخاریــان (مشــاور شــرکت مهندســی پژوهــش بهنــگام) جهــت
هیئت مدیره و اعضای کمیسیون های هشتگانه انجمن
برگــزاری ســمینار «تدویــن بیانیــه مأموریــت کمیســیون های
انجمــن» توســط آقــای مهنــدس افتخاریــان جهــت اعضــای
کمیسیون های هشتگانه انجمن
برگــزاری «ســمینار  » scenario planningجهــت روش تدویــن
برنامــه و بودجه انجمن توســط آقای مهنــدس افتخاریان جهت
هیئت مدیره و اعضای کمیسیونهای انجمن
-3تشــکیل جلســات متعدد کمیتــه دفتر مدیریت تغییــر (،)tmo
کمیســیون تحقیــق و توســعه ،و نیــز جلســات مشــترک بــا ســایر
کمیســیونها (و نماینــدگان هیئــت مدیره انجمــن) بمنظور انجام
امــوری که بررســی و اتخاذ تصمیم در مــورد آنها نیازمند به حضور
مسئولین کمیسیونهای مذکور بوده است.
-4انجــام ســایر مأموریتهــای محولــه از طــرف هیئــت مدیــره بــه
کمیسیون تحقیق و توسعه

اعضاء انجمن ،جمعآوری نرخ مصالح ،جمع آوری آمار مناقصات،
تهیــه و اعــالم فراخــوان مناقصــات ،مدیریــت وب ســایت انجمن،
ارتبــاط بــا اعضــاء از طریــق وب ســایت ،نظــارت و اجرای سیســتم
اتوماسیون اداری در انجمن ،و ایجاد یا گسترش بانکهای اطالعاتی
در انجمن ،از اقدمات و وظایف این کمیسیون است .عالوه بر این
آمــار نــرخ مصالح در پایان هر  3ماهــه در  8مورد خاص و کلی برای
شــهر تهران در دســتور کار قرار گرفته و در حال اجراســت .در نیمه
دوم سال  91این کمیسیون با کمیسیون فنی ادغام گردید.

3535

ایران ،انجمن پیمانکاران تاسیســات و تجهیزات صنعتی ایران و
انجمن صنعت آب و فاضالب ایران در جهت تأسیس فدراسیون
صنعت آب ایران اقدام نموده است .نتیجه این فعالیت نیز ثبت
این فدراسیون در اتاق صنایع و معادن و کشاورزی ایران و شروع
به فعالیت هیأت مؤســس آن گردیده است .این رسته همچنین
در جهــت همــکاری با شــرکتهای عضو در مورد اقــدام برای صدور
خدمات فنی و مهندســی به خارج از کشــور از جمله کشــور عراق
اقدامات مؤثری را به انجام رسانیده است و همچنان تالش دارد
تا به عنوان بخش مؤثر از انجمن شــرکتهای ساختمانی در جهت
نیل به اهداف این انجمن فعالیت خود را ادامه دهد.
شــرکت تضمیــن شــرکتهای ســاختمانی  -هیأتمدیــره وقــت
انجمــن در ســال  ،1369بــه منظــور چارهاندیشــی بــرای رفــع
نارســائیها و مصائــب مبتالبــه و مشــکالت پیــش روی اعضــای
جامعــه آبادگران در اجرای پروژههــا و در جهت یافتن راهکارهای
مناســب عملی و اجرائی نمــودن آنها که همگی فراتر از حیطه کار
ً
و اساســنامه نهادهای صرفا اجتماعی چون انجمنها میباشــد،
اقدام به تاســیس شــرکتی بــرای ارائه خدمات بــه اعضای انجمن
شرکتهای ساختمانی و دیگر انجمنهای تخصصی همسو به نام
شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی نمود ،که ویژگی نهادهای
اجتماعــی و اقتصــادی را دارا باشــد .بــه منظــور افزایــش کارایی و
اثربخشــی شــرکت تضمین و مؤسسههای اقماری آن بررسیهای
الزم در ابعــاد ســاختاری و محتوایــی آن انجــام گرفــت .در ایــن
مهندســی مجدد و مهندســی ارزش ســعی شــد نگاهی بیرونی در
کارکردهای آن به کار گرفته شود؛ براساس این نگرش در پارهای از
مدیریتهای اجرایی و فرایندهای آن بازنگری به عمل آمد .الزم
به ذکر اســت این اقدام نافی تالشــها و کوششــهای این مجموعه
نبوده است بلکه جنبه تعالی بخش داشته است.
موسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احداث -موسســه تحقیق
و توســعه صنعــت احــداث متشــکل از پنــج تشــکل؛ انجمــن
شــرکتهای ســاختمانی ،انجمــن صنفــی شــرکتهای پیمانــکار

تاسیســاتی و تجهیزات صنعتی ایران ،جامعه مهندســان مشــاور
ایــران ،انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنی و مهندســی ایران و
انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی
اســت و از عمــده ترین فعالیتهــای آن برگزاری هر ســاله کنفرانس
بینالمللی ماندگاری ،ظرفیتســازی و توانمندسازی شرکتها و
سازمانهای پروژه محور با رویکرد صنعت احداث است.
شــورای هماهنگــی -شــورای هماهنگــی از  16تشــکل بــزرگ
صنعــت احــداث از جملــه انجمــن شــرکتهای ســاختمانی
تشــکیل شــده و از طریــق نهــاد تعامــل بــا نهادهــا و ســازمانهای
مختلــف دولتی بــه تعامل می پردازد .آخرین انتخابات شــورای
هماهنگــی تشــکلهای مهندســی ،صنفــی و حرفــهای کشــور در
جلســه روز سهشــنبه  7آذر  91بــا حضــور نماینــدگان  16تشــکل
عضو برای انتخابات هیات اجرایی و هیات بازرســان برگزار شد.
بــرای انتخــاب هیــات اجرایی و هیات بازرســان رایگیری شــد.
طبــق نتایــج اعالم شــده آقایــان مهندس خوانســاری ،مهندس
ســعادتمند ،مهنــدس شــکوفی ،مهنــدس اقبالــی ،و مهنــدس
تائــب بــه عنوان اعضای اصلــی و آقایان مهنــدس آزاد ،مهندس
حضرتــی ،و مهنــدس ســاداتنیا بــه عنــوان اعضــای علیالبــدل
هیــات اجرایــی انتخــاب شــدند .آقایــان مهنــدس مصطفــوی و
مهنــدس نورائی بــه عنوان بازرس اصلی و خانــم دکتر عبداللهی
به عنوان بازرس علیالبدل انتخاب شــدند.
شورای هماهنگی تشــکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای کشور
در آســتانه انتخابــات با بیانیه های مختلــف از انتخابات حمایت
کــرد و بــرای تدوین راهکارهای خروج از بحران در صنعت احداث
و انتظــارات صنعــت احــداث از دولــت منتخب جنــاب آقای دکتر
روحانی تالش نمود.
کل کانــون عالــی انجمــن صنفــی کارفرمایــی ایران -دبیــر انجمن
شــرکتهای ســاختمانی دبیــر کل کانــون عالــی انجمــن صنفــی
کارفرمایــی ایــران نیــز هســت و از ایــن رو ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن
انجمن شرکتهای ساختمانی با کانون وجود دارد

سخن پایانی
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امیــد آن داریــم دوره جدیــد را با کاهــش و رفع مشــکالت فراروی
شــرکتهای مجــری پروژههــای عمرانــی آغــاز کنیــم و تالشــگران
گســترده سازندگی و آبادانی کشور که بی هر ادعایی در بیابانهای
تــوان فرســا و گردنههــای دشــواریهای گرانافــزا بــه آفرینــش
ســامانههای تمدنــی و ســازههای مدنــی میپردازنــد بــا آرامــش
بیشتری در توسعه زیرساختهای کشور طرحی نو در اندازند.
ولی با دریغ و تاســف باید گفت ،در دوره ای که گذشــت تعدادی
از مدیــران ارشــد شــرکت هــای عضــو انجمــن و جامعــه مدنــی
کشــور بــه دیــار باقــی شــتافتند گرچــه آثــار ذهــن وقــاد و اندیشــه
نقــاد آنهــا در جــای جای میهــن عزیزمان یــادگار مانــدگار تالش و
کوشــش آنهــا را به شــهادت ایســتادهاند ولــی از دســت دادن این
سرمایه های عظیم دانش و فنی و مهندسی خسران بزرگی برای

منافع کشــور بود ،بیشــک بر دولتمردان فرض اســت با کاســتن
از فشــار عصبی و اســترسهای دیوان ســاالری حا کم بر روند امور
فرایندهــای پیمانــکاری این ســرمایه های ســترگ را برای رشــد و
ترقی کشــور حفظ کنند .باید متذکر شــویم در ســالی که گذشت،
تعدادی از مدیران ارشــد شرکتهای عضو بستگانی را از خانواده
گرامــی خــود از دســت دادند که برای درگذشــتگان آمــرزش ابدی
و بــرای بازمانــدگان از خداونــد منــان صبــر و شــکیبایی مســئلت
مینماییــم چون احتمال دارد نام پارهای از عزیزان از قلم بیافتد
بدیــن منظــور با عرض و پــوزش بــرای جلوگیری از ایــن تغافل ،از
ذکر اســامی یکایک آنها چشــم پوشــی میکنیم برای آنها نیز سال
جدیــد را بــا موفقیت و شــادکامی و تحقق آرزوهــا از پروردگار بزرگ
مسئلت مینماییم.
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آدرس :تهران ،خیابان طالقانی ،خیابان شهید برادران مظفر(صبای جنوبی)
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اشاره:
انجمــن شــرکتهای ســاختمانی ضمــن اینکــه
تمامی مســاعی و تالش خود را به کار میبرد
تا مسائل و مشکالت فراروی شرکتهای عضو
رامرتفع نماید؛ در عین حال نســبت به ســایر
حرفهمنــدان مهندســی پیمانــکار پروژههای
اســتانی نیــز احســاس مســئولیت میکنــد و
در حــل مســائل و مشــکالت آنهــا و بازتــاب
خواســتها و درخواســتهای آنهــا نیــز از هیــچ
کوششــی دریــغ نکــرده و نمیکند و آنهــا را نیز
جزء مجموعه خویش تلقی کرده و میکند.
براســاس چنیــن نگرشــی و بــا اتــکا بــه ایــن
پارادایــم مــا خــود را در قبــال دغدغههــا،
پیشــنهادها و ارائه طریق به شــرکتهای عضو
انجمنهــای اســتانی نیــز موظــف مــی دانیــم تا
منعکسکننده دقیق و صادق آنها هم باشیم.
بدیــن منظــور آمادگــی انتقــال و درج مطالب
همــکاران را وظیفــه خود میدانیم .از ســویی
چــون مســائل تأمیــن اجتماعــی میتوانــد
برای همــه شــرکتهای پیمانکاری ســاختمان
مفید فایده باشــد .لذا نامه ارســالی و پاســخ
ً
دریافتی ،عینا در ماهنامه درج میشود.

اشاره:
در بســیاری از مباحث مطر ح شــده به این مطلب نیز همواره تأ کید میشود؛ میزان مطالبات شرکتهای مجری پیمان پروژههای
عمرانی از نهادهای کارفرمایی تا چه میزان است .بدین منظور برای دستیابی به اطالعات دقیق و ارائه مستند آن به نهادهای
ذیربط ضرورت دارد که میزان مطالبات مشخص و به طور دقیق تقدیم شود .لذا انجمن شرکتهای ساختمانی طی بخشنامهای
از کلیــه شــرکتهای عضو درخواســت کرده اســت تا میزان مطالبــات خویش را اعالم نماینــد تا با جمعبندی بــه نهادهای ذیربط
ارسال شود .بدین منظور بخشنامه انجمن جهت اطالع همگانی درج میشود.
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اشاره:

در بســیاری از مباحــث مطــر ح

شــده به ایــن مطلب نیــز همواره
تأ کید میشــود؛ میــزان مطالبات
شــرکتهای

مجــری

پیمــان

پروژههــای عمرانــی از نهادهــای
کارفرمایــی تــا چــه میزان اســت.
بدیــن منظــور بــرای دســتیابی به
اطالعات دقیق و ارائه مستند آن
به نهادهای ذیربط ضرورت دارد
کــه میــزان مطالبــات مشــخص و
بــه طــور دقیــق تقدیم شــود .لذا
انجمــن شــرکتهای ســاختمانی
طــی بخشــنامهای از کلیــه
شرکتهای عضو درخواست کرده
اســت تا میزان مطالبات خویش
را اعــالم نماینــد تا بــا جمعبندی
به نهادهای ذیربط ارسال شود.
بدیــن منظــور بخشــنامه انجمن
جهــت اطــالع همگانــی درج
میشود.

پیام آبادگران
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عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان گلستان:

واقعی شدن شاخصها در گرو
استفاده از نظرات تشكلهای صنفی
• دولت به یارانهبگیران اوراق مشارکت پرداخت نماید
• استفاده از توان شرکتهای بومی و شرکت در جلسات فنی

آقــای مهنــدس جاللــی ،انجمــن پیمانــکاری گلســتان از چــه
ســالی شــکل گرفــت و در حــال حاضــر فعالیتهــای عمــده آن
چیســت؟ آیــا ایــن انجمــن تجربــه ویــژهای دارد کــه بــه عنوان
الگوی موفق به بقیه انجمنها ارائه شود.
انجمــن پیمانــکاران اســتان گلســتان در ســال  1377بــا  50عضــو
آغــاز بــه فعالیت کرد و در حــال حاضر حدود  1300عضو دارد که در
تمام زمینههای پیمانکاری و با رتبههای مختلف مشــغول به کار
هســتند .در  2ســال دوران تصــدی ایــن هیئت مدیره کــه از آبان
مــاه  91آغاز شــد کارهای مفیــدی صورت پذیرفته اســت از جمله

پیام آبادگران

مهنــدس علــی ا کبــر جاللــی از ســال  72تــا ســال  76در معاونــت
زیــر بنائــی وزارت جهاد کشــاورزی مســئولیت داشــت ،و در ســال
 1377بــا تاســیس شــرکت فنــی مهندســی دشــت آب گــرگان کــه
دارنــده رتبــه  4آب و  5ابنیــه و تاسیســات اســت ،وارد عرصــه
پیمانکاری شد.
وی در ســال 90بــه عنــوان نائــب رییس انجمن انتخاب شــد و در
حــال حاضربــا ســمت دبیــر انجمــن پیمانــکاران و همچنین عضو
هیئــت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنی و مهندســی
اســتان ،در حــال ارائه خدمــات به پیمانکاران اســتان گلســتانی
است .برای آشنایی بیشتر با نظرات مهندس جاللی ،مصاحبهای
انجام گرفت تا مشــکالت و مســائل پیمانکاران و راههای مناسب
حــل ایــن مســائل مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گیــرد .ایــن نوشــتار
ماحصــل آن گفتگوســت و امیدواریــم ضمــن اینکــه بــه روشــنتر

