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 نشست

سرمقاله

الیحــه مشــارکت عمومــی- خصوصــی پــس از 
چند ســال رفت  و برگشــت بیــن وزارت اقتصاد 
و دارایــی و ســازمان برنامه و بودجه باالخره در 
گذشته به تصویب هیأت دولت  زمستان سال 
رسید و به قید یک فوریت برای مجلس ارسال 
کمیســیون تخصصی مجلس  کنون در  شــد و ا
)کمیســیون عمران( دوره بررسی پیشنهادها و 
اصالحات نهایی خــود را می گذراند تا در آینده 
که  نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح شود 
کثر تا  انتظار می رود تا پایان سال جاری یا حدا
پایــان عمــرکاری این مجلس )خردادماه ســال 
گذاشــته  عمومی نماینــدگان  رای  بــه   )1399
شــود تا سرنوشــت مهمترین اقــدام بلندمدت 
کشــور  دولــت در حــوزه عمرانــی و زیرســاختی 
گام بزرگ برای ترسیم  روشن شود و دولت یک 
چشــم انداز تازه در مبحــث طرح های عمرانی 
و برداشــتن موانع اتمــام پروژه های نیمه تمام 

کشور بردارد.
برای بررسی اهداف و محتوای این الیحه باید 
توجه داشت که دولت در سال 1395 به منطور  
برنامــه  قانــون   )214( مــاده  بنــد "ب"  اجــرای 
پنجم توســعه با هدف افزایش رقابت پذیری و 

گسترش فعالیت طرح های تملک دارایی های 
کارآیی  ســرمایه ای ملــی و افزایــش بهــره وری و 
ایــن طرح هــا بــا اســتفاده از ظرفیــت اجرایــی، 
تخصصــی و مالــی بخــش خصوصــی و تعاونی، 
تدوین الیحه مشــارکت عمومی - خصوصی در 
طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای ملی 
کرد. این الیحه در فرایند طوالنی و چند  را آغاز 
ساله خود از آغاز تدوین تا اصالحات نهایی آن 
کمیســیون تخصصی مجلس، مســیر پرفراز  در 
کــرده و حمایت ها و انتقادات  و نشــیبی را طی 
قابل توجهی نســبت به آن وجود دارد و بخش 
خصوصــی از طریــق تشــکل های مربوطه خود 
کــرده تــا بــا ارائــه مشــاوره های علمــی و  تــالش 
تخصصــی نســبت به سرنوشــت ایــن الیحه نه 
تنها غافــل نماند بلکه بر جامعیت آن بیفزاید. 
در  مشــارکت  بــرای  خصوصــی  بخــش  انگیــزه 
که معتقد  تصویــب نهایی این الیحه آن اســت 
است دولت اعتبارات بخش عمرانی کشور را هر 
گذشته نه تنها افزایش  ســال در قیاس با سال 
نمی دهــد بلکــه بــا توجه بــه حجــم پروژه های 
نیمــه تمــام عمرانــی و افزایــش قیمت هــا همه 
اقــالم و مصالــح زیربنایــی، در واقــع اعتبــارات 

پروژه هــای عمرانــی را )بــا محاســبه به نســبت 
کاهش می دهــد، بنابراین  قیمت ســال قبــل( 
گر مــواد الیحه مشــارکت عمومی خصوصی به  ا
گذاری ها  درســتی بررســی و تصویــب نشــود، وا
کــه قــرار اســت در ارتبــاط با  یــا مشــارکت هایی 
بخــش خصوصــی صــورت بگیــرد، نمی توانــد 
کشــور و موانع  مشــکالت طرح های نیمه تمام 
کشــور را  فعالیت هــای زیرســاختی و ســازندگی 
کنــد. بنابراین دولت  در ســالهای بعد بر طرف 
و مجلــس محترم باید همه تــالش خود را بکار 
گیرند تا با توجه به دیدگاههای بخش خصوصی 
که از طریق تشــکل های مربوطه و تربیون های 
عمومی منتشــر شــده اســت، مفــاد و محتوای 
ایــن الیحــه را بــرای مشــارکت بخــش عمومی و 
در  خوشــبختانه  کننــد.  جــذاب  خصوصــی 
 سال های اخیر توجه به ظرفیت سرمایه گذاری

خصــوص  مردمی بــه  و  خصوصــی  بخــش    
با حمایت شــوراها و شــهرداری ها تقویت شده 
ظرفیت هــای  ســایر  کنــار  در  عامــل  همیــن  و 
گــذاران این  بخــش غیــر دولتی انگیزه ســرمایه 
کشور  بخش را برای ورود به پروژه های عمرانی 
کــرده اســت. بنابراین در صــورت توجه  بیشــتر 
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کافــی دولــت و مجلس بــه ظرفیت های بخش 
خصوصــی واقعــی، ایــن امــر می توانــد تاثیرات 
کشــور از چالش هایی  تصاعدی مثبتی در عبور 
از قبیل رکود پروژه های نیمه تمام، نرخ پایین 
اشــتغال و پاییــن بــودن تولید ناخالــص ملی و 
عــدم رشــد اقتصادی قابــل توجه و ... داشــته 

باشد.
کــه ذکــر شــد ایــن الیحــه حامیــان  همانطــور 
برخــی  دارد.  وســیعی  و  جــدی  منتقــدان  و 
کــه دولــت در این الیحه یکبــار برای  معتقدنــد 
همیشــه باید حوزه بخش خصوصی را شــفاف 
که ممکن اســت بخش های از حاشیه  کند چرا 
کمیت که به عنوان بخش خصولتی  دولت و حا
کــه در واقع  شــناخته می شــوند یا بخش هایی 
بخــش خصوصــی نیســتند بلکــه اختصاصــی 
ســازی شــده انــد بــه عنــوان بخــش خصوصی 
تلقی شوند. بنابراین عدم تعریف دقیق بخش 
خصوصــی اولیــن تناقــض این الیحه بــا هداف 
گرچه  آن اســت. همچنین منتقدان معتقدند 
دولــت در ایــن الیحــه موظف  شــده بــه  منظور 
کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک  افزایش 
دارایی هــای ســرمایه ای با رعایــت قانون نحوه 
اجــرای اصــل )44( قانون اساســی، روش های 
اجــرای مناســب از قبیــل »تأمین منابــع مالی، 
گــذاری«، »تأمیـــن  وا و  بهره بــرداری  ســاخت، 
منابــع مالــی، ســاخت و بهره بــرداری«، »طرح 
»مشــارکت  دســت «،  در  کلیــد  ســاخت  و 
بخــش عمومــی- خصوصــی« و یــا »ســاخت، 
پیش بینــی  بــا  را  مالکیــت«  و  بهره بــرداری 
کافی بکارگیــرد اما با این حال در  تضمین های 
الیحــه ارائه شــده به مجلس همــه فرایندهای 
مربــوط به این موضــوع در اختیــار دولت باقی 
کلیه  مانده و مســئولیت مدیریــت وهماهنگی 
قراردادهای مشــارکت برعهده ســازمان برنامه 
کــه انتظار مــی رود مجلس  و بودجــه قــرار دارد 
محتــرم در تصویــب نهایــی ایــن الیحــه به این 
مســئله توجــه ویــژه ای داشــته و دیدگاه هــای 
بخشــی خصوصــی را هــم مــد نظــر قــرار دهــد. 
گذاری  همچنیــن دراین الیحــه، امر سیاســت 
دولــت  برعهــده  عمومی خصوصــی  مشــارکت 
گونــه مشــارکت بخــش  کــه هــر  اســت حــال آن 
خصوصی و عمومی با دولت صرفا نباید محدود 
کــه در این صورت  بــه حــوزه پیمانکاری باشــد 
گونه سیاســتگذاری در  بخــش خصوصی ازهــر 

گونــه انتقال  گــذاری خــود و از هــر  امــر ســرمایه 
دانش و تجربه مدیریتی اش محروم می ماند.

کنــون تأمیــن مالــی و اجــرای  کــه تا از آنجایــی 
 طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای
  صرفــًا بــر پایــه منابــع محــدود بودجــه عمرانی 
کارفرمایی  کشــور و اجــرای آن براســاس روابــط 
و پیمانــکاری بیــن دولــت و مجریــان )بخــش 
خصوصی وعمدتا بخش خصولتی( استواربوده 
اســت بنابراین عدم تأمین و تخصیص بودجه 
متفــاوت  اولویت هایــی  وهمچنیــن  طرح هــا 
کاهــش  حــال  درعیــن  و  مســتقر  دولت هــای 
درآمدهای ارزی دولت فعلی و ... موجب شده 
گذشــته  کــه از دولــت  طرح هــای بــی شــماری 
کلیــد خــورده انــد هنــوز ناتمــام  )نهــم و دهــم( 
باقــی بمانند و دولت نتواند راهکار مشــخص و 
گــذاری آن به بخش خصوصی  جذابــی برای وا
کــه ایجاد تنوع  کنــد. از این رو این الیحه  ارائــه 
گذاری را دنبال می کند باید  در تامین ســرمایه 
که ضمن اســتفاده از منابع  گونه ای باشــد  بــه 
مالــی بخــش خصوصی )بــرای پرکردن شــکاف 
منابــع(، امکان مشــارکت بخــش خصوصی در 
گذاری هــا را نیز تامین  سیاســتگذاری ســرمایه 

شود. 
مقــررات  و  قوانیــن  کــه   اســت  ایــن  واقعیــت 
کنــده، متکثــر و ناهمگــون موجــود به هیچ  پرا
وجــه ظرفیــت ایجاد تحول اساســی و راهگشــا 

و عالمت دهــی مناســب بــه بخــش خصوصــی 
گذاری در این حوزه را نداشــته و  برای ســرمایه 
کم براجرای طرحهای عمرانی  اغلب قوانین حا
کارفرما  ســعی در تنظیم روابط دولــت در قالب 
و بخــش غیردولتی در قالب پیمانــکار را دارند. 
بنابرایــن دولــت می خواهــد بــا تبدیــل الیحــه 
مشــارکت عمومــی و خصوصــی به قانــون ثابت 
بودجــه  قانــون  مصوبــات  )برخــالف  پایــدار  و 
کــه حکــم یکســاله دارنــد( بــه الگویــی ثابــت، 

کارآمد و قانونمند برسد. هدفمند، 
بخــش خصوصی دیدگاه مثبتــی به این الیحه 
کشــور  توســعه  راســتای  گامــی در  را  آن  و  دارد 
چنیــن  جــای  کــه  اســت  معتقــد  و  می دانــد 
کشــور خالــی  ســاختاری در اداره و حکمرانــی 
کــه ظرفیت های  بــوده و اتخاذ سیاســت هایی 
گیرد امری  کار  بخش خصوصی و عمومــی را به 
گام اول باید بســتر  که در  الزم و ضــروری اســت 

قانونی و حقوقی آن مهیا شود.
 ما به عنوان یک سندیکای کهنسال و قدیمی ترین

عمرانــی  مردمی درحــوزه  و  مدنــی  تشــکل   
گاهیم و  کشــور از ضــرورت چنیــن مصوبــه ای آ
که در پــی تذکــرات و دیدگاه های  خوشــحالیم 
ارائــه شــده بخــش خصوصــی، دولــت محتــرم 
که  گامی را برداشــته اســت و امیدواریم  چنیــن 
کیــد بیشــتر بــر ضــرورت  مجلــس محتــرم بــا تا
در  خصوصــی  عمومــی و  بخــش  مشــارکت 
کشــور، افق روشــن و امید  ســازندگی و توســعه 
بخشــی را از طریق اصالحات الزم دراین الیحه 

کند. و تصویب نهایی آن ارائه 
که به نقش مهم این الیحه  براساس اعتقادی 
کشــور داریــم، ســندیکا در  در توســعه عمرانــی 
دوره بررســی این الیحه چه در زمان تدوین در 
کمیســون مربوطه دولت و چه در زمان انتشــار 
مفاد آن در عرصه عمومی و چه در زمان بررسی 
عرضــه  را  خــود  دیدگاه هــای  مجلــس،  در  آن 
کــرده و همین طور به تعــدادی از اعضای خود 
بــرای تعقیــب سرنوشــت ایــن الیحــه و انتقــال 
نقطــه نظــرات ســندیکا ماموریت داده اســت. 
ســاله  چنــد  تالش هــای  ماحصــل  امیدواریــم 
دولــت، بخــش خصوصی و مجلس به انشــای 
یــک قانــون روشــن و پایــدار بــا اهداف توســعه 
محــور در مجلس فعلی بیانجامد و تاخیری در 
تصویــب آن بــه رغــم وجــود لوایــح و طرح های 

پرشمار در مجلس صورت نگیرد.

دیــدگاه  خصوصــی  بخــش   
مثبتــی بــه ایــن الیحــه دارد و 
گامــی در راســتای توســعه  آنــرا 
کشــور می داند و معتقد اســت 
کــه جــای چنین ســاختاری در 
اداره و حکمرانی کشــور خالی 
بوده و اتخاذ سیاست هایی که 
ظرفیت های بخش خصوصی 
گیــرد امری  کار  و عمومــی را بــه 
الزم و ضروری است که در گام 
اول باید بستر قانونی و حقوقی 

آن مهیا شود 
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نشست 

خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  نشســت 
فنــی و مهندســی ایــران بــا موضــوع بررســی 
اقدامــات  و  فعالیت هــا، چالش هــا  تبییــن  و 
کمیتــه  شــرکت های عضــو انجمــن در قالــب 
و  شــد  برگــزار  شــهریور   5 شــنبه  ســه  عــراق 
اعضــا خواســتار توجــه دولــت بــه ایــن بــازار 

شــدند. بــزرگ 
عضــو هیــات مدیــره انجمــن صادرکننــدگان 
 خدمات فنی و مهندســی، میزان خسارت ها
 و هزینه هــای معــوق صادرکننــدگان خدمــات 
فنــی و مهندســی از عــراق را 600 میلیــون دالر 

کــرد. اعــالم 
گالبتونچــی در نشســت خبــری اظهــار  ج  ایــر
داشــت: »دولــت یازدهــم و دوازدهــم یکــی از 
بزرگتریــن خدمــات را بــه صــادرات خدمــات 
کــرد؛ دولــت  ارائــه  کشــور  فنــی و مهندســی 
روحانــی اصــل حمایــت را می شناســد و آنچــه 

از دســتش برمی آیــد، انجــام می دهــد«
کــه دولــت بــرای  وی ادامــه داد: تســهیالتی 
مهندســی  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
اختصــاص داده بــود، در ســه ســال تمدیــد 
شــد و در حــال پیگیــری بــرای تعییــن تکلیــف 

هســتیم. آن 
عضــو هیــات مدیــره انجمــن صادرکننــدگان 

خدمــات فنــی و مهندســی بــا بیــان اینکــه 60 
پــروژه در قالــب 40 شــرکت در عــراق وجــود 
پیمانــکاران  و  شــرکت ها  داد:  ادامــه  دارد، 
شــده  تائیــد  مطالبــات  دالر  میلیــون   200
کــه دولــت عــراق قــادر بــه پرداخــت آن  دارنــد 
ــه دلیــل وضعیــت  نبــوده اســت. همچنیــن ب
کشــور 400 میلیون دالر خســارت  جنگــی ایــن 
بوده انــد  مجبــور  کــه  شــده  وارد  آنهــا  بــه 

کننــد. پرداخــت  اضافــی  هزینه هــای 
مســئوالن  کــه  کــرد  کیــد  تا گالبتونچــی 
کننــد ایــن خســارت ها و  کمــک  ــد  دولتــی بای
هزینه هــای معــوق را از دولــت عــراق دریافــت 
پیمانــکاران  گــر  ا کــرد:  تصریــح  وی  کنیــم. 
را  هزینــه  نتوانســتند  بازپرداخــت  موعــد  در 
کمــک صنــدوق ضمانــت  کننــد، بــه  پرداخــت 
گرفتــه می شــود.  ایــن پــول از دولــت عــراق 
کــرات و  بــرای فعــال شــدن ایــن تبصــره مذا
رئیــس  حقوقــی  معاونــت  از  پیگیری هایــی 

انجــام شــده اســت. جمهــوری 
بایــد  داد:  پیشــنهاد  عــراق  کمیتــه  رئیــس 
دفتــر  عنــوان  بــه  عــراق  در  پیگیــری  دفتــر 
داشــته  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــدور 
انجــام داده و  را  تــا هــم پیگیری هــا  باشــیم 
هــم توســعه صــدور خدمــات فنــی مهندســی 

کارهــای تاســیس ایــن  کــه  را بــه عهــده بگیــرد 
دفتــر در حــال انجــام اســت. 

مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  گالبتونچــی 
صنــدوق  ضمانت نامه هــای  آیــا  اینکــه  بــر 
کارفرمایــان  ضمانــت صــادرات مــورد قبــول 
عــراق هســت یــا خیر، توضیــح داد: در شــرایط 
ضمانــت  خارجــی،  بانک هــای  کــه  تحریــم 
نمی پذیرنــد  را  ایرانــی  بانک هــای  نامــه  
کــه  شــده  پیشــنهاد  مختلفــی  راهکارهــای 
توســط  ضمانت نامــه  صــدور  آن هــا  از  یکــی 

اســت. صــادرات  ضمانــت  صنــدوق 
وی ادامــه داد: ایــن صنــدوق شــاید بتوانــد 
کوچــک پاســخگو باشــد امــا  بــرای پروژه هــای 
کارفرمــای عراقــی این  کــه  کنــون نشــنیده ام  تا

ضمانت نامــه را پذیرفتــه باشــد.

ضمانت نامه، پاشنه آشیل صادرات
عضــو هیــات مدیــره انجمــن صــدور خدمــات 
پاشــنه  را  ضمانت نامــه  مهندســی  و  فنــی 
افــزود: پیشــنهاد  و  آشــیل صــادرات خوانــد 
کــه مطالباتمــان از  مــا بــه دولــت ایــن اســت 
ــه عنــوان پشــتوانه صــدور ضمانــت  عــراق را ب
کنــد تــا بتوانیــم در مناقصه هــا  نامــه اســتفاده 

کنیــم. شــرکت 

دکتر ایرج گالبتونچی  در نشســت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی ایران: 

طلب ۶۰۰ میلیون دالری صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی ایران از عراق
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گالبتونچــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری  دکتــر 
فنــی  خدمــات  مهــم  پروژه هــای  دربــاره 
احــداث  داد:  توضیــح  عــراق  در  مهندســی 
اتوبــان بیــن ســلیمانیه و اربیــل مهــم تریــن 
کــه  کردســتان عــراق اســت  پــروژه ارتباطــی در 
دو پیمانــکار ایرانــی اجــرای آن را بــه عهــده 
دارنــد و رقــم هــر یــک از قراردادهاحــدود 140 
ســد  پــروژه  همچنیــن  اســت.  دالر  میلیــون 
دارالــوک از طریــق ژاپــن تامیــن اعتبــار شــده و 

کار می کنــد. آن  ایرانــی روی  پیمانــکار 
کیــد بــر اینکــه همــه ایــن پروژه هــا در  وی بــا تا
گرفته شــده،  رقابــت ســنگین بــا رقبــای ترکیــه 
کــه  کــرد: 1.9 میلیــارد دالر پــروژه داریــم  بیــان 
کردســتان و  ۷00 میلیــون دالر آن در اقلیــم 
عــراق  جنــوب  منطقــه  در  دالر  میلیــارد   1.2

اســت.
خدمــات  صــدور  اســت  معتقــد  گالبتونچــی 
قطــع  راه هــای  از  یکــی  مهندســی  فنــی 
در  وی  اســت.  نفــت  درآمــد  بــه  وابســتگی 
فنــی  خدمــات  صــدور  توســعه  بــرای  پایــان 
ســازمانی  دولــت  داد:  پیشــنهاد  مهندســی 
در  مهندســی  و  خدمــات  ســازمان  نــام  بــه 
کــه  کنــد  حــد معــاون رئیــس جمهــور تاســیس 
خدمــات  صــدور  متولــی  و  هماهنگ کننــده 

باشــد. مهندســی  و  فنــی 

بازار عراق، بهترین مقصد
کار فنی و مهندسی  برای نیروی 

رئیســه  هیــات  عضــو  مهدی یــار،  فرزیــن 
و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن 

گفــت:  مهندســی نیــز در ایــن نشســت خبــری 
بــرای  فعالیــت  امــکان  کنونــی،  شــرایط  در 
صنعــت  در  کشــور  انســانی  نیــروی  حجــم 
احــداث وجــود نــدارد و بهتریــن بــازار بــرای مــا 
کــه بــا آن مــرز زمینــی داریــم.  بــازار عــراق اســت 
دغدغه هــای  ایرانــی  مقامــات  افــزود:  وی 
بســیاری دربــاره ارتبــاط ایــران بــا عــراق دارند؛ 
صــدور  خصوصــا  اقتصــادی  موضــوع  امــا 

کــه 300 میلیــارد  خدمــات فنــی و مهندســی 
کار در عــراق تعریــف می شــود، بایــد در  دالر 
کمیــت اولویــت داشــته باشــد.  دســتگاه حا
گفتــه وی، مقامــات دولتــی توانســته اند  بــه 
کننــد امــا  بــاز  کشــور  گره هایــی از روابــط دو 
نشــده  حاصــل  بــزرگ  مبالــغ  بــرای  نتیجــه 

اســت.
کار  ایــران شــرایط  مهدی یــار ادامــه داد: در 
صنعــت  در  کار  نیــروی  حجــم  ایــن  بــرای 
احــداث وجــود نــدارد و بهتریــن بــازار بــرای مــا 
کــه بــا آن مــرز زمینــی داریــم. بــازار عــراق اســت 

لزوم معافیت صادرات خدمات فنی 
و مهندسی از عوارض

صالحــی،  بهمــن  نشســت  دیگــر  بخــش  در 
خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  کل  دبیــر 
از  یکــی  هدایــت  گفــت:  مهندســی  و  فنــی 
امــروز  و  بــوده  دولــت  اساســی ترین وظایــف 
کــه تعریــف اســتراتژی رشــد  انتظــار مــی رود 
اقتصــادی، هدایــت روشــن و درســت دولــت 
شــود.  انجــام  اقتصــادی  بخش هــای  بــرای 
برخــی  نبــودن  یکپارچــه  از  انتقــاد  بــا  وی 
خاطرنشــان  دولــت  وظایــف  و  تصمیمــات 
مختلــف  دســتگاه های  اوقــات  گاهــی  کــرد: 
ــی  ــون یکســان، رفتارهــای متفاوت ــا یــک قان ب
خدمــات  صــادرات  معافیــت  مثــال  دارنــد. 
توجــه  مــورد  عــوارض  از  مهندســی  و  فنــی 
دیگــر  بعضــی  و  اســت  دســتگاه ها  بعضــی 
ایــن  کــه  می کننــد  اتخــاذ  متفاوتــی  روش 

اســت. زننــده  آســیب  مســئله 

دکتر گالبتونچی:
 احــداث اتوبــان بیــن ســلیمانیه و 
اربیــل مهــم تریــن پــروژه ارتباطــی 
کــه  اســت  عــراق  کردســتان  در 
آن  اجــرای  ایرانــی  پیمانــکار  دو 
را بــه عهــده دارنــد و رقــم هــر یــک 
میلیــون   ۱۴۰ قراردادهاحــدود  از 
پــروژه ســد  دالر اســت. همچنیــن 
تامیــن  ژاپــن  طریــق  از  دارالــوک 
اعتبار شــده و پیمانکار ایرانی روی 
کار می کنــد.  همه ایــن پروژه ها  آن 
در رقابــت ســنگین بــا رقبــای ترکیه 
گرفته شده،  ۱/9 میلیارد دالر پروژه 
کــه ۷۰۰ میلیــون دالر آن در  داریــم 
کردســتان و۱/2 میلیارد دالر  اقلیــم 

در منطقه جنوب عراق است 
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کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی  دبیر 
و مهندســی ایران به نقل از مقام های عراقی 
کمیته اقتصادی در دولت عراق پس از  گفت: 
بررسی خسارت شرکت های ایرانی شاغل در 
عــراق از تضییــع حق و حقوق آنهــا جلوگیری 

کرد. خواهد 
عــراق  دولــت  کــرد:  اضافــه  صالحــی  بهمــن 
داعــش  پدیــده  و  داخلــی  جنــگ  دلیــل  بــه 
کرده و  که خود پروژه هــا را متوقف  می پذیــرد 

خسارت آن را نیز می پردازد.
وی بــا اشــاره به موضــوع ضمانــت نامه های 
کــه  کــرد: مشــکل ایــن اســت  بانکــی اظهــار 
بانک هــای عراقــی ضمانــت نامــه بانک های 
ایرانی را به دالیل مختلف نمی پذیرند و باید 
دولت ایران با اســتفاده از ارتباطات سیاسی 

کند. خود به این مشکالت رسیدگی 
کرد: پیمانکاران ایرانی باید با  کید  صالحی تا
اســتفاده از جایگاه سیاسی دولت جمهوری 
اســالمی در عــراق، ایــن بــازار اقتصــادی را از 

دست ندهند.
دبیر کل انجمن به نقل از منابع عراقی افزود: 
امسال 22 میلیارد دالر پروژه صنعت احداث 
کثــر آنها مربوط به  که ا در عــراق تعریف شــده 
ح های نیمه تمام مانند چند بیمارستان  طر
قابــل اجــرا و تنهــا در بصــره پروژه های جدید 
موجود اســت و 11 میلیارد دالر نیز ســاخت و 

ساز دولتی داریم.
کــه بــه  کــرد: پروژه هــای دولتــی  وی اضافــه 
وزارتخانه هــای عراق هرســاله ابالغ می شــود 
کنون  و مورد تایید اســت ماننــد نفت و برق ا

قابل اجرا هستند.
گفت: این مقام ها پیشنهاد داده اند  صالحی 

کــه، دفتــر ویــژه انجمن صــدور خدمات فنی   
جمهــوری  ســفارت  در  ایــران  مهندســی  و 
اسالمی در بغداد تشکیل شود و پیگیر مسائل 

به ویژه مشکالت پیمانکاران ایرانی باشد.
کل انجمــن اظهــار داشــت: ایــن دفتــر  دبیــر 
بــا ســفارت  ای  یافتــه  رابطــه ســازمان  بایــد 
کــه تاییــد  ایــران در عــراق داشــته باشــد چرا
ســفارت ایران در روند فعالیت ها تاثیر روشن 

و آشکاری دارد.
کمیته عــراق می تواند مشــکالت  وی افــزود: 
از  را  شــرکت ها  مطالبــات  و  نامــه  ضمانــت 
ح و در عــراق به نتیجه  طریــق ایــن دفتر مطر

مطلوب برساند.
گــر از ابتــدا یــک انجمــن یــا  صالحــی افــزود: ا
جمهــوری  دولــت  هماهنگــی  بــا  ســندیکا 
کار در پروژه های عراق شده بود  اسالمی وارد 

امروز این مشکالت پدید نمی آمد.
برخــی  گفــت:  منابــع  ایــن  از  نقــل  بــه  وی 
شــرکت های ایرانــی حرکــت مناســبی از نظــر 
عــراق  در  خــود  پروژه هــای  کاری  پیشــرفت 

که ایــن امر بر مشــکالت فعاالن  نداشــته انــد 
این عرصه تاثیر منفی داشته است.

بــاالی  بــه موقعیــت سیاســی  بــا اشــاره  وی 
ایــران در عــراق افــزود: دولت ایــران به دلیل 
نتوانســته  خــود  شــرکت های  ناهماهنگــی 
دفاع مناســبی از عملکرد فعــاالن این بخش 

در عراق داشته باشد.
صالحی اظهار داشــت این مقام ها همچنین 
گروه هــا در عــراق نیــز در  گفتــه انــد، احــزاب و 
اخــذ و پیشــرفت پــروژه توســط پیمانــکاران 
هــر شــرکت خارجی دخالت دارنــد و باید این 

گرفته شود. مالحظات همواره در نظر 
کرد: شرکت های خوب ایرانی باید  کید  وی تا
ح ها در عراق تشــویق شــده  بــرای اجرای طر
کشــور  و بــه ســوی بــازار بــزرگ اقتصــادی آن 

هدایت شوند.
کرد: دولت جمهوری اسالمی باید  وی اظهار 
بیــش از اینها به امــر صادرات خدمات فنی و 
کند  مهندســی اعتقــاد داشــته و توجــه ویــژه 
کــه بــا داشــتن یــک بــال تنهــا و آن هــم  چــرا 

کرد. حرکت سیاسی صرف نمی توان پرواز 
صالحــی افــزود: بــال اقتصــادی از ضروریــات 
کشــور و دولتی اســت  دیگر حرکت ها برای هر 
کــه جمهــوری اســالمی نیز بایــد بــدان توجــه 

خاص داشته باشد.
کــرد: بــا قــدرت عظیــم سیاســی  کیــد  وی تا
دولت و حمایت های آن، شرکت ها می توانند 

بازار مهم اقتصادی عراق را نگه دارند.
گفــت مقام هــای عراقــی همچنیــن  صالحــی 
تصریح کرده اند که باتوجه به رابطه مناسبی که 
ایران در ســطح ارتباطات سیاسی، اجتماعی، 
همســایگی ، تاریخی و مذهبی با عراق و اقلیم 
کردســتان عراق دارد، متناســب با حضور دیگر 

کشورها در عرصه اقتصادی نیست.
بیش از 30 شرکت عضو انجمن صادرکنندگان 
خدمــات فنــی و مهندســی ایــران حــدود 60 
پروژه ســاختمانی، سدسازی، راه و راه آهن، 
از ســال 20012  را  نفتــی و...  تلمبــه خانــه و 
که  کــرده اند  کشــور عــراق را آغــاز  میــالدی در 
بــا  کشــور  ایــن  در  بــا ظهــور جنــگ داخلــی 
مشکالت عدیده ای مواجه و مطالبات خود 

را دریافت نکرده اند.
10 شهریور- صما

گزارش

دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی ایران:

وژه تعریف ۲۲ میلیارد دالر پر
 در عراق در سال جاری
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کشــور مــا معموال   اتمــام پروژه هــای ملــی در 
وزارت  بررســی های  اســت.  زمان بــر  بســیار 
نشــان می دهد  تجــارت  معــدن  صنعــت، 
ح  که طول می کشــد تــا یک طر مــدت زمانــی 
در مقیــاس ملــی ماننــد ســاختن یــک ســد، 
احــداث راه آهــن، جاده کشــی یــا … تکمیــل 
ســال   12 از  کمتــر  متوســط  طــور  بــه  شــود، 

نیست.
ح هــای عمرانــی در    بررســی رونــد اجــرای طر
کــی از آن اســت  گذشــته حا طــی ســال های 
کــه دولــت به عنــوان بازیگــر اصلــی در تأمین 
مدیریتــی  مالــی،  توانایــی  زیرســاخت ها، 
ح هــا  تمــام طر بــرای تکمیــل  را  فنــی الزم  و 

نــدارد. ایــن امــر ســبب شــده اســت حجــم 
و  ناتمــام  زیرســاختی  ح هــای  از طر انبوهــی 
کــه نه تنها  متوقــف به اقتصاد تحمیل شــود 
بــار مالی ســنگینی بــر بودجه دولــت تحمیل 
کشــور را  می کند، بلکه مســیر رشــد و توســعه 
نیز با اختالل مواجه ساخته اســت. بررسی ها 
ح هــای زیرســاختی اغلب  نشــان می دهد طر
مواجــه  احــداث  دوره  شــدن  طوالنــی  بــا 
مــدت  میانگیــن  کــه  نحــوی  بــه  هســتند، 
اجــرای پروژه هــای ملــی خاتمــه یافتــه بیش 
در  میدانــی  مطالعــات  اســت.  ســال   12 از 
کــه مهمتریــن  ســال 1396 نشــان می دهــد 
محدودیت های دولت در این بخش شــامل 

مــوارد ذیــل اســت:  تامیــن مالــی و حمایــت 
و  زیرســاختی  پروژه هــای  نیــاز  مــورد  مالــی 

مشکالت ظرفیت سازی نهادی

مطالعات و فرایند ارجاع پروژه
گذاری و تنظیم مقررات سیاست 

اســت  ممکــن  کــه  آنجــا  از  ترتیــب  ایــن  بــه 
بــه  نیمه تمــام  عمرانــی  ح هــای  تمامی طر
منابــع  کمبــود  همچــون  مختلفــی  علــل 
ح، شــرایط  مالــی، غیراقتصــادی شــدن طــر
نباشــند،  اجــرا  قابــل  و   ح  طــر بومی اجــرای 
اختیــار  منابــع در  بــه محدودیــت  توجــه  بــا 
ح هــای عمرانی  دولــت، اولویت بنــدی در طر

نیمه تمام امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
گفته معــاون اجرایــی دبیرخانه شــورای   بــه 
عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حــال 
کشــور وجود  کالن ملــی در  ح  حاضــر 48 طــر
گر ســاالنه  330 هزار میلیارد تومان  که ا دارد 
 بــه آن هــا اختصــاص یابــد، قاعدتــا بایــد طی

 5 سال خاتمه  یابند
کالن  ح  مصطفی کاظمی با بیان اینکه 4۷ طر
ملی در دولت دهم به تصویب رسیده است، 
در  ح  طــر  8 حــدود  تعــداد  ایــن  از  گفته بــود 
فاصلــه زمانــی 2 هفتــه ای پایــان دولت دهم 

به تصویب رسیده است.
اینکــه در زمــان تصویــب، اعتبــار  بــا وجــود   
ح هــا حدود  مــورد نیــاز بــرای اجرای ایــن طر
 2 هــزار و 5۷0 میلیارد تومان پیش بینی شــد 
ولــی در هیــچ یــک از اســناد، منبــع مالــی و 
گرفته  نحــوه تأمیــن اعتبار مــورد نیاز در نظــر 

 نشد/   خبر آنالین- 22 شهریور

 
دالیل تاخیر  در اتمام

وژه های ملی    پر
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صادرات خدمات فنی و مهندســی به عنوان 
کارآمدترین نوع صادرات، با چالش ها  یکی از 
که رفع  و مشــکالت عدیــده ای روبه رو اســت 
آنها نیازمند اقدامات حمایتی جدی در این 

حوزه است.
کشورهای  کسب درآمد ارزی  یکی از راه های 
توســعه یافته جهــان صــادرات خدمات فنی 
که نســبت به صــدور مواد  و مهندســی بــوده 
صادرکننــده  بــرای  و  اســت  ســهل تر  خــام 
خدمــات مزایــای مختلفــی ازجملــه انتقــال 
فّناوری، ایجاد اشــتغال، بهره وری و توســعه 
روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می آورد.

