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12 توسعه فعالیتهای شرکتهای مــجـری پیمان در اقتصاد مقاومتی راهی برای برون رفت از رکود تـــورمی 
16 ون رفــــت از  رکود تورمی   راه های بر
18 وهشهای  مجلس  نامه به مرکز پژ
21 گرامی داشت یاد و نام  مردی از تبار عیاران و نیكان 
22 واگذاری کارها به مجموعه های وابسته به دولـــــــــــت باعث تضعیف بخش خصوصی  شد 
26 پاگرد 
28 بخـــــــــشݥݥݥݥ خـــصوݥݥݥݥصیݥݥݥݥ تنهاݥݥ جاݥݥیگاݥݥهݥݥ پیشرݥݥفتݥݥ اݥݥقتصاݥݥدݥݥیݥݥ وݥݥ اݥݥجتماݥݥعیݥݥ کشوݥݥرݥݥ 
32 ون رفت از مشكالت موجود   وج از رکود و بر ارائه طریق برای خر
34 مكاتبات انجمن 
38 رسی در خصوص شاخص های  تعـــــــــدیل سه ماه سوم و چهارم 1392   بر
50 اخالق چیست  و اخالق حـرفه ای کدام است 
53 توصیه به مجلس، تأکید به دولت 
57 مواضع بخش خصوصی درباره بسته رکودزدایی 
60 رسی ها    نتایج بر
63 ود  ل ایران  زمین، شــعر جاودانگی ســر واز غز بانوی اوج پر
کودتای 28 مرداد شوخی تلخ تاریخ ایران  64

سال 30  مرداد   1393
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 ســـــــــــــرمقاله

بــه معنــی  تورمــی، چابك ســازی  ركــود  از  برون رفــت  راه هــای  از  یكــی 
كاهش  كردن برنامه هــا و افزایش بهره وری منابــع موجود و  تخصصــی 
كاهــش تصدی گــری دولــت  هزینه هــا در ســازمانهای بخــش دولتــی و 
است. در این زمینه دولتها باید بیشتر هم خود را مصروف برنامه ریزی 
گذار نمایند  كننــد و بخشــی از امور اجرایی را به نهادهــای خصوصی وا
كاهــش هزینه هــای دولــت و افزایــش بهــره وری از طریــق بخــش  تــا بــا 
گردد. به ویژه با شــرایط مطلوبی  خصوصی زمینه های توســعه فراهم 
كرده است تعامالت اثربخش میان بخش  كه دولت تدبیر و امید ایجاد 
دولتــی و خصوصــی فراهــم شــده اســت. پیدایــش ایــن امــكان را  قدر 
كوششــی دریغ نكنیم  بدانیم و برای پیشــبرد اهداف عالیه آن از هیچ 

كشــور از  كــردن منافــع ملــی  و بــا رصــد 
بــرای  ســندیكا  تمامی ظرفیت هــای 
گیری  نماییم  همراهــی و همدلی بهره 
كه اســتراتژی اقتصــاد مقاومتی در  زیرا 
چهارچوب اراده ملی می تواند راههای 
مســائل  و  مشــكالت  از  رفــت  بــرون 
و شــرایط  نشــان دهــد  تورمــی را  ركــود 
موجــود را بــه شــرایط مطلــوب تبدیل 
نمایــد در چنیــن شــرایطی جامعــه ای 
كــه دارای اقتصــاد پایــدار  پایــدار اســت 
و  باشــد  قــوی  اقتصــادی  بنیانهــای  و 
در هــر دو ســطح داخلــی و بین المللــی 
مقــاوم  باشــد لذا بــر همه ســازمانهای 
دولتــی، عمومــی و خصوصــی از جملــه 
سندیكای شركتهای ساختمانی فرض 

كه به نحو شایسته و بایسته از تمامی توان خویش برای پیشبرد  است 
كنند و در تحقق  هدفهــای دولت در اقتصاد پایــدار و مقاوم بهره گیری 
گرچه  اهداف اقتصاد مقاومتی با هم پوشی و هم كوشی اقدام نمایند. 
از اقتصــاد مقاومتــی تعاریــف و تعابیــر مختلفــی ارائــه شــده اســت ولی 
كافی  كامل و  تعریف مدنظر مقام معظم رهبری از جامعیت و مانعیت 
برخوردار اســت. در ایــن تعریف مفهومی اقتصــاد مقاومتی »اقتصادی 
كه در شــرایط فشــار، در شــرایط تحریم و در شــرایط دشمنی ها  اســت 
كشــور  و خصومتهــای شــدید می تواند تأمین كننده رشــد و شــكوفایی 
گــی های این اقتصــاد می توان به شــاخص هایی چون  باشــد«. از ویژ
كســب  كامل بخش خصوصی و بهبود فضای  بهره گیــری از ظرفیتهای 
كار نــام بــرد و در ضمــن بــه خــواص دیگــر آن از جملــه دانش بنیــان  و 
بــودن، بهــره ور بــودن، مولد بودن، با ارزش افزوده بــاال بودن و دارای 

كــرد. در اقتصــاد مقاومتی اصل  حداقــل ریســک بودن هم باید اشــاره 
كاهش واردات، افزایش صادرات و ارزآوری بیشــتر  كاهــش ارزبری و  بــر 
كیفیت باالی محصول، مراد است و به تعبیری بهتر در این  و تولید با 
شــیوه اقتصادی تكیــه بر توانمندیهای داخلی و تجمیع ســرمایه های 
كافی در جهت هدایت آن  خود با ایجاد مشوق های الزم و حمایتهای 
در تولیــد اســت و در رأس آن بهره گیــری از ظرفیتهای بخش خصوصی 
گی  كیفیت از ویژ است. ضمن آنكه تنوع بخشی به تولید، و خدمات با 
كاركردی اقتصاد مقاومتی در شــرایط ركود تورمی اســت،  بی شك  های 
كه اقتصاد مقاومتی راهی برای بــرون رفت از اقتصاد رانتی  گفــت  بایــد 
كاری اســت برای خروج از اقتصاد  و تک محصولی اســت به ویژه ســاز و 
نفتی. بنابرایــن با تحقق این مفهوم 
در عرصــه اجرایــی ضمــن بــاال بردن 
بازتوزیــع  كشــور،   ظرفیتهــای مالــی 
صحیــح ثــروت ملــی نیــز انجــام مــی 
پذیــرد و رونــد ایــن فراینــد موجبات 
عدالــت  مایه هــای  ســازی  پیــاده 
اجتماعــی را بــر پایه هــای آموزه هــای 
دینــی و بومی فراهم می ســازد، لیكن 
بــرای ورود به بحث اصلی، ابتدا الزم 
از شــرایط  اســت تحلیلــی مشــخص 
بیــان  را  كشــور  مشــخص اقتصــادی 
كنیم و بر اســاس ایــن اصل موضوعه 
كه پایه ســاختن، شــناختن اســت با 
دریافت درســت از شرایط و وضعیت 
كشــور، راه های برون رفت  اقتصادی 
كــردن منافع مّلی و بــا محوریت اقتصاد مقاومتی مشــخص  را بــا رصــد 
گفت بســیاری از اندیشــمندان و  و معیــن نمائیــم. در ایــن زمینه باید 
كشــور ركــود تورمــی را نوعی بیمــاری اقتصادی  متخصصــان اقتصادی 
كــه در آن ضمــن وجــود آثــار و تبعــات ركــود در اقتصــاد  آثــار  می داننــد 
كه برخورد برای تخفیف هر یك  تورمی نیز مشاهده می شود به طوری 
از آنهــا موجب تشــدید وضعیت دیگری می شــود. برای روشــن شــدن 
كاهش  كه  بحــث ابتــدا تعریفــی از ركود ارائــه می دهیم. معمواًل زمانــی 
معنــاداری در عوامــل اقتصــادی بــه ویــژه در تولیــد ملی، درآمــد ملی، 
اشــتغال، تجارت داخلی به وجود می آید. این نشانه ها را عالمت ركود 
می دانند به بیانی دیگر وقتی در دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی، 
كاهــش تولید ناخالص  در اقتصــاد دیده شــود و این رشــد منفی باعث 
گردد بــا پیدایش چنین شــرایطی می گوئیــم اقتصاد با   )GDP(داخلــی

 جامعه ای پایدار است که دارای اقتصاد پایدار 

و بنیانهــای اقتصادی قــوی باشــد و در هر دو 

سطح داخلی و بین المللی مقاوم  باشد لذا بر 

همه سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی 

از جملــه ســندیكای شــرکتهای ســاختمانی 

فرض اســت که به نحو شایســته و بایســته از 

تمامی تــوان خویش برای پیشــبرد هدفهای 

دولــت در اقتصــاد پایــدار و مقــاوم بهره گیــری 

کننــد و در تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتی با 

هم پوشی و هم کوشی اقدام نمایند.

توسعه فعالیتهای شركتهای مــجــــــــــــری پیمان در اقتصاد مقاومتی
راهی برای برون رفـــــــــــــــــــــــــت از ركود تـــــــــــــــــــورمی
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پدیده ركود مواجه است. 
کــه  حــال بــا ایــن تعریــف عوامــل مؤثــری را 
کشــور شــده  باعــث رکــود تورمــی در اقتصاد 

است، به طور اجمالی ارائه می دهیم.
• دولتی بودن اقتصاد: بررســی ها، مطالعات 
كــه با  و پژوهشــهای علمی نشــان می دهــد 
افزایــش دخالــت دولــت در اقتصــاد، ركــود 
كــه یكی از  اقتصــادی نیــز افزایــش می یابــد 
از آن خصوصی ســازی  راه هــای برون رفــت 
واقعــی بــا صــدور  فرمــان بازنگــری در اصل 
44 قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران 
كه بــه نظر می رســد از مســیر اهداف  اســت 

گرفته است. تعیین شده فاصله 

خ بهــره اثــر منفــی در  •از طرفــی بــاال بــودن نــر
كشــش پذیری ســرمایه گذاری دارد و باعــث 
كاهش سرمایه گذاری می گردد این سازوكار 
عــدم  زیــرا  اســت  ركــود  در  مؤثــر  عوامــل  از 
ســرمایه گذاری  كاهــش  یــا  ســرمایه گذاری 
كاهش تولید  كاهش تولید می گردد و  باعث 
كاهش اشــتغال و  كار و  باعث ریزش نیروی 
كاهش  افزایش بیكاری می شود و بیكاری و 

كاهــش قــدرت خریــد و  اشــتغال باعــث 
كاهش تقاضــای مؤثر  ایــن عامــل باعث 
كاهش تقاضای مؤثر مجددا  می گــردد و 
همــراه بــه  را  بیــكاری  و  تولیــد   كاهــش 
باطــل  دور  و  چرخــه  ایــن  و  آورد  مــی   

تسلسل ركود را دامن می زند.
كارآمدی سیاســتهای پولی و مالی نیز  نا  •
كه موجب انحراف مسیر  از عوامل است 
پولهــای ســرگردان در جامعــه می شــود 
كــه حدود 35درصــد اقتصاد  بــه طوری 
ج از  كشــور بــه صــورت زیرزمینــی و خــار
كنترلهــای قانونــی الزم در جریان اســت 
و چنانچــه سیاســتهای پولــی و مالــی با 
ثباتــی طراحــی شــود ایــن میــزان حجم 

مســیر  در  می توانــد  نقدینگــی 
تولیــد و صنعــت هدایــت و باعــث 

برون رفت از ركود شود. 
• از سویی نارسایی و وجود ابهام 
در بودجه ســالیانه به عدم توازن 
كســری بودجه مــی انجامد. به  و 
كه بودجه عمدتا به روش  طوری 

اقتضایی شكل می گیرد.
• حركت بانكها در تبدیل سرمایه 
گردش بــه دارایی های ثابت و  در 
تأسیس شركتهای سرمایه گذاری 
كــه باعــث ورود آنهــا به ســاخت و 
واردات  در  ســرمایه گذاری  ســاز 
و صــادرات شــده اســت از جملــه 

توسعه فعالیتهای شركتهای مــجــــــــــــری پیمان در اقتصاد مقاومتی
راهی برای برون رفـــــــــــــــــــــــــت از ركود تـــــــــــــــــــورمی

 با افزایــش دخالت دولت در اقتصاد، 

 رکــود اقتصــادی نیــز افزایــش می یابــد

آن از  برون رفــت  راه هــای  از  یكــی   کــه 

صــدور بــا  واقعــی    خصوصی ســازی 

قانــون  44 اصــل  در  بازنگــری   فرمــان 

اساسی جمهوری اسالمی ایران است
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عوامل مؤثر در ركود تورمی است. 
• ورود پول پرفشار: حجم پایه پولی در پایان خردادماه سال 93 با 
كاهش نسبت به اسفندماه 92 )مقایسه نقطه  حدود 2/3درصد 
بــه نقطه( به 112هزار و 294 میلیارد تومان رســیده اســت و حجم 
نقدینگی نیز در این مقایســه نقطه به نقطه با 3/9درصد افزایش 
كه نســبت بــه خردادماه  بــه 617هــزار و 950میلیارد تومان رســید 
كه چنانچه وارد بحث  92 بیش از 30/5درصد رشــد داشته است 
كه این ضریب  فنی ضریب فزاینده پولی شویم، مشخص می گردد 
بــا توجــه بــه ارقام فوق حــدود 5/5 برابر می باشــد یعنــی به بیانی 
گردش پول را باال برده و به صورت  بهتر افزایش پایه پولی، سرعت 
كه روند آن به افزایش  پول پرفشــار وارد ســاختار اقتصادی شــده 
كه در  كه بر اســاس مدل راه گزینــی ماركوف  تــورم می انجامــد، زیرا 
گردیده است با فرض  ایران نیز مطالعه شــده و اثرات آن مشخص 
خ  انتقــال ثابت،  براســاس نتایج مدل ســازی هر درصــد افزایش نر

رشــد نقدینگــی 0/57درصد تورم 
كشور ایجاد می كند. در اقتصاد 

در  غیررقابتــی  فضاهــای  وجــود   •
اقتصــاد یا به نوعــی انحصارات در 
كاالها و خدمــات باعث  اقالمــی از 
می شــود بازار از ســازوكارهای الزم 
گــردد لذا عدم  بــرای رونق محروم 
خالقیــت  و  ابتــكار  كارگیــری  بــه 
ناشــی از رقابــت موجــب می شــود 
ركــود  بــه  اقتصــاد  امــور  رونــد  كــه 
كشــیده شود. از سویی بسیاری از 
كه با انگیزه های خدمات  نهادهــا 
تشــكیل  انســانی  و  اجتماعــی 
شــده اند و از معافیتهــای قانونــی 
و مالیاتی بهره مند هســتند اقدام 
بــه واردات و صــادرات می كننــد و 

ناخواسته، ضمن اثرگذاری منفی در اقتصاد، از سویی باعث تورم 
و از سویی دیگر ركود را در تولید و اقتصاد داخلی ایجاد می كنند و 
گمركی و  در مقابل هیچگونه وجهی نیز به عنوان عوارض، حقوق 

مالیات به دولت نمی پردازند.
كه  • شــرایط نامســاعد ارزی و مســائل تحریم ها نیز از عواملی اســت 
كرده اســت. ارتباط بــا بازارهای جهانی از شــرایط  ركــود را تشــدید 

الزم برای خروج از ركود است.
كافی برای ســرمایه گذار در سیاستهای تدوینی  • فقدان انگیزه های 

كشور نیز از عوامل تشدیدكننده ركود است. پولی و مالی 
كاذب و تالش در تأمین این قبیل امكان  • رشــد بیمارگونه نیازهای 
كاهش پس انــداز ملی  تشــخّصی آسیب شــناختی،  نــه تنها باعــث 
شــده اســت؛ بلكه این امــر موجب پیدایش حتــی پس انداز منفی 
گردیده  گروه های وســیعی از دهكهــای درآمدی  در خانوارهــا و در 

است.
كار از عوامل مؤثر و  كسب و  • بوروكراسی اداری و عدم بهبود فضای 
متغیرهــای اثرگذار در ركود اســت ورود به این بوروكراســی و خروج 
از آن بخــش بزرگــی از توان و انرژی مدیران ســازمانها را می گیرد به 

كرده  كه غالبــًا افراد مراجعه كننده را خســته و درمانده و از  طــوری 
خویش پشیمان می نماید.

كار  كســب و  • بنابرایــن بوروكراســی خفقانــی و عــدم بهبــود فضــای 
انگیزه هــای ســرمایه گذاری در تولید را نابود می كند و ســرمایه گذار 
را بــه نوعــی از ســرمایه گذاری در تولیــد مأیوس و خســته می كند و 
راه های اشــتغال زایی را برای سرمایه گذاریهای مولد، و برون رفت 

ازركود، مسدود می سازد.

ون رفت از شرایط رکود راه های بر
 برای خروج از رکود، موارد زیر می تواند مؤثر باشــد و لذا پیشنهاد 

می شود:
كاهش تصدی گری دولت  •

• توســعه فعالیتهــا در طرحهــا و پروژه های عمرانــی و صدور خدمات 
فنــی و مهندســی بــه ویــژه از طریــق شــركتهای مهندســی پیمانــكار 
پروژه های عمرانی و زیرســاختهای 
بــا  می بایســتی  كــه  توســعه ای 
توســط  آنهــا  از  الزم  حمایتهــای 
و  داخلــی  ذیربــط  ســازمانهای 
وزارت  بــه  وابســته  نهادهــای 
كشــورهای هدف،  امورخارجــه، در 

همراه باشد.
• سیاســتهای انبســاطی در حــوزه 

مالی و پولی
• افــزودن بر هزینه هــای پروژه های 
كــه بــا حــدود 70 متــر  عمرانــی زیــرا 
كشور میزان 2/5  ســاخت و ساز در 
شغل مســتمر پیوسته و 0/3 شغل 
شــود  مــی  ایجــاد  وابســته  مســتمر 
بــه بیانی بهتــر با انجام پــروژه های 
عمرانی حدود2/8 شغل به ازاء هر 
70 متر ســاخت و ســاز ایجاد می شــود و ماحصل آن رونق اقتصادی 
و اشــتغال اســت با توجه به ســهم این بخش در اقتصاد ملی میزان 
درصــد اشــتغال زایی آن حــدود ســه برابر ســهم این بخــش در تولید 

ناخالص داخلی است.
كل از طریق بــاال بردن تقاضای مؤثــر در جامعه  • افزایــش تقاضــای 

)در صورتیكه ركود ناشی از طرف تقاضا باشد(
كاهش مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاری  • بكارگیری سازوكارهای 
آمایــش  بــر مناســبات  تكیــه  بــا  تولیــدی،  و  در پروژه هــای عمرانــی 

سرزمینی.
كســری بودجــه آن از طریق  • افــزودن بــر هزینه هــای دولت و تأمین 
افزایش هزینه ها حتی با اســتقراض مقطعی از بانك مركزی و هدایت 
كــه باعــث  ح هــا، پروژه هــا و فعالیتهــای عمرانــی و تولیــدی  آن در طر

اشتغال مولد شود.
گردش مالی  • افزایش حجم پول و نقدینگی برای سرعت بخشی به 

و تأمین وجوه خارجی مورد نیاز برای تولید و صنعت 
خ بهره برای ایجاد انگیــزه برای دریافت اعتبار به منظور  كاهــش نر  •

ورود به فعالیتهای مولد و اشتغال زا

 بوروکراسی اداری و عدم بهبود 

عوامــل  از  کار  و  کســب  فضــای 

مؤثــر و متغیرهای اثرگذار در رکود 

اســت ورود بــه ایــن بوروکراســی 

از  بزرگــی  بخــش  آن  از  خــروج  و 

تــوان و انرژی مدیران ســازمانها 

 
ً
کــه غالبــا را می گیــرد بــه طــوری 

خســته  را  مراجعه کننــده  افــراد 

خویــش  کــرده  از  و  درمانــده  و 
پشیمان می نماید.
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• ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای افزایــش مصــرف تولیــدات داخلــی بــه 
كــردن امكان  منظــور تقویــت تولیــد و افزایــش آن و بــه تبــع آن فراهم 

اشتغال زایی.

ون رفت از تورم راه های بر
• بــرای برون رفــت از تــورم بــه نظر می رســد سیاســتهای زیــر اثربخش 

باشد.
• بــاال بــردن و افزایــش بهــره وری ملــی با تبدیــل پرداخت حق الســعی 
كارمــزدی )در ابتدای امر می توان بــا 60 درصد  كاركنــان از روزمــزدی بــه 

كرد( میانگین استانداردهای بهره وری در كشورهای پیشرفته عمل 
كنــار مدیران با تجربه  • اســتفاده از مدیــران خالق، مبتكر و جوان در 

به منظور انتقال تجربیات به نسل جوان مدیران
كارآمد به ویژه در بخشهای عمرانی  • بكارگیری منابع انسانی جوان و 
غ التحصیالن دانشگاهی )البته  كشور از فار و زیرســاختهای توسعه ای 

به ازاء اشــتغال هر فرد دارای تحصیالت دانشــگاهی 2/5شغل بدون 
تحصیــالت دانشــگاهی نیــز برای تعادل بخشــی بــه ابعاد ســاختاری و 

محتوایی سازمانهای اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز است(
تولیــد و خدمــات مهندســی در  نویــن در  از فناوریهــای  اســتفاده   •

صنعت ساختمان
• سیاســتهای مالــی و پولــی انقباضی )كنتــرل حجــم نقدینگی و پول 

گردش( در 
و  واســطه گری  و  لــی  بخــش دال در  مالیاتهــا  افزایــش  و  بــردن  بــاال   •

جلوگیری از فرار مالیاتی
گردش كاهش میزان نقدینگی و پول در    •

كشور خ بهره در نظام بانكی  • افزایش نر
كه مشــخص اســت سازوكارهای الزم برای برون  رفت از ركود  به طوری 
بــا بســیاری از ســازوكارهای الزم برای خــروج از تورم تضــاد دارد لذا در 
كشــور از تلفیق و تركیب هــر دو بیماری  وضعیــت ركــود تورمی  اقتصاد 

رنج می برد.
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که در صفحات قبل اشــاره شــد  رکود تورمی شــرایطی   همانطور ی 
کــه ســاختار اقتصــادی در آن بــا رکــود و هــم بــا تــورم مواجه   اســت 
اســت لــذا بــرای بــرون رفــت از ایــن شــرایط مــوارد زیــر پیشــنهاد 

می شود.
كمك به رشد تولید داخلی  •

گردش مالی فعاالن  • ورود فعال و خالق به اقتصاد جهانی و تسهیل 
اقتصــادی با مؤسســات مالی خارجــی )به ویژه حل مشــكل تحریمها 
بــرای تعامل هرچه بیشــتر در ســپهر مناســبات جهانی و نظــام بانكی 

بین المللی(
كیــد بر افزایش  • حركــت تأمیــن مالــی از بــازار پول به بازار ســرمایه و تأ

تأمین مالی از بازار سرمایه
• تخصیــص اعتبــارات و خطــوط اعتبــاری بــا رعایــت اولویــت اعطای 
تســهیالت بــه بخشــهای اشــتغال زا بــه ویــژه در پروژه هــای عمرانــی و 
طرحهای زیرساختهای توسعه ای و با تكیه بر الگوی آمایش سرزمینی 
كوچك و متوســط  بــه ویــژه اولویــت در اعطــای تســهیالت بــه صنایــع 
كمتــر برخوردار ذكــر این نكته  و صنایــع تبدیلــی در مناطــق محــروم و 
كه فقط به دلیل عدم وجود صنایع تبدیلی حدود 30  ضروری اســت 
میلیون تن محصوالت باغی و جالیزی در ایران نابود می شود و به تبع 
كه تبدیل  آن مهاجــرت افزایــش می یابــد. و مطالعات نشــان می دهد 
كشــاورزی بــه فرآورده هــای بــا امــكان مصــرف مــدت دار  محصــوالت 
كــه ضمــن جلوگیــری از ضایعات  آن، ارزش افــزوده 150درصــدی دارد 
كشاورزی، درآمد روستائیان را نیز افزایش می دهد و مانع  محصوالت 

كشاورزی می گردد. مهاجرت نیروهای ریزشی از بخش 
شــركتهای  ویــژه  بــه  خصوصــی  بخــش  ظرفیتهــای  از  اســتفاده   •
مهندســی پیمانــكار پروژه هــای عمرانــی و توانمندســازی آنهــا هم در 
حــوزه فعالیتهــای داخلــی و هــم در عرصــه فعالیتهــای بــرون مــرزی، 
كه ســطح دانش  گفــت  گزافه گویــی باید  كــه بی هیــچ  بــا ایــن توضیــح 
فنی و مهندســی شــركتهای مهندســی پیمانكار پروژه هــای عمرانی و 
كشــورهای پیشرفته  مهندســان مشاور ایرانی با شــركتهای مشابه در 
صنعتــی برابــری می كنــد و صدور خدمــات فنی و مهندســی در عرصه 
پاالیشــگاه، ســازه ها و  راه، ســد،  اداری،  بناهــای  ساختمان ســازی، 
كشــور داشــته  ســامانه های صنعتــی می تواند بیشــترین ارزآوری را به 

كــه در شــرایط فعلی تــوان بالقــوه ارزآوری صــدور خدمات فنی  باشــد 
برون مــرزی جمهــوری  نهادهــای  بــا حمایــت  و مهندســی چنانچــه 

اسالمی ایران همراه باشد بیش از 25میلیارد دالر است.
كردن  كشــور و شــفاف و واقعی  كل  •   انضباط مالی در تنظیم بودجه 
كنترل هزینه شــدن  آن بــا محاســبه دقیــق و بــا انتقــال ارقام واقعــی و 
آن در چهارچــوب برنامه هــا، واقعیتهــا نشــان می دهــد در ســه دهــه 
كســری بودجه  اخیــر همــواره از منابــع بودجــه عمرانــی بــرای جبــران 
كه  جاری اســتفاده شــده اســت. این سوءاستفاده باعث شــده است 
كســری بودجه  در مــواردی تــا 80درصــد بودجه عمرانی بــرای جبران 
كه ماحصل آن وجود بیــش از 3هزار پروژه  گرفته شــود.  كار  جــاری به 
كــه بالطبع برای برون رفــت از این وضعیت  كشــور اســت  نیمه تمام در 
احیــاء ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی بــا بیایه ماموریت متناســب و 
روزآمــد بــه شــدت مورد نیــاز اســت و همانطوریكه اشــاره شــد این امر 

كاهش تصدی گری دولت همراه باشد. می بایستی با 

ون رفــــت نگرش  تکمیلی راه های بر
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كاهــش هزینه های جــاری دولت الزم  كاربــرد روشــهای عملی برای   •
كه افزایش تصدی گری دولت باعث شــده است در حال  به ذكر اســت 
كشــوری و صندوق بازنشســتگی تأمین  حاضــر صندوق بازنشســتگی 
اجتماعــی در مورد پرداختهای قانونی خود با مشــكل مواجه اســت و 
چنانچــه ایــن رونــد ادامه یابــد در چند ســال آینده ایــن صندوق ها از 

پرداخت حقوق بازنشستگان بازخواهد ماند.
• اصالح قوانین و ثبات سیاستها در بازارهای مالی

كردن ارز زیــرا بســیاری از رانتها و  • انضبــاط مالــی دولــت و تك نرخــی 
فســادهای مالــی با چند نرخی بــودن ارز به وجود می آید و این چرخه 

كشور را سست می كند. معیوب پایه های اقتصادی 
• اصالح ساختار مالیاتی

 • ســاخت مســكن های اجتماعــی توســط بخــش خصوصــی بــه ویژه 
هــم  زمینه هــا  ایــن  در  كــه  پروژه هــای عمرانــی  پیمانــكار  شــركتهای 

عالقمندی، هم  تخصص باال و هم تجربه بسیار مفید دارند.
بــرای  مالیاتــی  مناســب  و  طوالنی مــدت  معافیتهــای  ایجــاد   •

سرمایه گذاران در تولید و فعالیتهای اشتغال زای عمرانی
• جلوگیــری از رشــد و توســعه نهادهــای شــبه دولتی بخصــوص عدم 
بكارگیری شــركتهای دوزیســت در فعالیتهای عمرانی و زیرســاختهای 
توسعه ای؛ زیرا ورود آنها به این عرصه فعالیت هم هزینه های پروژه ها 
كار  كیفیت  را افزایش می دهد و هم زمان آن را طوالنی می  سازد و هم 

تنزل می یابد.
بــه فعالیتهــای بخــش  امــور مربــوط  • ایجــاد ســرعت و ســهولت در 

خصوصی به ویژه شركتهای مجری پروژه های عمرانی
كردن بازار و جلوگیری از انحصار • رقابتی 

• عدم تنظیم بودجه با سازوكارهای انبساطی
• ایجــاد تســهیالت و حمایتهــای الزم برای صدور خدمات مهندســی 
و عمرانی با بهره گیری از ســازوكارهای بین المللی همانطوریكه اشــاره 
كشــور  شــد در این زمینه ظرفیتهای صدور خدمات فنی و مهندســی 
در صورت همكاری بیشتر نهادهای  برون مرزی جمهوری اسالمی در 

كشورهای هدف حدود 25میلیارد دالر ارزآوری خواهد شد.
ج  • ســرمایه گذاری و جلــب ســرمایه گذاران خارجــی و ایرانیــان خــار
كشــور بــرای ســرمایه گذاری در صنعــت احــداث و در صنایــع پایین  از 
گاز و پتروشــیمی با ایجاد امنیــت ورود و خروج  دســتی صنعــت نفت و 
اصــل ســرمایه و ســود انتظــاری آن می تواند نقطه پایانی بر مشــكالت 
اقتصــادی و اشــتغال جوانان بگــذارد و زمینه هــای الزم را برای خروج 
از اقتصاد نفتی و تك محصولی فراهم سازد. در حال حاضر سرمایه در 
كشــور بیش از 900میلیارد دالر اســت و جذب  ج از  گردش ایرانیان خار

كشور را شكوفا سازد. بخشی از آن می تواند اقتصاد 
• گســترش و توســعه صنعت گردشگری و توریسم كه این صنعت به ازاء 
هر توریست حدود 2/7 شغل ایجاد می كند زیرا زیرساختهای الزم برای 
جذب توریسم باعث رشــد و توسعه راهسازی، ساختمان سازی، هتل و 
متل سازی، و سایر تأسیسات رفاهی می شود كه ضمن رونق گردشگری 
و جذب توریســت به توســعه اشــتغال و فعال شــدن بیش از 120 بخش و 

زیربخش اقتصادی می انجامد و آثار و نتایج عملكرد آنها نیز به اشــتغال 
را افزایش می دهد.