شــدن مســائل شــرکتهای اســتانی بــر مســئوالن امــر میانجامــد،
زمینهساز آشنایی بیشتر خوانندگان محترم ماهنامه در شناخت
از مسائل پیمانکاران استانهای مختلف کشورمان باشد.
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ایجاد اتاق فکر با حضور نخبگان به منظور بررســی راههای تامین
منابــع مالی بــرای اتمام پروژههایی که با کمبــود تخصیص منابع
بخــش کارفرمایــی مواجه اســت و همچنین در رونــد و فرایند امور
اتاق فکر ایجاد انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندســی در
دســتور کار قــرار دارد که بتوانیم با توجــه به توان باالی موجود در
پیمانکاران استان ،خدمات فنی و مهندسی را به دیگر کشورها از
جمله کشورهای همسایه صادر کنیم.
به نظر شــما پیمانکاران شرکتهای ســاختمانی در استان شما
با چه مشــکالتی مواجه هستند و راه حل پیشنهادی شما در
این زمینهها چیست؟
از جملــه مهمتریــن مشــکالت ،میتــوان بــه عــدم تناســب تعداد
پروژههــای موجــود بــا تعداد شــرکتهای فعال اســتان و بــه تبع آن
بیــکاری مهندســان و تحصیکردههــا واخــراج نیروهــای کارگــری
اشــاره کــرد .همچنیــن اخــذ رتبــه ســاجات بــا شــرایطی ســخت،
بطــوری کــه در مــواردی پیمانکارانی بــا دارا بودن رتبــه (4نظارت
راهبــردی) و داشــتن تجربــه کاری 20ســاله میبایســت هماننــد
شرکت نوپا رتبه  5فعالیت داشته باشند.
پیشــنهاد اینجانــب جهــت رفــع اینگونــه مشــکالت و اشــتغالزایی
بیشــتر نفوذ در بازارهای جدید در خارج از کشور به منظور تامین
ســهم بازار میباشــد .عــالوه بر این در رابطه بــا پرداخت مطالبات
پیمانــکاران بخصــوص پرداخــت طلبــکاران بــزرگ میتواننــد بــا
داراییهــای دولــت تهاتــر کننــد و همچنیــن طلــب پیمانــکاران
کوچــک اســتانی از منابــع اعتبــاری پرداخــت شــود و یــا پرداخــت
تســهیالت بانکــی بــه پیمانــکاران طلبــکار بــا تضمیــن صــورت
وضعیتهــا و پرداخــت اوراق مشــارکت بــه جــای پرداخت نقدی
بــه یارانــه بگیران ،قســمتی از طلــب پیمانکاران پرداخت شــود تا
پیمانــکاران بتواننــد بــا تــوان بیشــتر در راه آبادانــی ایــن مــرز وبوم
کوشا باشند.
در صــورت پذیرش وجود مشــکالتی درقانــون مناقصات و نحوه
برگــزاری آن در ایــران لطفا مشــکالت را بر اســاس درجه اولویت و
اهمیت طبقهبندی کرده ،راههای برون رفت از آنها را ارائه دهید؟
در خصــوص وجــود برخــی ضعفهــا در قانــون مناقصــات ،نقطــه
نظرهــای متفاوتــی وجــود دارد ولــی مهمتــر این اســت کــه همین
قانــون در بعضــی مواقــع نادیــده گرفته شــده و اجرا نمیشــود و از
طرفــی کارفرمایان در ارزیابی-ها ،ســلیقهای عمــل میکنند نه بر
اساس توانمندی شرکتها.
پیام آبادگران
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در مــورد مشــکالت بــه وجــود آمــده در سیســتم رتبهبنــدی
چــه نظــری داریــد؟ و بــرای بهینه ســازی آن چه پیشــنهادهاو
توصیه هایی دارید؟
در بحــث رتبهبنــدی ســاجات بخصــوص در اســتانهای کوچك،

مشــکالت خیلــی حــاد میباشــد .چــرا کــه بــه نظــر مــا در اینگونــه
اســتانها اوال شــرکتها نو پا بوده و در رســیدن به رتبههای باالتر
کار ســختتری در پیــش دارند ،ثانیا برای شــرکتهای با ســابقه زیاد
که رتبههای  3و  4دارند ،با توجه به مشکالتی که برای پروژههای
عمرانــی بوجود آمــده ،در این  2ســال اخیر فعالیتی نداشــتهاند و
تراز مالی آنها پایین اســت و یا مطالباتی دارند که با اعمال قوانین
جدیــد بــه پایــه  5تنزل رتبــه پیدا میکننــد .بحث بعــدی در مورد
داشــتن  3ســال ســابقه بیمه در  4ســال آخر میباشــد که این امر
کارشناسان با تجربه باال و سوابق زیاد را حذف میکند .همچنین
فاصلــه امتیــاز مورد نیاز جهت اخذ رتبهها بــا هم خیلی زیاد بوده
کــه کســب آن امتیــاز را در برخــی موارد غیرممکن ســاخته اســت.
پیشــنهادم جهــت رفــع اینگونــه مــوارد اینســت کــه در جلســاتی
بــا حضــور کارفرمایــان و نماینــدگان انجمنهــا در ســطح کشــور
مشــکالت بررســی شــود تا کارفرما نیز نظرات کارشناسی اصناف و
تشکلهای مرتبط را بشنود.
برای پرداخت بهنگام مطالبات پیمانکاران پروژههای عمرانی
چه پیشنهادهایی دارید و برای وصول مطالبات انباشته شده
آنهــا چــه راهکارهایی را توصیه میکنیــد و برای آینده تخصیص
بودجــه پــروژه هــای عمرانی چــه راههای برون رفتــی را در نظر
گرفته اید؟
در یک تقســیمبندی میتوان مطالبــات پیمانکاران را به دو گروه
تقسیم کرد .گروه اول طلبکاران طرحهای ملی و بزرگ و گروه دوم
طلبکاران اســتانی میباشــند که در گروه اول دولــت و کارفرمایان
میتواننــد مطالبــات پیمانــکار را بــا امــالك و ســهام شــرکتها زیــر
مجموعه دولتی تهاتر نمایند و در طرحهای کوچك استانی منابع
مالی اندك دولت به طرف آنها سوق داده شود .ثانیا به هیچ وجه
پروژههای جدید منهای طرحهای حوادثی و ضرور تعریف نگردد.
ثالثــا دولــت بــه یارانهبگیــران اوراق مشــارکت پرداخــت نمایــد و
نقدینگی حاصل را به پروژههای عمرانی تزریق نماید .رابعا بانکها
موظــف باشــند در قبــال ضمانــت صــورت وضعیت ها تســهیالت
پرداخت نمایند.
آیا شــاخصهای تعدیل اعالم شده واقعی هستند؟ درصورتی
که پاسخ شما منفی است چه راههایی را برای واقعی شدن آن
پیشنهاد می نمائید؟
با وجود اینکه که شــاخصهای اعالم شــده از سوی بانک مرکزی
%40میباشــد ،متوسط میزان تعدیل اعالم شده از آن کمتربوده،
در حالــی کــه مــا شــاهد افزایــش  200درصــدی در برخــی اقــالم در
جامعه بویژه در بخش پیمانکاری هســتیم لذا برای واقعی کردن
شاخص های تعدیل دو پیشنهاد دارم.
-1اخذ قیمتهای واقعی از بازار و اســتفاده از نظرات تشکلهای
صنفی و آمار مرکز پژوهشهای مجلس
-2احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و استفاده از کارشناسان

نخبــه بــرای بررســی تمامــی موضوعــات مرتبــط بــا پیمانــکاری و
اســتفاده از تمامــی بخــش کارشناســان ســازمان مدیریــت بــرای
واقعی کردن تعدیلها.
که البته مشکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوشبختانه حل
شــده اســت و به زودی این ســازمان با ســاختار قبلی به کار خود
ادامه خواهد داد.
به نظر شما بخش خصوصی چه تعریفی دارد؟
دو معنــای محــدود و گســترده بــرای ایــن واژه وجــود دارد.
خصوصیســازی در معنای محدود خود عبارت است از وا گذاری
داراییهــا و شــرکتهای دولتــی و عمومی به بخــش خصوصی به
طــور کلــی و یا شــریک کــردن آنهــا در ایــن دارایی ها و شــرکتها.
معنــای خصوصیســازی در مفهــوم گســترده آن بســیار وســیعتر
از وا گــذاری داراییهــا و شــرکتهای دولتــی و عمومــی بــه بخش
ً
خصوصی است و بر وا گذاری فعالیتها و تصدیگریهایی که قبال
بــه طــور انحصــاری در اختیار دولــت و بخش عمومــی بود داللت
میکنــد .بــه عبــارت دیگر معنــای واژه خصوصیســازی در طیفی
قــرار دارد کــه هــدف آن اجــرای شــیوهها و سیاســتهایی بــرای
افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشــورها از طریق
ترتیبات مختلف میباشد.
اقتصــاد ایــران تــا چه اندازه به ســمت خصوصی ســازی پیش
رفته است و آیا آینده روشنی را می توان برای بخش خصوصی
متصور شد؟
اقتصاد ایران بجای حرکت به ســمت بخش خصوصی به ســمت
بخــش شــبه دولتی یــا بخــش عمومی پیش میــرود ا گــر اصل 44
قانون اساســی و سیاســتهای کل اصل  44مورد نظر مقام معظم
رهبــری اجرائــی گــردد خصوصی ســازی واقعی شــکل میگیرد .در
دولت جدید با توجه به قرار گرفتن افراد توانمند و خبره در الیه-
های اقتصادی دولت این امید تقویت شده است.

در جهــت هــم افزایــی تــوان شــرکتهای مهندســی پیمانــکار
پروژههای عمرانی چه نوع ساز و کارهای اجرایی را پیشنهاد
مینمایید؟
پیشــنهاد میگــردد با توجــه به افزایش آمــار شــرکتهای پیمانکار
و بــه تبع آن کاهش شــدید پروژههــای عمرانی و افزایش شــدید
قیمتهــا و عــدم تناســب قیمت کار با فهرســت بهــاء ،همکاران
از رقابــت ناســالم پرهیز وبا آنالیــز واقعی کار ،قیمت پیشــنهادی
خــود را ارائــه نمایند ثانیا در این برهه ،شــکلگیری شــرکتهای
هولدینــگ و اســتفاده از تــوان مالــی و فنــی پیمانــکاران جهــت
ســرمایه گذاری مولــد ایجاب میکنــد این قبیل شــرکتها دورهم
جمــع شــوند و منابــع مالــی خــود را تجمیع کننــد تــا بتوانند در
بخشهــای خصوصــی نیز ســرمایهگذاری نمایند .و فقط چشــم
به پروژههای عمرانی دولتی نداشــته باشند .ضمنا انجمنهای
اســتانی در جهــت شناســایی بازارهای هدف در خار ج از کشــور
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درمــورد مشــکالت و مســائل پیــش آمــده کــه فــراروی بخــش
خصوصــی قرار گرفته،خود این بخــش تا چه اندازه ای اثر گذار
بوده و راه حل مناسب برای تاثیرگذاری مثبت بخش خصوصی
در بهبود شرایط موجود چیست؟
یکی از مهمترین مشــکالت ومســائل پیش روی بخش خصوصی
عــدم شــرکت در تصمیمســازی و تصمیمگیریهــای مربــوط بــه
ایــن بخــش در حا کمیت اســت .ا گــر تصمیمــات و قوانین مربوط
بــه بخــش خصوصی با حضــور ونظر آنها تدویــن و تصویب گردد و
تشکلهای صنفی در مراجع تصمیمساز و تصمیمگیر صاحب رای
ً
و نظر باشند مطمئنا مشکالت آنها بهتر حل میگردد و شرایط در
کل به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
آیا انجمنها و تشــکلها در رسیدن به مطالبات قانونی اعضای

خــود موفق بــوده اند؟ با چه راهکارهایی میتــوان تاثیرگذاری
تالش این گروهها را افزایش داد؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال بــه نظــر مــن بیشــتر نقــش انجمنهــا در
نهادهــای مشــورتی و فنــی اســتان بــر اســاس ســالیق مدیــران
اســتان شــکل میگیــرد و بهتر اســت در دولت جدید قانــون بهبود
محیــط کســب و کار اجرایی گردد تا تشــکلها در تصمیمســازی و
تصمیمگیری صنف خود نقش آفرینی نمایند .در اســتان گلستان
به همت انجمن استان در جهت رسیدن به مطالبات قانونی اعضا
کارهــای بســیار خوبــی با حمایــت معاونــت محترم عمرانی شــکل
گرفتــه ،از جملــه اعمــال مــاده  48و اســتفاده از تــوان شــرکتهای
بومی و شرکت در جلسات فنی و کمیته پیمان را میتوان نام برد.
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دکتر بهمن آرمان خواستار شد:

تعریف پروژه های ملی و تجمیع توان شرکتهای

پروژه محور برای اجرای آن
روز ســه شــنبه دوم مهر ماه ،میزگردی برای بررسی مسائل مربوط
بــه نوســانات نــرخ ارز و تاثیــر ایــن نوســانات بــر شــرکتهای پــروژه
محــور در انجمــن شــرکتهای ســاختمانی برگــزار شــد .دکتــر بهمــن
آرمــان ،مهندس محمد کنگانی عضو هیات مدیره ،مهندس علی
پورشــیرازی عضــو هیات بازرســان ،مهندس مجتبــی ضرابی عضو
کمیســیون انتشــارات و دکتــر غالمرضــا علیــزاده ســردبیر ماهنامه
پیام آبادگران در این میزگرد حاضر بودند و عالوه بر بررسی مسائل
مربــوط بــه ارز ،درباره راهکارهــای توانمندکردن و بقای شــرکتهای
پروژه محور به تعامل پرداختند که نظر خوانندگان محترم ماهنامه
پیام آبادگران را به خواندن مشروح این گزارش جلب می نماییم.

دکتر علیزاده سردبیر ماهنامه پیام آبادگران با اشاره به این نکته که
حرفهمندان صنعت احداث مایلند از ذهن وقاد و اندیشه نقاد شما
استفاده کنند ،گفت :برای همین از شما خواستهایم در این جلسه
حضور داشته باشید و کمافیالسابق گرهگاهها و مشکالت را با شما
مطرح نماییم و با همفکری شما به راه حلهای بومی شده و عملی
برسیم .امیدواریم این جلسه برای کلیه شرکتهای پروژه محور پایه
و مایهای برای تحلیل باشــد .وی در ادامه با اشــاره به موضوع مورد
بحث این روزهای محافل اقتصادی از دکتر آرمان خواست تا دالیل
تغییرات نا گهانی نرخ ارز را تشریح کند و رابطه آن را با تورم بیان نماید
و سپس اثرات این دو را بر پروژههای عمرانی ارائه دهند.
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دکتــر آرمــان ،ضمــن تشــکر از دعوتی که از ایشــان به عمــل آمده
اســت اظهــار امیدواری کردنــد که برگزاری چنین نشســتهایی با
شــعاع عمل بیشــتر انجام پذیرد .وی در پاســخ به سوال مطرح
شــده گفت :این جریان یکباره اتفاق نیافتاد و آتش زیرخا کســتری
بــود که در لحظه مناســبی خود را نشــان داد .به نظر من نــرخ ارز در
حــال حاضــر هم تحــت تاثیر برخــی از برداشــتهای غیر اصولــی و غیر
علمی روند نزولی دارد ولی در نهایت قیمت واقعی چیز دیگری است.
بر پایه محاســبات انجام شده تا پایان ســال  ،1386آخرین آمارهای
روی سایت بانک مرکزی نشان میدهد قدرت خرید هر هزار تومانی

در سال  1350که وارد سیستم اقتصادی ما شده به  2تومان کاهش
یافته است .طبیعتا امروزه این قدرت خرید بسیار کمتر است .عمال
حفظ ارزش پول کشــوری که نرخ تورم دو رقمی را مدتهای طوالنی
داشته در برابر پول سایر کشورها کار سختی است.
در جهــان امــروز نــرخ ارز تحــت تاثیــر مســتقیم سیاســتهای دولــت
نیســت بلکه عمدتا توســط عرضــه و تقاضا مشــخص میشــود .ا گر
نگاه کنید در فاصله ســالهای  2006تا کنون نــرخ برابری دالر در برابر
یورو از  87ســنت به  1/35ســنت رســیده است .و این به معنای آن
اســت که دولت آمریکا نه تنها این کار را نامناســب ندانسته بلکه آن
را تشــویق هم کرده اســت به طوری که طی یک ماه گذشــته رشــد
اقتصادی آمریکا به حدود  2/7درصد رســید که شــاید برابر با تولید
ناخالص داخلی ایران باشد .ما همیشه به پول نفت عادت کردهایم
و انتظــار داریــم نــرخ برابــری ریــال در برابــر ســایر ارزهــا بــدون در نظر
گرفتن دگرگونیها پایین باشد .و پیشرفت اقتصادی یا عقب ماندگی
اقتصادی را متاثر از آن میدانیم در حالی که کاهش نرخ ارز به سود
کشــورها اســت .و اروپایی ها از این که نرخ برابری ارز در برابر یورو در
حد باالیی قرار گرفته چندان راضی نیســتند چــون صادرات آنها ،با
مشکل روبرو شده است به طوری که آلمان به عنوان بزرگترین صادر
کننــده جهــان صنعتی نیز مشــکل دارد .در هر حال شــرایط اقتصاد
ایران موجد این اتفاق بود و نباید به هیچ وجه به عنوان عامل منفی
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معموال دولتها برای کســری بودجه جاری از بودجه عمومی
برداشــت میکنند آنگونه کــه بودجه عمرانی تخصیص یافته
در ســالهای بعــد از انقــالب به زیر  50درصــد بودجه عمرانی
اعالم شده کاهش یافته است.