گذشــته همــواره روی صــدور  طــی دو دهــه 
خدمــات فنــی و مهندســی حســاب ویژه ای 
مزیت هــای  ازجملــه  اســت. چــون  بازشــده 
محســوب  منطقــه  در  کشــور  مهــم  رقابتــی 
که بازدهی خوبی در رشد صادرات  می شــود 

غیرنفتی را در بر خواهد داشت.
بــا وجود این، ازجمله مهم ترین نشــانه های 
داشــتن  جامــع  و  منســجم  برنامــه  فقــدان 
کنشــی اســت. متأســفانه صنعت  عملکــرد وا
کــه حداقــل 11 درصــد ســهم  کشــور  احــداث 
بــروز  بــا  می شــود،  شــامل  را  اقتصــاد  کل 
افــت  و  اخیــر  ســال  دو  اقتصــادی  بحــران 
همچنیــن  عمرانــی  بودجه هــای  چشــمگیر 
رکود فعالیت های زیرســاختی و ســاختمانی 
دیگــر نهادهای عمومی چون شــهرداری ها و 
شــرکت های دولتی دچار مشــکالت اساســی 

شده است.
ایــن  در  شــرکت ها  اغلــب  کنشــی  وا رویکــرد 
برون مــرزی  جدیــد  بازارهــای  یافتــن  حــوزه 
تولیــدی،  شــرکت های  همــه  اســت. 
صنعــت  مشــاور  مهندســین  و  پیمانــکاری 
احداث، به یک باره عزم توسعه فعالیت های 
کرده انــد. غافــل از آنکــه زمینــه  برون مــرزی 
همیــن صــدور خدمات ناشــی از تحریم های 
امریــکا و بی برنامــه بودن های دســتگاه های 
تحریم هــای  می تــوان  را  آن  کــه  ذی ربــط، 

داخلی نامید بسیار محدودشده است.
فقــدان برنامه ریزی هــای جامــع و آینده نگر، 
پیگیــری و پایــش پیوســته و مســتمر باعــث 
کــه روند رشــد نســبی صــادرات  شــده اســت 
که از ســال ۷6 تا 81 در  خدمــات مهندســی، 
یک دوره و با شــتاب بیشــتر از سال 81 تا 88 
پیــش رفتــه بــود، در دور اول تحریم هــا دچار 
کاهش و  افت نســبی شــود. ســپس، علیرغم 

یــا حــذف تحریم ها این نهــال نوپایش، هنوز 
جــان نگرفتــه بــه افــول دوره جدید ناشــی از 
ناآرامی هــای منطقــه ای به ویــژه در عــراق و 
ســوریه و ســپس تحریم هــای جدیــد دچــار 

شد.
کاال بــا صــادرات خدمــات تفاوتــی  صــادرات 
صــادر  کاال  کــه  زمانــی  زیــرا،  دارد.  اساســی 
می شــود، ارتباط آن با ســازنده، صادرکننده 
کشــور مبــدأ قطــع می گــردد، درحالی کــه با  و 
صادرات خدمات، ضمــن اینکه همه منافع 
کاال وجــود دارد حامالن خدمات،  صــادرات 
یعنــی متخصصــان و متفکــران ارتبــاط خود 
کشــور و جامعه هدف حفــظ می کنند و  را بــا 
ضمــن رســاندن منافــع مــادی و معنــوی به 
ج  کشــور یــک پل ارتباطــی بین داخــل و خار
پــل  ایــن  ایجــاد  برقــرار می ســازند.  را  کشــور 
تأثیــرات ارزشــمندی را در تعامــالت بعــدی 
می گــذارد و حتــی متعاقبــًا می توانــد بــه فتح 

کاالیی نیز منجر شود. بازارهای 
لــذا پرداختــن صــرف بــه عوامــل خارجــی و 
غفلــت از به کارگیــری ظرفیت هــای منطقــی 
داخلی برای توانمندســازی صــدور خدمات 
بــزرگ  اشــتباهی  شــک  بــدون  مهندســی 

اســت. بخشی نگری در مشکالت داخلی نیز 
نمی تواند نتیجه ای پایدار در رشد و تسهیل 

صادرات در برداشته باشد.
آن  بــه  کمتــر  مهمی کــه  مســائل  ازجملــه 
پرداخته شــده و شــاید توجــه و برنامه ریــزی 
حول آن زمینه ســاز رشد چشــمگیر صادرات 
بسترســازی  باشــد،  مهندســی  خدمــات 
صــدور خدمــات مهندســان مشــاور اســت. 
مقولــه  در  متــوازن  توســعه  به عبارت دیگــر 
صــادرات خدمــات مهندســی حکــم می کند 
در عرصــه خدمــات مهندســی، مهندســان 
باشــند.  صــادرات  پیش قــراوالن  مشــاور 
کــه  اســت  داده  نشــان  مطالعــات  کــه،  چرا
کشورهای درحال توسعه به منظور دستیابی 
به رقابت پذیری بیشــتر در بازارهای خارجی 
بر نقش نــوآوری در فرآیند صادرات خدمات 
ویــژه ای   توجــه  و  تمرکــز  مهندســی  و  فنــی 
می تواننــد  مشــاور  مهندســان  داشــته اند. 
عرصه را رصد و شناســایی، زمینه ها را آماده 

کنند. و حضور را پایدار 
کاال نیازمند  صدور خدمات هم مانند صدور 
شــناخت بــازار و بازاریابــی علمی اســت. این 
مهندســان  توســط  نحــو  بهتریــن  بــه  مهــم 
مشاور قابل انجام است. اغلب رقبای جدی 
در حــوزه صدور خدمات به دو نحو بازاریابی 
می کننــد: یــا با اســتفاده از تــوان مالی خود و 
تأمیــن مالــی مشــروط پروژه هــا مهندســی، 
کشــور مقصــد  کاال و پیمانــکاران خــود را بــه 
وارد می کننــد و یــا بــا مشــوق های صادراتــی 
طراحی هــای  بــه  مشــاور  مهندســان  بــرای 
کشــور مقصد می پردازند،  رایــگان یا ارزان در 
تــا مهندســان مشــاور بــا ایجــاد مزیت هــای 
رقابتــی و رانت هــای اطالعاتــی زمینــه صدور 
گروه های بعدی  کاال و خدمــات پیمانــکاری 

کنند. را فراهم 
امــکان  تضعیــف  بــا  و  کنونــی  موقعیــت  در 
بازارهــای  ایجــاد  بــرای  سیاســی  البی هــای 
جدیــد صــدور خدمــات شــاید راهــی ارزان تر 
و عملیاتی تــر از حمایــت مهندســان مشــاور 
برای ورود به بازارهای جدید و زمینه ســازی 
امــا،  نباشــند.  مربوطــه  بازارهــای  توســعه 
که این راه حل تجربه شده  کجاســت  مشکل 

به نحو موقتی استفاده نمی شود؟
گــر مســائل عمومی حــوزه صــدور خدمــات  ا
چــون تعدد نهادهــای تصمیم گیــری، موانع 
مالــی و بانکی و فقدان مشــوق های بیمه ای 
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کنار بگذاریم، نوع نگاه ناصحیح  و مالیاتی را 
گیــران دولتــی و خصوصــی بــه ایــن  تصمیــم 
حــوزه قابل تأمل ترین مســئله باشــد؛ جایی 
کــه در حوزه صدور خدمــات حجم و بازدهی 
مهندســی  خدمــات  صــدور  غیرمســتقیم 
مشاور فراموش می شود و تمام ظرفیت های 
)محــدود( امــروز صرف حل وفصل مشــکالت 
پیمانکاران صنعت احداث می شود. غافل از 
اینکه، در صورت حمایت، مهندسان مشاور 
اساســًا بــرای صــدور خدمات دشــواری های 

کمتری خواهند داشت. بسیار 
درگیــر ضمانت هــای بانکــی آن هــم با شــرایط 
دشــوار تحریمی نیســتند، بیمه های صادراتی 
دامنــه  مهم تــر  همــه  از  و  کم حجمی دارنــد 
فعالیــت مطالعاتی آن ها به یک قــرارداد ختم 
نشده، در یک طرح مطالعاتی بزرگ می توانند 
زمینــه ورود چندیــن تولیدکننــده و پیمانــکار 
را بــه پــروژه اجرایی فراهــم آورند و خــود نیز در 

حوزه خدمات نظارتی کاماًل مولد باشند.
از  حمایــت  مســتقیم  مزایــای  دیگــر  از 
خدمــات  صــدور  بــرای  مشــاور  مهندســان 
کــردن فرار مغزها  مهندســی امکان معکوس 
مجموعه هایــی  مشــاور  مهندســان  اســت. 
درصــد   80 حداقــل  کــه  دانش محورنــد 
کشــور  نیروهــای آن ها را متخصصان تراز اول 
تشــکیل می دهند. در ســال های اخیر افزون 
غ التحصیــالن  فار مســتقیم  مهاجــرت  بــر 
زبــده  نیروهــای  از  بســیاری  دانشــگاهی 
ســرمایه  بــر  افــزون  کــه  مشــاور  مهندســان 
علمــی، ســرمایه تخصصــی صنعــت احــداث 
نیز محسوب می شــوند و در پروژه های بزرگ 
ملــی تجربیــات ذی قیمتی اندوختــه بودند، 
افــت اعتبــارات  بــه دلیــل رکــود دامنــه دار و 
کرده اند. در مطالعات  عمرانی عزم مهاجرت 

کــه هــر ســه  مرتبــط نشــان داده شــده اســت 
ج تحقیق و توســعه،  شــاخص نــوآوری مخــار
نــوآوری افــراد غیرمقیم و نــوآوری افراد مقیم 
اثــر مثبــت و معنــاداری بر صــادرات خدمات 

فنی و مهندسی دارد.
درصورتی که صدور خدمات مهندسی مشاور 
رشــد یابــد، اشــتغال مســتقیم متخصصــان 
به ســرعت قابل حصول اســت. به ویژه آنکه، 
پروژه هــای  در  می تواننــد  مهاجــر  نیروهــای 
مقصــد نیــز می تواننــد یک بــار دیگــر جــذب 
فرآینــد معکــوس  مهندســان مشــاور شــده، 
حــذف نیروهــای متخصــص را رقــم زده و بــار 

کشور مؤثر باشند. دیگر در اقتصاد 
کندی روند  که باعث  از مشــکالت مهم دیگر 
شــده،  مشــاور  مهندســان  خدمــات  صــدور 
کوچــک بــودن اغلــب  تــوان مالــی محــدود و 
اغلــب  در  اســت.  کشــور  مشــاور  مهندســان 
خدمــات  صــادرات  در  موفــق  کشــورهای 

مهندسی، مهندسان مشاور دارای سازمانی 
بــزرگ، قدرتمند با توان مالی، فنی و حقوقی 
مــا  کشــور  در  کــه  مــوردی  هســتند.  وســیع 
بســیار نادر اســت. به دالیل مشخص، اغلب 
کوچک یا متوسط  کشــور  مهندســان مشــاور 
هســتند و مــا مهندســان مشــاور خصوصــی 
بــا بیــش از 1000 نیــروی مهندســی نداریــم یــا 

انگشت شمارند.
از  پــس  موضــوع  ایــن  مهــم  دالیــل  از 
کار جمعــی شــاید نــوع  ریشــه های فرهنگــی 
سیاســت گذاری غلط و فقــدان حمایت های 
گیــر در نظام فنی اجرایی و برنامه وبودجه  فرا
کوتاهی  که باعث شــده در دوره  کشــور اســت 
جمــع 800 تا 1000 مهندس مشــاور به جمعی 
افــزون بــر 3000 مهنــدس مشــاور بالغ شــود. 
توانــی  کــه  کوچکــی  مهندســی  گروه هــای 
امکانــات  و  انــدک  ریســک پذیری  محــدود، 
کــم دارنــد و فاقد واحدهــای حقوقی و  مالــی 
مالی هســتند فکــر ورود به بازارهــای جهانی 

هم بر ایشان دور از ذهن است.
در چنیــن شــرایطی بایــد عمیقــًا بــه موضوع 
ورودی جــدی و ســریع داشــته و بــا بــاور بــه 
که صــدور خدمــات با موتــور مولد  ایــن مهم 
مهندســان مشــاور می توانــد تضمین شــده و 
موفــق باشــد، باید خیلــی جدی ایــن صنف 
کرد. تعریــف پروژه های مطالعاتی  را حمایــت 
کشــورهای مقصــد با تأمیــن مالی داخلی  در 
حتــی می تواند از تأمین یــا حمایت اخذ یک 
ضمانت نامــه بانکــی پیمانــکاری در شــرایط 
 فعلــی ســهل تر و ارزان تــر باشــد.  لیکــن ثمــره

 مســتقیم آن در صدور خدمات بعدی و رشــد 
اشتغال مؤثر متخصصان بی تردید  چشمگیرتر 

و  مؤثرتر  خواهد بود.  / خبرگزاری صما

در  مطالعاتــی  پروژه هــای  تعریــف   
کشــورهای مقصــد بــا تأمیــن مالی 
داخلــی حتــی می توانــد از تأمین یا 
ضمانت نامــه  یــک  اخــذ  حمایــت 
شــرایط  در  پیمانــکاری  بانکــی 
باشــد.  ارزان تــر  و  ســهل تر  فعلــی 
لیکــن ثمــره مســتقیم آن در صــدور 
خدمات بعدی و رشد اشتغال مؤثر 
متخصصان بی تردید چشمگیرتر و 

مؤثرتر خواهد بود.
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کسرحق بیمه سهم درمان
 از درآمد مشمول مالیات 

کســرمالیات از  حــق بیمه  بنــا بــه درخواســت اعضــای ســندیکا در خصوص نحــوه عمل 
حقــوق  بگیــران از درآمــد مشــمول مالیــات بــا توجه بــه مفــاد رای دیوان عدالــت اداری 
خ  خ 11تیرماه 1398 ســندیکا طــی نامه شــماره 98/60929مور بــه شــماره9۷/1۷10 مور
98/06/3 از دفتــر فنــی ســازمان امــور مالیاتــی معافیــت ســهم بیمــه شــده از پرداخــت 
خ  مالیات را استعالم نمود. سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره 232/10046/ص مور
که جهت اطالع اعضای محترم سندیکا رای  98/06/09 پاسخ را به سندیکا اعالم نمود 
خ 98/05/14   و مکاتبــات صــورت  دیــوان عدالــت اداری و بخشــنامه 20/98/44مــور

ج می گردد. گرفته و نظر سازمان امور مالیاتی عینًا در

ق
ا� ب

� مکا�ق
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موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت »می تواند 
کســر  دو هفتم از ســهم حق بیمه پرداختی  صرفًا با 
بخشــنامه  بنــد 2  از  بیمــه شــده«  بگیــران  حقــوق 
کل  رئیــس  19418؍4385؍211-7؍11؍1383  شــماره 

کشور سازمان امور مالیاتی 
کی بــه موجب دادخواســتی ابطال  کار: شــا گــردش   
کسر دو هفتم از سهم حق  عبارت »می تواند صرفًا با 
بیمــه پرداختی حقوق بگیران بیمه شــده« از بند 2 
19418؍4385؍211-7؍11؍1383  شــماره  بخشــنامه 
کشــور را خواســتار  کل ســازمان امور مالیاتی  رئیــس 
کرده اســت  شــده و در جهت تبیین خواســته اعالم 

که:
 " با ســالم و احترام، ضمن تقدیم بخشــنامه شماره 
کل ســازمان  19418؍4385؍211-7؍11؍1383 رئیس 
کشــور، به اســتحضار می رســاند بنا به  امــور مالیاتی 
مــاده 137 قانــون مالیاتهای مســتقیم، هزینه های 

رای دیوان عدالت اداری 
درباره سهم حق بیمه 

پرداختی حقوق بگیران

ق
ا� ب

� مکا�ق
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درمانــی پرداختــی هــر مؤدی بابــت معالجه، 
همچنیــن حــق بیمــه پرداختــی هر شــخص 
بابــت  ایرانــی  بیمــه  بــه مؤسســات  حقیقــی 
انــواع بیمه هــای عمــر و زندگــی و بیمه هــای 
کسر  درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی 
که  می گــردد و در ایــن مــاده نــه ذکــری از این 
چه ســهمی از پرداختی بیمه شــدگان تأمین 
کسر  اجتماعی از درآمد مشــمول مالیاتشــان 
شــود شــده نه اختیاری بــه ســازمان مالیاتی 
جهت تعیین این میزان داده شده اما در بند 
2 بخشنامه مورد اعتراض، بدون ذکر مبنای 
کســر دو هفتــم از ســهم  محاســبه »صرفــًا بــا 
حــق بیمــه پرداختــی حقــوق بگیــران بیمــه 
که  شــده« تأمیــن اجتماعــی موافقت شــده، 
گر هم ســازمان امــور مالیاتی اختیاری  حتی ا
برای تعیین این میزان می داشت، باز هم در 
مغایــرت با مــاده 29 قانون تأمیــن اجتماعی 
کــه بــر مبنــای آن » نــه درصــد از مأخــذ  بــود 
محاســبه حق بیمــه مذکور در مــاده 28 این 
قانون حســب مــورد برای تأمیــن هزینه های 
ناشی از مـــوارد مـــذکور در بندهـــای الف و ب 
مــاده 3 ایــن قانــون )حــوادث و بیماریهــا و 
بــارداری( تخصیــص می یابــد و بقیه به ســایر 
تعهــدات اختصــاص خواهــد یافــت.« لــذا بــا 
کســر دو هفتم  عنایت به اینکه تعیین مبنای 
ج  از ســهم حــق بیمه پرداختــی، اساســًا خار
کل ســازمان امور  از حــدود اختیــارات رئیس 
کشــور بــوده، در مغایرت بــا ماده 29  مالیاتی 
قانــون تأمیــن اجتماعــی نیز می باشــد، از آن 
مقــام عالــی درخواســت ابطــال ایــن مبنــای 
کســر غیــر قانونی و حذف عبــارت » می توانند 
کســر دو هفتــم از ســهم حــق بیمــه  صرفــًا بــا 
پرداختــی حقــوق بگیران بیمه شــده« از بند 
19418؍4385؍211- شــماره  بخشــنامه   2

7؍11؍1383 را دارم." 
 متــن بخشــنامه مــورد اعتــراض بــه قــرار زیــر 

است:

 " بخشنامه شماره 19418؍4385؍211
 در خصوص حق بیمه های 

درمانی و درآمد حقوق  شماره: 
211؍4385؍19418- 7؍11؍1383 

 ســازمان امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان- 

کل امور مالیاتی  شــورای عالی مالیاتی- اداره 
استان- دفتر فنی مالیاتی- اداره کل- هیأت 
دادســتانی  دفتــر-  انتظامی مالیاتــی-  عالــی 
هیأتهــای  دبیرخانــه  انتظامی مالیاتــی- 
موضــوع مــاده 251 مکــرر- پژوهشــکده امــور 
اقتصــادی-  امــور  دانشــکده  اقتصــادی- 
جامعــه حســابداران رســمی ایران- ســازمان 

حسابرسی
10081؍4006-30؍4 شــماره  بخشــنامه  پیــرو    

خ 1؍2؍1381 چــون در خصــوص اجــرای   مــور
حکــم مــاده 137 قانون مالیاتهای مســتقیم 
مصــوب اســفند مــاه 1366 و اصالحیه هــای 
پرداختــی  بیمــه  حــق  خصوصــًا  آن  بعــدی 
حقــوق بگیــران بابــت بیمه عمــر و بیمه های 
بـــه صــورت مســتمر و  کــه معمــواًل  درمـــانی 
طــرف  از  می شــود  انجــام  ماهیانــه  اقســاط 
کارفرمایــان و مؤدیان  ادارات امـــور مالیاتــی، 
لــذا  ح شــده اســت،  مالیاتــی ســواالتی مطــر

موارد زیر را یادآور می گردد:
............... -1 

کارفرمایان بیمه شــدگان سازمان تأمین   -2 
کســر دو هفتم  اجتماعــی می تواننــد صرفــًا با 
از ســهم حــق بیمــه پرداختی حقــوق بگیران 
شــدگان  بیمــه  کارفرمایــان  و  شـــده  بیمــه 
ســازمان خدمات درمانی و ســایر مؤسســات 
کل  کســر  گــر ایرانــی نیــز می تواننــد بــا  بیمــه 
ســهم حــق بیمــه پرداختــی حقــوق بگیــران 
بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید 
میزان آن در فهرســتهای حقوق، تسلیمی به 
اداره امــور مالیاتــی ذیربــط مالیــات متعلق را 
کل ســازمان امور  محاســبه نماینــد.- رئیس 

مالیاتی " 
 در پاســخ به شــکایت مذکــور، مدیــرکل دفتر 
بــه  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  حقوقــی 
15827؍212؍ص- شــماره  الیحــه  موجــب 

که: 17؍7؍1397 توضیح داده است 

 " جناب آقای دربین
 مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان 

عدالت اداری
 با سالم و احترام

کالســه 9701710 و بــه شــماره   در خصــوص 

موضــوع   9709980905800694 پرونــده 
دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته 
کســر دو  ابطــال عبــارت »می تواننــد صرفــًا بــا 
هفتــم از ســهم حــق بیمــه پرداختــی حقوق 
بگیران بیمه شــده« بند 2 بخشــنامه شماره 
19418؍4385؍211-7؍11؍1383 ســازمان امور 
کشــور، ضمــن ارســال تصویــر نامــه  مالیاتــی 
کـــه  32267؍232؍د-27؍6؍1397  شــماره 
بـــه دادخـــواست مشــارالیه تهیــه  پـــاسخ  در 

گردیـده به استحضار می رساند:

 1- در خصوص عدم مغایرت بند 2 
بخشنامه مذکور با ماده 137 قانون 

مالیاتهای مستقیم توضیحات به شرح 
زیر می باشد: 

مالیاتهــای  قانــون   137 مــاده  اســاس  بــر   
اصالحــی  و  3؍12؍1366  مصــوب  مســتقیم 
بیمــه  حــق   ...  « 27؍11؍1380  مصــوب 
پرداختــی هــر شــخص حقیقی به مؤسســات 
بیمه ایرانی بابت انواع بیمه عمر و بیمه های 
کسر  درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی 
می گــردد« با عنایت به ماده 28 قانون تأمین 
اجتماعــی » حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان 
ســال 1354 به میزان بیســت و هشت درصد 
که هفــت درصــد آن بر  مــزد یــا حقــوق اســت 
عهده بیمه شــده و هجده درصد آن بر عهده 
کارفرمــا و ســه درصد به وســیله دولت تأمین 
خواهد شــد.« و حســب تبصره 1 همان ماده 
کارفرما  » از اول ســال 1355 حق بیمه ســهم 
بیمــه شــده  یــا حقــوق  مــزد  بیســت درصــد 
خواهــد بــود و با احتســاب ســهم بیمه شــده 
کل حق بیمه به ســی درصد  کمــک دولــت  و 
گونه  مــزد یا حقوق افزایــش می یابد.« همان 
که در این ماده بیان شــده ســهم بیمه شــده 
هفــت درصد از حق بیمه اســت. بــا توجه به 
 « 108416؍5013-3؍12؍1382  شــماره  نامــه 
کل امــور فنــی بیمــه شــدگان ســازمان  اداره 
تأمیــن اجتماعــی از تاریــخ 1؍1؍1355 بــه بعــد 
واحــد   2 کارمنــد  ســهم  بیمــه  حــق   %70 از 
جهــت امــور درمانی و 5 واحد به ســایر موارد 
تخصیــص می یابــد. با لحــاظ اینکــه در ماده 
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137 قانــون مالیاتهــای مســتقیم حــق بیمه 
پرداختی هر شخص بابت بیمه های درمانی 
کســر  مــؤدی  مالیــات  مشــمول  درآمــد  از 
می گردد و با توجه به اینکه صرفًا 2 واحد از 7 
واحــد حق بیمه پرداختی بیمه شــده جهت 
امــور درمانــی تخصیــص می یابــد، بر اســاس 
بند 2 بخشنامه شــماره 19418؍4385؍211-
کارفرمایــان  7؍11؍1383 مقــرر شــده اســت » 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  شــدگان  بیمــه 
کســر دو هفتــم از ســهم حــق بیمــه  صرفــًا بــا 
پرداختی حقوق بگیران بیمه شــده از درآمد 
آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق 
تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات 

متعلق را محاسبه نمایند.

    2- در خصوص عدم مغـایرت بنـد 2 
 بخشنامـه مـذکور بـا ماده 29 قانون تأمین

 اجتماعی توضیحات زیر ارائه می شود:
 بر اســاس ماده 29 قانون تأمین اجتماعی » 
نه درصد مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در 
ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین 
هزینه های ناشــی از موارد مذکور در بندهای 
تخصیــص  قانــون  ایــن   3 مــاده  ب  و  الــف 
می یابــد و بقیه به ســایر تعهــدات اختصاص 
خواهد یافت.« 9 درصد مذکور مجموع سهم 
کارفرمــا )6%( و دولت)%1(  بیمه شــده )%2(، 
مأخذ محاســبه حق بیمه می باشــد. نظر به 
توضیحــات مذکــور در بنــد 1 ایــن الیحــه و بــا 
توجه به تعیین ســهم 2 درصدی بیمه شده 
که در ماده  از 9% مأخذ محاســبه حق بیمــه 

29 قانون بدان اشــاره شده و به لحاظ اینکه 
صرفــًا 2 واحــد از 7 واحــد ســهم بیمــه شــده 
جهــت تأمین هزینه هــای ناشــی از حوادث، 
بیماریها و بارداری )درمان( تخصیص یافته، 
بنــد 2 بخشــنامه مــورد شــکایت مغایرتــی با 
مفاد ماده 29 قانون تأمین اجتماعی ندارد.

 بــا لحــاظ مراتــب فــوق و عــدم مغایــرت بند 
19418؍4385؍211- شــماره  بخشــنامه   2
7؍11؍1383 بــا مــاده 137 قانــون مالیاتهــای 
مســتقیم و ماده 29 قانــون تأمین اجتماعی 
رســیدگی و صــدور رأی شایســته مبنــی بــر رد 
کی، مورد درخواست می باشد."  شکایت شا

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 
11؍4؍1398 با حضــور معاونین دیوان عدالت 
اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب 
دیوان تشــکیل شــد و پس از بحث و بررســی 
ح زیــر بــه صــدور رأی  کثریــت آراء بــه شــر بــا ا

کرده است. مبادرت 

رأی هیأت عمومی
مالیاتهــای  قانــون   137 مــاده  اســاس  بــر 
مســتقیم، هزینه هــای درمانــی پرداختــی هر 
مــؤدی بابــت معالجه خود یا همســر و اوالد و 
پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک 
سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی 
هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی 
بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های 
مــؤدی  مالیــات  درآمــد مشــمول  از  درمانــی 
کســر می گردد. همچنین بــه موجب ماده 29 
قانــون تأمین اجتماعــی » ُنه درصــد از مأخذ 

محاســبه حــق بیمه مذکــور در مــاده 28 این 
قانون حســب مورد بــرای تأمیــن هزینه های 
ناشی از موارد مذکور در بندهای )الف( و )ب( 
مــاده 3 ایــن قانون تخصیــص می یابد و بقیه 
به ســایر تعهدات اختصــاص خواهد یافت.« 
بنابــه مراتــب فــوق بنــد 2 بخشــنامه شــماره 
کل  رئیــس  19418؍4385؍211-7؍11؍1383 
که بر اســاس آن  کشــور  ســازمان امور مالیاتی 
کارفرمایان بیمه شدگان  که  مقرر شــده است 
ســازمان تأمیــن اجتماعی می تواننــد صرفًا با 
کســر دو هفتــم از ســهم حــق بیمــه پرداختی 
کارفرمایان بیمه  حقوق بگیران بیمه شــده و 
شــدگان ســازمان خدمــات درمانــی و ســایر 
گر ایرانی نیز می توانند با کسر  مؤسسات بیمه 
کل ســهم حق بیمــه پرداختی حقوق بگیران 
بیمه شــده خود از درآمد حقوق آنان و با قید 
میــزان آن در فهرســتهای حقوق تســلیمی به 
اداره امــور مالیاتی ذی ربط، مـــالیات متعلق 
کســر دو هفتـــم  را محاسبـــه نماینــد از جهت 
از ســهم حـــق بیمه پـــرداختی حقوق بگیران 
بیمه شده مغایـــر بـــا حکم مقرر در مـاده 137 
قـــانون مالیاتهای مســتقیم و ماده 29 قانون 
تأمیــن اجتماعــی اســت و بــه اســتناد بنــد 1 
ماده 12 و مـــاده 88 قانون تشــکیالت و آیین 
دادرســی دیــوان عدالت اداری مصوب ســال 

1392 ابطال می شود./ 
  مرتضی علی اشراقی
 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نشست
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بررسی پیشنهاد اصالح آیین نامه
 مشاغل سخت و زیان آور

گفــت   هشــتاد و هشــتمین نشســت شــورای 
عصــر  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  وگــوی 
بررســی  منظــور  بــه   شــهریور   11 دوشــنبه 
پیشــنهاد اصالح آئین نامه مشــاغل ســخت 
و زیــان آور، مراتــب اعتراض بــه فرآیند صدور 
کار ساختمانی ناشی از اجرای  پروانه و پایان 
الیحــه  اصــالح  قانــون  اجرایــی  نامــه  آئیــن 
گســترش فضای ســبز شهرها  قانونی حفظ و 

مصوب 1359 شورای انقالب برگزار شد.
امــور  ایــن نشســت فرهــاد دژپســند وزیــر  در 
اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت، شــافعی رئیس اتــاق ایران، 
محسن هاشــمی رئیس شــورای شــهر تهران، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحســن 
اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  مقــام  قائــم  زدا 
حســین ســالح ورزی نایــب رئیس اتــاق ایران 
و نماینــدگان قوای مقننــه و قضائیه، اعضای 
گروهی از فعاالن بخش  شــورای شــهر تهران و 
خصوصی  ,  و نمایندگان سندیکای شرکتهای 

ساختمانی ایران حضور داشتند.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در ابتــدای ایــن 

نشســت، بــه مناســبت هفتــه دولــت بــا ارائه 
که آمــار و ارقــام چند ماه  کــرد  کیــد  گزارشــی تأ
اقتصــادی  مختلــف  حوزه هــای  در  گذشــته 

امیدوارکننده است.
گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، برگشــت  به 
شــیب صعودی تــورم ماهانه، مثبت شــدن 
تراز تجاری، رشــد 28 درصدی صدور پروانه 
بهــره بــرداری و رشــد 30 درصــدی صادرات 
غیرنفتــی بــه لحــاظ وزنــی جــزو مهــم تریــن 
عالئــم امیدوارکننــده در فضــای اقتصــادی 

کشور بوده است.
کرد: با توجه به این آمار  دژپســند خاطرنشان 
و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می توان 
انتظــار داشــت تا با همــکاری یکدیگر شــرایط 
مطلــوب تری را رقم بزنیم. او در همین زمینه 
از فعــاالن بخش خصوصــی و صادرکنندگان و 
واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری 
بیشــتر آن ها بــرای بهبود وضعیــت اقتصادی 

کشور در شرایط سخت موجود شد.
در ادامــه شــافعی رئیــس اتــاق ایــران، ضمــن 
خوشامدگویی به نماینده جدید قوه قضائیه، 

بــه انتقــاد از نحــوه بررســی الیحــه اصالحــی 
قانــون تجارت در مجلــس پرداخت و تعجیل 
کننده دانست. در بررسی این الیحه را نگران 

یکــی  را  تجــارت  قانــون  ایــران  اتــاق  رئیــس 
گفــت: عجلــه در  مــادر دانســت و  از قوانیــن 
اصــالح ایــن قانــون بــدون شــک مــی تواند بر 

فعالیت های تجاری اثرگذار باشد.
شــافعی افزود: عالوه بر این، مجلس باید نظر 
کــه با توجه  کند  بخــش خصوصــی را نیــز اخذ 
بــه تعجیل در بررســی این الیحــه،  توجهی به 

نظرات بخش خصوصی هم نشده است.
رئیــس اتــاق ایــران در ادامه ســخنان خــود با 
اشــاره به پیوســتن ایران به اتحادیه اوراسیا و 
پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا 
کید کرد فعاالن اقتصادی باید از این فرصت  تأ
گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند. و 

را  مرکــزی  بانــک  اقــدام  همچنیــن  شــافعی 
کمیتــه دائمــی متشــکل از اتــاق  در تشــکیل 
بازرگانــی، اتــاق اصنــاف و اتــاق تعــاون ارزنده 
سراســری  اجــالس  برگــزاری  از  و  کــرد  تلقــی 
بخــش  و  دولــت  وگــوی  گفــت  شــوراهای 
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 نشست

خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.
گزارش  کرد؛  رئیس اتاق ایران همچنین اعالم 
گانه در  چگونگــی حضــور اعضــای قــوای ســه 
گفت وگوی بخش خصوصی  نشست شورای 
و دولت تهیه و تا پایان شــهریورماه به روسای 

گانه اعالم خواهد شد. قوای سه 

بررسی دستور جلسه های هشتاد و 
هشتمین نشست شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی
گفت  وگوی  در اولین دســتور جلســه شــورای 
دولــت و بخش خصوصــی، مراتب اعتراض به 
کار ســاختمانی  فرآینــد صــدور پروانــه و پایان 
ناشــی از اجــرای آییــن نامــه اجرایــی »قانــون 
گســترش فضای  اصالح الیحه قانونی حفظ و 
ســبز شــهرها مصــوب 1359 شــورای انقالب« 

مصوب سال 1388 بررسی شد.
حســین ســالح ورزی در توضیــح ایــن دســتور 
 Doing Business گــزارش ســاالنه بــا اشــاره به 
گزارش 2018 میالدی از سوی  افزود: بر اساس 
بانــک جهانــی، ایران با امتیــاز ۷8.۷ در رتبه 
گــر اخذ مجوزهای ســاخت وســاز قرار  25 نما
که ایران وضعیت مناسبی  گونه ای  دارد. به 
گزارش 2019 به  کرد اما در  کسب  را در منطقه 
دلیل اضافه شــدن مرحلــه اخذ مجوز ایمنی 
از آتــش ســوزی بــه مــدت 30 روز و همچنین 
اضافه شــدن هزینه های دیگر ازجمله هزینه 
گر  کشور در این نما مهندس ناظر و... امتیاز 
که به همان نســبت  کاهش یافت  به 8۷.96 

گر از 61 به 86 رسید. هم  رتبه نما
بــر اســاس توضیحــات نایــب رئیــس پارلمان 
بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه 
کشــور جایــگاه  و شــمال آفریقــا و در بیــن 1۷ 
گذشــته  کــه در ســال  دهــم را دارد، درحالــی 

رتبه چهارم را داشت.