در شــرایط فعلــی بــرای برون رفت از ركــود تورمی ضــرورت دارد با توجه 
كشــور جهــت اختصــاص اعتبــار بــه  بــه ابالغیــه و اولویــت نیــاز واقعــی 
و  بخــش شــركتهای ســاختمانی  اعتبــارات  بایــد  طرحهــای عمرانــی 
گردد و دولت  مهندسان مشاور، منظمًا هر ماهه تخصیص و پرداخت 
نسبت به تعهدات مالی خود مقید باشد و  به بخش خصوصی توجه 
كند و یار  خاص داشــته باشد و این بخش را بازوی اجرایی خود تلقی 

شاطر بداند نه بار خاطر.
كــه بخــش خصوصــی بــرای  در ضمــن دولــت می توانــد پروژه هایــی را 
ســرمایه گذاری در آنها عالقمند است نظیر پروژه های بیمارستانی و یا 
ســالنهای ورزشــی و.... را به روشــهایB.O.O 1  وB.O.T 2  به بخش 
كمــك بانكها، نهادهای  كننــد و بخش خصوصــی با  گــذار  خصوصــی وا
كامل  بیمــه و آورده خــود ایــن پروژه هــا را تكمیل و تا تســویه حســاب 
اصل ســرمایه گذاری و ســود انتظــاری مورد توافق، بهره بــرداری از آنها 
را در اختیــار مجــری پــروژه  بــه ویــژه شــركتهای مهنــد     ســی پیمانكار 
 پروژه های عمرانی قرار دهد و پس از پایان برداشت اصل سرمایه گذاری
كنــد منتقــل  كارفرمایــی  بخــش  بــه  را  آن  شــده،  توافــق  ســود  و    

 و یــا بــه نحو دیگر مرضی الطرفین، اقدام نماید. ذكر این نكته ضرورت 
P.P.P  3كلــی اجــرای ایــن قبیــل پروژه هــا بــه نــام كــه بــه طــور   دارد 

 معروف است.
 

1-  Build   Operate - Transfer
2-   Build   Owner - Operate
3-  Public – Private – Partnership 
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برای بررســی ركــود در صنعت احداث وعلل ایجــاد ركود در این بخش  
گــذاری وتأثیــر پذیــری ایــن صنعت در  ابتــدا بــه نقــش ،گســتره، تأثیــر 

كشور باید پرداخت. اقتصاد 
كــه پیــش از كیــد اســت   1- قبــل از هرچیــز ایــن نكتــه بســیار قابــل تأ

 انقــالب، عمــده  طرحهــای تخصصــی وتكنولوژیــک توســط خارجیها 
گفت با وقوع انقالب و خلع  طراحی واجرا می شــد. به جرأت می توان 
یــد از شــركتهای خارجــی وقطع ارتباطــات اقتصادی وفنــی  وتجاری، 
گیری  توان وتخصص بومی به  این صنعت تنها با اعتماد بنفس و بكار 

ساخت تكنولوژیک طرحهای زیر بنائی ومنحصر بفرد اعم از سد های 
بــزرگ، نیروگاه ها، پل ها، تونل ها وشــبكه های اتوبــان وراه آهن ومترو 
گماشــت، از خــروج میلیارد هــا دالر ارز جلوگیــری نمــود، ایجاد  همــت 
كسب نمود وبخش  كرد ونیرو وتجارب مدیریتی برجسته ای  اشتغال 
ح نمود.  خصوصــی صنعــت احــداث رادر معیارهــای بین المللی مطــر
كنــون ایــن بخش توان ارائه خدمــات بین المللی تــا 25 میلیارد   هــم ا

دالر را بنا به  آمار  وتحقیقات  دارا می باشد. 
ایــن صنعــت پــس از انقــالب بــی هیــچ هیاهــو همــواره بــازوی پرتوان 

تاریخ: 93/6/5

شماره: 93-400

پیوست:

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

آدرس : تهران خیابان طالقانی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شماره86-کد پستی: 1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فاکس: 66464084

تاریخ: 93/6/9

شماره: 93-427

پیوست:

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

آدرس : تهران خیابان طالقانی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شماره86-کد پستی: 1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فاکس: 66464084

» »هب انم خدا

مركز ژپوهشهای مجلس شورای اسالمی
با سالم و احترام؛

عطف هب انهم شماره 14/131/6602-82 مورخ 1393/5/21 بدینوسیله 
كا رد باب ركود اقتصادی و علل وجودی آن جهت  تجمیع نظرات این سندی

استحضار تقدیم می دارد.

                            با تقدیم احترام
                                 بهمن دادمان

                                                    دبیر

رکود و علل رکود درصنعت احداث

: تهران خیابان طالقانی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شماره86-کد پستی: 

رام م ایم ایم ا یقدیقد قدتقدت ت                            با ت                            با 
ن دمن دمن دادمان مبهمبه                                  

ربیربیر بی                                                    دبی                                                    د

 
آنچه در ذیل می آید در پاســخ به اســتعالم مرکز پژوهشــهای مجلس شورای اســالمی در مورد رکود در صنعت 
 برای آقای مهندس شــافعی پیرو نامه شــماره 427-93 به تاریــخ 1393/6/9 تقدیم 

ً
و علــل آن، تهیــه و عینــا

کارشناسان اقتصاد و مدیریت در صنعت احداث ما را در   که در ادامه این بررسیها،  گردیده است. امید است 
تدقیق و تكمیل این بررسیها یاری رسانند.

اشاره:

علل رکود
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دولت ها چه درزمان جنگ وچه 
پــس از آن بــوده اســت. در افــت 
وخیزهــای اقتصــادی وسیاســی 
بردبــاری  بــا   ســالها   ایــن  طــی 
واحساس مسئولیت، طرحهای 
زیرســاختی  و تخصصی مملكت 

را پیش برده است.
از  بیــش  احــداث  صنعــت   -  2  
وابســته  ســیصد صنــف وحرفــه 
دارد.بخش عظیمــی از نیروهای 

جــذب  صنعــت  ایــن  در  كارشناســی 
می شــوند  بر اســاس آمار متقن حدود 
7درصــد تولیــد ناخالــص ملی توســط 
بیــش  می شــود.  واقــع  صنعــت  ایــن 
كل  ازبیســت درصدظرفیــت اشــتغال 
مملكت را به خود اختصاص می دهد.
كل جمعیــت شــاغل بیســت وپنــج  از 
میلیونــی، پنج میلیون در این صنعت 

اشتغال دارند.
كاهــش یــا افزایــش هر یــک درصد   -3
تولید ناخالص ملی مستقیما به ده ها 
هــزار فرصــت شــغلی در ایــن صنعــت 
آســیب یــا ایجــاد اشــتغال زائی خواهد 
صنعــت  ایــن  در  شــغلی  كرد.فرصــت 
گران است. بخشی تخصصی وبســیار 

بــا رشــد یا ركــود اقتصــادی در این صنعــت، تأثیرات مضاعفــی بر روند 
گذاشت. اقتصادی تولید واشتغال خواهد 

رکود در صنعت احداث 
كشور نیست.  كلی  ركود در صنعت احداث بی تأثیر از ركود 

در حــال حاضــر از ظرفیت هــای صنعــت احــداث تنهــا حــدود ســی 
درصــد اســتفاده می شــود.آمار ظرفیت هــای درحــال اســتفاده صدور 
 خدمات مهندســی از آنهم بدتر اســت ؛ یعنی  4 - 4.5 میلیارد  دالر  از

  25  میلیارد دالر  ظرفیت  بالقوه.
منابــع در  دســترس ایــن صنعــت اعــم از نیــروی انســانی وتجهیــزات  

ماشین آالت  تا  70 درصد  عاطل است.
كارشناســی است.برای هر  نیروی انســانی در صنعت احداث بخشــی 
كارشناس تا هفتصد میلیون تومان هزینه آموزش شده است.بیكاری 
خیل عظیم نیروی فرهیخته وكارشناس وتأثیر مضاعف آن بر بیكاری 
چنــد  برابــری شــاغلین خدمات وابســته بــه صنعت احــداث، ركود در 

این صنعت را دوچندان نموده است.

منابع ماشــین آالتــی این صنعت 
نگهــداری  بایــد  كــه  اســت  ارزی 
روز  بــه  و  شــود   تجدیــد  شــود، 
شــود.این منابــع در حــال حاضــر 
گزاف    فرســوده، تجدید آن ارز بر  و 
گیری  آنها   نیاز  و از  آن  بد تر  بكار 

كار دارد !  به تولید 
منابــع مالــی صنعــت احــداث در 
قبضــه نهادهــای دولتــی اســت  و 
بــرای  قانونــی   راهــكار  كنــون   تا
فرســودگی  و عدم النفــع  ایــن منابع 

وجود ندارد.
متقابال نهادهای دولتی بی اعتنا به 
هرگونه چاره جوئی در شــرایط ركود، 
آنهــم ركــود قانونــی واذعــان شــده، 
زمــان  قوانیــن  اجــرای  بــه  كان  كمــا
هزینه هــای  تأمیــن  بــرای  توســعه 

جاری دولت مشغولند !
ایــن  بــه  مضاعــف  ضربــات  بانكهــا 
صنعــت وارد آورده انــد ومنابــع مالی 
مــردم و ایــن صنعــت را صــرف امــور 
در  و  نمــوده  غیرمولــد  واســطه گری 
خــود  مطالبــات  ســود  حــال  عیــن 
وارد   مجــددًا   تمــام  جدیــت  بــا   را 
چرخــه  واســطه گری  می كنند.ایــن 
كاذب  عامــل  عمــده ای  در  ایجــاد ركــود    مؤسســات  بــا  پول آفرینــی   
كه مستقیمًا  صنعت  احداث  را   پانزده  سال  اخیر بوده اند. شرایطی  

آزار داده و فرسوده نموده است.
صنعــت احــداث  هیــچ ابــزار دفاعــی در مقابــل بانكهای تجــاری فوق 
كه دولــت یــارای پشــتیبانی وپیــش ازآن اراده حمایت  نداشــته، چــرا 
وتقویــت ایــن صنعــت  را نداشــته  اســت. )قبضــه مطالبــات در حــال 

ک این صنعت نزد  دولت( استهال

علل رکود در صنعت احداث
كاهش  تولید  ناخالص  بنا به تعریف، اصوال ركود اقتصادی  به معنای 
كــه تولیــد  ملــی بــرای حداقــل دو  دوره ســه ماهــه اســت. در حالــی 
كاهشی  داشته  است. با   ناخالص ملی برای چندسال  در ایران  روند  
كاهش  و منابع  دولت   وقوع  رشد  اقتصادی منفی، تولید  به  شدت  

كرده است. تنزل  پیدا 
همچنیــن تحقیقــات نشــان داده اســت افزایــش دخالــت دولــت در 
اقتصاد  و وابســتگی اقتصاد  به نهاد های دولتی وحكومتی اصواًل  به  

اقتصــاد   در  دولــت  دخالــت  افزایــش   
 
دولتــی  نهاد هــای  بــه  اقتصــاد   وابســتگی  و 

  به  رکــود  دامــن می زند وبه 
ً
وحكومتــی اصــوال

شدت آن را افزایش می دهد.شاهد این مدعا 

منابــع مالی دولت در چند ســال اخیر از محل 

گازی به میزان ســاالنه   صدور نفت  و میعانات 

یكصد میلیارد  دالر  و منابع  ساالنه حاصل از 

که   انــرژی ارزان بــه میزان  یكصد میلیــارد دالر  

کالن مملكت  کاًل در اختیــار دولت و مدیریت 

بوده است   هیچ  کمكی  به توسعه وجلوگیری 

از وقوع شرایط رکود ننموده است.
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ركود  دامن می زند وبه شــدت آن را افزایش می دهد.شــاهد این مدعا 
منابــع مالی دولت در چند ســال اخیــر از محل صدور نفت  و میعانات 
گازی به میزان ســاالنه  یكصد میلیارد  دالر  و منابع  ســاالنه حاصل از 
كاًل در اختیار دولت و  كــه   انــرژی ارزان بــه میــزان  یكصد میلیــارد دالر  
كمكی  به توسعه وجلوگیری  كالن مملكت بوده است   هیچ   مدیریت 

از وقوع شرایط ركود ننموده است.
در حقیقــت منابــع فــوق تنها عامل 
افزایش فســاد، فزونی تورم، شــیوع 
گری غیر مولد وخروج ارز  از    واســطه 

كشور  شده  است.
آمــار  طبــق  اســت  توجــه  شــایان 
تحقیقاتی، در ایران فعلی از هر سی 
نفــر یكنفــر دالل اســت وآنهم بدون 
هیــچ تأثیر مثبتــی در تولید  و ارزش 

افزوده واقعی. 
اروپائــی  كشــورهای  مقابــل  در   
درمقابــل هــر 660 نفــر یک واســطه 
دارنــد وآنهم مولــد ! در آمریــكا برای 
كه  هــر هــزار نفــر یک واســطه اســت 

صد در صد در تولید نقش دارد.
چ  در ایــران نقش بانكهــای رانتی قار

گونه در آزادی عمل مقابل بانک مركزی وبانک مركزی در مقابل دولت 
بدهكار به بانک مركزی وسیستم بانكی، مصداق روشن عدم استقالل 
بانــک مركــزی در ایجاد وكنتــرل تعادل اقتصادی، شــاخص اقتصادی، 
نظــام بانكی، پول و تورم  اســت. این بزرگترین علت تــورم، ایجاد ركود، 

كنونی است. گسترش فساد   و  داللی  غیر مولد  در  شرایط 
رانت هــا منابــع دولت را  در مســیر های واســطه گری وغیــر مولد قیضه 
كرده اند، مالیات نمی دهند،  كرده اند، بانكهای حامی خود تأســیس 
كار می گیرند، غیر تخصصی هســتند وكیفیت  نیــروی ارزان دولت را به 
كمــک  بــه  ؛  ارائــه نمی دهنــد.در صنعــت احــداث صادراتــی ندارنــد 

مســتقیم وغیرمســتقیم دولــت و نهاد هــای عمومی فرصــت رقابــت از 
كرده اند. كنون سلب  بخش خصوصی، منجمله صنعت احداث را تا 

در حال حاضر وبنا بر آمار وتحقیقات رسمی، دولت برای ایجاد اشتغال 
كاری توســط خــود نیاز بــه هزینــه ای در حــدود  80میلیون  هرپســت 
تومــان منابــع ریالی، 15هــزار دالر منابع ارزی و ماهانــه 800هزارتومان 
امكانــات پوششــی بــه عــالوه پرداخت 
گــر تنهــا  به  آمــار  پنج  دســتمزد  دارد.ا
میلیونی جمعیت   دانشجوئی  و  ورود 
كار  ســاالنه یــک میلیون از آنها بــه بازار 
گر به تركیب بودجه  نظری بیفكنیم، وا
و هزینه هــای جــاری وعمرانــی دولــت 
كنیــم )80درصد  در ایــن ســالها توجــه 
هزینــه جاری –عمدتا پرداخت حقوق 
كاركنان لشــگری وكشــوری (،  ومزایای 
امكان اشتغال زائی نه تنها برای دولت 
گزیر اســت   میســر نخواهــد بود، بلكه نا

به سرعت تعدیل نیرو  هم  بنماید. 
بنابرایــن از نظــر صنعت احــداث برای  
برون رفت از شرایط فعلی ركود تورمی، 

یک عزم جدی الزم است تا اینكه :
كوتــاه مــدت از  دولــت در یــک برنامــه 
گری خود  در  بخشــهای  اجرائی تخصصی  و خدماتی   میــزان تصــدی 
بكاهــد و بــه همراه هزینه های صرفه جوئی شــده  به بخش خصوصی 
بســپارد.بخش خصوصــی را از حالــت ســركوب شــده  و نــزار فعلــی  بــه  

كاهش   دهد. تولید  و بهره وری ورقابت سوق داده ركود  را   
كار را  با  ایجاد شرایط  و فضای  رقابتی  بهبود  بخشد. محیط كسب  و 

كنون برای نظام  كه  از  هم ا شرایط واسطه گری را،  نه  طی  سه سال، 
بانكی غیرمولد مســدود،   و منابعی  از آن  به  نفع  تولید و احداث  به 

بخش خصوصی الزام نماید. 
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کار و رفاه اجتماعی 9. نقش اقتصاد بخش تعاون در توسعه اقتصادی، تألیف غالمرضا علی زاده، ناشر  انتشارات خوشبین به سفارش وزارت تعاون، 

 در ایــران فعلی از هر ســی نفر یكنفر 

دالل اســت وآنهم بــدون هیچ تأثیر 

افــزوده  ارزش  و  تولیــد   در  مثبتــی 

واقعی. 

اروپائــی  کشــورهای  مقابــل  در   

درمقابــل هــر 660 نفــر یک واســطه 

دارند وآنهم مولد !



مصــادف  مردادمــاه   25 روز 
غــروب  بــا هشــتمین ســالگرد 
دیــار  از  مــردی  ناباورانــه 
كشــور  آبادگــران  و  ســازندگان 
مهنــدس  نــام  و  یــاد  اســت. 
مدیــر  ادب  بهاءالدیــن 
و  پرتــالش  و  ســخت كوش 
همــاره  و  همیشــگی  رئیــس 
ســـــــــــــندیكای  هیأت مدیــره 
ایــران  شــركتهای ســاختمانی 
كشــور  ســازندگان  خاطــره  در 

جاودانه خواهد ماند.
تــــــبار  از  مــــــــــــــــــــــردی  ادب، 
دیــار  از  و  میــــــــهن پرستان 
ســتودنی  انســانی  آبادگــران، 
ایــن  مــــــــنش های  و  روشــها 
بـــــــــــحق  آزاده  جوانــــــــــــمرد 
آموختنی بــود، بـــــــــــــــزرگترین 
دلمشــغولی  و  دغـــــــــــــــدغه 
سرفــــــــــــــرازی  ادب  مهنــدس 
ایــران و ایرانــی بــود. او اخالق 
اجتماعــی را با تــالش پهلوانی 
و بــا ســجایای انســانی در هــم 
گیهــای ممتازی  آمیخته و ویژ
از  اجـــــــــتماعی  هســتی  در  را 
كرامت انسانی  ارزشهای واال و 
می گـــــــــــــذاشت.  نمایــش  بــه 
ســـــــــــــــــــــــــندیكای شـركتهای 
ســاختمانی ایــران بــار دیگر با 
آرمانهای انسانی و اجتماعی و 
پیمانهای ســازندگی و آبادانی 
ایــران  جــای  جــای  در  ادب، 
زمین تجدید پیمان می كند و 
راهبردهــای تحقق نیافته وی 
را چراغ راه مجریان پروژه های 
زیرســاختهای  و  عمرانــی 
توســعه ای قرار می دهد. ما به 
احترام دانایی ها، توانایی ها و 
كردار و رفتار انســانی  اخــالق و 

دانشــی مرد  ایــن  پهلوانــی  و 
كــه  مهندســی  و  فنــی  عرصــه 
حرفه خویش را با دغدغه های 
اجتماعی و سیاســی و ورزشی 
بــرای بهــروزی و افتخار آفرینی 
جوانان درهم تنیده بود تمام 
قد به پا می خیزیم و به احترام 
حســنات  و  تمامی ملــكات 
بـــــــــــــزرگ،  مــرد  ایــن  انســانی 
می كنیــم  قــــــــرائت  فاتحــه ای 
بــــرایش  منــان  ازخداونــد  و 
علــو درجــات و آمــرزش ابــدی 

مسئلت می نماییم. 
ادب یــک ادیــب  و یك فرهنگ 
و  آموختنــی  فرهنگــی  بــود، 
ستودنی. بی شك فقدان ادب 
ضایعــه ای بســیار بــزرگ بــرای 
كشور بود به  جامعه مهندسی 
گرانسنگ  راستی او سرمایه ای 
بــود،  توســعه ای  تجربیــات  از 
كارهای  ولــی مجالی نیافــت تا 
نیمه تمــام خویــش را به پایان 
كــه  می بندیــم  عهــد  بــرد. 
تالشهای توســعه ای و انسانی 
تمامی امكانــات  بــا  را  وی 
الگوهــای  و  كنیــم  پی گیــری 
شــاخصه های  و  رفتــاری 
عمــل  چــراغ  را  وی  انســانی 

خویش سازیم.
یادش گرامی و روحش شاد باد.

را  خویــش  قلبــی  مكنونــات 
با این شــعر در مــورد ادب به 

پایان می بریم:
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تبار  سازندگان  و نیكان و نام  مردی از  گرامی داشت یاد 
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رئیس سابق  هیأت مدیره سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران
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-جنــاب آقــای مقــدس زاده، ضمن تشــكر 
کــه در اختیــار ما قــرار دادید برای  از وقتــی 
گفتگو بفرمایید از چه زمانی وارد  ورود به  

کار شدید؟ بازار 
كه  كار در پروژه ای  در دوران دانشــجویی بــا 
كارخانــه تایــد در جاده  مربــوط بــه ســاخت 
كــردم. در همــان  كار خــود را آغــاز  ج بــود  كــر
پروژه همكاری من با شــركت چكش شــروع 
شــد و بــرای ادامــه فعالیــت به شــیراز رفتم. 
در دوران ســربازی نیــز در اداره مهندســین 
نیــروی هوایــی فعالیــت  می كــردم و برخالف 
كه فكر  می كنند سربازی امری  بسیاری افراد 
ســربازی  دوران  معتقــدم  اســت،  وقت گیــر 
انسان ساز است و  می تواند برای مهندسان 
ســاختمان سرنوشت ســاز باشــد. در پایــان 
ج های سامان در  دوره ســربازی، در پروژه بر
كــردم  و در نهایت  كار  كشــاورز آغاز به  بولــوار 
كارخانجــات ســیمان و  وارد پــروژه ســاخت 
گچ تهران و جاجرود شــدم و همین مســیر را 

در شركت خودمان نیز ادامه دادم. 

-شــرکت بتن شــانتیه چگونه متولد شــد، 
حــال  در  و  چیســت  آن  فعالیــت  زمینــه 

حاضر چه وضعیتی دارد؟

در  كار  بــا  همزمــان 
گچ  كارخانجــات ســیمان و 
از  تعــدادی  بــا  جاجــرود 
را  كانیــو  شــركت  مدیــران، 
بــه ثبــت رســاندیم . بعدها 
بــه دلیل تغییر نوع فعالیت 
شــركت، در ســال 1351 شــركت بتن شــانتیه 
را بــا تعدادی از همــكاران از جمله مهندس 
همــان  از  كــه  كردیــم  پایه گــذاری  كمالیــان 
كارخانجــات  ســاخت  جهــت  در  ابتــدا 
خــود  فعالیتهــای  و  كــرد  فعالیــت  ســیمان 
را بــه تصفیه خانــه آب، آبیــاری و زهكشــی، 
كارخانجات تغلیظ  كارخانجــات ذوب آهن، 
پروژه هــای شــهرک ســازی  و  و روی  ســرب 
گســترش داد هدف تعریف شــده شــركت در 
كشــور بــود و خــط  مشــی  جهــت ســازندگی 
اصلی آن راســتی و درســتی، اعتقاد و ایمان 
كــه الحمــداهلل در طــول ایــن مــدت در  بــود 

پایبندی به آن موفق بوده ایم. 
كارخانه  شــركت بتن شــانتیه تا به امــروز 22 
از  بیــش  روزگاری  اســت.  ســاخته  ســیمان 
هــزار نفر در ایــن مجموعه مشــغول فعالیت 
كارخانه  بودنــد یا بــه عبارتــی حداقــل 4-3 
سیمان در دست اجرا بود ولی متاسفانه به 
دلیل تغییرات حاصل شده و تغییر سیستم 
و  دولتــی  شــركتهای  بــه  كارهــا  كشــور،  در 
گذار شــد  مجموعه های وابســته به دولت وا
و بخــش خصوصــی در ایــن مــورد ضعیــف و 

گردید.  ضعیف تر 

پروژه هــای  در  شــما  شــرکت  -فرمودیــد 
کرده اســت. آیا این  کار  شهرک ســازی نیــز 

شرکت وارد پروژه مسكن مهر نیز شد؟ 
-مســكن مهــر از جملــه پروژه هایــی اســت 
كــه بــه مملكــت مــا ضربــه زیــادی زد. ظاهر 
كه تعــداد زیادی مســكن  قضیــه این اســت 
بــه وجــود آوردیــم و مــردم را صاحــب خانــه 
كردیــم غافــل از اینكه شــهركهایی در اطراف 
كــه افراد  شــهرهای بــزرگ بــه وجــود آوردیم 
كن شهرها برای سكونت به آنها مراجعه  ســا
كه از روســتاها و  نمی كنند و بیشــتر افــرادی 
كوچک مهاجــرت  می كنند در آن  شــهرهای 
كشاورزی و  كن  می شوند. به این ترتیب  ســا
دامداری ما لطمــه خورد. از طرفی امكانات 
الزم یــک شــهر را در ایــن شــهركهای جدیــد 
بــه وجود نیاوردیم و عمال ســرمایه ملی را به 

هدر دادیم.
از روســتاها  كــه  بــود  بــه نظــر مــن بهتــر آن 
شــروع  می كردیم و خانه هایی قابل سكونت 
امكانــات معیشــتی و دسترســی محلــی  بــا 
مــردم در محــل خــود  تــا  ایجــاد  می كردیــم 
كنند.  كن باشــند و منطقه خــود را آبــاد  ســا
در داخــل شــهرها نیز باید به بافت فرســوده 
فرســوده  بافتهــای  اهمیــت  می دادیــم. 
امــروزه بــرای شــهرها معضل شــده و ممكن 
اســت بــا یک زلزلــه، فجایــع زیــادی را دامن 
بزنــد. ایــن بافتهــا بــه دلیــل دسترســی ها و 
امكانــات محلــی قابلیت های زیــادی دارند 
و بــا بازســازی آنها  می توان مشــكل مســكن 
كــه در ســندیكا بودم به  كــرد. زمانی  را حــل 

در  در كار  در كار  ار  بــا  پروژههــای همزمــان  در  شــما  شــرکت  -فرمودیــد 

و  تهــران  اســفند 1320  متولــد  مقــدس زاده  محســن  ســید  مهنــدس 
غ التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران است. وی از پایه گذاران  فار
غ التحصیالن دانشگاه  انجمن مدیران فنی و اجرایی کشور و کانون فار
تهران اســت و 3 دوره متوالی عضو هیات مدیره ســندیكای شرکتهای 
ســاختمانی بــوده اســت. پــای صحبــت وی  می نشــینیم تــا در تجربــه 
کار و ســازندگی ســهیم باشــیم. نظــر خواننــدگان  گرانقــدرش از ســالها 

محترم ماهنامه را به مشروح این مصاحبه جلب  می نمائیم. 

و  تهــران  و   تهــران  اســفند 1320  متولــد  اســفند زاده  متولــد  مقــدسزاده  محســن  ســید  مهنــدس 
گذاران ده فنی دانشگاه تهران است. وی از پایهگذاران گذاران ده فنی دانشگاه تهران است. وی از پایهگذاران ده فنی دانشگاه تهران است. وی از پایهده فنی دانشگاه تهران است. وی از پایهگذاران گذاران  ده فنی دانشگاه تهران است. وی از پایهكده فنی دانشگاه تهران است. وی از پایهك كالتحصیل دانشكالتحصیل دانشالتحصیل دانش غ غفار فار
غ التحصیالن دانشگاه  غ التحصیالن دانشگاه انجمن مدیران فنی و اجرایی کشور و کانون فار انجمن مدیران فنی و اجرایی کشور و کانون فار
ای شرکتهای كای شرکتهای كای شرکتهای ای شرکتهای  ك دوره متوالی عضو هیات مدیره ســندیك دوره متوالی عضو هیات مدیره ســندی دوره متوالی عضو هیات مدیره ســندی 3تهران اســت و 3تهران اســت و تهران اســت و 3
میســاختمانی بــوده اســت. پــای صحبــت وی میمیســاختمانی بــوده اســت. پــای صحبــت وی میســاختمانی بــوده اســت. پــای صحبــت وی ســاختمانی بــوده اســت. پــای صحبــت وی میمینشــینیم تــا در تجربــه نشــینیم تــا در تجربــه 
کار و ســازندگی ســهیم باشــیم. نظــر خواننــدگان  کار و ســازندگی ســهیم باشــیم. نظــر خواننــدگان گرانقــدرش از ســالها  گرانقــدرش از ســالها 

میمحترم ماهنامه را به مشروح این مصاحبه جلب میمیمحترم ماهنامه را به مشروح این مصاحبه جلب میمحترم ماهنامه را به مشروح این مصاحبه جلب محترم ماهنامه را به مشروح این مصاحبه جلب میمینمائیم. نمائیم. 

گفتگو با   اعضا

کرد: مدیرعامل شرکت بتن شانتیه عنوان 

واگذاری کارها به مجموعه های وابسته به دولـــــــــــت باعث تضعیف بخش خصوصی  شد
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اتفــاق مهنــدس صــادق زاده پی گیــر مســئله 
بافت فرســوده بودیــم، توافقاتــی هم حاصل 
گیر و دار مسائل اداری  شــد اما متاســفانه در 

مسكوت ماند. 