دیگــری نداریم .برای اجرایی شــدن این طرح تــالش زیادی صورت
گرفت .در حال حاضر بودجه عمرانی ما رقم ناچیزی است البته پیدا
کردن رقمهای واقعی در حال حاضر دشوار شده است .در کشورهای
دیگر دولت ســد یا نیروگاه برق و آزاد راه نمیســازد .این پیشبینی از
اوضــاع شــده بود برای همین وقتی بودجــه عمرانی کاهش یافت و
دولــت بــزرگ شــد با در نظر گرفتــن مدل ترکیه مطالعاتی انجام شــد
کــه من هم در آن حضور داشــتم و برای نخســتین بار مــدل B. O. T
را پیشنهاد شد که امروزه در کشور جا افتاده است.
در هر حال برای برون رفت از مشــکالت اشاره به یک نامه را ضروری
میدانم .بنده طی نامهای به مهندس لطفی زاده -معاون پیشین
وزارت راه و شهرســازی -نوشــتهام و بــا تا کیــد روی ایــن امــر کــه بازار
ســرمایه امــکان تامیــن منابــع مالــی آن وزارتخانــه را از طریــق اوراق
مشــارکت ندارد ،مناســبترین شــیوه را ایجاد انگیزه در این شرکتها
برای سرمایهگذاری دانستهام که نمونه موفق آن درباره ساخت پل
خرم آباد -زال دیده شــده اســت .و میتوان برای ساخت آزادراهها از
آن سود برد .بر این مبنا الزم است:
-1پروژه به گونهای باشد که در شرایط کنونی برای سرمایهگذار نرخ
بازگشت داخلی سرمایه برابر با  23درصد باشد.
 -2دوره بازگشت سرمایه حدا کثر  7سال باشد.
 -3حق عبور از بزرگراه توسط سرمایهگذار تعیین شود البته با وزارت
راه بر سر آن توافق خواهد شد.
 -4نرخ عبور وسائط نقلیه هر سال با توجه به نرخ تورم افزایش یابد
 -5درآمد ناشی از صرفه جویی در مسیر ،مستقیما بین وزارت راه و
سرمایهگذار تقسیم شود .
 -6وزارت راه منبــع تجهیــز کارگاه را از طریــق ردیــف بودجــه عمرانی
فراهم کند.
 -7سهم الشرکه شرکتهای ساختمانی برابر با کارهای انجام شده و
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به آن نگاه کرد .برای بررسی عمیقتر و دقیقتر موضوع ذکر این نکته
اساسی را به ویژه در ارتباط با شرکتهای پیمانکار پروژه محور ضروری
میبینم که در دنیا ابزار جدیدی به نام بانکهای سرمایه گذاری رواج
یافتهانــد که قدرت کنتــرل زیادی را به آمریکا در جهان داده اســت.
یکی از مدیران بورس در دهه  70میگفت :آمریکاییها با استفاده از
بانکهای سرمایهگذاری قادرند در کم تر از یک روز ،اقتصادی به بزرگی
اقتصــاد ژاپــن را از هم بپاشــند .آنها میتوانند نرخ برابــری ارز را باال و
پایین کنند و چون مبادله بر مبنای نرخ دالر محاسبه میشود آنها
از این امر برای فشار آوردن به کشورهای مختلف استفاده میکنند.
مثــال وقتی مــا در فوالد مبارکه بودیم ماشــینآالت خود را از شــرکتی
ژاپنی خریدیم اما مقدار کمی از آن به ین و مابقی را به دالر پرداخت
کردیم.
اما سوال این است که در اقتصاد ما چه اتفاقی افتاده است؟ به ویژه
در  8ســال گذشــته؟ در ســال  1356از هر دالر نفتی  42سنت صرف
بوجههای عمرانی کردیم آن هم با این حساب که برخی شرکتهای
ملــی با بودجه عمومی اداره میشــدند.این رونــد در طول جنگ به
طور طبیعی کاهش یافت .در دوران ســازندگی به  38ســنت رســید
و ایــران بــه کارگاه بزرگــی تبدیل شــد .این بودجــه عمرانی که تغذیه
کننده اقتصاد ایران بودیعنی  38ســنت از هر دالر با  42ســنت سال
 1356که در اوج سازندگی در کشور بودیم رقم بسیار چشمگیری بود
کــه البته تورم را به دنبال خود داشــت و در ســال  1371یــا  1372و در
بحبوحه دوران سازندگی قرار شد فتیله توسعه پایین کشیده شود.
به تدریج این رقم کاهش یافت و به  19درصد در آخرین دوره دولت
خاتمی رسید .در حال حاضر آنطور که در بودجه سال  92آمده است
از  731هــزار میلیــارد تومــان بودجه کل کشــور 535 ،بودجه بانکها،
موسســات انتفاعــی دولتــی و شــرکتهای دولتــی اســت و از 236هزار
میلیارد بودجه عمومی حدود  37/3هزار میلیارد تومان آن بودجه
عمرانی است که معموال دولتها برای کسری بودجه جاری از بودجه
عمومی برداشت میکنند آنگونه که بودجه عمرانی تخصیص یافته
در سالهای بعد از انقالب به زیر  50درصد بودجه عمرانی اعالم شده
کاهش یافته است.
مهندسضرابیعضودیگرهیاتمدیرهباطرحایننکته کهپایین
آمدن نرخ ارز به نفع مردم و به ضرر صنایع اســت پرســید چگونه
میتــوان به رقم مطلوبی رســید که دکتــر آرمان گفــت :آن را باید به
مکانیزمعرضهوتقاضاسپرد.واقعیتایناست کهبرخیسیاستهای
داخلی عامل این بحران هستند .ا گرچه تحریمها هم موثر بودند اما
سوء مدیریتعاملاصلیمشکالتپیشآمدهبودهاست.
دکتــر آرمــان ادامــه دارد :از طریــق اختصــاص بودجــه عمرانــی 38
درصدی کارهای زیادی صورت گرفت .از جمله سد گتوند که آقای
نامجــو دربــاره آن گفتند این ســد یک ثــروت ملی اســت .آب زیادی
که در حال حاضر پشــت این ســد جمع شــده ا گر سد نبود در خلیج
فارس ریخته میشد .چون پایین دست سد مسجد سلیمان ما سد
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برابر با صورت وضعیتها محاسبه شود
این ایده از طرح تامین مالی تونل مانش اخذ شده
اســت که بدون ســرمایه گذاری دولتهــا و با تکیه بر
اعتبــار آنهــا صــورت گرفــت و بــه نظــر مــن بایــد این
پیشنهاد به آقای دکتر نوبخت ارسال شود که اخیرا
اعــالم کرده بودند کــه  3میلیون خانــوار در ایران از
طریــق شــرکتهای مهندســی پیمانــکار پروژههــای
عمرانــی مشــغول بــه کار هســتند در ضمن انجمن
شــرکتهای ســاختمانی هــم طــی یــک کنفرانــس
مطبوعاتی از شرکتهای خود برای تجمیع امکانات
خود و انجام یک پروژه واحد دعوت به عمل آورد .ما
توسطتکتکشرکتهایپیمانکار بخشخصوصی
کارهــای ماندگاری انجــام دادهایم ،از جمله همین
سد سیمره که توسط مهندس پورشیرازی در حال
انجام است و به روش حداقل مصرف آب و حدا کثر
تولید برق* انجام میگیرد.

پیام آبادگران
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مهندسپورشیرازیعضوهیاتبازرسانانجمن
شــرکتهای ســاختمانی بــا تا کیــد روی ایــن نکته
کــه شــاید بتــوان بســیاری از ســدها را بــا روشــی که
فرمودیــد انجــام داد اما مدیریت بســیار قــوی برای
اجرایــی کردن آنها الزم اســت چون جنگ آینده در
خاورمیانــه جنگ آب خواهد بود ،ســد برای تولید
بــرق و مصرف کشــاورزی به کار میرود کــه از هر دو
میتوان استفاده کرد.
مهنــدس محمــد کنگانــی عضــو هیــات مدیــره
انجمن شــرکتهای ســاختمانی نیز گفــت :بنده با
بحث ســدها با ترتیــب موجود مخالفــم .طبیعت،
حقابــه طبیعــی دارد و فقــط بایــد آبهــای اتفاقــی را
مدیریــت کــرد و حق طبیعی طبیعت را بــه آن داد.
ا کثر اراضی خوزســتان شــورهزار هستند و آب خا ک
را شــیرین میکرد و وقتی ما مانع این فرایند شــدیم
فرسایش خا ک به وجود آمد که به مراتب خسارت
بیشــتری دارد .همین بحــث در ارومیه اتفاق افتاد
و امــروزه میتــوان گفت :آب رفته به جــوی بازناید.
همیــن اشــتباه را آمریکاییهــا دربــاره می.ســی.
ســی .پی مرتکب شدند و مســیر مارپیچ آن را برای
کشتیرانیمستقیم کردند کهسیالبهایوحشتنا کی
را بــه همراه داشــت و ا کوسیســتم منطقــه را به هم
ریخت .ســدهای زیادی روی آن ساختند در حالی
که طبیعت خود را مدیریت میکند ،حتی میتوان
گفت مارپیچ بودن می.سی.سی.پی بود که انرژی

مکانیکی آب را میگرفت.
دکتــر آرمــان ضمــن اشــاره به ایــن که گاهــی وقتها
ســدها قادر به کنترل ســیالبها هســتند ،افزود :به
هر حال منظور بنده این بود که ایران توســط همین
شرکتهاساختهشدهاست ،کاری کهدر گذشتهتوسط
شــرکتهای خارجی صورت میگرفــت .مثال مطالعه و
جانماییسدهایرودخانهسه گانهخوزستانتوسط
خارجیهاصورت گرفتهاستاما کارتوسطپیمانکاران
ایرانیانجامشد.باید کارگروهیتشکیلدادوباتعریف
پروژه و منبع مالی آن دست به دست هم داد تا پروژه
به سرانجام برسد .کاری که در پروژه فارس انجام شد
شرکت عمران و توسعه فارس که شرکت سهامی عام
استبهوجودآمدتابلندترینساختمانجنوب کشور
را بســازد که مطالعات بازار را انجام دادند و با تشــکیل
کارگروهیدرحالانجام کارهستند.
مهنــدس کنگانــی گفت :بحــث خوبی اســت ولی
واقعیــت امــر این اســت کــه برای شــرکتهای پــروژه
محــور باید پروژه تعریف شــود که فعــال بمانند .اما
بایــد توجه کرد که تغییــری اتفاق افتــاده و ضریبی
کــه از درآمدهــای نفتی به پروژههــای عمرانی تعلق
میگرفــت کاهش یافته اســت .از طرفی بخشــهای
نظامــی حضــور گســتردهای در پروژههــای عمرانــی
یافتهاندوعمالمانعحضور شرکتهایعمرانیبخش
خصوصــی شــدهاند .مــا بایــد روشــها یــا مکانیزمی
بــرای تامیــن مالــی بیابیــم .امــروزه صندوقهــای
زمین و ســاختمان را پیشــنهاد میدهند که شبیه
بــه ســاخت و ســاز مشــارکتی اســت .امــا طــرح این
صندوقها موفق نبود چون باید بانکها این صندوق
را تضمیــن میکردنــد تــا ا گــر صنــدوق ورشکســت
میشــد پول افــرادی را کــه ســرمایهگذاری کردهاند
برگشت دهند اما بانکها این تضمین را نمیدهند.
از طرفــی بانکهــا راســا وارد فعالیتهــای اقتصــادی
شــدهاند و پولی که تولید یا جمــعآوری میکنند به
دست پیمانکاران نمیرسد .به نظر میرسد باید ما
نیزرویمکانیزمهایتامینمالی کار کنیمهمچنان
که اروپاییها تونل مانش را در بازار بورس ســنگاپور
فروختند و ســرمایه به دســت آوردنــد ،در این مورد
دولتهــا هیچ کدام ســرمایهگذاری نکردند اما اعتبار
آنها پشــتوانهای شد تا از بازار بینالمللی پول جمع
شــود.وی دربــاره ارز نیــز گفــت :ارز پدیده مســتقلی
*upper dam and down dam .

دکترآرمان:
بایدکارگروهیتشکیل
دادوباتعریفپروژه و
منبعمالیآندستبه
دستهمدادتاپروژه به
سرانجامبرسد.

مهندسکنگانی:
ضریبی که از درآمدهای
نفتی به پروژههای
عمرانیتعلقمیگرفت
کاهش یافته است .از
طرفیبخشهاینظامی
حضور گستردهای
در پروژههای عمرانی
یافتهاند و عمال مانع
حضورشرکتهای
عمرانیبخش
خصوصی شدهاند .ما
باید روشها یا مکانیزمی
برای تامین مالی بیابیم.
امروزهصندوقهای
زمین و ساختمان را
پیشنهادمیدهند
که شبیه به ساخت و
ساز مشارکتی است.
اما طرح این صندوقها
موفق نبود چون باید
بانکها این صندوق را
تضمین میکردند تا ا گر
صندوقورشکست
میشد پول افرادی
را که سرمایهگذاری
کردهاند برگشت دهند
اما بانکها این تضمین
رانمیدهند.

مهندسپورشیرازی:
کار پیمانکاران
سرمایه گذاری
نیست ،با وجود
مطالباتموجود
نیز این امر ناممکن
است .بانکهای ما
برایسرمایهگذاری
ایجاد شدهاند
اما به دلیل
معوقاتموجود
دولت ،بانکها از
پیمانکارانطلب
دارند و حاضر به
سرمایهگذاری
نیستند.