گر بانک  کــرد: ا ســالح ورزی همچنیــن اظهار 
جهانــی در ســال 2020 فرایند جدید ســاخت 
کار ساختمانی  وســاز در صدور پروانه و پایان 
را مــورد بررســی قرار دهــد مجددا رتبــه ایران 
کاهــش خواهــد یافــت. او در همیــن زمینــه 
بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید 
در حوزه فضای ســبز را به منظور جلوگیری از 

سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.
محسن هاشــمی در همیــن زمینــه بــه ارائــه 
توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان ها 

را موظف به بررسی این موضوع دانست.
کمتریــن  گفــت:  رئیــس شــورای شــهر تهــران 
که  کار  زمان ممکن برای صدور پروانه شروع 
مربــوط بــه مناطــق 6 و ۷ اســت، 30 روز و در 

کاری است. مناطق 1 و 3، از 60 تا ۷0 روز 
پــس از توضیحات هاشــمی و زهرا صدراعظم 
نوری عضو شــورای شــهر تهران، مقرر شــد تا 
گفت وگوی  پیشــنهادهای دبیرخانه شورای 
دولــت و بخــش خصوصــی مبنی بــر بازنگری 
و اصــالح آیین نامه اجرایی مــاده یک قانون 
گســترش فضای ســبز مصوب 1389  حفظ و 
و اصالحــی 1394 بــا رعایــت مــوارد مشــروط 
و اصــالح رویــه درخواســتی شــورای شــهر در 
شــورا  کارگروه هــای  و  تخصصــی  جلســات 

مفصاًل بررسی شود.
اصــالح  پیشــنهاد  نشســت،  ایــن  ادامــه   در 
بــه  آور  زیــان  و  نامــه مشــاغل ســخت  آییــن 
گفت  عنوان دومین دســتور جلســه شــورای 
وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در دســتور 
گرفت. الزم به ذکر اســت ســندیکای  کار قــرار 
شــرکت های ســاختمانی ایــران  از ســال 94 
موضوع اصالح آئین نامه اجرایی را از شورای 
ح  که پس از طر گفتگو درخواســت نموده بود 
گفتگــو  شــورای  اصلــی  جلســه  در  موضــوع 
گردیــد طــی جلســات  در ســال 94 مصــوب 

کار و  کارشناســی بــا حضور نماینــدگان وزارت 
بهداشت وتامین اجتماعی موضوع بررسی و 
که در ســه سال اخیر  گردد  به شــورا منعکس 
گفتگــو برگزار  جلســات در دبیرخانــه شــورای 
ح شــد تا اینکــه در این  گردیــد و نظــرات مطر

ح شد . جلسه موضوع مطر
آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور 
کار، بهداشــت  بــه پیشــنهاد وزارتخانه هــای 
 85 ســال  در  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  و 
که  توســط هیات وزیــران به تصویب رســیده 
کارگران و  مهــم ترین هدف آن حفظ حقــوق 

سالم سازی محیط مشاغل است.
نماینــده ســازمان تامیــن اجتماعــی در ایــن 
اصلــی  هــدف  کــرد:  خاطرنشــان  نشســت 
تدویــن ایــن قانــون فرامــوش شــده و فقــط 
مــوارد مربوط به بازنشســتگی زودتــر از موعد 
کارگــران در این قانون برجســته شــده اســت 
کــه همیــن امــر منجر بــه تحمیــل هزینه های 
هنگفــت بــه ســازمان تامین اجتماعی شــده 

است.
برداشــت ســلیقه ای از قانــون و عــدم ابــالغ 
کارفرمایان  آرای مشــاغل سخت و زیان آور به 
از مهــم ترین مشــکالت این آیین نامه اســت 
گفتــه زدا قائــم مقــام ســازمان تامیــن  کــه بــه 
اختیــارات،  تفویــض  جــای  بــه  اجتماعــی 
بالعکس مسئولیت های متعددی را به گردن 

سازمان تامین احتماعی انداخته است.
نماینــدگان  نظــرات  ارائــه  بــه   توجــه  بــا 
از  پــس  خصوصــی   بخــش  و  دســتگاه ها 
صحبتهــای اعضای حاضر و اعالم مشــکالت 
مشاغل سخت و زیان آور  با تصمیم وزیر امور 
اقتصــاد مقرر شــد پیشــنهادات ظــرف 10 روز 
گوی دولت  گفت و  کاری به دبیرخانه شورای 
و بخش خصوصی ارســال و  سپس در جلسه 
گیری شود. بعدی شورا بر مبنای آن تصمیم 

نشست
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فعــاالن  مجمــع  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر   
کشــور  اقتصــادی ایــران و ســوریه، از عــزم دو 
دوجانبــه  همکاری هــای  پیشــبرد  بــرای 

اقتصادی خبر داد.
محمد اســالمی که همراه با هیاتــی از فعاالن 
کــرده بــود  بخش خصوصــی بــه ســوریه ســفر 
اقتصــادی  مقامــات  از  قدردانــی  ضمــن 
کشــور ســوریه از جملــه ســفرای ایــران و اتاق 
گفــت: اتاق هــای  بازرگانــی ایــران و ســوریه، 
کشــور تشکیل شد  مشــترک بازرگانی بین دو 
و امیدواریم هیات مشــترک نیز استقرار پیدا 
گام های اشتغال در راستای نیاز  کند و اولین 
به بازســازی و توســعه روزمره نیازهای مردم 

سوریه برداشته شود.
بخــش  جــدی  حضــور  خواســتار  اســالمی، 
کشــور ســوریه  خصوصــی ایــران در بازســازی 
کیفیت زندگی مردم را یکی از  شد و باالبردن 
مهم ترین اهداف توسعه زیرساخت ها اعالم 

کرد.
هیــات  حضــور  کــرد:  اسالمی خاطرنشــان 
گســترده  ایرانــی در ایــن شــرایط و بــا حضــور 
اســت آن  از  کــی  حا خصوصــی   بخــش 
آماده انــد ایــران  اقتصــادی  فعــاالن  کــه    
آفرینــی نقــش  ســوریه  بازســازی  در  تــا    

کنند.  
صرفــا  را  تحریم هــا  شهرســازی،  و  راه  وزیــر 

کشــورها  ابــزاری برای جلوگیری از پیشــرفت 
اســالمی ایران  جمهــوری  افــزود:  و  دانســت 
تجربــه 40 ســاله تحریم هــا را دارد و در طــول 
کنــد و آماده  ایــن ســالها توانســته پیشــرفت 
که تجربیات خــود را در ایــن زمینه به  اســت 

کند. کشور دست، سوریه منتقل 
وی بــا اشــاره بــه حضــور بیــش از 60 شــرکت 
ایرانی در نمایشــگاه بین المللی ســوریه، ابراز 
کــرد: آشــنایی تجــار و صاحبــان  امیــدواری 
صنایع با طرف های مقابل در این نمایشگاه 
گیرد و آن ها بتوانند با یکدیگر تبادل  صــورت 

کنند. اطالعات 
کــه صاحبــان  کــرد  اســالمی ابراز خوش بینــی 
یکدیگــر  بــا  بتواننــد  کشــور  دو  صنایــع 
تفاهم نامه هــای تجــاری و اقتصــادی امضــا 
کننــد و قراردادهایــی بیــن دو طــرف منعقــد 
و  ســوریه  بازســازی  طریــق  ایــن  از  تــا  شــود 
توســعه تبادالت تجاری ســرعت بیشتری به 

گیرد. خود 
کرد: دولت های  وزیر راه و شهرســازی عنوان 
و  موانــع  رفــع  جهــت  در  ســوریه  و  ایــران 
برنامــه  پیشــبرد  منظــور  بــه  تســهیل گری 
همکاری هــای اقتصــادی مصمم هســتند و 

گام های خوبی در این زمینه برداشته ایم.
کرد؛ به پشــتوانه این  اســالمی ابراز امیدواری 
کشــور شناســایی  فعالیت ها توانایی های دو 

شــود تــا بتــوان بــا تســهیل گری روند توســعه 
تبــادالت تجــاری و همکاری هــای فیمابیــن 
ســوریه  بازســازی  منظــور  بــه  را  مهندســی 

گسترش بخشید. سرعت و 
محمــد ســامر خلیــل، وزیــر اقتصــاد ســوریه 
گزارشــی پس از پایان ســفر  همچنین از تهیه 
که  هیــات تجاری ایرانی به ســوریه خبــر داد 
اقتصــادی و  حــاوی نقطــه نظــرات فعــاالن 
کشور به منظور توسعه روابط دو  مقامات دو 

کشور است.
صــورت  توافقنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کرد:  گرفتــه میان ایران و ســوریه خاطرنشــان 
کــه بایــد  یکــی از مهم تریــن توافقنامه هایــی 
کاالهــای  از  عــوارض  حــذف  شــود  اجرایــی   
ایرانــی و ســوری اســت تــا فعــاالن اقتصــادی 
کامــال آزاد کشــور بتواننــد در یــک منطقــه   دو 

کنند.  تجارت 
وزیــر اقتصــاد ســوریه، تهیــه بانــک اطالعاتی 
از فعالیت هــای اقتصــادی در ایران  و ســوریه 
ارابــه  ادامــه  در  و  دانســت  اهمیــت  حایــز  را 
روابــط  توســعه  بــرای  خــود  پیشــنهادهای 
فعــاالن اقتصــادی ایران و وســوریه خواســتار 
و  بیمــه  شــرکت  تجــاری،  بانــک  تاســیس 
کشــور  شــرکت های صرافی مشــترک میان دو 

شد.
۷ شهریور- ایلنا

 وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

حضور جدی بخش خصوصی ایران
 در بازسازی کشور سوریه
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 نشست

مقدمه
تــا یــک دهــه پــس از انقــالب، هنــوز احداث 
کشــور متکــی بــه طراحــی و ســاخت  ســد در 
ابتــدای  از  و  بــود  ج  تجهیــزات ســد در خــار
گیــری فعالیت  دهــه هفتــاد همزمان بــا اوج 
فنــی  توانایی هــای  ایــران،  در  سدســازی 
گذاشــت  صعــود  بــه  رو  تجهیــزات  ســاخت 
کنــون ایــن صنعــت در طراحــی،  بطوریکــه ا
ســاخت و نصــب تجهیــزات بــه میــزان قابل 
توجهــی خودکفا می باشــد. با ایــن وجود در 
حال حاضر صنعت اســتراتژیک و حیاتی آب 
و شرکت های وابســته در شرایط مناسبی به 
که بخشــی از این وضع بدلیل  ســر نمی برند 
نابســامان  اقتصــاد  و  ظالمانــه  تحریم هــای 
ناشــی از آن و بخــش اعظمــی هــم بــه دلیــل 
گیــری  نحــوه مدیریــت و تعلــل در تصمیــم 
کشــور  آب  بخــش  مشــاوران  و  کارفرمایــان 
کــه در همین  مــی باشــد. اعتقــاد این اســت 
شــرایط ســخت نیز مــی تــوان بــا راهکارهای 
اصولــی متکی بر تخصص و تجربه مشــکالت 
را تقلیــل داد و در ســایه دانــش و تدبیــر بــا 
ارائــه راهکارهای موثر بتوان از این بحران به 

سالمت عبور نمود.
از  متشــکل  سدســازی  عمرانــی  پروژه هــای 
و  ســاختمانی  عملیــات  اساســی  بخــش  دو 
کــه بخــش تجهیــزات  تجهیــزات مــی باشــند 
علــی رغم اینکــه حدود 5% تــا 7% از چند صد 
میلیارد هزینه احداث سد را شامل می شود، 
لیکــن با توجه بــه ابعاد تخصصی و پیچیدگی 
و به دلیل اینکه بهره برداری از ســد وابستگی 
از  دارد،  هیدرومکانیــک  تجهیــزات  بــه  تــام 
اهمیت بســیار زیادی برخوردار است.  تحقق 
کنترل  اهداف یک طرح ســد سازی همچون 
ســیالب ها، آبرســانی بــه شــهرها و روســتاها، 
کشــاورزی در منطقه، تولید برق با  شکوفایی 
اســتفاده از انــرژی آب و ... تنهــا پــس از اتمام 
عملیات تجهیزات، قابل وصول است و در غیر 
این صورت صرفًا اجرای عملیات ســاختمانی 
 بــا تمــام هزینه هــای سرســام آور، دســتیابی

کرد.   به اهداف طرح را تامین نخواهد 

مشکالت
موضــوع،  اهمیــت  باوجــود  متاســفانه 

هیدرومکانیــک  صنعــت  در  زیــر  مشــکالت 
وجــود دارد و شــرکت های پیمانــکار در ایــن 
صنعت به نحو عمیقی از این مشکالت متاثر 

شده اند:
مکانیــزم و دســتورالعمل های شــفاف در   (۱
تشــخیص صالحیت ســازندگان وجود ندارد 
و ارزیابــی ســلیقه ای در برگــزاری مناقصــات 
که  گیــرد. نتیجــه این می شــود  صــورت مــی 
شرکت های با سوابق کاری شفاف و امکانات 
شــرکت هایی کنــار  رقابــت  در   گســترده، 
که ســابقه اجرایــی و بخش  گیرنــد   قــرار مــی 
کارخانــه ســاخت ندارنــد. این امر  طراحــی و 
گذاری و توســعه  تمــام انگیزه هــای ســرمایه 
را زایل نموده و راه را برای ورود شــرکت های 
بــی صالحیــت بــه مناقصــات تجهیــزات بــاز 
کیفیت اجــرای پروژه ها با انتخاب  کند.  مــی 
چنین پیمانــکاران فاقد صالحیت نیز نهایتًا 
معضــالت و  کشــور  بودجــه  رفــت  هــدر   بــه 

 بهــره بــرداری مــی انجامد. موجب شــگفتی 
که بــرای خرید یک قطعــه در انتخاب  اســت 
گیــری مــی  کننــده )ونــدور( ســخت  تامیــن 
شــود، اما برای انتخــاب پیمانــکار مجموعه 

تجهیزات هیدرومکانیک دقت نمی شود.
2) یــک پــروژه بــه جای چنــد ســال معدود، 
کشد و پروژه ها  سال های متمادی طول می 
بــدون تحویــل موقــت در حال بهــره برداری 
ک می باشند.  نامناسب و در معرض استهال
گذشــت ســالها از افتتــاح پــروژه بــه  علیرغــم 
دســت مســئولین دولتی هنوز انتظــار میرود 
پیمانــکار اجرا جهت رفع نقص اقدام نماید. 
حــال آنکه افتتاح های بــدون تحویل موقت 
کار در مجریــان را  و ظاهــری، انگیــزه اتمــام 
بودجــه ردیــف  ضمنــًا  و  بــرده  بیــن  از    
 پــروژه بســته می شــود و مطالبــات پیمانکار 

باقی می ماند.
بــدون  پیمانــکار  کــه  اســت  ایــن  توقــع   (3
کارفرما، از  جبــران افزایــش قیمت ها توســط 
جیــب خــود هزینه هــای اضافــی را پرداخت 
بــه  منجــر  ارزی  بــازار  اخیــر  وقایــع  نمایــد. 
افزایــش 3 تــا 4 برابــری قیمت هــای تامیــن 
گردیــده و  تجهیــزات از زمــان عقــد قــرارداد 
نیــز  فــوالد  باالخــص  داخلــی  اقــالم  قیمــت 
مشــمول افزایــش چشــمگیر شــده اســت در 
حالیکــه ضرایــب تعدیــل پیشــنهاد شــده از 
ســوی معاونــت راهبردی ریاســت جمهوری 
به هیچ عنوان پاســخگوی افزایش قیمت ها 
نســبت  کــه  تجهیــزات  قراردادهــای  بــرای 
بــاالی خریــد دارنــد نمــی باشــند. لــذا رونــد 
اجــرای پروژه هــا متوقف و پروژه هــا با بحران 

نقدینگی رو برو می شوند.
۴) مطالبــات بحــق پیمانــکاران مربــوط بــه 
کارکــرد تایید شــده ایشــان ماهها و ســالها به 
تعویــق مــی افتــد درحالیکه همزمــان ارزش 
کنــد. باوجــود ایــن تاخیــر،  پــول نــزول مــی 
خ تنزیل  به جای پرداخت نقدی، اوراق با نر
کاهــش ارزش به  30% را بــدون جبــران ایــن 
پیمانــکار تحمیل می نماینــد. در عین حال 
که مربوط به پوشــش  بــا هر پرداخــت جزئی 
کارفرمایــان  شــود،  مــی  قبــل  هزینه هــای 
کارهای آتی را می نمایند. عدم  گری  مطالبه 

دکتر علی اکبر نجفی

وضعیت 
صنعت 

ومکانیک  هیدر
ایران

مقاهل
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پرداخــت مطالبات وفق قرارداد، ســازندگان 
کرده است.  تجهیزات را بکلی فلج 

نقدینگــی،  نبــود  کــه  فعلــی  شــرایط  در   (5
بنگاه های اقتصــادی را دچار بحران نموده، 
بــه  موظــف  را  شــرکت ها  محتــرم  دولــت 
پرداخــت بموقــع اقســاط تســهیالت بانکی، 
حــق بیمه هــای قانونــی و فــرا قانونــی تامین 
اجتماعــی، مالیــات و عــوارض نموده اســت. 
کــه بــا عــدم پرداخــت بــه موقــع   بــه نحــوی 
کــدام از ایــن مــوارد، عــالوه بــر پرداخــت  هــر 
جرائــم ســنگین، هیچگونــه خدمــات بانکی 
کننــد، حتــی امــکان اخذ  نمــی تواننــد اخــذ 
ضمانت نامه شرکت در مناقصه را نیز ندارند 
کــه خود موجب نبــود پروژه در دســت اجرا و 

بیکاری افراد خواهد شد.
درخشــان  ســابقه  وجــود  بــا  شــرکت ها   (6
در  نیــرو  وزارت  پروژه هــای  کثــر  ا تکمیــل  در 
که  زمینــه تجهیــزات هیدرومکانیــک ســدها 
کشــور   آبگیری و افتتاح شــده و مایه مباهات 
حقــوق  پیگیــری  زمــان  هــر  باشــند،  مــی 
قــراردادی و مطالبات بحق خود و باالســری 
کــه بعضــا بیشــتر از مبلغ  تطویــل پروژه هــا را 
کننــد، بــه جــای رفــع  قــرارداد هســتند مــی 
کــه تــوان حــل  موضــوع، از ســوی مدیرانــی 
خــود  بــه  مربــوط  ریســک  قبــول  و  مشــکل 
ریســک های  انتقــال  صــدد  در  و  ندارنــد  را 
بــا تهدیــد  انــد، مواجــه  بــه پیمانــکار   پــروژه 
می شــوند. شرکت هایی با داشتن صالحیت 
ســتادی،  طراحــی،  پرســنل  نفــر  صدهــا  و 
عــالوه  تولیــد،  کارخانــه  و  تجهیــزات  نصــب 
کــه در راه انجــام تعهــدات  بــر همــه موانعــی 
خــود با آنهــا روبرو هســتند، مرتبــا در صورت 
پیگیــری طلــب خــود در معــرض تهدیــد بــه 
کید  کار قــرار دارنــد در حالیکه تا عــدم ارجــاع 
همــه مقامات نظام بر حمایت از تولیدکننده 
منتــج قطعــا  برخــورد  ایــن  اســت.   ملــی 
از آن  افــراد و مشــکالت ناشــی  بــه بیــکاری   

خواهد شد.

راهکارها 
وضــع،  ایــن  اصــالح  امیــد  بــه  کــه  آنجــا  از 
گردید، پیشــنهادات  ح  مشــکالت فوق مطــر

گردد: زیر نیز ارائه می 
  توجه ویژه به بخش تجهیزات تخصصی
کننــده ترین بخش بهــره برداری  کــه تعیین   

سد می باشد.
 تدوین مشخصات فنی یکسان و به روز 
برای بخش های مختلف یک پروژه و الزام به 

رعایت آن.
 تدوین و اجرای دستورالعمل تشخیص 
صالحیت ســازندگان و پیمانکاران تجهیزات 
هیدرومکانیــک بــا توجه ویــژه بــه دارا بودن 

کارخانه ساخت تجهیزات. بخش طراحی و 
 تدوین قراردادهای یکســان متناســب 
بــا شــرایط تجهیــزات به منظــور جلوگیــری از 
برخورد ســلیقه ای و احیانا ســوء اســتفاده و 

نیز جلوگیری از اختالفات بعدی.

 خــودداری از برگــزاری مناقصــه قبــل از 
ح. نهایی نمودن محل اعتبار طر

ح و  کلــی طــر  نهایــی شــدن ســیمای 
کمترین تغییرات  مشخصات فنی اولیه برای 

فنی حین اجرای پروژه ها.
 خــودداری از افتتــاح پروژه هــا قبــل از 
کار و تحویــل موقت و تســویه  کامــل  تکمیــل 

ح. حساب با طرف های طر
 ایجــاد ســاختار متخـــــــــصص و مجــرب 
تحویــل  در  ســهولت  جهــت  بــرداری  بهــره 
صحیــح  بــرداری  بهــره  و  قطعــی  و  موقــت 

پروژه ها در طول حیات پروژه. 

 اهتمام به تکمیل پروژه هایی که درصد
 پیشرفت باالئی دارند.

 تزریق به موقع نقدینگی که دلیل اصلی 
تطویــل پروژه هــا و هــدر رفــت ســرمایه های 

مّلی می باشد.
خ تنزیل اوراق   تعیین تکلیف جبران نر
مطالبــات  ازای  در  شــده  گــذار  وا مشــارکت 

پیمانکاران.
خ ارز خصوصا   جبــران مابــه التفاوت نــر

که خرید خارجی دارند. برای پروژه هایی 
 تصویب آیین نامه های پرداخت خسارت
 تجهیزات ناشــی از بهــره برداری ناصحیح در 

طول دوره تضمین. 
 اســتفاده از ظرفیت هــای قــراردادی و 

قانونی قراردادها مثل افزایش ســقف قرارداد 
تا 25% مبلغ اولیه پیمان.

ح   ایجــاد منافــع مشــترک بین ارکان طر
کارفرمایان  و تناسب در توزیع ریسک ها بین 

و پیمانکاران.
 جلوگیری از تغییرات بیش از حد قوانین

 و صدور بخشنامه های متعدد و متناقض.
 ایجــاد کمیتــه ای بی طرف از ســوی وزیر 
محتــرم نیرو بــرای رســیدگی به مشــکالت فنی 
کــه موضــوع بــا مشــاور   و قــراردادی در مــواردی 

و کارفرمای مستقیم به نتیجه نمی رسد.
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 نشست
دیدگاه

آخریــن  طبــق  بیــکار  التحصیــالن  غ  فــار
کار در  داده هــای تفصیلــی مرکــز آمــار از بــازار 
ــه خــود  خ بیــکاری را ب ــر ســال 9۷ بیشــترین ن
بــرای  بیــکاری  خ  نــر داده انــد.  اختصــاص 
و  تخصصــی«  »دکتــرای  مــدرک  دارنــدگان 
کمتــر از 10 درصــد اســت  مــدارک زیردیپلــم، 
در  تحصیلــی،  مــدارک  باقــی  بــه  نســبت  و 
گــر از مــدارک  وضعیــت بهتــری قــرار دارنــد. ا
کتــور بگیریــم، دارنــدگان مــدرک  زیــر دیپلــم فا
تحصیلــی دیپلــم نیــز وضعیــت بهتری نســبت 
فوق لیســانس  لیســانس،  دارنــدگان  بــه 
بیــکاری  خ  نــر دارنــد.  حرفــه ای  دکتــرای  و 
افــراد دارای مــدرک دیپلــم، 3/ 1۲ درصــد 
اعــالم شــده اســت. ایــن عــدد بــا توجــه بــه 
کــه  جمعیــت فعــال قابل مالحظــه دیپلمه هــا 
در حــدود ۶/3 میلیــون نفــر بــوده، می توانــد 
کــه دیپلــم، مــدرک پرطرفــداری  نشــان دهــد 
توقــع  آیــا  امــا  اســت.  بــوده  کار  بــازار   در 
شغلی شــان  جایــگاه  از  التحصیــالن  غ  فــار
یــا فضــای اقتصــادی تعریفــی از  زیــاد اســت 

نــدارد؟ تحصیل کــرده  قشــر  ایــن  اشــتغال 

پرستیژ شغلی و معضل فارغ 
التحصیالن بیکار

کــه جوانــان امــروزی تــن  بســیار شــنیده ایم 
حالــت  در  نمی دهنــد.  کارهــا  از  خیلــی  بــه 
صــرف  را  خــود  زمــان  کــه  کســی  آل  ایــده 
کارشناســی  کارشناســی و  تحصیــل در مقطــع 
انتخــاب  شــغلی  دارد  دوســت  کــرده  ارشــد 
کــه هــم دارای جایــگاه اجتماعــی اســت  کنــد 
از حقــوق مناســبی برخــوردار باشــد.  و هــم 
غ التحصیــالن بیشــتر تمایــل  بــه نوعــی فــار
امــا  دارنــد.  میزنشــینی  پشــت  مشــاغل  بــه 
در ایــن خصــوص حمیــد حــاج اســماعیلی، 
گفــت:  اقتصــاد24  بــه  کار  بــازار  کارشــناس 
خدماتــی  اقتصــاد  یــک  ایــران  اقتصــاد 
کــه  کارجویانــی  اســت و بــه صــورت طبیعــی 
تحصیــالت و یــا تخصــص خاصــی ندارنــد را 

می کنــد. جــذب  راحت تــر 
نزدیــک  تــا  مــا  اشــتغال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خدمــات  بخــش  بــه  مربــوط  درصــد   50 بــه 
کــه تحصیــالت  کســانی  اســت، افــزود: از طرفــی 
دانشــگاهی دارنــد انتظــار دارنــد شــغلی پیــدا 
ــر درآمــد خــوب، از پرســتیژ و  کــه عــالوه ب کننــد 
جایــگاه خوبــی هــم برخــوردار باشــد متاســفانه 
ــه بیشــتر فعالیت هــای  ک ــه همــان دلیــل  ــاز ب ب

اقتصــادی در ایــران مربــوط بــه بخش خدمات 
کمتــر چنیــن جایگاهــی  اســت و ایــن بخــش 
را دارد ایــن افــراد بــه دنبــال آن هســتند تــا در 

بخــش دولتــی اســتخدام شــوند.
 حــاج اســماعیلی بــا اشــاره بــه محدودیت های
هــم  دولتــی  بخــش  گفــت:  دولتــی  بخــش   
کثــر ســاالنه 30  ظرفیــت محــدودی دارد و حدا
کــه  کســانی هــم  هــزار نفــر را جــذب می کنــد. 
بــه ایــن بخش هــا راه پیــدا می کننــد عمومــًا یــا 
گزینشــی عبــور می کنند  از فیلترهــای پیچیــده 
و یــا بایــد بــا روابــط وارد ایــن سیســتم شــوند.
کارشــناس مســائل اقتصــادی تصریــح  ایــن 
غ التحصیــالن مــا  کــرد: بنابرایــن بیشــتر فــار
بــه دلیــل تولیــد محــور نبــودن اقتصــاد مــا و 
متکــی بــودن بــه درآمد هــای نفتــی، امــکان 
غ التحصیــالن را نــدارد و عمومــًا  جــذب فــار
خ بیــکاری تحصیل کرده هــا ســه تــا چهــار  نــر
کشــور اســت. خ عمومی بیــکاری در  برابــر نــر

بخش خصوصی ناجی 
فارغ التحصیالن بیکار

حــاج اســماعیلی همچنیــن در ادامــه مشــکل 
را  کشــور  التحصیــالن  غ  فــار اشــتغال  دیگــر 
کــرد و افــزود:  نبــود بخــش خصوصــی عنــوان 
بخــش  کــه هنــوز  اســت  ایــن  مســئله دیگــر 

خصوصــی در ایــران بــه صــورت جــدی شــکل 
تحصیــالت،  کــه  افــرادی  اســت.  نگرفتــه 
تخصــص و مهــارت خــاص بــرای ورود بــه بــازار 
کار دارنــد، ظرفیت هــای اقتصــادی ایــران بــه 
دلیــل نبــود بخــش خصوصــی فعــال امــکان 

جــذب آنــان را نــدارد.
ــد  ــرد: مــا بای ک کیــد  کار تا ــازار  کارشــناس ب ایــن 
جهــان  در  اقتصــادی  تجربه هــای  از   

ً
ناچــارا

کنیــم. هرچنــد تمایــل بــر ایــن اســت  اســتفاده 
کشــور را بــا مصالــح بومی تنظیــم و  کــه شــرایط 
کنیــم ولــی ایــن بــه معنــای آن نیســت  هدایــت 
کــه از علــم اقتصــادی در دنیــا اســتفاده نکنیــم.

دنیــا  در  موفــق  اقتصادهــای  افــزود:  وی 
متکــی   بــه فعالیت هــای بخــش خصوصــی 
اقتصــاد  عنــوان  بــه  آن  از  کــه  هســتند 
ــور  کش ــه در  ــود. اینک ــاد می ش ــرمایه داری ی س
وجــود  حساســیت  عبــارت  ایــن  مقابــل  در 
دارد بــه دلیــل برخــی از ضعف هایــی اســت 
کــه ایــن نــوع از اقتصــاد دارد امــا در نهایــت 
کــه متکــی بــر بخــش خصوصــی  اقتصادهایــی 
اســت و دولــت ناظــر و سیاســت گذار در ایــن 

کرده انــد. عمــل  موفــق  اســت،  بخــش 

دولت دست از رقابت 
با بخش خصوصی بردارد

کشــور مــا  حــاج اســماعیلی بــا بیــان اینکــه در 
دولــت  دســت  در  اقتصــاد  درصــد  حــدود 80 
کــه بــه اســم  کــرد: مابقــی بنگاه هــا  اســت، اظهــار 
ــع  ــد، در واق ــت می کنن ــی فعالی ــش خصوص بخ
متاســفانه  افــزود:  وی  هســتند.  خصولتی هــا 
هنــوز بخــش خصوصــی آنچنــان کــه در اصــل 43 
و 44 قانــون اساســی ظرفیــت آن تعریــف شــده، 
گذشــته  شــکل نگرفتــه اســت. در یــک دهــه 
کــه  آنچنــان  امــا  گرفــت  صــورت  تالش هایــی 
ــذاری  گ ــالغ رهبــر انقــالب مبنــی وا ــد طبــق اب بای
بنگاه هــای دولتــی چندان موفق عمــل نکردیم.