بــه  کارهــا  گــذاری  وا کــه  کردیــد  -اشــاره 
مجموعه هــای وابســته بــه دولــت 
باعــث تضعیــف بخــش خصوصــی 
شــد، آیا دالیــل دیگــری در این امر 

دخیل بودند؟ 
البته یكی از مشكالت خود ما بودیم 
از  عــده ای  رقابــت  ایــن  كــه در  چــرا 
كه  گرفتاری هایی  شــركتها بــه دلیــل 
كردنــد در مناقصــه  داشــتند ســعی 
آوردن  پاییــن  بــا  و  شــوند  برنــده 
قیمتهــا هم پــروژه را تحــت تاثیر قرار 
دادنــد و هــم بــه شــركت خودشــان 
لطمــه زدند. از طرفی مجبور شــدند 
بهــره  پاییــن  كیفیــت  بــا  مصالــح  از 
كــه ضــرر و زیــان آن مربــوط  بگیرنــد 
كل مملكــت و مــردم بــود. البتــه  بــه 
مقــداری از مشــكالت نیــز برمی گردد 
در  كــه  پــروژه  گذاركننــدگان  وا بــه 

ابتــدا توجه به این قضیــه ندارند و از مقامات 
كار با قیمت باالتر  گــذاری  باالتــر خود برای وا

ک اند. بیمنا

کیــد روی  -آیــا در ســایر نقــاط جهــان نیز تا
گذاری پروژه ها  پایین بودن قیمتها برای وا

وجود دارد؟ 
كشــور  كه من اطــالع داریم خیر. در  تــا جایــی 
گذار  كارها را به طور شــاخصی وا ما هم زمانی 
 می كردند  یعنی معدل قیمتهای پیشنهادی 
كه پیشنهادی نزدیک تر به  را  می گرفتند و هر 
این معدل را داشت برنده مناقصه بود بدین 
را طــی  پــروژه سرســره ســقوط  افــراد  ترتیــب 
كار را بگیرند.  كه با حداقل قیمت  نمی كردند 
كارهــا  كیفیــت  گــر آن روش ادامــه  می یافــت  ا
بهتر بود و شركتها با مشكل روبرو نمی شدند، 
پــروژه نیز تحت تاثیر قرار نمی گرفت. در روش 
كار  كنونــی هزینه ها بیشــتر شــده چــون وقتی 

ابنیــه  نگهــداری  و  تعمیــرات  نــدارد  كیفیــت 
هزینه تراشــی  می كنــد. در این باره الزم اســت 
كــه  كنیــم  بــه ضرب المثلــی انگلیســی توجــه 
 می گویــد: من هنوز به قدری پولدار نشــده ام 

كنم.  كه جنس ارزان قیمت استفاده 

کار آمــدن دولت جدید  -بــا توجــه بــه روی 
آینده صنعت احداث را چگونه می بینید؟

گذشــته راههای اشــتباهی طی  در دولتهــای 
متاســفانه  رفتــه  بیــن  از  بودجه هــا  و  شــده 
هــر روز نیــز داســتان جدیــدی از فســاد مالــی 
كارهــا بــه غیركارشناســان  شــنیده  می شــد و 
كــه تصــور نمی كنــم دولــت  گــذار  می گردیــد  وا
كنونــی بتوانــد در طــول عمــر خــود مملكت را 
بــه وضعیــت دو دوره قبــل از خــود بازگرانــد. 
البتــه بخــش خصوصــی بایــد به پشــتیبانی و 
تقویت دولت بپــردازد مخصوصا اینكه دولت 
تحت فشــارهای داخلی و خارجــی قرار دارد. 
مطمئنــا بــا همفكــری و همراهــی  می تــوان از 
ج شد و در مســیر درست قرار  نابســامانی خار

گرفت. 

در  صنفــی  انجمنهــای  و  تشــكلها  -آیــا 
رســیدن بــه مطالبــات قانونــی خــود موفق 

بوده انــد؟ و بــرای باالبــردن تــوان خــود در 
گفتگــو و تعامــل با دولــت باید چــه تدبیری 

بیاندیشند؟
كــه  كنــم  الزم اســت یــادی از مهنــدس ادب 
بــود و در  كار صنفــی  بــه  عالقمنــد و معتقــد 
دوران وی ارتبــاط مــا بــا دولــت خــوب بــود. 
كار  كــه  گذشــته  ســالهای  طــی  ولــی 
غیرخصوصــی  بخــش  بــه  ســازندگی 
خصوصــی  بخــش  دیگــر  شــد  گــذار  وا
جایگاهــی نداشــت. بــه همیــن دلیل 
چنــدان  نمی توانســتند  تشــكلها 
تاثیرگــذار باشــند. و فقــط شــركتهایی 
كــه زیر  وارد جرگــه فعالیــت  می شــدند 
بــه  وابســته  مجموعه هــای  پوشــش 
دولــت باشــند، البتــه آنهــا بــه صورت 
كار را  می گرفتنــد. از ایــن  دســت دوم 
كاری  مســیر  شــركتها  از  ای  عــده  رو 
خــود را بــه اجبــار تغییــر دادنــد و وارد 
كارهای تولیدی شــدند. عده ای دیگر 
كارهــای داخــل شــهری و شــخصی را 
كه این شركتها  انجام دادند. در حالی 
گیری آنها و  جــزو بیت المال بودند و پا
آموزش نیروی انســانی شــاغل در آنها 
بــا ســرمایه های ایــن مملكــت محقــق شــده 

بود. 
در هــر حــال، وظیفــه اعضــای هیــات مدیــره 
تشــكلها بســیار ســنگین اســت و بایــد وقــت 
از  كننــد و مســئولیت پذیــر  باشــند و  صــرف 
كثــر بهره بــرداری را نماینــد.  تــوان خــود حدا
كه  كننده اســت  انســجام نیز عنصری تعیین 
كنار هم قرار دهد   می توانــد افــراد را طوری در 
كه بتوانند پشــتیبان هم باشــند. قدرت یک 
زنجیــر معــادل ضعیف تریــن حلقــه آن زنجیر 
گر قرار باشد یكی از اعضا ساز مخالف  است. ا
گسست  بزند تمام تشــكیالت به واسطه این 
مدیــره  هیــات  بایــد  ضربه پذیــر  می شــود. 
گذشت تشكیل  یكدســت باشد و از افرادی با
شــده باشــد. مــا باید از نظــر فرهنگــی خود را 
گفته شــده بنی  گه  كنیــم و همانطور  تقویــت 
آدم اعضــای یــک دیگرند، جامعــه و دولت را 
كه همه  واحــدی یكپارچه بدانیم و نپنداریم 

بــه  بایــد  خصوصــی  بخــش   

دولــت  تقویــت  و  پشــتیبانی 

بپردازد مخصوصا اینكه دولت 

و  داخلــی  فشــارهای  تحــت 

خارجــی قــرار دارد. مطمئنا با 

همفكــری و همراهــی  می توان 

و  شــد  ج  خــار نابســامانی  از 

گرفت.  در مســیر درســت قــرار 

ه دولت 
دولــت باشــند، البتــه آنهــا بــه صورت  و  داخلــی  فشــارهای  و تحــت  داخلــی  فشــارهای  تحــت 

دســت دوم 
شــر از  ای  عــده  مســیر رو  تها  شــر از  ای  عــده  شــررو  از  ای  عــده  رو 

خــود را بــه اجبــار تغییــر دادنــد و وارد 

گذشــته راههای اشــتباهی طی  در دولتهــای 
متاســفانه  رفتــه  بیــن  از  هــا 
هــر روز نیــز داســتان جدیــدی از فســاد مالــی 
ارشناســان 
نــم دولــت 
ت را كت را كت را  كنونــی بتوانــد در طــول عمــر خــود مملكنونــی بتوانــد در طــول عمــر خــود ممل
بــه وضعیــت دو دوره قبــل از خــود بازگرانــد. 
البتــه بخــش خصوصــی بایــد به پشــتیبانی و 
ه دولت 

خــود را بــه اجبــار تغییــر دادنــد و وارد 
ارهای تولیدی شــدند. عدهكارهای تولیدی شــدند. عدهكارهای تولیدی شــدند. عده

ارهــای داخــل شــهری و شــخصی را 
ه این شركه این شركه این شر كانجام دادند. در حالی  كانجام دادند. در حالی 

گیری آنها و  جــزو بیتالمال بودند و پا
آموزش نیروی انســانی شــاغل در آنها 
ــت محقــق شــده كــت محقــق شــده كــت محقــق شــده  كهای ایــن مملكهای ایــن ممل بــا ســرمایه

بود. 
در هــر حــال، وظیفــه اعضــای هیــات مدیــره 
لها بســیار ســنگین اســت و بایــد وقــت كلها بســیار ســنگین اســت و بایــد وقــت كلها بســیار ســنگین اســت و بایــد وقــت  كتشــكتشــ
از  ننــد و مســئولیت پذیــركننــد و مســئولیت پذیــركننــد و مســئولیت پذیــر باشــند و  كصــرف  كصــرف 
ثــر بهرهكثــر بهرهكثــر بهرهبــرداری را نماینــد.  تــوان خــود حدا
ه كه كه  كننده اســت  كننده اســت  ننده اســت كننده اســت ك كانســجام نیز عنصری تعیین  كانســجام نیز عنصری تعیین 
نار هم قرار دهد كنار هم قرار دهد كنار هم قرار دهد  كتوانــد افــراد را طوری در  كتوانــد افــراد را طوری در  می
ه بتوانند پشــتیبان هم باشــند. قدرت یک كه بتوانند پشــتیبان هم باشــند. قدرت یک كه بتوانند پشــتیبان هم باشــند. قدرت یک 

پیامآبادگران
1393
322

زنجیــر معــادل ضعیفتریــن حلقــه آن زنجیر 
ی از اعضا ساز مخالف كی از اعضا ساز مخالف كی از اعضا ساز مخالف  گر قرار باشد ی گر قرار باشد یكاست. ا كاست. ا
گسست  گسست كیالت به واسطه این  گسست كیالت به واسطه این  یالت به واسطه این  كبزند تمام تشــكبزند تمام تشــ
مدیــره  هیــات  بایــد  میشــود.  پذیــر 

گذشت تش دســت باشد و از افرادی با
شــده باشــد. مــا باید از نظــر فرهنگــی خود را 
گفته شــده بنی  گه  گفته شــده بنی كنیــم و همانطور  گه  گفته شــده بنی كنیــم و همانطور  گه  نیــم و همانطور  كتقویــت  كتقویــت 
آدم اعضــای یــک دیگرند، جامعــه و دولت را 

پارچه بدانیم و نپنداریم كپارچه بدانیم و نپنداریم كپارچه بدانیم و نپنداریم  كواحــدی یكواحــدی ی

خــود را بــه اجبــار تغییــر دادنــد و وارد 
ارهای تولیدی شــدند. عدهای دیگر ای دیگر 
ارهــای داخــل شــهری و شــخصی را ارهــای داخــل شــهری و شــخصی را ارهــای داخــل شــهری و شــخصی را ارهــای داخــل شــهری و شــخصی را 

کار آمــدن دولت جدید  -بــا توجــه بــه روی 

نــم دولــت 

تحت فشــارهای داخلی و خارجــی قرار دارد. 

گذشت تش گذشت تشكدســت باشد و از افرادی با گذشت تشكدســت باشد و از افرادی با كدســت باشد و از افرادی با
شــده باشــد. مــا باید از نظــر فرهنگــی خود را شــده باشــد. مــا باید از نظــر فرهنگــی خود را 

آدم اعضــای یــک دیگرند، جامعــه و دولت را 
پارچه بدانیم و نپنداریم رســیدن بــه مطالبــات قانونــی خــود موفق 

کرد: مدیرعامل شرکت بتن شانتیه عنوان 

واگذاری کارها به مجموعه های وابسته به دولـــــــــــت باعث تضعیف بخش خصوصی  شد
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مـــــرداد

چیــز وظیفــه دولــت اســت و نیــازی بــه 
حضور ما نیست. 

-گاهی وقتها اختــالف نظرها و تفاوت 
کارفرمــا، پیمانكار و  برداشــت ها میان 
مشــاور بــا هــم دیــده  می شــود، در این 

باره نظر شما چیست؟ 
البتــه بــا توجــه بــه همیــن ســوء تعبیرها و 
كــه انجمــن مدیــران فنی و  اختالفهــا بــود 
گروه به  كشــور بــا عضویت هر ســه  اجرایی 
وجــود آمــد تــا آنهــا دور هــم جمع شــوند و 
ســوتفاهم های احتمالی و ســوء برداشتها 
كــه ما  را از بیــن ببرنــد. نبایــد از یــاد ببریــم 
كار  می شــویم  ســازنده ایم، وقتــی وارد یک 
باید كارفرما و مشاور و پیمانكار تن واحدی 
باشــند و یک مجموعــه را به وجــود آورند. 
كارفرما موظف اســت خواست خود را ارائه 

كند و  دهد، مشاور موظف است طرح را تهیه 
پیمانكار موظف به ســاخت  است. به عبارتی 
كارفرما اســت. مشاور  پیمانكار عصای دســت 
كار  كارفرما بــرای انجام صحیح  طرف مشــاوره 
اســت و وجود پیمانــكار برای انجام درســت و 
كار ضروری اســت. در این مســیر الزم  به موقع 

گروه دست به دست هم دهند. است سه 

کنونی آینده صنعت  -با توجه بــه وضعیت 
احداث را چگونه  می بینید؟ 

بــه نظــر مــن قــدرت یــک مجموعــه را هیات 
گــر درســت  ا كــه  عامــل آن نشــان  می دهــد 
انتخــاب نشــوند صنعــت احــداث بــه جایی 
و  باشــند  قــوی  مدیــران  گــر  ا نمی رســد. 
اختالفــی با هم نداشــته باشــند و بــه عنوان 
كننــد در پیشــبرد امور  یــک تــن واحد عمــل 
گر این افــراد عناصری  موفــق خواهند بــود. ا

توانمند باشند بستر الزم برای فعالیت خود 
كرد.  را نیز فراهم خواهند 

-بــه نظــر جنابعالــی دولــت تدبیــر و امیــد 
بــرای بهبــود وضعیت صنعــت احداث چه 

اموری را باید مورد توجه خود قرار دهد؟
كارهــا  دولــت بایــد از حجــم خــود بكاهــد و 
كنــد. بخش  گــذار  را بــه بخــش خصوصــی وا
خصوصــی به عنوان ســازنده همیشــه آماده 
گذار  كار مناســب را وا گــر دولــت  كار اســت و ا
كار  می شــود.  كنــد بــرای انجام آن دســت به 
آن  انــرژی  و  ایــن صــورت تخصــص  غیــر  در 
كه معموال  كار در دیگر زمینه ها  صرف انجام 
كه  مربوط بــه تخصص آنها نیســت  می گردد 
این خــود باعث هدر رفتن تخصص و تجربه 
موجود در شركتهای بخش خصوصی است.

که جنابعالی اداره خیریه  -باخبر شدیم 
فاطمــه زهــرا)س( را نیز بر عهــده دارید، 

لطفا در این باره توضیح دهید؟
در سال 1358 یكی از افراد خّیر بیمارستانی 
ســاخت و مبلغی برای مدیریت ساخت در 
گرفت و از مــن برای همــكاری دعوت  نظــر 
كردم  كار فكر  كــرد. بنده در هنگام تحویــل 
چــرا بایــد فــردی از صفــر تــا صد یک پــروژه 
كنــد و آنوقــت مــن از  را بــرای خیریــه وقــف 
دســتمزد خود نگذرم. همین امر بابی شد 
بــرای توجه من به امــور خیریه. با توجه به 
این كه لطف خداوند شامل حال ما شده و 
از نعمتهای زیادی بهره مندیم 
كــه  بایــد بــه وضعیــت عــده ای 
كنیم. با  نیازمند هستند توجه 
همین طــرز فكر خیریه حضرت 
فاطمه زهــرا در ســال 1368 در 
محل خانه پدری من تشــكیل 
شد و امروزه 26 شعبه در تهران 
 350 و  هــزار   4 حــدود  و  دارد 
كــودک بی سرپرســت  و حــدود 
كــودک بدسرپرســت  700 زن و 
خودسرپرست را تحت پوشش 
خــود دارد. ایــن خیریــه اولیــن 
كــه در ســطح  خیریــه ای اســت 

گرفته است.  كشور مجوز 

-جنــاب آقای مــــــــــــــــــهندس 
مقــدس زاده ضمــن تشــكر ازجنابعالی، در 
گــر نكتــه قابــل ذکــری وجــود دارد  پایــان ا

بفرمایید؟

راه  در  كــه  كســانی  همــه  از  تشــكر  ضمــن 
از هیــچ تالشــی  كشــور  آبــادی و ســازندگی 
گفتــم، الزم  كــه  دریــغ نمی كننــد همانطــور 
اســت جامعــه و دولــت را واحــدی یكپارچه 
كــه همــه چیــز وظیفــه  بدانیــم و نپنداریــم 
دولت اســت و نیــازی به حضور ما نیســت. 
بایــد در حــد امــكان از دولت خــود حمایت 
كار دولت ایم، در  كــه ناظر  كنیــم و همانطور 
كار خــود نیز به عنوان ناظر اقدام  محدوده 
كنیــم. در واقــع بیشــتر از هر چیــزی در این 
دارای  حرفــه ای  اخــالق  بــه  توجــه  حرفــه، 

اهمیت است. 

 

بخــش خصوصــی بــه عنــوان ســازنده 

گــر دولت  کار اســت و ا همیشــه آمــاده 

کند بــرای انجام  گــذار  کار مناســب را وا

غیــر  در  کار  می شــود.  بــه  دســت  آن 

آن  انــرژی  و  تخصــص  صــورت  ایــن 

که  کار در دیگــر زمینه ها  صــرف انجــام 

معموال مربوط به تخصص آنها نیست 
 می گردد 
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پیامآبادگران
مـــــرداد
شــــماره

اشاره:
مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با ابهامات مطروحه در قراردادهای منعقده  سال های اخیر ، با معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی و اظهار نظرهای دریافتی در بخش شرایط عمومی  پیمان به صورت ویژه نامه  ماهنامه پیام آبادگران 

که  توسط دفتر فنی سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران تهیه و تدوین شده است ، ضمیمه می باشد.
بدینوسیله از مدیران ارشد شرکتهای عضو درخواست می شود برای تهیه این مجموعه ارزنده با دبیرخانه سندیكا با 

شماره 66464261 تماس حاصل نمایند.

322
ماره 

ن ش
دگرا
م آبا
ه پیا
هنام

ه ما
ه نام
ویژ
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کوتاه برای انســان  از فشــار ناشــی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و این پا

کمیسیون انتشارات    

3واقعیت جالب در مورد زمان

خدای همه

كش می آید.   برای بعضی ها زمان به سرعت برق و باد می گذرد و برای برخی تا می تواند 
كارش ندارند.  كاری به  بعضی ها همیشه غصه دار نداشتنش هستند و برخی هم انگار 

كه شاید تا به حال به آن فكر نكرده باشیم. مثال آیا  نكات جالبی درباره زمان وجود دارد 
كند؟ یا از چه زمانی یک ســاعت به تابســتان اضافه  كم یا زیاد  زلزله می تواند طول روز را 
كسی بود؟ در این نوشته عالوه بر پاسخ این سؤاالت به نكات جالب  شد و این نظر چه 

دیگری نیز درباره ی زمان اشاره خواهد شد.

کشیدݥݥݥنݥݥݥ ساݥݥݥعتݥݥݥ مبتكرݥݥݥ جلوݥݥݥ وݥݥݥ عقبݥݥݥ 
گــر از جلــو و عقــب رفتــن ســاعت در دو شــش ماهــه ی ســال راضی هســتید بد نیســت  ا
كــه ایــن اتفــاق را مدیون بنجامیــن فرانكلین هســتید. فرانكلیــن در نامه ای به  بدانیــد 
كشــیده  روزنامه ای فرانســوی پیشــنهاد داد تا ســاعت ها در تابســتان یک ســاعت جلو 
گران  كه بسیار هم  كثر اســتفاده بشــود و در مصرف شــمع  شــوند تا از روشــنایی روز حدا
كه بدانیــد اصال معلوم نیســت این پیشــنهاد او  بــود، صرفــه جویــی شــود. جالب اســت 

جدی بوده یا شوخی.

گفت: چرا این قدر  نانوایــی شــلوغ بــود و چوپان، مدام این پــا و آن پا می كرد. نانوا بــه او 
نگرانی؟

گرگها شكمشــان را پاره  كرده ام  و آمده ام نان بخرم، می ترســم  گوســفندانم را رها  گفت: 
كنند.

گوسفندانت را به خدا نسپرده ای؟ گفت: چرا  نانوا 
گفت : سپرده ام، اما خداوند، خدای "گرگها" هم هست....

اتفاق جالب در زلزله شیلی
زلزله شیلی در 27 فوریه سال 2010، 1,26 میلینیوم 
ثانیه از طول روز كاست. این زلزله در منطقه مائوله، 
8 میلیــارد دالر خســارت بــر روی دســت بیمه هــا 
گذاشــت و مجموع زیان آن بالغ بر 30 میلیارد دالر 
شد. در این زلزله كه خوشبختانه در منطقه ای كم 
سكونت رخ داد 521 نفر كشته شدند و قدرت آن را 

8.8 ریشتر اعالم كرده اند.

گرفت کجا شكل  ساعت رسمی از 
تنها پس از بسط و توسعه شبكه ی ریلی بود كه 
كشــورها توانستند به ساعتی اســتاندارد دست 
كننــد. پیــش از آن مثــال در انگلیــس، هــر  پیــدا 
كه آن  جماعتی ساعت محلی خودش را داشت 

كمک ساعت آفتابی تنظیم می كرد. را به 
ݢامــا چون هر روســتایی در منطقه زمانی خاص  ݢ ݢ
خود قرار دارد و به همین خاطر از ســاعت معیار 
انحــراف پیــدا می كند، تنظیم ســاعت رســیدن 
كاری  بــه  از آن  بــه ایســتگاه و حركــت  قطارهــا 

سخت و دردسرساز تبدیل شده بود.

شوخی با بعضی از مشاغل؛
 مبادا آنرا جدی بگیرید و

کار دستمان دهید!   
كــه پــول می گیــرد تــا راســت را دروغ و  كســی   -

دروغ را راست جلوه دهد، وكیل است.
ݢݢ- كسی كه دروغ خودش را باور می كند، ابله است. ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
كــه بــه خــودش هــم دروغ می گویــد،  كســی   -

متكبر است.
كــه ســخنان دروغــش شــیرین اســت،  كســی   -

شاعر است.
كــه  علی رغــم میــل باطنی خــود دروغ  كســی   -

می گوید، همسر است.
كه اصاًل دروغ نمی گوید، مرده است. كسی   -

كه دروغ می گوید و قسم هم می خورد،  كسی   -
بازاری است.

هــم  خــودش  و  می گویــد   دروغ  كــه  كســی   -
نمی فهمد، پرحرف است.

زمانواقعیت جالب در مورد زمانواقعیت جالب در مورد زمان 3
ش میكش میكش میآید.  كتواند  كتواند  گذرد و برای برخی تا میها زمان به سرعت برق و باد میگذرد و برای برخی تا میها زمان به سرعت برق و باد میگذرد و برای برخی تا می  برای بعضی
ارش ندارند. كارش ندارند. كارش ندارند.  كاری به  كاری به  اری به كاری به ك كدار نداشتنش هستند و برخی هم انگار  كدار نداشتنش هستند و برخی هم انگار  بعضیها همیشه غصه

رده باشیم. مثال آیا كرده باشیم. مثال آیا كرده باشیم. مثال آیا  كر نكر ن ر نكر نك كه شاید تا به حال به آن فكه شاید تا به حال به آن ف ه شاید تا به حال به آن فكه شاید تا به حال به آن فك كات جالبی درباره زمان وجود دارد  كات جالبی درباره زمان وجود دارد  ات جالبی درباره زمان وجود دارد كات جالبی درباره زمان وجود دارد ك كنكن
ند؟ یا از چه زمانی یک ســاعت به تابســتان اضافه كند؟ یا از چه زمانی یک ســاعت به تابســتان اضافه كند؟ یا از چه زمانی یک ســاعت به تابســتان اضافه  كم یا زیاد  كم یا زیاد  م یا زیاد كم یا زیاد ك كتواند طول روز را  كتواند طول روز را  زلزله می
ات جالب كات جالب كات جالب  كسی بود؟ در این نوشته عالوه بر پاسخ این سؤاالت به نكسی بود؟ در این نوشته عالوه بر پاسخ این سؤاالت به ن سی بود؟ در این نوشته عالوه بر پاسخ این سؤاالت به نكسی بود؟ در این نوشته عالوه بر پاسخ این سؤاالت به نك كشد و این نظر چه  كشد و این نظر چه 

دیگری نیز درباره ی زمان اشاره خواهد شد.

کشیدنݥ ساعت کشیدݥ  کشیدݥ  ݥ رݥ رݥ جلوݥ وݥ عقب ركرك كمبتكمبت
گــر از جلــو و عقــب رفتــن ســاعت در دو شــش ماهــه ی ســال راضی هســتید بد نیســت  ا
لیــن در نامه ای به كلیــن در نامه ای به كلیــن در نامه ای به  كلین هســتید. فرانكلین هســتید. فران لین هســتید. فرانكلین هســتید. فرانك كــه ایــن اتفــاق را مدیون بنجامیــن فرانكــه ایــن اتفــاق را مدیون بنجامیــن فران ــه ایــن اتفــاق را مدیون بنجامیــن فرانكــه ایــن اتفــاق را مدیون بنجامیــن فرانك كبدانیــد  كبدانیــد 
شــیده كشــیده كشــیده  كها در تابســتان یک ســاعت جلو  كها در تابســتان یک ســاعت جلو  روزنامه ای فرانســوی پیشــنهاد داد تا ســاعت
گران  گران كه بسیار هم  گران كه بسیار هم  ه بسیار هم  كثر اســتفاده بشــود و در مصرف شــمع  كثر اســتفاده بشــود و در مصرف شــمع  ثر اســتفاده بشــود و در مصرف شــمع كثر اســتفاده بشــود و در مصرف شــمع ك شــوند تا از روشــنایی روز حدا
ه بدانیــد اصال معلوم نیســت این پیشــنهاد او كه بدانیــد اصال معلوم نیســت این پیشــنهاد او كه بدانیــد اصال معلوم نیســت این پیشــنهاد او  كبــود، صرفــه جویــی شــود. جالب اســت  كبــود، صرفــه جویــی شــود. جالب اســت 

اتفاق جالب در زلزله شیلیجدی بوده یا شوخی.
1,26، 1,26، 1,26 میلینیوم  2010 فوریه سال 2010 فوریه سال 2010 27زلزله شیلی در 27زلزله شیلی در 27
است. این زلزله در منطقه مائوله، كاست. این زلزله در منطقه مائوله، كاست. این زلزله در منطقه مائوله،  كثانیه از طول روز كثانیه از طول روز 
8 میلیــارد دالر خســارت بــر روی دســت بیمههــا 
30گذاشــت و مجموع زیان آن بالغ بر 30گذاشــت و مجموع زیان آن بالغ بر 30 میلیارد دالر 
م كم كم  كه خوشبختانه در منطقه ای كه خوشبختانه در منطقه ای  ه خوشبختانه در منطقه ای كه خوشبختانه در منطقه ای ك كشد. در این زلزله كشد. در این زلزله 
شته شدند و قدرت آن را كشته شدند و قدرت آن را كشته شدند و قدرت آن را  ك نفر ك نفر  521ونت رخ داد 521ونت رخ داد 521 ونت رخ داد كونت رخ داد ك كسكس

رده اند.كرده اند.كرده اند. ك ریشتر اعالم ك ریشتر اعالم  8.8

گرفت گرفتكل  گرفتكل  ل  کجا ش کجا شكاز  كاز  ساعت رسمی
ه كه كه  كه ی ریلی بود كه ی ریلی بود  ه ی ریلی بود كه ی ریلی بود ك كتنها پس از بسط و توسعه شبكتنها پس از بسط و توسعه شب
شــورها توانستند به ساعتی اســتاندارد دست كشــورها توانستند به ساعتی اســتاندارد دست كشــورها توانستند به ساعتی اســتاندارد دست 
الننــد. پیــش از آن مثــالننــد. پیــش از آن مثــال در انگلیــس، هــر  ننــد. پیــش از آن مثــكننــد. پیــش از آن مثــك كپیــدا  كپیــدا 
ه آن كه آن كه آن  كجماعتی ساعت محلی خودش را داشت كجماعتی ساعت محلی خودش را داشت 

رد. كرد. كرد. مک ساعت آفتابی تنظیم میكمک ساعت آفتابی تنظیم میك كمک ساعت آفتابی تنظیم می كمک ساعت آفتابی تنظیم می كرا به  كرا به 
ݢامــا چون هر روســتایی در منطقه زمانی خاص  ݢ ݢ
خود قرار دارد و به همین خاطر از ســاعت معیار 
ند، تنظیم ســاعت رســیدن  كند، تنظیم ســاعت رســیدن  كند، تنظیم ســاعت رســیدن   كانحــراف پیــدا می كانحــراف پیــدا می
اری كاری كاری  بــه  از آن  كــت  بــه  از آن  كــت  بــه ك از آن  بــه كــت  از آن  ــت  بــه ایســتگاه و حر بــه ایســتگاه و حركقطارهــا  كقطارهــا 

سخت و دردسرساز تبدیل شده بود.

پاگرد
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شوخی با وزرا؛
شوخی با:

كار  کار: مشــكل ما نقدینگــی و نبود   وزیــر 
نیست، بیكاران مهارت ندارند!

گران بودن خانه نیست،  وزیر مســكن: مشــكل خرید مســكن؛ 
مردم پول ندارند!

كالباس هــا مشــكل بهداشــتی  وزیــر بهداشــت: سوســیس ها و 
كه ساندویچ می خورند خیلی نازنازی هستند! ندارند؛ افرادی 

و در فــرازی دیگــر آنفلوانزای نوع A آنقدر خطرناك نیســت؛ بنیه 
مردم خیلی ضعیف است!

مــردم  نیســت؛  بــاال  خــط  زیــر  افــراد  تعــداد  دارایــی:  وزیــر 
حقوق هایشان پائین است!

نیســت؛  ضعیــف  فوتبــال  ملــی  تیــم  جوانــان:  و  ورزش  وزیــر 
تیم های دیگر فوتبال در آسیا قوی هستند!!

گرانی اجاره  در فــرازی دیگر: مشــكل ازدواج، بیكاری جوانــان و 
مسكن نیست؛ جوانان جرأت ازدواج ندارند!

كمبود آب آشــامیدنی تهران از نشــتی لوله ها  وزیر نیرو: مشــكل 
نیست؛ مردم در سالهای اخیر بیش از اندازه آبخور شده اند!

 

بــدون  مزرعــه  بــدون چالــش،   زندگــی   -
حاصل است.

بــه  نشســتن  بــا  كــه  موجــودی  تنهــا   -
غ است. موفقیت می رسد مر

- زندگی ما با تولد شروع نمی شود بلكه با تحول آغاز می شود.
- الزم نیست بزرگ باشی تا شروع كنی، شروع كن تا بزرگ شوی.

كســی، خوشــبخت بودیم بعد از رفتنش هم،  گر قبل از رفتن  - ا
می توانیم خوشبخت باشیم.

گر در ســختی هســتی بدان  كاری ندارد، ا - باد با چراغ خاموش 
كه روشنی.

- مــا فقــط بــرای یــك بــار جــوان هســتیم ولــی با یــك تفكــر غلط 
می توانیم برای همیشه نابالغ بمانیم.

گشــایش  گذشــته را دگرگــون نمی ســازد ولی ســبب  - بخشــش، 
آینده می شود.

و در آخر:
كنیم چند ســال زنــده خواهیم بود. اما  - مــا نمی توانیــم تعیین 

كه چقدر از زندگی بهره ببریم. كنیم  می توانیم تعیین 
كنیــم؛ امــا  - نمی توانیــم تك تــك اعضــای صورتمــان را انتخــاب 

كه چهره مان چگونه به نظر برسد. كنیم  می توانیم انتخاب 
كنیم اما  - نمی توانیــم پیــش آمــدن لحظــات زندگــی را متوقــف 

كمتر سخت بگیریم.  می توانیم تصمیم بگیریم زندگی را 
گرسنگی می میرد. كه از مترسك بترسد از  گنجشكی   -

- شكست آن نیست كه زمین بخوری، آن است كه نتوانی بلند شوی.