مهندسضرابی:
تجمیعتوان
شرکتهایپروژه
محور کار دشواری
است که شاید این
امر ریشه در فرهنگ
ما ایرانیان داشته
باشد که همیشه
گرایش بیشتری به
کارهای فردی به
جای کار گروهی
نشان دادهایم.

نیســت و قیمت آن تابع عوامل متعددی است که
یکی از آنها قانون عرضه و تقاضا و شرایط بازار است.
دو بحث اصلی وجود دارد که ارز را تحت الشعاع قرار
میدهــد .مــا قبــل از تحریم با پدیــده خودتحریمی
مواجههستیم کهبیشتربهاقتصادمالطمهمیزند.
بحث بعدی رکود تورمی است که ا گر دولت بخواهد
از رکــود تورمــی جلوگیــری کنــد باید پــول خرج کند
کــه خود باعث تورم میشــود و بایــد دید مردمی که
از مشــکالت اقتصــادی لطمــه دیدهانــد تحمــل آن
را دارنــد؟ بــا بــرون رفت از بحــران اقتصادی بالطبع
موضوع ارز در درون آن حل میشود.
مهنــدس کنگانــی درباره تعریــف پــروژه واحد نیز
گفت :تعرف یک پروژه کافی نیست چون شرکتهای
زیادی زیرمجموعه ما هستند که باید برای همه آنها
کار ایجاد شود .صنعت ساختمان از جمله صنایعی
است که دولتها برای برون رفت از بحران به آن روی
میآورنــد چون با تعریف چند پــروژه در این بخش،
تغییرات محسوسی در اقتصاد اتفاق میافتد .برای
مثــال در دوران بحران جهانی ســه کشــور از بحران
در امان ماندند که تحقیقات نشان داد این آسیب
ناپذیری به این دلیل بود که صنعت ساختمان آنها
فعال بود .ما نیز در کشور خود از این قاعده مستثنی
نیستیم و برای اشتغالزایی میتوانیم به این صنعت
اهمیتبدهیم.مهندس کنگانیافزود:فکرمیکنم
در شرایط رکود تورمی فعلی باید یک طرح کاربردی
علمی برای برون رفت از بحران اقتصادی بدهیمامــا چون اشــتغالزایی ســریع و تغییرات محســوس
در صنعــت ســاختمان دیــده میشــود بایــد درباره
راهکارهــای رفــع رکــود تورمی در بخش ســاختمان
تمرکزبیشتریداشتهباشیم.

دکتــر آرمــان گفت :در رابطــه با بیانــات مهندس
کنگانــی مــن فکــر میکنــم بایــد بــه ایــن نکتــه
اشــاره کــرد کــه در اغلــب کشــورهای صنعتــی بــه
دلیــل رشــد منفــی جمعیت تعــداد زیــادی واحد
مســکونی خالــی وجــود دارد و قیمــت مســکن نه
تنهــا بــاال نمــیرود بلکــه پایین هــم میآیــد .آمار
صــادرات ایــن کشــورها نشــان میدهد که ســهم
ســاختمان از این مقدار اندک اســت اما در ایران
وضعیــت فــرق میکند .لزوم فرهنگ ســازی برای
بلندمرتبهسازی و انبوهسازی دیده میشد چون
نگهــداری و گســترش افقی شــهرها هزینه زیادی
دارد و تکافوی رشد جمعیت را نمیدهد.
بعــد از تا کیــد مهنــدس پورشــیرازی روی این نکته
کــه در همــه جای دنیا بــه فردی که مســکنایی با
کیفیت باال ،زمان و قیمت حداقل بســازد انبوهساز
گفتــه میشــود در حالــی کــه در کشــور مــا هــر کس
مســکن بیشــتری بســازد خــود را انبــوه ســاز مــی-
داند ،دکتر آرمان ادامه داد :به هر حال ،برای انجام
پروژههــای متعدد الزم اســت شــرکتها با تجمیع در
مــورد یــک پروژه تــوان و تجربــه الزم را دربــاره انجام
پــروژه مشــترک به دســت آورنــد .در این مــورد باید
بدانیم تامین منابع از طریق بانکها ممکن نیســت
و بازار ســرمایه شــاید بهترین راه در این مورد باشد.
شــرکتهای زیــادی هســتند کــه حاضرند تــوان فنی
خود را بگذارند و کافی اســت دولت اوراق مشارکتی
با تضمین و نرخ باالتر صادر کند.
مهنــدس ضرابــی در پایــان ایــن جلســه عنــوان
کرد :برای تجمیع توان شــرکتهای پــروژه محور قبال
کارگروهــی بــا نام شــرکت ســرمایهگذاری بینالمللی
نامآوران مهندسی تشکیل شده اما به اندازه کافی
موفق نبوده است که شاید این امر ریشه در فرهنگ
ما ایرانیان داشته باشد که همیشه گرایش بیشتری
بــه کارهــای فــردی بــه جــای کار گروهــی نشــان
دادهایم .که دکتر آرمان جواب داد :احتمال تشکیل
کارگروه با موضوع و برنامه مشــخص بیشــتر اســت.
در هــر حال بخش خصوصی باید نشــان دهد توان
تجمیع منابع و توان خود را برای اجرای پروژههای
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در ادامهمهندسپورشیرازی گفت:کار پیمانکاران
ســرمایه گــذاری نیســت ،بــا وجــود مطالبــات
موجــود نیــز ایــن امــر ناممکــن اســت .بانکهــای ما
بــرای ســرمایهگذاری ایجــاد شــدهاند امــا بــه دلیــل
معوقــات موجود دولت ،بانکها از پیمانکاران طلب
دارنــد و حاضر به ســرمایهگذاری نیســتند .در مورد
سرمایهگذاران باید مسئله امنیت سرمایه و برگشت
آن تضمین شود و تا زمانی که مسئله مطالبات حل
نشود این اعتماد به وجود نخواهد آمد .دولتمردان
بایــد توجــه کننــد هیــچ صنعتی بــه انــدازه صنعت
ســاختمان اشــتغال زا نیســت و نمیتوانــد عامــل

توســعه اقتصادی و توزیع ثروت باشــد ،ایجــاد راه و
آبادانــی ،به خــودی خــود باعث توســعه اقتصادی
میشــود و از طرفــی بــه محــض پرداخــت صــورت
وضعیتها این پول بین افراد زیادی تقسیم میشود.
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ݣ ݣب ݣاݥݥݣ ݣ ݣ ݣمسئوݥݥالݥݥنݥݥ جدݥݥیدݥݥ ساݥݥزݥݥماݥݥنݥݥ مدݥݥیرݥݥیتݥݥ وݥݥ برݥݥناݥݥمهݥݥرݥݥیزݥݥیݥݥ
مهندس رضا طبیبزاده /مدیر فنی شرکت ساختمانی تهرانجنوب
مقدمه :
گالیههــا و دردلهــای کهنــه با مســئوالن محترم ســازمان مدیریت و برنامهریزی ســابق یا
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حاضر در طول حداقل دو دهه
گذشــته در مــورد صحت و ســقم مبانی قیمتهــای پایه و یا ضرایب تعدیل منتشــره آن به
کــرات دیده و نوشــته شــده اســت و هــم ا کنون نیــز ادامه دارد .مــا انتظار داریــم با حضور
"نگاههای جدید در سیســتم مدیریتی کشــور" بتوان موضوع مورد بحث را در مسیری
قرارداد که به صرفه و صالح کل ذینفعان امر باشــد (فقط نظرات بخشــی از جناح دولت
را تامین نکند).
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پیمانــکاری و صنعــت احــداث در بخــش خصوصــی ,بخشــی
اصلــی و مهــم از پیکــره ســاخت و ســاز در کشــور را تشــکیل
میدهنــد و بــا رســالت بــه آبادانــی و کارآفرینــی در پروژههــای
عمرانی کشور حضوری فعال و بس گسترده دارند .تا زمانی که
شــا کله ذهنیت فوقالذکر در بین بخش کارفرمائی کشــور مورد
قبول قرار نگرفته و نهادینه نشــود و یا نگاه دولت و کارفرمایان
بــه پیمانــکاران در خــارج از چارچوب این تعامــالت و این نگاه
باشــد ،قطعــا مشــکالت و چالشــهای جــاری در آینــده نیــز بــه
صــور مختلــف رخ مینمایــد و بــه ضــرس قاطع این شــرایط به
نفــع پایــداری ،تثبیــت ســاخت و ســاز در کشــور و در نهایت امر
بــه نفــع منافــع ملی مــا نخواهد بــود و لذا هــر دو طــرف در این
مــورد مســئول بــوده و بایســتی بــرای دســتیابی به یــک راه کار
مرضیالطرفین تالش جدی بنمایند.
 .1نامــه محترمانــه و گالیهآمیــز (شــماره  92- 47375مــورخ
 )92/05/26دبیــر محترم انجمن شــرکتهای ســاختمانی (این
انجمــن بــه عنــوان بخشــی مهــم از پیکــره صنــف پیمانــکاری
و صنعــت احــداث در کشــور اســت بقیــه صنــوف نیــز همیــن
نــگاه را دارنــد) به مســئوالن ذیربط در ســاختار تهیــه و تدوین
قیمــت هــای فهــارس بهــای پایــه ســال  1392نوشــته شــده
اســت .مرقومــه فــوق آخرین نامــه از این نوع درخواســتهای
ایــن صنــف و ســایر صنــوف پیمانــکاری مرتبــط ,بــه جهــت
درخواســت شفافســازی اســناد و مــدارک دولتــی نیســت.
ً
قطعــا میتــوان ایــن نــوع مکاتبــات و درخواســتها در فضــای
دیگــری بــه جــز گلهمندی بیــن طرفیــن ذینفع دولــت و بخش

خصوصی مطرح شــود و آن زمانیست که مسئوالن ذیربط هم
به ســهم خود بخش خصوصی را از خانــواده خود بدانند و آنها
را در فضــای خصوصــی تصمیمات خود وارد نمــوده و النهایه و
قبل از ابالغ هر نوع ســندی (همچون فهارس بهای پایه ســال
 ) 1392و نظایــر آن کــه بــه طور قطع و یقین به فضای کســب و
کار صنــف پیمانکاری ارتباط تنگاتنگ دارد ,انجمنهای صنفی
ذینفع را مورد مشورت قرار دهند.
 .2مــا معتقــد هســتیم کــه مســئوالن ذیربــط در قــوه مجریــه و
مقننه در مورد جاری نمودن ضوابطی همچون قیمتهای پایه،
تعدیــل ،شــرایط عمومی پیمان و یا ســایر ضوابــط نظام فنی و
اجرایی مرتبط و حا کم بر فضای کسب و کار صنف پیمانکاری
ً
در کشــور کــه مآال به سرنوشــت طرحهــای عمرانی و بــه توفیق
و یــا عــدم توفیق آنها منجر میشــود ،نگاههای طــرف مقابل را
قبل از ابالغ نهایی این ضوابط برای اجرا کســب نماید .به نظر
میرسد مســئوالن ذیربط حداقل در سیاستگذاریهای کالن
به ســواالت و دیدگاههای ذیل پاســخ الزم به بخش خصوصی
ارائه فرمایند.
آیا مســئوالن ذیربــط تهیه و تدوینکننده ایــن نوع ضوابط و
بــه منظــور اجرای صحیــح آنهــا در پروژههای عمرانی در کشــور
معتقد هســتند که بایســتی این مــوارد نیز مورد تاییــد و قبولی
کامــل بخــش پیمانکاری کشــور به عنــوان ذینفعــان اصلی قرار
گیــرد؟ و پیمانــکاران بایســتی بــا قیمتهــای واقعی کار بــه پروژه
وارد شوند؟
آیــا مســئوالن ذیریــط این امر مهــم قبول مــی فرمایند که در
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نبــود قیمتهــای واقعی اجــرای کار الجــرم پیمانکار بــرای بقا
و مانــدگاری خــود تــن بــه حضــور در پروژههــا بــا قیمتهــای
غیرمنطقــی داده و از ایــن منظــر هــم خودزنــی نمــوده و هــم
پــروژه و ســرمایههای ملــی را نیــز دچــار مشــکل مینمایــد؟
بــه واقــع مســئول چنیــن اتفاقاتــی کدامیــک از طرفیــن
هســتند؟ ضوابط ،دســتورالعملهای دولتــی کارفرمایان و یا
پیمانکاران؟
آیــا قیمتهای واقعی کار نبایســتی متناســب بــا نیازهای بازار
کســب و کار تهیــه و تدویــن شــود؟ و یا اینکه بنا بــه مصلحت یا
با اســتناد به حفظ منافع ملی قیمتهای غیرواقعی در اســناد و
مبانی دولتی ارائه و منتشر شود.
آیــا کال درخواســتها و اعتراضــات ممتــد و پیگیــر صنــف
پیمانــکاری در ســالهای اخیــر در مــورد عدم انطبــاق فیالمثل
قیمتهــای پایه بــا هزینهها و قیمتهای واقعی بازار که حداقل
در طــول  20ســال گذشــته ارائــه شــده در مجالت ،ســمینارها،
مکاتبــات ،گزارشــات از نــگاه مســئوالن محتــرم تهیــه کننــده
ذینفــع دولتــی بــا واقعیــت امــر مطابقت نداشــته اســت و قابل
تعمق و بررســی نیســت؟ یا ا گر به واقع پاســخ مسئوالن محترم
ذیربــط در ایــن مــورد این اســت کــه ایــن گالیهها بخشــی وارد
اســت ,پــس چــرا مســئوالن ذیربــط بــه این مــوارد توجــه کافی
مبذول نمیفرمایند.
آیــا نبایســتی یــک بــار مســئوالن ذیریــط بــه نظــرات و
درخواســتهای صنــف (فیالمثل همین آخریــن نامه انجمن
شــرکتهای ســاختمانی مــورد بحــث) بــه صــورت مســتدل و
مکتوب پاســخ ارائــه بفرمایند و آنرا مردود اعــالم بفرمائید و
ایــن پاســخ در همان مجله بــرای تنویر افــکار ذینفعان درج
شــود؟ تا هــم صنــف پیمانــکاران منبعد مبــادرت به انتشــار
چنیــن مکاتباتــی ننمایند که بعضا موجــب ایجاد اختالل در
فضای کسب و کار میشود ؟ و مهمتر و هم متقابال ذینفعان
بخــش خصوصــی به صحت و واقعی بــودن قیمتهای دولتی