کارشــناس مســائل اقتصادی یادآور شــد:  این 
گزیــر هســتیم تــا بــرای افزایــش ظرفیت هــا  نا
در حــوزه اقتصــاد و اشــتغال راه را بــرای حضــور 
همــوار  خصوصــی  بخــش  فعالیت هــای  و 
کنیــم. دولــت بایــد دســت از رقابــت بــا بخــش 
کــردن خود بــردارد. قوانین  خصوصــی و بــزرگ 
ــی  ــش خصوص ــت بخ ــهیل فعالی ــت تس را جه
بخــش  ایــن  ظرفیت هــای  از  و  کنــد  اصــالح 

ــرد. ــتفاده را بب ــت اس نهای
منبع: اقتصاد 24

دولت با 
  بخش خصوصی 

رقابت نکند 

 بخش خصوصی ناجی اشتغال 
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کمیســیون  نماینــدگان بخــش خصوصــی در 
حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی 
تهــران بــا نقــد ورود دولــت بــه حــوزه اجرایی 
رتبه بندی بنــگاه این ماموریت را مســئولیت 
اتاق بازرگانی خوانده و عنوان کردند اتاق باید 
برای ایجاد انگیزه در شــرکت ها، مشوق هایی 

کند. برای رتبه بندی تعیین 
در پنجمیــن نشســت »کمیســیون حمایــت 
قضایی و مبارزه با فساد« اتاق بازرگانی تهران، 
بررســی دســتورالعمل وزارت صنعــت، معدن 
رتبه بنــدی  اجــرای  خصــوص  در  تجــارت  و 
اعضــای  وزارتخانــه در دســتورکار  آن  توســط 
گرفت. فعاالن اقتصادی  کمیســیون قرار  این 
کمیسیون همچنین نسبت به  حاضر در این 
تصویب شــتابزده الیحه اصالح قانون تجارت 
کردند و خواســتار  در مجلــس نیــز ابراز نگرانی 

توقف بررسی آن شدند.
در ابتــدای این نشســت، احمــد آتش هوش، 
کمیســیون از بررســی الیحه  نایب رییــس این 
از  برخــی  تصویــب  و  تجــارت  قانــون  اصــالح 
گفــت:  بخش هــای آن در مجلــس خبــر داد و 
قانون تجارت در سال 1311 به تصویب رسیده 
و بــه عنــوان قانــون مــادر در طــول دهه های 
گذشــته اجرا می شــده اســت. دولت در اواخر 

دهــه 13۷0 درصدد اصالح این قانون برآمد و 
کرد. الیحه ای مشتمل بر1400 ماده را تدوین 

او بــا بیــان اینکــه این الیحــه 1400 مــاده ای تا 
همین اواخر فرصت طرح و بررســی در صحن 
علنــی مجلــس را نیافته بــود، افــزود: در حال 
حاضر بخش اول الیحه اصالح قانون تجارت 
دســت  در  علنــی  صحــن  در  مــاده،   331 در 
بررســی و تصویــب اســت. نظــر اتــاق بازرگانی 
کمیســیون  که ایــن الیحه به  ایــران این بــود 
مربوطــه بازگــردد؛ اما مجلــس موافقت نکرد. 
مــواد ایــن بخــش درحــال تصویــب اســت و 
ظاهرا اظهارنظر چندانی از ســوی نمایندگان 

در باب این مواد صورت نگرفته است.
او بــا بیان اینکه قانون تجــارت، فعالیت های 
کشــور را تحــت تاثیر قــرار خواهد داد،  تجاری 
افــزود: نامه ای از ســوی رییس اتــاق ایران به 
که در ایــن نامه،  مجلس ارســال شــده اســت 
درخواســت توقــف بررســی این الیحــه مطرح 
شــده اســت. یکــی از ایــرادات وارده بــه ایــن 

الیحه تفسیرپذیری باالی مواد آن است.

پیش نویس قوانین در معرض افکار 
گیرد عمومی قرار 

وکالی  کانــون  عضــو  توکلــی،  کبــر  علی ا

دادگســتری مرکز نیز با اشــاره به اینکه معموال 
اصــول اولیــه قانون نویســی در تدوین قوانین 
در  داد:  ادامــه  نمی شــود،  رعایــت  کشــور 
کشور های توســعه یافته، پیش نویس قوانین 
و  رســانه ها  در  نخبــگان  نظــر  کســب  بــرای 
مجامع عمومی مطرح شــده و ســپس نسبت 

به تصویب قوانین اقدام می شود.
او با اشاره به ضرورت طی چنین فرآیندهایی 
ایــران50 هــزار  افــزود: در  در تدویــن قوانیــن 
منظــر  از  می تواننــد  کــه  دارد  وجــود  وکیــل 
حقوقــی، قوانین را مورد بررســی قــرار دهند و 
کننــد. در این زمینــه باید  کمــک  بهبــود آنهــا 
فضاسازی صورت گیرد و این مباحث از سوی 
ســازمان های مردم نهــاد و رســانه ها مطــرح 
شــود. البته ممکن اســت این تکاپــو در حال 
حاضــر موثر واقع نشــود اما به فرهنگ ســازی 

کمک می کند.

تصویب شتاب زده الیحه اصالح 
قانون تجارت متوقف شود

کمیسیون حمایت  حسن فروزان فرد، رییس 
قضایــی و مبارزه با فســاد اتاق تهــران در این 
گفت: تصویب قانون با این ســرعت باید  بــاره 
متوقــف شــود و مــا ایــن مســئله را از طریــق 
رییــس اتــاق تهــران هــم مــورد پیگیــری قــرار 

خواهیم داد.
که اتاق  کرد  در همین حال، پناهی پیشنهاد 
تهــران ایرادات مترتب به قانون را به شــورای 
که این پیشنهاد مورد  نگهبان انعکاس دهد 

گرفت. توجه قرار 

رتبه بندی بنگاه های بخش خصوصی 
به اتاق ایران محول شده است

دســتورالعمل  جلســه  ایــن  ادامــه   در 
 وزارت صنعــت، معدن و تجارت در خصوص 
وزارتخانــه  ایــن  توســط  رتبه بنــدی  اجــرای 
موضــوع  در  دولــت  مداخلــه  آثــار  به ویــژه  و 
قــرار  نظــر  تبــادل  و  بحــث  مــورد  رتبه بنــدی 
ایــن  کارشــناس  فالحیــان،  مهــدی  گرفــت. 
گزارشــی بــا اشــاره بــه اینکــه  کمیســیون طــی 
ورود دولــت به حــوزه رتبه بندی شــرکت ها با 
رویکــرد تمامیت خواهــی و مداخلــه اجرایــی 
گرفت،  در عرصه های مختلــف انجام خواهد 
ادامــه داد: در قانــون بهبــود مســتمر فضــای 
صــادرات  و  واردات  مقــررات  وکار،  کســب 

نقد مداخله دولت 
در رتبه بندی شرکت ها

در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد مطرح شد
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 نشست
نشست

و  تولیــد  تــوان  از  کثــر  اســتفاده حدا قانــون  و 
خدمــات بــه طور مصــرح، رتبه بنــدی به اتاق 

ایران محول شده است.
او ســپس به دیدگاه هــای موافقان و مخالفان 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  و  دولــت  مداخلــه 
گفت:  کــرد و  تجــارت در امــر رتبه بندی اشــاره 
موافقــان بــه بنــد )ت( مــاده 6 قانــون مبــارزه 
کاال مصــوب 1392 و ارز و مــاده 4  بــا قاچــاق 
آیین نامــه اجرایی مــواد 5 و 6 قانون مبارزه با 
قاچــاق اســتناد می کنند. همچنین اســتفاده 
جمــع آوری  در  کمیتــی  حا اقتــدار  از  دولــت 
از  دیگــر  یکــی  داده،  پایــگاه  تشــکیل  و  داده 
اســتدالل های موافقــان اســت. در عین حال 
گــروه، وزارت صمت را مســئول نظارت و  ایــن 

کشور می پندارند. ارزیابی اقتصاد 
گفت: مخالفان نیز به آســیب های  او در ادامه 
آنهــا  نظــر  از  و  دارنــد  توجــه  مداخلــه  ایــن 
کمیت در قبــال آزادی  مســئولیت دولــت و حا
داده، ارائــه داده در خام تریــن حالــت ممکــن 
اســت. همچنیــن آنهــا بــه مســئولیت نظارتی 
دولــت در موضــوع رتبه بندی و لــزوم اجتناب 
معتقدنــد  و  هســتند  قائــل  اجرایــی  ورود  از 
مداخلــه دولــت در ایــن امــر، محملــی بــرای 
کرد. در واقع اتحاد ناظر و  فساد ایجاد خواهد 

کرد. مجری تعارض منافع ایجاد خواهد 
او ســپس بــه ایــرادات پیش نویــس آیین نامه 
گفت:  کــرد و  رتبه بنــدی وزارت صمــت اشــاره 
بــه  رتبه بنــدی  اجرایــی  مســئولیت  ارجــاع 
معاونت طــرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
بــودن  دولتــی  دادن  قــرار  مبنــا  تجــارت،  و 
اقتصــاد به عنــوان دلیــل ورود اجرایــی دولت 
بــه این حــوزه و عدم تعیین نســبت این طرح 
با ســامانه یکپارچه ســازی رتبه بندی از جمله 

ایرادات این پیش نویس است.

کردن رتبه بندی، فسادزاست اجباری 
پس از ارائه این توضیحات، حسن فروزان فرد 
کــه  ح رتبه بنــدی  بــا اشــاره بــه پیشــینه طــر
توســط اتــاق ایــران بــه اجــرا درآمــده اســت، 
بــرای  شــرکت ها  رتبه بنــدی  موضــوع  گفــت: 
نخســتین بــار در اواســط دهــه 1380 توســط 
کرد  ح شــد و اتاق پیشنهاد  اتاق بازرگانی مطر
که به عنوان مجری رتبه بندی شناخته شود 
که ایــن موضوع در قوانین  کرد  و البتــه تالش 

کنــون وزارت صنعــت، معدن و  دیده شــود. ا
گویــی به این نتیجه رســیده اســت  تجــارت، 
کرد. در  کار  کــه می تــوان روی رتبه بندی هــم 
که این وزارتخانه باید روی پیش نویس  حالی 
ح اتــاق نظــر دهد نــه آنکــه در ایــن زمینه  طــر
کنــد. در واقــع، شــرایط اقتصــادی  مداخلــه 
که  کرد  جدیــد، مدیران دولتــی را هیجان زده 

وارد اجرای رتبه بندی شرکت ها شوند.
کــردن رتبه بندی،  او بــا بیــان اینکه اجبــاری 
زمینــه ای بــرای فســاد ایجــاد می کنــد، ادامه 
گذشــته این بوده  داد: نگاه اتاق در 40 ســال 
که به مشکالت بنگاه های آسیب دیده  اســت 
ح  ح شــدن طــر بــا مطــر امــا  کنــد.  رســیدگی 
که بهترین ها  رتبه بنــدی، تالش بر این اســت 
کسب وکار را برای  کرده و فضای  را شناسایی 

کند. آنها هموار 
ناصــر ریاحی، نایب رییــس اتاق تهران و عضو 
کمیســیون نیــز بــا بیــان اینکــه اتــاق نیز  ایــن 
کم کاری داشــته اســت،  در حــوزه رتبه بنــدی 
که اتاق بازرگانی ایران به طور مســتقل  گفــت 
از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت می توانــد 

فرآیند رتبه بندی را به پیش براند.
کــه  بــود  عقیــده  ایــن  بــر  نیــز  آتش هــوش 
رتبه بنــدی بــرای شــرکت ها امتیــاز ملموســی 
که آنها را برای ورود به عرصه ارزیابی  نداشته 

کند. ترغیب 
و  آمــوزش  موسســه  مدیــر  عندلیــب،  ناصــر 
توســعه منابع انســانی اتاق تهران با اشاره به 
انبوه مقررات مربوط به دستگاه های دولتی، 
رتبه بنــدی  در  دولــت  بــا  هماهنگــی  عــدم 
و  دانســت  تعــارض  پدیدآورنــده  را  شــرکت ها 
که در صورت بروز تعارض، اجرای  کرد  عنــوان 
رتبه بنــدی بــا مشــکل مواجه خواهد شــد. او 
کارگروهی  پیشــنهادی مبنــی بــر شــکل گیری 
مشــترک میــان دولــت و بخــش خصوصــی، 

کرد. ح  برای ایجاد این هماهنگی مطر
ایــن  کارشــناس  جعفــری،  عابــدی  حســن 
که ســایر  کمیســیون هــم بــر ایــن عقیــده بود 
بازیگران حوزه رتبه بندی نظیر سازمان نظام 
مهندســی نیز به رســمیت شــناخته شود و با 

گیرد. آنها نیز هماهنگی صورت 

احصای شاخص های رتبه بندی با 
مشارکت تشکل ها

فرهــادی،  امین الــه  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 

رییــس مرکــز رتبه بنــدی اتــاق ایران با اشــاره 
بــه اینکــه برخــی مدیــران میانــی دولــت بــا 
شــدت تــالش می کنند، ســرمایه گذاری اتاق 
ایران در حــوزه رتبه بندی به نتیجه نرســد، 
کــم کاری اتــاق  ادامــه داد: آنچــه بــه عنــوان 
ایــران در عرصــه رتبه بندی مورد اشــاره قرار 
گرفــت، بیشــتر ناشــی از ناهماهنگی ها بوده 
کلــی، اتاق ایران بــا تکیه  اســت. امــا به طور 
کار خــود را در حــوزه رتبه بنــدی  بــر قانــون، 
را  رتبه بنــدی  قانــون،  بــرد.  خواهــد  پیــش 
مــا  و  اســت  کــرده  تکلیــف  ایــران  اتــاق  بــه 
جامع تریــن مــدل رتبه بنــدی را بومی کرده و 

در حال اجرای آن هســتیم.
فرهــادی با اشــاره بــه اینکــه مرکــز رتبه بندی 
اتــاق ایــران، شــاخص های رتبه بندی رشــته 
از  بهره گیــری  بــا  را  مختلــف  فعالیت هــای 
کــرده اســت، ادامه  ظرفیــت تشــکل ها احصا 
کنون رتبه بندی شده اند  داد: 1800 شــرکت تا
و طــی ایــن فرآیند بــا 14 نهــاد دولتــی ارتباط 

برقرار شده است.
فهرســتی  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  او 
وارد  کــه  شــرکت هایی  بــرای  مشــوق ها  از 
خوبــی رتبه هــای  و  شــده  رتبه بنــدی   فــاز 
ایــن  اســت.  شــده  تهیــه  می کننــد،  کســب   
مرکــز  مدیــره  هیــات  تصویــب  بــه  فهرســت 
اتــاق  رییســه  هیــات  و  رســیده  رتبه بنــدی 
ایــران نیــز به اغلب این مشــوق ها رای مثبت 
داده اســت. یکی از این مشــوق ها این اســت 
در  شــده  رتبه بنــدی  شــرکت های  صرفــا  کــه 
گرفــت یــا  هیات هــای تجــاری قــرار خواهنــد 
کارت های بازرگانی منوط به داشــتن  تمدیــد 

رتبه خواهد شد.
فروزان فرد نیز با اشاره به اینکه رویکرد هیات 
رییســه اتاق ایران نشــان دهنده اهتمام آنها 
گفــت: ضرورت  نســبت بــه رتبه بنــدی اســت 
کــه دولــت از ورود بــه حــوزه رتبه بنــدی  دارد 
کرده و قوانین مربــوط به این موضوع  پرهیــز 
را مــورد توجــه قــرار دهــد. در واقــع فعالیــت 

رتبه بندی باید در اتاق ایران متمرکز باشــد.
کمیســیون حمایــت قضایــی و مبارزه  رئیــس 
با فســاد اتــاق بازرگانی تهــران در انتهای این 
جلســات  در  موضــوع  ایــن  بررســی  از  دیــدار 
کمیســیون و با حضــور مقامات دولتی  آینــده 

خبر داد.
6 شهریور- اتاق بازرگانی
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کشــور  بوجــه  و  برنامــه  ســازمان  یکــم( 
خ  مــور  100/6405 شــماره  بخشــنامه  در 
را  پیمانهایــی  از  نوعــی   1389/02/02
کــه بــه جــای مبلــغ آحادبهــا  کــرده  پیش بینــی 
می شــود.  اســتفاده  جمــع  ســر  مبلــغ  از 
مدلهــای  از  برگرفتــه  پیمانهایــی  چنیــن 
ــه صــورت ــه مبلــغ پیمــان ب ک  خارجــی اســت 
(Lump Sum) پرداخت می شود.   سرجمع
در  صرفــًا  قراردادهــا  از  تیــپ  ایــن  موضــوع   
کاربــرد دارد و در ســایر  کارهــای ســاختمانی 
موضوعــات پیمانــی قابــل اســتفاده نیســت.
»موافقت نامــه«  مذکــور  پیمانهــای 
بــا  قــدری  آن  مفــاد  کــه  دارد  گانــه ای  جدا
نشــریه  موضــوع  پیمــان  موافقتنامــه  مفــاد 
متفــاوت  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان   4311
اســت. بــا ایــن وجــود، طبــق بنــد )د( مــاده 
شــرایط  جمــع،  ســر  پیمــان  موافقتنامــه   2
ســوی  از  شــده  منتشــر  عمومی پیمــان 
ســازمان برنامــه و بودجــه ضمیمــه پیمــان 

مــورد بحــث و در واقــع از اســناد و مــدارک آن 
می گــردد. تلقــی 

کــه در ســال  ســازمان، اخیــرًا در بخشــنامه ای 
ــر آن بخشــنامه  ــی ب 96 صــادر نمــود اصالحات
کــردن  کــه یکــی از آنهــا اضافــه  کــرد  اعمــال 
در  پیمانهــا  نــوع  ایــن  اختــالف  حــل  نحــوه 
کــه ایــن مقالــه متکفــل تحلیــل  مــاده 1۷ بــود 

آن اســت.
متعاقدیــن  رویکــرد  اســت  مدتــی  دوم(   
قراردادهــا اعــم از داخلــی یــا خارجــی در مــورد 
دادگاههــای  از  قــراردادی  اختالفــات   حــل 
ســازمانهای  و  نهادهــا  ســوی  بــه  دولتــی 
ایــن  اثــر  یافتــه.  جهــت  تغییــر  غیردولتــی 
طــرف  دو  کــه  قراردادهایــی  در  رویکــرد 
اســت  خصوصــی  بخــش  بــه  وابســته  آن 
کــه  قراردادهایــی  در  ولــی  برجســته  بســیار 
بــه بخــش  یــک طــرف آن وابســته  حداقــل 
ــژه بخــش دولتــی اســت بســته  ــه وی عمومی ب
کشــور  کشــورها متفــاوت اســت. در  بــه نــوع 

کــه رویکــرد بــه  مــا نزدیــک بــه دو دهــه اســت 
حــل اختــالف قــراردادی از طریــق مراجعــه بــه 
داوری آن چنــان شــتاب قابــل توجهــی بــه 
کــه تشــکیل مؤسســات داوری  گرفتــه  خــود 
توســعه  پنج ســاله  برنامه هــای  قانــون  در 
ســوی  از  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
ــده  ــف ش ــه تکلی ــوه قضایی ــه ق ــی ب ــوۀ تقنین ق

اســت.  
قــراردادی  اختــالف  حــل  حــال،  ایــن  بــا 
از  اســت  مدتــی  پیشــرفته  کشــورهای  در 
جایگزیــن  روشــهای  و  عبــور  داوری  روش 
کــرده و حقوقدانــان تمهیداتــی  نوینــی پیــدا 
قــرارداد  از داوری پیــش روی طرفیــن  فراتــر 
اختــالف  حــل  نویــن  روشــهای  نهاده انــد. 
 بــه قراردادهــای انعقــادی در 

ً
)A.D.R ( اخیــرا

کــه ســازمان  کشــور مــا نیــز راه یافتــه چنــدان 
ــر  ــها متأث ــن روش ــور از ای کش ــه  ــه و بودج برنام
و تــالش دارد در پیمانهــای تنظیمی خــود از 

شــود. منــد  بهــره  نویــن  شــیوه های  آن 
مــاده 1۷ اصالحیه »بخشــنامه پیمان اجرای 
کارهــای ســاختمانی بــه روش ســرجمع« ایــن 
تحــول جدیــد را بــه عینــه نشــان می دهــد و 
از قوانیــن  لیکــن معاذیــر موجــود در برخــی 
ایجــاد  در  را  ســازمان  دســت  دســتی،  بــاال 
اختــالف  حــل  جایگزیــن  نویــن  شــیوه های 
بــه  نمی توانــد  ســازمان  کــه  بســته  چنــان 
روشــها  ایــن  از  و در حــد مطلــوب   درســتی 

نمایــد. اســتفاده 
شــیوه های جایگزیــن حــل اختــالف در ســه 

ــد: دســته شناســایی شــده ان
1(روش غیر الزام آور

2(روش نیمه الزام آور
3(روش الزام آور

پیــش  روش  ایــن  الــزام آور:  غیــر  1-روش 
از آنکــه متکــی و مبتنــی بــر قواعــد یــا قانــون 
بــه  مبتنــی  خاصــی  قراردادهــای  در  باشــد 
ماننــد  اســت.  حرفــه ای  اخــالق  اصــول 
اختصــاری  رســیدگی  و  ســازش  کــره،  مذا

بــه  روش  ایــن  آور:  الــزام  غیــر  2-روش 
از  پیــش  کــه  شــیوه هایی محــدود می شــود 
مقــرر  طرفیــن  بــرای  مهلتــی  الــزام آور  روش  
از  نارضایتــی  اعــالم  تــا در صــورت  می گــردد. 
نتیجــه تصمیــم حــل اختــالف، موضــوع بــه 
گرنــه در صــورت  شــیوه های الــزام آور ارجــاع و 
رضایــت یــا مضــی )گذشــتن( مــدت مخالفــت، 
همــان تصمیــم اعــالم شــده بــرای دو طــرف 

شیوه های نوین حل اختالف 
تحت تاثیر محدودیت های قوانین 

باالدستی

 نقد و نظری بر حل اختالف پیمانهای سر جمع

 ابراهیم اسماعیلی هریسی 
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 نشست

می شــود. الــزام آور 

آنچــه  ســوای  روش  ایــن  الــزام آور:  3-روش 
در دادگاههــای دولتــی بــه صــورت الــزام آور بــه 
بــا توافــق  حــل اختــالف مبــادرت می ورزنــد، 
پــس  کــه  روشــی  می شــود.  حاصــل  طرفیــن 
از حــل اختــالف، اجــرای مفــاد رأی بــرای دو 
الــزام آور و در صــورت اجــرا نشــدن در  طــرف 
نهایــت از طریــق قــوۀ قهریــۀ عمومــی )دادگاه(، 
ممتنــع اجبــار بــه تمکیــن خواهــد شــد، نظیــر 
کارشناســی  توافــق بــه حــل اختــالف از طریــق 
توســط  داوری  یــا  دعــوا،  قاطــع  صــورت  بــه 

شــخص ثالــث.

بخشــنامه  اصالحیــه   1۷ مــاده  در  ســوم( 
کارهــای ســاختمانی بــه روش  پیمــان اجــرای 
ســرجمع، حــل اختــالف در ســه ســطح پیــش 

بینــی شــده اســت:
1( تفسیر و رفع ابهام

کارشناسی کره و  2( مذا
3( داوری

الف- تفسیر و رفع ابهام:
می گویــد:  بــاره  ایــن  در   1۷ مــاده   )1( بنــد   
مربــوط  اختــالف  مــورد  موضــوع  »چنانچــه 
مقــررات،  ضوابــط،  از  متفــاوت  تفســیر  بــه 
در  ابالغــی  دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها 
کشــور باشــد،  چارچــوب نظــام فنــی و اجرایــی 
از  را  موضــوع  می توانــد  طــرف  دو  از  یــک  هــر 
استفســار  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
ک  کنــد. پاســخ ســازمان بــرای دو طــرف مــال
عمــل اســت«. ایــن بنــد از مــاده 1۷ بــا تغییــر 
ــان  ــًا هم ــارات، مضمون ــالت و عب ــی از جم برخ

شــرایط   53 مــاده  )الــف(  بنــد  در  کــه  اســت 
ســازمان   )4311 )نشــریه  عمومی پیمــان 
اســت.                                                                                                شــده  ج  در کشــور  بودجــه  و  برنامــه 

گــر ســازمان در درون خــود واحــد و مرجعــی  ا
مرکــب از حقوقدانــان و مهندســان اهــل فــن و 
بصیــر در امــور پیمــان را بــرای تفســیر ضوابــط، 
دســتورالعملهای  و  بخشــنامه ها  مقــررات، 
مرجعــی  همچــون  کــه  دهــد  تشــکیل  خــود 
کنندگان  عالــی بــه پرسشــها و ابهامــات اســتفار 
پاســخ دقیــق و حقوقــی ) و نــه دو پهلــو و ابهــام 
آلــود ( دهــد و استفســارهای دریافتــی مبنایــی 
بــرای اصــالح تدریجــی شــرایط عمومی پیمــان 
گیــرد بی تردیــد چنیــن مرجعــی می توانــد  قــرار 
خوبــی  راهگشــای  پیمــان  طرفهــای  بــرای 
بــه شــمار آیــد. زیــرا، عــالوه بــر رفــع نیازهــای 

استفســارکنندگان، بازخــورد اشــکاالت ناشــی 
اصــالح  بــرای  می توانــد  پیمــان  نواقــص  از 
مرجــع  ایــن  در  عمومی پیمــان  شــرایط 

بازنگــری شــود.                                              

کارشناسی:  کره و  ب( مذا
حــل اختــالف تنهــا محــدود بــه تفســیر مقــررات 
نظــام فنــی و اجرایــی نمی شــود و همچنیــن 
ج  ــدر ــی و اجرایــی من تفســیر مقــررات نظــام فن
در بنــد )1( مــاده 1۷ را نمی تــوان بــه تنهایــی 
حــل اختــالف بــه معنــای متعــارف موســوم آن 
 )2( بنــد  در  بــه همیــن ســبب  کــرد.  قلمــداد 
اختــالف  بــرای حــل  گام  مــاده 1۷ نخســتین 
در   « می گویــد:  مزبــور  بنــد  می شــود.  آغــاز 
ج از شــمول بنــد  کــه خــار اختــالف نظرهایــی 
)1-1۷( باشــد، بــرای حــل ســریع موضــوع قبــل 
طــرف  دو  داوری،  بــه  ارجــاع  درخواســت  از 
کننــد« ســپس  ــر اقــدام  ــه شــرح زی می تواننــد ب
جــزء  چهــار  در  بنــد  ایــن  اعمــال  روشــهای 

گانــه بیــان شــده اســت.                                                           جدا
یــا  اختــالف  هــرگاه  حاضــر  بنــد  موجــب  بــه 
نظــام  مقــررات  و  ضوابــط  متــون  ابهامــی در 
کشــور وجــود نداشــته باشــد  فنــی و اجرایــی 
مراحلــی بایــد جهــت حــل اختــالف طــی شــود 
کــه ذیــل آن بنــد آمــده اســت. بند )2( مــاده 1۷ 
کارشناســی را در  کــره و  فلســفه وجــودی مذا
جهــت ســرعت رســیدگی بــه حــل اختــالف ذکــر 
کــرده و در ثانــی طرفیــن را پیــش از ارجــاع حــل 
ج  اختــالف بــه داوری بــه پیمــودن طــرق منــدر
در ذیــل بنــد )2( مخیــر دانســته اســت. طــرق 
ــا چهــار  پیــش بینــی شــده در جزء هــای یــک ت
بنــد )2( مــاده 1۷ فی الواقــع همــان روشــهای 
 )A.D.R( اختــالف   حــل  جایگزیــن  نویــن 

مقاهل

حــل اختــالف تنهــا محــدود بــه تفســیر 
مقــررات نظــام فنــی و اجرایــی نمی شــود 
و همچنیــن تفســیر مقــررات نظــام فنــی 
و اجرایــی منــدرج در بنــد )۱( مــاده ۱۷ را 
نمی تــوان بــه تنهایــی حــل اختــالف بــه 
 معنــای متعارف موســوم آن قلمــداد کرد. 
مــاده ۱۷   )2( بنــد  در  ســبب  همیــن  بــه 
گام بــرای حــل اختــالف آغــاز  نخســتین 
می شود. بند مزبور می گوید: » در اختالف 
نظرهایــی که خارج از شــمول بند )۱۷-۱) 
باشــد، بــرای حــل ســریع موضوع قبــل از 
درخواســت ارجــاع بــه داوری، دو طــرف 
ح زیر اقدام کنند« سپس  می توانند به شر
روشــهای اعمــال این بنــد در چهــار جزء 
گانه بیان شده است                                                            جدا
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کــه بــه صــورت ناقــص و ناشــیانه در  هســتند 
ذیــل بنــد یــاد شــده قیــد شــده اســت. علــت 
قانــون   139 اصــل  وجــود  بــا  کــه  اســت  ایــن 
داوری  آییــن  قانــون   45۷ مــاده  و  اساســی 
 دادگاههــای عمومــی و انقــالب )در امــور مدنی(
اســت  گزیــر  نا بودجــه  و  برنامــه  ســازمان   
کنــد تــا شــاید  تغییراتــی در آن روشــها ایجــاد 
را  بحــث  مــورد  روشــهای  نوعــی  بــه  بتوانــد 
گیــرد. ولــی  کار  تلطیــف و پیــش از داوری بــه 
روشــهای  کــه  می شــود  باعــث  ناتوانــی  ایــن 
مزبــور بــه صــورت ابتــر و ناقــص نتوانــد نقــش 
کنــد. ــد و شــاید ایفــا  ــه طــور بای ــر خــود را ب موث
خــود  بــه  را  ذهــن  کــه  پرسشــی  اینجــا  در 
واژه  کــه  اســت  ایــن  می کنــد  مشــغول 
بــار  چــه   1۷ مــاده   )2( بنــد  در  »می توانــد« 
حقوقــی بــرای طرفیــن پیمــان دارد؟ آیــا پیــش 
از داوری اســتفاده از روشــهای جایگزیــن حــل 
ج در جزء هــای یــک تــا چهــار  اختــالف منــدر
ایجــاد  پیمــان  طــرف  دو  بــرای  مزبــور  بنــد 
تخییــر می کنــد یــا الــزام؟ در پاســخ بایــد دو امــر 

کــرد:                      از هــم متمایــز  را  زیــر 
1- اســتفاده از روش هــای مذکــور در بنــد یــاد 

الزامی اســت شــده 
2- تمکیــن از نتیجــه روشــهای جایگزیــن حــل 

اختــالف اجبــاری نیســت
بــه بیــان دیگــر طرفیــن پیــش از درخواســت 
داوری بایــد روشــهای ذکــر شــده در جزهــای 
کننــد  یــک تــا چهــار بنــد )2( مــاده 1۷ را طــی 
و هــرگاه در اســتفاده از آنهــا بــه حــل و فصــل 
اختــالف نایــل نشــدند آنــگاه ناچــار از ارجــاع 
امــر بــه داوری خواهنــد بــود. پــس پیمــودن 
طــرف  دو  بــرای  اختــالف  حــل  روشــهای 
آن  نتیجــه  قبــول  امــا  الزامی اســت  پیمــان 

اســت.                      اختیــاری  روشــها 
کــه  بــا وجــود ایــن در ابتــدای بنــد )3( مــاده 1۷ 
مربــوط بــه انتخــاب روش داوری اســت، آغــاز 
نرســیدن  توافــق  بــه  محــدود  تنهــا  را  داوری 
هیــأت  یــا  کارشــناس  انتخــاب  در  طرفیــن 
کارشناســی یــا در صــورت انتخــاب، مخالفــت 
کــرده  منــوط  و  محــدود  کارشناســی  نظــر  بــا 
اســت. البتــه اســتفاده از روشــهای جایگزیــن 
حــل اختــالف بــه ویــژه از نــوع نیمــه الــزام آور 
تنظیــم  و  طراحــی  ای   گونــه  بــه  بایــد  آنهــا 
صــورت  در  روشــها،  آن  خروجــی  کــه  شــود 
مخالفــت هریــک از دو طــرف در فرجــه زمانــی 
الــزام آور و  بــرای طــرف محکــوم علیــه  معیــن 
اثــر  بــی  علیــه  محکــوم  مخالفــت  صــورت  در 
همــان  برســد.  داوری  مرحلــه  بــه  ســپس  و 
گفتیــم معاذیــر قانونــی بــه  کــه پیش تــر  طــوری 
ویــژه اصــل 139 قانــون اساســی و مــاده 45۷ 
ق. آ. د. م مانــع از تحقــق روشــهای جایگزیــن 
حــل اختــالف در پیمانهــای دولتــی اســت.                                                                                 