ما هم بدانیم
مرکــز  دســتاورد  آخریــن 

سالمت توکیو:
1. هرگــز ســیگار نكشــید؛ و 

گر می كشید نیمه آخر آن را به هیچ وجه نكشید. ا
گرم  2. در حمام هیچگاه مســتقیمًا زیر دوش آب 

كلر یك قاتل تدریجی است. نفس نكشید؛ زیرا 
گوشــي  3. هنــگام شــارژ موبایــل؛ ابتــدا شــارژ را به 
وصل كنید و سپس آن را به پریز برق وصل نمایید.

4. چای بیشتر از یك روز مانده را اصالً  ننوشید.
كولر اتومبیل خود ابتدا به  كردن  5. هنگام روشن 
مــدت 5 دقیقه پنجره هاي اتومبیل را باز بگذارید 

كنید. كولر را خاموش  و در پمپ بنزین ها 
كروفرگرم نكنید. 6. غذا را بیشتر از یكبار در ما

7. هنــگام غذاخــوردن بیــن هرلقمــه حداقل یك 
دقیقــه فاصلــه بگذاریــد و 2 ســاعت قبــل و بعد از 

غذا و هنگام آن نوشیدنی ننوشید. 
8. هنــگام حركــت اتومبیــل پنجره هــا را تمامــًا باز 
نكنیــد تــا هوا به صــورت باد وارد مجاری تنفســی 

نگردد.
روی  بــر  ســاعت   5 از  بیشــتر  را  آرایشــی  9. لــوازم 
پوست خود باقي نگذارید. سلولهاي پوستي نیاز 
به تعرق و تنفس دارند. در منزل نیز حتي االمكان 

كنید. گشاد، راحت و باز استفاده  از لباسهای 
10. موهــای خــود را بیــش از یكبــار در شــبانه روز 

شانه نكنید.
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-  آقــای مهنــدس نــوروزی، ضمــن تشــكر 
پیــام  اختیــار ماهنامــه  کــه در  از فرصتــی 
گــر اجازه می فرمایید  آبادگــران قرار دادید ا
ح و پاســخ های تخصصــی  ســؤالها را مطــر

کنیم.  شما را دریافت 
گردانندگان  -  من به نوبه خود از 
بــرای  آبادگــران  پیــام  ماهنامــه 
سپاســگزار  گفتگــو  ایــن  تــدارک 
بــه  آمــاده پاســخگویی  هســتم و 

سواالت شما می باشم. 

 
ً
-  آقــای مهنــدس نــوروزی لطفا
بفرمایید  شــرکت تابلیه چگونه 
گرفت و در طی ســالهای  شــكل 
بــه  زمینــه ای  چــه  در  گذشــته 

فعالیت پرداخت؟
كارهــای  ایــن شــركت در آغــاز بــه 
ساختمانی پرداخت، قدم بعدی 
ورود به راهســازی بود. بیشترین 

كاری تابلیــه بعــد از انقــالب در حوزه  زمینــه 
كــه این فعالیتها  منابع آب و سدســازی بود 
زیرزمینــی،  كارهــای  بــه  و  یافــت  توســعه 
زیرزمینــی  نیروگاههــای  و  تونل ســازی 
گاز و  كار در پروژه هــای نفت و  منتهــی شــد. 

پتروشــیمی و نصــب تجهیــزات،  و طراحــی و 
ســاخت پروژه های مســكن به صــورت انبوه 

كاری این شركت است. نیز از زمینه های 
كردســتان عراق و  كشــور نیــز در  ج از  در خــار
اجرایــی  دســت  در  پروژه هــای  افغانســتان 
داریــم از جملــه ســد بتــن غلطكی »شــاه 
كه با مشــاركت شــركت پرهون  و عروس« 
بــرای  می باشــد.  اجــرا  حــال  در  ح  طــر
آشــنائی بیشــتر بــا فعالیت هــای شــركت 
كه به سایت تابلیه  تابلیه دعوت می كنم 

Tablieh.com مراجعه فرمائید.

بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده، شــرکت 
تابلیــه بــرای چنــد نفــر اشــتغال ایجــاد 

کرده است؟ 
در زمان پیک فعالیت، نیروی انسانی ما 
كرده اســت. البته در  از 6 هــزار نفــر تجاوز 
دوره هــای مختلــف و با توجه به شــرایط 
كشــور ایــن رقــم بــا  اقتصــادی و عمرانــی 

از  دولتــی  بخــش  متاســفانه   

اســتفاده  خــود  نفــوذ  و  اقتــدار 

می کنــد و بــه این علــت رقابتی 

ســالم در بازار شــكل نمی گیرد.

کــه بخــش خصوصی  در حالــی 

کارآفرین  گرچه پول ندارد ولی  ا
است. 

     مهندس منوچهر نوروزی عضو شورای عالی سندیکا مطرح کرد

ترویج و برقراری اخـالق حرفــــــه ای در برنامه تشکلها
مهنــدس  توســط    1352 ســال  در  تابلیــه  ســاختمانی  شــرکت 
جهانبخش یگانه٬ مهندس منوچهر نوروزی، و مهندس اسماعیل 

یگانه بنیانگذاری شد.  
نــوروزی می باشــد.  رئیــس هیئــت مدیــره ایــن شــرکت مهنــدس 
کــه در ســال 1344 بــا   وی متولــد ســال 1320 بنــدر انزلــی اســت 
اخــذ درجــه فــوق لیســانس از دانشــكده فنــی دانشــگاه تهــران 
رئیــس  تابلیــه،  فعالیــت  در  ایشــان ضمــن  غ التحصیــل شــد.  فار
رســته آب ســندیكای شــرکتهای ســاختمانی، عضو شــورای عالی 
کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران، و  ســندیكا، عضو هیات اجرایی 
عضو مؤســس بنیاد آب ایران بوده اســت. برای آشــنایی بیشــتر با 
این شــرکت و آشــنایی بــا دیدگاهها و اهداف مدیــران آن به دیدار 
کــه از زمــان تأســیس شــرکت  مهنــدس نــوروزی رفته ایــم. ایشــان 
بــه تنــاوب رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل آن بــوده، با حوصله 
کــه نظــر خواننــدگان محتــرم را به آن  پاســخ گوی ســؤاالت مــا شــد 

جلب می نماییم.

مهنــدس  توســط   مهنــدس   توســط    1352 ســال  در  تابلیــه  ســاختمانی  ســال شــرکت  در  تابلیــه  ســاختمانی  شــرکت 
جهانبخش یگانهجهانبخش یگانه٬ مهندس منوچهر نوروزی، و مهندس اسماعیل  مهندس منوچهر نوروزی، و مهندس اسماعیل 

یگانه بنیانگذاری شد.  یگانه بنیانگذاری شد.  
نــوروزی میباشــد.باشــد. نــوروزی میرئیــس هیئــت مدیــره ایــن شــرکت مهنــدس  رئیــس هیئــت مدیــره ایــن شــرکت مهنــدس 
کــه در ســال 1344 بــا  بــا  کــه در ســال  بنــدر انزلــی اســت   وی متولــد ســال  وی متولــد ســال 1320 بنــدر انزلــی اســت 
ده فنــی دانشــگاه تهــران كده فنــی دانشــگاه تهــران ده فنــی دانشــگاه تهــران كده فنــی دانشــگاه تهــران ككده فنــی دانشــگاه تهــران ده فنــی دانشــگاه تهــران  كاخــذ درجــه فــوق لیســانس از دانشــككاخــذ درجــه فــوق لیســانس از دانشــكاخــذ درجــه فــوق لیســانس از دانشــاخــذ درجــه فــوق لیســانس از دانشــ
رئیــس  تابلیــه،  رئیــس  در  تابلیــه،  فعالیــت در  ایشــان ضمــن  فعالیــتالتحصیــل شــد.  ایشــان ضمــن  غالتحصیــل شــد.  غفار فار
ای شــرکتهای ســاختمانی، عضو شــورای عالی كای شــرکتهای ســاختمانی، عضو شــورای عالی ای شــرکتهای ســاختمانی، عضو شــورای عالی كای شــرکتهای ســاختمانی، عضو شــورای عالی ككای شــرکتهای ســاختمانی، عضو شــورای عالی ای شــرکتهای ســاختمانی، عضو شــورای عالی  كرســته آب ســندیككرســته آب ســندیكرســته آب ســندیرســته آب ســندی
کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران، و  کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران، و ا، عضو هیات اجرایی  کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران، و ككا، عضو هیات اجرایی  کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران، و كا، عضو هیات اجرایی  کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران، و ا، عضو هیات اجرایی  کمیته ملی ســدهای بزرگ ایران، و كا، عضو هیات اجرایی  ا، عضو هیات اجرایی  كســندیكســندی
عضو مؤســس بنیاد آب ایران بوده اســت. برای آشــنایی بیشــتر با عضو مؤســس بنیاد آب ایران بوده اســت. برای آشــنایی بیشــتر با 
این شــرکت و آشــنایی بــا دیدگاهها و اهداف مدیــران آن به دیدار این شــرکت و آشــنایی بــا دیدگاهها و اهداف مدیــران آن به دیدار 
کــه از زمــان تأســیس شــرکت  کــه از زمــان تأســیس شــرکت ایــم. ایشــان  ایــم. ایشــان 
این شــرکت و آشــنایی بــا دیدگاهها و اهداف مدیــران آن به دیدار 
کــه از زمــان تأســیس شــرکت  ایــم. ایشــان 
این شــرکت و آشــنایی بــا دیدگاهها و اهداف مدیــران آن به دیدار این شــرکت و آشــنایی بــا دیدگاهها و اهداف مدیــران آن به دیدار 
کــه از زمــان تأســیس شــرکت  ایــم. ایشــان 
این شــرکت و آشــنایی بــا دیدگاهها و اهداف مدیــران آن به دیدار 

مهنــدس نــوروزی رفتهمهنــدس نــوروزی رفته
بــه تنــاوب رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل آن بــوده، با حوصله بــه تنــاوب رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل آن بــوده، با حوصله 
کــه نظــر خواننــدگان محتــرم را به آن  کــه نظــر خواننــدگان محتــرم را به آن گوی ســؤاالت مــا شــد  کــه نظــر خواننــدگان محتــرم را به آن پاســخپاســخگوی ســؤاالت مــا شــد  کــه نظــر خواننــدگان محتــرم را به آن پاســخگوی ســؤاالت مــا شــد  کــه نظــر خواننــدگان محتــرم را به آن گوی ســؤاالت مــا شــد  کــه نظــر خواننــدگان محتــرم را به آن پاســخگوی ســؤاالت مــا شــد  گوی ســؤاالت مــا شــد 

جلب میجلب مینماییم.نماییم.

گفتگو  با  اعضای 

شورای  عالی
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افت و خیزهای مختلفی مواجه شــده 
است.

و  بــزرگ  پروژه هــای  انجــام  بــرای 
گاه ممكن اســت اقداماتی  پرچالش 
متفــاوت و مبتكرانه ضرورت داشــته 
چنیــن  شــما  شــرکت  آیــا  باشــد، 

تجربه ای داشته است؟
اجــرای  بــرای  زیــادی  چالشــهای  مــا 
سیاه بیشــه  زیرزمینــی  نیــروگاه 
آن  شــفتهای  مــورد  در  مخصوصــا 
كار متخصصانی  داشــتیم. بــرای ایــن 
از آفریقــای جنوبــی فراخوانده شــدند 
و  بــود  تكتونیــزه  بســیار  زمیــن  منتهــا 
كــرد، بعــدًا تابلیه با  گیــر  دســتگاه آنهــا 

كارفرما و همفكری مهندس مشاور  حمایت 
كار  كه نمادی از همكاری ســه عامــل اصلی 
گذشــت.  بود به طرز مطلوبی از این مرحله 
در همیــن پــروژه، اجرای الینینــگ فلزی در 
شــفت مایــل و بــا وزن ســنگین، بــا دقــت و 
ســرعت بی نظیر توسط شــركت فراب انجام 
كه می تــوان از مجموعــه این چالش ها  شــد 
بعنــوان نمونه ای ابتــكاری و اســتثنائی نام 

برد.
كــه در قالب  مــورد دیگــر تونــل نیایــش بــود 
مشــاركت توســط شــركت ایرانشــهر و شركت 
كار  كیفیت و ســرعت این  تابلیه انجام شــد. 
مثــال زدنــی بــود و چالشــهای زیــادی را در 
گذاشــت. حفاری و  مســائل فنی پشــت سر 
تحكیــم زمین در دهانه های بــزرگ با توجه 
ک در زیرزمیــن بــه شــهادت  بــه جنــس خــا
كارفرما نمونه ای استثنائی و  طراح اتریشــی 

جدید در دنیا بود.
احداث ســد بتنی دو قوســی شــهید رجایی 
كیلومتــری شهرســتان  )ســد تجــن(- در 40 
كــه  اســت  ســدهایی  زمــره  در  هــم  ســاری 
بــرای اولیــن بــار توســط بخــش خصوصــی 
و  تابلیــه  ایرانــی  شــركتهای  مشــاركت  بــا  و 

ایــن  اجــراء  اســت.  گرفتــه  صــورت  پرلیــت 
كمی برای انتقــال تكنولوژی  پــروژه بــا هزینه 
از ســوئیس و اتریش به انجام رســید و بدون 
گردید. نیروی انســانی زیادی  تأخیر تحویل 

نیز در طی انجام پروژه آموزش دیدند. 

از  یكــی  مدیــر  عنــوان  بــه  شــما 
و  پــرکار  شــاخص،  شــرکتهای 
مهم تریــن  پیمانــكاری،  توانمنــد 
کدام  مشــكالت پیمانــكاران را در 

بخشها می دانید؟
بــاب  از  مشــكل  عمده تریــن 
تصدی گری دولت در اموری است 
کــه خود نباید به آنهــا ورود میكرد 
و الزم بــود آن را بــه دیگران ارجاع 
مســتمر  تأخیــر  همچنیــن  دهــد 
و  دیــون  پرداخــت  در  فزاینــده  و 
کارهــا به نهادهای نیمه  گذاری  وا
دولتــی و دولتــی نیــز از مشــكالتی 
گریبانگیر  که طی این سالها  بوده 

کشور بوده است.  صنعت احداث 
دولــت می توانســت بــا بسترســازی الزم از 
کناره گیــری  امــور  بســیاری  در  تصدیگــری 
گذار کند  کــرده، آن را به بخش خصوصی وا

سد شهریار

     مهندس منوچهر نوروزی عضو شورای عالی سندیکا مطرح کرد

ترویج و برقراری اخـالق حرفــــــه ای در برنامه تشکلها

در  فزاینــده  و  مســتمر  تأخیــر   

گــذاری  وا و  دیــون  پرداخــت 

کارها بــه نهادهای نیمه دولتی 

و دولتــی نیــز از مشــكالتی بوده 

گریبانگیــر  کــه طــی ایــن ســالها 

بــوده  کشــور  احــداث  صنعــت 
است. 
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و خود به اصالح قوانین باالدســتی بپردازد. متاسفانه بخش دولتی 
از اقتدار و نفوذ خود استفاده می کند و به این علت رقابتی سالم در 
گرچه پول ندارد  که بخش خصوصی ا بازار شكل نمی گیرد.در حالی 

کارآفرین است.  ولی 
کارها به بخشهای دولتی  کثر  که در آن ا بی شک سیستم اقتصادی 
گــذار می شــود آخر و عاقبت خوبی را به همراه نــدارد. و در نهایت  وا

پروژه هــا بــا قیمت بیشــتر و زمان بیشــتری به اتمام می رســد. در هر 
حال در تشكیالت بزرگی مانند دولت بوروکراسی و کاغذبازی وجود 
دارد که این ایراد سازمانی در بخش خصوصی نیست و لذا می تواند 
چابک تر عمل می کند. در کشورهای اروپائی نیز بعد از جنگ جهانی 
دوم شرکتهای دولتی تشكیل شده بودند اما با برنامه ریزی معین و 
در مدت معین، با حذف رانت شرکتهای دولتی، سیستم موجود به 

سد مسجد سلیمان

سد شهید رجایی
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کارها توســط بخــش خصوصی تغییر  بسترســازی دولــت برای انجام 
گذار  گذاری نیز به بخش خصوصی وا شــكل داد و به تدریج ســرمایه 
شد. البته شرکتهای دولتی در هر جا که باشند توانایی ها و تعهداتی 
کنار گذاشت. این  دارند و برای همین یكباره نمی توان این شرکتها را 
امــر نیــاز بــه برنامه ریزی و طــی پروســه ای دارد و تنها بــا تغییر فضای 
موجــود تنها بــا حمایت دولت و فرهنگ ســازی جامعــه و نیز تقویت 

سندیكاها و تشكلهای صنفی مقدور است.

گریبانگیر  کنون  که ا گرفتن مشكالتی  آیا خود پیمانكاران در شــكل 
آنها است نقشی دارند؟

كارفرمایــی وجــود  كثــر پیمانــكاران مــا فكــر می كننــد بایــد  متاســفانه ا
كار در اختیار آنهــا قرار دهد.  گذاری دولــت،  داشــته باشــد و با ســرمایه 
كــه امور همیشــه بر این منــوال باشــد و در بــر روی همین  انتظــار ایــن 
كنون در  كه شركتها ا پاشنه بچرخد اشتباه است.  با همین نگاه است 
كه همه می دانند ضرر دارد به رقابت می پردازند و  مناقصــات مرگباری 

از همین مناقصات انتظار معجزه دارند. 
كوچک نیز بــه فكر تامین  بایــد ایــن نگاه عوض شــود و حتی شــركتهای 
كارآفرینی باشــند. الزم اســت بخش خصوصی بر این باور برســد  مالــی و 
كمک تشــكلها برای  كه با شــكل فعلی قادر به ادامه فعالیت نیســت و با 
تجمیــع امــكان و تامین مالی اقدام نماید. البتــه تامین مالی به معنای 
كردن مسیر درست برای تامین  سرمایه گذاری از جیب نیست بلكه پیدا 
مالــی اســت.  تشــكلها در این مــورد می توانند بــه عنوان اتــاق فكر عمل 
كنند. البته دولت هم باید بســتر مناسب را برای سرمایه گذاری مناسب 
بخــش خصوصــی و جذب ســرمایه های ســرگردان مردم فراهــم نماید و 

كار را  با محوریت بخش خصوصی بهبود ببخشد.  كسب و  فضای 

کردیــد ظاهــرا بــه اثربخشــی فعالیتهای  کــه ذکر  بــا توجــه بــه نكاتی 
تشكلها و انجمنهای صنفی اعتقاد دارید؟

گروهی اعتقاد دارم. نباید انتظار داشته باشیم با یک حركت  كار  من به 
بــه نتیجــه برســیم و از حصول دیرتر نتیجه مایوس باشــیم. مشــكالت 
كشــور وجــود دارد اما تشــكلها  زیــادی در حــوزه ایــن صنعت و توســعه 
می توانند زمینه را برای تشــریک مساعی و نتیجه گیری ضمن فهرست 
كردن آســیب ها مهیا ســازند و در مرحله بعدی، بــرای ارائه راه حلهای 
كارشناسان خوب كشور كمک بگیرند. ما منابع طبیعی، نیروی  الزم از 
كه بــا مدیریت هوشــمندانه،  انســانی و پتانســیل قابــل توجهــی داریم 
آینده درخشــانی را برای تک تک افــراد جامعه ما رقم خواهد زد. البته 
تشــكلها بایــد از نقش ســازنده خود در مورد ترویج اخــالق حرفه ای نیز 

غفلت ننمایند.

تشــكلها چه تاثیری در ترویج اخالق حرفه ای دارند، و در مجموع 
کشور چیست؟ اهمیت اخالق حرفه ای در توسعه 

كــه بــرای رقابــت و تجــارت و رشــد متــوازن، اخالق  تشــكلها می داننــد 
حرفــه ای الزم اســت و بایــد بــرای تدویــن اصــول آن و ترویــج در میــان 
اعضــای خــود اقــدام نماینــد. اتفاقــا در حــال حاضــر در شــورای عالــی 
ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران یكی از موضوعــات مهم مورد 
كه اعضای این شورا معتقدند ساری  بحث اخالق حرفه ای است. چرا 
و جــاری شــدن اصول اخــالق حرفــه ای در میــان پیمانــكاران تاثیرات 
كار و توســعه دارد و ترویج و برقراری  قابل مشــاهده ای در بهبود روابط 

گیرد. اخالق حرفه ای باید در صدر برنامه های تشكلها قرار 

نیروگاه تلمبه  ذخیره ای  سد سیاه بیشه
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برای داشــتن ایرانی آبــاد و مترقی و اقتصادی 
بــا توســعه و  ، میبایســت  بــا رشــد مطلــوب 
روابــط  ایجــاد  و  خصوصــی  بخــش  تشــویق 
صحیــح و ســالمت در جامعــه بــه اشــتغال در 
كشــاورزی ، ســاخت  كارخانجــات ،  صنایــع ، 
و بنائــی  زیــر  تأسیســات  احــداث  و  ســاز   و 
خــاص  توجــه  تولیــد  و  عمرانــی  پروژه هــای   

مبذول گردد.
بدیــن منظور جهــت برون رفت از مشــكالت 
از  و جلوگیــری  اشــتغال  ایجــاد  و  اقتصــادی 
كشــور و ركــود تورمی و  بــی ارزش شــدن پــول 
كه بر  گیر دیگــر  بســیاری از مــوارد دســت و پــا 
كشــور فشــار وارد می ســازد می تــوان بــا الگــو 
قــراردادن مــوارد زیــر و رعایــت آنهــا از بــازده 

مفیدتری برخوردار شد.
اینجانــب  كــه  اســت  توضیــح  بــه   الزم 
نــه و  هســتم  اقتصــادی  كارشــناس   نــه 
كار مســائل جامعــه شناســی ،   دســت انــدر 
كه در ســطح جامعــه و اطراف  لیكــن آنچــه را 
خــود مشــاهده نمــوده ام ، جهت خــروج از 
شــرایط نامســاعد فعلی بــرای رســیدن به 

شرایط مطلوب پیشنهاد می نمایم. 
1- توســعه و حمایــت همــه جانبــه از بخــش 

كشور بشرح زیر : خصوصی 
پروژه هــای  و  ســاخت ها  زیــر  توســعه   -1-1
كشور  كه برای حال و آیندۀ  عمرانی زیر بنائی 

مفید می باشند.
تولیــدی  صـــــــــــنایع  از  حـــــــمایت   -  1-2
از  برخــورداری  بــا  كــه  كارخانجــات  و 
كیفیت مطلوب و  اســتانداردهای جهانــی از 

باال برخوردار هستند.
ایجــاد  و  ســاز  و  ســاخت  از  حمایــت   -1-3

كشور برای  اشتغال توســط بخش خصوصی 
ایجاد تأسیسات زیر بنائی.

4-1- حمایت از تولیدات كشاورزی و صنایع 
كشور. كفائی  غذایی و دامی در جهت خود 

گذاری كارها و پروژه های عمرانی و  2- عدم وا
كه بخش خصوصی  صنایع به بخش دولتی 

قادر به انجام آن میباشد.
3- جلوگیــری از فســاد اداری و رانــت خواری 
ارگانهــای  و  دولتــی  سیســتم  در  بخصــوص 
وابســته بــه دولــت و شــركتهای شــبه دولتی 
كه جو  و برخــورد اصولی با فاســدان بنحــوی 
آرام و دســتخوش  بــر جامعــه  كــم  روانــی حا

تخریب و ناهنجاری نگردد.
4- اختصــاص ارز و وامهای بانكی به صنایع 
كشــاورزی  تولیــدی و ســاخت ســاز مفیــد و 

جهت اشتغال آفرینی صحیح و مطلوب.
دامــداری  و  كشــاورزی  از  حمایــت   -1-4
توســعه  و  تأمیــن  جهــت  در  كشــاورزان  و 
كشــاورزی ، از بابــت عــدم ورود  محصــوالت 
كشــور و رفع  ج  كشــاورزی از خــار محصــوالت 
نیاز مواد غذایی و دامی كشــور از طریق تولید 

داخلی.
گیــر در برابــر  5- حــذف مقــررات دســت و پــا 
كننــدگان واقعــی  اشــتغال آفرینــان و تولیــد 

كشور.
6- جلوگیری از رشد و توسعه صنایع وابسته 
كار مفیــد و  كشــورهای خارجــی و ایجــاد  بــه 
اشــتغال برای بیكاران ، بــا حمایت از صنایع 

داخلی و تولید.
7- جلوگیــری از افزایش مالیات ها بخصوص 

در بخش مسكن و تولید.
كــه  بانكهایــی  فعالیــت  از  جلوگیــری   -8

فســاد آفرینــی مینمایند و بجــای بانكداری، 
بنگاهــداری می كننــد، بدلیــل ارائــۀ وامهای 
ج از ضابطه بــه پاره ای  چنــد میلیاردی خــار
از شــهروندان و عــدم همكاری بــا آحاد مردم 

طبق ضوابط و موازین قانونی.
9- اخذ مالیات از شــركتهای دولتی وابســته 
بــه دولــت و شــبه دولتــی در جهــت منافــع 
ملــی و هزینه آن بــرای توســعه و تأمین مالی 

پروژه های عمرانی عام المنفعه در كشور.
10- ایجــاد امنیت مالی و اقتصادی و شــغلی 
دغدغــۀ  از  خــروج  جهــت  كشــور  ســطح  در 
گذاران و تولید  فكری برای فعاالن و ســرمایه 
كننــدگان بخش خصوصی و مردم عزیز ایران 
كنندگان  و تأمین امنیت سرمایه برای تولید 

واقعی كشور.
11- توســعه اعتمــاد در جامعــه و رواج اخالق 
بدلیــل امیــدواری آحــاد مــردم بــه حركتهای 
كشــور و ارتباط صحیــح و اصولی  ســازنده در 
كشــور در جهــت بهبــود وضــع  بــا مســئوالن 

معیشت و رفاهی مردم.
ایرانــی  جامعــه  توانائی هــای  بررســی   -12
ضمــن همكاری بــا ســندیكاها و انجمن ها و 
كشور را  گروه های مختلف اجتماعی تا بتوان 

در مسیر پیشرفت و توسعه راهبردی نمود. 
كلیۀ  13- رعایت اســتاندارد جهانی در تولید 
محصوالت و دســتاوردهای فنی و تولیدی و 
كشاورزی و غیره با تأمین محصوالت  توسعه 

كیفیت باال. با 
 ، خارجــی  اجنــاس  ورود  از  جلوگیــری   -14
كشــور قــادر بــه  كــه در  بخصــوص تولیداتــی 
رعایــت  و  هســتیم  آنهــا  تأمیــن  و  ســاخت 
كیفیــت در تولیــدات داخلــی بــه  اســتاندارد 

ارائه طریق برای
 خروج از رکود 
و برون رفت 
از مشکالت موجود
خ جمالی مهندس فّر
  عضو هیئت مدیرۀ سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران/  مدیر عامل شرکت پارس یكم 

 خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود  خروج از رکود 
و برون رفت و برون رفت و برون رفت و برون رفت و برون رفت و برون رفت و برون رفت و برون رفت و برون رفت 
از مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجوداز مشکالت موجود
خ جمالی خ جمالیمهندس فر خ جمالیمهندس فر ّمهندس فّر
م كم كم  كای شرکتهای ساختمانی ایران/  مدیر عامل شرکت پارس یكای شرکتهای ساختمانی ایران/  مدیر عامل شرکت پارس ی ای شرکتهای ساختمانی ایران/  مدیر عامل شرکت پارس یكای شرکتهای ساختمانی ایران/  مدیر عامل شرکت پارس یك ك  عضو هیئت مدیرۀ سندیك  عضو هیئت مدیرۀ سندی

دیدگاه
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كه پاسخگوی نیاز ها و تقاضای جامعه  نحوی 
كفائی داخلی  ایرانــی باشــد و بتوانیم به خــود 

دست یابیم.
كلیۀ آحاد ملت به قانون  15- ترویــج و ترغیب 
 مندی و قانون مداری و احترام به قوانین در جهت 
صحیــح  روابــط  گســترش  و  ســازی  فرهنــگ 
اجتماعــی و پایبنــدی بــه موازین قانونــی برای 

همگان در سطح كشور.
و   ) دالر   ( ارز   نــرخ  نمــودن  نرخــی  تــک   -16
كثــر 2500 تومان به جهت  رســاندن آن به حدا
و  كشــور  پــول  ارزش شــدن  بــی  از  جلوگیــری 
تعادل بخشیدن به مسئلۀ صادرات و واردات 
كاهــش قیمــت  و تولیــد بــا نرخهــای واقعــی و 

كشور. خودرو و سایر اقالم در سطح 
17- بررســی و اعمال نظــر در تولیدات داخلی 
، بخصوص انجام آزمایشــات اســتاندارد برای 
بهره وری و اســتفادۀ مفید آنها در امر توســعه 

كشور.
گســترش شهرهای  18- جلوگیری از توســعه و 
راههــای  و  رفاهــی  امكانــات  ایجــاد  و  بــزرگ 
ارتباطی جهت دسترســی آســانتر به روســتاها 
كه ایجــاد امكان  كوچــک بنحوی  و شــهرهای 
زندگــی و شــرایط مطلــوب در نقــاط دور افتاده 
گســترش یابد تا بجای توسعه شهر  و روستاها 
نشــینی از مهاجرت روســتائیان به شــهرها نیز 

جلوگیری گردد.
كشــور با  19- تثبیت نرخها و قیمتها در ســطح 
كــه از وظائــف نظارتی  كنترلــی دقیق  سیســتم 
كننــده باید  كنترل  دولــت بــوده و ســازمانهای 
كنترل و تثبیت قیمت  نهایــت دقت را در مورد 
كلیــۀ محصــوالت تولیــدی ، اعــم از خــودرو و 
پارچــه و صنایــع وابســته و غذائــی و تولیــدات 

كشاورزی و فلزات و مواد مصرفی و غیره داشته 
حمایــت  كننــدگان  مصــرف  از  بدینوســیله  و 

نمایند.
كشورهای  گذاری با  20- توسعۀ روابط سرمایه 
خارجــی و بخــش خصوصــی و برقــراری امنیت 

سرمایه گذاریها در داخل كشور.
21- تأمیــن نقدینگــی بــرای انجــام پروژه های 
اشــتغال  نهایتــًا  و  دولــت  ســوی  از  عمرانــی 
بیــكاری ، تورمــی و  ركــود  از  خــروج  و   آفرینــی 

كشــور از طریــق حمایــت از بخــش   در ســطح 
خصوصی.

انجمنهــای  و  بــه ســندیكاها  بهــا دادن   -22
آنهــا در جهــت  نظــرات  و دریافــت  تخصصــی 
توســعه و رشــد جامعــه مدنــی و جلوگیــری از 

ایجاد بحران های مختلف در سطح جامعه.
و  ارزی  از وجوهــات صنــدوق  اســتفاده   -23
گاز برای توســعۀ زیر ســاختهای  فروش نفت و 

گردد. كشور مفید واقع  كشور ، تا برای آیندۀ 
گیر مانند  24- تســهیل در قوانین دســت و پــا 
بیمه هــای تأمین اجتماعــی و مالیات بر ارزش 
آنهــا  یــا اصــالح  لغــو  افــزوده و حتــی االمــكان 
بنحویكــه بــا رعایــت قوانین درســت و شــفاف 
كشــور و بــرای آحــاد جامعــه  كل  ، رفاهیــت در 

تسهیل گردد.

25- توصیه و تشویق كلیۀ مسئولین و مردم جهت 
اجراء و استفاده از قانون بهبود مستمر محیط كسب 
و كار و رعایت آن جهت بهره گیری از پتانسیل های 

كشور. كارآفرین  موجود فعاالن اقتصادی و 
26- اســتفاده از راهبــرد علمــی  دانشــگاهیان و 
كشــور و تعامل و مشاوره با  دانشــجویان نخبه 
گفته  آنها در جهت بثمر رســیدن اهداف بیش 
از اهم مسائل و موضوعات روز كشور می باشد.

ضمنًا متذكر می شود می بایست از اختالفات درون 
سازمانی و داخلی جلوگیری شده و با رعایت مصالح 
و منافع ملی و در اولویت قرار دادن قانونمندی در 
جامعــه و رعایت قوانین ، بتوانیم بــا برنامه ریزی 
درســت و هدفمند و تالش مســتمر  بدور از تنگ 
گذاری كارها و فعالیتها  نظری و مسائل جانبی و وا
بدست بخش خصوصی با مدیریت صحیح دولت 
در زمرۀ كشورهای مترقی قرار گرفته و ایرانی آباد و 

آزاد داشته باشیم.
كلیۀ دولتمــردان، صاحبنظران و  در خاتمــه از 
فرهیختگان و خوانندگان مطالب باال استدعا 
گــر یكــی از مــوارد مطروحــه  می   شــود ، حتــی ا
را تائیــد می نماینــد بــرای حفــظ منافــع ملی و 
كشــور در جهــت احیــای آن  بهبــود وضعیــت 
عمــل نمایند ، تا در آینــده  مدیون ملت ایران 

نباشیم.
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کشور به مثابه اتاق فكر مجموعه ای از انجمنهای فنی و مهندسی  شورای هماهنگی تشكلهای مهندسی، صنفی، حرفه ای 
گــذاری طرحهــای عمرانــی شــهر تهــران با حجم دویســت هزار میلیــارد ریال بــه قــرارگاه خاتم االنبیاء نكاتــی را به  در مــورد وا
کشــور و منافع حرفه ای تشكلهای  که حاوی راه های تأمین منافع ملی  ریاســت محترم شــورای شــهر تهران متذکر شــده اند 

ج شده در آن بدینوسیله اطالع رسانی می شود. فنی و مهندسی است و به دلیل اهمیت مطالب در

اشاره:

  »� م  ددا «

  ریا�ت ���ر  �ورای ��ه ��هان
  �اا  آ�ی ���د جا��ی

  

 ا ه � ��ه � �ورای ���ور �اا�عا�ی و ا�ضای ���ر  با سال  و ا��را    
ّ
دل کار��دی ک��ه ��رو ی ا��صادی ، ا��ما�ی ، ا��ن �ااد  و ��هه و �دا�ع �عی ��د�یا ز��ه ن   ��ق

ک�اای    .بادد��د  �ااد �ی�د�ی سازمان یا��ه ا ��
ا ���ت  ی ��ورسازدده رپوژه -  ��اح –ر�  ی �م����لک��ه ��ن �ااد��د�ی سا�تاریا��ه از �ه�  � ا�فاق  ای ��ور ا��ی ی ��اد�ی ، ���ی ، ����ورای ھما���ی ���ل

  .بادد یا�ت ���وری �یرت را��ردی رار�ی و �ظ�عا�ل �ظا�اد با �عاو�� ���ر   �م�ا و  ا�داث  
ا ���وعات ���ی � وا�ذاری  هی و �وا��ن جاری و با �و  � �طا�  ����ر� � �اا��� ���و��ت و ��اد م�ی ا بازسازی ا��صاد و �و��ه اایدار ��ور و اا�داری از ا�ول ��ون اسا

کا�ی را �عًال  ی ��هی ��هان با ��م دو��ت �ار �ا�اارد ریال � �هارگاه خا�م اال� ��ح    .ذ�� �قد�م ��ور �ما��م  از با  ��ااء ، الز  ا�ت �
 .ا���ز ا�ت  ی ��ر�وچک از ���ق �ک ��ر�فات �اا��ه ��ع دده و وھموا�ذاری رپوژه- ١
 .�ماید �ع � �فا��ت ���ر�ی دد� وارد �ی�  ی �اد سال ��هی � یک �و��ه ��ورت �روا�ذاری ���و� رپوژه- ٢
 .�ق ا��صارات ا�ت   خالف ا��صاد �و��ه ��ور ا�ت از �صاد ��ه ��عاً  ی �اد سال یک ��ه رر  � یک �ؤرپوژه وا�ذاری ���و�- ٣
 ی �و��ه �و  ، �اار  و پ��م ��و  �ج�س  ی �م�م�و �وا��ن و ���رات و آ��ن ٤٤�خالف ا�ل  وا�ذاری ا�ن ��م ریا�ی رپوژه � یک �ااد ��و��ی  ��عاً - ٤

 .و ���و  ا �را�ط �ع�ی ر�ود ا��صادی �ای ��ش ��و�ی  �ورای اسال�ی ا�ت 
  ا�ت خالف �اا�ع ااز�دت م�ی ��رو ی �قدس م�ی �ای اا�داری ازا���� و ارز�اا ، ��عاً �ظا�ی و ا�جاد ا���زه ما�ی ا وا�ذاری ا�ور ا��ا�ی و ا��صادی � ��رو ی- ٥
کالت و پدیده   ��عاً  �ظا�ی  � ��روی وا�ذاری ا��ای رپوژه - ٦  .�ا���زی �وا�د �ود ، از ��� پا��ری و اا���و�ی دچار � �وا�د �ود الؤ ی � دارای ��

کالت و پدی ه دا��م   �و�و  ���  ��ت ج�و��ری از ااا� کال  �ی� را �اا�عا�ی و ا�ضای ���ر  �ورای ��ه ... ی ا��صادی ، ا��ما�ی ، �اا�ی و  هدو �یده و ���ت �ما  دده  و سا� ��
کاری با آن �ورای ���ر  و ���اری ج�سات را��ردی �ای ��ول ���و��ت آگا�ی داردد و �د��و�ا�ه � ا���ضار ��ر�عا�ی �ی�  ی �واد �و��ه اایدار رسادد   با �ل ا��ااق آماده ھ�

ااه ��و�ی �ورای ���ر  ��ه ��هان ا�دامات الز  را �ع�ول �هما�اد ن ����م ا ی ���ر  ��ه ��ه �ورا  و ریا�ت     .� �اا�عا�ی ا جا�
  

  :رو�و�ت     ا��ا  
  �ظا  ��ی �عاو�� �م� ر�ی و �ظارت را��ردی ��ت ا���ضار  �اا  آ�ی ��ادس ����وی ریا�ت ���ر  ا�ور  - 
ک�اای ��و�ورا ��ت ااال  -  ��. 

مکاتبات 
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تاریخ: 93/6/2

شماره: 93-348

پیوست:

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

آدرس : تهران خیابان طالقانی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شماره86-کد پستی: 1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فاکس: 66464084

 
ضمن تبریك انتصاب شایسته جناب آقای مهندس غالمرضا شافعی که از مدیران برجسته نظام جمهوری 
اسالمی و منبع و منشاء تحول اصولی در زمان تصدی گری مدیریت نهادهای زیرمجموعه خویش بوده اند، 
موضوع شرایط عمومی پیمان که بیانگر برآیند تالش ها و کوشش های مستمر خردجمعی با رصدکردن 
منافع ملی کشور است می بایستی شرایط عادالنه را در قرارداد بین دولت و بخش خصوصی نصب العین 
قرار دهد بدین منظور شایسته است معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور دستور 
فرمایند ، شرایط عمومی پیمان  قبل از انتشار با حضور نمایندگانی از انجمنها که از آن استفاده می نمایند از 
جمله سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران مورد بازبینی و رسیدگی قرار گیرد. بدین منظور ریاست محترم 
هیأت مدیره ســندیكای شرکتهای ســاختمانی نامه ای خطاب به معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت 

 درج می شود.  
ً
راهبردی ریاست جمهور مرقوم کرده اند که مفاد این نامه جهت اطالع عینا

اشاره:
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پیرو نامه سندیكای شرکتهای ساختمانی به جناب آقای مهندس غالمرضاشافعی پیرامون شرایط 
عمومی پیمان نامه ای نیز با شماره 398-93 مورخ 93/6/5 به جناب آقای دکتر نوبخت معاونت 
محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسالمی ایران در مورد انتشار فهارس بهای 
پایه و شاخص تعدیل سه ماهه ارسال نموده است که با توجه به مستندات پیوست این نامه  که 
ݣݣݣݣین کمیسیون  به ریاست  توسط کمیسیون فنی تهیه شده است  و طی نامه ای  توسط  رئیس ا
محترم هیئت مدیره   ارساݣݣل شده است ، مراتب با پیوست های آن  جهت  اطالع شرکت های 

عضو و خوانندگان محترم ماهنامه  پیام آبادگران عینا درج می شود.

اشاره:

مکاتبات
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ریاست محترم هیات مدیره
سندیكای شرکتهای ساختمانی

ݤ،ݤ پیــرݤوݤ تاݤکیــدݤاݤتݤ حضرݤتعاݤلــیݤ وݤ اݤعضــاݤءݤ محتــرݤمݤ هیــاݤتݤ مدݤیرݤهݤ 
ً
اݤحترݤاݤمــا

دݤرݤ خصوݤصݤ برݤرݤســیݤ شــاݤخصݤ هاݤیݤ تعدݤیلݤ ســهݤ ماݤههݤ سوݤمݤ وݤ چهاݤرݤمݤ 
کهݤ برݤاݤساݤسݤ بخشناݤمهݤ 43835ݤ/93ݤ بهݤ تاݤرݤیخݤ 22ݤ/4ݤ/93ݤ  ساݤلݤ 1392ݤ 
اݤزݤ ســوݤیݤ معاݤوݤنــتݤ محتــرݤمݤ برݤناݤمهݤ رݤیــزݤیݤ وݤ نظــاݤرݤتݤ رݤاݤهبــرݤدݤیݤ رݤیاݤســتݤ 
جمهوݤرݤیݤ بهݤ دݤستگاݤههاݤیݤ اݤجرݤاݤییݤ،ݤ مهندݤساݤنݤ مشاݤوݤرݤ وݤ پیماݤنكاݤرݤاݤنݤ 
کمیسیوݤنݤ  اݤبالݤغݤ شــدݤهݤ اݤستݤ نتاݤیجݤ برݤرݤســیݤ هاݤیݤ اݤنجاݤمݤ شدݤهݤ توݤسطݤ 
فنیݤ ســندݤیكاݤیݤ شــرݤکتݤ هاݤیݤ ســاݤختماݤنیݤ اݤیرݤاݤنݤ بهݤ اݤجماݤلݤ وݤ بهݤ شرݤحݤ 

گرݤدݤدݤ :ݤ کمیسیون فنیزݤیرݤ جهتݤ اݤستحضاݤرݤ تقدݤیمݤ میݤ 

1- شاخص های قطعی رشته ای فهرست های بهای پایه :
   مطابــق نمــودار و جــدول مقایســه ای مربوط به شــاخص های قطعی 
رشته ای تعدیل در سال 92 )جدول 1 و نمودار 1 پیوست( استخراج شده 
از جداول پیوست 3 بخشنامه پیش اشاره، همانگونه كه مستحضرید، 
به جز چهار فهرست بهای ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مكانیكی 
و ساخت و ترمیم قنات، یازده فهرست بهای دیگر در هر سه ماهه روند 

افزایشی نسبت به سه ماهه قبلی خود داشته اند.

براســاس جــدول پیــش اشــاره ســه فهرســت بهــای ابنیــه، تاسیســات 
 5/2 و   5/6  ،5/3 برابــر  ترتیــب  بــه  مكانیكــی  تاسیســات  و  برقــی 
درصــد رشــد ســاالنه نســبت ســه ماهــه چهــارم ســال 92 به ســه ماهه 
چهــارم ســال 91، فهرســت بهــای راه و باند 12/7 درصد رشــد ســاالنه، 
راهــداری 16/6 درصــد و بقیــه فهــارس بهــا علیرغــم مختلــف بــودن 
كلی بین 14 تا 14/8 درصد رشــد ســاالنه  كارهــای اجرایــی آنهــا به طور 
 داشــته اند. شایان ذكر است بیشترین درصد رشد شاخص ها در سال 
92، مربــوط بــه دو فهرســت بهــای آبیــاری تحت فشــار و آبخیــزداری و 

منابع طبیعی به ترتیب برابر 18/8 و 18/9 درصد می باشند.
كم  در خصوص دو فهرســت بها تاسیســات مكانیكی و ابنیه شــرایط حا
بر ســه ماهه اول ســال 92 طبق نظر تهیه كنندگان بخشنامه به ترتیبی 
در طول سال نیز ادامه یافته و این شرایط باعث شده این دو فهرست 

كمترین رشد در شاخص قطعی رشته ای را داشته باشند.  بها 

در خصوص این موضوع توضیحات بیشتر در ادامه ارائه خواهد شد :
  در خصوص هفت فهرســت بهای خطوط انتقال آب، شــبكه توزیع 
آب، چاه، آبیاری و زهكشــی، سد سازی، شبكه جمع آوری و انتقال 
كــه همگــی فهرســت بهــای  فاضــالب و انتقــال توزیــع آب روســتایی 
گرفته شــده از ســوی  كارهای آبی هســتند؛ شــرایط در نظر  مرتبط با 
مسئولین امر برای اعالم شاخص تعدیل قطعی رشته ای در سال 92 
تقریبًا مشــابه و در حدود عدد 14 درصد رشــد می باشــد. این مساله 
كار و نوع عملیات  گرچه این هفت فهرســت از نظــر  نشــان می دهــد ا

اجرایی،اختالفات بســیاری با یگدیگر دارند اما درصد رشــد شاخص 
قطعی آنها در طول ســه ماهه های ســال 92 و شــاخص قطعی رشته 
ای ســال 92 آنها تقریبًا مشــابه یكدیگر می باشــد. این مســاله وجود 
پــروژه نمونه برای هركدام از ایــن فهارس بها را با تردید روبرو می كند 
كــه آیا بــرای هركدام از  ح خواهد بود  و ایــن ســوال اساســی قابل طــر
ایــن فهارس بهــا پروژه نمونه وجــود دارد؟ یا چون این فهرســت بها 
كارهــای آبی مرتبط هســتند، به صورت تقریبًا مشــابه  بــه ترتیبــی با 

تعدیل یافته و شاخص آنها اعالم می شود.

همچنین درصد رشــد و مقدار شاخص اعالم شده برای فهرست بهای 
راه، راه آهــن و بانــد فرودگاه نســبت به درصد رشــد ســایر فهارس بهای 
اصلــی از جملــه آبیــاری و زهكشــی، ســد ســازی، خطــوط انتقــال آب و 
شــبكه توزیــع آب و حتــی فهرســت بهــای راهــداری تناســب نداشــته و 
كه مستحضرید معمواًل درصد رشد ساالنه  منطقی نیســت. همانگونه 
گذشــته نزدیک فهارس بهای مذكور بوده  این فهرســت بها در سنوات 

است.
رشــد  درصــد  بانــد،  و  راه  بهــا  فهرســت   ،91 ســال  در  نمونــه  بــرای 
فهــارس  كــه  حالــی  در  اســت.  داشــته  را  درصــد   35/5 ســاالنه 
ســاالنه رشــد  درصــد   36/7 تــا   33/4 بیــن  مذكــور   بهــای 
 داشــته اند. در این ســال درصد رشــد فهرســت بهای راهداری 34/3 
درصــد بــوده اســت. در ســال 90 فهرســت بهــای راه 18/5 درصد رشــد 
كه فهارس بهای پیش اشاره از 18/1 تا  ســاالنه داشته اســت. در حالی 
19/7 درصد رشد ساالنه اعالم شده دارند. در این سال فهرست بهای 

راهداری نیز 18/1 درصد رشد ساالنه داشته است.
بقیــه  و  داشــته  رشــد  درصــد  بهــا 27/5  فهرســت  ایــن  نیــز  ســال 89  در 
نشــان  رشــد  درصــد   29/3 تــا   20/1 بیــن  بحــث  مــورد  بهــای   فهــارس 
می دهند. درصد رشد ساالنه فهرست بهای راهداری نیز 20/3 درصد می باشد.

كلی مقــدار اعالم  بنــا بــر توضیحــات فوق بــه نظر می رســد در یک نــگاه 
شــده بــرای شــاخص قطعــی رشــته ای فهرســت بهــای راه و بانــد در 
 ســال 92 بــا توجه به رویــه اعالم شــاخص ها در چهار ســال قبلی از نظر 

مقایسه ای دارای ابهاماتی بوده و پایین اعالم شده است.
در مورد دو فهرست بهای آبخیزداری و آبیاری تحت فشار، درصد رشد 
شاخص های اعالمی ساالنه تقریبًا یكسان )18/9 و 18/8 درصد( بوده 
است. شایان ذكر است این روند تشابه درصد رشد ساالنه این فهارس 
بهــا در ســالهای 86 (19/1، 19 درصــد(، 87 (13/9، 13/8 درصــد( 90 
(15/2، 14 درصد( و 91 (28/6، 28/9( نیز تكرار شده است. بنابراین، 
تشــابه مذكور نشــان می دهــد، علیرغم مختلف بودن این دو فهرســت 
كار و نوع عملیات اجرایی شــاخص های آنها تقریبًا یكســان  بهــا از نظــر 
كدام از این موارد به صورت  بوده و بنابراین وجود پروژه نمونه برای هر 

مجزا نیز با تردیدهای روبرو می باشد.

رسی در خصوص شاخص های  تعـــــــــدیل سه ماه سوم و چهارم 1392  بر
ریاست محترم هیات مدیرهریاست محترم هیات مدیره

ای شرکتهای ساختمانیكای شرکتهای ساختمانیكای شرکتهای ساختمانیای شرکتهای ساختمانی كسندیكسندیسندی
هیــاݤ هیــاݤ هیــاهیــاتݤ مدیر ممحتــرممحتــرم محتــرݤ محتــرݤ  وݤ وݤ وݤ ااعضــاعضــاء تعاحضرتعاحضرتعاتعالــیلــی حضرݤ حضرݤ  کیــدتاکیــدکیــدتاکیــدتاتاکیــدکیــداات وپیــروپیــروݤ  پیــرݤ،ݤ پیــرݤ،ݤ 

ً
احتراحتراامــامــا اا

چهاݤ چهاݤ چهاچها وݤ وݤ و سوݤ سوݤ سوم ســیرســیرســیݤ شــاشــاخصݤ هاهایݤ تعدیلیلݤ ســهݤ ماماهه ربرربر برݤ برݤ  خصوݤ خصوݤ خصوص ݤ رݤ ر دد
22ݤ 22ݤ 22ݤ/4ݤ/93 یخریخریخ بهݤ بهݤ بهݤ تاتا 43835ݤ 43835ݤ 43835ݤ/93 بخشناݤ بخشناݤ بخشنابخشنامه ابرابرااساساس برݤ برݤ  کهکه 1392ݤ 1392ݤ 1392ݤ  ساسالل
یاریاریایاســت رݤ رݤ  دهبــردهبــردی اراراا رݤ رݤ  ترترت وݤ وݤ وݤ نظــانظــا ییــزییــزی یــزریــزر نابرنابرنانامه برݤ برݤ  ممحتــرممحتــرم محتــرݤ محتــرݤ  ســوݤ ســوݤ ســویݤ معامعاونــت ݤ زݤ ز اا

اكااكاككاار كنكن پیماݤ پیماݤ پیماپیما وݤ وݤ و ݤ رݤ ر مهندݤ،ݤ مهندݤ،ݤ مهندساسانݤ مشامشاو اجراجراایی بهݤ بهݤ بهݤ دستگاستگاههاههایݤ اا یریری جمهو
کمیسیوکمیسیو کمیسیوݤ  کمیسیوݤ  توݤ توݤ توسطسط ســیرســیرســیݤ هاهایݤ اانجانجامݤ شده ربرربر برݤ برݤ  اابالبالغغݤ شــدهݤ ااستݤ نتانتایج
شرݤ شرݤ شر بهݤ بهݤ به وݤ وݤ و بهݤ بهݤ بهݤ ااجماجمالل ایرایراان کتشــرکتشــرکتکتݤ هاهایݤ ســاســاختماختمانیݤ اا شــرݤ شــرݤ  اكااكاككاای كیكی فنیفنیݤ ســند

قوانین 

نطام فنی  اجرایی
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2- بررسی شاخص های فصلی فهارس بهاء پایه 
بررســی  مــورد  كــه  بهــا  فهــارس  مختلــف  فصــول  شــاخص  میــان  از 
گرفته انــد، نتایــج بررســی های مربــوط بــه شــاخص های فصول  قــرار 
كارهــای فــوالدی بــا میلگــرد و حمــل چــون مســتقیمًا  دســتمزدی، 
در اعــالم شــاخص های قطعــی رشــته ای بویــژه فهرســت بهــاء ابنیــه 
و محاســبه تعدیــل فهــارس بهــاء نقش اساســی داشــته انــد؛ در این 

ح زیر به استحضار رسانیده می شود. قسمت به اجمال و به شر

کارهای دستمزدی 2-1- شاخص های فصل 
   مطابق ســنوات قبل معمواًل از مجموعه 15 فهرســت بهاء برای 10 
كارهای دستمزدی اعالم می شود. در سال  فهرســت بهاء شاخص 

92 نیز این روال حفظ شده است. )جدول شماره 2(.
ݢبرای این ده فهرست بهاء معمواًل در سنوات قبل )برای نمونه از سال  ݢ
82 تا 91(، دو شاخص یكی برای فهرست بهاء چاه و یكی نیز برای بقیه 
كه برای ده فهرست بهاء  فهارس بهاء اعالم می گردید )به جز سال 86 
مورد بحث یک شاخص اعالم شده است(. در سال 92 این روال تغییر 
یافته و ســه شــاخص اعالم شــده یكی برای هفت فهرســت بهاء ابنیه، 
راه، راهداری، آبیاری و زهكشی، انتقال و توزیع آب روستایی، ساخت 
و ترمیم قنات و آبخیزداری و منابع طبیعی با درصد رشد ساالنه 20/3 

درصــد، یكــی بــرای دو فهرســت بهای 
تاسیســات برقــی و مكانیكی بــا درصد 
رشــد ساالنه 22 درصد و یكی نیز طبق 
معمول برای چاه كه در سال 92 دارای 

درصد رشد 17 درصدی می باشد.

  در ســال 92 بــرای هفــت فهرســت 
بهــاء مورد بحــث از ســه ماهه های 
مختلف اول تا چهارم شــاخصهای 
اعــالم شــده بــه ترتیــب عبارتنــد از  
486/1، 495/3، 505/7 و 517. 
ایــن  رشــد  درصــد  اســاس  برایــن 
شــاخص ها نســبت بــه ســه ماهــه 
چهارم سال 91 به ترتیب عبارتند از 
13/1، 15/3، 17/7 و 20/3 درصد 
می باشــد. بنابرایــن در ســه ماهــه 
كارهای دســتمزدی  اول، شــاخص 

بــرای ایــن هفــت فهرســت بها 64/6 درصد رشــد داشــته اســت یا 
كارهای دســتمزدی 64/6 در ســه  به تعبیر بهتر از افزایش ســاالنه 
ماهه اول اعمال شــده اســت. در ســه ماهه دوم این عدد با 10/5 
درصــد افزایــش بــه 75/1 درصــد، در ســه ماهه ســوم بــا 12 درصد 
افزایش به 87/1 درصد و نهایتًا در سه ماهه چهارم با حدود 12/9 

درصــد افزایش به صد در صد رســیده اســت. به ایــن ترتیب 75/1 
درصد برای شــش ماهه اول و 24/9 درصد برای شــش ماهه دوم 
رشد برای شاخص های این هفت فهرست بها لحاظ شده است.

  این شاخص برای دو فهرست بهاء تاسیسات برقی و مكانیكی در 
ســه ماهه های اول و دوم مشــابه هفت فهرســت بهــای فوق الذكر 
بــوده ولــی در ســه ماهه ســوم بــه 510/1 و در ســه ماهه چهــارم به 
524/1 افزایــش یافتــه و ایــن مســاله از بــاال رفتن دســتمزد نیروی 
انسانی مرتبط با این فهارس بهاء در شش ماهه دوم سال حكایت 
دارد. روند درصد رشد شاخص های این فصل برای سه ماهه اول 
تا چهارم ســال 92 نســبت به ســه ماهه چهارم ســال 91 به ترتیب 
بنابرایــن در  100 درصــد می باشــد.  و  برابــر 59/7، 69/5، 82/5 
خصوص این دو فهرســت بهاء برای شــش ماهه اول 69/5 درصد 

رشد و 30/5 درصد برای شش ماهه دوم مد نظر بوده است.

   امــا در خصــوص فهرســت بهــاء چــاه ایــن درصــد رشــد برای ســه 
ماهه هــای مختلــف اول تا چهارم به ترتیــب 61/1، 74/8، 87/8 
كــه بنابرایــن 74/8 درصــد در شــش ماهــه  و 100 درصــد می باشــد 
بــرای شــش ماهــه دوم ســال مــد نظــر  نخســت و 25/2 درصــد 
گرفته و در اعالم  مســئولین امر قــرار 

شاخص ها لحاظ شده است.

فــوق  توضیحــات  بــه  توجــه  بــا 
کــه رویــه  گرفــت  می تــوان نتیجــه 
جدید اعالم شاخص ها برای این 
که  فصل از فهارس بهای مختلف 
بر خالف ســنوات قبل می باشد با 

ابهاماتی روبرو می باشد :
خصــوص  در  آنكــه  نخســت     
فهرست بهاء تاسیسات مكانیكی و 
برقی علیرغم اینكه شاخص ساالنه 
كــه می توانــد به باال  باالتــری دارنــد 
رفتــن دســتمزد عوامــل دخیــل در 
گــردد  ایــن دو فهرســت بهــا تعبیــر 
امــا بــا نــگاه به درصــد مربــوط به 8 
فهرســت بهــای دیگر )فهرســت بها 
كه در شش ماهه  چاه + هفت فهرست بهاء دیگر( مشخص می شود 
اول معمــواًل حدود 75 درصد افزایش دســتمزد در اعالم شــاخص ها 
اعمــال شــده ولی برای تاسیســات برقــی و مكانیكی ایــن عدد حدود 
70 درصد اســت. بنابراین با همین روال اعمال افزایش دستمزد، نیز 
كارشان در  كه  پیمانكاران فهرست بهای تاسیسات برقی و مكانیكی 

دســتمزد  افزایــش  پیمانــكاران 

ابتــدای ســال اعمــال  کــه در  را  

می گــردد را از همــان مــاه ابتدای 

ولــی  می کننــد،  پرداخــت  ســال 

تــا  کامــل  طــور  بــه  آن  دریافــت 

پایان با توجه به شــاخص ســال 

انجام می شود.

رسی در خصوص شاخص های  تعـــــــــدیل سه ماه سوم و چهارم 1392  بر
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شــش ماهه اول ســال 92 پایان یافته 
اســت، متضــرر شــده انــد و شــاخص 
كامــل بــه آنهــا اختصاص داده نشــده 

است.

   از ســوی دیگــر مســئولین محتــرم 
نظــارت  و  ریــزی  برنامــه  معاونــت 
راهبــردی رئیس جمهــوری همواره 
كــه رونــد اعمــال  اعــالم نمــوده انــد 
افزایــش دســتمزدها در فهارس بها 
بــرای ســه ماهه های اول تــا چهارم 
بــه نســبت 70، 80، 90 و 100 درصــد 
 80 ادعــای  بنابرایــن  می باشــد. 
 20 و  اول  ماهــه  شــش  در  درصــد 
درصد در شــش ماهه دوم از سوی 
مســئولین محتــرم می بایــد اعمــال 

كه مشــخص می شــود با توضیحات فوق این اعداد برای شــش  گردد 
ماهــه اول بیــن 69/5 تــا 75/1 درصــد و برای شــش ماهــه دوم بین 

30/5 تا 24/9 درصد می باشد.

از آنجاییكه افزایش دســتمزد در ابتدای ســال حادث می شود بنابراین 
كــه قــراردادش در شــش ماهــه اول ســال 92 خاتمــه یافته  پیمانــكاری 
باشــد، عمــاًل 25% افزایــش حقــوق را پرداخــت ولی دریافــت نمی كند یا 
كه در ابتدای ســال اعمال  به تعبیر بهتر، پیمانكاران افزایش دســتمزد 
می گردد را از همان ماه ابتدای سال پرداخت می كنند، ولی دریافت آن 

كامل تا پایان با توجه به شاخص سال انجام می شود. به طور 
 حــال بــا عنایــت به اینكه معمواًل شــاخص های شــش ماهه دوم ســال 
كاركردهــای مربوطــه متعاقبًا  بعــد از ســه ماهــه اول ســال بعــد اعــالم و 
تهیــه و ارســال می گــردد به فــرض تامین اعتبــار و نقدینگی آن از ســوی 
كارفرمایــان محتــرم ایــن مبالــغ زودتــر از مــرداد و شــهریور ســال بعد به 
پیمانــكار بازگردانیــده نمی شــود و حــال آنكــه پیمانكاران ایــن افزایش 
را در ابتــدای ســال در پرداخــت دســتمزد عمــل نمــوده انــد. بنابرایــن 
كه  هنگامی حــدود 25 تــا 30 درصــد رشــد شــاخص را دریافــت می كنند 
كاهــش ارزش پول در این بخــش نیز متضرر  بــه دلیــل باال رفتــن تورم و 
اعمــال  ســاختمانی  شــركت  ســندیكای  توصیــه  بنابرایــن   می شــوند؛ 
صــد در صــدی ایــن افزایش در ســه ماهه اول ســال می باشــد تا حقوق 

پیمانكاران از این منظر تضیعع نگردد.

كه مســئولین امــر در این خصــوص اعالم  ذكــر ایــن نكته ضروری اســت 
كنیــم،  گــر مــا افزایــش دســتمزد را در ســه ماهــه اول اعــالم  می كننــد ا
شــاخص های بعدی به صورت طبیعی نســبت به آنچه اعالم می كنند، 
كاهش خواهد یافت كه به نظر می رسد در راستای واقعی شدن شاخص 
تعدیــل، ایــن مســاله یعنــی اعمــال افزایش دســتمزد در ســه ماهه اول 
ضروری می باشد. به هر حال با فرض اینكه در آینده چه شاخص هایی 
ممكن است حاصل آید عدم پرداخت بخشی از هزینه های پیمانكاران 

و انتقــال پرداخــت آن به آینــده آنهم در 
كه  بخش دســتمزد، تاییــد می فرمایید 

موضوعیت ندارد و عادالنه نیست.
نكتــه آخــر در خصــوص ایــن فصــل آن 
معمــواًل   87 تــا   82 ســال  از  كــه  اســت 
درصد رشــد شــاخص فصل دستمزدی 
در فهــارس بهــا راه، راهــداری، آبیــاری 
قنــات و  ترمیــم  و  و زهكشــی، ســاخت 
حتی چاه نزدیک رشــد شاخص قطعی 
رشــته ای همین فهــارس بها اســت. به 
در  دســتمزدی  شــاخص  بهتــر  عبــارت 
ایــن ســالها یــا معــادل شــاخص قطعــی 
رشــته ای فهرســت بهای مذكــور بوده و 
یــا در بــازه تغییرات این فهــارس بها قرار 

می گیرد.
كــه اعــالم  جــدا از ســه ســال 89 تــا 91 
خ ارز  شــاخص ها تحــت تاثیــر بــاال رفتــن قیمــت ســوخت و تغییرات نــر
بوده است در سالهای 87، 88 و 92 این قرابت و نزدیكی نه تنها دیده 
نمی شــود بلكــه اختالف این دو شــاخص بســیار زیاد و غیــر عادی بوده 

است.
بــرای نمونه در ســال 82 تا 87 درصد رشــد شــاخص دســتمزدی برای 
فهــارس بهــای فــوق به جز چــاه بــه ترتیــب برابــر 17، 19/5، 9/7، 12 و 
18/2 درصــد و بــرای فهرســت بهــای چــاه 17/3، 19/4، 10/2، 9/1، 
18/2 درصد بوده اســت. از ســوی دیگر شــاخص قطعی رشته ای برای 
فهــارس بهــای فوق در ســال 82 بین 18/2 تــا 20/6 درصد و برای چاه 
17/4، در سال 83، 19/8 تا 23/1 درصد و برای چاه 21/3 درصد، در 
ســال 84 بیــن  8/1 تــا 9/7 درصــد و بــرای چاه 9/4، در ســال 85 بین 
9/3 تا 12/1 و برای چاه 9/3 درصد، در سال 86 بین 17/1 تا 19 درصد  

و برای چاه 18/5 درصد می باشد.
امــا در ســال 87 ایــن رونــد دیــده نمی شــود. در ایــن ســال شــاخص 
دستمزدی 15/4 درصد رشد یافته است و حال آنكه شاخص رشته ای 
قطعــی آنها بیــن 7/5 تا 14/6 درصد و در فهرســت بهای چاه با درصد 
كارهــای دســتمزدی 10/6 درصــد رشــد در شــاخص  رشــد 13/3 بــرای 

قطعی رشته ای نشان می دهد. 
در سال 88 نیز شاخص دستمزدی برابر 12/9 درصد و شاخص قطعی 
رشــته ای بیــن 5/8 تــا 11/3 درصد و برای چاه با شــاخص دســتمزدی 

9/9 درصد  و شاخص رشته ای 8/6 درصد می باشد. 
كــم بــوده اســت در مقابــل شــاخص  در ســال 92 نیــز همیــن رویــه حا
دستمزدی 20/3 درصد  و شاخص رشته ای بین 12/7 تا 16/6 درصد 
و بــرای چــاه با شــاخص دســتمزدی 17 درصد شــاخص رشــته ای برابر 
9/6 درصــد می باشــد بنا بــر توضیحات فوق تصدیــق می فرمایید روند 
كارهای دســتمزدی در این سه ســال به دالیل نامعلوم  اعالم شــاخص 
در مقایسه با 5 سال از 82 تا 87 منطق مختلف و روال متمایزی دارند.

كارهــای  فصــل  شــاخص های  خصــوص  در  انتهایــی  و  مهــم  نكتــه 
كه با یک ابهام بزرگ و عدم هماهنگی قطعی همراه اســت  دســتمزدی 

گــر مــا افزایــش دســتمزد را در ســه ماهه   ا

بعــدی  شــاخص های  کنیــم،  اعــالم  اول 

بــه صــورت طبیعی نســبت به آنچــه اعالم 

که به نظر  کاهش خواهد یافــت  می کننــد، 

می رسد در راستای واقعی شدن شاخص 

تعدیل، این مســاله یعنــی اعمال افزایش 

ضــروری  اول  ماهــه  ســه  در  دســتمزد 
می باشد.
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به افزایش درصد رشد این شاخص در 
هر دو فهرست بها تاسیسات مكانیكی 
و برقــی نســبت بــه دیگــر فهــارس بهــا 
مرتبــط می باشــد. در صفحــات قبــل 
بــه  احتمــااًل  كــه  شــد  داده  توضیــح 
دلیــل افزایش مجدد دســتمزد نیروی 
انســانی شــاغل در بخــش تاسیســات 
برقــی و مكانیكــی در شــش ماهه دوم 
ســال 92، این شاخص ها در صد رشد 
بیشــتری نســبت بــه دیگر فهــارس بها 
گــر چنین مســاله ای مد  داشــته اند. ا
كننــدگان بخشــنامه بــوده  نظــر تهیــه 
اســت، پس چرا این مساله در فهارس 
بهــا مرتبــط نیز اعمــال نشــده و از این 
بیــن  هماهنگــی  و  پیوســتگی  منظــر 

فهارس بها موجود نیست. 
بهــای  فهــارس  در  اســتحضار  مزیــد 

ســد ســازی و آبیــاری و زهكشــی با وجــود تاسیســات مهــم مكانیكی یا 
كارهای  هیدرومكانیكی و برقی و یا در بخش تاسیسات برق و مكانیک 
ابنیــه، ایــن افزایــش دســتمزد مــد نظــر قــرار نگرفته اســت. در غیــر این 
صورت شــاخص دســتمزدی این فهــارس بهاء نیز باید شــاخصی باالتر 
از شــاخص اعالم شــده می داشــت. یک نكته مهم دیگر نیز از این عدم 
كــه در پــروژه نمونه  گیری اســت  پیوســتگی و هماهنگــی قابــل نتیجــه 

كننــدگان بخشــنامه، آیا  مــد نظــر تهیه 
بــرای فهارس بهــای مختلف و مرتبط، 
و  كارهــای مكانیكــی  بــرای  جایگاهــی 

برقی آنها لحاظ شده یا نه؟
گــر پاســخ را بتــوان بــه دقــت  بنابرایــن ا
ارائه نمــود به دو مســاله مهم خواهیم 
گردد  رســید یا پروژه نمونــه باید اصالح 
دیگــر  دســتمزدی  شــاخص های  یــا  و 
فهارس بهاء در ســال 92 دارای اشكال 

كمتر اعالم شده است.  بوده و 
كلــی  بنــدی  جمــع  یــک  در  بنابرایــن 
نمــودن  لحــاظ  بــا  اینجانــب  نظــر  بــه 
هماهنگــی بیــن این دو فهرســت بها با 
كه  دیگــر فهــارس بهــا باعث شــده بــود 
در ســنوات قبلــی همگی یک شــاخص 
داشــته باشــند و امســال در خصــوص 
فهرســت بهــای مــورد اشــاره شــاخص 

درست محاسبه نشده است.

کارهــای  فصــل  شــاخص های   -2-2
فوالدی

  در جدول 3 شــاخص و درصد رشــد 
كارهــای فوالدی  شــاخص های فصول 
كارهای  كه  بــا میلگرد و فصول فوالدی 
ج شــده، از جداول  بــا میلگــرد در آن در
شــده  اخــراج  بخشــنامه   3 پیوســت 
اســت. مطابــق مندرجات ایــن جدول 
بــرای 4 فهرســت بهــای ابنیــه، راه، راه 
آهــن و باند فرودگاه، آبیاری و زهكشــی 
و آبخیــزداری درصــد رشــد ســاالنه این 
شــاخص )نســبت ســه ماهه چهارم 92 
بــه ســه ماهه چهــارم 91( برابــر 7/5- و 
7/4- درصــد می باشــد. درصــد رشــد 
شــاخص برای دو فهرست بهای شبكه 
توزیع آب و سدســازی به ترتیب 6/3- 
و 6/1- درصــد می باشــد و درصد رشــد 
شاخص برای فهرست بهای راهداری، 
شــبكه جمــع آوری و انتقــال فاضــالب 
و انتقــال و توزیــع آب روســتایی نیــز به 
ترتیــب 4/2-، 4/1- و 5- می باشــد. ایــن فصل بدلیل رشــد منفی، 

كاهش داده است. شاخص های رشته ای را نیز 
  در خصوص ســه فهرســت بهای ابنیه، راه و آبیاری و زهكشــی درصد 
كارهــای فــوالدی یكســان می باشــد. اســتحضار  شــاخصهای فصــل 
ح ردیف  كــه عمده ردیفهای این ســه فهرســت بهــا از نظر شــر داریــد 
 و قیمــت واحــد مشــابه و یكســان اســت امــا بــا ایــن حــال ردیفهــای

در فهارس بهای سد سازی و آبیاری 

تاسیســات  وجــود  بــا  زهكشــی  و 

مهــم مكانیكــی یــا هیدرومكانیكــی 

تاسیســات  بخــش  در  یــا  و  برقــی  و 

ابنیــه،  کارهــای  مكانیــک  و  بــرق 

افزایش دستمزد مد نظر قرار نگرفته 

اســت. در غیر این صورت شــاخص 

دستمزدی این فهارس بهاء نیز باید 

تــر از شــاخص اعــالم  شــاخصی باال
شده می داشت.
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گــذار غیرمشــابه نیــز در ایــن فصــل فهــارس بهــای یاد شــده   تاثیــر 
كــه بــر روی عــدد شــاخص و متعاقبــًا درصد رشــد آن  وجــود دارنــد 
شــده  ج  در ردیف هــا  ایــن   4 شــماره  جــدول  در  اســت.  تاثیرگــذار 
گرفتــن ردیفهای مذكور در پــروژه نمونه نمی توان  اســت. بــا در نظر 
  درصد رشد ساالنه هر سه فهرست بها یكسان باشد، مگر آنكه در پروژه
 نمونه مورد اســتفاده، این ردیفها مصرف نشــده باشد. حال جای 
گــذاری و تحكیم  ســوال اســت مثــاًل در پــروژه نمونه ابنیــه نیلینگ 
وجود ندارد؟ یا اصواًل در پروژه های نمونه راه، در خصوص قطعات 
پیــش ســاخته بتنــی و تیرهــای بتنــی پیش ســاخته نصــب قالب و 
كارهــای آبیاری و زهكشــی جهت  كابل اســتفاده نــدارد یا در  تهیــه 
كانالها، در پروژه نمونه مورد استفاده  تحكیمات ترانشــه مشــرف بر 

كاربرد ندارد؟ تهیه كنندگان بخشنامه، اجرای مش 

كه پــروژه نمونه مورد اســتفاده   بــا ایــن توضیحات مشــخص می گردد 
كارهای فوالدی برای ســه فهرست بهای مذكور برای اغلب  در بخش 
كارهــای در حــال اجــرای فعلــی عمومیــت نداشــته و بــه نظر می رســد 
نیازمند اصالح می باشد. به هرحال چون علیرغم درخواستهای مكرر 
كنــون پــروژه نمونه پیــش اشــاره از ســوی معاونت محتــرم نظارت  تــا 
راهبــردی ریاســت جمهــوری ارائه نشــده، لذا قضاوت در مــورد آن نیز 

نمی تواند دقیق باشد.
بــه منظــور بررســی بیشــتر در خصــوص دقــت و صحت شــاخص های 
كارهــای فــوالدی بــا میلگــرد مقایســه ای  اعــالم شــده بــرای فصــول 
كارهــای دســتمزدی و  براســاس تاثیــر درصــد رشــد شــاخص فصــل 
 درصد رشد قیمت میلگرد در فصل مصالح پایكار فهرست بهای سال 
ج در بخشــنامه شــماره 93/48354 بــه تاریــخ  92 و نرخهــای منــدر
خ فوالد و ســیمان در نیمه دوم ســال 92 انجام  92/4/31 با عنوان نر

پذیرفت. 
كارهــای  تعدیــل  شــاخص  رشــد  مســتحضریددرصد  كــه  همانگونــه 
دســتمزدی برابر 20/32 اعالم شــده است. از ســوی دیگر درصد رشد 
قیمــت میلگــرد پایكار در فهارس بهای ســال 92 برابــر 1/09- درصد و 
خ فوالد و سیمان  درصد رشد میانگین قیمت میلگرد در بخشنامه نر

در نیمه دوم سال 92 برابر 9/99- درصد می باشد.
گرفتــن 80 درصد ســهم مصالح و  بــا توجــه بــه اعداد فــوق و بــا در نظر 
كارهای فــوالدی با میلگرد شــاخص  20 درصــد ســهم دســتمزد بــرای 
ج از  مذكــور براســاس لحاظ درصد رشــد قیمت مصالح پایكار مســتخر
خ فوالد  فهرســت بها برابر 3/19 درصد و براســاس قیمت بخشنامه نر
كه هر دو عدد  و ســیمان پیش اشــاره برابر 3/92- درصد خواهد بود 
اختــالف عمــده و اساســی بــا 7/5- درصد اعالم شــده برای شــاخص 
دارنــد. حتی در صورتیكه درصد مصالح 90 و دســتمزد 10 لحاظ شــود 
خ فوالد  نیز این درصدها برای حالت پایكار 1/05 و برای بخشــنامه نر

6/96- می شود.

كــه تغییر قیمت انواع میلگرد از ســه ماهه  جنابعالــی اســتحضار دارید 
چهــارم ســال 1391 تا ســه ماهــه چهارم ســال 1392 براســاس قیمتها 
بــه طــور متوســط 3/8- درصــد  ســندیكای شــركتهای ســاختمانی 
كاهــش نشــان می دهــد )از 19500 بــه 18750 ریــال( ایــن عــدد با عدد 
خ فــوالد بــرای حالــت 80 درصــد مصالــح و 20 درصــد  بخشــنامه  نــر
دســتمزد نزدیكی بســیار داشــته و به نظر می رســد این عــدد واقعی تر 
كارهای فوالدی در بخشــنامه تعدیل  از اعداد اعالم شــده برای فصل 
شش ماهه دوم سال 92 باشد. در این شرایط، شاخص قطعی رشته 
ای ابنیــه افزایــش بیشــتری خواهد یافت. بدیهی اســت در صورت در 
اختیار داشتن پروژه نمونه می توان این تاثیر را دقیقًا محاسبه نمود و 

ابنيه
برقي تاسيسات

ك كان ات مكانيكيتا تاسيسات
فرودگاه باند و آهن راه راه،

راهداري
آب انتقال خطوط
آب توزيع شبكه

چاه
قنات ترميم و ساخت

زهكش ي ا زهكشيآب و آبياري
سدسازي

فشار تحت آبياري
فاضالب انتقال و آوري جمع شبكه

روستايي آب توزيع و انتقال
طبيعي منابع و آبخيزداري

18.0%

20.0%

سالشمارهنمودار هاي ماهه سه در بها فهارس اي رشته شاخص سالمقايسه چهارم ماهه سه به نسبت

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

0.0%

اولماههدرصدرشدسه 92 چهارمبه 91

دومماههدرصدرشدسه 92 چهارمبه 91

سومماههدرصدرشدسه 92 چهارمبه 91

چهارمماههدرصدرشدسه 92 چهارمبه 91

نمودار شماره 1 - مقایسه شاخص رشته ای فهارس بها در سه ماهه های سال 91 نسبت به سه ماهه چهارم سال 92
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كرد. شاخص ها را واقعی تر اصالح 

2-3- شاخصهای فصل حمل 
فهارس بها 

در خصوص شــاخص حمل فهارس بها 
در ســال 92 مطابق جدول 5، فهرســت 
بهــای ابنیــه 20/6 و راه 21 و راهــداری 
فهــارس  بقیــه  و   21/2 آبیــاری   ،17/2
بهــا 21/5 درصــد رشــد داشــته انــد. در 
ســالهای 90 و 91 درصــد رشــد شــاخص 
فصــل حمــل فهارس بهــای ابنیــه و راه 
نیز مشــابه بقیه فهارس بها بوده اســت 

)جدول 6 و 7(.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ثبــات و یكســان 
تمــام  بــرای  دســتمزد  شــاخص  بــودن 
فهارس بها در ســالهای 90 تا 92 )به جز 
فهرست بهای چاه جدول 2، 8 و 9( و با 
خ سوخت در  توجه به همسان بودن نر
سالهای مذكور به نظر می رسد شاخص 
اعالم شــده برای ابنیــه و راه با ابهاماتی 
روبــرو بــوده و حداقــل می بایــد معــادل 

بقیه فهارس بها اعالم می گردید.
در خصوص بقیه فصول نیز بررسی های 
كه در صورت  الزم و آمــاری انجام شــده 

نیاز تقدیم خواهد شد.

گیری: نتیجه 
نمونــه  پــروژه  اینكــه  بــه  عنایــت  بــا 
كننــدگان  تهیــه  اســتفاده  مــورد 
 93/43835 شــماره  بخشــنامه 
اختیــار  در   93/4/22 تاریــخ  بــه 
مقایســه  لــذا  نمی باشــد،  ســندیكا 
و  شــده  اعــالم  شــاخص های  براســاس 
بخشنامه های صادره انجام شده است. 
دقیــق  توجــه  و  توضیحــات   براســاس 
گیــرد تــا در بخشــنامه بعــدی ایــن  قــرار 

گردد. موضوعات لحاظ شده و بر طرف 
اعمــال  پیشــنهاد  حــال  هــر  بــه 
جــای  بــه  ردیفــی  شــاخص های 
شــاخص های فصلــی یــا حداقــل بــرای 
گروهــی بــه  ردیفهــای مشــابه شــاخص 
جای شــاخص فعلی می تواند بســیاری 

از تناقضات موجود را بر طرف نماید. 
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کارهای دستمزدی فهارس بها مختلف جدول 2 - مقایسه شاخص ودرصد رشد شاخص سه ماه به سه ماهه سال 92 برای فصل 

کارهای فوالدی فهارس بها مختلف جدول 3-مقایسه شاخص ودرصد رشد شاخص سه ماه به سه ماهه سال 92 برای فصل 
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ST ST stud bolt

Cap

" "
جدول 4-مغایرت آیتم های فصل »کارهای فوالدی با میلگرد« در فهارس بهای ابنیه، راه و آبیاری و زهكشی

جدول5-مقایسه شاخص ودرصد رشد شاخص سه ماه به سه ماهه سال 92 برای فصل حمل فهارس بها مختلف
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جدول7-مقایسه شاخص ودرصد رشد شاخص سه ماه به سه ماهه سال 90 برای فصل حمل فهارس بها مختلف

جدول 6-مقایسه شاخص ودرصد رشد شاخص سه ماه به سه ماهه سال 91 برای فصل حمل فهارس بها مختلف
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کارهای دستمزدی فهارس بها مختلف جدول8-مقایسه شاخص ودرصد رشد شاخص سه ماه به سه ماهه سال 91 برای فصل 

کارهای دستمزدی فهارس بها مختلف جدول 9-مقایسه شاخص ودرصد رشد شاخص سه ماه به سه ماهه سال 90 برای فصل 
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شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326
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 تالشــها و پی گیریهــای هیــأت مدیــره ســندیكای شــرکتهای ســاختمانی ایــران در 
تعامــل بــا نهادهای ذیربط در امــور اجرای پروژه های عمرانــی موجبات صدور نامه 
ح  خ مالیات علی الحســاب مطر که تغییــر نر کیــد دارد  که در آن تأ ذیــل شــده اســت 
شــده در نامــه ســندیكا تا اعمــال آن در فهارس بهــای واحد پایه تأثیــری بر ضرایب 

ج می شود. ج در فهارس ندارد لذا مراتب جهت اطالع همگان در باالسری مندر

اطالعیه
به استحضار مدیران ارشد شرکتهای عضو سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران می رساند:

کمیســیونهای تعیین ضرایب مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ارائه  بنا به اطالع رســیده و با توجه به مســاعی ســندیكا در 
گذشــته منظور و اعمال می شــد، در ایــن ضرایب، تجدید نظر  که در  مــدارك مثبــت و الزم و درخواســت تعدیــل ضریب مالیاتی از %14 
که  که با حضور نماینده سندیكا برگزار شد موافقت و مصوب نمودند  کمیسیونهای تعیین ضرایب مالیاتی  گردید و در آخرین جلسه 

گردد.  ضریب مالیاتی شرکتهای ساختمانی اصالح شود و به میزان 13% محاسبه 
 درج خواهد شد.

ً
موضوع به لحاظ اهمیت، برای  اطالع اعضای محترم اعالم می گردد. بدیهی است اصل مصوبه متعاقبا

اشاره:

اطالعیه
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اشاره:
با عنایت به ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصالحات و الحاقات بعدی آن تغییر ضریب 

مالیات تكلیفی3% به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی جایگزین آن شده است. این تغییر ضریب موجب تغییر 
ج می شود. ضریب باالسری نخواهد بود. لذا مراتب مكاتبات در این زمینه جهت اطالع همگان در

انّاهلل و انّا الیه راجعون
کبر ترکان جناب آقای مهندس ا

مشاور محترم ارشد رئیس جمهور 
و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

کردیم. برای آن مرحوم غفران الهی و برای جنابعالی و خاندان  گرامی آنجناب را دریافت      با دریغ و تأسف خبر درگذشت پدر 
محترم ترکان صبر و شكیبایی از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیكای شرکتهای ساختمانی 
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گمان نویسنده، فرهنگ سازی در  موضوع  به 
اخــالق و اخالق حرفــه ای در جامعه از جایگاه 
الزم برخوردار نیست و به جز پیشاهنگ شدن 
جامعــه مهندســان مشــاور ایــران در برگــزاری 
ســابقه  نویســنده  زمینــه  ایــن  در  همایشــی 
دیگــری را بــه یاد ندارد یــا الاقــل در جریان آن 
نبوده اســت. البته جامعه مهندســان مشــاور 
كتابی  پــس از همایش نامبرده شــده در فوق، 
نیــز بــه نــام آئیــن اخالق حرفــه ای مهندســان 

كرده است. مشاور تدوین و منتشر 
كه یكی از موضوعهای  چنین به نظر می رســد 
اخــالق  موضــوع  درجامعــه،  مانــده  مغفــول 
بــه خصــوص اخــالق حرفه ای اســت هــدف از 
كردن پنجــره ای اســت برای  شــروع بحــث بــاز 
كــه عمدتــًا  دســت اندركاران صنعــت احــداث 
زحمتكشــان اخالق مــدار در جامعــه حرفه ای 

كه این مطلب باعث  امروز هستند و امیدوارم 
كه دوســتان عالقه مند در ماهنامه های  شــود 
شماره های آینده پیام آبادگران با كالبدشكافی 
از موضــوع اخالق حرفه ای جامعه حرفه ای ما 
را بیشــتر بــه بحث اخــالق و مخصوصــًا اخالق 

حرفه ای حساس نمایند.
به طور معمول در اخالق فردی از خوبی و بدی 
صحبت می شــود در اخالق حرفه ای، از خوبی 
و بدی عملكــرد حرفه ای فرد یا ســازمان بحث 
كه در  می گــردد لــذا اخالق به عنــوان مفهومــی 
علوم انســانی مورد بحث و بررسی دانشمندان 
و متخصصــان اســت و در دانشــكده های علوم 
انســانی تدریس می گردد و بیشتر مواقع ارتباط 
آن بــا رفتارهــا و هنجارهــای اجتماعــی مــورد 
نقــد و بررســی قــرار می گیــرد. در اقتصــاد خــرد 
كالن و معمــواًل از اخــالق در اقتصــاد و رابطــه  و 

آن بــا بهــره وری ســازمانی صحبــت می شــود و 
تــالش می گردد بــا تدوین معیارهای مناســب، 
نهادینــه  ســازمانها  در  را  اخالقــی  رفتارهــای 
نماینــد، در بیشــتر بنگاه هــای اقتصــادی اعــم 
از عمده تریــن  یــکی  خدماتــی  و  تولیــدی  از 
كارآمد در سطوح مختلف  دغدغه های مدیران 
مدیریتــی مخصوصــًا در بیــن مدیــران ارشــد، 
چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای نیروهای 
انسانی شاغل در نمودار سازمانی مورد مسئولیت 
خود است تا آنها با احساس مسئولیت و پذیرش 
تعهد اخالقی فردی و حرفه ای عالوه بر تعهدات 
حقوقی و قانونی مسئولیتها و وظایف محوله را به 
نحو احسن انجام دهند و با رعایت اصول اخالق 
حرفــه ای خــود و ســازمان خــود را یک ســازمان 
اخالق مدار به جامعه و مشتریان معرفی نمایند.

در مجامــع صنفــی مربوط به صنعــت احداث 

اخالق چیست  
و اخالق حرفه ای کدام است

زاده/  عضو کمیسیون انتشاراتزاده/  عضو کمیسیون انتشاراتمهندس محمود مصطفی زاده/  عضو کمیسیون انتشارات

دیدگاه

گوینده مسئولیت آور  گفتن قبل از هر کس برای نویسنده و یا  نوشــتن و ســخن 
گفتن درباره  که بســیاری افراد  از نوشتن یا  اســت. شاید به همین علت است 
اخــالق حرفــه ای نگران می شــوند ولی در همه ادوار تاریخ انســانهای شــریف 
کــه با صدای بلنــد از اخــالق و مســئولیتهای اجتماعی و  و مصلحــی بوده انــد 
گفته اند. خیلی از علمای بزرگ اجتماعی بیشــتر  حرفه ای ناشــی از آن ســخن 
مشــكالت فــردی و حرفــه ای و اجتماعــی جوامــع مختلــف را در بی اخالقــی یا 
گردد  بداخالقی می بینند و توصیه می کنند چنانچه جوامع بشری اخالق مدار 

از بسیاری از بی عدالتیها و ناراستی و کج رویها پیشگیری می شود.
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نیز همیشه توصیه می گردد كه مدیران محترم 
شــركتها ضمن ایجاد نگرش اخالقی در فرایند 
بعــدی آن را بــه بینــش و در روندی روبه رشــد 
بــه طــور غیرمســتقیم آن را بــه رفتــار نهــادی 
كه  كنند به طــوری  شــده اخالق مــدار تبدیــل 
رعایــت اخــالق حرفــه ای را در میــان همكاران 
خــود با آموزشــهای مســتمر مفهــوم اخالق در 
ســازمانهای خود فرهنگ ســازی نمایند. ولی 
بعضــی  در  تــالش  ایــن  علی الرغــم  متأســفانه 
مواقــع این مدیــران با توفیق مواجه نیســتند 
گاهــی  در رســانه ها می خوانیــم پــل یا  و هــر از 
ساختمانی فرو ریخته، جاده ای غیراستاندارد 
كارگاهــی  یــا  كارخانــه ای  یــا  شــده  ســاخته 
الزامهای بهداشتی و زیست محیطی را رعایت 
نمی كنــد و تعطیــل می شــود یا در یــک زلزله با 
قــدرت متوســط خســارات جبران ناپذیری به 
بناهای شهری و روستایی وارد می شود. پس 

دالیل وقوع این اتفاقات چیست؟
به نظر نویســنده دالیل در بطن و نهاد فرآیند 
كم بر آن نهفته اســت.  مشــاغل و فرهنــگ حا
كــه بایــد بدان  یعنــی همــان اصــول زیربنایــی 
كامــل اخالقی و  پای بنــد بــود. اصلــی به طــور 
كــه باید از منظر فرهنگی، سیاســی،  حرفــه ای 
اقتصــادی و اجتماعــی مورد بررســی و مطالعه 
بــار  شــدن موضــوع  روشــن  بــرای  گیــرد  قــرار 
دیگــر تعریــف اخــالق و درک خــود از آن را بیان 
می كنم و مطلب را با این سوال ادامه می دهم 
بــرون  ارتباطــی درون شــخصی و  كــه اخــالق 
شــخصی، بــه معنــی مســئولیت مــن در قبال 
خودم و مسئولیت من در قبال دیگران است. 

بنابراین آن درون شخصی است و به زبان 
گــر یــاد بگیریم بــا خودمــان صادق  دیگــر ا
باشــیم و بــه خودمــان احتــرام بگذاریــم با 
دیگــران هــم صادق خواهیم بــود و به آنها 
گذاشــت. اخــالق آن  نیــز احتــرام خواهیم 
كــه مانــع بهره گیــری  تعهــد درونــی اســت 
را  فــرد  و  می شــود  قانونــی  گریزگاه هــای 
گــر آنهــا تعریف  كــه حتی ا متعهــد می كنــد 
هم نشــده باشــد خود را موظف به رعایت 
كه فرد اخالق مدار،  كرد  آن بدانــد چه باید 
كار درســت را درســت انجام می دهد چون 
كنترل درونی او عامل  تعهد اخالقی دارد و 

حركت به سوی رفتار پسندیده است.
نظــر  مــورد  جوامــع  در  همیشــه  اخــالق 

گاهــی از طریق  گاهــی از طریــق دین و  بــوده و 
ضــرورت  یــک  عنــوان  بــه  گاهــی  و  فرهنــگ 
كدام از نهادهای  اجتماعی مطرح شــده و هــر 
اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و.... در حــوزه مأموریــت و مســئولیت خــود 
حیطــه  در  كرده انــد  آن  از  مختلفــی  تعاریــف 

حرفه ای، اخالق حرفه ای تنظیم كننده روابط 
شــاغالن یک ســازمان در چهارچــوب اهداف 
ســازمانی اســت به زبان ســاده تر هر ســازمانی 
تعریــف  صــورت  بــه  اهــداف  از  مجموعــه ای 
كاركنــان اعم از  شــده و یا تعریف نشــده دارد و 
كارگران جهت رســیدن  كارمندان و  مدیران و 
بــه آن اهــداف بــا هم همــكاری و 
تعامــل دارنــد. اخــالق حرفــه ای 
تنظیم كننــده روابط این انســانها 
عنــوان  بــه  و  انســانی  حیــث  از 
ســازمان  در  حرفــه ای  همــكاران 
می باشــد طبیعی اســت انســانها 
فــردی  ویژگیهــای  و  متفاوتنــد 
خاصی دارند ولی در یک سازمان 
دارای  متفــاوت  انســانهای  ایــن 
اهداف مشتركی می باشند ترویج 
اخــالق حرفــه ای باعــث افزایــش 
مشــتركات حرفه ای و همبستگی 
ســازمانی می گــردد عــالوه بــر این 

 هر ســازمانی مجموعه ای از اهداف 

بــه صــورت تعریف شــده و یــا تعریف 

نشده دارد و کارکنان اعم از مدیران 

و کارمندان و کارگران جهت رسیدن 

و  هــم همــكاری  بــا  اهــداف  آن  بــه 

حرفــه ای  اخــالق  دارنــد.  تعامــل 

تنظیم کننــده روابــط این انســانها از 

حیث انسانی و به عنوان همكاران 

حرفه ای در سازمان می باشد
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كاری مخصوصًا محیطهای بزرگتر  در محیط 
كاری نیــز پیچیده تر می گــردد حقیقتًا  روابــط 
كم بر روابط  قوانینی نیز به صورت رســمی حا
فی مابین تنظیم و مورد اجرا قرار می گیرد ولی 
تجربه نشان داده قوانین تا حدی می توانند 
حالل مشكالت باشند اضافه نمودن قانون و 
گاهی نه تنها مشكل را حل نمی كند  مقررات 
كاربرد  بلكه بر مشكالت نیز اضافه می نماید. 
كنتــرل بیرونــی  قوانیــن و مقــررات بیشــتر در 
اســت ترویج اخالق و اخــالق حرفه ای میزان 
افزایــش  را  درونــی  كنتــرل  و  درونــی  تعهــد 
می دهــد و هرچقــدر تعهــدات درونــی افراد و 
كنترلــی افراد افزایش  یــا به زبان دیگری خود 
یابد سازمان اخالق مدار و تولیدات با كیفیت 
و خدمــات بهتــر و مشــتریان اعــم از درونــی و 

بیرونی رضایت بیشتری خواهند داشت.
رســید  خودكنترلــی  بــه  می شــود  چگونــه 
بــه نظــر اینجانــب اصلی تریــن و بهتریــن راه 
كردن اخالق  اخالق مداری اســت؛ با نهادینــه 
در ســازمان می شــود بــه ســمت خودكنترلــی 
كــرد زیرا یكی از اصول ســازمانها ایجاد  حركت 

رضایت مندی در نیروی انسانی است و با این 
رضایتمندی رسیدن به تولید و خدمات بهتر 
و نهایــت آن رضایت منــدی مشــتریان اســت 
مؤثرترین وســیله برای رســیدن به این هدف 
داشــتن ســازمانهای اخالق مــدار می باشــند. 
توســط  آن  رعایــت  و  اخــالق  ترویــج  بــدون 
اخالق مــدار  ســازمان  ایجــاد  ارشــد  مدیــران 

ممكن نیست.
بــه  رســیدن  بــرای  دارنــد  اعتقــاد  بعضی هــا 
اهــداف ســازمانی یــا اقتصــادی و اجتماعــی 
ضروری تریــن مســئله داشــتن قوانیــن الزم و 
كافی  گــر قوانین  اجــرای صحیــح آنهاســت و ا
وجــود داشــته باشــد و مجریــان قانــون نیــز 
ســفت و ســخت بــر اجــرای آن پــای فشــارند 
نیــازی بــه اخالق نیســت و می شــود به همه 
اهــداف تعریــف شــده رســید طبیعــی اســت 
نمی شــود  مقــررات  و  قانــون  وضــع  بــدون 
ســازمانهای پیچیــده امــروز را مدیریت نمود 
و می دانیــم قانــون عبارتســت از مجموعه ای 
از قواعد تدوین شــده به وسیله جامعه برای 
كنتــرل افــراد آن جامعــه می باشــد و هنــگام 

تقابل بین عملكرد اقتصادی   اجتماعی یک 
ســازمان و یــا افــراد بــه آنهــا مراجعــه می گردد 
و بــه عنــوان یــک قــرارداد مــورد قبــول از آن 
اســتفاده می گــردد و در نهایــت قانــون معیار 
بیشــتر  كــه  می دانــم  اســت  تصمیم گیــری 
گردنــد به صورت  قوانیــن قبــل از آنكه مدون 
عرفــی و اخالقــی مــورد اســتفاده جوامــع قرار 
كم بر  می گرفتنــد. در واقع ابتدا اخالقیات حا
امورات بودند و به تدریج برای نهادینه كردن 
كیفری و حقوقــی از اخالقیات  آنهــا و حمایت 
گرفته اند  صورت قانونــی و الزم االجرا بــه خود 
گفــت اخــالق روح قانون اســت  و یــا می تــوان 
و اخــالق می توانــد ضمانت اجرایــی قوانین و 
مقررات باشــد و رابطه قانون با اخالق در عین 
حال بســیار پیچیــده اســت و در خیلی مواقع 
گیرتــر از قانــون دارد  كاربــرد بســیار فرا اخــالق 
و ژرفــای تعهــدات اخالقــی بیشــتر از تعهدات 
قانونــی اســت زیــرا در مــواردی اجــرای دقیــق 
قانون  و در مناســبات حرفه ای آسیب زا است 
همانطوری كه در سطوح باال آمد بهترین نوع 
مدیریت ترویج خودكنترلی است و رسیدن به 

آن می شود  این روند را اینگونه ترسیم نمود.
در یک جامعه و سازمان با زیرمجموعه نابالغ 
كنترل بســیار جــزء به جــزء و دائمی  معمــواًل 
كنترلهای  اســت و به تدریج با بلوغ سازمانی 
كنترلهای دائمی  كلــی و  كنترلهای  جزئی بــه 
گاه تبدیــل می شــود  بــه  گاه  كنترلهــای  بــه 
در صورتیكــه بتوانیــم در راســتای حركــت به 
كم كم  ســوی بلــوغ اخالق را نیز ترویــج دهیم 
كنترلهای درونی و نهایتًا  كنترلهای بیرونی به 
كنترلــی  بــه خــود  دگركنترلــی جــای خــود را 
كه مسیر توسعه جوامع  می دهد و اینجاست 

هموارتر می گردد. 

كه  در خاتمــه می خواهیــم یــادآوری نمائیــم 
كه قانون  تفكــر قانــون و اخالق در این اســت 
كنترل  كنترل  بیرونی است و اخالق یک  یک 
درونــی اســت و بــدون تركیــب ایــن دو بــا هم 
نمی تــوان امیــدوار بــه اصــالح امــور و تعالــی 
كه  ســازمانی و اجتماعی شــد. به امید روزی 
ضمن داشتن یک جامعه اخالق مدار منشور 
اخــالق حرفه ای را ســرلوحه مدیریت تولید و 

خدمات نمائیم. 
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رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی در چهــل 
و پنجمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق 
تهــران از اولویت هــای مهم بســته ركودزدایی 
گفتــه یحیی آل اســحاق اولویت  خبــر داد؛ بــه 
شــده  تدویــن  سیاســت های  در  دوم  و  اول 
»بهبــود  و  پــول«  بــازار  در  »اصالحــات  بایــد 
بــه  وی  البتــه  باشــد.  كســب وكار«  فضــای 
كرد: 33 بند  نماینــدگان مجلس هم توصیــه 
از سیاســت های خــروج از ركــود را در اولویــت 
جزئــی  اصالحــات  بــا  و  دهنــد  قــرار  تصویــب 

كنند. كلیات الیحه را تصویب 

دو نكته درباره 
سیاست های رکودزدایی

رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی بــا بررســی 
عملكــرد یک ســاله دولــت ســخنانش را آغــاز 
كــرد  كــرد، امــا از دولتمــردان هــم درخواســت 
كنند  برنامه هــای یک ســال آینده را نیــز اعالم 
اتفاقــات  بــا  مــردم  و  اقتصــادی  فعــاالن  تــا 
پیش بینی نشــده ای روبه رو نشوند. براساس 
گفته هــای یحیــی آل اســحاق »ایجــاد آرامش 
تاثیــر دولــت  امیــد در جامعــه« مهم تریــن  و 

عرصه هــای  آن  از  متاثــر  كــه  بــوده  یازدهــم 
مختلــف ازجمله اقتصاد با ثبات همراه شــد. 
رئیــس اتــاق تهــران »هدف گــذاری« و »تمركز 
بــرای توقــف  تــوان و قــدرت اجرایــی دولــت 
كاهش آهنــگ آن«  خ تــورم و ســپس  رشــد نــر
كــرد.  اعــالم  مــوارد مثبــت دولــت  از دیگــر  را 
كرد: دولت نســبت بــه آنچه اعالم  كیــد  وی تا
نخســتین  از  حتــی  و  بــوده  پایبنــد  كــرده، 
افتــاده  پیــش  نیــز  خــود  هدف گذاری هــای 
است.آل اســحاق همچنیــن شــیوه دولــت در 
تدویــن بســته سیاســت های خــروج از ركــود 
بــا حداقــل تــورم مبنــی بر مشــورت بــا بخش 
خصوصــی و نظرخواهی عمومی را مناســب و 
كید بر دو مساله  منحصربه فرد توصیف كرد. تا
درباره سیاســت های خروج از ركود با حداقل 
تورم بخــش بعدی صحبت هــای رئیس اتاق 
از  نمایندگــی  بــه  ابتــدا  در  وی  بــود؛  تهــران 
فعــاالن بخــش خصوصــی از مجلس شــورای 
كــرد بررســی و تصویــب  اســالمی درخواســت 
33بنــد بســته ركودزدایــی را در اولویــت قــرار 
دهنــد و با انجــام اصالحات جزئــی چارچوب 
كننــد. دومین  سیاســت های مذكــور را حفظ 
كه به  مســاله چگونگی اجرای این بســته بود 
گفتــه آل اســحاق تمامــی 177 بند این بســته 
در اولویــت اجــرا قرار نــدارد و بــرای اجرای هر 
یــک از ایــن بندهــا باید بــه اهمیــت و اولویت 
كه  اقتصــادی توجه شــود. این در حالــی بود 
بــه اعتقاد وی »اصــالح بازار پــول« مهم ترین 
اولویت بخش خصوصی اســت، زیرا براساس 

»بانــک«،  »بنــگاه«،  چهارگانــه  روابــط  آن 
»بانــک مركــزی« و »دولــت« اصــالح خواهــد 
گفته آل اســحاق در رونــد اصالحات  شــد. بــه 
كوچک  نیــز باید توجه ویژه ای بــه بنگاه های 
و متوســط )SMEs( شــود. زیــرا تنها با تنظیم 
وضعیــت  بهبــود  بــه  می تــوان  روابــط  ایــن 
اقتصادی بنگاه ها، مســاله اشتغال و افزایش 
ســطح رفــاه خانوارهــا امیــدوار بــود. از نــگاه 
بخــش  بعــدی  اولویــت  تهــران  اتــاق  رئیــس 
كســب وكار« اســت.  خصوصی »بهبود فضای 
زیــرا سیاســت های خــروج از ركــود در صورتی 
كســب وكار  كــه محیــط  كارآمــد خواهــد شــد 
برداشــته  موجــود  موانــع  و  فراهــم  مناســب 
كه وزارت  شــود. در همین راســتا اعالم شــده 
امــور اقتصــادی و دارایــی دفتــری ویــژه برای 
كه به  كــرده  كشــور ایجــاد  كســب وكار  فضــای 
نظر می رســد ضــرورت اصالح فضــای عمومی 
كرده اســت. آل اسحاق  كشــور را درک  اقتصاد 
بســته  دربــاره  صحبت هایــش  تكمیــل  در 
بــا  دولــت  سیاســت های  گفــت:  ركودزدایــی 
پیش فرض تداوم تحریم ها و محدودیت های 
گــر در  داخلــی و خارجــی تدویــن شــده، امــا ا
حوزه سیاســت خارجه به خصوص در پرونده 
كارهــا بــه خوبــی پیــش  صلح آمیــز هســته ای 
كه  رود می تــوان انتظــارات بیشــتری داشــت 
كارآمدی بیشتری  سیاست های تدوین شده 
داشــته باشد و و روابط اقتصادی نیز سریع تر 
صحبت هــای  بخــش  پایــان  شــود.  اصــالح 
آل اســحاق ابــراز امیــدواری نســبت به شــروع 

اولویتهای بسته ركودزایی در اتاق تهران بررسی شد

توصیه به مجلس، تأکید به دولت 

»اݥصالح نظام پولی و بانكی«
 و »بهبود فضای کسب وکار«؛
 اولویت های بخش خصوصی

اشاره:
کار به  کسب و  کرد. در این بررسی اصالح نظام پولی و بانكی و بهبود فضای  اتاق تهران بسته رکودزایی خویش را اعالم 
کید به دولت در این  ح شده است. با عنایت به توصیه اتاق تهران به مجلس و تأ عنوان اولویتهای بخش خصوصی مطر
خ دوازدهم شهریورماه سال جاری جهت اطالع خوانندگان  زمینه دیدگاه اتاق تهران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مور

ج می شود. گرامی ماهنامه پیام آبادگان در

نقد و بررسی
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اجرای سیاســت های خروج از ركود 
گفته  بــا حداقــل تورم بــود. زیرا بــه 
وی اقتصــاد ایران آمــاده حركت به 

سوی نشاط است.

نقد استراتژی توسعه صنعتی
پارلمــان  نشســت  دوم  بخــش  در 
بخش خصوصی، حســین حقگو از 
كارشناســان اقتصادی و صنعتی با 
گزارشــی از پیش نویس »ســند  ارائه 
صنعــت،  وزارت  راهبــردی  برنامــه 
كرد: مدل  معــدن تجارت« تصریــح 
توســعه  اســتراتژی  قبــول  مــورد 
صنعتی، توسعه صنایع رقابت پذیر 
آن  اصلــی  مؤلفه هــای  و  اســت 
»تعامل سازنده با جهان«، »ایجاد 
فضای رقابتــی«، »محوریت بخش 

كشور«، »تعامل  خصوصی در روند توسعه ای 
مؤثر و پایدار بین رشته ای صنایع« و »ترغیب 
از  و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی« اســت. 
دید حق گو محصول نهایی استراتژی صنعتی 
كند در  كه مشخص  كشــور باید سندی باشــد 
هر حوزه صنعتی چه سیاست هایی پیشنهاد 
شده و این سیاست ها چگونه برای مسووالن 
دســت اندركاران  و 

و  اســتفاده  قابــل  صنعتــی  فعالیت هــای 
راهنمــای عمل اســت. به عالوه بــرای اجرای 
كــه  كنــد  سیاســت ها، ابزارهایــی را مشــخص 
نخواهــد  عملیاتــی  سیاســت ها  آنهــا  بــدون 
شــد. بخــش بعــدی صحبت های ایــن فعال 
صنعتــی نقــد ویرایــش چهــارم ســند برنامــه 
راهبــردی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
كــه در تیرمــاه ســال جــاری تهیــه شــده  بــود 
گفتــه وی مشــخص نیســت متــن  اســت. بــه 
این ســند راهبــردی، متن 

اســتراتژی توســعه صنعتــی  یــك ســند 
ح مطالعاتی برای استراتژی  است یا طر
ایــن  دیگــر  پرســش  صنعتــی،  توســعه 
اســتراتژیك  برنامــه  ایــن  آیــا  كــه  اســت 
برنامــه  ســند  یــا  اســت  صنعــت  بــرای 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  راهبــردی 
تجــارت. حق گــو یكی از عمــده نقدها را 
كه آنچه به عنوان  این موضوع دانست 
پیش نویس سند راهبردی اعالم شده، 
كه برنامه  نه اســتراتژی توسعه صنعتی 
یک وزارتخانه )وزارت صنعت، معدن و 
كه  تجارت( اســت. این در حالی اســت 
سند برنامه راهبردی صنعت، معدن و 
تجارت شــامل مطالبــی درباره ضرورت 
پیونــد با تجارت، اســناد باالدســتی در 
تدویــن ســند، وضــع موجود بخشــی از 
كالن، خــط  مشــی سیاســت های  بعــد 
اســتراتژی  چارچــوب  صنعــت،  وزارت  كلــی 
هدف گــذاری  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 
بخش صنعت، معدن و تجارت تا سال 1396 
است. این سند همچنین شامل موضوعات 
راهبــردی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
برنامه هــای  اجرایــی،  سیاســت های  بســته 
از  برخــی  تطبیقــی  مطالعــات  عملیاتــی، 
گزارش متدولوژی و نتایج  كشورهای جهان، 
بخــش  فعالیت هــای  رشــته  اولویت بنــدی 
صنعت، معدن و تجارت است. »عدم تعریف 
تحقــق  بــرای  مناســب  محیط هــای 
»عــدم  راهبــردی«،  برنامــه 
تحلیــل وضعیــت موجــود )كالن 
و خــرد(«، »عــدم آسیب شناســی 
كید  وضعیت موجــود«، »تكیه و تا
بر اســناد باالدســتی و ابهام تفســیر 
اســناد« و »فقــدان اســتفاده از خرد 
جمعــی در تدویــن ســند راهبــردی« 
از جملــه ایرادات این ســند نــام برده 
ایــن  گــزارش  براســاس  اســت.  شــده 
كه در  فعــال صنعتــی یكــی از ابهاماتــی 
این ســند راهبردی به وضوح مشــاهده 
می شــود، ابهام در رابطه دولت و بخش 
برنامــه  ایــن  متــن  در  اســت.  خصوصــی 
كــه میدان دار اصلی  راهبردی آمده اســت 
توســعه، بخــش خصوصــی اســت و دولــت 
مطابق بســته سیاست های اجرایی تعیین 
شــده، نقش توانمندساز، پشــتیبانی كننده، 
بازدارنــده  و  كنترل كننــده  هماهنگ كننــده، 
را در راســتای اجــرای موضوعــات راهبــردی 
موضوعات مربوطه خواهد شد، اما مشخص 
نیســت میدان داری بخــش خصوصی به چه 

بخــش  توســعه،  اصلــی  میــدان دار 

خصوصی است و دولت مطابق بسته 

تعییــن شــده،  اجرایــی  سیاســت های 

پشــتیبانی کننده،  توانمندســاز،  نقــش 

و  کنترل کننــده  هماهنگ کننــده، 

اجــرای  راســتای  در  را  بازدارنــده 

موضوعــات  راهبــردی  موضوعــات 

مشــخص  امــا  شــد،  خواهــد  مربوطــه 

نیســت میدان داری بخــش خصوصی 

به چه معنا است.
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كجای ســند  معنــا اســت. همچنین در هیچ 
وظایــف بخــش خصوصی و نقــش آن تبیین 

كرد: كید  نشده است.حق گو در این باره تا
گر چه در این سند بر اسناد باالدستی تكیه  ا
شــده، اما اهداف پیش بینی شــده این سند 
غیرقابــل تحقــق بــه نظــر می رســد، از جملــه 
كســب جایــگاه نخســت منطقــه در  آنكــه بــه 
حجم مبادالت تجاری، ارزش افزوده و توان 
كــه بــا توجــه به شــرایط  رقابــت اشــاره شــده 
تحریــم و مضیقــه ارزی و مشــكالت بانك هــا 
زمانــی  بــازه  یــک  در  فــوق  اهــداف  تحقــق 
كوتــاه بعید به نظر می رســد. حق گو به ســند 
اســتراتژی توســعه صنعتــی تركیــه به عنــوان 
كار  كشــور  كه این  كرد  نمونه ای موفق اشــاره 
تدویــن اســتراتژی صنعتــی را در ســال 2003 
اتحادیــه  در  عضویــت  انگیــزه  بــا  و  میــالدی 
گفته وی، سیاســت های  كرد. بــه  اروپــا آغــاز 
كــه تركیه باید  كشــور این اســت  صنعتــی این 
كاالهای بــا فناوری باال و  قطب اصلــی تولید 

متوسط در منطقه اوراسیا شود.

 وزارت صنعت به دنبال
 نظرخواهی از تشكل ها 

مجتبی خســروتاج، معــاون بازرگانــی داخلی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت نیز با اشــاره 
بــه تدویــن بســته سیاســتی خــروج از ركــود 
كه بخشــی  گفت: این بســته ســه بخش دارد 
از آن در قالــب الیحــه بــه مجلــس ارائه شــد، 
بخــش دیگــری در هیــات دولــت بــه تصویب 
وزارتخانه هــا  بــه  نیــز  ســوم  بخــش  و  رســید 
گفته خسروتاج براساس آنچه  گذار شد. به  وا
در هیــات دولــت بــه تصویــب رســید، وزارت 

مكلــف  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
شــد ظــرف ســه مــاه ســند راهبردی 
كند.  كشــور را تهیــه  توســعه صنعتی 
جلســه  در  آنچــه  كــرد:  تصریــح  وی 
گذاشته  هیات نمایندگان به بررسی 
شــد، در مرحله پیشنهاد اولیه است 
و وزارتخانــه بــه دنبــال نظرخواهی از 

تشكل ها است.

عدم ضرورت در تدوین
 استراتژی صنعتی

بــه باور حمید حســینی، عضو هیات 
كشــور  رئیســه اتاق تهران، ایران یک 
صــادرات  ســهم  و  نیســت  صنعتــی 
مجمــوع  از  شــده  ســاخته  كاالهــای 
كشــور، تنهــا 28  صــادرات غیرنفتــی 
درصد است. حســینی با بیان اینكه 

بــا توجــه به ایــن مســائل، چه ضرورتــی دارد 
كــه برنامــه اســتراتژی توســعه صنعتــی بــرای 
گفــت: در دنیــای امروز،  كشــور تدوین شــود، 
برنامه ریــزی   دنبــال  بــه  جهــان  كشــورهای 
جامــع اســتراتژی نیســتند و بــه همین دلیل 
من حل مشــكالت اقتصــادی و صنعتی را در 
كالن نمی دانم. این  گــرو تدوین برنامه هــای 
كید می كند:  عضو هیات رئیسه اتاق تهران تا
در پرتــو اقتصاد مقاومتــی می توان به تدوین 
برنامــه ای راهگشــا بــرای پیشــرفت صنعتــی 
معضــل  دو  حســینی  یافــت.  دســت  كشــور 
كشــور را نوع  اساســی امــروز صنعت و اقتصاد 
نــگاه دولــت بــه بخــش خصوصــی و در عیــن 

كرد. حال، نگاه به دولت عنوان 

بررسی دوباره بسته رکودزدایی
پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران 
ح خروج از ركود با حداقل تورم  نیــز درباره طر
كــه به امضــای 63 نماینده مجلس رســیده، 
ح جزو پیشنهادهای راهبردی  گفت: این طر
كــه در نهایــت به  اتــاق بازرگانــی ایــران بــوده 
عضــو  رســید.  مجلــس  نماینــدگان  امضــای 
هیات رئیســه اتاق ایران از فعاالن اقتصادی 
از  باقی مانــده  فرصــت  در  كــرد  درخواســت 
تدویــن ســند برنامــه ششــم توســعه، نظرها 
بــرای  را  خــود  پیشــنهادی  راهكارهــای  و 
كرده و  گنجانــدن در ایــن ســند جمع بنــدی 
بــه دولــت ارائــه دهنــد. ســلطانی همچنیــن 
از تشــكیل جلســه فوق العــاده  مشــهد در روز 
دوشــنبه هفتــه آینــده)17 شــهریورماه( خبــر 
كه قرار اســت در این نشســت به  داد 
بررســی ســند سیاســت های خروج از 

ركود پرداخته شود.

تمدݤݤیدݤݤ مهلتݤݤ
 تعیینݤݤݤݤݤݤݤݤ تكلیفݤݤݤݤݤݤݤݤ بدݤݤݤݤݤݤݤݤهكاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ

گــزارش  بــه  نشســت  ســوم  بخــش  
رئیــس  رئیــس زاده،  محمدمهــدی 
تامیــن  و  ســرمایه گذاری  كمیســیون 
منابــع مالــی اتــاق تهــران اختصاص 
مســاله  دربــاره  زاده  رئیــس  یافــت. 
بــه  اقتصــادی  فعــاالن  ارزی  بدهــی 
گفت: بنا بر آنچه دولت  نظــام بانكی 
تصویــب  مــاه  شــهریور  چهــارم  در 
كــرده و در دهم شــهریور مــاه هم در 
روزنامه رســمی چاپ شــده، فعاالن 
در دوره هــای  اقتصــادی می تواننــد 

حمید حسینی:
 

کشــورهای  امــروز،  دنیــای  در 

برنامه ریــزی   دنبــال  بــه  جهــان 

بــه  و  نیســتند  اســتراتژی  جامــع 

همیــن دلیــل من حل مشــكالت 

گــرو  در  را  صنعتــی  و  اقتصــادی 

کالن  برنامه هــای  تدویــن 

نمی دانم. 

جلوگیری از فساد اقتصادی 
نیازمند اصالح نظام پولی و بانكی است



56
5656

پیامآبادگران
مـــــرداد1393
شــــماره322

زمانی مختلف تا پایان آبان، پایان بهمن و پایان ســال جاری بدهی 
كننــد. ایــن مهلت قبال تــا 24 مــرداد ماه بود  خــود را تعییــن تكلیــف 
كــه بــه پایان رســیده اما بــه دلیل تاخیر شــورای پول و اعتبــار، بانک 
گر باز هم این شــورا در تشــكیل و  كرد تا ا مركــزی ایــن مدت را تمدید 
تصمیم گیری دچار تاخیر شــد، برای فعاالن اقتصادی مشكلی پیش 
كــرد: برابــر اعــالم بانــک مركــزی  كیــد  نیایــد. رئیــس زاده همچنیــن تا
نبایــد بدهــكاران ارزی بانک هــا ذیل ســرفصل بدهكاران بدحســاب 

بانک هــا  تســهیالت ســایر  و  بانكــی  از دیگــر خدمــات  و  گیرنــد  قــرار 
كرده و  گفته وی، اتاق تهران عقود بانكی را بررســی  محروم شــوند. به 
فرمول های مختلف بانک ها را در ارائه تســهیالت به دست آورده و در 
حال هماهنگی با بانک مركزی اســت تا فرمول هــا در اختیار گیرندگان 
كــه بتواننــد خودشــان تعهداتشــان را محاســبه  گیــرد  تســهیالت قــرار 
كرد: سایت بانک مركزی اسامی 241  كنند. رئیس زاده همچنین اعالم 

كرده است. صرافی مجاز را اعالم 

اعضای جدید سندیكا
معلم

مدیرعامل: آقای مهندس غالمرضا شیخ
نشــانی: تهران، بزرگراه شــهید مدرس شــمال، بعد از میرداماد، خیابان 

شهید وحید دستگردی، ساختمان شماره 209
كدپستی: 1919814511

تلفن: 3 و 22258462 - 22275816 - 22275730 - 22275747
www.moallemcons.com :وب سایت فكس: 22220282 

info@moallemcons.com :ایمیل

ترݤاݤنشهݤ پلݤ رݤاݤهݤ
مدیرعامل:   آقای مهندس حبیب جاللیان عبدی

ک 4  كوچه آریا ، پال نشانی: تهران،  سعادت آباد، سرو غربی، 
طبقه 5 واحد 9   تلفن: 22367818-- فكس:22366751

  ایثار سبالن
مدیرعامل:   آقای مهندس هادی درویشی

نشــانی: تهران، خیابــان مالصــدرا، خیابان برزیل غربــی، پالك 134، 
تلفكس: 88061758 - 88061842 طبقه سوم، واحد 6  

تغییرات اعضای سندیكا

 فـالر
كوچه پدیدار، شماره 34،  نشانی: تهران، خیابان آفریقا، 

كدپستی: 151884111   تلفن: 88191260        فكس: 88777605

 جنرال مكانیك
مدیرعامل:  آقای مهندس عبدالحسین بیگدلی

  تـیـس
 نشانی: تهران، میرداماد غربی، نرسیده به خیابان ولیعصر، پالك 331،

 طبقه اول، واحد یك - تلفن: 88770669 - 88786338 
 فكس: 88785421

tissconstruction@yahoo.com  :ایمیل  

  دشت بران
مدیرعامل: آقای مهندس انوشیروان قادری نیری

331 تهران، میرداماد غربی، نرسیده به خیابان ولیعصر، پالك 331 تهران، میرداماد غربی، نرسیده به خیابان ولیعصر، پالك 331،
 تلفن: 88770669 - 88786338

tissconstruction@yahoo.com

  دشت بران
آقای مهندس انوشیروان قادری نیری

اعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكااعضای جدید سندیكا
معلم

آقای مهندس غالمرضا شیخمدیرعامل: آقای مهندس غالمرضا شیخمدیرعامل: آقای مهندس غالمرضا شیخ
نشــانی: تهران، بزرگراه شــهید مدرس شــمال، بعد از میرداماد، خیابان 

شهید وحید دستگردی، ساختمان شماره 
كدپستی: 1919814511

22275730 - 22275730 - 22275730 22275816 - 22275816 - 22275816 22258462 و 22258462 و 22258462 3 تلفن:

جناب آقای مهندس احسان طاهری
عضو محترم کمیسیون فنی سندیكای شرکت های ساختمانی ایران

کردیم. این مصیبــت بزرگ رابــه حضرتعالی و  گرامی جنابعالــی را دریافــت  بــا دریــغ و تأســف خبر درگذشــت پــدر 
خانــواده محتــرم تســلیت عــرض می نمائیــم بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان صبر و شــكیبایی 

هیأت مدیره و بازرسان سندیكای شرکتهای ساختمانی ایرانمسئلت داریم.

جناب آقای حسن میرزایی
 مصیبت وارده را به شــما و خانواده محترم تســلیت عرض نموده   برای آن مرحوم غفران الهی و برای جنابعالی و 

خاندان محترم   صبر و شكیبایی از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

کارکنان  سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران  
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گفتــه بســیاری از فعــاالن  گــروه بازرگانــی: بــه 
گذشــته  اقتصــادی، دولــت یازدهــم در 12 ماه 
با اتخاذ سیاســت های مســووالنه مالی و پولی 
كرات هســته ای، موفق شــد  و نیز پیشــبرد مذا

كند. كنترل  طی یک سال تورم را 
كــه دولــت در ایــن مــدت   ایــن در حالــی اســت 
كالن،  اقتصــاد  ثبــات  ایجــاد  بــا  كــرد  تــالش 
بی اعتمادی اقتصادی را كاهش دهد و از طریق 
بهبــود محیــط كســب وكار، بســتر مناســب تری 
صاحبــان  اقتصــادی  فعالیت هــای  بــرای  را 
بــه  قریــب  آورد.  فراهــم  خصوصــی  كســب و كار 
تدویــن  دارنــد  اعتقــاد  صاحب نظــران  اتفــاق 
سیاســت های اقتصــادی دولــت بــرای »خروج 
غیرتورمــی از ركــود در ســال های 1393 و 1394« 
گرفــت، امــا از آنجا  گــر چه بــا تاخیر صــورت  نیــز ا
كه رویكردهــای دولــت در حوزه های مختلف را 
گذاشــته،  كــرده و به بوته نقد و بررســی  شــفاف 
قابــل توجــه اســت. فعــاالن بخــش خصوصــی 
گرچــه دولت در تهیــه مجموعه  بــر این باورنــد ا
ایــن سیاســت ها دقــت نظــر بــه عمــل آورده اما 
برخــی زوایا و نكات از نظر سیاســت گذار مغفول 
مانده اســت. متناســب با همیــن اظهارنظرها، 
بــازوی بخــش  ایــران به عنــوان  اتــاق بازرگانــی 
خصوصی مواضــع خود را برای تكمیل و اصالح 
سیاســت های یاد شــده در قالب یک گزارش در 
4 بخش »سیاست های اقتصاد كالن«، »بهبود 

كســب وكار«، »تامیــن منابــع مالــی« و  فضــای 
»فعالیت ها و محرک های خــروج از ركود« آماده 
كــه در ادامه چكیــده این پیشــنهادها در  كــرده 
كالن« بســته  بخــش »سیاســت های اقتصــاد 
ركودزدایــی منتشــر شــده اســت. پیــش از ایــن 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
از بســته پیشــنهادی و اصالحی پارلمان بخش 
خصوصی به دولت درباره »سیاست های خروج 

از ركود با حداقل تورم« خبر داده بود.

 الف: سیاست های پولی
پولــی،  سیاســت های  حــوزه  در  كلــی  به  طــور 
گرفتــه  نظــر  در  را  مناســبی  اقدامــات  دولــت 
كاهش بدهی  است. مواد مرتبط با مدیریت و 

بانک هــا و بخــش  دولتی به بانــک مركزی و نیز 
بهبــود تركیــب پایــه پولی بــه نفــع دارایی های 
خارجــی، ناظــر بــر اتخــاذ انضبــاط پولی اســت 
كه سیاســت های خوبی ارزیابی می شــوند. اما 
تحقــق ایــن مــوارد، نیازمنــد اصــالح رویه های 
ناظــر بر رابطــه بین دولت با بانــک مركزی و نیز 
كردن  بانک هــا بــا بانــک مركــزی اســت.منوط 
عــدم  بــه  ملــی  توســعه  صنــدوق  از  برداشــت 
افزایــش پایــه پولــی، اقــدام مثبتــی در زمینــه 
فراهــم آوردن الزامــات انضبــاط پولــی خواهــد 
گرفت  كه بایــد در نظــر  بــود. امــا نكتــه دیگــری 
كه بــا توجــه به مشــكالت ناشــی از  ایــن اســت 
وصــول درآمدهــای نفتــی، بایــد در خصــوص 
كامال  ایجــاد تعهدات از محل منابــع صندوق، 
بــا احتیاط عمل شــود و تســهیالت پرداختی 
در  درســت  رویه هــای  اتخــاذ  طریــق  از  نیــز 
خصــوص اعتبارســنجی دقیــق از طرح هــای 
متقاضــی دریافــت تســهیالت و نیــز حصــول 
اطمینــان از بازپرداخــت ایــن بدهی هــا اعطــا 
كــه در این  شــوند. همچنین مناســب اســت 
بخــش، بر موضــوع پرداخت تســهیالت ارزی 
از محل صندوق توســعه ملی و مطابق قانون 
كید شــود. در نهایت  برنامه پنجم توســعه، تا
پیشــنهاد می شــود افزایــش اســتقالل بانــک 
مركــزی در راســتای ایفــای وظایــف خــود بــه 
عنوان تنظیم كننده سیاست های پولی نیز در 

 با وجود اینكه دولت بسته رکودزایی 

ســال  در  تحریــم  ادامــه  فــرض  بــا  را 

کــرده به نظر می رســد  جــاری تدویــن 

تــا زمــان برچیــده شــدن تحریم ها در 

زمینه تحریم بانک مرکزی و مســدود 

شدن ذخایر خارجی این بانک و نیز 

محدودیــت در نقل و انتقــاالت مالی 

ارزی  سیاســت های  بین المللــی، 

ح شــده در ایــن بســته محقــق  مطــر
نخواهد شد.

از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد

مواضع بخش خصوصی درباره
بسته رکودزدایی

پیشنهادها
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گیرد. كار دولت قرار  دستور 

ب:سیاست های ارزی
كاهش نوسانات  در زمینه سیاست های ارزی، 
نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی از 
طریق ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی، زمینه سازی 
برای اجرای برنامه یكسان سازی نرخ ارز تا سال 
1394 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی مبنا 
گرفته است. اما با وجود اینكه دولت بسته  قرار 
را بــا فــرض ادامه تحریم در ســال جاری تدوین 

كــرده بــه نظــر می رســد تــا زمــان برچیده 
شــدن تحریم هــا در زمینه تحریــم بانک 
مركزی و مســدود شــدن ذخایــر خارجی 
ایــن بانــک و نیــز محدودیــت در نقــل و 
انتقاالت مالی بین المللی، سیاست های 
ارزی مطــرح شــده در این بســته محقق 
نخواهــد شــد. در غیاب قــدرت مداخله 
بانک مركزی در بازار ارز، سیاست كاهش 
تدریجی شــكاف بین نرخ ارز مبادله ای و 
بــازار تا حدود زیــادی به معنــای نزدیک 
كــردن نــرخ رســمی بــه نــرخ بــازار آزاد ارز 
خواهد بود. همچنین قدرت مانور بانک 
كاهش هزینه هــای جانبی  مركزی بــرای 
نقل و انتقــال ارز تا زمان رفع تحریم های 
بانكی، محدود خواهد بــود و بازبینی در 
مقررات ارزی نیز كمک چندانی به بهبود 
كرد. شناســایی  مبــادالت ارزی نخواهد 
و معرفــی ابزارهای جــذب منابع خارجی 

كلــی تحریم ها به  ارز نیــز تــا زمــان رفع جزئی یــا 
معنــای همان اســتفاده از فاینانس خارجی به 
كشــورهای  كــرده در  پشــتوانه ارزهــای رســوب 
خریــدار نفت ایــران خواهد بــود، در این زمینه 
كشــور  نیــز راه همــواری در پیــش روی اقتصــاد 
قــرار نــدارد. با توجه بــه اینكه در صــورت تداوم 

كسری موازنه بازرگانی خارجی  تحریم ها، خطر 
وجــود دارد، بایــد نــرخ ارز تعادلــی بــا توجــه بــه 
كشــور در میــان  دســتیابی بــه موازنــه تجــاری 
كه ایــن امــر نیز موكــول به  مــدت تعییــن شــود 
مشــخص شــدن برنامه زمانی تحریم ها است، 
امــا نااطمینانی هــای سیاســی موجــود امكان 
كــه سیاســت گذار اقتصــادی تصویر  نمی دهــد 
كشــور داشته  روشــنی از آینده درآمدهای ارزی 
باشد. بنابراین تنظیم یک سیاست ارزی معتبر 
با در نظر داشــتن تعــادل میان مدت در بخش 

كار دولت  كشور باید در دستور  خارجی اقتصاد 
كه البته چندان ســاده نیست. عالوه  گیرد  قرار 
كــردن تجارت  بــر ایــن مــوارد، مســاله متعــادل 
كشــور  خارجــی و حمایــت از تولیدات صادراتی 
تنهــا منــوط به ایجاد ثبــات در نرخ ارز نیســت، 
بلكه به سیاست های تجاری نیز وابسته است. 

در بســته، سیاســت های مرتبــط بــا صــادرات 
واردات،  درمــورد  امــا  شــده  تبییــن  غیرنفتــی 
مواضع دولت مشــخص نشــده اســت. در این 
كاالهای  زمینــه ایجاد اولویــت درمــورد واردات 
و  لوكــس  كاالهــای  واردات  كاهــش  اساســی، 
كاالهای مصرفی،  غیرضروری و تنظیم واردات 

واسطه ای و سرمایه ای می تواند كارساز باشد.

 ج: سیاست های مالی
1ـ سیاست های مالیاتی: 

در این زمینه، حمایت از تولید از طریق اعمال 
مشوق ها و معافیت ها در قالب اصالحیه قانون 
گرفتــن توازن  مالیات های مســتقیم بــا در نظر 
بودجه مدنظر قرار گرفته است. بسیاری از مواد 
پیشــنهادی در حوزه سیاست های مالیاتی در 
قالــب اصالحیه قانــون مالیات های مســتقیم 
گرچه تصویب شده اند  ارائه شده اند و این مواد ا
امــا نیــاز به زمــان برای بررســی و تایید شــورای 
نگهبــان دارنــد و از ایــن منظــر در افق دو ســاله 
مورد نظر دولت امكان تحقق پایینی دارند. در 
ضمن پیاده ســازی برخی از مفاد پیشــنهادی 
در حوزه سیاست های مالیاتی از قبیل افزایش 
طبقــات درآمــدی مشــمول مالیــات، منــوط 
بــه برقــراری پایــگاه جامــع اطالعات 
كــه این مســاله زمان  مالیاتی اســت 
مــورد نیــاز بــرای تحقــق این مفــاد را 
طوالنی تر می كند. درخصوص موارد 
دیگــری كه هنوز در مجلس تصویب 
نشــده هم قاعدتا مشكل، مضاعف 

است.
شــد،  بیــان  كــه  مشــكالتی  به رغــم 
گرفتــن مقــدورات دولــت  بــا در نظــر 
در شــرایط فعلــی، مــوارد خوبــی در 
راســتای حمایــت از حقوق بگیــران، 
صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی 
و حقوقی در زمینه پرداخت مالیات 
كــه الزم اســت  گرفتــه شــده  در نظــر 
حمایــت از شــركت ها بــه حمایــت از 

بخش تولید محدود شود.
در جایی به افزایش معافیت مالیاتی 
صاحبان مشاغل اشــاره شده است. 
برخــورداری اصنــاف از این معافیت هــا با توجه 
بــه مضیقه درآمــدی دولت در شــرایط فعلی كه 
تنهــا حمایــت موثــر و هدفمنــد از بخــش تولید 
را بــه منظــور خــروج از ركــود می طلبــد، قابــل 
كــه بایــد این  توجــه نیســت و بــه نظــر می رســد 
معافیت هــا را تنهــا مشــمول امــور تولیــدی در 

مساله متعادل کردن تجارت خارجی و حمایت 

از تولیــدات صادراتی کشــور تنها منوط به ایجاد 

خ ارز نیســت، بلكه به سیاست های  ثبات در نر

تجــاری نیــز وابســته اســت. در بســته ی دولت، 

غیرنفتــی،  صــادرات  بــا  مرتبــط  سیاســت های 

تبیین شــده اما درمــورد واردات، مواضع دولت 

مشــخص نشــده اســت. در ایــن زمینــه ایجــاد 

اساســی،  کاالهــای  واردات  درمــورد  اولویــت 

کاهــش واردات کاالهــای لوکــس و غیرضروری و 

کاالهــای مصرفی، واســطه ای و  تنظیــم واردات 

سرمایه ای می تواند کارساز باشد.
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كشور كرد. حذف مالیات تكلیفی فعالیت های 
پیمانكاری و کاهش نرخ موثر مالیات اشخاص 
حقوقی موضوع مــاده 105 قانون مالیات های 
مســتقیم، مفید و در راستای حمایت از تولید 
ارزیابی می شــود. مجددا پیشنهاد می شود كه 
كاهــش نرخ نهایــی موثر مالیاتی صرفا مشــمول 
واحدهای تولیدی شــود و همه شركت ها را در بر 
نگیرد.نكته مهمی که در حــوزه مالیات از نظر 
دولت مغفول مانــده، ایــرادات اجرایی قانون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و مشــكالت فعــاالن 
اقتصــادی در نتیجه نحــوه اجرا اســت. در این 
کــه دولــت ضمــن احصــای  زمینــه الزم اســت 
مشــكالت اجرایی این قانون، نسبت به رفع 
آنها و پیاده ســازی درست آن مبتنی  بر انتقال 
مالیات های پرداختی به مصرف کننده نهایی 
در دو سال پیش رو اقدام کند. این اقدام قطعا 
آثــار مثبتی بــر فعالیت های اقتصــادی مولد در 

کشور خواهد داشت.
زمینــه  در  چنانچــه   ،94 ســال  درخصــوص 
تحریم هــا و نیــز دسترســی به درآمدهــای ارزی 
دولت، گشایشی ایجاد شود، عدم  افزایش نرخ 
این نوع مالیات در سال 94 می تواند به عنوان 
یک ابزار حمایتی برای خروج از ركود در دستور 

گیرد. كار دولت قرار 

پیشنهادها در زمینه سیاست های مالیاتی 
عبارتند از:

وضــع  از  تحریم هــا  پایــان  تــا  دولــت  1ـ 
خ  مالیات هــای جدید بــر تولید یــا افزایش نر

مالیات های موجود اجتناب کند.
خ موثر  کاهش نــر 2ـ حمایت هــای مرتبــط بــا 
مالیات بر ســود خالص شرکت ها و اشخاص 
حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیات های 
بــه واحدهــای تولیــدی محــدود  مســتقیم، 
شده و حمایت های در نظر گرفته شده برای 

سایر اشخاص در ماده 16 حذف شود.
3ـ مشــكالت تحمیل شــده بر تولیدکنندگان 
در اثــر نحــوه اجــرای قانــون مالیات بــر ارزش 
افــزوده احصا و رفع شــده و به عبــارت دیگر 
قانــون مالیات بــر ارزش افزوده به طور کامل 

اجرایی شود.
4ـ در خصــوص ایجــاد و اســتقرار پایــگاه جامــع 

مالیاتی تسریع شود.
5ـ همــه نهادهای بخــش عمومی غیردولتی 
و شــرکت های تحت پوشش بنیادها موظف 

شوند، مالیات قانونی را به دولت بپردازند.

2ـ سیاست های بودجه ای:
 در ایــن بخــش، تمركــز بــر ایجــاد تحرک توســط 
بودجه هــای عمرانی با قید حفظ توازن بودجه 
اســت. نكات قابل تامل و پیشنهادها در حوزه 
سیاســت های بودجــه ای عبارتنــد از: بــا توجــه 
بــه مضیقــه درآمــدی دولــت در ســال جــاری، 
كسری بودجه سال جاری  پیش بینی باالیی از 
كه این مســاله، رویكرد اصلی دولت  وجود دارد 
در زمینه سیاست های بودجه ای یعنی موضوع 
تحریک تقاضای سرمایه گذاری از طریق بودجه 
عمرانی را با مشــكل مواجه می ســازد. براساس 
پیش بینی مركــز پژوهش های مجلس شــورای 
بودجــه  بــرای  دســترس  در  منابــع  اســالمی، 
كثــر 18 هــزار میلیــارد  عمرانــی در ســال 93 حدا
تومــان خواهد بود )عملكرد تملک دارایی های 
ســرمایه ای در ســال 92، تنهــا 11 هــزار میلیــارد 
تومــان بوده اســت(. با توجه به كســری بودجه  
باالی دولت در دو سال اخیر، برای سال جاری 
كه چالش اصلی اجرای  نیز پیش بینی می شود 
بودجه، عدم تحقق بخش قابل توجهی از منابع 
كه مطابق  باشــد. بر این اســاس بیم  آن می رود 
روال ســال های گذشــته از طریــق انتقال منابع 
مرتبط بــا پرداخت های عمرانــی به هزینه های 

جاری سعی بر جبران این كسری شود.
پیشــنهاد می شــود عالوه بر مــوارد فوق، نكات 
زیــر نیــز در تدوین سیاســت های بودجه ای در 

افق مورد نظر دولت، لحاظ شوند:
1ـ تعییــن معیــار تشــخیص تعهــدات غیرقابــل 
اجتنــاب جــاری و نهــاد متولــی تعییــن آن در 

راستای ایجاد شفافیت.
كلی سیاســت های  2ـ تعییــن جهت گیری های 
كســری  بودجــه ای ســال 1394 از حیث ســقف 
بودجه، سقف بودجه جاری و همچنین تعیین 

سقفی مشخص برای اعتبارات عمرانی.
3ـ دولت، سیاست های خود در زمینه میزان و 
نحوه آزادســازی قیمت انرژی در سال 94 را در 

مجموعه پیشنهادی بگنجاند.
4ـ بســیاری از نهادهــای عمومــی شــبه دولتی 
كمک های بالعــوض از دولت دریافت می كنند 
كمک هــا می توانــد در زمینــه  كــه حــذف ایــن 
منابــع  اختصــاص  و  بودجــه  كســری  كاهــش 
بیشــتر بــه بودجه عمرانــی و تحریــک تقاضای 

كند. سرمایه گذاری، ایفای نقش 
5ـ تغییــر رابطــه مالــی دولــت بــا ســازمان های 
بازنشســتگی و ســازمان تامین اجتماعــی مورد 
توجه قرار گیرد. بنابراین در مرحله بعد تعهدات 
بیمه ای ســازمان تامیــن اجتماعی بــا توجه به 
كشــورها می تواند در میان مدت و  تجارب سایر 

بلندمدت به بخش غیردولتی منتقل شود.

3ـ راهكارهــای مدیریــت و تســویه بدهی هــای 
دولــت: در خصــوص بندهای پیشــنهادی در 
این بخش باید گفت كه نیمی از سیاست های 
تســویه  و  مدیریــت  بخــش  در  پیشــنهادی 
كه نیــاز به  بدهی هــا مرتبــط بــا موادی اســت 
كــه از ایــن  تصویــب قانــون در مجلــس دارنــد 
گرفتــن وقفه زمانــی مرتبط  منظــر و بــا در نظر 
ح در مجلس، تصویــب قانون و به  بــا ارائه طــر
اجــرا درآمدن آن، موضوع تســویه بدهی های 
حقوقــی  اشــخاص  و  پیمانــكاران  بــا  دولــت 
غیردولتــی در دوره زمانــی موردنظــر مجــددا 
در هالــه ای از ابهــام قرار می گیــرد. اما با توجه 
بــه اینكــه برخــی از ایــن مــواد، مفیــد ارزیابــی 
می شــوند پیشــنهاد می شــود هرچه ســریع تر 
ح آنها در مجلس شورای اسالمی  نسبت به طر
اقدام شــود. از ایــن جمله اند پیشــنهادهایی 
نظیــر: »تهاتر بدهی هــای دولت با بدهی های 
مالیاتی اشــخاص«، »تســویه بدهی اشخاص 
غیرحقوقــی بــا مطالبــات آنهــا از شــركت های 
دولتی« و »انتقال بدهی ســازمان های دولتی 
كه متاثر از تكالیف قانونی هســتند به حســاب 

بدهی های دولت«.
عــالوه بــر زمان بــر بودن اجــرای سیاســت های 
پیش بینی شده در خصوص تسویه بدهی ها، 
بخشــی از ایــن سیاســت ها ناظــر بــر مــواردی 
كه مطابق تجربه پیشــین به احتمال  هســتند 
زیــاد محقق نخواهند شــد. همچنین موضوع 
گــذاری پروژه هــای عمومی نیمه تمــام نیز با  وا
توجه به تجربه ناموفق گذشته و عدم استقبال 
بخــش خصوصی بــه دلیل عدم عالقــه یا عدم 
توانایــی، احتمــاال با انحراف باالیی نســبت به 
پیش بینی های دولت، محقق خواهد شد. در 
كه در نحوه تنظیم  نهایت عالوه بر انتقادهایی 
سیاســت ها در این حوزه وجود دارد پیشــنهاد 

می شود موارد زیر به این بخش اضافه شود:
اســتقراض ســاالنه دولــت و  تعییــن ســقف  1ـ 
مصــارف  از  درصــدی  به صــورت  شــهرداری ها 

بودجه عمومی دولت و شهرداری ها.
پرداخــت  بــه  شــهرداری ها  و  دولــت  الــزام  2ـ 
جرایم دیركــرد در پرداخت بدهی های خود به 
اشــخاص حقیقی و حقوقــی غیربانكی با توجه 
بــه اخذ جریمــه دیركرد معــادل 2/5 درصد در 
ماه از فعاالن بخش خصوصی به هنگام وصول 

مطالبات بیمه ای و مالیاتی.
كیــد مجــدد بر الــزام قانونی دســتگاه های  3ـ تا
دولتــی بــه عــدم قبــول تعهــدات مالــی جدیــد 
بدون پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین 

بودجه كشور.



اشاره:
بــا تالشــها و پی گیریهــای انجام شــده توســط ســندیكای شــرکتهاي ســاختمانی ایران در جهــت اســتیفای حقوق حقه 
شــرکتهای پیمانكار پروژه های ســاختمانی عضو، زمینه  اقامه دعوی در دادگاه هاي عمومی حقوقی وارد مرحله تازه ای 
که دادنامه شــرکت ساختماني سایه گســتر آینده منجر به صدور لغو اعمال ماده 46 از حیث فسخ  شــده اســت به طوری 
ع فیه شــد. امید اســت پی گیریهای مستمر و پیوســته اعضای هیأت مدیره سندیكا در جهت تعامل خالق  پیمان متناز
کارفرمایی روندی مرضی الطرفین یابد و یك طرف مقبوض الید و طرف دیگر مبسوط الید در امور پیمان نباشند  با بخش 
که در قراردادهای تنظیمی  شأن و حقوق مساوی و مشابه برای طرفین در  کشور هم مترتب بر این است  که منافع ملی 
گرامی ماهنامه پیام آبادگران را به رأی صادره در لغو برخی  ایفای تعهدات مانحن فیه قرارداد، تقرر یابد. نظر خوانندگان 

کارفرمایی جلب می نماییم. مواد شرایط عمومی پیمان بخش 
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نتایج       پی گیری ها



اشاره:
دادنامه حاضر مصداق مو ارد عدیده ای از عدم شناخت دستگاه های اجرایی از  تكالیف و اختیارات خود 
در عقد قراردادهای عمرانی تحت شــرایط عمومی پیمان اســت. ســندیكای شرکت های ساختمانی ایران 

آمادگی دارد موارد مشابه مطالب ارسالی  از  اعضای محترم را انعكاس دهد.
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سخن این بود:

بانوی اوج پرواز غزل ایران 
زمین، شعر جاودانگی سرود

كه شــاهین تیز پرواز قله های سیمین ادب  افســوس 
پارسی در اوج ها از پرواز باز ماند.

كــه قلــب قــوی مهاجــر ســپیده دمان در میان  و دردا 
موج های بیكران شور و شعور از تپیدن بازایستاد.

او به راســتی غزل این ســرزمین را از پستوی هزارتوی 
قــرون و اعصــار بــه در آورد و بــا مضامیــن و مفاهیــم 

جدیــد و نویــن غــزل را بــه مثابــه ارمغانــی تــازه هدیــه محفــل و 
كرد. مجلس ادب دوستان و ادب شناسان 

كه اولین سروده های او  از ســیمین بهبهانی می گوئیم. شاعری 
گردید.  در 14سالگی در مجله نوبهار ملک الشعراء بهار چاپ 

كه در مقایسه،  ســیمین بهبهانی پیشاهنگ غزل سرایی نو بود 
او را بــا نیمــا شــاعر نوگــرا و پدر شــعر نــو هم طراز می ســازد. تاریخ 
ادبیات ایران زمین نام و یاد این شاعر نوآور، نوپرداز و غزل سرا را 
گرانبها در حافظه تاریخی خویش نگه خواهد  گنجینه ای  چون 
كــرد. او در طی  داشــت و آینــدگان از وی بــه نیكــی یــاد خواهند 
دوران زندگی پربار خویش هرگز دغدغه های اجتماعی و انسانی 
كــه در ایــن زمینــه برعهده  خویــش را فرامــوش نكــرد و رســالتی 

كمال صداقت و راستی انجام داد. داشت به درستی و در 
ســیمین بهبهانــی شــاعری فراتــر از زمــان و مــكان بــود و آثــار او 
بــه فراســوی مرزهــای جغرافیایــی تعلــق داشــت. فقــدان ایــن 
غزل ســرای نوآور را بــه تمامی مردم ایران زمین، ادب دوســتان و 
عاشــقان غزلهای شــیرین و شــورانگیز پارسی، تســلیت و تعزیت 

عرض می نماییم. 
گرامی و نامش همواره ماندگار و روانش شاد بادا. یادش 

پایان سخن را با شعری از سیمین بهبهانی به پایان می بریم:
 دوباره باید ساخت

كه ما رفتیم شما! 
گرچه ننشستیم ا

ز پای، تا رفتیم
جوان ترینها، داد!

سرایتان آباد!
خداش حامی باد!

كزین سرا رفتیم
مسیح فردایید

كه زنده می سازید!
كلیم دیروزیم

كه با عصا رفتیم!
خلوص و ایمان بود

 خدا می داند ـ
كردیم گر  صواب ا

وگر خطا رفتیم
به دستها زنجیر

به چشم ها دستار
كجا بردند بگو 

كجا رفتیم مگو 
رفیق معذوریم

گرچه واماندیم ا
به نیمه ی راهی
كه با شما رفتیم
چو پّله افتادیم

چو قّله برخیزید!
كه پیش از این ما نیز

به قله ها رفتیم
تالش را عمری

كوشیدیم چو موج 
گهی فرو خفتیم

گهی فرا رفتیم
ز نای حق جویان

چو بانگ حق برخاست
صدا در افكندیم

بدان صدا، رفتیم
رسالتی خونین

گر نیارستیم ا
كشیده فریادی

چنین رسا رفتیم..... 
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  یكصدوهشتمین 
  سالگرد مشروطیت را

گرامی می داریم   
ناخشــنودی مــردم از ســتم وابســتگان حكومــت قاجــار از یــك ســو، و 
كه آشنایی ایرانیان  تأسیس دارالفنون توسط میرزا تقی خان امیركبیر 
را با تحوالت و تغییرات جهانی را  از ســویی دیگر امكان پذیر ســاخت، 
زمینه های بروز  و ظهور اندیشــه تغییر، لزوم اســتقرار حكومت قانونی 
را فراهــم ســاخت و مــردم را بیــش از پیــش نســبت به تغییــر حكومت 
كــه الیه هــا و قشــرهای  كــرد بــه طــوری  اســتبدادی تهییــج و تشــویق 

مختلف اجتماعی مصرانه خواهان عدالت خانه شدند. 
در این زمینه خطیبان بزرگی چون سیدجمال  واعظ و ملك المتكلمین 
كردند و روزنامه هایی  مردم را با اندیشــه های آزادی و مشــروطه آشــنا 
كوتاهــی  چــون حبل المتیــن، چهره نمــا و حكمــت و بــا تأخیــر زمانــی 
كشــور چــاپ و وارد  ج از  مالنصرالدیــن )كــه همــه  این نشــریات در خار
كشــور می شــدند( در انتشــار اندیشــه آزادیخواهی و مشــروطیت سهم 
بســزایی داشــتند و پــس از فرازهــا و فرودهــای بســیار در 14 مردادماه 

1285 فرمــان مشــروطیت امضــاء شــد و نماینــدگان به تدویــن قانون 
كه این قانون نیز به امضاء مظفرالدین شــاه قاجار  اساســی پرداختند 

رسید. 
ســالگرد مشــروطیت را به تمامی مردم ایران زمین شــادباش و تهنیت 
كــه در ایــن راه جــان و  می گوییــم و یــاد و نــام زنــان و مــردان بزرگــی را 
گرامی می داریم، بی شك  هستی خویش را در طبق اخالص قرار دادند 
تاریــخ اجتماعی ایران همواره خود را وامدار این بزرگ مردان می داند 

و از آنها با احترام و تكریم یاد می كند.

کمیسیون انتشارات

1ـ مدیر امور سدسازی با بیش از 15 سال تجربه
2ـ مدیر امور راهسازی با بیش از 15 سال تجربه

3ـ جانشین مدیر پروژه با بیش از 12 سال تجربه
کارگاه با بیش از 12 سال تجربه 4ـ رئیس 

5ـ معاون امور اجرایی با بیش از 10 سال تجربه
6ـ مدیر ماشین آالت با بیش از 10 سال تجربه

7ـ رئیس دفتر فنی با بیش از 10 سال تجربه
کارشناس دفتر فنی با بیش از 5 سال تجربه 8ـ 

کنترل پروژه با بیش از 5 سال تجربه کارشناس  9ـ 
کارشناس نقشه برداری با بیش از 7 سال تجربه 10ـ 

کارشناس امور مالی با بیش از 5 سال تجربه 11ـ 
12ـ رئیس حسابداری با بیش از 10 سال تجربه

13ـ مدیر تدارکات با بیش از 10 سال تجربه
14ـ مدیر امور اداری با بیش از 10 سال تجربه

کارشناس آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك با 5 سال تجربه 15ـ 
کارشناس انبار با 5 سال تجربه 16ـ 

دعوت به همكاری
یــك شــركت ســاختمانی بین المللی بــه منظور تأمین نیروی انســانی پروژه های داخلــی و برون مرزی خــود از متخصصان ذیل 
دارای تجربه الزم در پروژه های سدســازی و راهســازی دعوت به همكاری می نماید. داوطلبان واجد شــرایط می توانند رزومه 

j  ارسال نمایند. ob324 0691@ gm ail.c om شغلی و تحصیلی خود را به پست الكترونیكی

کودتای 28 مرداد شوخی تلخ تاریخ ایران
نهال آرمانگرایی مردم ایران با طوفان کودتای 28 مرداد ماه سال 32 و دخالت کشورهای خارجی در هم شكست. 61سال پیش جنبش 
همگامی و مردمی ایران که برای چشم اندازی بهتر و زندگی شایسته تر آغاز شده بود سرکوب گردید و زمینه های بیشتر و گسترده تر استبداد و 
سرکوب آزادیخواهان و تحول گرایان را فراهم ساخت. اسناد و مدارك منتشره از آرشیو آزادشده وزارت امور خارجه بریتانیا در مورد ایران نشان 
می دهد که اراده معطوف به هدف کشورهای خارجی به دنبال تثبیت پایه های حكومت پهلوی بود و برای تحقق آن از تمامی سازوکارهای 

کم و مستولی ساختند. ممكن بهره جستند و با سرکوب نیروهای مردمی و انقالبی، شرایط خفقان را بار دیگر بر کشور حا
کمیسیون انتشارات   

نظری بر  تاریخ