اطمینــان کامــل حاصــل نماینــد و آنوقــت اســت کــه آنهــا با
اطمینانی کامل میتوانند ضریب پیشنهادی خود (پلوس/
مینــوس ) را در مناقصــات بــه درســتی در پیشــنهاد قیمــت
خــود ارائــه دهنــد و مآال سرنوشــت پروژههــای عمرانی را به
مخاطره نیندازند.
آیــا مســئوالن ذیربــط بــه اعتراضــات صنــف پیمانــکاری کــه
ً
بــه کــرات در ســالهای اخیــر و خصوصــا پس از انتشــار فهرســت
بهــای پایــه ســال  1388گفتند و نوشــتند توجــه الزم را مبذول
فرمودنــد؟ در جلســات ،نوشــتهها و ســمینارها همــواره بــه
حــذف یکبــاره ضریــب باالســری ,ضریــب منطقــه ،ضریــب
ارتفــاع به عنــوان ارکان مهم قیمتگــذاری در قیمتهای پایه
اعتــراض شــد (نگارنــده ایــن مقاله نقــدی بر حــذف ضرایب
فهارس بهای سال  1388در شماره  37مجله آبادگران ارائه
نموده اســت) و نوشته شد که حذف ضرایب قیمتهای پایه
احتمــاال بــدون مطالعه ،کار کارشناســی و نگاه دراز مدت و
بــدون در نظــر گرفتن اثرات نامطلوب آن صــورت گرفته و به
نفــع منافــع ملی ما نیســت و پــس از آن مرتبا نوشــته و گفته
شــد کــه این نگاه تصمیمگیران محترم کــه با این روش کار و
حــذف ضرایب موصوف میتوان قیمتهای پروژهها را پایین
آورد؟ یــا اینکه از تورم جلوگیری نمــود و یا اینکه پیمانکاران
که قبال ســود بســیار برده و اندوختهاند بایســتی در شــرایط
ً
حــال آنرا برگردانند و وارد پروژههای عمرانی نمایند؟ انصافا
به دور از واقعیت و نادرست میباشد.
آیا تصمیمگیران جدید منجمله در فضای ســازمان مدیریت
و نظــام فنــی و اجرایــی نبایســتی بــه منظــور عارضــه یابــی و به
عنــوان یــک شــاهد ( )Case Studyرا در مســیر ارزیابــی نتایــج
عملکــرد اجــرا شــده در پروژههــای عمرانی را در کشــور با مبانی
فهرســت بهــای ســال  1388قیمتهــای پایــه در دســتور کار
قــرار دادهانــد؟ و آیا مســئوالن تصمیمگیــر در این مورد بررســی
فرمودهانــد کــه بــا حــذف ضرایــب منطقــه و ضرایــب باالســری
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ً
از قیمتهــای موصــوف (فیالمثــل  )1/15×1/30احتمــاال بــاز
پیمانــکار مبــادرت بــه خودزنی نمــوده و حتی مینــوس هم در
مناقصهها ارائه خواهد داد؟ آیا پاســخ این سوال این است که
کال ایجاد چنین چالشی در یک پروژه متوجه پیمانکار خطا کار
اســت؟ یا این مســئله متوجه جای دیگری اســت؟ آیا باز هنوز
اعتقــاد بــر ایــن اســت که ایــن مســیر طی شــده و سیاســتهای
اعمــال شــده بــرای فهــارس بهــای ســال  1388بــه نحــوی
صحیح بوده اســت؟ که باز و مجددا تنها ضرایب باال ســری به
قیمتهای ســال  92اضافه شــد .ضریب منطقه و ضریب ارتفاع
از مبانی نرخ پایه ســال  1392حذف شــده اســت؟ درخواست
جدی ما این اســت که بــرای تدقیق این موضوع مهم حتما
در یک فضای کارشناسی بینظرانه ،البته با شنیدن نظرات
ذینفعان تهیهکننده ،همچنین کارشناســان مســتقل و البته
بــا حضور روشــن همه انجمنهای ســندیکایی یــک مطالعه
دقیق و همه جانبه صورت گیرد و گزارش جامع و رسمی آن
به اطالع همگان برســد ،تا انشــاءا ...چراغ راه آینده برای
تصمیمات اینچنینی باشد.
همچنیــن در اســفند مــاه ســال  1389بــاز تصمیماتــی بــه
ظاهــر در جهــت حفــظ منافع ملــی و بــا ذهنیت پاییــن آوردن
قیمتهــای تمام شــده پروژههــا گرفته شــده و تصمیمگیریهای
اینچنینــی توســط بخشــی از زیــر مجموعــه قــوه مجریــه بدون
کســب و دریافــت تاییــدات قانونــی الزم (دریافــت تاییــدات از
شــورای عالی فنــی ،یا مجوز هیئــت وزیران و یا ســایر ذینفعان
دیگــر بــه عنــوان متولیان امــر) در مــورد حذف پیــش پرداخت
از پروژههــای عمرانــی صــورت یکجانبــه اتخــاذ گردیــد .نظــر به
اهمیت موضــوع و این عملکرد یکی از زیرمجموعههای دولت
و بــه نحــوی زیر ســوال بردن بخشــی از پیکره دولــت ،میتواند
تلقــی شــود .اینجانــب مبــادرت بــه تقدیــم مقالــهای در ایــن
زمینــه نمــودم (ایــن مقاله نیــز در مجله شــماره  56مــرداد ماه
پیام راهســازان درج گردید ).در این مقاله یادآوری نمودم که
حــذف پیــش پرداخت از پروژههــای عمرانی کشــور (در فضای
اجــرای پروژههــا بــه صورت ســه عاملــی) در طرحهــای عمرانی
کشــور امــری غیرقانونــی و عدول از ضوابط جاری کشــور اســت
و حــذف پیشپرداخت (مبلغ  %20با ضوابط فعلی) به معنای
این اســت که پیمانکار بایســتی  %4-%5به عنوان پلوس برای
تعــادل قیمت بــرای تامیــن منابع مالی بــرای شــروع کار پروژه
در پیشــنهاد خــود منظور نمــوده و الجرم برای تحقــق این امر
بایستی یا از طریق منابع داخلی خود ( )Self Financingو یا از
طریق قروض از منابع بانکی و موسســات مالی اقدام به تامین
هزینههــای راهانــدازی اولیــه پــروژه نماید .در این مورد ســوال
مشخص این است .
اول :بــا چــه ادلــهای یکــی از زیــر مجموعــه بخش دولــت با زیر
پــا گذاشــتن رویههــای متــداول و قوانین جــاری دولتی چنین

تصمیمــات اخــذ مینمایــد .مــدل ریاضــی بــرای ایــن حذف و
اثــرات آن بــر روی قیمتهــای پیشــنهادی پیمانکار بــا توجه به
محدودیتهــای اعمال شــده بر روی درصدهــای پلوس بر روی
قیمتهــای پایــه در مناقصــات توســط دســتورالعملهای جاری
نظــام فنــی و اجرایــی (منجملــه آخر یــن بخشــنامه شــماره
 100/68118مــورخ  ) 91/08/21بــه چــه صورت بوده اســت؟ و
بخش ذیربط دولتی چه نگاهی در این مورد داشــته اســت که
چنیــن تصمیــم مهمی را در مورد بخشــی از پروژههای عمرانی
کشــور گرفتهانــد .آیا ایــن تصمیمگیــران محترم به اثــرات بعضا
نامطلــوب ایــن امــر در پروژههــای اجــرا شــده پــس از آن وقوف
حاصل نمودهاند و نتایج آن مثبت ارزیابی مینمایند؟
دوم :حــذف ضرایــب مترتــب بــه فهرســت بهــای پایــه از ســال
 1388بــا کــدام ضوابــط کار کارشناســی صــورت گرفتــه کــه
ً
بــاز مجــددا در فهرســت بهــای ســال  1392کــه مــورد بازنگــری
مجدد مســئوالن محترم قرار گرفته و تنها اضافه شــدن ضریب
باالســری در آن جائــز شــمرده شــد و اینبار باز ضریــب منطقه و
ضریب ارتفاع از متن قیمتهای پایه حذف شده است.
توضیــح  :1در نقدهــای نوشــته شــده قبلی بــه مــوارد مهم زیر
اشــاره شــد کــه حضور قیمــت هــای پایه در  35ســال گذشــته
در اجــرای پروژههــای عمرانی حداقل پیامهای ذیل را داشــته
است.
الــف :فرهنــگ ســازی در نحوه قیمتگــذاری پروژههــا با توجه
بــه عــدم وجود دانش و شــناخت الزم در ایــن عرصه در فضای
کارفرمایی و پیمانکاری در کشور در دهه 50
ب :کمــک بــه تعییــن و اعمــال اســتانداردهای مهندســی در
اجــرای پروژههــا در نبــود مشــخصات فنــی در ســالهای اولیــه
اعمال فهارس بهای پایه
ج :کنتــرل و پایــش قیمت اجرایی پروژهها بــا حضور قیمتهای
پایه به عنوان یک "متر" در ساماندهی قیمتها
توضیــح  :2روش دریافــت قیمــت بــه صــورت "بــدون واحــد

بهــا "Blank-روش شــناخته شــدهای اســت کــه در این حالت
پیمانــکار در زمــان مناقصــه قیمتهــای اجــرای کار در فضــای
هزینههای مســتقیم پروژه ( )Direct Costرا با توجه به شــرایط
خــاص منطقــه اجــرای عملیــات از نقطه نظــر نیروی انســانی,
ماشــینآالت و مصالــح تعییــن و ســایر هزینههــای مترتــب بــه
پروژه برای تعیین ( )Price Costشــامل هزینههای باالســری و
سایر کسورات قانونی و نظایر آن را تعیین و اعالم مینماید.
مســئوالن تصمیمگیر با کدام مدل ریاضی و باز در انتشــار
ً
فهرســت بهــای پایــه ســال  1392مجــددا ضریــب باالســری
معمــول را بــه عــوض  %30بــرای پروژههایــی کــه از طریــق
تــرک تشــریفات مناقصه بــه اجــرا در میآید بــه  %20کاهش
دادهانــد؟ بــه نظر میرســد مســئوالن محترم ذیربــط مربوطه
روشهای مختلف اجرای پروژهها ()Project Delivery System
را با مدلهــای قیمتگذاری پروژه ( )Project Pricing Modelدر
مورد کســر باالســری  %30به  %20فوقالذکر را خلط نمودهاند؟
آیــا چنیــن تصمیمی همچون حذف پیــش پرداخت یا ضرایب
مترتبه به فهرســتبهای پایه (گرچه ممکن اســت شــعاع عمل
معامــالت بــا تــرک تشــریفات مناقصــه محــدود داشــته باشــد)
دارای اثرات مطلوب خواهد بود؟

 .3ختم کالم

در خاتمه نگارنده درخواســت و اســتدعا دوســتانه و مخلصانه
دارد که مسئوالن محترم دلسوز و آ گاه به مسائل اجرایی کشور
بــه دیدگاههــای ذیل توجه خــاص مبذول بفرماینــد و حداقل
پاســخ منطقی به بخش خصوصی داده شــود کــه آیا گالیهها و
نگاههــای انجمنهای صنفی و پیمانکاری در ســالهای اخیر به
ضوابــط و قوانیــن بخش دولتی صحیح و منطقی بوده اســت؟
و ا گر پاســخ مثیت اســت برای جلوگیری از تکرار این موارد یک
بــار و برای همیشــه راهــکار الزم برای حــل آنها ارائــه بفرمائید.
بــه اعتقــاد نگارنده حــل این معضل کهنه گذشــته همانا به

پیام آبادگران

حســاب آوردن بخش خصوصــی در تصمیمگیریهای دولت
که به نحوی به فضای کسب و کار بخش پیمانکاری مربوط
است قابل حصول و دستیابی میباشد.
توضیح اینکه پیمانکاران دولتی به واقع از این بحث مستثنی
هســتند چــه مجریان دولتــی به هنگام اجــرای پروژههــا با آنها
بسیار معطوف بوده و این ذهنیت نا صحیح و غیر قراردادی را
همواره جاری میســازند که "پرداخت به پیمانکاران دولتی از
این جیب دولت به آن جیب دولت است" که این نگاه به جد
بایستی حذف شود.
پیشنهاد میشود که گالیههای دیرینه بخش پیمانکاری
کشــور در مــورد عــدم انطباق قیمتهــای واقعی اجــرای کار با
آنچــه تحــت عنــوان قیمتهای پایه یــا تعدیل بــه قراردادها و
یــا نظایــر آنهــا منتشــر میشــود توجه خــاص شــود و یکبار و
برای همیشــه چنانچه صنوف مختلف پیمانکاری در مســیر
وارونه جلوه دادن واقعیتها در ارتباط با ضوابط و قیمتهای
منتشره دولت و بعضا ایجاد جوسازی در این مسیر هستند
بــه کار و عمــل خــود خاتمــه دهنــد ولــی در غیــر اینصــورت،
پاســخ الزم بــرای احیــای شــرایط واقعی کار به نحــو مقتضی
داده شــود تا دیگر شــاهد مکاتبــات انجمنهــای پیمانکاری
ً
در ایــن زمینههــا نباشــیم و متقابــال در آینده ما شــاهد درج
نامههــای تشــکر و امتنــان صنــوف پیمانــکاری در ارتبــاط با
شــفافیت قیمتها و ضوابط دولتــی در مجالت پیمانکاران و
سمینارها باشیم.
مســئوالن ذیربــط محتــرم بــا نگاه جدید پیشــقدم شــوند و
همراه با دســتورالعمل و ضوابطی متعددی که در مورد اجرای
طرحهای عمرانی از طریق سازمان مدیریت و یا سایر ارگانهای
ذیربط منتشــر میشود یکبار دستورالعملهایی رسمی برای
تلطیف سیســتم ارتباطی بین مجریــان طرح های عمرانی و
پیمانکاران در فضای اخالق حرفهای نوشــته و ابالغ نماید
تا بتوان در ایجاد یک تعادل در تقسیم ریسک و مسئولیت
در انجام پروژههای عمرانی در کشور قدم مثبت برداشت و
فضای موجود پدرساالرانه و همچنین نگاه دیرینه "کارفرما
میتوانــد و پیمانکار بایســتی" کال از متــون و ضوابط دولتی
ً
حــذف شــود و این فرهنگ که پیمانــکار اوال برای خدمت و
ً
آبادانی کشور به صحنه آمده و ثانیا قبول شود که صاحبان
ایــن حرفــهدارای ریســک و خطــر بســیار بــاال و بــه مراتــب
بیشــتر از مجریــان دولتــی میباشــند توســط پیمانــکاران
دولتــی پذیرفته شــود .ما معتقدیم ایجــاد چنین فضایی در
راه رسیدن به منافع ملی است.
و در پایان کالم درخواســت میشــود به منظور دســتیابی
بــه اهــداف مشــترک طرفیــن یــک نماینــده از طــرف صنوف
پیمانکاری به صورت موظف و رســمی در کنار شورای عالی
فنی و با حق رای حضور یابد.