جــزء  چهــار  از   1۷ مــاده   )2( بنــد  گفتیــم 
راههــای  انــواع  کــه  شــده  تشــکیل  متفــاوت 
اســتفاده از روشــهای جایگزیــن حــل اختــالف 
کــرده  بینــی  پیــش  پیمــان  طرفیــن  بــرای  را 
اســت. هریــک از جزء هــای مــورد بحــث را ذیــال 

می کنیــم:      مطالعــه 
                                                                  

1- حل اختالف با حضور مهندس مشاور
مــی دارد:  مقــرر   1۷ مــاده   )2( بنــد   )1( جــزء 
دو  از  هریــک  توســط  ]اختــالف[  »موضــوع 
دیگــر  طــرف  بــه  کتبــی  صــورت  بــه  طــرف 
بــا  ای  جلســه  در  ســپس  می شــود،  اعــالم 
هماهنگــی و حضــور مهنــدس مشــاور ظــرف 
تاریــخ  )از  توافــق  مــورد  مــدت  یــا  هفتــه  دو 

کتبــی اختــالف نظــر( تشــکیل می شــود،  اعــالم 
دو طــرف مــوارد اختــالف را بررســی می کننــد.
در  امضــا  از  پــس  توافــق  حــاوی  صورتجلســه 
آن  طبــق  و  می گیــرد  قــرار  طــرف  دو  اختیــار 

می شــود«.  عمــل 
در ایــن جــزء ظاهــرًا دو طــرف رأســًا و شــخصًا 
کننــد و  را حــل و فصــل  بایــد اختــالف خــود 
بایــد حضــور داشــته  مهنــدس مشــاور صرفــًا 
باشــد. معلــوم نیســت نقــش مهنــدس مشــاور 
آیــا  چیســت.  اختــالف  حــل  روش  ایــن  در 
اختــالف  حــل  جلســۀ  در  مشــاور  مهنــدس 
ــا ناظــر  ــه عنــوان میانجــی، ســازش دهنــده ی ب
می کنــد  نقــش  ایفــای  طــرف  بــی  شــاهد  و 
اختــالف  حــل  در  اثــری  هیــچ  او  حضــور  یــا 
طرفهــای پیمــان نــدارد. جــزء )1( بنــد )2( در 
کت اســت فقــط اشــعار مــی دارد  ــاره ســا ایــن ب
ــا هماهنگــی  ــور ب کــه جلســۀ حــل اختــالف مزب
و حضــور مهنــدس مشــاور تشــکیل می شــود و 
از نقــش او در ایــن میــان غافــل اســت. حتــا دو 
ــه مهنــدس  ــود را ب ــالف خ ــوع اخت طــرف موض
بــه  هریــک  بلکــه  نمی کننــد  اعــالم  مشــاور 
ایــن صــورت  اعــالم می کنــد. در  طــرف دیگــر 
اختــالف  از  بایــد  چگونــه  مشــاور  مهنــدس 
بــرای  بتوانــد  کــه  گاه شــود  آ طرفیــن پیمــان 
کنــد. البــد  هماهنگــی و تشــکیل جلســه اقــدام 
بایــد در چنیــن مــواردی رونوشــتی از مکاتبــات 
طرفیــن بــه مهنــدس مشــاور نیــز ارســال شــود 
تــا او بتوانــد بــه هماهنگــی و تشــکیل جلســه 

گمــارد.                                                               همــت 
همچنیــن جــزء )1( بنــد )2( معلــوم نمــی دارد 
یــا  هفتــه  دو  نکــردن  یــا  کــردن  رعایــت  کــه 
مکاتبــه  اولیــن  تاریــخ  از  توافــق  مــورد  مــدت 
چــه  طرفیــن  بــرای  جلســه،  تشــکیل  جهــت 
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 نشست

گــر مــدت  آثــاری می توانــد داشــته باشــد. آیــا ا
حــل  صورتجلســه  نشــود  رعایــت  مذکــور 
 
ً
ــا معتبــر؟ ظاهــرا ــار اســت ی ــی اعتب اختــالف ب
بــه نظــر می رســد رعایــت مــدت فــوق بــرای 
طرفیــن و نیــز مهنــدس مشــاور الزامی اســت 
ج از مهلــت مقــرر  و تشــکیل جلســه در خــار
بــه  اختــالف  حــل  اعتبــاری  بــی  موجــب 
روش بــاال خواهــد بــود. ولــی آیــا بــرای حــل 
و فصــل اختــالف می تــوان مــدت را از مــوارد 
ــه نظــر  وحــدت مطلــوب طرفیــن دانســت؟ ب
ــت مهنــدس مشــاور  راقــم ایــن ســطور، دخال
بــدون ذکــر نقــش او در حــل اختــالف طرفیــن 
گرته بــرداری ناشــیانه از تیــپ قــرارداد  پیمــان 
المللــی  بیــن  قدیمی فدراســیون  نســخۀ 
کــه  اســت  )فیدیــک(  مشــاور  مهندســان 
حــل  روش  چنیــن  از  اســتفاده  متأســفانه 
اختالفــی در جــزء )1( بنــد )2( مــاده 1۷ فاقــد 
هرگونــه خاصیــت و ضمانــت اجرایــی الزم در 
امــر بهبــود و رفــع اختالفــات طرفیــن پیمــان 

می شــود.                                                                           تلقــی 
قــرارداد  مــاده 6۷  در  قبلــی  ویرایشــهای  در 
کــه هرگونــه  فیدیــک پیش بینــی شــده بــود 
ــکار  ــا پیمان ــا ی کارفرم ــا اختــالف میــان  دعــوا ی
بــه  تصمیم گیــری  منظــور  بــه  ابتــدا  بایــد 
گــر تصمیــم  مهنــدس مشــاور ارجــاع شــود، ا
طــرف  نســازد،  قانــع  را  طرفیــن  از  یکــی  او 
ناراضــی می بایســت ظــرف مهلــت معیــن طــی 
اخطــاری بــه طــرف دیگــر، ارجــاع اختــالف بــه 
کــه  کنــد. مگــر آن  داوری بیــن المللــی را اعــالم 
گونــه ای دیگــر توافــق شــده  در قــرارداد بــه 
ــی  ــان معین ــدت زم ــرف م ــه ظ ــد. چنانچ باش
ــه تصمیــم مهنــدس  و مــورد توافــق نســبت ب
اتخــاذ  تصمیــم  نشــود،  اعتراضــی  مشــاور 

االجــرا می گــردد.                                                                                        و الزم  نهایــی  شــده، 
در  فیدیــک  کــه  می شــود  مالحظــه 
مهنــدس  بــه  چگونــه  ســابق  ویرایشــهای 
کــرده امــا در جــزء  مشــاور چنیــن نقشــی عطــا 
بخشــنامه  اصالحیــه   1۷ مــاده   )2( بنــد   )1(
یــک  پیمانهــای ســرجمع مهنــدس مشــاور 
حــل  در  خنثــی  و  بی تفــاوت  کامــاًل  نقــش 

دارد. پیمــان  طرفیــن  میــان  اختــالف 
قــرارداد  نمونــه  چهــارم  ویرایــش  طبــق 
فیدیــک، »در صــورت بــروز هرگونــه اختــالف 
ــا در مــورد  کارفرم ــکار و  ــوع بیــن پیمان از هــر ن
قــرارداد یــا نتیجــه آن، خــواه در مــدت اجــرای 
ــد  ــل و بع ــا قب ــس از آن و ی ــا پ ــد ی ــرارداد باش ق

خ دهــد، از جملــه  از فســخ یــا توقــف قــرارداد ر
اقــدام،  دســتور،  نظــر،  بــه  راجــع  اختــالف 
تصمیــم، تأییدیــه یــا ارزیابــی مهنــدس، بایــد 
در وهلــه نخســت بــه مهنــدس مشــاور ارجــاع 
متعهــد  طرفیــن  ســپس  و   )6۷-1( شــود 
خواهنــد شــد قبــل از ارجــاع امــر بــه داوری 
حــل  آمیــز  مســالمت  طــور  بــه  را  موضــوع 
عــدم  صــورت  در  و   )6۷-2( کننــد  فصــل  و 
طریــق،  ایــن  از  اختــالف  حــل  در  موفقیــت 
بازرگانــی  اتــاق  دیــوان داوری  می تواننــد در 
بیــن المللــی بــه تصمیمــات مهنــدس مشــاور 
دوم  مرحلــه  البتــه   )6۷-3( کننــد  اعتــراض 
مهنــدس  تصمیــم  و  دارد  اختیــاری  جنبــه 
پــس از 56 روز از تاریــخ اعتــراض بــه آن قابــل 

اســت.«                                   داوری  دیــوان  در  رســیدگی 
محتــوای  کــه  می شــود  مالحظــه  بنابرایــن 
نمونــه  مختلــف  ویرایشــهای  در   6۷ مــاده 
مــوارد خــاص،  مــورد بحــث جــز در  قــرارداد 
وجــه  ندارنــد.  یکدیگــر  بــا  اساســی  تفــاوت 
فــوق  ویرایــش  دو  هــر   6۷ مــاده  مشــترک 
کــه در هــر دو، ارجــاع بــه  الذکــر در ایــن اســت 
از مکانیــزم  مهنــدس مشــاور اولیــن مرحلــه 
ارجــاع  پیــش شــرط  حــل اختــالف اســت و 
اهمیــت  می آیــد.  حســاب  بــه  داوری  بــه 
کــه  ــا بدانجاســت  رعایــت ایــن پیــش شــرط ت
داوری  دیــوان  داوری  آرای  از  بســیاری  در 
اتــاق بازرگانــی بیــن المللــی، بــه دلیــل عــدم 
رعایــت ایــن مقــرره، دیــوان خــود را صالــح بــه 

اســت.      ندانســته  رســیدگی 
همیــن حکــم از لحــاظ شــکلی در مــورد جــزء 
)1( بنــد )2( مــاده 1۷ نیــز صــادق اســت منتهــا 
قابــل  یکدیگــر  بــا  آنهــا  محتوایــی  اهمیــت 

مقایســه نیســت.
بــا ایــن حــال، ارجــاع اختــالف بــه مهنــدس 
مشــاور موضــوع مــاده 6۷ نمونــه قراردادهای 
دلیــل  بــه  فیدیــک،   1999 ســال  از  قبــل 
کارفرمــا،  بــه  مشــاور  مهنــدس  وابســتگی 
کــه همــواره امــکان  رضایــت بخــش نبــود چــرا 
لــذا  تضییــع حــق پیمانــکار وجــود داشــت، 
فدراســیون بیــن المللــی مهندســان مشــاور 
نــام  بــه  نهــادی  از  اســتفاده  )فیدیــک(، 
»کمیتــه حــل اختــالف« را بــه عنــوان یک ایده 
ابتــکاری و جدیــد در قراردادهــای ســال 1999 
نقــره ای ( پیــش بینــی  )کتــاب قرمــز، زرد و 
کــرد و ماحصــل ســالها تــالش ایــن فدراســیون 
در زمینــه تدویــن قراردادهــای جدیــد از ایــن 

حیــث، در مــاده 20 قراردادهــای ســال 1999 
تجلــی یافــت.                                                                  

گفــت، طبــق مــاده  بــه طــور خالصــه می تــوان 
طرفیــن  فیدیــک،  جدیــد  قراردادهــای   20
ــده را  ــود آم ــه وج ــالف ب ــه اخت ــد هرگون مکلفن
کمیتــه حــل اختــالف ارجــاع دهنــد،   بــه 

ً
بــدوا

گیــری  ــور 28 روز فرصــت تصمیــم  کمیتــه مزب
در  اختــالف  حــل  کمیتــه  چنانچــه  دارد. 
کــرده و تصمیــم  مهلــت مقــرر تصمیمگیــری 
بــه  ابــالغ  از زمــان  وی ظــرف مــدت 28 روز 
آنهــا  از  یــک  هیــچ  اعتــراض  مــورد  طرفیــن، 
واقــع نشــود، تصمیــم، نهایــی و الزم االجــرا 
اعتــراض  مــورد  چنانچــه  لیکــن  می شــود. 
گرفــت، هــر یــک از آنهــا  احــد از طرفیــن قــرار 
تــا  ( فرصــت دارنــد  )یعنــی 8 هفتــه  روز   56
ــه شــیوه مســالمت آمیــز دیگــری  موضــوع را ب
حــل و فصــل نماینــد. در صــورت بــی نتیجــه 
داوری  دیــوان  طریــق   از  اختــالف  مانــدن، 
فصــل  و  حــل  المللــی  بیــن  بازرگانــی  اتــاق 

خواهــد شــد.                                 
در قراردادهــای قبــل از ســال 1999 فیدیــک 
اختالفــات  و  ادعاهــا  بــه  رســیدگی  فراینــد 
مــی زد.  دور  مشــاور  مهنــدس  محــور  حــول 
منصفانــه  بــود  مکلــف  مشــاور  مهنــدس 
کــه  کنــد و تصمیــم وی مــادام  گیــری  تصمیــم 
مــورد اعتــراض یکــی از طرفیــن واقــع نشــده 
و معتــرض تقاضــای رســیدگی داوری نکــرده 
االجــرا الزم  و  نهایــی  طرفیــن  بــرای  باشــد، 

ســت.                                                 
ســالها شــیوه فــوق در ایــن قالــب در نمونــه 
قراردادهــای قدیــم فیدیــک مــورد اســتفاده 
کــه جامعــه  طرفیــن قــرار می گرفــت تــا بدانجــا 
ــان و برخــی نهادهــای بیــن المللــی  حقوقدان
بــه ویــژه بانــک جهانــی بــه تدریــج ایــن شــیوه 
کــه  را مــورد انتقــاد قــرار داد و بــا ایــن ذهــن 
بــا  مشــاور  اســتخدامی مهندس  رابطــه 
دعــوا،  طرفیــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  کارفرمــا 
اســت،  مشــاور  مهنــدس  اســتقالل  مانــع 
اتخــاذ  تصمیمی منصفانــه  نمی توانــد  او 
منصفانــه  تصمیم گیــری  تدریــج  بــه  کنــد، 
منظــر  در  وی  ســوی  از  جانبــداری  از  دور  و 
گرفــت. بــه همیــن  طرفیــن مــورد تردیــد قــرار 
گروهــی را  کار  دلیــل، فیدیــک در دهــه 1990 
بــرای بررســی مــاده 6۷ نمونــه قراردادهــای 
تجلــی  امــروزه  کــه  داد  قدیمی تشــکیل 
جایگزینــی  در  را  گــروه  ایــن  تــالش  نتیجــه 

مقاهل
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بــه  اختــالف  حــل  مســتقل  کمیتــه  کامــل 
نمونــه   20 مــاده  در  مشــاور  مهنــدس  جــای 
قراردادهــای جدیــد فیدیــک می تــوان دیــد.                              
کمیتــه حــل اختــالف فیدیــک چــه  کــه  از آنجــا 
کمیتــه از  در نحــوه انتخــاب اعضــا و تشــکیل 
حیــث خصوصیــات اعضــای منتخــب و حتــا 
فراینــد رســیدگی بــه اختالفــات و... بــه نهــاد 
کــه در  داوری شــباهت بســیار دارد تــا جایــی 
اغلــب مــوارد ایــن امــر بــه ذهــن خطــور می کنــد 
کمیتــه حــل اختــالف فیدیــک یک  کــه در واقــع 
کمیتــه داوری تخصصی در زمینه قراردادهای 

ــکاری اســت.  خــاص پیمان

2-کارشناسی
در جــزء )1( بنــد )2( مــاده 1۷ موصــوف، فــرض 
کــه  اســت  ایــن  بخشــنامه  کننــدگان  تهیــه 
مقــرر  کــه  چرا می رســند  توافــق  بــه  طرفیــن 
پــس  توافــق  مــی دارد: »صورتجلســه حــاوی 
از امضــا در اختیــار دو طــرف قــرار می گیــرد و 

می شــود«. عمــل  آن  طبــق 
 ولیکــن در جــزء )2( بنــد )2( نشــان می دهــد 
کــه وافــق بــا حضــور مهنــدس مشــاور بــه روش 
حاصــل  اســت  ممکــن   )1( جــزء  در  ج  منــدر
می گویــد:  اخیرالذکــر  جــزء  در  زیــرا  نشــود. 
کــه پــس از اجــرای بنــد  »اختــالف نظرهایــی 
دو  توافــق  از  پــس  نشــود،  رفــع   )1-2-1۷(
کارشناســی  کارشناســی یــا هیــأت  طــرف بــه 

می شــود«. ارجــاع 
در  پیمــان  طرفیــن  هــرگاه  بنابرایــن، 
مشــاور  مهنــدس  حضــور  بــا  کــه  ای  جلســه 
اختــالف  حــل  نتواننــد  می شــود  تشــکیل 
موضــوع  ارجــاع  بــرای  می تواننــد  نماینــد 
کارشناســی، توافــق  کارشــناس یــا هیــأت  بــه 
ــالف  ــل اخت گام در ح ــتین  ــد. پــس، نخس کنن
کارشناســی توافــق طرفیــن بــر ارجــاع  از طریــق 
کارشناســی  کارشــناس یــا هیــأت  اختــالف بــه 
کــه  اســت  ایــن  آن  مخالــف  مفهــوم  اســت. 
کارشناســی  چنانچــه در ارجــاع اختــالف بــه 
ایــن  نشــود  حاصــل  توافقــی  طرفیــن  بیــن 
نیــز منتفــی اســت. ولــی در صورتــی  مرحلــه 
کارشناســی  کــه راجــع بــه اصــل ارجــاع امــر بــه 
بــه توافــق برســند زمانــی اختــالف آنــان حــل و 
ــه  ــه پــس از صــدور نظری ک فصــل خواهــد شــد 
کارشناســی را  ــرازی  کارشناســی آن دو، نظــر اب
کننــد تــا مبنــای حــل  بپذیرنــد و صورتجلســه 
از  هریــک  گــر  ا گیــرد.  قــرار  طرفیــن  اختــالف 

ــالف  ــاع اخت ــر ارج ــق ب ــم تواف ــی رغ ــن عل طرفی
کارشناســی یــا هیــأت  کارشناســی، نظریــه  بــه 
ایــن  باشــد  نداشــته  قبــول  را  کارشناســی 
مرحلــه از حــل اختــالف نیــز بــی نتیجــه بــه 

می رســد.                                                                                                                  پایــان 
مــاده،  همــان   )2( بنــد   )3( جــزء  طبــق  بــر 
ممکــن  کارشناســی  هیــأت  یــا  »کارشــناس 
اســت قبــل یــا پــس از بــروز اختــالف، بــا توافــق 
صــورت،  هــر  در  شــود.  انتخــاب  طــرف  دو 
کارشناســی  هیــأت  یــا  کارشــناس  انتخــاب 
 .» می شــود  انجــام  پیمــان  انعقــاد  از  پــس 
فلــذا پیــش از انعقــاد پیمــان - مثــاًل در اســناد 
هیــأت  یــا  کارشــناس  نمی تــوان  مناقصــه- 
کارشناســی را تعییــن و پــس از مناقصــه همــان 
کارشناســی را بــه عنــوان  کارشــناس یــا هیــأت 
اختــالف  بــروز  از  قبــل  کارشناســان منتخــب 

کــرد.                                                قلمــداد 
کارشناســی  طریــق  از  اختــالف  حــل  روش 

بنــد  )الــف( و  بنــد  مضمونــًا شــبیه جــزء )2( 
عمومی پیمــان  شــرایط   53 مــاده  )ب( 
کــه بــا جمــالت  نشــریه 4311 ســازمان اســت 
ــه  ــارات دیگــری بیــان شــده اســت. تجرب و عب
کارشناســی بــه  ــر امــر  کــه توافــق ب کــرده  ثابــت 
کارفرمــا ممکــن  روش مزبــور بــه ویــژه از طــرف 
نبــوده اســت. پــس، ایــن روش عمــاًل عبــث و 

بــی فایــده اســت. 
بــه  تنهــا  اختــالف  قصــه حــل  حــال  ایــن  بــا 
کارشناســی ختــم نمی شــود و در جــزء )4( بنــد 
گردیــده : » در  )2( مــاده 1۷ موصــوف، مقــرر 
پروژه هــای عمرانــی اســتانی و ملــی اســتانی 
توافــق دو طــرف، شــورای  شــده در صــورت 
هیــأت  جایگزیــن  می توانــد  اســتان  فنــی 

شــود«. کارشناســی 

در  می تواننــد  پیمــان  طرفهــای  پــس، 
از  آنهــا  اعتبــار  تأمیــن  کــه محــل  پروژه هایــی 
ردیــف بودجــه عمرانــی اســتانی یــا ملی اســتانی 
شــده، باشــد بــه جــای ارجــاع موضــوع اختالف 
کارشناســی به شــورای  کارشــناس یــا هیــأت  بــه 
کننــد. در ایــن صــورت،  گــذار  فنــی اســتان وا
اختــالف  حــل  و  رســیدگی  مزبــور  شــورای 

کــرد و بایــد طبــق آن عمــل شــود. خواهــد 
مصوبــۀ  موجــب  بــه  اســتان  فنــی  شــورای 
 1358/12/1 خ  مــور د-2653  شــماره 
شــورای انقــالب اســالمی که هنــوز  مصوبــات 
از  پــس  اســت،  باقــی  خــود  اعتبــار  بــه  آن 
مجلــس  خــالء  اســالمی در  انقــالب  پیــروزی 

شــد. ایجــاد  شــورا 
در ماده واحدۀ شورای انقالب آمده است:

و  طرحهــا  اجــرای  در  تســریع  منظــور  بــه 
افزایــش  و  اســتانها  در  عمرانــی  عملیــات 
کارایــی دســتگاها و عوامــل اجرایــی مســتقر در 

می گــردد: مقــرر  کشــور  مختلــف  مناطــق 
در  شــورایی  قانــون  ایــن  تصویــب  تاریــخ  از 
مرکــز هــر اســتان بــه نــام شــورای فنــی اســتان 
زیــر نظــر اســتاندار و بــا اعضــای زیــر تشــکیل 

می شــود:
معاون فنی یا معاون عمران

رییس دفتر برنامه و بودجه استان
کل مســکن و شهرســازی] مســکن و راه  مدیــر 

ســازی فعلــی [
کل راه و ترابــری ] مســکن و راه ســازی  مدیــر 

فعلــی [
کشاورزی و عمرانی روستایی کل  مدیر 

کمیته جهاد سازندگی دبیر 
گــروه نوســازی و توســعه و تجهیــزات  رییــس 

مــدارس
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ــر عامــل ســازمان منطقــه ای بهــداری و  مدی
بهزیســتی اســتان

و  آب  ســازمانهای  عامــل  مدیــران  یــا  مدیــر 
اســتان بــرق 

ذی حسابی طرحهای عمرانی استان
ــر  ــه موجــب تبصــره مــاده واحــدۀ فــوق الذک ب
دبیــری شــورای فنــی اســتان نیــز بــر عهــدۀ 
رییــس دفتــر برنامــه و بودجــه اســتان بــود. 
قطعــًا  زمــان  گذشــت  بــه  توجــه  بــا  البتــه 
ترکیــب شــورای فنــی اســتان در حــال حاضــر 

اســت. یافتــه  اساســی  تغییــرات 
محــدودۀ عمــل شــورای فنــی اســتان شــامل 
کــه  کلیــه طرحهــا و عملیــات عمرانــی اســت 
تمــام یــا قســمتی از اعتبــارات آنهــا از محــل 
تأمیــن  اســتان  بودجــۀ  عمومــی و  درآمــد 
می گــردد. طبــق مــاده 4 مصوبــۀ بــاال، شــورای 
متعــددی  اختیــارات  دارای  اســتان  فنــی 
تشــخیص  ضوابــط  تعییــن  قبیــل  از  اســت. 

و  پیمانــکاران  بنــدی  رتبــه  و  صالحیــت 
میــزان  و  نــوع  و  تعییــن  محلــی،  معمــاران 
تدویــن  مختلــف،  مــوارد  در  ضمانتنامــه 
کار و غیــره یکــی از اختیــارات  ضوابــط ارجــاع 
شــورای فنــی اســتان در مــاده واحــدۀ فــوق 

بیــان شــده اســت:                                                                                                               ح  االشــعار بدیــن شــر
دســتگاههای  میــان  اختالفــات  »حــل 
در  اجرایــی  عوامــل  و  اســتان  اجرایــی 
موضوعــۀ  مقــررات  و  وظایــف  چارچــوب 
شــورای فنــی اســتان بــا خــود شــورا خواهــد 
بــود. شــورا می توانــد بــا طــرف قــرارداد توافــق 
ــرای طرفیــن قابــل اجــرا و  کنــد. ایــن توافــق ب
نیــز قابــل اعتــراض اســت و در صــورت عــدم 
بــه دادگاه  حصــول توافــق مدعــی می توانــد 
.» نمایــد  مراجعــه  دادگســتری  صالحیتــدار 
استان  فنی  شورای  کار  روش  نامه  آیین  در 

مطالب  دقیق  بررسی  برای   ...« است  آمده 
مناسب«  حلهای  راه  به  دستیابی  و  مربوط 
گروههای  از  متشکل  فرعی  کمیته های  از 
تصمیمات  نماید.  استفاده  کارشناسی 
شورا تأیید  از  پس  فرعی   کمیته های 
 نافذ است.                                                                

از  می تــوان  شــورا،  فرعــی  کمیته هــای  در 
ــد  ــب بن ــه موج ــه ب ک ــرد  ــام ب ــان ن ــه پیم کمیت
کارشناســان  )2-2( آییــن نامــه، متشــکل از 
و  برنامــه  ســازمان  اســتانداری،  منتخــب 
شهرســازی  و  مســکن  ســازمان  بودجــه، 
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  کل  ادارۀ  و 
و  بــوده  ای  منطقــه  آب  شــرکت  و  مــدارس 
یکــی  بــه عهــده دارد.  را  وظایــف متعــددی 
میــان  اختالفــات  بررســی  وظایــف  آن  از 
عوامــل  و  اســتان  اجرایــی  دســتگاههای 
ــه پیشــنهاد  اجرایــی در چارچــوب فنــی و ارائ
گیــری اســت.                                بــرای تصمیــم  بــه شــورا  الزم 

مغفــول  نهــم  دولــت  زمــان  تــا  شــورا  ایــن 
کار  روی  زمــان  در  لیکــن  و  بــود  متــروک  و 
آمــدن دولــت نهــم، شــورای فنــی اســتان و 
شــد  فعــال  اســتانداریها  در  پیمــان  کمیتــه 
پیمانــکاران  و  کارفرمایــان  اختالفــات  بــه  و 
علــی رغــم وجــود شــرط داوری در مــاده 53 
شــرایط عمومی پیمــان رســیدگی و حتــا رأی 

می کــرد!! صــادر  هــم  نظریــه  یــا 

3- داوری
در بخشــنامۀ مــورد بحــث در بنــد )3( مــاده 
1۷ آن، نهایتــًا مرجــع حــل اختــالف، داوری 
اســت.  شــده  پذیرفتــه  فنــی  عالــی  شــورای 
شــرایط   53 مــاده  در  کــه  مرجعــی  همــان 
بنــد  و2   1 جزهــای  و  آمــده  عمومی پیمــان 
کــه در بنــد  )3( مــاده 1۷ عینــًا همــان اســت 

ذکــر  عمومی پیمــان  شــرایط   53 مــاده  )ج( 
مــادۀ   )3( بنــد   )3( جــزء  امــا  اســت.  شــده 
جدیــدی  مطالــب   )-3-3-1۷( مرقــوم 
کنــون در هیــچ یــک از ماده هــای  کــه تا اســت 
حــل اختــالف پیمانهــای ســازمان برنامــه و 
بودجــه وجــود نداشــته و در داوری شــورای 
عالــی فنــی بــدان افــزوده شــده اســت. ایــن 
کــه:  ایــن  از  اســت  عبــارت  جدیــد  موضــوع 
اختــالف  حــل  ارجــاع  درخواســت  نحــوۀ   «
پاســخ  خواهــان،  توســط  داوری  مرجــع  بــه 
خوانــده، خواســته ) مبلــغ مــورد ادعــا از طرف 
خواهــان(، امضــای قرارنامــه، مــدت داوری، 
مربــوط،  ترتیبــات  ســایر  و  رأی  ابــالغ  نحــوه 
بــر اســاس دســتور العمــل شــورای عالــی فنــی 

می شــود«.                                                                                             انجــام 
افــزودن ایــن جــزء بــه داوری شــورای عالــی 
داوری  مرجــع  خالء هــای  از  یکــی  فنــی 
ــه بارهــا توســط راقــم  ک ــی فنــی را  شــورای عال
گرفتــه بــود، پــر  ایــن ســطور مــورد نقــد قــرار 
کــه دســتوالعمل شــورای  می کنــد امــا از آنجــا 
و  مطالعــه  معــرض  در  و  منتشــر  فنــی  عالــی 
پیمــان  طرفیــن  و  مــردم  عمــوم  مالحظــه 
قــرار نگرفتــه، هنــوز خــالء مذکــور را بــه طــور 
کامــل پــر نکــرده و دســتورالعمل یــاد شــده بــه 
گاهــی  مثابــۀ قواعــد و آییــن داوری بایــد بــه آ

برســد.                                                                                             پیمــان  طرفهــای 
انتشــار دســتورالعمل پیشــگفته  در صــورت 
مــورد  را  آن  ضعــف  و  قــوت  نقــاط  می تــوان 

قــرار داد. مطالعــه و بررســی 
در پایــان یــک پرســش باقــی می مانــد و آن 
کــه: چــون شــرایط عمومی پیمــان  ایــن اســت 
یکــی از اســناد پیمانهــای ســرجمع اســت و 
مکانیــزم  عمومی پیمــان  شــرایط   53 مــاده 
دیگــری در حــل اختــالف طرفهــای پیمــان 
مقــرر داشــته اســت، پــس بــا وجــود بخشــنامه 
اختــالف  از حــل  تمهیــد جدیــدی  و  حاضــر 
کــدام یــک از روشــهای حــل  در مــاده 1۷ آن، 
کــم اســت؟ اختــالف بــرای طرفیــن پیمــان حا

کــه بخشــنامۀ  گفــت: از آنجــا  در پاســخ بایــد 
اصالحــی ســال 96 مؤخــر بــر بخشــنامۀ اصلــی 
و   1389/2/2 خ  مــور  100/6405 شــمارۀ 
ابــالغ  بــه  مربــوط  بخشــنامۀ  بــر  مؤخــر  نیــز 
 )  4311 نشــریه   ( عمومی پیمــان  شــرایط 
ج در مــاده  اســت لــذا مکانیــزم جدیــد منــدر
ــرایط  ــاده 53 ش ــر م ــی ب ــنامۀ اصالح 1۷ بخش

دارد. ارجحیــت  عمومی پیمــان 

پاگرد



 پیام آبادگران                                  
شهریور ماه 1398

 شماره 381

33

سیســتم  دربــاره  کــه  دقیقــی  بررســی  طبــق 
توســط  کــوروش  پایــه در مقبــره  جداســازی 
اســت،  شــده  اســالمی انجام  آزاد  دانشــگاه 
کــه ایــن  نویســنده ایــن مقالــه ادعــا می کنــد 
مقبره در نرم افزار شبیه ســازی شده و در برابر 

زلزله بسیار نیرومند است.
بالیــای طبیعــی مثــل ســیل، طوفــان زلزلــه 
همیشــه وجود داشته اند و اجداد ما همیشه 
سعی کرده اند به نوعی از آن ها اجتناب کنند. 
آن هــا از ســد ها و آب بند هــا بــرای حفاظــت 
اســتفاده  برابــر ســیل  از خانه هــای خــود در 
می کردنــد و خــود خانه ها هم بــرای حفاظت 

دربرابر عناصر طبیعی بودند.
از  بســیاری  کــرت،  یونانــی  جزیــره  در  مثــال 
ســاختمان ها از بلوک هــای ســنگی ســاخته 
که بــا عناصر چوبی بــه هم متصل  می شــدند 
شده بودند تا ساختمان های سفت و خشک 
را انعطاف پذیر کنند که هنگام زمین لرزه ترک 
نخورند. همچنین ســاختمان ها روی ماســه 
یا شــن ُسست ســاخته می شــدند تا لرزه ها را 
کنند. معبد آتن در تروی  هنــگام زلزله جذب 
)1500 سال قبل از میالد( روی پایه ای ضخیم 
از ماسه قرار دارد، همچنین معابد دوریک در 

یونان قدیم )2۷3 سال قبل از میالد(
در یونان و ایران باستان تکنیک جدیدی به 
که در آن یک ماده متفاوت، مثل  وجــود آمد 
ِگل بیــن زمیــن و پی ســاختمان  ســرامیک و 
تزریــق می شــد، بنابرایــن هنــگام زمین لــرزه 
آســیب  و  می لغزیــد  دیگــر  روی  الیــه  یــک 
ناشــی از زمیــن لرزه را بــه حداقل می رســاند. 

امــروزی  از قوی تریــن روش هــای  یکــی  ایــن 
حفاظــت از ســاختمان در برابــر زلزلــه اســت. 
در ســاختمان های مدرن، مهندســان ســازه 
از یاتاقان های الســتیکی، یاتاقان های توپی 
و سیســتم های فنــری اســتفاده می کننــد تــا 

کنند. ساختمان را از زمینِ  لرزان جدا 
پــی  جداســازی  نمونه هــای  اولیــن  از  یکــی 
پایتخــت  پاســارگاد،  در  کــوروش  مقبــره  در 
قبــل   530-559( هخامنشــی  امپراتــوری 
وجــود  بــا  اســت.  داشــته  وجــود  میــالد(  از 
کــه از دریــای مدیترانــه تــا  امپراتــوری بزرگــی 
کوروش  گســترده بــوده، آرامگاه  رود ایندوس 
کبیر بســیار ساده و متواضع است. این مقبره 
تقریبا مکعب شکل است و ابعاد آن حدود 6 
کوچک به اتاق درونی  در 5 متر است. یک دِر 
منتهی می شود. ســقف مثلثی است. اتاقک 
بــاالی یک پایــه هرمی با شــش پله بــزرگ قرار 
دارد و همــه چیــز از بلوک هــای ســنگی بــزرگ 

ساخته شده است.
آهــک  الیــه ســنگ  از چنــد  پــی ســاختمان 
از  پایــه،  یــا  اول  الیــه  اســت.  شــده  ســاخته 
مــالت  بــا  کــه  شــده  تشــکیل  ســنگ هایی 
کســتر یا ماســه به هم  گچ آهک و خا مخلوط 
متصــل شــده و ســپس صاف شــده انــد. الیه 
که  باالیی از بلوک های ســنگی ســاخته شده 
بــا میله هــای فلــزی بــه هم بســته شــده اند، 
اما به پایه متصل نیســتند. ایــن به الیه های 
باالیــی اجــازه می دهد هنگام زلزلــه روی الیه 
کوروش  کــه مقبره  اول بلغزند. بدیهی اســت 

زلزله هــای  کنــون  تــا  پیــش  ســال   2500 از 
اســت.  گذاشــته  ســر  پشــت  را  بی شــماری 
که بزرگی این زمین  هرچند مطمئن نیستیم 
لرزه هــا چقــدر بــوده اســت و اینکــه آیــا آنقــدر 
که جداســازی پایــه را تحریک  قــوی بوده اند 
کننــد. هیــچ نشــانه ای از جابجایــی بلوک هــا 
کــه مــا بفهمیــم  و الیه هــا هــم وجــود نــدارد 
کرده یا اینکه آیا ســازندگان  کار  ایــن سیســتم 
کار می کننــد و  کــه چــه  مقبــره می دانســتند 
یــا شــکل هرمی پایــه از ســاختمان محافظت 
که ما  کرده اســت. جالب تر از همه اینجاســت 
که محل دفن نهایی  حتی مطمئن نیســتیم 

کبیر اینجا باشد. کوروش 
کــه فرمانــده  خ یونانــی آریــان،  گفتــه مــور بــه 
پادشــاه  بــوده،  هــم  کبیــر  نظامی اســکندر 
مقدونیــه بعد از نابودی و غارت پرســپولیس 
کرده اســت. اســکندر به یکی  از مقبره بازدید 
دســتور  اریســتوبولوس،  جنگجویانــش،  از 
داد وارد ایــن بنــای تاریخــی شــود. او داخــل 
مقبــره یــک تخت طال، یک میز بــا ظرف های 
نوشــیدنی، یک تابــوت طال، مقــدار زیورآالت 
کــرد  کتیبــه ای پیــدا  بــا ســنگ های قیمتــی و 
کــه روی آن نوشــته شــده بــود: »ای رهگــذر، 
کــه بــه ایرانیان  کســی  کــوروش هســتم،  مــن 

پادشاهی بخشید و پادشاه آسیا بود.«
که  هیــچ مدرک باســتان شناســی وجود نــدارد 
این کتیبه وجود داشــته اســت. حتــی در میان 
کتیبــه اشــاره می کننــد،  کــه بــه ایــن  مورخانــی 
کتیبه  اختــالف نظر زیــادی دربــاره متــن دقیق 
وجود دارد. ظاهرا این مقبره مدت کوتاهی بعد از 
حمله اسکندر غارت شده است. وقتی اسکندر 
دوباره از مقبره بازدید کرد، از وضعیت آن ناراحت 
گر کتیبه نابود  شد و دستور بازسازی آن را دارد. ا
شده بود، حتما دستور بازسازی آن را هم می داد. 
فقدان کتیبه ای که در متون یونانی به آن اشاره 
شــده یک راز اســت و اعتبار حرف یونانیان را زیر 
سوال می برد. بنابراین مقبره ای داریم که ممکن 
کبیر هــم در آن نباشــد، با  کــوروش  اســت حتی 
که  تکنولوژی پیشــرفته مقــاوم در برابــر زلزله ای 
هیــچ نشــانی از عملکــرد آن نداریــم. فقــط یک 
بررســی دقیق درباره سیستم جداسازی پایه در 
مقبره کوروش توسط دانشگاه آزاد اسالمی انجام 
شده است. نویسنده این مقاله ادعا می کند که 
این مقبره در نرم افزار شبیه سازی شده و در برابر 
زلزله بسیار نیرومند است. متاسفانه این مقاله 

قابل دسترسی نیست.
منبع: راه برترین ها- پرتال خبری سبک زندگی

 قدیمی ترین ساختمان ضد زلزله جهان
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 نشست
ماشین آالت

آزاد راه قزوین-رشــت، حلقه  مفقوده آزاد راه 
تهران-رشت اســت. رییس سازمان برنامه و 
کیلومتر باقیمانده آزادراه  بودجه از تکمیل 8 
کمتــر از 2 ســال آینــده خبر  رشــت-قزوین تــا 
داده بــود. امــا این پروژه ملی بــرای تکمیل و 
گرفتــار چندین مشــکل مهــم از جمله  اتمــام 
کافــی و اعتراض افراد  عــدم تخصیص بودجه 

منطقه رودبار و منجیل شده است.
که رییس سازمان برنامه و بودجه   در حالی 
آزادراه  باقیمانــده  کیلومتــر   8 تکمیــل  از 
کمتر از 2 ســال آینــده خبر  رشــت-قزوین تــا 
کــه حدفاصــل  داده اســت؛ امــا ایــن پــروژه 
شــهرهای منجیــل و رودبــار قــرار دارد بــرای 
مشــکل  چندیــن  درگیــر  اتمــام  و  تکمیــل 
کافی  مهــم از جمله عــدم تخصیــص بودجه 
و  رودبــار  منطقــه  کنان  ســا و  مســئوالن  و 

منجیل شده است.
شــرکت های  کارگــروه  دبیــر  خاشــع  خدایــار 
بــا  گفتگــو  در  آزادراه هــا  در  ســرمایه گذار 
خبرگــزار تیــن نیــوز بــه بخشــی از پشــت پرده 
کیلومتــر از آزادراه قزوین- ســاخته نشــدن 8 
کــه آزاد راه  گفــت: زمانی  کــرد و  رشــت اشــاره 
قزوین رشــت ساخته می شــد، اهالی منطقه 
از  آزادراه  ایــن  کــه  داشــتند  اصــرار  رودبــار 

کند زیرا معتقد بودند  شهرشان)رودبار( عبور 
کــه چرخــه اقتصــادی ایــن منطقــه از فــروش 
کــه  زیتــون بــه مســافران اســت و در صورتــی 
ج از رودبار منتقل  مســیر ایــن آزاد راه به خــار
شــود، بخشــی از این چرخه به هــم می ریزد. 
کــه مطالعات نشــان مــی داد، عبور  در حالــی 
آزادراه از داخل شــهر، مســیر مناســبی نبود و 
احتمــال بروز حــوادث با این شــرایط افزایش 

می یافت.
جمالــی،  منوچهــر  گذشــته،  ســال  شــهریور 
دربــاره  مجلــس  در  رودبــار  مــردم  نماینــده 
قزویــن- آزادراه  در  رودبــار  قطعــه  تکمیــل 
رشــت بــا بیــان اینکــه بــازار جانبی زیتــون در 
حاشــیه آزادراه قزویــن - رشــت بــرای 3 هــزار 
کــه  گفتــه بــود  کــرده اســت  نفــر اشــتغالزایی 
کرات متعددی با مســئوالن  »مکاتبات و مذا
آزادراه  برگشــت  مســیر  کــه  داشــته  متعــدد 
)رشــت بــه قزوین( از وســط همین بــازار عبور 
گردنــد  کــه از ســفر برمــی  کنــد چــون مردمــی 

کنند.« بیشتر خرید می 
کارگروه شرکت های سرمایه گذار  خاشع، دبیر 
گوید: برای اینکه  در آزادراه ها در این باره می 
کنیــم، در اقدام  مشــکل اهالی رودبــار را حل 
بــا همــکاری بانک تجــارت به عنــوان مجری 

گذار اصلــی، مطالعــات اولیه برای  و ســرمایه 
ایجــاد یک »شــهر زیتــون« در همــان منطقه 
رودبار انجام شــد تا مسافران برای خرید این 
کننــد. اما این  محصــول بــه آن شــهر مراجعه 

اقدام وارد فاز اجرایی نشد.
که بر سر  خاشــع در خصوص مشــکل دیگری 
گفــت: از طرف  راه تکمیــل ایــن آزادراه اســت 
کوه البرز  دیگر این آزادراه محل عبور از رشــته 
اســت و بــه همین دلیــل هزینه زیــادی برای 
گفت  تکمیــل شــدن نیاز دارد. بنابرایــن باید 
کــه منابــع ریالی موجــود نیز بــرای تکمیل آن 

کافی نیست.
نــگاه  متاســفانه  گفــت:  ادامــه  در  خاشــع 
موجــود به آزادراه هــا به عنوان راه دسترســی 
کــه آزاد راه هــا  بیــن شــهری اســت.  در حالــی 
میــان  تــردد  کــه  هســتند  ملــی  پروژه هــای 
بنابرایــن  می کننــد.  تســهیل  را  اســتان ها 
گونــه ای طراحی و احداث  آزادراه هــا بایــد به 
کند و  کشور را حل  که مشکالت اصلی  شــوند 

از بخشی نگری باید جلوگیری شود.
وی گفت:  نکته مهم این است که در ساخت 
پــروژه هــای ملــی نبایــد منافــع اشــخاص و 
اصنــاف و احــزاب بر منافع ملــی ترجیح داده 

شود./ تین نیوز

وایت تازه از دالیل نیمه کاره ماندن ر
وین-رشت  آزادراه قز
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بــرای برقــراری ارتباطــی فعال تــر و بــه تبــع آن 
گاهی از وضعیت  کسب اطالعات، شناخت و آ
ماشــین آالت و تجهیــزات بایــد با زبان ســخن 
آنهــا آشــنا شــویم. آنهــا قادر بــه بیان نیســتند 
امــا با زبــان بدن بــا ما ســخن میگوینــد، زبان 
بــدن آنهــا ایمــا و اشــاره نیســت بلکــه عالئم و 
واقعیت هــای  از  بر گرفتــه  اســت  نشــانه هایی 
مــواد  قطعــات،  مکانیزمهــا،  دل  در  نهفتــه 
مصرفــی و خروجی هــای آنهــا، واقعیت هایــی 

قابل کشف، برداشت، اندازه گیری و ثبت.
گــر چه مصنوع دســت بشــرند، امــا، همچون  ا
هســتی،  جهــان  پدیده هــای  و  اشــیاء  دیگــر 
و  اصــول  از  ناشــی  واقعیت هایــی  حــاوی 
کــه در رفتــار  قانونمندیهــای درونــی هســتند 
بــا دنیــای اطرافشــان بــروز میدهنــد. برگردان 
کــه جلوه ای قابل  ایــن ابــرازات به عدد و رقم، 
فهم از همان واقعیت هاســت، زبان ســخن نه 
که  تنها ماشــین آالت بلکه هر آن چیزی است 

قدرت بیان ندارد.
هنــر مــا در یادگیری این زبان ایــن خواهد بود 
کجا، چگونه و با چه  کی،  که این واقعیت ها را 
کشــف، برداشــت، اندازه گیری و ثبت و  ابزاری 
کنیم تا با اســتفاده از فــن آوریهای  بعــد تکــرار 
قابــل  اشــکال  بــه  تبدیــل  و  آمــار  و  اطالعــات 
درک تر به بررســی، مقایســه و تجزیــه و تحلیل 

آنها بپردازیم.
آنچــه  از  شــک  بــدون  کنیــم  گرچنیــن  ا کــه 
زده  شــگفت  آورد  خواهیــم  بدســت  کــه 
خواهیــم شــد، چــون براحتــی بــه درک اصول 
پــی  چیزهایــی  درونــی  قانونمندی هــای  و 
ناشــناخته  مــا  بــرای  قبــال  کــه  بــرد  خواهیــم 
بوده اند اما حاال ما نســبت بــه آنها و رفتار آنها 
گاه  آ در چارچــوب رفتــار مدیریتــی خودمــان 
 شــده  و می توانیــم تســلطی نســبی بــر آنهــا یــا 
و  مســئولیت  تحــت  محیــط  بــه  عبارتــی 
مدیریتمــان و باالخــره تــا حدودی بــه دنیای 

اطرافمان داشته باشیم.
تجهیــزات صنعتــی  و  ماشــین آالت  اغلــب  در 
و  غذایــی  کشــاورزی،  معدنــی،  عمرانــی،   (
غیــرو( مکانیزمهایــی بــا عمــر طوالنــی تعبیــه 
که انتظاراســت  که برای آن عملی  شده اســت 
انجــام دهنــد نیازمنــد مصالح و مــواد دیگری 
کوتاه دارند. این مواد باید  که عمری  هســتند 
به مکانیزمها اضافه شــده و بسته به عمرشان 
که  تعویض و یا نو شــوند درست مانند انسانی 
عمــری نســبتا طوالنــی دارد امــا بــرای ســپری 

کــردن ایــن عمــر طوالنــی نیازمنــد چیزهایــی 
بــرای  بایــد تکــرار شــوند مثــل آب  کــه  اســت 

استحمام و رفع آلودگیهای بدن.
که مورد نیاز ماشــین آالت  از جملــه مصالحــی 
اســت و درطــول عمــر آنهــا بســیار زیــاد تکــرار 
گریس و روغــن اســت ، مکانیزمهایی  میشــود 
گریس و روغن هستند شاید بدون  که نیاز مند 
کار نکننــد اما با  ایــن دو مــاده یک لحظــه هم 
وجود آنها ســالها و بلکه ده ها ســال می توانند 

به وظیفه خود عمل نمایند.
گیربکــس و روغــن هیدرولیــک  روغــن موتــور، 
کــه در ماشــین  بدلیــل نقش هــای مختلفــی 
کاری و انتقال فشــار(  دارند) روانکاری، خنک 
درون مکانیزمهای پنهان از چشم ما به گردش 
در می آینــد، آنهــا تحــت تاثیــر فشــار، حــرارت 
گی هــا  و آلودگیهــا و نیــز از دســت دادن ویــژه 
هر از گاهــی  و  بعضــا  بایــد  توانایی ها یشــان   و 
کار  کال تعویض و نو شــوند.  تصفیــه و عمومــا و 
روانــکاری، تمیــزکاری، خنــک  ایــن ســیاالت 
 کاری و انتقال فشار است و چون توانایی هایی
کــه دارنــد محدود اســت وقتی ایــن تواناییها   
گفتــه شــده از دســت دادنــد بایــد  را به دالیــل 

تعویض شوند.
هنوز روغنهایی با طول عمر ماشین یا ساخته  
نشــده اند  و یا غیر قابل دســترس هســتند و یا 
گران بــودن هنوز مصــرف عمومی پیدا  بدلیــل 
کار و چه  نکرده اند، اینکه میتوان چه در زمان 
در زمــان تعویــض،  روغنهای مصرفــی فعلی را 
که  گرفــت، فرصتی اســت  کــرد و نمونه  لمــس 

باید فعال از آن استفاده نمود.
ایــن روغنها در هنگام انجام وظایفشــان برای 
کاری بتدریج آلوده می شــوند، مواد  مثال تمیز 
کمک ابــزار و تجهیزاتی خاص  کننده با  آلــوده 
گیری هستند، و چون  قابل تشخیص و اندازه 
حدود مجاز آنها هم توسط سازندگان ماشین 
و روغن مشــخص شــده پــس قابل مقایســه با 
گر  مقادیــر مجــاز هــم خواهنــد بــود، بنابراین ا
یکــی از آلودگیهــا از میــزان مجــاز بیشــتر باشــد 
که باید بدان پرداخت و بررســی  هشداریســت 
کــه مربــوط بــه چیســت و چــرا، بــا دنبال  کــرد 
کــردن هــر هشــداری از ایــن دســت می تــوان 
به اشــکاالت ماشــین پی بــرد و به موقــع آن را 
کرد، قبل از اینکه ماشــین به آســتانه  بر طــرف 
توقف ناشــی از همان مشــکل برســد. درســت 
که پزشــکان بــرای درک  هماننــد نمونــه  خون 
گرفته  کــه  مشــکالت بــدن ما توصیــه می کنند 
و بــه آزمایشــگاههای خــون ارســال و آزمایــش 
گرفته شــده هم باید  شــود، نمونه هــای روغن 
گردد  به آزمایشــگاه مخصوص خودش ارسال 
کــه در آزمایشــگاههای روغن  تــا بــا تجهیزاتــی 
وجــود دارد اطالعــات مســتتر در ایــن روغنهــا 

گردد. استخراج 
گیری وســائلی الزم اســت، برای  بــرای نمونــه 
گیری داده هــای درون نمونه تجیزاتی  انــدازه 
کردن اطالعات حاصل از بررســی  و برای آنالیز 
که  داده هــا هــم متخصصانــی،  ایــن مجموعه 
حتمــا در آزمایشــگاه های روغــن مهیــا اســت 
نقــش مترجــم را بــرای برگــردان زبــان ســخن 
کــه بــرای مــا قابــل فهم باشــد  ماشــین آنطــور 
بعهــده دارنــد.  افراد متخصــص حاضر در این 
اطالعــات  تحلیــل  و  تجزیــه  بــا  آزمایشــگاهها 
حاصــل از عمــل تجهیــزات بــر روی نمونه هــا 
ســالمت  حفــظ  بــرای  را  الزم  توصیه هــای 
کــرد بنابرایــن چنانچه  ماشــین به مــا خواهند 
کنیــم و یــا مشــتاق  بخواهیــم درســت عمــل 
باشــیم بــا ماشــینمان ارتباط درســت  و فعالی 
کســب اطالعــات شــناخت  کنیــم و بــا  برقــرار 
که  گاه شــویم  بیشــتری از آن بدســت آوریم و آ

 

زبان سخن 
ماشین آالت را 

بشناسیم
مهندس محمدرضا حبیب زاده 
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 نشست

چــه اقداماتــی برای حفــظ ســالمت آن انجام 
دهیم باید به آزمایشگاه روغن مراجعه و بقیه 
مســائل را از آنجــا و بــا مشــورت متخصصــان 

کنیم.  مربوطه دنبال 
ســالمتمان  بررســی  مــورد  در  کــه  همانطــور 
پزشکان غیر از آزمایش خون به آزمایشات دیگر 
و تســت های دیگــری هــم ممکــن اســت برای 
بررســی بیشــتر نیازمنــد باشــند و به مــا توصیه 
کننــد، در مــورد ماشــینها هــم میتــوان از آنالیــز 
دود و ارتعــاش و تســت هایی همچــون تســت 
کــرد.   حــرارت بــرای شــناخت بیشــتر اســتفاده 
امــا در زمینه ماشــین آالت عمرانی معمولترین 
و مرســومترین و مهمتریــن همــان آنالیز روغن 

که  که از نظر هزینه با توجه به اطالعاتی  اســت 
کم هزینه ترین است. به ما می دهد 

در آزمایش روغن و ســپس آنالیز داده ها مطلع 
کیفی روغن چگونه  که وضعیت  خواهیم شــد 
است، وجود آلودگیها تشخیص داده می شود 
کــه روغن در  و میــزان فرســایش مکانیزمهایی 
کــرده اســت، بنابر ایــن میتوانیم  گــردش  آنهــا 
کنیــم، زمــان تعویض  روغــن بهتــری انتخــاب 
کــه چــه  کنیــم ، بفهمیــم  روغــن را مشــخص 
کرده و چرا و  منشــاء  چیزهایــی روغن را آلوده 
آلودگیهــا چه بوده اســت و نهایتا آیا فرســایش 

گر هســت  که ا غیــر موجــه ای وجــود دارد یا نه 
کــدام مکانیــزم و قطعه  یــا قطعاتی  مربــوط به 

است و چرا.
 در برخی موارد داده ها و اطالعاتی که از آزمایش 
کافــی بــرای  و آنالیــز روغــن حاصــل می شــود 
که در این صورت   قضاوت  به نظر نمی رســند 
گرفتن  کــه الزمــه آن  روند هــا بررســی میگردد  
نمونه ها و آزمایشــات بیشــتر و با فاصله زمانی 
مشــخص است، با مطالعه روند ها می توان به 
شناخت بهتری از وضعیت دستگاه یا ماشین 

دست یافت.
علمــی و  پیشــرفتها ی  بــه  توجــه  بــا  امــروزه 
گر  تکنولوژیکــی، بخصــوص در حوزه پزشــکی ا

در مــورد ســالمت خودمان به یــک متخصص 
مراجعــه نماییــم ضمن معاینــات از ما خواهد 
که انواع و اقســام آزمایشــات و رادیو  خواســت 
گرافی هــا و ســونوگرافیها و حتــی نمونه برداری 
متخصصیــن  نــزد  را  تســتهایی  هــم  شــاید  و 
تــا  بیاوریــم  برایشــان  را  نتایــج  و  داده  انجــام 
بتواننــد قضاوتــی نزدیــک تــر بــه حقیقــت بــر 
باشــند.  داشــته  واقعیتهــا  مشــاهده  اســاس 
ابــزار و تجهیــزات  مــورد نیــاز بــرای  تشــخیص 
نکــرده  پیشــرفت  کــم  هــم  ماشــین  ســالمت 
گــر بخواهیــم وضعیــت ماشــینمان را  ا اســت 

بدانیــم هــم بایــد مشــابه همیــن اقدامــات را 
روی ماشــینمان انجــام دهیم. یــاد آوری این 
گر نســبت به توصیه های  که ا نکته الزم اســت 
کارشناســانه  متخصصیــن بعد از بررســی های 
 اقدامی نکنیــم همــه  صــرف وقتهــا و امکانــات 
 و ابزار و تالشها و هزینه هایمان  را دور ریخته ایم

 بنابرایــن بــاور داشــتن بــه ایــن دســتاورد ها و 
تعهــد داشــتن بــه اقدامــات اصالحــی بعــد از 
توصیه ها شــرط اول آشنا شدن با زبان سخن 
کار  ماشــین آالت اســت چون مشــاهده نتایج 
که به  بعــد از اقــدام بــر اســاس توصیه هاســت 
اهمیــت ایــن روش )تعیین وضعیت ســالمت 
ماشــین بر اســاس آزمایــش و آنالیــز روغن( پی 

کرد. برده و بدان باور خواهیم 

که دانا بود  توانا بود هر 
در  بشــر  پیشــرفت  امکاناتی کــه  از  چنانچــه 
عرصه هــای علــم و تکنولــوژی در اختیارمــان 
از  گاهــی  آ بــرای  و  نکنیــم  اســتفاده  گذاشــته 
همانطــور  تجهیزاتمــان،  ســالمت  وضعیــت 
بــدن خودمــان، هیــچ  کــه در مــورد ســالمت 
انســانهای  و  مــا  بیــن  فرقــی  اقدامی نکنیــم 
نداشــتند  را  امکانــات  ایــن  دوره هایی کــه 
گــر تاریــخ را ورقــی بزنیــم و آن  نخواهــد بــود. ا
مــروری  را  مردمــش  مشــکالت  و  روزگاران 
علمــی و  دســتاوردهای  ارزش  بــه  بکنیــم 
و  انســانها  تــالش  حاصــل  کــه  تکنولوژیکــی 
جوامــع پیشــرو درعرصه علم و دانش اســت و 
امروز در اختیار ما قرار داده شــده پی خواهیم 
کــه  کاری اســت  بــرد. اســتفاده از آن حد اقــل 
میتوانیــم در مقــام سپاســگزاری به پیشــروان 
گرفتن این  ایــن عرصــه ابــراز نماییــم. نادیــده 
و  نابخشــودنی  و  بــزرگ  خطاییســت  ارزشــها 
گردانــدن از علــم و دانــش عصــر حاضــر،   روی 
گــر بــا ماشــین آالت ســرو کار داریم و  بنابرایــن ا
قصدمان مدیریت آنهاســت حتما باید با یکی 
 از ایــن مترجمان زبان ســخن ماشــین آالت یا 
و  روغــن  آنالیــز  آزمایشــگاههای  عبارتــی  بــه 
امکانــات آنهــا آشــنا شــویم و از آنهــا همچــون 
کنیم و باور داشته  مشاورانی حاذق اســتفاده 
که شــناخت بیشتر دنیای اطرافمان و  باشیم 
رها شــدن از بردگی شــرایط و تســلط نســبی بر 
آنها و چه بســا تغییر آنها مســتلزم باور داشــتن 
کــردن از علم و دانــش و تکنولوژی  و اســتفاده 
روز دنیا ســت، برای توانا تر شــدن باید خود را 

دانا تر نماییم.

ماشین آالت
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گسلها   یکی از اصلی ترین دالیل زلزله، حرکت 
که  Fault  اســت، صفحات شکســته شده ای 
در پوســته زمیــن وجــود دارنــد؛ و بــا لغــزش 
کنــار هم،  و حرکــت ســریع ایــن صفحــات در 
که در پایین آنها وجود دارد  انرژی نهفتــه ای 

آزاد می شود و زلزله را به وجود می آورد. 
سال گذشته تعدادی نقشه  از »پهنه گسل ها 
در مناطــق مختلــف تهــران« منتشــر شــد و 
افــراد زیــادی بــا ســرعت به نقشــه مربــوط به 
کردند. برخی ها  محل سکونت خود مراجعه 
گســل نیســتند،  کــه روی  خوشــحال شــدند 
گســل  که  برخــی دیگر خــود را دلداری دادند 
گسل ضعیف  ما متوسط است. عده ای روی 
گســل اصلــی بودند، در  و عــده ای دیگر روی 
گســل  هــر حــال تصــور اینکــه خانــه ات روی 
گســل ها تو را  که خوابیــده ای،  باشــد و شــب 

ک است.  ببلعند ترسنا
گرفته، از ســالها  گریبان ما را  که امروز  ترســی 
و  متخصصــان  از  بســیاری  دغدغــه  قبــل 
که  سازندگان بود. بعد از زلزله بوئین زهرا بود 
اولیــن پیش نویــس آیین نامــه زلزلــه در ایران 
تهیه شــد. نوشــتن این پیش نویس با همت 
که  مهنــدس ابوالحســن بهنیا آغاز شــد. وی 
رییــس دفتر فنی ســازمان برنامــه و بودجه و 
کارشناســی ارشد مهندســی زلزله از دانشگاه 
کبــر  ا از مهنــدس علــی  بــود  ژاپــن  واســدای 

کرد، مهندس  کار دعــوت  معین فــر برای این 
معین فــر در آن زمــان بــه مدت هشــت ســال 
بین المللــی  موسســه  مدیــره   هیــات  عضــو 
زلزلــه و عضــو هیات مدیــره موسســه اروپائی 

مهندسی زلزله بود.
در همان ســال یعنــی 1343 ســازمان برنامه 
گزارشــی تحــت عنــوان »آیین نامــه  و بودجــه 
موقت حفاظت ســاختمانها در برابر زلزله« را 
ح تحقیقاتی منتشــر نمود.  در قالــب یــک طر
در سال 1346 نیز در وزارت آبادانی و مسکن، 
کمیتــه آیین نامه دفتر مطالعات و معیارهای 
ساختمانی تشکیل شــد و جزوه ای با عنوان 
»آیین نامــه ایمنی ســاختمانها در برابر زلزله« 
کــه در متن آن  منتشــر شــد. ایــن آیین نامــه 
قید شــده بــود اصــالح آن تنهــا در صالحیت 
وزارت آبادانی و مســکن است در سال 1348 
و در قالــب نشــریات ســازمان برنامــه انتشــار 
مرتفع تــر  بناهایــی  ســاخت  آن،  در  و  یافــت 
از 11 متــر یــا بیــش از 3 طبقــه تنها با اســکلت 

فوالدی یا بتن آرمه مجاز اعالم شد.
دربــاره  فصــل  یــک  آیین نامــه  ایــن  در 
بنایــی، و فصلــی  بــا مصالــح  ســاختمانهای 
دیگــر بــا نــام محاســبه ســاختمانها در برابــر 
کــه فصل دوم آن  نیــروی زلزله وجود داشــت 
بــه اســتاندارد ملــی ایــران شــماره 519 یعنی 
»حداقــل بــار وارده بــر ســاختمانها« انتقــال 

ک محاســبه ســاختمانها در برابر  یافــت و مال
گرفــت.  در ســال 1366 مجــددا  قــرار  زلزلــه 
بخــش مربوط بــه بارهــای زلزلــه از آیین نامه 
تحقیقــات  مرکــز  واقــع  در  شــد،  جــدا   519
کمیتــه ای  ســاختمان و مســکن بــا تشــکیل 
ح  طــر »آیین نامــه  پیش نویــس  توانســت 
ســاختمانها در برابــر زلزلــه« را تهیــه و اولیــن 
چــاپ آن را انجــام دهــد. ایــن آیین نامــه بــا 
تحقیقــات  و  اســتاندارد  موسســه  همــکاری 
گرفت و در  صنعتــی، شــماره 2800 را به خــود 
مهر 136۷ با تصویب هیات وزیران برای اجرا 

به دستگاهها ابالغ شد. 
ســال  در  منجیــل  و  رودبــار  زلزلــه  وقــوع  بــا 
1369، توجــه جــدی بــه ایــن آیین نامه شــد 
مرکــز  در   13۷2 ســال  در  آن  اول  ویرایــش  و 
کلیــد خورد. در ســال  تحقیقــات ســاختمان 
کمیتــه دائمی جهــت »بازنگــری  13۷5 یــک 
آیین نامه طراحی ســاختمانها در برابر زلزله« 
تشکیل شد. ویرایش دوم آیین نامه طراحی 
ســاختمانها در برابر زلزله نیز در جلسه هیات 
رســید.  تصویــب  بــه   13۷8 آذر  در  وزیــران 
کــه بنــا بــه  ســال 13۷8 همــان ســالی اســت 
درخواســت ایــران، جایــکا )JICA( یــا همــان 
گــروه  آژانــس همکاریهــای بین المللــی ژاپــن 
تــا  کــرد  مطالعاتــی خــود را بــه تهــران اعــزام 
مطالعاتــی را در زمینــه زلزله هــای احتمالــی 

تهران انجام دهد.
منطقــه   22 روی  بــر  گــروه  ایــن  مطالعــات 
بــا دو هــدف تهیــه نقشــه  کالن شــهر تهــران 
جزئــی زلزله بــرای تهران و ارائــه توصیه هایی 
کاهش خســارات زلزلــه احتمالی انجام  برای 
گروه با همکاری مرکز  گزارش نهایی این  شد. 
مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران تهیه 
شــد و پــس از 18 مــاه در آذر ماه ســال 13۷9 
با نــام »ریزپهنه بنــدی لرزه ای تهــران بزرگ« 
گزارش درباره شــدت  انتشــار یافــت. در ایــن 
زلزلــه احتمالــی در مناطــق مختلــف تهران و 
گزارش آینده بینانه ای  خســارات ناشــی از آن 
که متاســفانه به  ارائه شــده بــود. مطالعاتــی 
که مهندســان مطلع  غیــر از معــدود مواردی 
کردند، تا ســالهای  و مســئول بــه آن مراجعه 
اخیــر نیــز در ســطح تصمیم گیــران و مجریان 

مغفول ماند.  
زیرپهنه بنــدی  از  غفلــت  فضــای  همــان  در 
لــرزه ای تهــران، بازنگــری در متــن آیین نامــه 
ســال  در  ســوم  ویرایــش  شــروع  بــا   2800

آرزو نوری

خواب آشفته
  بر پهنه   گسل ها
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 نشست