5151

پا گرد

پا
گرد در راهپلهها ،زمینهساز فراغتی
کو
تاه
بر
ای
ا
نس
ان
از
ف
شار
نا
شی
از باال رفتن از پلهها
است و این پا گرد در مجله......
کمیسیون انتشارات

نتیجه تحقیقات پرفسور سمیعی

ساختار کوچک هیپوتاالموس در مغز ماده آزاد کننده هورمونی
را ترشــح میکنــد بــه نــام کورتیکوتروفیــن؛ ایــن مــاده بــه همــراه
هورمونش وظیفه تامین انرژی الز م بدن برای مقابله با استرس
و شرایط بحران اضطراب را دارد .در واقع همان چیزی است که
به بدن کمک میکند بتواند مدیریت هیجان داشــته باشــد .اما
عمر این ماده فقط یک ســال اســت و گاهی به صورت خودکار در
مغز ترشــح میشود .پروفسور سمیعی تحقیقاتی انجام داد برای
دانســتن ایــن مطلب کــه چه چیزهایی باعث ترشــح بیشــتر این
ماده در برخی افراد و یا قطع و تاخیر ترشــح درفرد دیگر میشود.
نتیجــه تحقیقــات چنــدی پیــش در ســایت پروفســور ســمیعی
منتشر شد.
نتیجــه ی تحقیقــات برای علم روانشناســی بینظیربود و بســیار
جالب :
 .1وقتی شما از منظرهای یا دیدن چیزی لذت میبرید و از آن به
صورت کالمی تعریف میکنید و اهل بهبه و چهچه کردن هستید
میزان ترشح این ماده در مغز افزایش مییابد.
 .2وقتــی شــما یــک پارچــه ،گلبرگ گل یــا چیزی لطیــف را لمس
میکنید و احســاس خوشــایندی دارید میزان ترشح این ماده در
مغز افزایش می یابد.
 .3وقتی شــما دســت میزنید یا همان به اصطــالح کف میزنید
حتــی وقتــی در یــک کنفرانس حضــور دارید و یا در یــک مهمانی
و حتــی بــه مــدت زمانــی کوتاه میزان ترشــح ایــن مــاده را در مغز

افزایش میدهید.
 پــس درود بــر آنها که از هر چیز لذتبخش که میبینند و حسمیکنند تعریف میکنند!
 درود برآنهــا کــه عــادت دارنــد چشمهایشــان را پــر کننــد اززیباییهای بینظیر طبیعت!
 درود بــر آنهــا کــه وقتــی قرار اســت کــف بزننــد به افتخار کســیبیرمق و رفع تکلیف این کار را نمیکنند!
چقــدر خــوب کــه بدانیم رفتــار ما و لذتهــای ما چه بصــری و چه
لمســی باعــث میشــود بــدن در کنتــرل هیجانات و استرســهای
روزهــای بعــد ذخیرههــای مفیــدی اندوخته کند و باعث ترشــح
بیشتر مادههای موثر مغز در آرامشمان شود.
پس یادمان باشد:
«لذتهایمان را به زبا ن بیاوریم .مغزت هوشیارانه آن را دریافت
میکند و به کار میبرد».
درود بر پروفسور سمیعی و همه نامداران این سرزمین ...

یكدهم ثانیه از یک تصادف
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وقتی اتومبیلی با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت به مانعی

 -در  9صدم ثانیه :سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد

برخورد میکند:

میکند.

 -در  2صدم ثانیه :سپر در هم میشکند .اتومبیل فشاری برابر

 -در یک دهم ثانیه :سرنشینان عقب نیز به سرنشینان جلو

سی برابر وزن خود را تحمل میکند.

میپیوندند!

 -در  4صدم ثانیه :راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری

 -یادتان باشد که هنوز  90درصد ثانیه اول باقی مانده....

درحدود  2تن به جلو پرتاب میشوند.

کمربند ایمنی را ببندید چه در جلو نشستهاید و چه در عقب

 -در  5صدم ثانیه :بدن راننده با همان نیروی  2تنی با فرمان

ماشین ،چه در مسافتهای کوتاه درون شهری ،و چه در

اتومبیل برخورد میکند.

مسافرتهای بلند جادهای.

 -در  7صدم ثانیه :سرنشین جلوئی به داشبورد می خورد.

جدی نگیرید؛ گاهی شوخی هم الزم است!!
تفاوتهای مدیریت در آندولند و ایندولند (طنز)

برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کن
Do not drink coffee TWICE a day
روزانه بیش از دو بار قهوه ننوشید.
Do not take pills with COOL water
قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.
…5pm Do not have HUGE meals after
بعد از ساعت  5:00از خوردن غذای چرب خوداری کنید.
Reduce the amount of TEA you consume
مصرف چای روزانه را کم کنید
Reduce the amount of OILY food you
consume
از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های
غذایی کم کنید
…Drink more WATER in the morning,
less at night
در صبح آب بیشتر و در شب آب كمتر بنوشید.
Keep your distance from hand phone
CHARGERS
از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.
Do not use headphones/earphone for
LONG period of time
از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طوالنی
استفاده نکنید.
Best sleeping timeisfrom10pmat night
to6aminthemorning
بهترین زمان خواب از ساعت  10:00شب تا ساعت 6:00
صبح است
Do not lie down immediately after taking
medicine before sleeping
بعد از خوردن دارو فورا به خواب نروید.
When battery is down to the LAST grid/bar,
do not answer the phone as the radiation is
1000 times

زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس
نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این
حالت امواجی که گوشی منتشر می کند  1000برابر است.
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در آندولند :موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت
مدیریتش سنجیده میشود.
اما در ایندولند :موفقیت مدیر سنجیده نمیشود ،خود مدیر بودن
نشانه موفقیت است.
در آندولند :مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند.
اما در ایندولند :عشق به خدمت مانع از استعفا میشود.
در آندولند :افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن
است مدیر شوند.
اما در ایندولند:افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در
بیست سالگی مدیریت است.
در آندولند :برای یك پست مدیریت ،دنبال مدیر میگردند.
اما در ایندولند :برای یك فرد ،دنبال پست مدیریت میگردند و در
صورت لزوم این پست ساخته میشود.
در آندولند :یك کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.
اما در ایندولند :یك کارمند ساده ،سه سال بعد همان کارمند ساده
است ،در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده است.
در آندولند :ا گر بخواهند از دانش و تجربه کسی حدا کثر استفاده را
بکنند ،او را مشاور مدیریت میکنند.
اما در ایندولند :ا گر بخواهند از کسی هیچ استفادهای نکنند ،او را
مشاور مدیریت میکنند.
در آندولند :ا گر کسی از کار برکنار شود ،عذرخواهی میکند و حتی
ممکن است محا کمه شود.
اما در ایندولند :ا گر کسی از کار برکنار شود ،طی مراسم باشکوهی از
او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد.
در آندولند :مدیران بصورت مستقل استخدام وبرکنار میشوند ،ولی
به صورت گروهی و هماهنگ کار میکنند.
اما در ایندولند ::مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار
میکنند ،ولی به صورت گروهی استخدام و برکنار میشوند.
در آندولند :برای استخدام مدیر ،در روزنامه آ گهی میدهند و با
برخی مصاحبه میکنند.
اما در ایندولند :برای استخدام مدیر ،به فرد مورد نظر تلفن میکنند.
در آندولند :زمان پایان کار یك مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل
مشخص است.
اما در ایندولند :مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را
میگیرند.
در آندولند :همه می دانند درآمد قانونی یك مدیر زیاد است.
اما در ایندولند:مدیران انسانهای سادهزیستی هستند که
درآمدشان به کسی ربطی ندارد.
در آندولند :شما مدیرتان را با اسم کوچك صدا میزنید.
ً
اما در ایندولند :شما مدیرتان را صدا نمیزنید ،چون اصال به شما
وقت مالقات نمیدهد.
در آندولند :برای مدیریت ،سابقه کار مفید و لیاقت الزم است.
اما در ایندولند :برای مدیریت ،مورد اعتماد بودن کفایت میکند.

Answer the phone by LEFT ear
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تونل باد الیه مرزی عریض
ترجمه :مهندس بهرام رضوی ملکی
دبیرکمیته پلهای بزرگ جامعه مهندسان مشاور ایران

اشاره:
ماهنامــه پیــام آبادگــران در نظــر دارد مطالبــی راجــع بــه انــواع
تونلهــای باد با همکاری آقای مهندس بهرام رضوی ملکی درج
نمایــد .بدیــن منظــور در هر یــك از شــمارههای ماهنامــه یکی از
انواع موجود و مرســوم را مورد توجه قرار خواهد داد .شــایان ذکر
است که انواع تونلهای باد شامل:

 .1نوع تونل باد الیه مرزی عریض
 .2نوع تونل باد الیه مرزی
 .3نوع تونل باد مدار بسته
 .4تونل باد با رویکرد مطالعه هواشناسی
بنابراین در این شماره ماهنامه نظر خوانندگان گرامی را به نوع
تونل باد الیه مرزی عریض جلب مینماییم.

هــدف اصلــی تونل باد الیــه مرزی عریض تحقیق و بررســی رفتار آیرواالســتیک پلهای دهانه
بلند تحت تأثیر تند بادها در محل ساخت آنهاست.
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کاربردهــای مختلــف بــرای مطالعــات مربــوط بــه پلهــا ،محیطهای ســاخته شــده شــهری،
ساختمانها و مناطق مورد نظر از موارد دیگر استفاده از تونل باد است.
تونــل بــاد الیه مرزی عریض  13/6متــری مختص آزمایشهای آیرواالســتیک یک مدل کامل
ساخته شده مثل پلهای بلند معلق میباشد.
عــالوه بــر آزمایش مدل پل ،ســایز تونل باد امکان تحقیق و بررســی جریان بــاد در محیطهای
پیچیده با اشل بزرگ را فراهم مینماید.
اطالعات بدســت آمده درباره رفتار باد برای طراحی پل ،بهینه ســازی چیدمان فضای مزار ع
باد و مقاصد هوا-فضا به کار گرفته شدهاند.

بــا ســایز موجــود تونــل بــاد مدل قســمتهای بزرگتــری از شــهرها را میتــوان جهــت تحقیق و
بررسی نحوه پخش تودههای گاز در محیطهای ساخته شده به کار گرفت .همزمان بار های
باد بر سازه ساختمانها را نیز میتوان مطالعه کرد.

تجهیزات خاص برای مطالعه رفتار پیچیده پلهای دهانه بلند در معرض تند بادها.
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تبریك به جناب آقای مهندس علی تاهباز صالحی مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی تیران ستون
و عضو هیأتمدیره انجمن شرکتهای ساختمانی
با شــادمانی و مســرت فراوان افتخارآفرینی فرزند دلبند جنابعالی را تبریك و تهنیت عرض مینماییم.شــایان ذکر اســت فرزند
آقــای مهنــدس علــی تاهباز ،آقای دکتر علیرضا تاهباز صالحی دوره کارشناســی مهندســی برق را در دانشــگاه صنعتی شــریف
گذراندند و در ســال  2004مدرك کارشناســی ارشــد مهندسی برق را از دانشــگاه پنسیلوانیا دریافت کردند و از همین دانشگاه
در ســال  2009مــدرك دکتــرای مهندســی بــرق و سیســتمها را بــا درجــه ممتــاز اخذ نمودنــد .ایشــان دوره فوق دکتــرای (Post
 )Doctorateرشــته آزمایشــگاه سیســتمهای اطالعاتی و تصمیمگیری را در سال  2011از دانشــگاه  MITاخذ کردند و به عنوان
استادیار در دانشکده بازرگانی دانشگاه کلمبیا مشغول تدریس شدند .از ایشان سه مقاله ثبت شده در  ISIدارند که به طور
مشــترك با اســتاد سرشــناس دانشــگاه  MITپروفســور دارون عجم اوغلو انتشار یافته اســت .این موفقیت جهانی را به جناب
مهنــدس علــی تاهبــاز و فرزند برومندشــان جناب آقــای دکتر علیرضــا تاهباز صالحی تبریــك و تهنیت عــرض مینماییم.امید
اســت شــاهد موفقیتهای بیش از پیش این دانشــمند جوان کشــورمان باشــیم .کمیســیون انتشــارات از کلیه مدیران ارشد
شرکتهای عضو درخواست میکند از افتخارات فرزندانشان در عرصههای علمی و پژوهشی
کمیسیون را مطلع فرمایند تا نسبت به درج تالشهای علمی فاخر آنها نیز اقدام شود.
کمیسیون انتشارات

اقتصاد شبکه از دیدگاه کارکردگرایی
گفتگو با دکتر علیرضا تاهبازصالحی درباره
اقتصاد شبكه و کاربردهای آن
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امــکان تحصیل در دانشــگاه کلمبیــا ،به خودی خــود کاری رقابتی
و ســخت محســوب میشــود ،چــه برســد به آنکــه امــکان تدریس در
ایــن دانشــگاه فراهم شــود .امــا علیرضــا تاهبازصالحــی ،مهندس و
اقتصــاددان جــوان ایرانــی ،ایــن امــکان را بــه دســت آورد .او در ماه
ژوئن ســال  2011میالدی از دانشــگاه امآیتی ،به عنوان محقق فوق
دکتــرا فار غالتحصیل شــد ،بالفاصلــه و از ماه جوالی همان ســال تا
امــروز ،بــه عنوان اســتادیار در دانشــگاه کلمبیا مشــغول بــه تدریس
یکــی از دروس هســته اصلــی رشــته  MBAاســت .ایــن اقتصــاددان
جوان ایرانی تجربه تحصیل در مدرســه عالمه حلی و دانشگاههای
صنعتــی شــریف ،پنســیلوانیا و امآیتــی را دارد .او همچنیــن تا کنون
ســه مقالــه مشــترک بــا دارون عجماوغلــو ،اســتاد پــرآوازه دانشــگاه
امآیتــی ،منتشــر کــرده که هر ســه آنها در حــوزه اقتصاد شــبکه بوده
است .اقتصاد شبکه را به طور خالصه ،میتوان حاصل پیوند میان
رشــتههای مهندسی برق و اقتصاد دانســت .دکتر تاهبازصالحی در
گفتگو با تجارت فردا ،از تجربه تدریس در دانشگاه کلمبیا ،همکاری
بــا پروفســور عجماوغلــو و همســرش و دغدغههایــی میگویــد کــه
اقتصاددانان در حوزه اقتصاد شبکه به دنبال بررسی آنها هستند.
بحث را با پرسش در زمینه آموزشهای مجازی شروع میکنیم.
ً
بحثی که اخیرا مدتی است شکل گرفته ،مربوط به آموزش مجازی
اســت .طرفداران آمــوزش مجازی این ادعا را مطــر ح میکنند که
بــه جــای آنکــه تعــداد زیــادی اســتاد هــر روز در کالســهای درس

حاضر شوند و یکسری مباحث تکراری را با کیفیتهای گونا گون
تدریس کنند ،بهتر است بستههای مشخصی با کیفیت یکسان
بــرای دروس کالســیک ،کــه در تدریــس آنهــا ســلیقه دخالــت
چندانی ندارد ،آماده شــوند و به این ترتیب این دروس به شیوه
مجازی ارائه شوند .نظر شما در این مورد چیست؟
بــه نظــر مــن ایــده آمــوزش مجــازی ،فوقالعــاده اســت .البتــه نه به
ایــن علت کــه میتواند جایگزین کالس درس معمولی شــود .من در
ایــن زمینــه تخصص نــدارم ولی گاهــی که با دوســتان یــا همکارانم
ً
در مــورد آن صحبــت کردهایــم ،فعــال بــه ایــن نتیجــه رســیدهام کــه
بهتریــن نتیجــه حاصل از آموزش مجازی این اســت که بســیاری از
افرادی که دسترســی به کالس یا مدرســه ندارند -به خاطر شــرایط
مالــی یا بــه خاطر دورافتــاده بودن محــل زندگیشــان  -میتوانند به
همان مطالبی دسترسی داشته باشند که ممکن است در دانشگاه
اســتنفورد یــا امآیتــی تدریس شــود .بنابرایــن به نظر مــن این جنبه
از آمــوزش مجــازی کــه دسترســی میلیونها نفــر را به مطالب درســی
دروس کالســیک بــه ســادگی فراهم میکنــد ،به خودی خــود ارزش
بســیار زیادی دارد .در عین حال و بر اســاس تجربه محدود خودم،
ارزشــی که ســر کالس رفتن دارد و اینکه اســتاد و دانشــجو رودرروی
یکدیگــر قرار گیرند و دانشــجو بتواند پس از اتمــام کالس نیز به اتاق
اســتاد بــرود و بــا هــم صحبت کنند و دانشــجو ســواالتش را بپرســد
و رفــت و برگشــت مکالمــهای داشــته باشــند را نمیتــوان بــا آموزش
مجــازی جایگزین کرد .ولــی آموزش مجازی نیز به طور مجزا ،ارزش

خــاص خــود را دارد و خدمتــی را ارائه میکند که آموزش به شــیوه
سنتی نمیتوانسته ارائه کند.
بحــث دیگــری کــه در حــوزه آمــوزش مجــازی مطــرح میشــود،
این اســت کــه میگویند بــا توجه به پیشــرفت تکنولــوژی ،این
تصور از آموزش مجازی که دوربینی ســر کالس گذاشــته شــود
و از اســتاد در حــال تدریــس پــای تختــه فیلم تهیــه کند ،غلط
اســت .بلکه گستره آموزش مجازی میتواند بسیار فراتر باشد.
آموزش مجازی میتواند چیزی همچون فیلمهای ســینمایی یا
سریالهای تلویزیونی باشد که محتوای آموزشی دارند .چقدر
از نظــر شــما این نوع خــاص از آموزش مجــازی میتواند کمک
کند؟
ً
ً
لزومــا منظــور مــن نیــز ایــن نبــود کــه صرفــا از یــک اســتاد در حال
ً
تدریــس پــای تخته فیلم تهیه شــود .مثــال در دانشــکده مدیریت
مــا کــه دانشــجویان  MBAحضــور دارنــد ،ا کثــر تمرینهایــی کــه
دانشــجویان باید تحویل دهند ،به صورت گروهی اســت .هرکس
یک گروه پنجنفره ،تحت عنوان  Learning Teamدارد و بسیاری از
تکالیف دانشجویان باید در قالب همین گروههای پنجنفره انجام
شــود و در حقیقــت هر پنــج نفر یک تکلیــف باید تحویــل بدهند.
چنیــن چیزی را ممکن اســت بتــوان با آموزش مجــازی جایگزین
کرد .اما اینکه دانشجویان با یکدیگر در کتابخانه درس بخوانند یا
اینکه چند نفر از آنها با هم نزد استاد بیایند را نمیتوان جایگزین
کرد .حاال ســوال این است که آنچه را نمیتوان با آموزش مجازی
جایگزین کرد ،چه میزان ارزش دارد؟ آیا آنقدر ارزش آن کم است
که بتوان وجود موسسه بزرگی مانند دانشگاه را نادیده گرفت؟ به
شــخصه فکر میکنم بخش قابل توجهی از آموزش از تعامل میان
ً
دانشــجویان بــا یکدیگر پدیــد میآید ،نه صرفــا از انتقال مطالب از
اســتاد به دانشــجو .یعنی حتی ا گر تعامل در همین حد هم باشد
کــه دانشــجویان با یکدیگر برای صرف چای یا شــام و ناهار رفت و
آمد کنند یا در خوابگاه کنار یکدیگر باشــند نیز این تعامل ممکن
است پدید آید.

بــه عنــوان ســوال بعــد ،وقتــی بــه ســیر اقتصــاد نــگاه میکنیــم،
میبینیــم کــه ابتــدا مدلهــای اقتصادســنجی ســنتی بــه کار برده
شــدند ،سپس مدلهای اقتصادسنجی پیشــرفتهتر و سریهای
زمانی مطر ح شــدند و در دهه  1980میالدی نیز آقایان کیدلند
و پرسکات روش جدیدی را معرفی کردند که به جای استفاده
از دادههــای تاریخــی ،از روش مقداردهــی اســتفاده میکــرد؛
مدلهــای  .DSGEحــال با ایــن توضیحات ،آیا اقتصاد شــبکه،
ً
روش کال متفــاوت نســبت بــه آنچــه گفته شــد ،اســت؟ یا آنکه
اشترا کاتی با روشهای قبلی دارد؟
تا آنجایی که من میدانم ،مســائل اقتصاد شبکه ،به طور عمده،
هنــوز در حــد نظریه اســت .یعنی یکســری کار غیرنظری شــده که
احتیــاج بــه کار اقتصادســنجی نیز داشــته ،ولی با توجــه به اینکه
ً
خیلــی از مســائل ایــن حــوزه جدید هســتند و عمال در ایــن زمینه
چنــدان پیشــرفت خاصــی نکردهایــم و حتــی معلــوم نیســت کــه
پیشــرفت خاصی صورت گیرد یا خیــر و اینکه آن ارزش افزودهای
که به آن اشاره کردم ،چقدر زیاد خواهد بود ،ولی در حال حاضر،
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میخواهم وارد بخش دیگر گفتگو بشوم .به نظر میرسد حوزه
کاریتــان در اقتصــاد بیشــتر در زمینه اقتصاد شــبکه اســت .ا گر
بخواهیــد توضیح کوتاهی برای معرفی این شــاخه بدهید ،این
توضیح چه خواهد بود؟ به این ترتیب که هدف اقتصاد شبکه
چیست و به بررسی چه موضوعاتی میپردازد؟
ً
میتوانــم بگویــم معموال به طور کلــی اقتصاددانان ،بــه بازار نگاه
میکردند .یعنی میگفتند بازار جایی است که کارگزاران گونا گون
در آن یکدیگــر را مالقــات میکننــد و بــا یکدیگر قــرارداد میبندند یا
تجــارت و مبادله میکنند .کاری که اقتصاد شــبکه انجام میدهد
ً
ایــن اســت که میگویــد این نوع از تفکــر ،عمال ممکن اســت منجر
به نادیده گرفتن نکتههای خاصی بشــود .مدلهای سنتی به این
شــکل به قضیه نگاه میکردند که کارگزاران گونا گون برای تجارت
و مبادلــه بــا یکدیگر به بــازار میروند .امــا به اعتقاد مــا این مدلها
خیلی انتزاعی است .حرف اقتصاد شبکه این است که ا گر تعامل

میــان کارگــزاران گونا گون را به صورت صریح و شــفاف مدلســازی
کنیــم و به طور خــاص در نظر بگیریم ،میتوانــد در ا کثر مواقع دید
جدیدتــری بــه محقــق بدهــد .در نهایــت ،مدلهای اقتصــادی در
«مــدل» بــودن اشــترا ک دارند و هیچ کــدام تمام آنچــه در دنیای
واقعی رخ میدهد ،را توضیح نمیدهند .حال ،ســوال این اســت
کــه چقــدر مــدل را باید سادهشــده یا چقــدر باید بــا در نظر گرفتن
ً
جزییــات نوشــت؟ و لزوما مدل با جزییات بیشــتر ،همیشــه مدل
بهتــری نیســت و ا گــر نتیجــهای را کــه از آن حاصل میشــود بتوان
بــا یک مدل ســادهتر نیز گرفت ،باید از آن مدل ســادهتر اســتفاده
کــرد .اقتصــاد شــبکه عنــوان میکنــد کــه ا گر گاهــی یــک گام رو به
جلــو بپیماییــم و رابطــه میــان کارگــزاران اقتصــادی را با اســتفاده
از یــک شــبکه مدلســازی کنیــم ،آنــگاه میتــوان ارزش جدیدی را
بــا اســتفاده از ایــن مــدل جدید بــه دســت آورد .به عنــوان مثال،
همانطــور که گفتم ،بعید دانســتن اینکه مشــکالت در بنگاههای
اقتصادی گونا گون (حتی بنگاههای کوچک) ممکن اســت منجر
ً
به تاثیرات در ســطح کالن و مثال  GDPشــود ،ناشی از عدم نگرش
شــبکهای بــه موضوع اســت .در این یــک مورد خاص ،مــا با خود
گفتیــم کــه ا گــر بــه رابطه میــان شــرکتهای گونا گون به شــکل یک
شــبکه بنگریم ،خیلی راحتتر میتوان درک کرد که مشــکالتی که
برای هر شــرکت بــروز میکند میتوانند منتشــر شــوند و وقتی این
مــدل را حل کنیم ،مشــاهده میکنیم که تحت چه شــرایطی این
تاثیــرات در حــد تغییــر در  GDPیــا کل اقتصــاد هســتند .از ســوی
دیگــر ،مســائل زیــادی نیز هســتند که ا گــر آنها را به صورت شــبکه
مدلسازی کنیم ،ارزش چندانی برای ما دربر ندارد .در آن شرایط
دیگــر حــرف خاصی بــرای گفتــن نداریم .ولــی مســائل خاصی نیز
هستند که ا گر در چارچوب شبکه به آنها بیندیشیم ،دریچههای
ً
جدیــدی به رویمان گشــوده میشــوند که لزوما ا گــر در چارچوب
شــبکه بــه آن مســائل نمیاندیشــیدیم ،شــاید آن دریچههــا نیــز
گشوده نمیشدند.
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بــه غیر از دو ،ســه مــورد کار ،من هیچ کاری ندیدم کــه به کارهای
کاربردی نزدیک شــده باشــد که بر اساس آنها بخواهیم این مدلها
را جــدی بگیریــم و آنهــا را بــا دادههــای واقعــی اندازهگیــری کرده و
برآورد کنیم .در نتیجه به نظر من حتی هنوز به جایی نرسیدهایم
که چنین سوالی را مطرح کنیم.
بله ،پس اقتصاد شبکه ،هنوز در آغاز راه است...
کلیت بحث اقتصاد شــبکه هنوز در آغاز راه است .البته چند مقاله
وجــود دارد کــه در ایــن حوزه کاربردهایــی را مطــرح کردهاند ،ولی
ً
هنــوز عمدتــا میتــوان کارهایــی را کــه در این حوزه انجام میشــود
محدود به کارهای نظری دانست.
بــه عنــوان ســوال آخــر در ایــن بخــش ،ا گــر بخواهیــد از چنــد
اقتصــاددان مهــم در ایــن زمینــه نــام ببریــد ،آنهــا چــه کســانی
خواهند بود؟
غیر از آقای عجماوغلو ،اقتصاددانی هســت به نام ماتیو جکســون
از دانشــگاه اســتنفورد ،کــه او نیــز در زمره افرادی اســت که در این
زمینه مقالههای زیادی نوشته و یک کتاب درسی نیز تالیف کرده
است .فرد دیگری که در این زمینه شروعکننده محسوب میشد و
کارهای زیادی انجام داد ،ولی متاسفانه در سال  2007فوت کرده
اســت ،آقــای آنتونی کالوو آرمنگول از مدرســه تحصیــالت تکمیلی
اقتصاد بارســلونا بود .شــخص دیگــری نیز به نام آندرهــآ گلئوتی از
دانشــگاه اســکس در این زمینه کار کرده است .همچنین سانجیو
گویــال از دانشــگاه کمبریــج نیــز در زمینــه اقتصاد شــبکه کار کرده
اســت .سانجیو گویال و آنتونی کالوو آرمنگول ،از نخستین کسانی
بودنــد که در زمینه اقتصاد شــبکه شــروع بــه کار کردند .بعدها نیز
آقــای عجماوغلو و آقای ماتیو جکســون اضافه شــدند .به نظر من
این افراد از همه مهمتر هستند.
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بــه عنــوان ســوال بعــد ،ارتبــاط مهندســی الکترونیــک بــا علــم
اقتصاد چیســت؟ شــما بــه عنوان کســی که تجربــه تحصیل در
هر دو این رشتهها را دارید ،فکر میکنید چقدر بدهبستان میان
آنها وجود دارد؟
من بیشتر در مورد تجربه شخصی خودم میگویم .از لحاظ بسیاری
از روشــهای ریاضی که اســتفاده میشــود ،کســانی کــه پیشزمینه
علمــی مهندســی برق دارنــد ،به مباحثــی نظیر آنالیــز و احتماالت
اشــراف دارنــد و اینهــا چیزهایــی اســت که در علــم اقتصــاد کاربرد
زیادی دارد .بنابراین ،چنین بدهبستانی میان این دو رشته وجود
دارد .از ســوی دیگر بســیاری از اوقات علم اقتصاد مفاهیمی را که
به طور ســنتی در قلمرو اصلی رشــته مهندســی برق وجــود دارند،
گرفته اســت .یکــی از آنها مباحث مربوط به نظریه اطالعات اســت
که در دنیای اقتصاد مطرح شده است .آقای کریستوفر سیمز ،که
ســال  2011میــالدی جایــزه نوبــل گرفت ،یکی از کســانی اســت که
ایدههــای نظریــه اطالعات را وارد علم اقتصــاد کرد .همینطور ا گر
به گذشته رجوع کنیم ،یکسری از ایدههای مربوط به بحث کنترل
بهینــه کــه مربوط به حوزه کنترل اســت ،از دهههای  1970و 1980
میالدی وارد علم اقتصاد شــد و مردم از آنها نیز اســتفاده میکنند.

بنابراین ،چنین بدهبســتانی وجود دارد .ولی بیشــتر بدهبســتانها
ً
در ســطح ابزارها و یکسری مفاهیم اســت .ولی نهایتا مهندسان و
اقتصاددانــان بســیار متفــاوت به دنیــا نگاه میکننــد .یعنی من به
عنوان کســی که با پیشزمینه مهندســی میخواســتم وارد رشــته
اقتصاد بشــوم ،میتوانســتم بسیاری از ابزارهایم را با خودم از رشته
مهندســی برق به رشــته اقتصاد ببرم ،ولی نمیتوانســتم طرز فکرم
را بــا خودم ببرم .بنابراین ،مجبور شــدم مقدار زیــادی در مورد علم
اقتصــاد یــاد بگیرم و اینکــه اقتصاددانــان چگونه میاندیشــند.این
دیــد متفاوتــی که به آن اشــاره کردید ،یک جاهــای خاصی خودش
ً
را نشــان میدهــد .مثــال همین بحــث مربوط به کنتــرل بهینه را که
بــه آن اشــاره کردیــد ،آقایــان کیدلند و پرســکات در مقالــهای تحت
عنــوان «قاعده به جــای صالحدید :ناســازگاری برنامههای بهینه»
()Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans

در ســال  1977میــالدی عنــوان کردنــد که برای اقتصــاد کالن ،که
در آن بحــث انتظــارات عقالنی بــه عنوان یک فرض مطرح اســت،
روش کنتــرل بهینــه کاربــرد چندانــی نــدارد .در عوض اســتفاده از
نظریــه بازیهــا را توصیــه کردنــد .بنابرایــن ،به نظر مــن نکتهای که
شــما در مــورد وجــود دید متفاوت در رشــتههای مهندســی برق و
اقتصاد به آن اشــاره کردید ،اهمیت زیادی دارد و ا گر جا بیفتد که
در روشــهای مورد اســتفاده در علم اقتصاد ،چارچــوب اقتصاد نیز
بایــد لحــاظ شــود ،میتواند کمک زیــادی به قــوت نظریههای این
علم بکند.
ً
بلــه ،دقیقــا .یعنــی یکی از چیزهایــی که من میدیــدم ،این بود که
بــه شــخصه میبایســت یکســری از چیزهــا را بــه قــول انگلیســیها
( )Unlearnآموختهزدایــی میکــردم ،که پس از این کار تازه بتوانم
آن طــور کــه اقتصاددانــان فکر میکنند ،فکر کنــم و از آن دریچه به
ً
مســائل نــگاه کنــم .مثال اینکــه چرا اقتصــاددان درصــدد حل یک
مســاله اســت و چه ســوالی برای او جالب اســت و چه سوالی برای
او جالب نیست.
منبع :هفتهنامه تجارت فردا /احسان برین

در گفتگو با جمعی از حرفهمندان صنعت احداث مطرح شد:

عدم مشارکت بانكها و بیمه در پشتیبانی از پروژههای عمرانی

مهمترین مشكل شرکتهای پیمانكار
کمیســیون انتشــارات انجمــن شــرکتهای ســاختمانی ،جمــعآوری نظــرات حرفهمندان صنعت احــداث درباره بخــش خصوصی و
تعامــل آن بــا دولــت را ســرلوحه عملکرد خود در ســال  92قرار داد و برای رســیدن به نتیجه مناســب دراین مورد ،با کارشناســان
زیادی که تجربه اجرایی در بخش خصوصی داشــتند به گفتگو نشســت .ا گرچه این گفتگوها کوتاه هســتند اما میتوانند دیدگاه
کلــی ایــن حرفهمنــدان را دربــاره بخش خصوصی ،تشــکلهای بخش خصوصی و مشــکالت موجود در مســیر توانمندســازی این
بخــش مشــخص کننــد که از ایــن طریق بتواند راهگشــای بخش خصوصی برای اقدام مناســب باشــد .مطلب حاضــر نیز مجموع
چند گفتگوی کوتاه با مهندس محمدمنصوری مدیرعامل شرکت گرافوس ،مهندس افشین شاماسبلو مشاور اجرایی مدیریت
شرکت ساختمانی تهران جنوب ،مهندس عبدالرضا جاللی مدیرعامل شرکت ساختمانی ترن باالست مهندس فریدون پورنیا
مدیرعامل شرکت پایا ساز است که نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به آن جلب مینماییم.