13۷9 ادامــه یافــت و در ویرایــش چهارم این 
بــود  بــه ســال 1393  کــه مربــوط  آیین نامــه 
ح جامعــه تهــران)1386( نیــز توجــه  بــه طــر
که بــه موضوع ســوانح طبیعی  شــد، طرحــی 
داشــت.  کیــد  تا آن  برابــر  در  ایمن ســازی  و 
گســلهای  ســریع  شناســایی  ح  طــر ایــن  در 
اصلــی و فرعــی شــهر تهــران، اجــرای مقررات 
طراحــی  ضوابــط  اعمــال  ســاختمان،  ملــی 
در  را  گســل ها  حریــم  بــه  مربــوط  اجــرای  و 
همــه ســاختمان ها، تاسیســات زیربنایــی و 
شــریان های حیاتــی تهــران در اولویــت قــرار 
داده شــده بود. با همین رویکرد و در تدوین 
ویرایــش چهــارم آیین نامــه اســتاندارد 2800 
کــه آبــان 1393جهــت اجــرا ابــالغ شــد،  نیــز 
مــورد  زلزلــه  خطــر  پهنه بنــدی  بروزرســانی 
گرفت و در پیوســت 1 آن، شــهرها  توجــه قرار 
و مناطــق بر اســاس خطــر زلزلــه درجه بندی 

شدند. 
در مــرداد 1395 نیــز شــورای عالــی معمــاری 
خــود  جلســات  از  یکــی  طــی  شهرســازی  و 
گســلی شــهر  دســتور تهیــه نقشــه های پهنه 
کرد.  تهــران را در مقیــاس 1 بــه 2000 تصویــب 
ویرایــش  اجرایــی  کمیتــه  جلســه  اولیــن  در 
چهــارم آیین نامــه »طراحی ســاختمان ها در 
کــه آبــان 1395 برگــزار شــد مقــرر  برابــر زلزلــه« 
گردیــد ضوابــط ســاخت و ســاز در پهنه هــای 
کمیته های  کار  کالنشهر ها در دســتور  گســلی 
گیرد و  تخصصی اســتاندارد 2800 ایــران  قرار 

نسبت به تهیه و تدوین آن اقدام شود.
گســل های  ح شناســایی حریم  در نهایت طر
شهر تهران با همت مرکز تحقیقات ساختمان 
و همــکاری شــورای شــهر و شــهرداری آماده 
شــد، و پــس از تصویــب توســط شــورای عالی 
شهرســازی و معماری از طرف هیات وزیران 
ابالغ شــد. در نقشه های تهیه شده، پهنه ها 
کیلومتــر(،   10 از  اصلی)بیــش  پهنــه  ســه  در 
کیلومتــر( و فرعی)زیــر  متوســط )بیــن 2 تــا 10 
کیلومتر( در نقشــه ها شناسایی شده بود.   2
در آبــان ماه 1394 نیز ضوابــط احداث بنا در 
کمیته  گســلی شــهر تهران توســط  پهنه های 
اجرائــی آیین  نامــه طراحــی ســاختمان ها در 
برابر زلزله - استاندارد 2800 ایران ابالغ شد و 
ســازمان مدیریت بحران شهر تهران با تایید 
کمیتــه فنی،  گســلی« در  »نقشــه پهنه هــای 
ضوابــط ســاخت و ســاز در محــدوده و حریم 
گســل های اصلــی پایتخــت را بــرای اجــرا در 

شــهرداری های مناطــق 22گانه بــه مدیریت 
کرد.  شهری ابالغ 

شــهرداری،  بــود  شــده  مقــرر  مــورد  ایــن  در 
ک های واقع در پهنه گسل های  محله ها و پال
ح  اصلــی را از طریــق تفکیــک در ســامانه طــر
لــرزه ای  تفصیلــی، مشــمول اعمــال قوانیــن 
کنــد. البتــه در ایــن بــاره ممنوعیــت قطعــی 
برای ســاخت و ســاز لحــاظ نشــده و فقط در 
حــد توصیه بــرای خــودداری از صــدور مجوز 
بــوده  اهمیــت  پــر  ســاختمانهای  مــورد  در 
گسل اصلی برای سقف  اســت. در پهنه های 
گرفته شــده و برای  کم محدودیت در نظر  ترا
کثر تا 5 طبقه روی زمین،  ساخت و ساز حدا
امــکان صدور پروانه ســاختمانی داده شــده 
کــه احتمــال  اســت. در مــورد مناطقــی هــم 
جابجایــی عمــده وجــود دارد مجوز ســاخت 
کثر یک طبقه زیر  دو طبقه روی زمین و حدا
زمین داده خواهد شــد. همچنین پیشنهاد 
داده شده شــهرداری به مالکان این مناطق 
کاربری های ســبز  توصیــه معاوضــه ملــک بــا 
ســایر نقــاط شــهر را بدهــد، ضمــن اینکــه بــر 
ک هــا  کــه روی ایــن پال ســاخت و ســازهایی 
انجــام می شــود، »نظــارت مضاعف« داشــته 
باشــد. مالــک و مهندســان محاســب و ناظر 
ایــن نوع ســاختمان ها نیــز موظف شــد ه اند 
برای حســن اجرای ضوابط لرزه ای، ضمانت 
بــه مرجــع صــدور پروانــه  را  و تعهــدات الزم 
شناســایی  دربــاره  بعــدی  گام  کننــد.  ارائــه 
گســلی قــرار دادن اطالعــات ایــن  پهنه هــای 
پهنه هــا در اختیــار مــردم بــود تــا در صــورت 
غفلت نهادهای مســئول و مهندســان طراح 
و ســازنده، این فرایند از فیلتر مردم عادی یا 
کار از ابتدای  مصرف کننــدان نیز بگذرد. این 
گسلی  سال 9۷ انجام شد و نقشه پهنه های 

گرفت.  روی سایت شهرداری قرار 
کالنشــهری چون تهران  گسلهای  شناسایی 
و اعمــال قوانینــی بــرای محدودیت ســاخت 
و ســاز در آنهــا اقــدام قابــل توجهی به شــمار 
ساختمان ســازی  خاطــر  بــه  امــا  می رفــت 
کــه در ایــن ســالها و در غیــاب  بی مهابایــی 
اتفــاق  آرمانــی  کالنشــهر  از  جامــع  تصویــری 
افتــاده بــود، ایــن امــر نمی توانســت بــه داد 
کنونــی برســد و تنها می توانســت از  کنان  ســا
ریسک های زیستن در تهران برای نسل های 
ح بیشــتر بــه فردا  آتــی بکاهــد. نــگاه ایــن طر
گــر هــم  بــود و بــه نــدرت امــروز را می دیــد. ا

نــگاه نزدیــک به امــروزی بــود و راه حل هایی 
چون لــزوم باال بــردن تاب آوری ســاختمانها 
یــا تخلیه ســاختمانهای پــر خطر را یــادآوری 
ایــن  کــه  باالیــی  بــه خاطــر هزینــه  می کــرد، 
گزینه ها در بر داشتند به نتیجه  نمی رسید.  

که شــب را  کســانی  در واقــع بــرای نســل ما و 
تــا صبــح بــا خوابهــای آشــفته روی پهنــه ای 
گســلها می خوابنــد، راه حلهــا معطــوف به  از 
کنترل میزان خسارت ها است و آنقدر دلگرم 
کــه خیالی آســوده را به همراه  کننده نیســت 
که  داشــته باشــد. در چنین شــرایطی چنان 
کــه  کــدام از مــا  طبیعــت آدمیــزاد اســت، هــر 
که  گســل داریم در لحظه ای  خانه ای بر روی 
که  ســر روی بالــش می گذاریم، به مهندســی 
کرده، یا آن را ســاخته  ســاختمان را طراحــی 
می اندیشــیم، اینکــه چقدر انصاف داشــته؟ 
کاری بر  کــدام ســاز و  کاربلــد بــوده؟ و  چقــدر 
فعالیت او نظارت داشــته است تا ساختمان 
نامالیمــات  برابــر  در  بیشــتری  تحمــل  تــاب 

طبیعت را داشته باشد.
گرچه ســازمان نظام مهندسی طی سالهای  ا
طراحــی  مــورد  در  دقیــق  نظــارت  از  اخیــر 
ساختمان بر اساس کنترل زلزله در نقشه های 
کــرده  اســکلت و ســازه خبــر داده امــا عنــوان 
در مرحلــه اجرا نقشــی ندارد و این مســئوالن 
نقــش  بــاره  ایــن  در  کــه  شــهرداری هســتند 
بیشتری دارند. این سازمان بارها درخواست 
کرده یک مجری از سازمان نظام مهندسی بر 
اجرای نقشه تایید شده نظارت داشته باشد 

کنون به جایی نرسیده است.   که تا 
که در سالهای  غ از بحث نظارت بیرونی-  فار
اخیر شــهرداری به نوعی از مسئولیت پذیری 
کیفیــت و نظارت شــانه خالی  کنتــرل  در امــر 
می کند و این امر را متوجه نظامات مهندسی 
و مهندسین ناظر می داند، و نظام مهندسی 
می دانــد  اصلــی  مســئول  را   شــهرداری  نیــز 
و خــود را بــازوی فنــی آن بــرای اجــرای ایــن 
که قوانین و مقررات  کنونی  کار- و در شــرایط 
گســلها  مربــوط بــه ســاخت و ســاز در حریــم 
در حــد توصیــه باقــی می ماند، بحثــی به نام 
اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی پیش 
می آید؛ اخالق حرفه ای در حرفه مهندسی. 

از  بعــد  کــه  اســت  اتصالــی  حلقــه  مهنــدس 
تجربیــات تلــخ این ســالها، بــا وجــود فقدان 
در  تاخیــر  بــا  و  یکپارچــه،  و  کالن  مدیریــت 
فرایندهــا  پیشــبرد  و  تصمیم گیــری  چرخــه 

مقاهل
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اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت. در واقــع ایــن 
کــه  حلقــه مهــم و حیاتــی همــان چیــزی اســت 
می تــوان بــه وجــدان بیــدار جامعــه مهندســی 
کــرد. وجدان بیــدار مهندس و مشــاوری  تعبیــر 
کسب دانش روز را بخشی از اخالق حرفه ای  که 
کــه امضای  خــود می دانند، انســانهای شــریفی 
کرده اند  کرده انــد، طراحی  آنهــا پای آنچه تائید 

یا ساخته اند قوت قلبی برای دیگران است.
گاه  نــگاه اجمالــی ایــن حلقــه مهــم و  در یــک 

گمشده عبارت است از؛
هــر  ســاخت  از  قبــل  کــه  اســت  مهندســی   •
کلیات مهمی چون احتیاط های  ساختمانی به 
مــورد  ایــن  در  و  می کنــد  توجــه  زمین شناســی 
از مراجــع ذی ربــط اســتعالم می کنــد و در ایــن 
بــاره هشــدارهای تخصصــی را بــه مســئوالن و 

مشتریان می دهد
گســلها  •ســعی می کنــد از ســاخت و ســاز روی 
گســل ها را رعایت  بپرهیــزد یــا در این باره حریم 
گســلها هم می توان از  گاهی از حریم  کند)برای آ

کرد( شهرداری استعالم 
کــه روی گســل قــرار دارد مالحظــات  •در زمینــی 
مهندســی از جملــه اســتفاده از یــک الیــه غلتــک 
از   )damper( گــر  میرا انــواع  از  اســتفاده  کاری، 
گر ویســکوز ...  را رعایت می کند. حتی  جملــه میرا
مقاوم ســازی ســاختمان ها را در متــراژ الزم از ایــن 
طرف و آن طرف گسلش مورد توجه قرار می دهد.

دولــت  از  خــود  صنفــی  تشــکل  طریــق  •از 
بــرای  را  مطلــوب  اســتانداردهای  می خواهــد 
ساخت وساز های جدید در این مناطق تدوین 

کند 
راه  وزارت  از  خــود  صنفــی  تشــکل  طریــق  •از 
کــه  می خواهــد  شــهرداری  یــا  شهرســازی  و 
ریزپهنه بنــدی لــرزه ای انجــام دهنــد یعنــی هر 
جــا می خواهنــد ســاخت و ســاز انجــام بدهنــد 
گمانه های عمیق، نیمه عمیق و سطحی بزنند 
ح فونداسیون)ِپی  که الیه بندی زمین برای طر

ساختمان( و زیرسازی مشخص شود.
گرفتــن اســتانداردهای ضــروری بــرای  •در فرا
ســاخت و ســاز در مناطــق پرخطــر پیــش قــدم 

است
•دربــاره ســازه های پرخطر، لزوم مقاوم ســازی 
را یــادآوری می کند و در این باره فرهنگ ســازی 

می کند
کار خود  کــه در  •و در نهایــت مهنــدس ناظری 
امنیــت و ســالمت انســانها را اولویــت خــود قرار 

دهد.

مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
ششــم  پیوســت  اجــرای  وشهرســازی: 
آیین نامــه 2800، افزیــش مقاومــت دیوارهــا 
کــه  در برابــر زلزلــه را بــه دنبــال دارد تــا جایــی 
ــوار  ــا 20 درصــد هزینــه دی ــد بیــن 15 ت می توان

دهــد. کاهــش  را 
محمــد شــکرچی زاده رئیــس مرکــز تحقیقــات 
راه، مســکن و شهرســازی در نشســت خبــری 
»تدویــن و ابــالغ پیوســت ششــم آیین نامــه 
کــه روز  طراحــی ســاختمان ها در برابــر زلزلــه« 
26 شــهریور برگــزار شــد، بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــا زلزلــه ای بیــش از  گفــت: هــر 10 ســال یکبــار ب
کشــور مواجــه هســتیم امــا  هفــت ریشــتر در 
کــه ایــن زلزله هــا  ایــن شــانس را داشــته ایم 

خ دهــد. در شــهرهای زیــر ١٠٠ هــزار نفــر ر
بــه   1396 مــاه  آبــان  زلزلــه  گــر  ا گفــت:  وی 
کرمانشــاه  شــهر  در  ذهــاب  ســرپل  جــای 
خ  تهــران ر و  تبریــز  کالنشــهری همچــون  یــا 
روبــرو  تلفــات  از  زیــادی  حجــم  بــا  مــی داد 

بودیــم.
و  مســکن  راه  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
ــه  ک گفــت: در وضعیتــی هســتیم  شهرســازی 
الزم اســت موضــوع تــاب آوری در برابــر زلزله را 
عینیــت بخشــم و تاسیســات مهمی همچــون 
مقــاوم  زلزلــه  برابــر  در  را  بیمارســتان ها 
کرمانشــاه  زلزلــه  در  داد:  ادامــه  وی  کنیــم. 

نتوانســتند  و  دیدنــد  آســیب  بیمارســتان ها 
ــه دهنــد  ــه خدمــات ارائ ــه مجروحــان حادث ب
کــه افزایــش آمــار فوتی هــای زلزلــه  تــا جایــی 
ضعیــف  عملکــرد  دلیــل  بــه  ذهــاب  ســرپل 
بیمارســتان ها و عــدم مقاومــت در برابــر زلزلــه 

بــود.
خوشــبختانه  کــرد:  اضافــه  شــکرچی زاده 
نســبت  جدیــد  دوره  در  بهداشــت  وزارت 
رویکــرد  بیمارســتان ها  مقاوم ســازی  بــه 
ــز  ــا مرک ــی ب مثبتــی دارد و همکاری هــای خوب

دارد. مســکن  و  راه  تحقیقــات 
 وی اظهارداشــت: مقاوم ســازی بیمارســتان ها
کاهــش می دهــد  کشــته ها را در زلزلــه   تعــداد 
بــه  کرمانشــاه  زلزلــه  کــه در  کیــد دارم  تا امــا 
بیمارســتان های  تــاب آوری  عــدم  دلیــل 
کشــته ها  تعــداد  زلزلــه  برابــر  در  کرمانشــاه 

یافــت. افزایــش 
و  مســکن  راه  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
امســال  مــاه  اســفند  گفــت:  شهرســازی 
اســالمی را  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
از  می خواهــم  مــردم  از  و  داریــم  پیــش  در 
نماینــدگان خــود درخواســت داشــته باشــند 
جدیــد  بیمارســتان  ســاخت  جــای  بــه  کــه 
را در  مقــاوم ســازی بیمارســتان های فعلــی 

بگذارننــد. برنامــه 
وضعیــت  خصــوص  در  هشــدار  بــا   وی 

 در نشست خبری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطرح شد؛

افزایش اجرای مقاومت دیوارها
 با اجرای پیوست ششم آیین نامه ۲8۰۰
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 نشست

برابــر کشــور در   تــاب آوری بیمارســتان های 
گفت: بیش از نیمی از بیمارستان های   زلزله، 

 تهران در برابر زلزله مقاوم نیست.
وجــه  هیــچ  بــه  گفــت:  زاده  شــکرچی 
نمی تــوان بــه ایــن موضــوع بــه صــورت عــادی 
گذشــت؛ هــدف  کنــار آن عــادی  کــرد و از  نــگاه 
دیوارهــای  زلزله هــا  از  بعــد  کــه  اســت  ایــن 
تاسیســات  نبینــد،  آســیب  بیمارســتان ها 
کار نیفتــد امــا ایــن حداقل هــا را هــم  برقــی از 
نمی تــوان از بیمارســتان های تهــران انتظــار 

داشــت.
و  مســکن  راه  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
تجهیــز  وضعیــت  آخریــن  بــه  شهرســازی 
اشــاره  زلزلــه  ثبــت  دســتگاه های  بــه  کشــور 
گفت:بیــش از 500 دســتگاه شــتابنگار  کــرد و 
در دوران  تولیدکننــدگان جهــان  بهتریــن  از 

پســابرجام خریــداری شــد و صــد دســتگاه در 
ایســتگاه های مختلــف نصــب شــده اســت .

رصــد  ضمــن  دســتگاه ها  ایــن  گفــت:  وی 
میــزان  می تواننــد  ایــران  ســرزمین  و  زمیــن 
ــد  کنن ــخص  ــه مش ــد زلزل ــارت وارده را بع خس

کنــد. و حرکــت زمیــن را تبییــن 
وی خبــر داد در قانــون برنامــه ششــم دولــت 
موظــف شــده اســت حداقــل هــزار دســتگاه 

کنــد. ــداری  ــد هــم خری شــتابنگار جدی
و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  شهرســازی 
درصــد   80 کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  خــود 
می شــود،  اجــرا  کشــور  در   2800 اســتاندارد 
کرمانشــاه متوجــه شــدیم   گفــت: بعــد از زلزلــه 
کــه درصــد آســیب ها در اجــزای غیــر ســازه ای 
ســاختمان ها از قبیــل دیوارهــا، شیشــه های 

و...  ســاختمان  نمــای  تیغــه،   ســاختمان، 
بــر  اســت  ســاختمان  اســکلت  از  بیشــتر 
همیــن اســاس در پیوســت جدیــد آیین نامــه 
گذاشــته  مهندســین  دراختیــار  جزئیاتــی 
دراجــزای  آســیب ها  چطــور  کــه  می شــود 
ایــن  یابــد.  کاهــش  زلزلــه  در  غیرســازه ای 
ابــالغ شــده  امســال  مــاه  مــرداد  از  پیوســت 
گذاشــته  قــرار  مهندســین  اختیــار  در  و 
گفتــه شــکرچی زاده اجــرای  شــده اســت.به 
قطعــا   ،2800 نامــه  آییــن  ششــم  پیوســت 
هزینــه ســاخت و ســاز را افزایــش نمی دهــد 
در  دیوارهــا  مقاومــت  افزیــش  باعــث  بلکــه 

می شــود. زلزلــه  برابــر 
وی دربــاره الیحــه جدیــد مدیریــت بحــران 
گفــت: ایــن الیحــه در ســال 86 تصویــب شــد 
بهبــود  باعــث  توانســت  خــود  زمــان  در  کــه 

حــال  در  و  شــود  ســاز  و  ســاخت  وضعیــت 
و  خطرپذیــری  کاهــش  آن  رویکــرد  حاضــر 
که ایــن واژه ها برای  افزایــش تــاب آوری اســت 
اولیــن بــار در قانــون می آید.شــکرچی زاده بــا 
گذشــته شــاهد ســه  بیــان اینکــه در ســه ســال 
آتــش  گفــت:  بحــران بســیار جــدی بودیــم، 
کرمانشــاه  ســوزی ســاختمان پالســکو زلزلــه 
بحرانــی  وقایــع  مهمتریــن  از  اخیــر  ســیل  و 
کــه  می دهــد  نشــان  ایــن  و  بودنــد  کشــور 
کشــورمان در برابــر بحــران تــاب آوری نــدارد 
و بــرای حفــظ مــال و جــان شــهروندان مان 
بایــد تــالش جدی بــرای ارتقــای اســتانداردها 

تــاب آوری داشــته باشــیم. جهــت افزایــش 
خــود  ســخنان  از  بخشــی  در  زاده  شــکرچی 
در  خبرنــگاران  ســؤاالت  بــه  پاســخ  در  و 
کالن  در  زلزلــه  گســل های  حریــم  خصــوص 

کالن شــهر  گســل های 5  گفت: حریم  شــهرها 
از جملــه تهــران تعییــن و در شــورای  عالــی 
بــه تصویــب رســید.  شهرســازی و معمــاری 
تهــران  شــهرداری  بــه  مذکــور  حریم هــای 
کیلومتــر  ابــالغ شــده و ســاخت و ســاز در 81 
مربــع از شــهر تهــران بــرای ســاختمان های بــا 
بیمارســتان ها ممنــوع  بــاال ماننــد  اهمیــت 

اســت.
و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
نیــز  فرونشســت  خصــوص  در  شهرســازی 
دشــت های  ســوم  یــک  کــرد:  خاطرنشــان 
ســرعت  بــا  فرونشســت  معــرض  در  ایــران 
کــه دلیــل آن بهــره بــرداری  بــاال قــرار دارنــد 
بــی رویــه از آب هــای زیرزمینــی اســت. ایــن 
کــه  کشــور  از  جاهایــی  در  فرونشســت ها 
نیســت  یکســان  بســتر  ســنگ  ضخامــت 
کل منطقــه تحــت  نمــود بیشــتری داشــته و 
فرونشســت دچــار شکســتگی و تــرک بــرداری 
از  نقاطــی  نیــز  تهــران  در  می شــود.  زمیــن 
بــا  خمینــی  امــام  فــرودگاه  ماننــد  پایتخــت 
کــه به شــهرداری  فرونشســت مواجــه هســتند 

اســت. شــده  داده  الزم  تذکرهــای  تهــران 
برنامــه  نماینــده  عشــری  اثنــی  احســان 
 UN-HABITAT متحــد  ملــل  بشــر  اســکان 
ایــن مطلــب  بیــان  بــا  ایــن نشســت  نیــز در 
کــه بــه دنبــال تغییــر نــگاه نظــام مهندســی 
ســاختمان از بحــث مقــاوم ســازی بــه ســمت 
ســال  ســه  طــی  گفــت:  هســتیم  تــاب آوری 
وزارت  ســوی  از  خوبــی  اقدامــات  گذشــته 
مقاوم ســازی  بــرای  درمــان  و  بهداشــت 
بــه  اســت  گرفتــه  صــورت  بیمارســتان ها 
ایــن ســه ســال بررســی های  کــه در  طــوری 
شــد  مشــخص  امــا  گرفــت  عمومی صــورت 
ــل توجهــی از بیمارســتان های  ــه میــزان قاب ک
کشــور در برابــر زلزلــه بــه شــدت آســیب پذیــر 

. هســتند
ارزیابی هــا  ایــن  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
کــه بیمارســتان ها بــر اثــر زلزلــه  مشــخص شــد 
طــوری  بــه  دیــد  خواهنــد  زیــادی  آســیب 
کــه در ارزیابــی دوم مشــخص شــد تنهــا 50 
کشــور در برابــر زلزلــه  درصــد بیمارســتان های 
اســکان  برنامــه  نماینــده  هســتند.   مقــاوم 
بشــر ملــل متحــد در ایــران  بــا بیــان اینکــه 
ایــن بررســی ها مربــوط بــه بیمارســتان های 
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ایــن ســال ها تنهــا  گفــت: در  دولتــی اســت، 
صــورت  آنهــا  مقاوم ســازی  بیمارســتان   12
بســیار حائــز  کــه  نکتــه ای  امــا  اســت  گرفتــه 
کــه بایــد بــه بحــث  اهمیــت اســت ایــن اســت 

شــود. داده  ویــژه ای  اهمیــت  تــاب آوری 
تــاب آوری  بهبــود  داد:  ادامــه  وی 
در  کــه  اســت  موضوعــی  بیمارســتان ها 
توجــه  آن  بــه  دنیــا  تمــام  در  حاضــر  حــال 
در  تــاب آوری  کــه  چــرا  می شــود.  ویــژه ای 
مقاوم ســازی  شــامل  ســازی  مقــاوم  کنــار 
انتظــار  مــا  اســت؛  غیرســازه ای  عناصــر 
آن  از  پــس  و  زلزلــه  وقــوع  هنــگام  در  داریــم 
ســازه ها ریــزش نکنــد و بعــد از وقــوع ســانحه 
بیمارســتان ها بتواننــد خدمــات رســانی الزم 
را انجــام دهنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث 
بهداشــت و خدمــات رســانی بیمارســتان ها 
یــک موضــوع بســیار مهــم و تاثیرگــذار اســت، 
تــاب آوری  و  ســازی  مقــاوم  کنــار  در  گفــت: 
مهندســان  دانــش  ارتقــا  بیمارســتان ها 
اســت.  اهمیــت  حائــز  بســیار  مشــاوران  و 
کــه هفتــم و هشــتم  کنفرانســی  بنابرایــن در 
از  شــد  خواهــد  برگــزار  تهــران  در  مــاه  مهــر 
خارجــی  ســخنرانان  و  دانشــگاه  اســاتید 
یابنــد و  تــا در پنل هــا حضــور  دعــوت شــده 
ــه  ک ــی  ــا تعامل ــا ب ــود را در میزگرده ــب خ مطال
در  بیمارســتان ها  ســاخت  در  ذینفعــان  بــا 
دســتگاه های دولتــی حضــور دارنــد در میــان 

بگذارنــد.
نماینــده برنامــه اســکان بشــر ملــل متحــد در 
ایــران بــا بیــان اینکــه اســتفاده از تکنولوژیهــای 
بیمارســتان ها  ســازی  مقــاوم  بــرای  نویــن 
بســیار مهــم اســت، گفت:  بایــد بــه ایــن ســمت 
ــه ای  گون ــه  ــه بیمارســتان ها ب ک ــم  کنی حرکــت 
احــداث و یــا مقــاوم ســازی و تــاب آوری شــوند 
بــه  بیمارســتان ها  زلزلــه  وقــوع  از  بعــد  کــه 

خدمــات خــود ادامــه دهنــد.
و  ملــی  مقــررات  کل  مدیــر  مانی فــر  حامــد 
شهرســازی  و  راه  وزارت  ســاختمان  کنتــرل 
تنهــا اینکــه  بیــان  بــا  نشســت  ایــن  در   نیــز 
کشــور   60 درصــد مقــررات ملــی ســاختمان در 
گفــت: امیدواریــم بــا رونمایــی  اجــرا می شــود 
،2800 نامــه  آییــن  ششــم  پیوســت   از 
از فراتــر  کشــور  ســاختمان های  ایمنــی    

 60 درصد برود.

کنتــرل ســاختمان  کل مقــررات ملــی و  مدیــر 
پیوســت  افــزود:  شهرســازی  و  راه  وزارت 
و  لــرزه ای  طراحــی  موضــوع  بــه  ششــم، 
اجــرای اجــزای غیرســازه ای در ســاختمان ها 
دیوارهــای  و  پیرامونــی  دیوارهــای  ماننــد 
کــه بیشــترین  کننــده داخلــی می پــردازد  جدا
ســاختمان  از  حــوزه  ایــن  در  آســیب   نمــود 
ســرپل ذهاب  در   96 ســال  زلزلــه  در   را 

شاهد بودیم.
ــه ســرپل  کیــد نمــود: البتــه قبــل از زلزل وی تا
ذهــاب، موضــوع اجــزای غیرســازه ای مــورد 
ــه اســتان ها  ــود و ایــن هشــدار را ب توجــه مــا ب
کــه نســبت بــه بررســی اجــزای  داده بودیــم 
در  پیرامونــی  دیوارهــای  و  غیرســازه ای 
را  دقــت الزم  احــداث  دســت  در  ســازه های 

داشــته باشــند. 

وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری ها و پیمانکارهــا 
نامــه  آییــن  اجــرای  بــر  نظــارت  بــه  موظــف 
بــرای  گفــت:  هســتند،  ســاختمان  مقــررات 
ســاختمان های دولتی در اســتان ها، ســازمان 
نامه هــا آییــن  اجــرای  بــه  بودجــه  و   برنامــه 
عــــــــــــالیه بخــش  در  و  کننــد  نظــارت   بایــد 
نظــارت  شهــــــــرسازی  و  راه  وزارت   نیــز  

خواهد داشت.
خواجــه  نــادر  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
علمی بخــش  هیــات  عضــو  عطــاری  احمــد 
ــد  کی ــا تا ــز ب ــات نی ــز تحقیق ــازه مرک ــاوری س فن
بحــث  بــه  خوبــی  بــه  کشــور  در  اینکــه  بــر 
ــت،  ــده اس ــه نش ــازه ای پرداخت ــزای غیرس اج
توضیحــات تخصصــی در خصــوص تدویــن 
پیوســت ششــم آیین نامــه 2800 را در اختیــار 

همچنیــن  داد.  قــرار  نشســت  در  حاضــران 
ملــی  شــبکه  رئیــس  فرزانــگان  اســماعیل 
شــتابنگاری نیــز توضیحاتــی را در خصــوص 
دســتگاه های  نصــب  و  شــتابنگاری  شــبکه 

نمــود. ارائــه  کشــور  ســطح  در  جدیــد 
در بخــش پایانــی  ایــن نشســت، بــا حضــور 
و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
کنتــرل  کل مقــررات ملــی و  شهرســازی، مدیــر 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، مدیــران 
و متخصصیــن و اصحــاب رســانه، از پیوســت 
در  ســاختمان ها  طراحــی  آیین نامــه  ششــم 
برابــر زلزلــه )اســتاندارد 2800( رونمایــی شــد.

نشســت  ایــن  در  می شــود  خاطرنشــان 
محمــد شــکرچی زاده رئیــس مرکــز تحقیقــات 
مدیــر  مانی فــر  شهرســازی،  و  مســکن  راه، 
ســاختمان  کنتــرل  و  ملــی  مقــررات  کل 

اثنــی  احســان  شهرســازی،  و  راه  وزارت 
عشــری نماینــده برنامــه اســکان بشــر ملــل 
عضــو  ســروقدمقدم   ،UN-HABITAT متحــد 
طراحــی  آیین نامــه  دائمی بازنگــری  کمیتــه 
ســاختمان ها در برابــر زلزلــه، ســعید بختیــاری 
مهــران  و  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
فنــاوری  توســعه  و  آمــوزش  غالمی معــاون 
مرکــز تحقیقــات، نــادر خواجــه احمــد عطــاری 
ســازه،  فنــاوری  علمی بخــش  هیــات  عضــو 
ملــی  شــبکه  رئیــس  فرزانــگان  اســماعیل 
شــتابنگاری، فرهنــگ فرحبــد رئیــس بخــش 
جهان محمــدی  عاطفــه  ســازه،  مهندســی 
ــتانداردها،  ــط و اس ــن ضواب ــر تدوی ــر دفت مدی
توســعه  و  آمــوزش  غالمی معــاون  مهــران 
داشــتند. حضــور  تحقیقــات  مرکــز  فنــاوری 
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 نشست

بــه نظر تومــاس الــن: "از تمام ابــر پروژه هایی 
که در سراســر جهان ســاخته شــده انــد، تنها 
برخی از آن ها واقعا مرزهای اعجاب بشری را 

جابجا می کنند."
بــه ویــژه بــا توجــه بــه جمعیــت رو بــه رشــد 
بــر  جانبــه  همــه  فشــار  و  شهرنشــینی  و 
زیرســاخت های شــهری، و نیاز مبــرم به رفع 
ایــن معضــالت، پروژه هــای بســیار بزرگــی در 
سراســر جهــان در حــال انجام بوده و هســت 
کمبــودی وجــود نــدارد. بــا  و از ایــن جهــت 
انتخــاب بعضــی نمونه های تحســین برانگیز 
کــه  می شــود  مشــخص  جهــان،  سراســر   از 
جــاه طلبی در انجام پــروژه می تواند نه صرفا 
بــه لحــاظ مقیاس یا هزینه، بلکــه تحت تاثیر 
باشــد.  آن  محیطــی  یــا  اجتماعــی  شــرایط 
بنابراین این لیست به عنوان برگزیده ای از10 
پــروژه از عظیــم ترین مــگا پروژه ها در سراســر 
گرانترین پروژه ها ترجیح  جهان، به فهرســت 

داده شده است.