مهنــدس فریــدون پورنیا مدیرعامل شــرکت پایا ســاز نیز عمده
مشــکالت شــرکتهای پیمانــکاری طرحهای عمرانی را در ســال 91
عدم پرداخت مطالبات ،تورم افسارگسیخته ،عدم ابالغ به موقع و
واقعی شاخصهای تعدیل ،عدم رضایت نیروهای کاری و اجرایی
بــه دلیل عدم تامین کامل نیازهــای مالی آنها ،و تیرگی افق کاری
و عــدم امیــد بــه آینــده میداند و معتقد اســت :بخــش خصوصی
در کشــور مــا تعریــف واژگونهای در مقایســه با دیگر کشــورها دارد،
و بــرای ایــن که بتواند خدمات خــود را ارائه دهد و از تواناییهای
خود اســتفاده کند ناچار شــده همواره به دولت وابســته باشــد و
رفتــاری مطابــق بــا خواســت مســئوالن امر نشــان دهــد .حتی در
مــورد خصوصیســازی نیز درســت برعکس عمل شــده و به جای
خصوصیسازی فقط در عمل دولتی سازی صورت گرفته است.
وی درباره اثرگذاری تشکلها در رسیدن اعضای خود به مطالبات
قانونی نیز اظهار کرد :با توجه به شرایط کنونی ،تشکلهای موجود
تاثیرگذاری حداقلی داشــتهاند اما با مشــارکت هرچه بیشــتر بدنه
انجمنهــا و تشــکلها در گردهماییهــا و یکصدایــی هــر چه بیشــتر
اعضا با مدیران میتوان به توانمند شــدن این تشــکلها و پیگیری
مطالبــات امیــدوار بود .گفتگوی بخش خصوصی بــا دولت نیز در
صورتی امکان پذیر اســت که طرز فکر سیاســتگذاران تغییر عمیق
و اساســی یابــد و افــراد حرفهمند در صــدر امور قرار گیرنــد ،در غیر
این صورت در همان دور تسلسلی که سالهاست گرفتار آنیم باقی
میمانیم و همچنان بر کوبیدن روی آهن سرد ادامه میدهیم.

پیام آبادگران

مهنــدس محمدمنصــوری ،مدیرعامــل شــرکت گرافــوس،
مشــکالت عمده شــرکتهای پیمانــکاری طرحهــای عمرانی را نبود
اعتبــار و بودجه ،وجود شــرکتهای نیمه دولتــی ،و قوانین یکطرفه
میدانــد و معتقــد اســت :مفهــوم بخــش خصوصی به اجــرای کار
توسط مردم اشاره دارد و در آن دولتها عمده فعالیتهای ،اقتصاد
را بــه مردم وا گــذار کرده ،آنها را در انتخاب آزاد میگذارد .در ایران
اقتصاد به ســمت خصوصیســازی حرکت نکرده اســت و تا زمانی
کــه دیــدگاه دولت دربــاره بخش خصوصــی تغییر نکند ایــن اتفاق
نخواهد افتاد .وی درباره تاثیرگذاری انجمنها و تشکلها در مطرح
کــردن مطالبات شــرکتهای عضو نیز معتقد اســت :بــا وجود اینکه
ا کثــر این تشــکلها فاقــد اهرمهــای الزم بــرای تاثیرگذاری هســتند
امــا بــا حضور فعال اعضــای خود در گردهماییها و جلســات بهتر
از ایــن میتواننــد بــه ایفــای نقــش بپردازنــد .در ایــن مــورد شــاید
تشــکلها بتوانند از طریق شــورای هماهنگی تشــکلهای مهندسی
و حرفــهای در پیگیــری مطالبــات خــود موفقتر باشــند چــرا که تا
زمانــی کــه بخــش خصوصــی در تصمیمســازیها و تصمیمگیریها
مشارکت نداشته باشد گفتگوی آنها حاصلی نخواهد داشت.
مهندس افشــین شاماسبلو مشــاور اجرایی مدیریت شرکت
ســاختمانی تهــران جنــوب نیــز مشــکالت عمــده شــرکتهای
پیمانکاری طرحهای عمرانی را وصول مطالبات ،نوسان نرخ ارز،
و تحریمهای بینالمللی میداند و معتقد است :بخش خصوصی
بنــگاه اقتصــادی کامــال مســتقل از دولت چه به واســطه ســرمایه
و چه به واســطه مدیریت اســت .متاســفانه اقتصاد ایــران آنگونه
کــه باید و شــاید به ســمت خصوصیســازی نرفتــه اســت ،البته با
توجــه به رونــد کلی اقتصاد جهان ،آینده بهتــری در انتظار بخش
خصوصی خواهد بود.
وی میافزاید :تشکلها برای رسیدن به مطالبات خود باید تعامل
بیشــتری بــا دولــت داشــته باشــند و بــا ارائــه راهکارهــای عملی و
اجرایی در این راه بکوشند .چرا که تشکلهای حرفهمند از جایگاه
مفید و ارزشمندی برای رسیدن به تعامل با دولت برخورداند.
مهندس عبدالرضا جاللی مدیرعامل شــرکت ســاختمانی ترن
باالست نیز معتقد است شرکتهای پیمانکاری طرحهای عمرانی
مشــکالت عمدهای دارند از جمله این که بیشــتر شرکتها به دلیل

حضور بخشــهای دولتی خیلی قوی قادر به گرفتن کار نیســتند و
در صورتی هم که کاری را تحویل دهند قادر نیســتند پول خود را
به موقع دریافت کنند .دولت نیز به بخش خصوصی و مشــکالت
آن بیتوجه است .وی میافزاید :با وجود این سازمانها و ارگانهای
دولتــی نمی-توان تعریف قابل قبولــی برای بخش خصوصی ارائه
داد .وضعیــت بخــش خصوصــی نیز در هالــه ای از ابهــام قرار دارد
و بــرای همیــن نمیتوان گفــت چه آینــدهای در انتظار این بخش
است .گفتگوها برای تعامل با دولت نیز چندان رضایت بخش به
نظر نمیرسد.
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voluntarily action in that country has been converted into
an institutionalized behavior and established in the layers
of social values.

پیام آبادگران

Considering the significance of participation in the process
of reconstruction , construction and economic growth ,
today the expansion of the functions of this concept is
necessary and is one of the specific manifestations of
social participation , active and dynamic presence of
the members of each guild in determining the efficient
, sympathetic and serious delegates in guilds and
professional affairs and activities. Participation in
the elections is a type of acceptance of commitment in
determining the future of the people engaged in the guilds
affairs and its perspectives in the horizon of developmental
programs. So this issue should be considered seriously
and in the first rank, make vast efforts to promote the
developmental quantitative and qualitative indexes in
our country like other successful countries by using the
rule of large numbers and the rule of synergy which
arises from the unending power of the group. We must
play our historical role and on the other hand , with the
massive participation and better understanding of the
condition and a high sensitiveness , we must maintain the
grounds for the survival , construction and dynamism of
those involved in the section of developmental projects
contract engineering as national capitals for the future
generations . We must equip them with modern tools and
devices to gain the market share in national , regional and
international competitions.
Today , participation in determining the guild destiny of
contract engineer guilds is to pay the commitment and
announcing dynamism in the process of guild efforts.
Today , the massive presence in front of the boxes of
election for electing the Board of Managers shows
the level , deepness and scope of ethical behaviors
and distinguishing feature of social maturity of the
administrators of contracts in developmental projects.
If we show sensitivity towards our today, and value our
historical significance and value in the development of
our countries , we will be able to expect other employers
institutions to see our role and presence more weighty
in relations and interactions and accept our materialized
position.
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Naturally, as the proverb also says , the respect to a holy
shrines should be initially observed by its guardians , the
accumulation in the trend of social entity and convergence
in affairs , we should convey peace and serve as a factor
for their psychological and mental relaxation by giving
motivation in solving the problems. The massive presence
in the election will also give this pleasant message that
a huge collection of hardworking engineers ( whose
average of their presence in developmental projects does
not go beyond the age of Islamic magnificent revolution
) are ready within a united and determined body to build
the developmental infrastructure and expand it . they are
also ready to serve as the ambassadors of technical and
engineering knowledge in other countries and present the
technical and scientific capabilities of our country within
the framework of entrepreneurship and construction
relations and gain special position for the country through
their developmental efforts in the host countries.
Today , participation in the elections of the Board of

Managers and Inspectors means glory , and stability
for the country . Anyone whose heart beats for Iran
and love its cultivating state and pride , must take part
in the election . It should be absolutely said that the
administrators of developmental projects contracts are
among the pioneers and are the people at the frontier lines
of this historical stage. Let’s take the election serious ,
because in the process of socialization . one of the basic
motives of citizenship is presence in election . Let’s use
our own legal and social rights and transfer this effective
concept to the society that we will not give up our legal
rights . In order to achieve such a goal , we have learned
that the best way is to apply our will in determining our
guild destiny through participation in the election.
Dear friends and colleagues in the area of development
, we work in construction projects in the cold weather
below 30 centigrade and hot weather of over 50
centigrade and in high humid weather of over 98 percent
and continue the contract projects with high sensitivity
despite all difficulties and in such a condition, how can we
indifference towards our guild destiny? In these sensitive
conditions , feeling greater responsibility , we act our
legal and guild duties and recommend it to everybody.
We as the civilization builders , can not ignore the
collective spirit of civilization which is summarized in
cooperation and participation and duties and its motif
is the massive presence in determining the fate and
will follow it seriously. Today , not only the guilds of
developmental contract projects people are in need of your
single votes , to redefine their role and position through
its weight , but also the country is in need of single votes
to show in the global sphere that Iranian people redefine
their human objectives and historical roles in the third
millennium in each condition based on collective power
and group thinking through participation. A society is
dynamic which can show its awareness through social
participation and the one which is presence in the scene
and we are such an organization.
During the establishment of Islamic revolution , we have
observed that when we have used our national capabilities
through a rationality oriented at human and high
objectives , we have been able to help with the progress
of the country in all dimensions . There is no doubt that
the secret of permanence and stability of each country is
subject to the rate of their participation in determining
the destiny and in being sensitive towards the individual
and social rights . The member companies of Association
of Construction Companies with more than 65 years
of useful and constructive experience in the national
developmental projects have displayed a masterpiece of
love and devotion in every spots in the country and have
been pioneer in the developmental hardware dimensions
as well. Today in the area of development software whose
index is the dynamic and active social participation in the
trend of guilds affairs , its vanguard will appear through
votes and vote boxes. Having these collective figures,
once again we reconfirm our pioneer state and may this
trend continues!

Editorial

The massive presence in the elections of Board of
Managers and Inspectors, the today’s presence and
tomorrow’s necessity
The elections of the members of board of managers and
inspectors of the Association of Construction Companies
will be held from 16 hours onward at the venue of the
Association Convention Hall on 16 November 2013.
There is no doubt that the secrete of stability of each
guilds has a very high relation with the massive and
pervasive presence of its members. This means that to
the extent that the collection participation in an election
is greater, to the same extent the rate of abilities and
feeling duty will increase among each single member
and their elected board. This in an organizational
mutual action will pave necessary grounds for empathy,
exchange of ideas and further cooperation. On the other
hand, when the beneficiary organizations and groups and
the supply chains face the massive participation of the
members, they will consider a special account for the
Association and reconsider their assessment or observe
the position of the guild in a more outstanding social sky.
Then in their interaction, they will use more effective
and ideal relations and equations. The effects of passing
through this legal trend not only stabilize the position
of the Association in social and employer’s institutions
but also it makes our presence stronger and necessary in
decision finding and decision making. It is such that in
the calculations of these kinds of effective institutions,
the weight and position of the Association will become
one of the determining factors in the process of work
and its effects and will have an effective role. Moreover,
within the organization, cooperation and unity will crate
synergy and have impacts in solving problems and this
will have amazing results in many cases. In particular
with the elections of 11th terms of Presidency and the
atmosphere created for interaction with the statesmen,
it is natural that the presence of members of Board of
Managers in the joint meetings with the governmental
institutions and project employers section will be more
essential. This also demands the necessary of election of
more dynamic and effective Board of Managers to remove
the bottlenecks and materialization of real position of
the Association in the process of developmental projects
affairs and active contribution.
Perhaps for the same reason, in the religious and
managerial literature, the role of group and collective
works is of specific importance. It is such that in the
religious literature, there is a quotation which reads God’s
supports the group of people which means the God’s
hands supports the group. In a mystical interpretation ,
it is through the collective action of social groups that

the God’s power is revealed . With this description , in
the sociology literature , the collective action of social
groups is emphasized. It is said that there is a property
in the whole which does not exist in the component and
part . There is a feature in the forest which is not found
in its single trees.
Also the managerial studies show that in solving
managerial problems , the ordinary staff of organizations
received better scores in group working through
think tanks rather than single senior mangers of the
organization. Thus , this shows that “… consult them in
the matter”; advise them on the matter” approach can
offer the best strategic ways to move outs the problems
ahead of guilds . For this purpose , with regard to the
upcoming election of Board of Managers and the
special conditions dominating the contract affairs of
developmental projects at national level and to make the
best suitable election , let’s have an active and dynamic
participation in a united form out of the candidates. This
will help present a specific manifestation of guild and
professional unit and interest as equal as the reputation
of the Association and the Engineer Community of
the country. We have to show that we need to group
cooperation and feel pride that we are so serious and
attach great significance to achieving our guilds rights
by observing the national resources.
Dear friends and members of the Association , if we attach
importance to our historical role in civilization building
and developmental infrastructures as it deserves , there
is no doubt that other administrative and governmental
institutions will have a suitable treatment with us . It is
worth mentioning that in the post Word War II periods
, the European countries could convert the devastations
of the war into cultivation and building by mobilizing
a social and public participation of the people and they
could overcome the negative impacts of the war. It was
such that they could rebuild their countries in particular
in the case of Austria , it could pave grounds for the
participation of social , guilds and professional groups of
engineering section through professional organizations
and using a specific controlled system. It also could
establish cooperation among guilds and economic
association , those which had similar , synergic and
dynamic relations with each other and the government in
the other side of that. These cooperation were the secrets
of success of Austria in reconstruction of the country
after Second World War and the bases of increasing
economic growth of that country.
These methods of social participation , are based
on optional and voluntarily will of people and this
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