جابجایی یک شهر
ح بــه معنای  کلــی، ایــن طــر در یــک شــمای 
کشــور سوئد  کایرونا در  کامل شــهر  جابجایی 
از  گرانتــر  اســت  ممکــن  گرچــه  ا می باشــد. 
پروژه هــای اســتانداردهای صنعــت ســاخت 
و ســاز جهانــی نباشــد – اما هنــوز هم حدود 
کــه مبلــغ  1.5 میلیــارد دالر هزینــه در بــر دارد 
کمی هــم نیســت - لکن بــه طور قطــع دارای 

آثار و انشعابات بزرگ اجتماعی می باشد. 
کیلومتری شــمالی دایره  کایرونا واقع در 145 
کنــار معادن  قطب شــمال، در ســال 1900 در 
کــه در حال حاضــر حدود  آهن تاســیس شــد 
کل ســنگ آهــن مورد نیــاز اروپا  ۷8 درصــد از 

را تولید می کند. 
معــدن،  ایــن  گســترش  و  پیشــرفت  بــرای   
که تحت  قســمت های بزرگــی از شــهر مجــاور 
دامنــه آن قــرار دارد بایــد برداشــته می شــد، 
کاوی قابل  تــا بدنه ایــن دامنه بــرای معــدن 

دسترسی باشد.

کل، ایــن پــروژه شــامل 3،000 آپارتمــان،   در 
یــک مرکــز تجــاری بــزرگ در مرکــز، هتلــی بــا 
ظرفیــت 800 تخــت و دیگــر زیرســاخت های 
کلیــدی می باشــد. عالوه بــر این، تعــدادی از 
کلیســای  ســاختمان های تاریخــی، از جمله 
کایرونــا، تغییــر مــکان داده  چوبــی معــروف 

خواهند شد. 
حــدوداً در طــول یــک دهــه اخیــر باالتریــن 
شــهر  ایــن  جابجایــی  بــرای  ممکــن  تــالش 
گرفتــه اســت. راه آهــن آن پنج ســال  صــورت 
کنان ناحیه  پیش منتقل شــده و آخرین ســا
که با توسعه  اولسپیران - نخستین محله ای 
معــدن تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد - در ســال 
2015 منتقــل شــده انــد. شــتاب ایــن حرکت 
در طول سال 201۷ شدت یافته و بسیاری از 
ساختمان های تاریخی نیز جابجا شده اند. 

همزمــان، مراحــل اولیــه ســاخت یــک مرکــز 
تــاالر شــهر جدیــد  بــزرگ تجــاری در اطــراف 
کار و  کســب  شــروع  بــرای  تــا  شــده  آغــاز    

ترجمه: سید مهدی م برقی

وژه ساختمانی برتر  10 پر
در جهان

رتجمه
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گردد.  در سال 2020 آماده 
که این جابجایی به نوعی یک چالش  از آنجا 
بــزرگ فرهنگی نیــز بود، برنامه ریــزان به این 
کــه فرآینــد طراحــی آن باید  نتیجــه رســیدند 
کنان محلی  کاربرد نظــرات ســا بــا دریافــت و 
که مــردم خواهان  آن باشــد. آن ها دریافتند 
که واجد رشد و توسعه بوده  شــهری هستند 
و فراتــر از تبدیــل بــه یک شــهر معدنی صرف 
باشــد. همچنین مکان های دیدنی متنوعی 
که در  در مرکــز جمــع و جور آن ســاخته شــود 
ایــن زمینــه ارتبــاط بــا طبیعــت یــک اولویت 
بود، بنابراین در قلب شــهر، داالن هایی سبز 
ح شــهری  گیاهی متنوع، به طر را با پوشــش 

کردند.  اضافه 
از همــان ابتــدا ایــن موضــوع مــد نظــر قــرار 
که برای تشــویق مــردم جهت پذیرش  گرفت 
و "حرکــت به ســوی این شــهر جدید" )بجای 
کنــده شــدن( نیــاز بــه ایجــاد یک  رفتــن و پرا
ح  طــر ایــن  از  خــوب  تصویــر  و  انــداز  چشــم 
می باشــد. لذا این پــروژه زمینه ســاز فرصتی 
و  آب  تغییــرات  مســئله  بــا  مقابلــه  بــرای 
کایرونا به یک  کنتــرل آن با تبدیــل  هوایــی و 
کــه در آن انــرژی بیــن  شــهر هوشــمند شــد 
گذاشــته شــده و  ک  ســاختمان ها بــه اشــترا
سیســتم های  و  شــهری  مبلمــان  فضاهــای 
حمــل و نقــل مــدرن در آن ایجاد شــود. این 
ح بایــد تــا پیــش از ســال 2035 تکمیل و  طــر

گردد. آماده بهره برداری 

جاده های هوشمند
در ایــاالت متحــده آمریــکا، پیشــرفت پــروژه 
2.3 میلیــارد دالری" I-4 اولتیمیــت" بســیار 
در  آن  وجــود  کــه  شــده  واقــع  توجــه  مــورد 
پیشــبرد روند چندین پــروژه جهانی به ویژه 
در طراحــی، مدیریــت، تامیــن مالــی و بهبود 
جامعه نقش بســزایی داشــته اســت. در این 
کیلومتری بین 4  پــروژه یــک مســافت 33.۷ 
کانتی  کیرکمن در اورنج  ایالت، از غرب جاده 
تا شــرق جاده ایالتی 434 در شــهر سمینول 

واقع در ایالت فلوریدا، بازسازی می گردد. 
شــرکت  تجــاری  مدیــر  اســپایک،  تونــی 
که از این پروژه   ،)VOLVO(  ســاختمانی ولو
مــا در  "آنچــه  پشــتیبانی می کنــد، می گویــد: 

ایــن پــروژه می بینیم، یکی از پیشــرفته ترین 
پروژه های زیربنایی در جهان است." 

پــروژه  طراحــی  در  مهنــدس   600 حــدود 
مشــارکت داشــته اند و نمونه های متعددی 
در  پیشــرو  ترافیــک  و  ایمنــی  گی هــای  ویژ از 
بــا  پــروژه  ایــن  همچنیــن  دارد.  وجــود  آن 
تعییــن اینکــه در آینده چگونه سیســتم های 
بزرگراهــی تأمین مالی و مدیریت می شــوند و 
چگونــه با فضــای ســکونت مردم اطــراف آن 

هماهنگ می شوند، تعریف می گردد. 
خــط  دو  احــداث  بــا  پــروژه  ایــن  اجــرای 
کــه در هــر  دینامیــک ســریع الســیر آغــاز شــد 
خطــوط  تغییــر  محــل   15 پــل،   140 جهــت 
راهــداری  و  عــوارض  بانــد   9 )ســوزنبانی(، 
عالــی  گی هــای  ویژ واجــد  کــه  شــد  احــداث 
معمــاری و عناصــر و فضاهــای ترکیبــی بــود. 
پــروژه" I-4 اولتیمیــت )نهایی(" با مشــارکت 

وزارت  بیــن    )PPP(خصوصــی عمومــی و 
حمل و نقل فلوریدا )FDOT( و I-4 شــرکای 
حمل و نقل)4MP-I(  ســاخته شــد. وظیفه 
گذاری و ســاخت بــرای اعضای تیم  ســرمایه 
زیرســاخت های  توســعه  "شــرکت   ،  4MP-I
گذاری جــان لین" به  اسکانســکا" و "ســرمایه 
عنوان اعضایی با قدرالســهم مساوی در نظر 
گروه  گذاری مشترک بین  گرفته شد. سرمایه 
کوبز، در قالب "شــرکت  مهندســیHDR  و جا
نگهــداری  و  تعمیــر  و  زیرســاخت  عملیــات 
پیشــرو در آمریــکا" بــا همــکاری و مشــارکت و 
گذاری مشــترک"SGL اسکانســکا"،  ســرمایه 

گرانیت" و "خط ساز" صورت  "ســاخت و ســاز 
می پذیرد. 

بــه نظــر می رســد مشــارکت بین شــرکت های 
ایالتــی،  فرمانداری هــای  خصوصــی، 
شــهرداری ها و مالیــات دهنــدگان در ســطح 
جهانــی افزایــش یافتــه و اعتقاد بر این اســت 
که با این روش عملیات مگا پروژه ها و میزان 

موفقیت آنها بهبود می یابد. 
دکتــر اســتیون پولزیــن، مدیــر مرکــز حمــل و 
نقل شــهری در دانشــگاه فلوریدای جنوبی، 
عقیــده دارد: " زیرســاخت صنعت به معنای 
کلمــه خــود را از طریــق PPPs  ارتقــاء  واقعــی 
بخشــیده اســت. این صنایع وضعیت مالی، 
زمــان بنــدی و روند اجرای پروژه هــا را بهبود 
که نهایتا به افزایش قابل مالحظه  می دهنــد 

بهره وری می انجامد."

پروژه تونل استرالیا
در ملبورن، استرالیا، پروژه ای برای ساخت 
یک تونــل در زیر خطوط شــلوغ ترین راه 
آهن شهری )مترو( در دست اجرا می باشد، 
 که بــه جــرات می تــوان آن را بزرگترین 
ســرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی در 

ایالت ویکتوریا دانست.
در واقع این پروژۀ 11 میلیارد دالری )دالر 
اســترالیا  معادل 7.8 میلیارد دالر آمریکا( 
پروژه تونل مترو اســت که برای آزاد سازی 
فضایــی در پیچ ازدحام شــهری ســاخته 
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 نشست

می شــود، این پــروژه –  بزرگترین تنگنای 
ملبــورن – را بــرای راه انــدازی قطارهای 
بیشتر بصورت رفت و برگشت از حومه ها به 
مراکز شــهری که قباًل با اســتفاده از شلوغ 
ترین خطوط قطار شــهری انجام می شد، از 

طریق تونل جدید سامان دهی می کند. 
کار روی  پنــج ایســتگاه زیرزمینــی جدیــد، بــا 
شــمال  ایســتگاه  یعنــی  آن  بخــش  اولیــن 
ملبــورن، در مــاه آوریــل ســال جــاری ســاخته 
خواهــد شــد. دیوارهــای زیرزمینــی تــا 30 متــر 
تــن ســنگ و  تــا 330 هــزار  و  ســاخته شــده 
گــردد  گودالــی ایجــاد  ک حفــاری شــده تــا  خــا
مقطــع  بــا  ایســتگاهی  ســاخت  قابلیــت  کــه 
طولــی بیــش از 225 متــر را داشــته باشــد. دو 
ماشــین بــزرگ حفــاری تونــل از این ســایت راه 
ــری  کیلومت ــای 9  ــا تونل ه ــردد ت ــدازی می گ ان

کــه ایســتگاه های جدیــد  دوقلــوی راه آهــن را 
را بــه یکدیگــر متصــل می کننــد، راه انــدازی 

ــوند.  ش
بــرای تامیــن بیــش از 50 هــزار قطعــه بتــون 
یــک  خطــوط،  تونــل  بــرای  ســاخته  پیــش 
کارخانــه بتــون پیــش ســاخته جدیــد در غــرب 
ملبــورن درحــال تأســیس می باشــد. جــدول 
از  پیــش  تــا  پــروژه  ایــن  انجــام  زمانبنــدی 

می باشــد.   2025 ســال  پایــان 

چین در حال پرواز 
برنــده  پیــش  نیــروی  از  بخشــی  عنــوان  بــه 
کشــور  زیرســاخت های چیــن و اقدامــات ایــن 
گی هــای آن بــه عنــوان مرکــز  بــرای تقویــت ویژ
فــرودگاه چهــار  المللــی،  بیــن  نقــل  و  حمــل 

کیلومتــری جنــوب پکــن در  ــده ای در 45  بان
کــه بــرآورد هزینــه آن  حــال ســاخت می باشــد 
در حــدود 80 میلیــارد یــوان )12.6 میلیــارد 

می باشــد.  دالر( 
فــرودگاه جدیــد پکــن بــا قطــاری ســریع الســیر 
در  کیلومتــر   350 ســرعت  بــا  می توانــد  کــه 
کنــد و همچنیــن یــک قطــار  ســاعت حرکــت 
بــه  مخصــوص  شــاهراهی  و  شــهری  بیــن 

می گــردد.  متصــل  پایتخــت 
کــه  ــد  ــدرکاران ایــن پــروژه امیــد وارن دســت ان
ایــن فــرودگاه جدیــد، فشــار وارده بــر فــرودگاه 
ایــن  شــرق  شــمال  در  پکــن-  المللــی  بیــن 
کــه  اســت  گفتنــی  دهــد.  کاهــش  را  شــهر- 
در  آن  ترمینــال  ســومین  ســاخت  عملیــات 
المپیــک  بازی هــای  از  پیــش   2008 ســال 
بــرداری  بهــره  بــه  و  پایــان رســیده  بــه  پکــن 

اســت.  رســیده 
ــن  ــی از بزرگتری ــن یک ــهر پک ــد ش ــرودگاه جدی ف
کــه  بــود  خواهــد  جهــان  فرودگاه هــای 
کیلومتــر مربــع دارد و بــا  مســاحتی برابــر بــا 47 
ترمینالــی بــه وســعت 700 هــزار مترمربــع و 150 
ورودی، هــدف آن خدمــت رســانی بــه بالــغ 
کــه  بــر 45 میلیــون مســافر در ســال می باشــد 
احتمــااًل ظرفیــت نهایــی آن تــا 100 میلیــون 

نفــر در ســال افزایــش خواهــد یافــت. 
پیمانــکاران ایــن پــروژه -  "گــروه مهندســی 
ــذاری ســاختمانی  گ پکــن"، "شــرکت ســرمایه 
مهندســی  هشــتم  "بخــش  و  پکــن"  شــهری 
ــا  ــرای ســاخت آن ت ســاخت و ســاز چیــن" - ب
1.6 میلیــون متــر مکعــب بتــون و 52 هــزار تــن 

ــرد.  ــه کار خواهنــد ب فــوالد ب

گــر چــه  طبــق برنامــه زمــان بنــدی، تکمیــل  ا
گرفتــه  نظــر  در   2019 کتبــر  ا در  آن  نهایــی 
از  پــس  تکمیلــی  مراحــل  برخــی  امــا  شــده، 

انجــام خواهــد شــد.   آن  کار  بــه  شــروع 

 JFK آینده ای جدید برای فرودگاه
ایــاالت  در  دیگــر  ای  پــروژه  مــگا  عنــوان  بــه 
گــذاری 13 میلیــارد دالری  متحــده، ســرمایه 
بــرای  بــزرگ،  بســیار  مقیاســی  در  مشــابهی 
کنــدی  اف  جــان  فــرودگاه  کــردن  مدرنیــزه 
حــال  در  نیویــورک  ایالــت  در  واقــع   )JFK(
شــامل  پــروژه  ایــن  ح  طــر می باشــد.  انجــام 
جدیــد  ترمینــال  مجتمــع  دو  کــردن  اضافــه 
بــه روز رســانی زیرســاخت های  و همچنیــن 
از  اســتفاده  امــکان  تــا  اســت  فرودگاهــی 
نوآوری هــای  و  مســافری  امکانــات  آخریــن 

گــردد. فراهــم  تکنولــوژی 
ایــن  در  نیویــورک،  فرمانــدار  کومــو،  انــدرو 
گــذاری تاریخــی  بــاره می گویــد: "ایــن ســرمایه 
و   JFK فــرودگاه  نوســازی  و  تکمیــل  بــرای 
ــا  ــه تنه ــی آن، ن ــل دسترس ــل و نق ــبکه حم ش
بــرای ســهولت ســفر از طریــق ایــن فــرودگاه 
ــه عنــوان  ــه ب ک ــرای آن اســت  مرکــزی، بلکــه ب
بــه  جهــان  فرودگاه هــای  بهتریــن  از  یکــی 

آمــد." شــمار خواهــد 
ایــن  رو،  پیــش  برنامــه  و  ح  طــر طبــق 
پایانه هــای جدیــد ظرفیــت فــرودگاه را تــا 15 
خواهنــد  افزایــش  ســال  در  مســافر  میلیــون 
در  اســت.  نظیــر  کــم  خــود  نــوع  در  کــه  داد 
ســاخت  ح  طــر فــرودگاه،  جنــوب  ســمت 
ترمینــال جدیــدی توســط "گــروه پایانــه ای" 
گــروه پایانــه ای،  پیشــنهاد شــده اســت. ایــن 

شــرکت های  از  کنسرســیومی  متشــکل 
"لوفت هانــزا"، "ایــر فرانــس"، "خطــوط هوایــی 
کــره"  هوایــی  خطــوط  توســعه   " و  ژاپــن" 
گــذاری آنهــا  کــه مجمــوع ســرمایه  می باشــد 

رســید.  خواهــد  دالر  میلیــارد   7 بــه 
شــرکت  فــرودگاه،  شــمالی  ســمت  در 
ــال  ــاختمان ترمین ــو" س ــت بل ــی "ج هواپیمای
توســعه  دالری  میلیــارد   3 ای  هزینــه  بــا  را 
تخریــب   7 ترمینــال  همچنیــن  می دهــد 
ــه توســط تخریــب  ک ــی  ــا فضــای خال شــده و ب
شــده،  ایجــاد   2011 ســال  در   6 ترمینــال 

رتجمه
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فضایــی یکپارچــه ایجــاد خواهــد شــد. افتتاح 
گشــایی اولیــن  ایــن پــروژه در ســال 2020، بــاز 
"گیت هــای جدیــد" در ســال 2023 و تکمیــل 

بــود.  خواهــد    2025 ســال  در  آن  نهایــی 

ک و مستغالت نیویورک پروژه امال
 در حــال حاضــر در جزیــره منهتــن در مرکــز 
ک خصوصی  نیویورک، بزرگترین توســعه امال
در تاریــخ ایــاالت متحــده و بزرگترین توســعه 
در  کفلــر،  را مرکــز  ســاخت  زمــان  از  شــهری، 
باالتریــن ســطح خــود در جریــان می باشــد. 
یــاردز" 20  پــروژه توســعه مجــدد "هادســون 
میلیارد دالر هزینه داشــته و حداقل 23 هزار 
انــواع شــغل های ســاختمانی ایجــاد خواهد 
کرد. این سایت شامل بیش از 1.67 میلیون 
متــر مربــع فضای تجــاری و مســکونی، بیش 
بهتریــن  از  ای  مجموعــه  فروشــگاه،   100 از 
 5.7 اقامتــگاه،   4000 تقریبــا  رســتوران ها، 
هکتــار فضای بــاز عمومی، مدرســه محلی با 
گنجایش 750 دانش آموز و یک هتل با بیش 

از 200 اتاق می باشد.
ــازه ها  ــد از س ــعه آن، بای ــل و توس ــرای تکمی  ب
گرفــت تــا بتــوان بــرای  و ســامانه هایی بهــره 
قطــار  فعــال  مســیر   30 از  بیــش  انــدازی  راه 
خطــوط  تونــل  ســه  آیلنــد،  النــگ  آهــن  راه 
ترانزیــت  توســط  شــده  اســتفاده  زیرزمینــی 
مســافری  راه  یــک  و  نیوجرســی  و  ک  آمتــرا
اواخــر ســال  کــه در  تونــل دروازه،  و  چهــارم 

کــرد. اقــدام  تکمیــل شــد،   2014
طریــق  از  ســاختمان ها  بنــای  فونداســیون 
گســترش یافتــه و ســازه ها  ایــن دو پلــت فــرم 
بــر روی آن بــاال خواهنــد رفــت. خــود پلــت 
غربــی  و  شــرقی  چهــارم  ســه  تقریبــا  فرم هــا 

می دهنــد.  پوشــش  را  زمین هــا 
بــاالی  ســاختمان های  و  فــرم  پلــت 
 300 از  ای  مجموعــه  توســط  شــرقی  زمیــن 
تــا 1.5 متــر   1 از قطــر  آبگیــر،  بــزرگ  محفظــه 
پشــتیبانی می شــوند  متــر   24 تــا   6 عمــق  و 
محل هــای  بســتر  ســنگ  در  عمدتــًا  کــه 
 اســتراتژیک بیــن مســیرهای راه آهــن موجــود 
ســایت  فــرم  پلــت  در  می شــوند.  حفــاری 
شــرقی، بــرای ســالن ترمینــال حــدود 22،700 
تــن فــوالد و 10700 مترمکعــب بتــن اســتفاده 

وزن  تــن   31،700 از  بیــش  کــه  می شــود 
داشــت.  خواهــد 

گسترش یک شهر 
در اســتان شــرقی عربســتان، یــک مــگا پــروژه 
کان درحــال  بزرگ شــدن  کمــا کــه  وجــود دارد 
اســت. شــهر الجبیــل بیــن ســال های 1976 
تــا 2006 و بــا هزینــه ای بالــغ بــر20 میلیــارد 
کمیســیون  دالر ســاخته شــده اســت. ســپس 
ناحیــه  از  "یانبــو"  و  "الجبیــل"  ســلطنتی 
"بختــل"، پیمانــکار بــا اصالــت ایــاالت متحــده 
کــه ایــن پــروژه را اداره می کنــد، خواســت تــا 
بــرای توســعه  را  الجبیــل 2  پــروژه  مدیریــت 
مناطــق  در  دالری  میلیــارد   11 هزینــه  بــا 
صنعتــی و مســکونی شــهر بــر عهــده بگیــرد. 
در ســال 2016 زمــان انجــام ایــن پــروژه بــرای 

پنــج ســال دیگــر تمدیــد شــد تــا یــک منطقــه 
صنعتــی دیگــر بتوانــد بــه 22 صنعــت اولیــه 
گــذاری  و اصلــی آن اضافــه شــود. در هــدف 
صنعتــی  بنــدر  بایــد:  پــروژه  ایــن  اجرایــی 
لولــه  خطــوط  یابــد،  گســترش  فهــد"  "شــاه 
ظرفیــت  همچنیــن  شــود،  قدیمی مرمــت 
و  افزایــش  کننــده  خنــک  سیســتم های 
توســعه مســکونی بــرای 120 هــزار ســکنه آن 
انجــام پذیــرد. بــه ویــژه در بنــدر صنعتــی شــاه 
فهــد، بــه منظــور دســتیابی بــه مقیــاس مــورد 
و  جامــد  و  مایــع  محموله هــای  بایــد  نظــر، 
هکتــاری   178 پاالیشــگاهی  مخــزن  یــک 
ســاحلی  پایانه هــای  می شــد.  مدیریــت 
گرفتــه 300  هــزار تــن تانکــر  کشــتی های پهلــو 
ــد  ــا "وزن مــرده" دارن محصــوالت مــورد نظــر ب

ــای  ــن حامل ه ــزار ت ــن را از 200 ه ــنگ آه و س
در  می کننــد.  تخلیــه  مــرده"  "وزن  بــا  فلــه 
 20 دارای  بنــدر  توســعه،  عملیــات  پایــان 
کشــتی ها خواهــد  اســکله بــرای پهلوگرفتــن 
عمومــی را  تمامی محموله هــای  و  شــد 
همچنیــن  و  صنعتــی  مجموعــه  کل  بــرای 
مناطــق اطــراف عربســتان پوشــش خواهــد 
یــک  شــامل  همچنیــن  توســعه  ایــن  داد. 
گــذرگاه،  متــر   300 بــا  کیلومتــری   9 حوضــه 
ــه ای  ــار محفظ بــا یــک ترمینــال مخزنــی چه
خشــک  تــوده  ترمینــال  یــک  آزاد،  دریــای 
و  نگهــداری  و  اســکله  یــک  لنگــرگاه،    9 بــا 
- ورادات  تهســالت  مــدل  یــک   همچنیــن 

امــور  اداره  بــا  قــرارداد  تحــت  همــه   کــه 
اســت  شــده  ســاخته  عربســتان   خارجــه 

بــود.  خواهــد 

برنامه دبی برای بزرگترین 
فرودگاه جهان

کنون در خاورمیانه، یک پروژه بلندپروازانه  هم ا
 32 میلیــارد دالری در نزدیکــی دبــی، امــارات 

متحــده عربــی در حــال انجــام اســت. 
نمایشــگاه   2020 ســال  دســامبر  مــاه  در 
جهانــی رســمی آتی توســط امــارات متحــده 
عربــی برگــزار می گــردد، بنابرایــن یــک منطقــه 
"آل  جدیــد  فــرودگاه  کنــار  در  نمایشــگاهی 
-کــه  می باشــد  ســاخت  حــال  در  مکتــوم" 
همچنیــن بــه عنــوان مرکــز جهانــی فــرودگاه 
کــه ده برابــر بزرگتــر  دبــی - شــناخته می شــود، 
از فــرودگاه بیــن المللــی دبــی خواهــد بــود. 
کــه نمایشــگاه جهانــی  در حقیقــت، زمانــی 
برگــزار می شــود، ایــن فــرودگاه بــا پنــج بانــد 
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کــد F )بزرگتریــن نــوع بانــد فــرودگاه  مــوازی بــا 
(،بــا رونــد مطلوبــی در حــال تبدیــل شــدن 
بــود.  بــه بزرگتریــن فــرودگاه جهــان خواهــد 
جابجایــی  ظرفیــت  ســالیانه  فــرودگاه  ایــن 
200 میلیــون مســافر و 16 میلیــون تــن بــار را 
دارد و تاریــخ تکمیــل نهایــی آن تــا پیــش از 
ریــزی  برنامــه  در  بــود.  خواهــد   2050 ســال 
پیــش رو، ایــن فــرودگاه بــه تنهایــی بخشــی 
بــرای ســاختن  کــه  از پــروژه بزرگتــری اســت 
کــه معمــوال  شــهری جدیــد از نــوع شــهرهایی 
می شــوند  ســاخته  فرودگاه هــا  اطــراف  در 
 )AEROTROPOLIS( آروتروپولیــس  می باشــد، 
ح،  کــه در طــر یــک زیرمجموعــه شــهری اســت 
زیرســاخت ها و اقتصــاد فــرودگاه قــرار دارد و 
"فــرودگاه  بازرگانــی  هســته  یــک  عنــوان  بــه 
شــهری" چنــد منظــوره عمــل می کنــد. ایــن 
کــه حــاوی مرکــز  یــک شــهری ســنتی،  فــرم 
تجــاری، شــهر مرکــزی و حومه هــای وابســته 
بــود.  خواهــد  می باشــد  آمــد  و  رفــت  بــه 
موقعیــت آن در جنــوب غربــی دبــی بــوده و 
ــن  ــود. ای ــده می ش ــی" نامی ــوث دب ــام "س ــا ن ب
شــهر فرودگاهــی پــس از تکمیــل، حــدود 140 
ــع را پوشــش داده و بیــش از 900  کیلومتــر مرب
کن خواهنــد شــد. بوســیله  هــزار نفــر در آن ســا
ایــن فــرودگاه، طــی پــروازی هشــت ســاعته، 
جمعیــت  ســوم  دو  بــه  دسترســی  قابلیــت 

جهــان وجــود خواهــد داشــت. 

یک پاریس بسیار بزرگ
"پاریــس  دالری،  میلیــارد   44.2 پــروژه 
کســپرس"، در پایتخــت فرانســه، بزرگتریــن  ا

عمومی حــال  نقــل  و  حمــل  ســاخت  پــروژه 
ــا اســت. سیســتم قدیمی متــرو در  حاضــر اروپ
ایــن شــهر در ســال 1900 بــه همــراه نمایشــگاه 
بــزرگ جهانــی در همــان ســال افتتــاح شــد، 
کنــون تعمیــرات اساســی  بــه همیــن دلیــل تــا 
متــرو  شــبکه  اســت.  گرفتــه  صــورت  آن  در 
خطوطــی  بــا  و  شــکل  ای  ســتاره   ، موجــود 
کــرده و حرکــت  کــه از مرکــز پاریــس عبــور  اســت 
دشــوار  را  دیگــر  ســمت  بــه  شــهر  حومــه  از 
می کنــد. بنابرایــن بــرای حــل ایــن مشــکل، 
ــاال  ــا ظرفیــت ب ــره ای ب یــک خــط متــروی دای
- خــط 15 - بــرای اتصــال رئــوس ایــن ســتاره، 
ج از محدوده شــهر  کیلومتــر خــار در فاصلــه 10 
ایجــاد می شــود. سیســتم موجــود در پاریــس 
طوالنــی   - طــول  کیلومتــر   214 حــدود  بــا 
ــط  ــار خ ــت. چه ــان- اس ــبکه در جه ــن ش تری
کیلومتــر،   200 کــردن  اضافــه  بــا  جدیــد، 
کــه  کــرد  ظرفیــت آن را تقریبــا دو برابــر خواهــد 
90% ایــن خطــوط جدیــد زیرزمینــی خواهنــد 
بــود. بــرای ایــن پــروژه 68 ایســتگاه جدیــد 
هزارواحــد   400 تــا   250 بیــن  همچنیــن  و 
مســکونی در اطــراف ایــن ایســتگاه ها ســاخته 
خواهــد شــد. بــه محــض اینکــه سیســتم در 
مــی رود  انتظــار  شــود،  تکمیــل   2035 ســال 
پاریــس  گرنــد  از  نفــر  میلیــون  دو  روزانــه  کــه 

کننــد.  اســتفاده  کســپرس  ا

شهر جدید بدون مرز 
گــران تریــن پــروژه ســاخت  مــا بــرای توصیــف 
جهــان  پروژه هــای  مــگا  لیســت  در  ســاز  و 

گــر  ا می گردیــم،  بــاز  ســعودی  عربســتان  بــه 
فرامّلــی  ای  پــروژه  واقــع  در  مــورد  ایــن  چــه 
در  عمدتــًا  "نئــوم"،  جدیــد  شــهر  می باشــد. 
گرفــت، امــا  ــرار خواهــد  عربســتان ســعودی ق
همچنیــن در سرتاســر مرزهــای مصــر و اردن، 
کیلومتــر در  شــامل مســاحتی حــدود 26،500 
گرفــت.  خ قــرار خواهــد  ســاحل دریــای ســر

اولیــن  منطقــه،  ایــن  کــه  می شــود  گفتــه 
در  کــه  اســت  جهــان  در  مســتقل  ناحیــه 
گســترش یافتــه اســت،  کشــور  بیــش از ســه 
هزینــه پیــش بینــی شــده بــرای ســاخت آن 
حداقــل 500 میلیــارد دالر اســت. بودجــه ای 
کــه توســط پادشــاهی عربســتان ســعودی و 
ــتان  گــذاری عمومی عربس صنــدوق ســرمایه 
و  محلــی  گــذاران  ســرمایه  نیــز  و  ســعودی 
بیــن المللــی تامیــن خواهــد شــد. بــا توجــه 
و  المللــی  بیــن  بازارهــای  بــه  نزدیکــی  بــه 
ابتــدای  از  شــهر  ایــن  تجــاری،  مســیرهای 
شــدن  تبدیــل  مســیر  در  امــروز  تــا  فعالیــت 
می باشــد.  پیشــرو  جهانــی  مرکــز  یــک  بــه 
تبدیــل  جهــت  بــه  پــروژه  ایــن  طراحــی 
ســلطنتی  پــل  اصلــی  ورودی  بــه  شــدن 
و  آســیا  قاره هــای  اتصــال  ســلمان،  شــاه 
اقتصــادی  بینظیــر  قطــب  ایجــاد  و  آفریقــا 
در منطقــه می باشــد. شــاهزاده محمــد بــن 
ســلمان می گویــد: "نئــوم، بــر روی زمیــن، در 
ســاخته  نیافتــه  توســعه  ســبز  ســایت های 
ــه  ــر ب ــت منحص ــر فرص ــن ام ــد و ای ــد ش خواه
فــردی را در میــان همــه مکان هــای دیگــری 
انــد،  شــده  ســاخته  ســال  صدهــا  طــی  کــه 
شناســایی می کنــد. " وی افــزود: "اســتفاده 
توســعه  بــرای  آینــده  نویــن  فناوری هــای  از 
از  نهــاده شــده اســت،  بنیــان  "نئــوم"  شــهر 
جملــه: راه حل هــای نوآورانــه بــرای حمــل 
و  خــودکار  رانندگــی  ماننــد  مســافر  نقــل  و 

" سرنشــین.  بــدون  هواپیماهــای 
کــه ایــن پــروژه همچنین به  گفتــه شــده اســت 
تکنیک هــای بــرای  آزمایشــگاه  یــک   عنــوان 

ــه مــورد اســتفاده   ســاخت و ســازهای نوآوران
گرفتــه، و انــرژی مــورد نیــاز شــهر از نــوع  قــرار 

انــرژی تجدید پذیــر خواهــد بــود. 

منبع: مجله ساخت و ساز بین المللی 
INTERNATIONAL CONSTRUCTION
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تسلیت

جناب آقای مهندس  علی آزاد
                         دبیر  محترم انجمن راه سازی ایران
                        مدیر عامل محترم شرکت فرعی راه

گرامــی  جنابعالــی  را  به شــما و خانواده محترم  تســلیت عــرض  می نماییم.  درگذشــت  مــادر  

بــرای بازمانــدگان محتــرم  صبــر و شــکیبایی مســئلت ابــدی  و   بــرای آن مرحومــه  آرامــش 
 می نمائیم.

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران






