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 نشست

سرمقاله

امروزه از سرمایه اقتصادی، سرمایه نمادین، 
ســرمایه انســانی و اخیرا ســرمایه اجتماعی در 
ادبیــات توســعه به عنــوان چهار رکن توســعه 
یاد می شود. موضوع توسعه در ایران قدمتی 
قریــب بــه یــک قــرن دارد. امــا مقوله ســرمایه 
کوتــاه تــر دارد و  اجتماعــی در ایــران قدمتــی 
گیری ادبیات  مربــوط به دوران پس از شــکل 
گرچه تفاسیر وســیع از معنای  توســعه است. 
ســرمایه اجتماعــی و اســتخدام ایــن عبــارت 
بــرای تبییــن یــا توضیح بســیاری از آســیب ها 
کمتر  کــه  در حوزه هــای مختلــف باعث شــده 
گیری قرار  به شکل دقیق مورد استناد و بهره 
که همــگان درباره ایــن مقوله  گیــرد اما آنچــه 
که سرمایه اجتماعی  اجماع دارند، این است 
و  »همــکاری«  بــه  افــراد  تشــویق  طریــق  از 
»مشــارکت« در تعامــات اجتماعــی، قــادر به 
حــل میــزان بیشــتری از معضــات موجود در 
آن اجتمــاع اســت و حرکــت به ســوی رشــد و 
توســعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

و ... را امکان پذیرتر می سازد.
کنار  در واقــع، ســرمایه اجتماعی را می تــوان در 
ســرمایه های اقتصــادی و انســانی، بخشــی از 
که بســتر مناســبی  ثــروت مّلی به حســاب آورد 
و  انســانی  ســرمایه  از  بــرداری  بهــره  بــرای  را 
گونه ای  فیزیکــی )مــاّدی( فراهــم می کنــد. بــه 
کارشناســان برای تقریب جایگاه این مقوله  که 
ســرمایه  بــدون  عمومی معتقدنــد  اذهــان  در 
اجتماعــی، هیــچ جامعــه ای بــه هیچ ســرمایه 
گروه ها،  ای نمی رســد، اما در مقابل بسیاری از 
ســازمان ها و جوامــع انســانی، بــدون ســرمایه 
اقتصــادی و صرفــا با تکیه بر ســرمایه انســانی و 
اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند.

کشــور  گــر از چنیــن منظری به تحوالت اخیر  ا
کنیم با چالشی  یعنی اعتراضات آبان ماه نگاه 
کاهش ســرمایه اجتماعــی مواجه ایم.  به نام 
امــا  دارد  ابعــاد مختلفــی  اجتماعــی  ســرمایه 
مهمتریــن بعــد آن را مولفه هــای اعتماد ملی 
و مشارکت عمومی تشــکیل می دهد. با توجه 
ایــن مقالــه  اینکــه موضــوع بحــث مــا در  بــه 
تبییــن رابطــه دولــت )قــوه مجریه( و مــردم از 
زاویــه نــگاه تحــوالت  اخیر اســت، الزم اســت 
کــه منظــور از ســرمایه اجتماعی  کیــد شــود  تا
عمومــی و  مشــارکت  میــزان  مقــال،  ایــن  در 
اعتمــاد ملی در شــبکه ای از ارتباطات اســت 
کنشــگر  کــه دولــت در آن به عنوان یک نهاد و 
قدرتمنــد و بــی بدیلی اســت ثانیا ایــن مقوله 
که ســویه  مجموعــه ای از هنجارهایــی اســت 
گونــه رونــد تقویــت  فراینــدی دارد، یعنــی هــر 
یــا تضعیــف آن تدریجــی بــوده و ماننــد ســایر 
ســرمایه های ذکــر شــده بــه ســرعت قابلیــت 
تولیــد یا تخریب ندارد. وقتی با چنین نگاهی 
تحــوالت آبان مــاه را به عنوان یک متغیر وارد 
فراینــد ســنجش وضعیــت ســرمایه اجتماعی 
کنونی و  کنیــم، نتیجــه حاصله بــرای جامعــه 
کشــور هشــدار برانگیز اســت. در  شــرایط آتــی 
اعتراض هــای مذکــور شــاهد آن بودیم دولت 
کنشــگر بــزرگ تصمیمی گرفت  بــه عنوان یــک 
و ایــن تصمیــم )افزایش قیمــت بنزین( بدون 
مشــارکت مردم )اقناع ســازی( و بدون اطاع 
بــا  بــه ســرعت  امــا  اجرایــی  بــه ســرعت  آنهــا 
کنــش دور از انتظار مردم  مقاومــت و حتــی وا
مواجــه شــد. تحلیل این پدیــده  از زاویه نگاه 
وضعیــت ســرمایه اجتماعــی در ایــران بــه مــا 
می گوید: عامل مشدده اعتراض ها صرف نظر 

از مشــکات معیشــتی جامعــه، غیبــت عنصر 
کشــور اســت.  اعتمــاد بــه دولــت و اوضاع آتی 
بــه سیاســت دولــت  اعتمــادی  گــر  ا کــه  چــرا 
کاال اعتمــاد وجود  بــرای افزایــش قیمــت یک 
گرفته  داشــت ولو با فرض بی تدبیری صورت 
و عــدم اقناع ســازی مــردم، خشــونت در این 
می تــوان  بنابرایــن  نمی شــد.  پدیــدار  ســطح 
کاهش اعتماد  گفت حوادث آبان مــاه نتیجه 
عمومی به نهاد تصمیم ســاز و احســاس عدم 
کــه  گیــری اســت  مشــارکت ملــی در تصمیــم 
هــر دو از متغیرهــای مهــم ســرمایه اجتماعی 
عنــوان  بــه  دولــت  البتــه  می شــود.  قلمــداد 
از  بــرای جلوگیــری  نهــاد قدرتمنــد می توانــد 
کاهــش ســرمایه  کــه بــه دلیــل  حــوادث آتــی 
خ خواهد داد، دست به  اجتماعی، احتماال ر
اقدامــات ترمیمی بزنــد. این اقدامــات طیفی 
از اصاحات ســاختاری یا رفتاری بخش های 
مختلــف سیســتم اجرایــی را در بــر می گیــرد. 
کــه نهــاد  امــا بــه عنــوان قــدم اول الزم اســت 
قــوه مجریــه نشــان دهــد صــدای معترضــان 
گاه ارســال  را شــنیده اســت. بزرگتریــن تجلی 
چنیــن پیامی بــه جامعه در حــوزه اقتصادی، 
اصاحــات موثــر در الیحــه بودجــه ســال آتــی 
که بخشــی از فرصت آن از دســت رفته  اســت 
کــه در فراینــد تصویــب آن در  امــا امیــد اســت 

گیرد. مجلس مورد توجه قرار 
برای این منظور الزم اســت دســتگاه مربوطه 
دولت محترم )سازمان برنامه و بودجه( برای 
افزایش اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت 
ح و برنامه  کشــور و... طــر و آینــده اقتصــادی 
کند. صورت مســئله چنان پیچیده  ای ارائــه 
کــه دولت  یــا مبهــم نیســت و اینگونه نیســت 

# دولت __  صدای __   بیکاران
 مناطق __  محروم را بشنود 
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محتــرم از درک نیازهــای مــردم عاجــز باشــد. 
کــه  بلکــه مشــکل اینجاســت در نســخه هایی 
ارائه می شود اختاف نظر یا تنگناهایی وجود 
درآمدهــای  کاهــش  مثــال  عنــوان  بــه  دارد. 
ارزی و نفتــی دولــت باعــث محدودیت هایــی 
که در دامن زدن به مشکات معشیتی  شــده 
مــردم موثــر اســت. با ایــن حال مــردم تحمل 
که در  مشــکات و اعتماد به دولت را تا جایی 
بحــث ســرمایه اجتماعــی قابل تبیین باشــد، 
بــر  تحمیلــی  هزینــه  وقتــی  امــا  می پذیرنــد. 
کــه در مقوله  مردم نســبتی بــا آرمان های آنها 
سرمایه اجتماعی  منعکس می شود، نداشته 
باشــد -مثل عدم تصویب لوایح پالرمو و ســی 
کاهــش اعتماد آنها و از بین  اف تــی-  موجب 
کشــور  رفتــن حس مشــارکت جمعــی در اداره 
کــه عــوارض آن در بزنگاههایی مثل  می شــود 

حوادث آبان ماه بروز می یابد.
از نظــر مــا بــه عنــوان فعــاالن حــوزه عمرانی و 
که سالیان سال تجربه و تخصص خود  کسانی 
گــذارده ایــم الیحــه بودجه  را اختیــار جامعــه 
ســال آتــی بــه عنــوان مهمترین ســند دولت، 
محســوب  دولــت  بــرای  فرصــت  مهمتریــن 
کــه حداقــل در بعــد اقتصــادی بــه  می شــود 
گویــد تــا آن اعتمــاد و  مطالبــات مــردم پاســخ 
که حکم چســبندگی رابطه دولت و  مشــارکت 
جامعــه را نســبت به هــم دارد، تقویت شــود. 
بر آمار و ارقام رســمی و غیر رسمی منتشر شده 
از جامعــه آمــاری معترضیــن آبــان مــاه، ایــن 
بار»جوانــان بیــکار مناطــق محروم« پیشــگام 
کلمه  اعتراض بوده اند. در حقیقت این چهار 
یعنــی #جوانان_بیکار_مناطق_محروم تبیین 
کننــده تفــاوت اعتراض اخیــر با موارد مشــابه 
که بیکاری چون ســرطانی  ســابق اســت. چرا 
کشــور افتاده اســت و  بــه جــان جامعــه جوان 
کــرده و امیــد  او را دچــار تشــویش و آشــفتگی 
بــه آینــده و اعتمــاد بــه دولــت را از او ســتانده 
اجتماعــی  ســرمایه  تحلیــل  منظــر  از  اســت. 
کــه پاســخ  هیــچ چیــزی بدتــر از ایــن نیســت 
دولــت بــه ایــن دســته از معترضان ســکوت و 
بــی تفاوتی باشــد. ســکوت یا انفعــال عاوه بر 
آنکه یک نوع بی تدبیری محض اســت، پیام 
کــی را به جامعه ارســال می کند به این  خطرنا
کــه تصــور می کنیــد،  کــه آینــده از آنچــه  معنــا 
وخیم تر اســت. جوانان بیکار وقتی با سکوت 
قــوه مجریــه مواجــه بشــوند، آنــرا چنیــن معنا 
که دولت یا صدای آنها را نمی شــنود  می کنند 
کشــور چنان فرســوده  و یا اینکه نظام اجرایی 
که حتی برای رفع مشکات  کارآمد اســت  و نا

تامیــن  و  شــغل  ایجــاد  -مثــل  مــردم  اولیــه 
کارآمدی نــدارد. نتیجه  معیشــت- راهــکار یــا 
محتمــل چنیــن پیامــی، تکــرار حــوادث آبان 
با خشــونت بیشتر اســت. بنابراین الزم است 
پــس از ایامی که به دلجویی از آســیب دیدگان 
و خانــواده قربانیــان یــا مجــازات خاطیان ... 
گذشــت، بــه ریشــه ها پرداخته شــود  خواهــد 
و برنامــه ای بــرای تقویت جایــگاه نهاد دولت 
در بیــن مردم و احیــای ســرمایه اجتماعی در 

جامعه ارائه شود.
متاســفانه بــه نظــر می رســد، علــی رغــم ایــن 
و  سرچشــمه  از  درســتی  درک  ضرورت هــا، 
ریشــه عوامــل اعتراض هــا وجــود نــدارد و بــه 
همیــن دلیل در قبــال صدای مــردم معترض 
#جوانان_بیکار_مناطق_محــروم  بخصــوص 
کــه  پیــام روشــنی ارســال نمی شــود. آنگونــه 
اختصــاص  دولــت  می دهــد  نشــان  شــواهد 
بســته های معیشــتی ناچیز را به برنامه تولید 
اشــتغال ترجیح داده اســت حال آنکــه از نظر 
کوتــاه مــدت،  کارشناســان موثرتریــن برنامــه 
ایجــاد اشــتغال از طریق توســعه فعالیت های 
کشــور اســت  زیرســاختی در مناطــق مختلف 
معترضــان  از  بخشــی  خواســته  اولیــن  کــه 
یعنی شــغل و تامین معیشــت آنها را پوشــش 
که دولت  می دهــد. بــا اینکــه انتظار می رفــت 
محترم با تــاش برای جلب همکاری مجلس 
بــه صــورت ضربتــی تامیــن شــغل و معیشــت 
مــردم را محــور اصلــی الیحــه قــرار مــی داد اما 

می دهــد  نشــان  پیشــنهادی  الیحــه  بررســی 
الزم  کــه  چنــان  آن  زا،  اشــتغال  بخش هــای 
عنــوان  بــه  نگرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  اســت 
ســطح  کــه  الیحــه  عمرانــی  اعتبــارات  مثــال 
خ تورم   اشــتغالزایی باالیی دارد، با توجه به نر
کاهــش جــاری  ســال  بــه  نســبت   حتــی 

 قابل ماحظه ای دارد. 
آســیب های  منظــر  از  گــر  ا دیگــر  طــرف  از 
 گسترش بی اعتمادی در جامعه  - بخصوص

بــی اعتمــادی مردم بــه نهاد قــوه مجریه - به 
کنیم،  عملکــرد دولت در الیحــه بودجه نــگاه 
نگرانی هــا از عــدم پاســخ مناســب دولــت بــه 
بیشــتر می شــود. همانطــور  مــردم  مطالبــات 
بــی اعتمــادی  بــاال ذکــر شــد،  کــه در ســطور 
دولــت  عملکــرد  بــه  مــردم  از  بخش هایــی 
تشــدید  موجــب  آنهــا  مشــکات  تشــدید  و 
اعتراضات شد. بنابراین دولت چاره ندارد جز 
آنکه نشــان دهد زخم هــا را می بیند و راه های 
گر شماری  درمان را می داند. به عنوان مثال ا
از مشــکات  کــه بخشــی  مــردم معترضنــد  از 
و  سواســتفاده ها  در  ریشــه  آنهــا  معیشــتی 
توزیــع نابرابر منابــع عمومــی دارد، دولت باید 
ذهنیــت  از  را  تصــوری  و  ابهــام  چنیــن  رفــع 

کار خود قرار دهد.  عمومی مردم در دســتور 
 ایــن در حالی اســت که برآوردهای کارشناســان 
کــی اســت در الیحــه بودجــه، ایــده و راهبــرد  حا
کــردن  کــن  ریشــه  و  کاهــش   بــرای  خاصــی 
هزینه های زاید و غیر ضرور وجود ندارد. ســایر 
رفتارهــای دولــت پــس از حوادث آبــان ماه نیز 
گرچــه نشــان دهنــده نگرانــی آنهــا از وضعیــت 
کان اقتصــادی جامعه  معیشــتی و مشــکات 
گام هایی برداشته نمی شود  است اما در عمل 
که مشــخص شود  به همان میزان اقدام هایی 
حــال  در  برنامه هایــی  یــا  و  تکمیــل  حــال  در 

تدوین است.
که مجلس محترم  گر در فرصت پیش رویی   ا
بــرای اصــاح الیحــه پیشــنهادی دولت دارد 
غفلت هــای ذکر شــده جبران نشــود، فرصت 
مهمی بــرای ارســال پیام به مــردم معترض و 
کــه بــا آنهــا در این  خیــل عظیــم اقشــار دیگــر 
اعتراضــات همــدل بودنــد، از دســت خواهد 
رفت. این فرصت ســوزی شــاید برای فعاالن 
که  حــوزه ســازندگی تلخ تــر از همه باشــد چرا 
گوشــه ای از آبادانی و توســعه موجود  الاقــل 
کشــور محصــول تاش هــا و زحمات بســیاری 
از فعالیــن ایــن حــوزه اســت و چیزی ســخت 
کشــور  کــه نگــران اوضاع آتی  تــر از آن نیســت 

باشند. 

و  ایــده  بودجــه،  الیحــه  در   
کاهــش  و   راهبــرد خاصــی بــرای 
کــردن هزینه های زاید  ریشــه کن 
و غیــر ضــرور وجــود ندارد. ســایر 
رفتارهــای دولت پــس از حوادث 
گرچه نشــان دهنده  آبان ماه نیز 
نگرانی آنها از وضعیت معیشتی و 
مشکالت کالن اقتصادی جامعه 
گام هایــی  عمــل  در  امــا  اســت 
که مشخص  برداشــته نمی شــود 
شود به همان میزان اقدام هایی 
در حال تکمیــل و یا برنامه هایی 

در حال تدوین است
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 نشست
نشست

و  حمــل  بین المللــی  نمایشــگاه  چهارمیــن 
نقــل، لجســتیک و صنایــع وابســته آســیا پس 
بــا حمایــت وزارت راه و  برگــزاری  از ســه دوره 
شهرســازی، ســازمان جهانی راه، ســازمان ها، 
صنفــی  اتحادیه هــای  و  انجمن هــا  نهادهــا، 
مــاه  آذر  تــا 26  تاریــخ 24  از  بخش خصوصــی 
1398هم زمــان بــا آغــاز هفتــه حمــل و نقل در 
مصای امام خمینی )ره( تهران برگزار شــد اما 
بخش خصوصــی در ایــن نمایشــگاه حضــوری 

کمرنگ داشت.

کیلومتر آزادراه  وزیر راه: 2 هزار 
می سازیم

مهمترین اتفاق این نمایشــگاه بازدید محمد 
او  اظهــارات  و  شهرســازی  و  راه  اســامی وزیر 
نمایشــگاه  چهارمیــن  افتتاحیــه  مراســم  در 
لجســتیک  و  نقــل  و  حمــل   بین المللــی 
ح  که محورهای مهم از منظر ایشان به شر بود 

ذیل است:

فرصــت  نمایشــگاه هایی  چنیــن  • برگــزاری 
تبــادل  و  مــرور  تعامــل،  و  گفت وگــو  ایجــاد 
تجربیات، ارزیابی عملکرد، تصویرسازی آینده 
مطلوب تــر، میثــاق مجــدد و همــکاری بــرای 

کشور است. توسعه 
• برای تحرک بخشــیدن به دو بخش مسکن 
نهایــت  در  و  نقــل  و  حمــل  و  ســاختمان،  و 
خــروج از رکــود اقتصادی دســتاوردهای بزرگی 
کردیم،  داشتیم و موانع را شناسایی و برطرف 
کمیســیون های مشــترک و همچنین  در همه 
کشــورهای همســایه تفاهمات و اسنادی را رد 

کردیم. و بدل و اشکاالت را رفع 
مســیرهای  در  کــه  کشــورهایی  بــا  امــروز   •
مــا  داریــم؛  هماهنگــی  هســتند  مــا  ترانزیتــی 
هســتیم   CIS کشــورهای  راه آهن هــای  عضــو 
و بــا تفاهم نامه هــای چندجانبــه بــرای اولیــن 
بــار حرکــت بــا قطارهــای بــاری از مســیر شــرق 

بــه ســمت چیــن و همچنیــن بــه ســمت اروپــا 
آغــاز شــده اســت و مــا از ایــن خــط بــه صورت 
خط زنده ریلی اســتفاده می کنیــم تا حجم بار 

ترانزیتی ما را افزایش دهد.
• در حــوزه دریایــی وارد بحث هــای مدیریتی 
شده ایم و در هواشناسی عضویت مدیریتی در 

منطقه محقق شده است. 
بــه  بخشــیدن  شــدت  و  •ســرمایه گذاری 
اســت.  مــا  مدنظــر  زیرســاختی  پروژه هــای 
پروژه های زیرســاختی ما به رغم محدود بودن 
منابــع و مواجــه بودن با تــورم، بــا توزیع منابع 
بر اســاس اهــم فی االهــم با تحرک بیشــتری در 
حــال اجرایی شــدن اســت و تــا پایــان عمر این 
کیلومتر آزادراه و بزرگراه به آزادراه و  دولت 2 هزار 

کشور اضافه می شود.  بزرگراه های 
توســعه  نیــز  روســتاییان  رفــاه  راســتای  •در 
راههای روستایی به عنوان اقدام ملی مدنظر 
گرفته و امیدواریم تا پایان ســال روزانه 20  قرار 

 حضور کمرنگ بخش خصوصی
  گالیه های مدیران شرکت ها

گزارش »پیام آبادگران« از چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته؛
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کیلومتــر راه روســتایی بــه راههای روســتایی 
کشور اضافه شود.  آسفالته 

•بهسازی و نوسازی راهها با تکنولوژی های 
کاهش  پیشــرفته، بهینه ســازی در مصــرف و 
نقــاط آســیب پذیر و حــوادث نیــز مدنظــر مــا 
اســت. بــرای نمونه جــاده چابهارـ ایرانشــهر، 
بــود. در ســال  از محورهــای پرحادثــه  یکــی 
1396 در ایــن محــور 800 تــا 900هــزار تــن بــار 
جابجا شــد و یک میلیــون و 400هزار تردد در 
این جاده به ثبت رسید ولی تعداد تصادفات 
کشــته ها 90 نفر بود اما در  430 فقــره و تعداد 
ســال 1397 علی رغم آنکــه 2.۵ میلیون تردد 
انجام شد و حجم بار عبوری سه برابر افزایش 
یافت، اما با اســتفاده از بهســازی و نوســازی 
را  تصادفــات  تعــداد  توانســتیم  محــور  ایــن 
کشــته ها را بــه 89 نفر  بــه 403 فقــره و تعــداد 
که فعالیت بندری نیز  کاهــش دهیم درحالی  

همزمان در بندر چابهار رونق داشته است.
• خــط آهن چابهار - زاهــدان امروز در حال 
تکمیــل اســت و امیدواریــم بــا تخصیص رقم 
300 میلیون دالری صندوق توسعه این خط 

تا پایان سال 1400 افتتاح شود. 
توســعه حــوزه ســاخت در صنعــت  بــرای   •
هوایی، در دهه 70 اقداماتی پایه گذاری شــد. 
اما به دلیل حمایت نشدن از بخش تجاری و 
تمرکز ظرفیت ســاخت در بخــش دفاعی، این 
کنون پروژه توسعه هواپیمای  پروژه رها شد. ا
مســافری بــا آهنگــی متفــاوت و خــط مشــی 
تازه ای باز زنده ســازی شده تا بتوانیم قابیلت 

ساخت این هواپیماها را توسعه دهیم.

 جایگاه بخش خصوصی 
از نگاه دولت و دولتمردان

حاشــیه  در  شهرســازی  و  راه  اســامی وزیر 
این نمایشــگاه و در پاســخ به ســوال خبرنگار 
»پیــام آبادگــران« در زمینــه بودجــه عمرانــی 
بــرای  دولــت  کــه  جایگاهــی  و   1399 ســال 
اســت  گرفتــه    نظــر  در  بخش خصوصــی 
موجــود  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان 
افزایــش  دولــت  الیحــه  در  عمرانــی  بودجــه 
از ظرفیــت  اســتفاده  خوبــی داشــته اســت، 
بخش خصوصــی نیــز جــزو اولویتها اســت. در 
گــذاری پروژه هــای  الیحــه بودجــه امــکان وا
عمرانــی نیمه تمام بــه بخش های خصوصی 

و تعاونی فراهم شده است. 
البتــه وزیــر راه و شهرســازی یــک روز قبــل از 
برگزاری نمایشگاه در همایش مدیران قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا به مناســبت سی امین 
کرده بود:  ســالگرد تاسیس این قرارگاه، بیان 
»پروژه هــای مهــم و اســتراتژیکی وجــود دارد 
کــه قــرارگاه در حال انجــام آنها اســت. قرارگاه 
از ظرفیــت شــرکت های معتبــر نیــز اســتفاده 
قــرارگاه عرصــه  کــه  ایــن شــبهه  کــه  می کنــد 
کــرده اســت  را بــرای بخش خصوصــی تنــگ 
کید  وجود نداشته باشد. این مسئله مورد تا
که  که جایی  مقــام معظم رهبری نیز هســت 
کار را انجام دهد،  بخش خصوصــی می توانــد 
ورود نکنیــد تــا بــه هــر دو بخش توجه شــود. 
باید بتوانیم از ظرفیت شرکت های خصوصی 
کنیــم تــا پروژه هــا بــه انتهــا  بیشــتر اســتفاده 

رسیده و برای مردم امیدآفرین باشد.«
البتــه مراجعــه به الیحــه بودجه ســال 1399 
که  بر اســاس تبصــره 19  نیــز نشــان می دهــد 
الیحــه بودجــه ســال 99، دولــت مجاز اســت 
جدیــد،  ح هــای  طر عمرانــی،  پروژه هــای 
ح هــای نیمــه تمام، آمــاده بهره بــرداری و  طر
ح هــای تملــک  یــا در حــال بهره بــرداری و طر
انعقــاد  از طریــق  را  دارایی هــای ســرمایه ای 
قــرارداد بــا بخش هــای عمومــی، خصوصی و 
تعاونــی با اولویــت بخش خصوصی و تعاونی، 

کند.  اجرا 

  دکتر خادمی:  
     ترک تشریفات 

      متوقف شده است

بــا قدم زدن در نمایشــگاه آنچه بیش از همه 
شــرکتهای  خالــی  جــای  می آمــد  چشــم  بــه 
تصمیــم  کــه  زمانــی  بــود.  بخش خصوصــی 
مدیــران  ســراغ  بــه  بــرای  گفت وگــو  گرفتیــم 
که  شرکتهای خصوصی برویم آنها در غرفه ای 
مربــوط به انجمن شــرکتهای راهســازی بود، 
حضــور داشــتند. تعــدادی از پیمانــکاران نیز 
در غرفه شــرکت آزادراه تهران- شــمال حاضر 
ح  بودنــد و به عنــوان پیمانــکاران مجری طر

به تبادل نظر و  گفت وگو می پرداختند.
اولیــه  ســاعت  در  راهســازی  انجمــن  غرفــه 
نمایشــگاه میزبان   وزیر راه و شهرسازی بود و 
کوتاه در این غرفه و با اشاره  ایشان در توقفی 
کــه عکس آنها بر  بــه تصاویر بزرگان ســازندگی 
ســردر این غرفه نقش بسته بود یاد و خاطره 

گرامی داشت. آنها را 
حضــور  دکتر خیــراهلل خادمی معــاون وزیر راه 
وشهرســازی و مدیرعامــل شــرکت ســاخت و 
توســعه در غرفه  انجمن راهســازی بیشــتر به 
طــول انجامید. وی در این بخش از تک تک 
که نام شرکتهای بخش خصوصی  غرفه هایی 
کرد و با مدیران این شــرکتها  را داشــت دیدار 

به  گفت وگو پرداخت.
دکتــر خادمی در پاســخ بــه ســوال خبرنگاران 
اینکــه  بــر  آبادگــران« مبنــی  ماهنامــه »پیــام 
حضــور  کــه  همانقــدر  می رســد  نظــر  بــه 
کمرنــگ  بخش خصوصــی در ایــن نمایشــگاه 
اســت ســهم بخش خصوصــی نیــز در صنعت 
تصریــح  اســت،  شــده  رنــگ  کــم  احــداث 
دســت  در  کشــور  پروژه هــای  اغلــب  کــرد: 

 برای تحرک بخشیدن به دو 
بخش مسکن و ساختمان، 
و حمــل و نقــل و در نهایــت 
اقتصــادی  رکــود  از  خــروج 
دستاوردهای بزرگی داشتیم 
و  شناســایی  را  موانــع  و 
همــه  در  کردیــم،  برطــرف 
مشــترک  کمیســیون های 
کشــورهای  همچنیــن  و 
و  تفاهمــات  همســایه 
و  بــدل  و  رد  را  اســنادی 

اشکاالت را رفع کردیم.



 پیام آبادگران                                   
آذرماه 1398
 شماره 384

10

 نشست

بخش خصوصــی اســت. در 6-۵ســال اخیــر 
تــرک تشــریفات تقریبا متوقف شــده اســت و 
که در دســت  قــدر مســلم درصــد پروژه هایی 
بخش خصوصــی اســت بیشــتر از پروژه هایی 
که در دست بخش های دیگر است. ما  است 
در ۵-6 سال اخیر ترک تشریفات نداشته ایم 
ســرمایه گذاری  کــه  کســانی  مــورد   در  مگــر 

کرده اند به ویژه در زمینه آزادراهها.
کــه آیــا رویکــرد  وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ح، جذب ســرمایه  گــذاری طر دولــت برای وا
کنونــی  کــرد: در شــرایط  بــوده اســت عنــوان 
که  کســانی  کــم اســت مــا از  کــه منابــع مالــی 
کار شــده اند  بــا رویکــرد ســرمایه گذاری وارد 

استقبال بیشتری می کنیم. 
خیراهلل خادمی در نشســت خبری چهارمین 
نمایشــگاه حمل و نقل و صنایع وابســته نیز 
که ســاالنه بین پنج تا شــش هزار  با بیان این 
میلیارد تومان برای زیرســاخت های حمل و 
کشــور در اختیار مــا قرار می گیــرد و هزار  نقــل 
میلیــارد تومــان نیــز توســط بخش خصوصی 
اتمــام  بــرای  کــرد:  عنــوان  می شــود  تامیــن 
کاره نیازمند 70 هزار میلیارد  پروژه های نیمه 

تومان اعتبار هستیم.
بــا  توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
اشــاره به میــزان بدهی به پیمانــکاران حوزه 
راهســازی نیــز بیان داشــت: تــا پایــان آذرماه 
بر اســاس صورت حســاب های ذی حســابی 
فقــط در شــرکت ســاخت و توســعه نزدیــک  
بــه 2۵00 میلیــارد تومان بدهــی وجود دارد و 
1۵00 میلیــارد تومان نیز مربوط به آن دســته 
کــه تــا ایــن لحظــه  از پیمانکارانــی می شــود 
صــورت وضعیــت خــود را ارائــه نکــرده اند. از 
طرفــی 700 میلیــارد تومــان میــزان مطالبات 
پیمانــکاران بخــش آزادراهــی اســت. میــزان 
و  راه  کل  ادارات  در  پیمانــکاران  مطالبــات 
شهرسازی استان ها نیز بالغ بر 2۵00 میلیارد 

تومان است.
وی افــزود: در مجمــوع حــدود 7000 میلیارد 
تومان بدهی به پیمانکاران در حوزه ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل وجود دارد. 
خاطرنشــان  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
الیحــه  در  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  کــرد: 
ح و پــروژه ای را اضافــه  بودجــه 99 هیــچ طــر

نکرده و شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
کشــور نیز آن دسته از پروژه های  حمل ونقل 

دارای اعتبار را انجام می دهد.

  مدیرعامل شرکت ویسا:
     بخش خصوصی در شرایط

      برزخی به سر می برد 

مدیرعامــل  مــرادی  تقــی  محمــد  مهنــدس 
شــرکت ســاختمانی ویســا از جملــه مدیــران 
کــه در ایــن نمایشــگاه  بخش خصوصــی بــود 
که 40 ســال ســابقه  حضــور داشــت، شــرکتی 
در زمینه راهســازی، ســاخت راه آهن و ابنیه 
دارد. مدیرعامــل ایــن شــرکت در  گفت وگــو با 
خبرنگار پیام آبادگران گفت: بخش خصوصی 
کرده اســت در نمایشــگاههای  همواره تاش 
مربوط به حرفه خود حاضر باشــد اما امسال 
وضــع پیمانــکاران به مراتب بدتر از ســالهای 

کــه به  گذشــته شــده اســت، مخصوصــا ایــن 
جای پول نقد اسناد خزانه دریافت می کنند 
و ریــزش ایــن اســناد بســیار باال اســت، بنیه 
مالی پیمانکاران ضعیف شــده است. ناوگان 
ســنگین راهســازی به دلیل افزایش قیمت و 
محدود بودن امکانات پیمانکاران نوســازی 
نشــده اند. عمدتــا ماشــین آالت دســت دوم 
کــه هزینــه ســنگینی را به  اســتفاده می شــود 

پیمانکار تحمیل می کند. 
حضــور  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
قابــل  نمایشــگاه  ایــن  در  بخش خصوصــی 
کــرد: شــرکتهای  نــه، عنــوان  یــا  بــود  توجــه 
امــا  دارنــد  حضــور  خصوصــی  تولیــدی 
شــرکتهای پیمانکاری همین هایی هســتند 
کــه در ایــن غرفــه می بینیــد. وی در پاســخ 
کــه شــرایط  بــه ســوال دیگــری در ایــن بــاره 
کار بــرای شــرکت ویســا چگونه اســت عنوان 
کــرد: مــا به شــدت بــا رکــود روبــرو شــده ایم. 
مخصوصــا در بخــش راه آهن پروژه ای داریم 
گرفتن پیش پرداخت  کار و  که بعد از 2 سال 
تقریبــا پــروژه بــه مرحلــه 7۵ درصــد رســیده 
کارکردمان  امــا هنــوز نتوانســته ایم دو ســوم 
را بگیریــم و از ایــن بابت ســخت تحت فشــار 

هستیم. 
شــرایط  در  کار  ادامــه  دلیــل  دربــاره  وی 
کار نیاز به  کــردن  گفت: برای تعطیل  کنونــی 
نقدینگی است، این نقدینگی برای پرداخت 
پرداخــت  و  دوم  دســت  پیمانــکاران  بــه 
کــه 7-8 ماه به تاخیر  حقوق نیروی انســانی 
افتاده، الزم اســت. در واقع ما در یک حالت 
کار را  گرفتار شده ایم؛ نه می توانیم  خ گونه  برز
کار هســتیم.  کنیم نــه قادر به ادامه  تعطیــل 
کرد پرسنل این شرکت از 1۵00 نفر  کید  وی تا

به ۵00 نفر رسیده است. 
الزم به ذکر اســت شــرکت ویسا در رتبه بندی 
ریاســت  راهبــردی  جدیــد معاونــت نظــارت 
جمهوری، درجه یک راه و ترابری، درجه یک 
ســاختمان و ابنیه، و درجه پنج تاسیسات و 
آب را دارا می  باشــد. همچنیــن ایــن شــرکت 
گواهینامه  در ســال 1386موفــق به دریافــت 
 AJA کیفیــت از ISO 9001:2000 در مدیریــت 
UKAS و در ســال 1393موفــق بــه دریافــت 
مدیریــت  سیســتم  در   IMS گواهینامــه 

گردید.  LMS یکپارچه از

وگتفگ 

مهندس   مرادی:
امسال وضع پیمانکاران به مراتب 
شــده  گذشــته  ســالهای  از  بدتــر 
اســت، مخصوصا این که به جای 
پــول نقــد اســناد خزانــه دریافــت 
می کنند و ریزش این اسناد بسیار 
باال اســت، بنیه مالی پیمانکاران 
ضعیف شده است. ناوگان سنگین 
راهسازی به دلیل افزایش قیمت و 
محدود بودن امکانات پیمانکاران 
عمدتــا  نشــده اند.  نوســازی 
ماشین آالت دســت دوم استفاده 
کــه هزینه ســنگینی را به  می شــود 

پیمانکار تحمیل می کند 
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 مدیرعامل شرکت تیراژ: 
کارکرد خود را  نمایشگاه ها  

از دست داده اند

مهندس  شاهوردی فرنیا مدیرعامل شرکت 
کــه در ایــن نمایشــگاه حاضــر بــود، بــه  تیــراژ 
گفت: به نظر من این  خبرنــگار پیام آبادگران 
کارکرد خود  نمایشگاهها در طی سالیان اخیر 
که تبادل نظر، شناســایی و رفع مشــکات  را 
اســت از دســت داده انــد و بــه امــری صــوری 
تبدیــل شــده اند. مــا به عنــوان پیمانــکاران 
مشــکات  بــا  روز  بــه  روز  بخش خصوصــی 
کمترین توجهی  که  جدیدی روبرو می شویم 

به آنها نمی شود. 
وی دربــاره حضــور بخش خصوصــی در ایــن 
کرد: تا چند ســال قبل  نمایشــگاه نیــز عنوان 
هــر شــرکتی بــرای خود یــک غرفه داشــت اما 
که توانسته اند انجام  کاری  امروز شرکتها تنها 
کنــار هــم یــک غرفــه  کــه در  دهنــد ایــن بــود 
داشــته باشــند. بیشــتر شــرکتهای حاضــر در 

این نمایشگاه مربوط به بخش دولتی بود. 
کــه  بــه مشــکات اقتصــادی  بــا اشــاره  وی 
در  کــرد:  تصریــح  گرفتــه  را  شــرکتها  دامــن 
حــال حاضر شــرکت تیــراژ یکی از شــرکتهای 
گــروه تیــراژ  گــروه تیــراژ اســت.  زیرمجموعــه 
در ســال 1396 حــدود 4 هــزار نفــر پرســنل 
نفــر  هــزار   2 بــه  گذشــته  ســال  کــه  داشــت 
رســید و پیش بینی می شــود در سال جاری 
کاهش  بــاز هم نیــروی انســانی این شــرکت 
کــه دولــت بــرای برخــورد بــا  یابــد. رونــدی 
پیــش  در  بخش خصوصــی  پیمانــکاران 
گرفتــه بــه ایــن بخــش آســیب زده اســت از 
کــه مطالبــات آنهــا را در قالــب  جملــه ایــن 
شــرکتها  و  می کنــد  پرداخــت  بهــادار  اوراق 
ناچــار می شــوند بــا هزینــه تنزیــل بــاال ایــن 
اوراق را بفروشند. تعدیل های اعامی نیز با 
تورم موجود همخوانی ندارد. ماشــین آالت 

به شــدت فرســوده شده است و در مجموع 
کــه انتهــای آن  گردشــی ایجــاد شــده اســت 

نابودی بخش خصوصی است. 
کــه شــرکتها بــا  وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کار خود ادامه  وجود همه این مسائل چرا به 
کرد: واقعیت این اســت  می دهنــد نیز عنــوان 
کــه پروژه های نیمه تمامی در دســت شــرکتها 
اســت. آنهــا  بــه بــازار، بانــک، بیمــه و مــردم 
که با  بدهکارنــد. عشــق و عاقه به ســازندگی 
گرفتن در جایگاه  کار همراه بوده و قرار  ســالها 
که جایگاه مســئولیت آفرین اســت  کارآفرینــی 
کــرده  کنــدن از ایــن حرفــه را غیرممکــن  دل 
است وگرنه با یک ارزیابی منطقی پیمانکاران 
که بهتر است هر چه  به این نتیجه می رســند 

کنند.  کارهای خود را تعطیل  سریع تر 
الزم بــه ذکــر اســت شــرکت ســاختمانی تیــراژ 
بــا قدمتی بیــش از نیم قرن، در ســال 1343 
گردیــده و فعالیت خــود را با اجرای  تأســیس 
پروژه هــای متعدد عمرانی و  ملی آغاز نموده 
اســت. این شــرکت نقــش موثری در توســعه 
در  کشــور  آبادانــی  و  عمرانــی  فعالیت هــای 
توســعه  و  راه ســازی  زیربنایــی،  شــاخه های 
پاالیشــگاه،  تونل ســازی،  راه آهــن،  راه هــا، 
گاز و صنعت و ...  صنایع پتروشیمی و نفت و 
ایفــا نموده اســت و در حال حاضــر به عنوان 
تیــراژ  گــروه  زیرمجموعــه  شــرکتهای  از  یکــی 
گروه تیــراژ تولید و  کاری  فعال اســت. زمینــه 

عمران است. 

  پیمانکاران بخش خصوصی 
      به اعتماد ما پاسخ مناسبی دادند

با توجه به این اظهارات وزیر راه و شهرسازی 
در حاشــیه نمایشــگاه دربــاره افتتــاح آزادراه 
تهران- شــمال در دهه فجر، در غرفه شرکت 
عضــو  توکلــی  علــی  بــا  تهران-شــمال  آزادراه 
هیــات مدیــره آزادراه تهران-شــمال دربــاره 

کردیم. ح  گفت وگو  این طر
توکلــی  علــی  گفت و گــو  ایــن  ابتــدای  در 
کــرد: بنیــاد مســتضعفان بــه عنــوان  عنــوان 
تهران-شــمال  آزادراه  شــرکت  ســرمایه گذار، 
کــرده  را بــه عنــوان شــرکت مجــری انتخــاب 
اســت. این شــرکت با توجه بــه رویکرد دولت 
کمــک  بــا  را  زیرســاختها  دارد  نظــر  در  کــه 
بخش خصوصی بســازد برای ســاخت آزادراه 
مشــاوران  و  پیمانــکاران  بــا  تهران-شــمال 
داخلی همکاری می کند. واقعیت این اســت 
که ما بــه پیمانکاران بخش خصوصی اعتماد 

کردیم و آنها پاسخ این اعتماد را دادند.  
کــه 40 پیمانــکار و  علــی توکلــی بــا بیــان ایــن 
شــمال  تهــران-  آزادراه  ســاخت  در  مشــاور 
کــرد: در قطعه اول  همــکاری می کنند عنوان 
ایــن آزادراه 6 شــرکت خصوصــی مشــغول به 
کار هســتند. شــرکت پورنــام در منطقــه اول 
کار است. در منطقه دوم شرکت  مشــغول به 
ارساساختمان، در منطقه سوم شرکت دی، 
در منطقــه چهــارم شــرکت ناودیــس راه، در 
منطقــه پنجــم شــرکت آبادراهان پــارس و در 

کارند.  منطقه ششم شرکت اویول در حال 
شــرکتهای  دوم  قطعــه  در  افــزود:  وی 
بلندطبقه، مشــارکت انصار)متشــکل شده از 
چنــد شــرکت جهاد نصــر(، آبادراهــان پارس، 
شرکت ژنرال مکانیک، و دو شرکت مشارکتی 
کار هستند. در  برای تونل البرز غربی در حال 
این منطقه 30 درصد پیشرفت حاصل شده 

مهندس  شاهوردی فرنیا:
کــه دولت برای برخورد   روندی 
با پیمانکاران بخش خصوصی 
گرفتــه بــه این بخش  در پیــش 
آســیب زده اســت از جمله این 
کــه مطالبــات آنهــا را در قالــب 
اوراق بهــادار پرداخت می کند و 
شرکتها ناچار می شوند با هزینه 
تنزیل باال این اوراق را بفروشند. 
تعدیل های اعالمی نیــز با تورم 

موجود همخوانی ندارد.
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 نشست

اســت. پیشــنهاد شده اســت در این قطعه از 
جــاده قدیــم بــه عنوان مســیر رفت اســتفاده 
شــود و از یــک باند جــاده منطقــه دو به طور 
موقتــی بــه عنــوان مســیر برگشــت اســتفاده 
که ترافیک ســبک تر شــود تا سر فرصت  کنیم 

رفت و برگشت در این مسیر عملیاتی شود.
آبادگــران«  »پیــام  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
کــه چــرا پیــش از ایــن ظرفیت  مبنــی بــر این 
شرکتهای بخش خصوصی برای اتمام آزادراه 
کرد: قبا  مورد توجه قــرار نگرفته بود، عنوان 
صحبــت از حضــور چینی هــا به دلیــل تامین 
کافــی بود و  منابــع بــود. مقــدار منابــع آنهــا نا
کننــد.  موفــق نشــدند بقیــه منابــع را تامیــن 
که  گرفت در حد فاینانسی  شرکت نیز تصمیم 
کار را با آنها خاتمه دهد و پروژه را به  آورده اند 
که خوشــبختانه  پیمانکاران داخلی بســپارد 
بــه خوبــی  را  کار  کنــون  تا ایرانــی  شــرکتهای 

پیش برده اند. 
یــک  منطقــه  در  کار  پیشــرفت  دربــاره  وی 
گفت: منطقه یک  آزادراه تهران- شــمال نیــز 
آزادراه قبــل از ســال 1394 حــدود 17 درصــد 
کنــون در این منطقه 98  کــرده بود اما ا رشــد 
که نشان  درصد پیشرفت حاصل شده است 
کار ســیویل اتمــام یافتــه و قســمت  می دهــد 
مانــده  باقــی  تاسیســانی  کارهــای  کمــی از 
اســت. تونلهــای بزرگی در ایــن منطقه وجود 
دارد. تونــل تالــون بــا 49۵ متر اســتان تهران 
را به اســتان البــرز وصل می کند و تاسیســات 
خاصــی بــا آخریــن اســتانداردهای اروپا روی 
آن پیــاده شــده اســت. ســقف دومی بــاالی 
تونــل زده شــده و انحنای بــاالی تونل با یک 
کانال تبدیل شــده، و این  دال بتنــی بــه یک 

کار تهویه طولی را انجام می دهد.  کانال 
گفــت: بــه غیــر از تهویــه طولــی در داخل  وی 

تونــل تهویــه ای در بــاالی تونــل داریــم. جت 
نصــب  تونــل  انتهــای  و  ابتــدا  در  فن هایــی 
کــه بــاد را می مکــد و در ســقف  شــده اســت 
کانالــی وجــود دارد می دمــد،  کــه  اول و دوم 
گــر ضرورتــی پیــش آیــد و تهویه- کار ا بــا ایــن 
هــای عمومی داخــل تونــل جــواب ندهــد بــا 
کردن جت فن ها بادی با سرعت 120  روشــن 
کیلومتر در ســقف ها ایجاد می شود. در زمان 
آتش ســوزی هــم دریچــه زیرســقف در محل 
ج می کند  آتش ســوزی باز شــده و دود را خــار
گر  تــا دود بــا سرنشــینان در تمــاس نباشــد. ا
در تونــل ترافیــک پــس بزنــد و دمــای تونــل 
کمک  کار می کنــد و بــا  بــاال بــرود ســقف دوم 
جت فن ها تهویه را با ســرعت بیشتری انجام 

می دهد تا دما به حالت تعادل برسد. 
وی درباره قطعه 3 و 4 آزادراه تهران-شــمال 
گفــت: همه مطالعــات  قطعه ســه انجام  نیــز 
شــده و در ایــن قطعه بــه دنبال ســرمایه گذار 
هســتیم. ۵-6 شــرکت خارجــی  بــرای تامین 
کرده اند. متاســفانه به  منابــع اعــام آمادگــی 
خاطــر تحریم ها با مشــکاتی مواجه شــدیم. 
قطعه 4 از ســال 1394 مــورد بهره برداری قرار 
کــه ۵/۵ میلیون  گرفته اســت. علی رغم این 
کنون  کرده اســت تا مســافر از این قطعه عبور 

حادثه ای در آن ثبت نشده است. 
داخلــی  منابــع  تامیــن  امــکان  دربــاره  وی 
کــرد: در مناطــق  بــرای قطعــه 3 نیــز عنــوان 
کوهســتانی هزینــه اجــرای آزادراه بســیار بــاال 
در  منابــع  محدودیــت  بــه  توجــه  بــا  اســت. 
کنونی تامین منابع به راحتی مقدور  شــرایط 
نیست. البته مدل های مالی مختلفی وجود 
کار شــوند. یکی از این  که باید روی آنها  دارد 
که ما  راهها تامیــن منابع از طریق بانکها بود 
کمــک بانکهــا منابــع الزم را  کردیــم با  تــاش 

کار نشدیم.  کنیم ولی موفق به این  تامین 
تهران-شــمال  آزادراه  مزایــای  دربــاره  وی 
ج  کر کرد: بــا ســاخت ایــن آزادراه  نیــز عنــوان 
از لحــاظ ترافیکــی بــه حــال طبیعــی بازمــی-

گــردد. عــاوه بــر ایــن مشــکل یکطرفه شــدن 
مسیر در برخی روزها تا حدودی حل خواهد 
کاهش زمان ســفر و امکان برنامه ریزی  شــد. 
آزادراه  ایــن  دیگــر  مزیت هــای  از  ســفر  بــرای 
اســت. ایمنی مســیر هم به دلیــل جدا بودن 
مســیر رفــت و برگشــت و اضافــه شــدن یــک 
کنــدرو بــه دو بانــد قبلــی در مســیرهای  بانــد 
کوتاه شــدن  ســرباالیی تامیــن خواهــد شــد. 
کاهش  کیلومتری مســیر در منطقه یک،   63
کاهش  ک،  کاهش اســتها مصرف ســوخت، 
آلودگــی و صرفه جویــی در زمــان را بــه همــراه 
بــا  آزادراه  از  بهره بــرداری  داشــت.  خواهــد 
کــردن هزینه های  کم  افزایش دسترســی ها و 
حمــل و نقــل می تواند بــه توســعه اقتصادی 
کند. در نهایت این مسیر  کمک  کشور  شمال 
کرد  کریدور شمال به جنوب را تکمیل خواهد 

و بخشی از یک پروژه ملی مهم است.  
وی درباره ویژگی های قابل توجه این آزادراه نیز 
کرد: این آزادراه یک پیوســت فرهنگی  تصریح 
دارد و بر مبنای آن سازه های مهندسی روایتی 
از گذشته و فرهنگ منطقه را به نمایش خواهد 
که در جاده های بین  گذاشــت. اولین بار است 
کشــور از مســیرآرایی استفاده می کنیم  شهری 
یعنــی ایجاد هارمونــی بیــن طبیعــت بــا جاده، 
گاردیل ها و تاسیسات جانبی. بخش  جاده با 
عمــده زیباســازی در ســردر تونل هــا اســتفاده 
کاری در تونل هــای ایــن  شــده اســت. ســاز و 
گر سنگی با وزن 4-۵ تن  کار رفته که ا آزادراه به 
که وارد  کوه بلغزد و پایین بیاید به جای این  از 

جاده شود در سقف پرتال تونل گیر می افتد.

وگتفگ 
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گــر  کــه ا کــرد: در ایــن بخشــنامه آمــده  تصریــح 
پیمانــکاران در موعــد بازپرداخــت نتوانســتند 
کنند،  اصل پول و سود وام دریافتی را پرداخت 
کمک صنــدوق ضمانــت این پــول از دولت  بــه 
گرفتــه می شــود. بنابر این دولــت باید در  عــراق 
کرات سیاســی با طرف عراقی مساله تسویه   مذا
را  مهندســی  و  فنــی  هــای  شــرکت  مطالبــات 

کند. پیگیری 
وی پیشــنهاد داد: بایــد دفتر پیگیــری در عراق 
به عنوان دفتر صدور خدمات فنی و مهندســی 
داشــته باشیم تا هم پیگیری ها را انجام داده و 
هم توســعه صدور خدمات فنی مهندســی را به 
کارهای تأســیس ایــن دفتر در  که  عهــده بگیرد 

حال انجام است.
گفــت: متأســفانه در شــرایط  گابتونچــی  دکتــر 
کــه بانک هــای خارجــی، ضمانت نامــه   تحریــم 
راهکارهــای  نمی پذیرنــد  را  ایرانــی  بانک هــای 
آن هــا  از  یکــی  کــه  شــده  پییشــنهاد  مختلفــی 
صــدور ضمانت نامــه توســط صنــدوق ضمانت 
بتوانــد  شــاید  صنــدوق  اســت.این  صــادرات 
کوچــک پاســخگو باشــد امــا  بــرای پروژه هــای 
کارفرمــای عراقــی ایــن  کــه  کنــون نشــنیده ام  تا

ضمانت نامه را پذیرفته باشد.
که بخشــی از مطالبات  وی از دولت خواســت 
را  عراقــی  کارفرمایــان  از  ایرانــی   شــرکت های 
به عنــوان پشــتوانه صدور ضمانــت نامه برای 
ایرانــی  شــرکت های  پیمانــکاری  هــای  ح  طــر
قــرار دهــد و بــا رایزنــی میــان بانــک مرکزی دو 
کشور، استفاده از ریال و دینار در قراردادهای 
توســعه  بــرای  شــود.وی  رایج تــر  پیمانــکاری 
صدور خدمات فنی مهندســی پیشــنهاد داد: 
دولت سازمانی به نام سازمان صدور خدمات 
فنی و مهندســی در حــد معاون رئیس جمهور 
متولــی  و  هماهنگ کننــده  کــه  کنــد  تاســیس 

صدور خدمات فنی و مهندســی باشد.
در همیــن رابطــه   مدیرعامــل محتــرم صندوق 
ضمانت صادرات ایران از حمایت این صندوق 
ح هــای پیمانــکاران ایرانی در  بــرای تکمیــل طر

ارمنستان خبر داده بود.
همچنیــن درصــورت افزایــش ســرمایه صنــدوق 
ضمانــت صــادرات می توان از طــرح های صدور 
کشورها  خدمات فنی و مهندسی ایران در سایر 
نیــز  آفریقــا  شــمال  و  افغانســتان  عــراق،  نظیــر 

حمایت نماید.

ایــران  پیمانــکاران  و  مهندســان  جامعــه 
بــازار از  درصــد   10 حداقــل  تصاحــب   بــرای 

ح هــای عمرانی عراق   300 میلیــارد دالری طر
آماده شده اند.

دکتــر ایــرج گابتونچی رئیــس کمیته بــازار عراق 
و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  در 
ایــران  در نشســت خبــری  عنــوان  مهندســی 
 کــرد: در فاصلــه ســالهای 2009 تــا 2013 میــادی
ایــران    40 شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی 
 موفــق بــه اخذ 60 پــروژه بــزرگ عمرانی بــه ارزش 
 یــک میلیــارد و 900 میلیــون دالر در عراق شــدند 
که قبا  کشــور را  و بــازار طــرح هــای عمرانی ایــن 
 در قبضــه پیمانــکاران ترکیــه ای بــود بــه خــود 
اختصــاص دادنــد. از ایــن حجــم طــرح هــای 
عمرانــی حــدود یک میلیــارد و 200 میلیــون دالر 
 در جنــوب عراق و  700 میلیــون دالر از آن مربوط 

کردستان عراق است. به اقلیم 
 وی به خبرنگاران گفت: احداث راه آهن دو خطه 
مســکونی واحــد   ۵40 ســاوه،   هجامــه- 

ســلیمانیه-  آزادراه  از  قطعــه  ســه  بصــره،  در 
ورزشــگاه  کربــا،  بــزرگ  زائرســرای  اربیــل، 
التاجیــات، ســد دارالــوک، پــل هــای شــهری 
ســلیمانیه، جــاده ســلیمانیه _ دربندیخــان و 
دهها تصفیه خانه، تلمبه خانه و مخازن نفتی 
که توســط شرکت های  جزو پروژه هایی اســت 

مهندسی ایران در عراق  در حال اجراست.
گابتونچی، شــرکت های ایرانی  گفته دکتر  به 
ح ها بیش از 2۵0 میلیون  برای اجرای این طر
کــه دولت این  دالر از دولــت عــراق طلبکارنــد 
بــه پرداخــت آن  قــادر  کشــوردر حــال حاضــر 
نیســت. همچنیــن بــه دلیل وضعیــت جنگی 
کارگاهــی در عــراق بالغ  و توقــف فعالیت هــای 
بــر  400 میلیون دالر خســارت به شــرکت های 
بــه  دیگــر  از طــرف  اســت.  وارد شــده  ایرانــی 
دلیــل توقــف فعالیــت پیمانــکاران ایرانــی در 
که  عراق، بازپرداخــت وام 200 میلیون دالری 
جمعــا کارمــزد   و  ارزی  ســود  خ  نــر بــا     
گرفتــه  دولــت  از  هرســال   بــرای  درصــد   7  
کنــون تا و  افتــاده  تعویــق  بــه   بودیــم 
بــاز پرداخــت بــه مبلــغ     حــدود  30 درصــد 

  آن افزوده شده است.
وی مجمــوع خســارات  و هزینه هــای معــوق 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
و کــرد  اعــام  دالر  میلیــون   600 را  عــراق   از 
 افزود: مســئوالن دولتی باید مســاعدت های 
الزم را به عمل آورند تا بتوانیم این خسارت ها 
و هزینه هــای معــوق را از دولت عــراق دریافت 

کارمــزد  تــا بتوانیــم اصــل وام، ســود و  کنیــم 
مربوطه را پرداخت نماییم.

انجمــن  در  عــراق  بــازار  کمیتــه  رئیــس 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
 10 مــاده  ذیــل  تبصــره  بــه  اشــاره  بــا  ایــران 
بخشــنامه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 

 تالش ایران 
برای کسب 
۱۰ درصد از 

بازار طرح های 
عمرانی عراق

 رئیس کمیته بازار عراق 
در انجمن صادرکنندگان

 خدمات فنی و مهندسی ایران :

 شــرکت های ایرانی بیــش از ۲۵۰ میلیون 
کــه دولت  دالر از دولــت عــراق طلبکارند 
این کشــور   قادر به پرداخت آن نیست. 
همچنیــن بــه دلیــل وضعیــت جنگــی و 
کارگاهــی در عــراق  توقــف فعالیت هــای 

 ۴۰۰ میلیــون دالر خســارت بــه شــرکت 
هــای ایرانــی وارد شــده اســت. از طــرف 
دیگر به دلیــل توقف فعالیت پیمانکاران 
 ۲۰۰ وام  بازپرداخــت  عــراق،  در  ایرانــی 
میلیــون دالری که با ســود ارزی   و کارمزد 
  ۷ درصــد بــرای هــر ســال  از دولت 

ً
جمعــا

 گرفتــه بودیــم بــه تعویــق افتــاده و حدود
 ۳۰ درصد به آن افزوده شده است 
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 نشست

مهنــدس شــعبان یوســفیان عضــو هیــات 
کمیســیون فنی ســندیکای  مدیره و رئیس 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران در آغــاز ایــن 
کارگاه ضمن خیرمقــدم به حاضران عنوان 
کارفرمایــان و پیمانکاران  کــرد: اختاف بیــن 
از اول بوده، هنوز هســت و تــا آخر نیز خواهد 
نیــز  اختاف هــا  ایــن  دالیــل  از  برخــی  بــود، 
نارســایی قوانیــن و مقــررات، روشــن نبــودن 
قوانیــن و مقــررات و در نهایــت عــدم اجــرای 
صحیــح آنهــا اســت. پیمانــکاران بــا توجه به 
کــه صبــر و شــکیبایی زیــادی دارنــد در  ایــن 

کوتاه می آینــد، از حق و حقوق  بیشــتر مــوارد 
خــود می گذرنــد و بــرای رســیدن بــه نتیجــه 
راســتای ســازندگی  در  کــه  نظــر خــود  مــورد 
کارفرمــا همــکاری می کننــد.  کشــور اســت بــا 
کارفرمایان این ازخودگذشــتگی را قدر  برخی 
که اغلــب تجربه و  می داننــد امــا برخــی دیگــر 
کمتــری دارنــد اجحــاف بیشــتری در  دانــش 

حق پیمانکار روا می دارند. 
که عموما تعداد اختافها در  وی بــا بیان این 
که به نتیجه می رسند  برابر تعداد پروژه هایی 
کرد: در پروژه هایی  کم اســت، تصریح  بســیار 

کار به اختاف می رســد پیمانــکاران راهی  کــه 
کــز حقوقی و قضایی  ندارنــد جز مراجعه به مرا
کــه بســیار زمانبــر اســت. از همین رو ســندیکا 
کارگاههایی نظیر  کارگاه و  اقدام به برگزاری این 
گاهــی حقوقی  آن نمــوده اســت تــا با ارتقــای آ
اعضای خود حل اختاف را از مسیرهایی غیر 

از مسیر قضایی تسریع و تسهیل کند. 

کمترین هزینه   بهترین نتیجه و 
      با    شیوه های جدید حل اختالف 

کارگاه  کاظمی مــدرس این  دکتــر محمدجواد 

 شیوه های نوین حل و فصل
 اختالفات در قراردادهای پیمانکاری

 1398 آذر   5 سه شــنبه   روز  اختالفــات«  فصــل  و  حــل  جایگزیــن  »شــیوه های  آموزشــی  کارگاه   
بــا  کــه  آموزشــی  کارگاه  ایــن  مــدرس  شــد.  برگــزار  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  در 
و  دادگســتری  یــک  پایــه  کاظمی وکیــل  محمدجــواد  دکتــر  شــد  روبــرو  ســندیکا  اعضــای  اســتقبال 
ترتیبــات  قالــب عناوینــی همچــون  را در  آموزشــی  کــه ســرفصلهای  بــود  تهــران  مــدرس دانشــگاه 
کارشناســی و دادرســی خصوصــی و داوری ارائــه داد.  کــره، ســازش،  قــراردادی، مدیریــت ادعــا، مذا

 در کارگاه آموزشی سندیکا بررسی شد

آموزش
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کننده قراردادهای  کره  کننده و مذا و تنظیم 
آغازیــن  بخــش  در  المللــی  بیــن  و  تجــاری 
که روشــهای  ســخنان خــود با اشــاره بــه این 
جایگزیــن حــل اختــاف  یــا ADR از ادبیاتی 
که با جستجوی   غنی در دنیا برخوردار اســت 
نتیجــه  میلیــون   91 مجــازی  درفضــای  آن 
حاصــل می شــود، و در فرهنــگ ویکی پدیا به 
معنــی حل اختــاف بیــرون از مســیر قضایی 
کــه  دســته بندی هایی  بــا  و  اســت  دادگاه  و 
طــور  بــه  می توانــد  گرفتــه  صــورت  آن  بــرای 
و  کشــور  حقوقــی  نظــام  در  ســاختارمند 
گرچه  گیــرد ا پیمانــکاری مــورد اســتفاده قرار 
از  الزم  زیرســاختهای  فقــدان  دلیــل  بــه 
گاهی  جملــه زیرســاختهای قانونــی و عــدم آ
کارفرمایــان، پیمانــکاران و حقوقدانــان مورد 
کــه  گرفتــه اســت، در حالــی  قــرار  بی مهــری 
در دنیــا از ایــن روشــها اســتفاده می شــود و 
کمتریــن هزینــه به حل  بــا بهتریــن نتیجــه و 

اختاف منتهی می شود. 
که بــروز تعــارض، اختاف و  وی بــا بیــان این 
کار امری طبیعی است تصریح  دعوا در فرایند 
گر  کرد: مدیریت اختاف بســیار مهم است و ا
کار  پیمانکاران اختاف پیش آمده در فرایند 
که پرونده  کننــد بهتر از آن اســت  را مدیریــت 
وارد مسیر قضایی شوند. دادگاه آخرین گزینه 
که حل اختاف  برای حل اختاف است چرا 
بیــرون از دادگاه بهتــر از ســپردن پرونــده بــه 
مســیر قضایــی و برخی حقوقدانــان و قضاتی 
گاهی  کار شــما آ که به جنس و متریال  اســت 
ندارنــد، شــما نمی توانیــد از وکیــل یــا قاضــی 
انتظار داشــته باشــید بداند تحویــل موقت، 
عمومی پیمــان  شــرایط  و  وضعیــت  صــورت 
که در  چیســت. علت ایــن امر هم این اســت 
دانشــکده های حقوق واحدی به نام حقوق 
پیمــان تدریس نمی شــود و این خا به نظام 

آموزشی برمی گردد. 
کــرد: در تجــارت بین المللــی نیز  وی تصریــح 
کــه  کار را بــه دســت وکیلــی ســپرد  نمی تــوان 
 Purchase( هنــوز نمی دانــد ســفارش خریــد 
ســفارش  ایــن  می گویــد  و  چیســت،   )order
بیعــی  بیــع اســت و  خریــد وعــده مقدماتــی 
کــه در قانون  محقــق نشــده اســت. در حالی 
صــدور  مشــابه،  قوانیــن  ســایر  و  تجــارت 
ســفارش خریــد و پذیــرش آن، در حکــم یک 
قرارداد معتبر شناخته می شود. پس عاقانه 
که پرونده خود را به دست افرادی  آن اســت 

گاهــی الزم را ندارنــد ندهیم، باید  کــه به آن آ
به یک پله قبل از دادگاه برگردیم و به ســمت 
کار باید ADRها را  ADRهــا برویم. برای این 

به عنوان یک مهارت بیاموزیم.
کرد: ADR یک  این مدرس دانشــگاه تصریح 
کره و گفتگو  مهارت هست چنان که برای مذا
گاه اســتفاده از  نیــز مهارهایــی الزم اســت و 
یک خطاب ســاده »تو« می تواند سوء تفاهم 
کنــد و فضــای جلســه را تحــت تاثیــر  ایجــاد 
کارفرما  کــه می توانــد  کام اســت  قــرار دهــد. 
کند  و پیمانــکار را وارد یــک اختــاف یــا دعوا 
چنانچــه می توانــد آنهــا را به ســمت  گفت وگو 
کام لین می تواند مســئله شــما  ببــرد. قول و 
گر حق با شــما هم باشــد قول  کند اما ا را حل 
غیرلین می تواند برای شما دردسرساز شود. 
حــل  جایگزیــن  شــیوه های  در  گفــت:  وی 
کارفرمــا و  بــه  اختــاف چگونگــی نامــه زدن 
اســت  ممکــن  و  دارد،  اهمیــت  نیــز  مشــاور 
گونــه  افترا یــا  اشــتباه  جمله بنــدی  یــک  بــا 
کنــد. شــما  وارد دعــوی  کارفرمــا  بــا  را  شــما 
 ،)Claim(ادعــا شــدن  ایجــاد  جلــوی  بایــد 
 )conflict(مناقشــه و   )Dispute(اختــاف
الزم  مهارتهایــی  کار  ایــن  بــرای  بگیریــد.  را 
اســت و بایــد سیســتم پیمانــکاری خــود را با 

کنید.  مهارت هایی تجهیز 
که بیــش از همه قرارداد  کاظمی بــا بیــان این 
اهمیــت دارد و بایــد در آن procedure هــا یــا 
گنجانده شود،  روشــهایی برای حل اختاف 
کــرد: شــرایط عمومی پیمــان بــا ۵4  تصریــح 
کــم اســت اما شــرایط  مــاده بــر قراردادهــا حا
خصوصــی، نامه نگاری ها و مستندســازی ها 
که می تواند برخی خواسته  پیمانکاران  است 

کند.  را محقق 
وی دربــاره ترتیبات قراردادی برای رویارویی 
گفت: می توان در شــرایط  بــا بروز اختاف نیز 
خصوصی شــیوه های حل اختاف مورد نظر 
کرد،  کار را تعیین  و روشــهای الزم بــرای ایــن 
در این باره می توان جزئیاتی مانند چگونگی 
تشکیل هیات حل اختاف، چگونگی اظهار 
نظــر آن و الــزام آور بــودن یــا نبودن نظــر آن را 

توضیح داد. 
بــه  بایــد  کــرد:  کیــد  تا دوره  ایــن  مــدرس 
چــه  قراردادهــا  در  کــه  بیاندیشــیم  ایــن 
یــا  اختــاف  مدیریــت  مکانیســمی برای 
کمی ســازی  مدیریــت دعاوی الزم اســت، در 
کید اســت،  دعــاوی نیــز آنالیــز مــوارد مــورد تا

بــرای نمونــه تاخیــرات در پرداخــت و ســایر 
تاخیرات چقدر بوده است، یا هزینه رسیدگی 
به دعــوی در دادگاه چقدر اســت، چه زمانی  
و بــا چــه احتمالــی بــه پــول خود می رســید و 
کار چقدر اســت و با چه  هزینــه -فایــده ایــن 
شــیوه های جایگزینی می توان هزینه -فایده 

را تغییر داد. 
گفــت: هــر قرارداد حیــات و مماتــی دارد  وی 
و بهتــر اســت در زمــان تولــد آن ایــن بحث ها 
اســت  الزم  کار  ایــن  بــرای  و  شــود  انجــام 
پیمانکار تیمی حرفه ای از متخصصان مالی، 
فنــی و حقوقــی را بــه همــراه داشــته باشــید. 
گاهــی از اصطاحــات بیــن- گاهــی وقتهــا ناآ

المللی تجاری یا همان Incoterms  می تواند 
اینکوترمــز  ببــرد.  بیــن  از  را  پــروژه  ســود  کل 
کاال از  کــه به مســائل مرتبــط با حمــل  اســت 
فروشــنده به خریدار پاسخ می دهد. مسائلی 
کاالها، واردات  کاالها، ترخیص  شامل حمل 
کســی مســئول  کاالها، اینکه چه  و صــادرات 
پرداخت می باشــد و اینکه ریسک جابجایی 
کاال در مراحــل مختلــف حمــل بــر  و انتقــال 

کسی می باشد. عهده چه 

  اهمیت شروط قراردادی 
شــروط  کاظمی دربــاره  محمدجــواد  دکتــر 
در  کــرد:  عنــوان  نیــز  کار  کننــده  تکمیــل 
کننــده  مهندســی تفصیلــی شــروط تکمیــل 
کمــک می کند برخی شــکافها را  بــه پیمانکار 
همزمان با حرکت به ســمت اجــرای پروژه پر 
کنــد، مثــا تغییــر روش یــا ابــزار با تغییر بســتر 
که  ک. شــروطی هم هســتند  و وضعیــت خــا
بعــدا مــورد توافــق قــرار می گیرنــد، یــا شــرط 
گر فــان اتفاق بیفتد  که ا گذاشــتن برای این 
کــره شــود. این شــروط را  بایــد دربــاره آن مذا
می توان در بخش شــروط خصوصی نوشت. 
البتــه آنچه بیــش از خود شــرط اهمیت دارد 
که  گفتگو درباره آن است به نحوی  چگونگی 
گفتگو منطق داشته  گفتگو و هم طرفین  هم 

باشند. 
گفــت: باید پیمانکار FC پروژه را منطقی  وی 
کند و با توجــه به آن در  و مســتدل محاســبه 
کند.  بخش شــروط خصوصی مواردی را ذکر 
کار نیــز باید به FC توجه  درباره شــروط تغییر 
شــود، شــروط تعدیــل قیمــت مــورد بعــدی 
است. قرارداد پیمانکاری بر اساس عناصری 
که ممکن اســت تغییر یابند،  بســته می شود 
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 نشست

را  بنابرایــن الزم اســت شــرط تغییــر قیمــت 
کتــاب قرمز  کنیــم.  مــاده 70  در قــرارداد ذکــر 
کــه تغییــر قیمت  فیدیــک ایــن بحــث را دارد 
بایــد بر اســاس تغییــر قیمت مــواد، مالیات و 
کارفرما از  گاهــی وقتهــا  کارمــزد لحــاظ شــود. 
گاهی برخی پیمانکاران استفاده  اضطرار و ناآ
می کند و قرارداد را به شــکل سرجمع تنظیم 
می کند. باید با نگاهی دوره ای به پروژه نگاه 
گــردد و شــروط خصوصــی بــر اســاس همیــن 

نگاه تنظیم شود. 
بــه  مربــوط  تغییــرات  بحــث  در  افــزود:  وی 
گزینه هایــی  و  شــروط  از  می تــوان  تعدیــل 
کره مجدد برای بررســی تغییرات،  ماننــد مذا
تعدیل خودکار بر اساس تغییر قیمت ها و ... 

کرد. استفاده 
نــام  بــه  شــرطی  کــرد:  کاظمی خاطرنشــان 
مــورد  جهانــی  قراردادهــای  در  هــم  تثبیــت 
گاهی وقتها ملی شــدن  توجــه قــرار می گیرد. 
کشــورها،  پــروژه، مصــادره پــروژه، انقاب در 
قوانیــن  تغییــر  و  مالیــات،  و  بیمــه  افزایــش 
کــه در  کار را تحــت تاثیــر قــرار دهــد  می توانــد 
می شــود  موظــف  دولــت  عمومــا  بــاره  ایــن 
کند  تمــام هزینه هــای پیمانــکار را پرداخــت 
و لزومی بــرای ورود بــه دعــوی وجــود نــدارد. 
البتــه ایــن شــرط را می تــوان در قراردادهای 
گنجانــد، بــرای نمونــه تغییــر در  داخلــی نیــز 
ک پتروشــیمی ها را می تــوان با  قیمــت خــورا

همین شرط تثبیت پوشش داد. 
که  کــرد: با اســتفاده از شــرایطی  وی تصریــح 
بــه طــور خصوصــی در قــرارداد ذکــر می شــود 
خالــی  درون  از  را  اصلــی  شــروط  می تــوان 
کــه ایــن امــر در علــم حقــوق بــه عنــوان  کــرد 
اســتثنای قبیــح ذکــر می شــود. بــرای نمونــه 
کار را انجام  گفته می شــود مــردم نباید فــان 
دهنــد، بــه اســتثنای مــوارد زیــر ... و بــا ذکــر 
کــه می تواننــد انجــام دهند  کارهــای زیــادی 
اصل اولیه فلســفه خود را از دست می دهد. 
در ایــن شــرایط بــه جــای پذیرفتــن بی قیــد 
ح  کارفرمــا می تــوان وارد طــر و شــرط اصــول 

دعوی شد.

  مدیریت ادعا و پیشگیری 
      از دعوای حقوقی

عنــوان  نیــز  ادعــا  مدیریــت  کاظمی دربــاره 
خ  گام اول ر کــرد: ایجــاد تعــارض عمومــا در 
بــرای حــل ایــن تعــارض  می دهــد، طرفیــن 

گر  قــادر به حل  هــم عــرض با هم هســتند و ا
آن نبودنــد مســئله بــه اختاف می کشــد. در 
اختــاف طرفیــن مقابــل هــم می نشــینند و 
می توانــد به قالب ادعــا درآید. در نهایت این 
ادعــا می توانــد تبدیــل بــه دعــوی می شــود 
کــدام از  کــرد. هــر  و بایــد بــه دادگاه مراجعــه 
کسب مهارت  مراحل ذکر شــده را می توان با 

کرد. الزم مدیریت 
اختــاف  بــروز  دالیــل  بایــد  گفــت:  وی 
ریشــه یابی شــود. ممکــن اســت دالیــل بــروز 
اختــاف مشــکات رفتــاری باشــد، در عیــن 
حال مشکات قراردادی نیز می تواند به بروز 
اختاف منجر شــود. در این باره داشتن علم 
قرارداد، توان آماده ســازی آن، رعایت اصول 
قرارداد، توجه به اهداف قرارداد و پیشگیرانه 

بودن قرارداد می تواند راهگشا باشد. 
هــم  اجرایــی  مشــکات  کــرد:  کیــد  تا وی 
می تواند اختاف را دامن بزند، نداشتن علم 
کمی ســازی نکردن  پــروژه، نشــناختن ادعــا، 
دعوا، مدیریت نکردن مستندات، و انتخاب 
را در مســیر  مــا  تیــم حرفــه ای  یــک  نکــردن 

کارفرما قرار خواهد داد.  اختاف با 
وی دربــاره ریشــه های رفتاری بروز اختاف و 
کرد:  کــره بــه معنای اخص آن نیــز عنوان  مذا
کــره علــم اســت و فنــوان و اصولــی دارد،  مذا
کــره  کــه خشــمگین اســت تــوان مذا فــردی 
کــره باید درک الزم از تفاوت  نــدارد. برای مذا
و  شــخصیتی  تیپ هــای  تفــاوت  ســازمانی، 

کنش طرف مقابل را داشته باشد.  درک وا
وی در بخش پایانی این قســمت از نشســت 
مدیریت ادعا را شامل پیشگیری، شناسایی 
توزیــع  قــوی،  مستندســازی  پیگیــری،  و 
منطق ریسک بین طرفین، اجتناب از متهم 
کردن و حرکت به ســمت فرهنگ مشــارکتی، 
اســتفاده از مشــاوران و وکای متخصــص و 
برگزاری جلســات مفید و مســتمر، و صبوری 

برای رسیدن به نتیجه دانست. 
مهنــدس یوســفیان نیــز با جمع بنــدی پانل 
کــرد: برخی از مطالب ذکر شــده  اول تصریــح 
کتابهای فیدیک وجود دارد، پیمانکاران  در 
کشــورهای دیگر از فیدیک استفاده می کنند 
مــا دارنــد،  بــه  کمتــری نســبت  و مشــکات 
بــه نظــر مــن قــرارداد هــر قــدر عادالنه باشــد 
گر یک  تضمین کننــده اجرای خود اســت اما ا
طرفه باشــد همیشــه یــک جایی به مشــکل 
بهایــی  فهرســت  گذشــته  در  برمی خــورد. 

که همــه قراردادها بر اساســی  وجود داشــت 
را  ایــن مطالــب  و همــه  تنظیــم می شــد  آن 
پوشــش مــی داد، متاســفانه بعدها سیســتم 
کرد و قراردادهای  به جای پیشرفت پسرفت 
من درآوردی سرجمع و ... جایگزین شرایط 
که امروزه  کردنــد و می بینید  قــراردادی قبلی 
کشــور  در  تمــام  نیمــه  پــروژه  هــزار   40-30
باقــی مانــده و هر روز نیــز بر تعــداد آن افزوده 

می شود. 
که علت وجود بسیاری از  کید بر این  وی با تا
این پروژه های نیمه تمام وجود قراردادهای 
کرد: به نظر من بیش  ناعادالنه اســت عنوان 
قانونگــذاران  و  کارفرمایــان  پیمانــکاران،  از 
که بایــد این دوره هــا را ببینند، و در  هســتند 
نهایــت مشــکات بایــد بــه طــور جمعی حل 

شوند.  

 شیوه های جایگزین حل اختالف 
در بخــش دوم ایــن نشســت آموزشــی دکتــر 
کننــده  کــره  مذا و  کننــده  کاظمی تنظیــم 
قراردادهای تجاری و بین المللی در سخنانی 
کــردن یــک  کــرد: مدیریــت  تکمیلــی عنــوان 
اختاف یا دعوی مرحله بســیار مهمی اســت 
فــرا  را  بایــد مهارتهایــی  انجــام آن  بــرای  کــه 
که »چه بنویسیم« و »که  بگیریم از جمله این 
گر اختاف ایجاد شــد و شــدت  بگویــد«، اما ا
کــرد؟ توصیــه ما اســتفاده از  گرفــت چــه باید 
پتانسیل های قرارداد و شیوه های جایگزین 
کارشناســی،  کره،  حــل اختــاف از جمله مذا

دادرسی خصوصی و سازش است. 
وی افــزود: بهتــر اســت بــرای انتخــاب افــراد 
کننده ســطح به ســطح پیش رفت.  کــره  مذا
کره باید ســاختارمند باشــد.  عاوه براین مذا
در بســیاری از قراردادها نوشــته می شود اول 
که  کــره بعــد دادگاه، در قراردادهایی هم  مذا
گنجانده شــده اســت  مراحلــی مانند داوری 
کــه افراد پرونده  موارد زیادی دیده می شــود 
را بدون طی مرحله داوری به دادگاه می برند 
کــه بــه علــت عــدم رعایــت مراحل ذکر شــده 

پرونده رد می شود. 
جملــه  از  دارد  اصولــی  کــره  مذا افــزود:  وی 
جوامــع  در  آن.  در  نیــت  حســن  رعایــت 
کــره بــا حســن نیت  غربــی پیــش نبــردن مذا
پیمانــکار  اســت.  مســئولیت  ایجــاد  باعــث 
کــره  را در مذا نیــت خــود  هوشــمند حســن 
قراردادهــا  در  اســت  بهتــر  می دهــد.  نشــان 

آموزش
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کــره ذکر شــود. حتــی می توان  تشــریفات مذا
که می توانند ابداعی باشند  این تشــریفات را 
کــرد تا  طــی یــک ضمیمــه بــه قــرارداد اضافه 
مشــخص شــود فراینــد داوری چگونــه بایــد 
پیــش بــرود. در ایــن بــاره بهتــر اســت تعیین 
کننده هــا و زمــان الزم بــرای  کــره  ســطح مذا

کره در هر سطح مشخص شود.  مذا
کره  مدرس این دوره افزود: یکی از اصول مذا
کره بر سایر روشها و مدت دار بودن  تقدم مذا
کــره مــدت دار  آن اســت. ضــروری اســت مذا
کســب نتیجــه در  باشــد تــا در صــورت عــدم 
زمان مشــخص شــده امــکان ورود به مرحله 
بعــدی فراهــم باشــد. بهتــر اســت از وکا در 
گرفته شــود. بهتر است  کمک  کره  فرایند مذا
کــه نتیجــه جلســه  در نوشــتن صورتجلســه  
که تفاوتهای  کرد، چرا  اســت از وکا اســتفاده 
کلمات پیامدهــای بزرگی را  جزئــی در برخــی 
کلمه فســخ  بــه همــراه دارد. بــرای مثال ذکر 
به معنــی لزوم مراجعه به دادگاه برای فســخ 
کلمه انفســاخ به معنای  اســت و اســتفاده از 
فســخ شدن خود به خودی قرارداد است. بر 
هــم زدن دو طرفه قرارداد توســط طرفین نیز 

تفاسخ نامیده می شود. 
کره موفق نشدید  گر در فرایند مذا وی گفت: ا
کارشــناس  بایــد از یک متخصص بی طرف یا 
کارشــناس بایــد اظهــار نظــر  اســتفاده شــود. 
کند نــه اظهارنظر قانونــی، یعنی  کارشناســی 
کارشــناس بایــد در محدوده خواســته شــده 
کارشناســی هم  کند. بــرای  فنــی اظهــار نظــر 
کرد. برای نمونه در  می توان تعیین تشریفات 
کارشــناس  یــک روش طرفین طی یک هفته 
کارشناســان  و  می کننــد،  انتخــاب  را  خــود 
کارشــناس مرضی الطرفین را  طی یک هفتــه 
تعیین می کنند و این ســه نفر نظر می دهند. 
بایــد الــزام آور بــودن یــا الــزام آور نبــودن نظــر 
کارشــناس نیز در قرارداد مشــخص شــود. در 
کارشناس، طرفین  صورت الزام آور بودن نظر 

کرده اند.  حق اقامه دعوا را از خود سلب 
کاظمی افزود: در نظــام حقوقی آمریکا هیات 
که این هیات  بررسی اختاف نیز وجود دارد 
همزمــان بــا عقد قــرارداد ایجاد می شــود. در 
کشــور مــا هم بــرای تشــکیل این هیــات منع 
قانونی وجود ندارد. الزم اســت درباره هیات 
کره از جمله  حــل اختاف هم تشــریفات مذا
الــزام آور بــودن نظــر آنهــا،  یــا  الــزام آور بــودن 
آیین دادرســی هیات، نحــوه انتخاب اعضا و 

عملکــرد آنها نیز مشــخص شــود. خوبی این 
که پروژه متوقف نمی شود.  روش این است 

گر  گفت: ا وی درباره دادرســی خصوصــی نیز 
کارشناســی نتیجــه نــداد، طرفین  کــره و  مذا
اســتخدام  را  قاضــی  یــا  وکیــل  یــک  دعــوی 
کنــد نتیجــه احتمالی  می کننــد تــا مشــخص 
دادگاه چــه خواهــد بــود تــا طرفیــن دعــوی 
کنند. این  موقعیــت حقوقــی خود را ارزیابــی 
اختــاف یــک مســئله تجــاری اســت و بایــد 
بــه دادگاه  هزینــه - فرصــت رفتــن و نرفتــن 
مشــخص شــود تا پیمانــکار تصمیــم بگیرد از 

کند.  چه راهی دعوی را حل 
گفت:  وی درباره ســازش یا میانجی گــری نیز 
کــره و  کــردن فضــا بــرای مذا کار سازشــگر آرام 
تســهیل گری اســت. حقوقدانــان نمی توانند 
کنند اما سازشــگر  در مســئله فنی شــما ورود 
کــه از جنــس کار را دارد چــرا   تخصــص ایــن 
بایــد نیــز  بــاره  ایــن  در  اســت.  شــما  خــود    
و میانجــی  بــه  اختــاف  ارجــاع  نحــوه    

 آیین رسیدگی تعیین شود. 
کــه فــرد سازشــگر قــادر بــه  وی بــا بیــان ایــن 
طرفیــن  بــه  اصاحــی  پیشــنهادهای  ارائــه 
که ســازش  کــرد: بعــد از ایــن  اســت، تصریــح 
گرفت الزم اســت یک صورتجلســه یا  صورت 
ســازش نامه  با دقت و عمق الزم تهیه شــود. 
بهتــر اســت فراینــد ســازش طوالنــی نشــود و 

نظرات سازشگر الزام آور تلقی شود. 

  چرا داوری درکشورما 
کارآمدی الزم را ندارد    

یــک  پایــه  کاظمی وکیــل  محمدجــواد 
کــرد:  دادگســتری دربــاره داوری نیــز عنــوان 
داوری توافــق در ایجــاد عدالــت خصوصــی از 

طریــق یــک مرجــع غیردولتی اســت، داوری 
مــا  کشــور  امــا در  بــود  غــرب  مولــود دنیــای 
نبــود زیرســاختها و عــدم تعریــف  بــه دلیــل 
را  الزم  کارآمــدی  آن،  اجــرای  روشــهای 
نداشــت. بــا ایــن همــه از بســیاری روشــها از 

جمله رفتن به دادگاه بهتر است. 
گفــت: بــرای داوری بایــد زبــان و شــکل  وی 
داوری مشخص شود. شکل داوری می تواند 
در قالــب یــک شــرط یا یــک قرارداد مســتقل 
کتبــی  یــا  شــفاهی  می توانــد  داوری  باشــد. 
مشــخص  بایــد  نیــز  داوری  موضــوع  باشــد. 
کــه داورهــا حــق ندارنــد در  شــده باشــد چــرا 
کــه خواســته نشــده نظــر بدهنــد  موضوعــی 
وگرنه رای باطل خواهد شد. به هر حال رای 
که طرفین  داور قابل اعتراض اســت مگر این 
کــرده باشــند رای داور قابــل  صراحتــا اعــام 

اعتراض نیست. 
که انتخــاب داور بعــد از بروز  وی بــا بیــان این 
اختاف هم ممکن است افزود: داوری ممکن 

است سازمانی یا موردی باشد. در حال حاضر 
پیمانــکاران خارجی داوری را به اتاق بازرگانی 
پیمانــکاران  می دهنــد.  ارجــاع  بین المللــی 
ســازمانی  داوری  از  می تواننــد  هــم  ایرانــی 
کننــد. یک نــوع داوری به  ســندیکا اســتفاده 
نــام داوری از روی پیشــنهاد آخــر نیــز وجــود 
که طی آن یک نفر انتخاب می شــود و او  دارد 
را برای انتخاب 2 پیشــنهاد مختــار می کنند. 
برای امضای قراردادها یا صورتجلســه داوری 
اهلیــت و ســمت طرفیــن بایــد مــورد تاییــد 
کرده  که روزنامــه رسمی مشــخص  باشــد چــرا 
کسانی در اوراق الزام آور  که امضای چه  اســت 
شرکت اعتبار دارد. در این باره آخرین روزنامه 

رسمی معتبر است.  
گفــت: مکانیــزم  مــدرس ایــن دوره آموزشــی 
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 نشست

انتخاب داور نیز باید مشــخص باشــد. نحوه 
تشــکیل  زمــان  و  تشــکیل  چگونگــی  ابــاغ، 
جلســات، نحوه اباغ اوراق اخطار، و ... باید 
در تشــریفات داوری مشــخص شــده باشــد. 
ح داوران  شرایط اجرا و ابطال داوری و نیز جر
باید مشــخص شود. وی افزود: ماده 4۵3 تا 
ماده ۵03 آیین دادرسی درباره داوری است. 
قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 نیز 
دربــاره داوری اســت. پیمانــکاران می توانند 
کتاب »داوری تجاری« دکتر  درباره داوری به 

کنند.  عبدالحسین  شیروی مراجعه 

  دادرسی؛ »بهترین آخر«
یــک  پایــه  کاظمی وکیــل  محمدجــواد  دکتــر 
در  تهــران  دانشــگاه  مــدرس  و  دادگســتری 
بــه  آموزشــی  دوره  ایــن  از  دیگــری  بخــش 
کرد: در  موضــوع دادرســی پرداخت و عنــوان 
روزنامــه رســمی آخرین اقامتــگاه ثبــت شــده 
که عمومــا محل دادگاه  شــرکت ذکر می شــود 
در دعــوی اســت امــا در قراردادهــا می تــوان 

کرد.  دادگاه انتخابی را مشخص 
گفــت: در دنیــا مفهومی بــه نــام تحلیــل  وی 
اقتصادی دعوا وجود دارد. در سیســتم های 
قضایــی دنیا نقش وکا دیگر بردن پرونده به 
کننده به  کمک  دادگاه نیست و بیشتر نقش 
که قبل از دادگاه پرونده  مــوکل خــود را دارند 
خود را به نتیجه برساند. در این باره داشتن 
می کنــد  کمــک  فــرد  بــه  اقتصــادی  تحلیــل 
کــه بیــن بــردن یــا نبــردن پرونــده بــه دادگاه 
کنــار انتخاب وکیل  کنــد. در  یکــی را انتخاب 
مناســب مشــایعت با وی در جلسات دادگاه 
که  کارشناســی اهمیــت دارد چرا  و جلســات 
بســیاری از مباحــث فنــی هســتند و از دایــره 

اطاعات وکیل خارجند. 
بیــان  بــا  مباحــث  ایــن  جمع بنــدی  در  وی 
که روشــهای حل اختــاف در دنیا تغییر  این 
یافته اســت و استفاده از روشهای نوین حل 
گزینــه خوبی برای جلوگیری از ورود  اختاف 
کــرد: در  کیــد  در رویه هــای قضایــی اســت، تا
»بهتریــن  گزینــه  را  دادگاه  متمــدن  دنیــای 
آخــر« می داننــد. هیچ بن بســتی برای حل و 
فصل یک اختاف نیســت و باید در راســتای 

مدیریت اختاف قدم برداشت. 

 مهم ترین بخش قرارداد پیمانکاری 
ماده  53 شرایط عمومی پیمان است

کمیســیون فنی  مهنــدس یوســفیان رئیــس 

کارگاه با بیان  ســندیکا در پایان این بخش از 
کردند  کاظمی به درستی عنوان  که دکتر  این 
کرد:  کــه دادگاه بهتریــن آخــر اســت، تصریــح 
کسی مورد ظلم قرار می گیرد به دادگاه  وقتی 
مــی رود، امــا دادگاه آخریــن مرحلــه اســت و 
وجــود  حــق  احقــاق  بــرای  دیگــری  مراحــل 
دارد. بــه نظــر مــن مهم تریــن بخش قــرارداد 
پیمانکاری ماده  ۵3 شــرایط عمومی پیمان 
حــل  دیگــر  قراردادهــای  در  آن  مشــابه  و 

اختاف و داوری است.  
کــه  وی افــزود: تجربــه مــا نشــان داده اســت 
را  عادالنــه  قــرارداد  اجــرای  قــدرت  کارفرمــا 
که منافع  ندارنــد. در قرارداد عادالنــه ای هم 
پیمانــکار لحــاظ شــده اســت و بــه اختــاف 
تصمیم گیــری  قــدرت  کارفرمــا  برمی خــورد 
کــه توبیخ می شــود امــا در حالت  نــدارد چــرا 
کردن حقــوق پیمانکار  که بــا ضایع  برعکــس 
همراه اســت توبیخی وجود نــدارد. در حالی 
کــه در قراردادهــا ایــن دو وضعیــت بایــد برابر 
کارفرما در هر دو مورد ارفاق و اجحاف  باشد، 

به پیمانکار هم باید توبیخ شود. 
وی در ادامه با اشاره به شرایط عمومی پیمان 
کــرد: این قرارداد ۵-4  قــرارداد 11-43عنوان 
ســال پیش نوشته شده بود و بعد از تشکیل 
جلســات زیادی در ســازمان برنامــه در زمان 
اباغ آن مشخص شد از شرایط عمومی قبلی 
بدتر بوده اســت، سندیکا و چند تشکل دیگر 
گرفتنــد.  نامــه نوشــتند و جلــوی ابــاغ آن را 
دوبــاره آقــای دکتــر قانع فــر آن را بــه جریــان 
انداختــه و ۵-6 مــاه پیــش ایــن قــرارداد در 

ســندیکا و شــورای هماهنگی بررســی شــد و 
با نامه رئیس شــورای هماهنگی به ســازمان 
برنامــه رفــت. هفته پیش مــن آن را پیگیری 
گفتنــد تــا مــاده 38 بررســی شــده  کــه  کــردم 
امــا نگفتنــد چه تغییری نســبت به اصاحیه 
مــا در آن داده شــده اســت. به نظر می رســد 
این شــرایط عمومی پیمان نسبت به شرایط 
کرده از  عمومی پیمان قبلــی تغییرات زیادی 
گرچه  جملــه در ماده ۵3 بهتر شــده اســت. ا
ممکــن اســت شــرایط عمومی پیمــان جدید 
کننــده  راضــی  پیمانــکاران  بســیاری  بــرای 
شــرایط  ایــن  می رســد  نظــر  بــه  امــا  نباشــد 

عمومی پیمان دو طرفه تر شده است.

  پرسش و پاسخ
که نزدیک به 4 ســاعت  کارگاه آموزشــی  ایــن 
کشــید بــا ارائــه ســرفصلهای آموزشــی  طــول 
توســط مــدرس ایــن دوره ادامــه یافــت و بــا 

برنامه پرسش و پاسخ به پایان رسید.
در ایــن بخــش ســوالی دربــاره تحویل قطعی 
کــرد:  کاظمی عنــوان  دکتــر  کــه  ح شــد  مطــر
بســیاری از قضات و وکا تفــاوت بین تحویل 
موقــت و تحویل قطعی را نمی دانند، و وقتی 
کــه تحویــل قطعی شــده  عیبــی در پــروژه ای 
دیده می شــود پیمانکار را مقصــر می داند در 
کارفرما در دوره تحویل موقت زمان  که  حالی 
کار را داشته  الزم برای وقوف به عیب و ایراد 
اســت. تحویــل قطعــی ضمــان قــراردادی را 
کارفرمــا منتقــل می کنــد. در  از پیمانــکار بــه 
کارفرما بــه طور ضمنــی اقرار  تحویــل قطعــی 
کــه پــروژه عیــب و نقصــی نداشــته و  می کنــد 
گرفته اســت. در دنیای حقوق،  آن را تحویل 
گر پروژه  انــکار بعد از اقرار مســموع نیســت و ا
عیــب و ایــرادی بعــد از تحویل قطعی نشــان 
کارفرمــا  نامناســب  نگهــداری  آن  علــت  داد 

قلمداد خواهد شد. 
وی در پاســخ به ســوال دیگــری درباره ضرر و 
زیان تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران 
گفت: مــاده ۵22 قانون دادرســی مدنی  نیــز 
ح می کند  بحث خســارت تاخیر تادیــه را مطر
کــه بایــد وجــه نقــدی پرداخــت  کــه هــر جــا 
کنتور  کــه مطالبه می شــود  می شــد از زمانــی 
خ بانــک مرکزی  خســارت تاخیــر تادیــه بــا نــر
که شــما بتوانید  فعال می شــود اما برای این 
بایــد رســما  کنیــد  ایــن خســارت را مطالبــه 
کرده باشید، برخی قضات معتقدند  مطالبه 

دادرســی  قانــون   ۵۲۲ مــاده   
تاخیــر  خســارت  بحــث  مدنــی 
کــه هــر  ح می کنــد  تادیــه را مطــر
جا که باید وجه نقدی پرداخت 
مطالبــه  کــه  زمانــی  از  می شــد 
کنتــور خســارت تاخیر  می شــود 
خ بانک مرکزی فعال  تادیــه با نر
می شــود امــا بــرای این که شــما 
بتوانید این خســارت را مطالبه 
کــرده  کنیــد بایــد رســما مطالبــه 
باشــید، برخی قضات معتقدند 
دادن  رســما  کلمــه  معنــی 
اظهارنامــه اســت و برخــی دیگر 
معتقدند مکاتبه شــرکت در این 

مورد کفایت می کند 

آموزش
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کلمــه رســما دادن اظهارنامه اســت و  معنــی 
برخی دیگــر معتقدند مکاتبه شــرکت در این 
کفایــت می کنــد. البته می تــوان درباره  مــورد 
خ بانک  محاســبه خســارت تاخیر تادیه بــا نر
که به آن »دعوی  مرکزی یک دعوی خسارت 

کرد.  گفته می شود آغاز  مسئولیت«  
دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  کاظمــی در  دکتــر 
از  ناشــی  خســارت  دریافــت  امــکان  دربــاره 
کــرد: دربــاره تنزیل  تعدیــل اوراق نیــز عنوان 
ح اســت و پیمانکار  بحــث تبدیل تعهــد مطر
کارفرما به جای پول نقد  که از  توافق می کند 
اوراق مشــارکت بگیریــد، امــا بعــد از دریافــت 
کــه  اوراق پیمانــکار مالــک آن اســت و ایــن 
آن را بــه چــه مبلغــی می فروشــد ارتباطــی به 
کارفرمــا نــدارد. امــا طبــق مــاده 27۵ قانــون 
گرفتن این اوراق  مدنی پیمانــکار می تواند از 

کند.  استنکاف 
ســوال دیگــر دربــاره خســارات ناشــی از تغییر 
خ  کــرد: تغییــر نر کــه وی عنــوان  خ ارز بــود  نــر
ارز در بحــث فــورس مــاژور نمی گنجــد، یکــی 
از شــروط فورســت مــاژور بــودن یکــی از آنهــا 
غیرقابــل پیش بینی بودن اســت اما شــرایط 
کشــور مــا قابــل پیش بینــی بــوده اســت. در 
کــردن غیــر ممکن  کار  شــرایط فــورس مــاژور 
پیمانــکاران  کنــون  ا کــه  حالــی  در  می شــود 
گرانتر- انجــام می دهند.  پــروژه را -هــر چنــد 
که  البتــه قانونــی بــه نــام ربــوس وجــود دارد 
ناظر بر تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرارداد 
که  اســت، قاعده ای هــم در فقه وجــود دارد 
کیــد قرار می دهد  ج را مورد تا نفی عســر و حر
پیمانــکاران  قانــون  دو  ایــن  مبنــای  بــر  کــه 

کنند.  می توانند ادعای خسارت 
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری اســتفاده از 
بخشنامه های سازمان مدیریت را در شروط 
خصوصی قرارداد بامانع دانســت. در پاسخ 
که آیــا امضای  به ســوال دیگــری دربــاره این 
کرد: از آن رو  کارگاه معتبر است عنوان  رئیس 
که آثــار نائب منوب عنــه را می-گیرد امضای 
که  کارگاه قابل اســتناد اســت مگر این  رئیس 

ج شده باشد.  از حوزه اختیارات خود خار
مدرس این دوره در پاســخ به ســوال دیگری 
و  مدیریــت  ســازمان  چــرا  کــه  ایــن  دربــاره 
برنامه ریــزی از پذیرفتــن دعــاوی خــودداری 
کرد: ســاختار ما نیاز به اصاح  می کند عنوان 
کارفرمــا بپذیــرد دعــوی مربــوط بــه  کــه  دارد 
پــول واقعــی هزینــه شــده در پــروژه اســت نه 

از روی حــرص و طمــع  کــه پیمانــکار  پولــی 
گرفتن آن دارد.   سعی در 

کــه آیا  کاظمــی در پاســخ به این ســوال  دکتــر 
کند  دســتگاه اجرایــی می توانــد داور تعییــن 
کرد: طبــق اصل 139 قانون اساســی  عنــوان 
و مــاده ۵۵7 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
دســتگاههای اجرایــی از ارجــاع موضــوع بــه 
گر این  داوری تــا حــدودی منــع شــده اند، و ا
اولیــن  گذاشــتند  داوری  شــرط  دســتگاهها 

قدم ابطال این شرط در دادگاه است. 
وی در پاســخ به سوال دیگری درباره تفاوت 
زاده  پیمــان  گفــت:  نیــز  پیمــان  و  قــرارداد 
ادبیــات  در  اســت،  عزیــز  مهندســان  ذهــن 
کلمــه ای به نــام »پیمــان« نداریم و  حقوقــی 
از دو مفهــوم »توافــق« و »قــرارداد« اســتفاده 
می کنیــم. بــرای نزدیــک شــدن بــه ادبیــات 

معمول حقوقی بهتر اســت پیمانکاران نیز از 
کنند.  کلمات توافق و قرارداد استفاده 

کاظمی دربــاره اولویت مســتندات نیز عنوان 
الحاقیه هــا  بــر  مقــدم  توافق نامه هــا  کــرد: 
اتفاقــی بیفتــد و تصریحــی در  گــر  ا هســتند، 
اراده جدیــد  الحاقیــه  باشــد  قــرارداد نشــده 
طرفیــن تلقــی می شــود. البتــه اولویت بندی 
مــدارک می توانــد بــا توافــق طرفیــن طرفیــن 

انتخاب شود.
که آیا ماده 10 قانون  در پاســخ به این ســوال 
کم اســت نیز  مدنی همیشــه بــر قراردادها حا
کــرد: ایــن مــاده اصــل آزادی اراده را  عنــوان 
مدنظــر دارد، افــراد می تواننــد با هــم قرارداد 
ع و نظــم  کــه مخالــف شــر ببندنــد تــا زمانــی 
عمومی نباشــد. داوری هــم در ســایه همیــن 
کــه با اصــول نظــام مغایرت  مــاده، تــا زمانی 

بــه رســمیت  قانــون  باشــد توســط  نداشــته 
شناخته می شود.  

که  در پاســخ بــه ســوال دیگــری در این بــاره 
آیــا پیمانــکار ملــزم اســت تمــام ردیف هــای 
کنــد  فهرســت منضــم بــه پیمــان را رعایــت 
گونه  کرد: در این  مهندس یوســفیان عنوان 
ک  موارد پرسش و پاســخ سازمان برنامه ما
که طی پاسخ به پرسشی عنوان شده  اســت 
کــه در فهرســت منضم به  اســت: آن چیــزی 
ج  ک است و خار قرارداد شما وجود دارد ما
رئیــس  از آن جــزو تعهــد پیمانــکار نیســت. 
کرد:  کمیسون فنی سندیکا در ادامه تصریح 
الزم بــه ذکــر اســت دو ســال پیــش پرســش 
و پاســخ بــا ســازمان برنامــه توســط ســندیکا 
منتشــر شــد، جلــد ســوم حــدود 6 مــاه قبل 
منتشــر شــد و جلــد چهــارم در دســت چاپ 

است. 
ســوال  بــه  پاســخ  در  یوســفیان  مهنــدس 
دیگــری دربــاره تمدید قــرارداد، با بیــان این 
کــه مــا از قراردادهای موجود هم به درســتی 
کــرد: هر قرارداد 4  اســتفاده نمی کنیم عنوان 
کدام از آنها  که با به هم خوردن هر  رکن دارد 
قرارداد فسخ است، این ارکان شامل طرفین 
قرارداد، موضوع، مبلغ و مدت مدنظر است. 
گر مدت قرارداد تمام شــود آن قرارداد فسخ  ا
اســت، طبــق قانون باید حتمــا تمدید آن به 
امضــای طرفیــن برســد تــا آن قــرارداد جاری 
گفــت:  کاظمی نیــز در ایــن بــاره  شــود. دکتــر 
کارفرما پول پیمانکار  گر  که ا سوال این است 
کند  کار را متوقف  را نــداد پیمانکار می توانــد 
که پاسخ مثبت است و از آن به عنوان  یا نه، 

حق حبس یاد می شود. 
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 نشست

ســاخت  بی کیفیتــی  ریشــه های  از  یکــی 
کشــور، عــدم بکارگیــری مجریــان  وســازهای 

ذیصاح است.
کــه  کیفیــت در ســاخت و ســازها  مســئولیت 
در  ایمنــی  تأمیــن  طراحــی،  کنتــرل  شــامل 
کاردانهای فنی  کارگاه، انتخاب و اســتفاده از 
کارگــران ماهــر، الــزام به اســتفاده از مصالح  و 
تشــکیل  را  آن  عمــده  بخــش  اســتاندارد، 
اشــخاص  برعهــده  قانــون  طبــق  می دهــد، 
مجریــان  عنــوان  تحــت  صاحیتــی  دارای 

گرفته است. ذیصاح قرار 
که چــرا در بین  ولــی ســوال اصلی اینجاســت 
کمربند زلزله  که در مسیر  کشوری  مســئولین 
کنون نیز شــاهد چندین زلزله  گرفته و تا قــرار 
گاهی نیز با وقوع زلزله ای  مرگبــار بوده و هر از 
گوشــه ای  ک  دیگــری در  مهیــب و وحشــتنا
گر از بیــن رفتن جان  از ایــن مــرز و بــوم نظاره 

هســتیم،  عزیزمــان  هموطن هــای  مــال  و 
مهمتریــن  بــه  کــردن  عمــل  بــرای  اراده ای 
که الزام  کشور  بخش قانون ساخت و ساز در 
استفاده از مجریان ذیصاح می باشد، وجود 
نــدارد؟ چــرا مســئولین حــوزه ســاخت وســاز 
روزنامــه ای، اخبــار  و  مصاحبه هــا  در   کشــور 
کید دارند و لزوم   بر وجود مجــری ذیصاح تأ
کیفیــت را مورد بحــث قرار  ســاخت و ســاز بــا 
می دهنــد، ولــی درعمــل روشــی دیگــر را اجرا 
کجاست؟ و چرا  کار  گره  می کنند؟ به راســتی 

دوپهلو عمل می کنیم؟
فاقــد  افــراد  توســط  ســاز  و  ســاخت  چالــش 
کــه به یــک معضل  صاحیــت، سال هاســت 
زمینــه  و  شــده  تبدیــل  مــا  کشــور  در  بــزرگ 
ســاز بــروز معضــات متعــددی از عمــر پایین 
بناهــا،  بی کیفیتــی  تــا  گرفتــه  ســاختمان ها 
نبــود ایمنی و وقــوع حوادث بســیار در حوزه 

ساخت و ساز تبدیل شده است.
صاحــب  ســازنده  حضــور  الــزام  قانونگــذار 
از  ســاختمانی  پروژه هــای  در  صاحیــت 
وظایــف اصلــی نهادهــای ذیربــط در صنعت 
ســاختمان دانســته و رعایــت آن را از اصــول 
مهــم جهت ســاخت ســاختمان های ایمن، 
کیفیــت برای تامیــن آرامش و  اســتاندارد و با
کرده است. امنیت تمام شهروندان قلمداد 

آیا وقت آن نرســیده تا دســتگاه های قضایی 
جلوی افراد مفســده درحوزه ســاخت و ســاز 
را بگیرنــد؟ زیــرا بــا وجود این قوانیــن هرگونه 
بی مباالتــی در اجرای آنها موجب قتل شــبه 
عمــد زلزلــه زدگان می گردد. امــا واقعیت این 
معضلــی  ذیصــاح  مجــری  نبــود  کــه  اســت 
ک  مشهود و صوری بودن آن معضلی خطرنا

و غیرمشهوداست.
راســتی چــرا تــا حــاال دســتگاه های نظارتــی 
نســبت بــه اجرای ایــن بند از قانون ســکوت 

کرده اند؟
در ادامه به نمونه هایی از این الزامات اشاره 

می شود:
الف( قانونگذار وفق بند 9 ذیل ماده 2 قانون 
نظــام مهندســی وکنترل ســاختمان مصوب 
اســفندماه 1374 مقررات ملی ســاختمان را 
کــم عنوان نموده اســت.  بــه عنــوان اصل حا
خ  و هیــات محتــرم وزیران نیز در جلســه مور
مشــترک  پیشــنهاد  بنابــه   1383/4/17
 1382/2/6 خ  مــور  481/100/02 شــماره 
کشور و  وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و 
به استناد ماده )33( قانون مذکور آیین نامه 
اجرائــی مــاده یادشــده را تصویــب نمود وفق 

که تصریح دارد: مواد 3 و 4 آن 
ماده 3ـ  مقررات ملی ساختمان دارای اصول 
کشور  مشترک و یکسان الزم االجرا در سراسر 
اســت و بر هرگونه عملیات ســاختمانی نظیر 
کاربری بنای  تخریــب، احــداث بنا، تغییــر در 
موجود، توســعه بنا، تعمیراساســی و تقویت 

کم می باشد. بنا حا
مــاده 4 ـ مقــررات ملی ســاختمان بــه عنوان 
کم در تشــخیص  تنهــا مرجع فنــی و اصل حا
صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری 
مســکونی،  از  اعــم  ســاختمانها  نگهــداری  و 
اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی 

مقاهل

غیبت مجریان  ذیصالح  
  باعث  بی کیفیتی  ساخت وسازهاست

محمدرضا محمدیان، مدرس و پژوهشگرحقوق مهندسی
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و نظایــر آن اســت. بنابراین از نظــر قانونگذار 
الزام به رعایت مقررات ملی ســاختمان اصل 

کشور است. کم در ساخت و سازهای  حا
ایــن بخــش از قانــون بــه این جهــت اهمیت 
ســوم  فصــل  طبــق  کــه  دارد  فوق العــاده ای 
مجموعه شــیوه نامه های آیین نامــه اجرایی 
و آیین  نامــه اجرایــی مــاده 33 )مبحــث دوم 
مقررات ملی ســاختمان( بســیاری از الزامات 
کیفیت ســاختمان توسط  اجرایی و تضمین 
از  می رســد؛  انجــام  بــه  ذی صــاح  مجریــان 
ج  جمله: مطالعه و بررســی مشخصات مندر
اعــام  و  اجرایــی  نقشــه های  و  پروانــه  در 
اشــکاالت و مغایرت ها بــه طراح و صاحب کار 
صحــت انجام تمــام عملیــات اجرایــی طبق 
مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی 
دارای  اجرایــی  و  فنــی  عوامــل  از  اســتفاده 
کاردان هــا تا  پروانــه اشــتغال از مهندســان و 
اســتادکاران ماهــر، جبران خســارت ناشــی از 
عملکــرد ضعیف و ناقص اجــرا به صاحب کار، 
اســتاندارد،  و  مرغــوب  مصالــح  از  اســتفاده 
تکمیــل دفترچــه اطاعــات ســاختمان برای 
کردن  صدور شناســنامه فنی و ملکی و بیمه 

کیفیت اجرای ساختمان.
بخــش  بــر  کــم  حا کلــی  سیاســت های  ب( 
صنعــت ســاختمان و قوانیــن وضع شــده در 
کید بر تقویت  ح زیــر، تا چهارچوب آن به شــر
از جملــه مجــری  ملــی ســاختمان  مقــررات 

ذیصاح دارند:
کلی نظام اباغی  1- بر اســاس سیاست های 
توســط مقــام معظــم رهبــری در بخش های 
کاهــش خطرات  »مســکن«، و »پیشــگیری و 
ناشــی از ســوانح غیرمترقبــه« الــزام به رعایت 
مقــررات ملــی ســاختمان از جملــه مقررات و 
ح« و »اجــرا« و »بهبود  احــکام ناظــر بــه »طــر
مدیریــت و نظــارت« بــر ســاخت و ســاز مورد 
گرفتــه اســت. در بنــد  کیــد و تصریــح قــرار  تا
کلــی مســکن چنیــن مقــرر  7 سیاســت های 
کردن اســتانداردهای  شــده اســت »اجباری 
و  ملــی ســاختمان  مقــررات  و ســاز  ســاخت 
ح های صرفه جویی انرژی« و در بندهای  طر
کلــی پیشــگیری  2-6 و 3-6 سیاســت های 
کاهــش خطــرات ناشــی از ســوانح طبیعــی  و 
و حــوادث غیرمترقبــه بــه ترتیــب مقرر شــده 

اســت »بهبــود مدیریــت و نظارت بر ســاخت 
و  متخصــص  نیروهــای  بکارگیــری  و  ســاز  و 
کلیــه ســطوح و  کار ماهــر در  ترتیــب نیــروی 
تقویــت نظــام مهندســی و تشــکل های فنــی 
و حرفــه ای و اســتفاده از تجربه هــای موفــق 
کشــورهای پیشرفته زلزله خیز« و »ممنوعیت 
و جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیرفنــی 
و ناامــن در برابــر زلزلــه و الزامی کــردن بیمه با 
کلیه استانداردها و مقررات مربوط  اســتفاده 

ح و اجرا« به طر
قوانیــن  جملــه  از  توســعه ای  قوانیــن   -2
برنامــه پنــج ســاله چهــارم، پنجــم، ششــم با 
کلــی فوق الذکر این  تبعیــت از سیاســت های 
مهــم را مدنظــر قــرار داده اســت. در بند الف 
مقــرر شــده  برنامــه ششــم  قانــون  مــاده 60 
ج  اســت »شــهرداری ها مکلفند نسبت به در
در  ســاختمان  ملــی  مقــررات  رعایــت  الــزام 
پروانه های ســاختمانی اقدام نمایند. صدور 
پایــان کار بــرای واحدهــای احــداث شــده بــر 
کامل  مبنــای این پروانه ها منوط بــه رعایت 

این مقررات است«.
کنترل  3- مــاده 4 قانــون نظــام مهندســی و 
ســاختمان مصــوب اســفندماه ســال 1374 
کارگیــری مجــری ذیصاح  کــه بر ضــرورت بــه 
در امر ســاختمان تصریح دارد، مقرر می دارد 
کــه وزارت مســکن و شهرســازی  »از تاریخــی 

کشــور در هــر محــل  کســب نظــر از وزارت  بــا 
حســب مورد اعام نماید، اشــتغال اشخاص 
حقیقــی و حقوقــی به آن دســته از امــور فنی 
کــه  در بخش هــای ســاختمان و شهرســازی 
می شــود،  تعییــن  شــده  یــاد  وزارت  توســط 
مســتلزم داشــتن صاحیت حرفه ای اســت، 
ایــن صاحیت در مــورد مهندســان از طریق 
مــورد  کار مهندســی در  بــه  اشــتغال  پروانــه 
کاردان های فنــی و معماران تجربی از طریق 
یــا تجربــی  کاردانــی  کار  بــه  اشــتغال  پروانــه 
پروانــه  طریــق  از  ماهــر  کارگــران  مــورد  در  و 
مهــارت فنــی احــراز می شــود...« همچنیــن 
درفصــل چهــارم - اشــخاص حقوقــی و دفاتر 
مهندســی اجرای ساختمان مخصوصًا ماده 
کلیــه عملیــات اجرایــی ســاختمان بایــد   -9
توســط اشــخاص حقوقــی و دفاتر مهندســی 
اجــرای ســاختمان بــه عنوان مجــری، طبق 
دستورالعمل اباغی از طرف وزارت مسکن و 
شهرســازی انجام شــود و مالکان برای انجام 
گونه  امــور ســاختمانی خــود مکلفنــد از ایــن 

مجریان استفاده نمایند.
مــاده10ـ مجــری ســاختمان در زمینــه اجــرا، 
کار از وزارت مسکن  دارای پروانه اشــتغال به 
و شهرســازی اســت و مطابق بــا قراردادهای 
کار منعقد می نماید  که با صاحبان  همســان 
براســاس  را  ســاختمان  عملیــات  اجــرای 
کلیــه مــدارک منضــم  نقشــه های مصــوب و 
بــه قــرارداد بر عهده دارد. مجری ســاختمان 
اجــرای  در  کار  صاحــب  فنــی  نماینــده 
کلیــه مراحل  ســاختمان بــوده و پاســخگوی 
کنتــرل  کار بــه ناظــر و دیگــر مراجــع  اجــرای 

ساختمان می باشد.
صــدور  مراجــع  ســایر  و  شــهرداریها  تبصــره: 
پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات 
کــه توســط صاحب  مجــری واجــد شــرایط را 
قــرارداد  از  نســخه ای  و  شــده  معرفــی  کار 
که در اختیار شــهرداری  منعقد شــده بــا او را 
و ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
قیــد  مربوطــه  پروانــه  در  اســت،  داده  قــرار 
کــه دارای پروانــه اشــتغال  نماینــد. مالکانــی 
کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه  به 

قرارداد ندارند.
ذیصــاح  مجــری  حضــور  و  وجــود  بنابرایــن 

در  کیفیــت  مســئولیت   
کــه  ســازها  و  ســاخت 
طراحــی،  کنتــرل  شــامل 
کارگاه،  در  ایمنــی  تأمیــن 
از  اســتفاده  و  انتخــاب 
کارگران  کاردانهــای فنــی و 
ماهــر، الزام به اســتفاده از 
مصالح استاندارد، بخش 
تشــکیل  را  آن  عمــده 
قانــون  طبــق  می دهــد، 
دارای  اشــخاص  برعهــده 
عنــوان  تحــت  صالحیتــی 
قــرار  ذیصــالح  مجریــان 

گرفته است 
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 نشست

در اجــرای عملیــات ســاختمانی امری اســت 
ضــروری وانتظــار قانونگــذار بــه نمایندگــی از 

آحاد مردم است.
در پــی شــکایت مطروحــه در دیــوان عدالت 
وشهرســازی  راه  کل  اداره  علیــه  اداری 
 ، اراضــی  مرکــزی، هیــأت تخصصــی  اســتان 
 97/07/29 خ  مــور جلســه  در  شهرســازی 
دادنامــه  درجلســه  حاضــر  آرای  دوســوم  بــا 
شــماره:97099709060102۵2 را صــادر نمود 
راه  کل  اداره  الــزام  دادنامــه  ایــن  براســاس 
وشهرسازی اســتان مرکزی مبنی بر استفاده 
ج نام آنهــا در پروانه  از مجریــان ذیصــاح ودر

ســاختمان توسط شهرداری مربوطه مطابق 
بــا تبصره ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 

قانونی تشخیص داده است.
در  اداری  عدالــت  عمومی دیــوان  هیــات 
خ 94/2/14 مــاده  دادنامــه شــماره 99 مــور
هفــت از فصــل ســوم و بنــد 19-1-9 از فصل 
ششــم مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان 
کــرد و تفصیل آن در  کثریــت آراء ابطال  را بــا ا
صفحات هشتم و نهم روزنامه رسمی شماره 
خ 94/3/6 چاپ و منتشر شد.  204۵4 مور
و بعــد از آن شــاهد برداشــت ها و اظهارنظــر 
بــه  و  مختلــف  افــراد  ســوی  از  متعــددی 
ویــژه مهندســان ســاختمان هســتیم و هــر 
یــک برداشــت های خــود را بیــان داشــتند. 
کــه نــوع نگــرش بــه رای صــادره  از آنجایــی 
می تواند در اتخاذ تصمیم اشــخاص مختلف 
لــذا  باشــد  تاثیرگــذار  امــور  اولیــای  خصوصــا 

کــه تجزیه و تحلیــل رای مورد نظر  می طلبــد 
که واجرای قانــون نادیده  گونه ای باشــد  بــه 
برســاخت  نامطلــوب  تأثیــر  و  نشــود  گرفتــه 
که بعد از صدور  وســازها نداشته باشــد. زیرا 
که چندی  ایــن رأی دیوان عدالت اداری در 
ج در  کــر بعــد شــورای اســامی محترم شــهر 
خ 86/7/3  مصوبه شماره 3/۵688ن مور
احــداث  در  کــه  کــرد  تصویــب  اینگونــه 
ســاختمان ها تــا ســقف 17۵0 مترمربــع نیــاز 
کــه مــورد  بــه مجــری ذی صــاح نمی باشــد 
شکایت ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
از  دفــاع  متولــی  عنــوان  )بــه  تهــران  اســتان 

حقوق اجتماعی اعضای ســازمان استان به 
اســتناد بند 7 ماده 1۵ قانون( واقع شد و در 
ح  هیــات عمومی دیــوان عدالــت اداری مطر
گردیــد و نهایتــا هیــات یــاد شــده در دادنامه 
کثریــت آراء  خ 90/1/29 بــا ا شــماره 14 مــور
آن مصوبــه را به دلیل مغایرت با نص صریح 
کنتــرل  و  مهندســی  نظــام  قانــون   4 مــاده 
ســاختمان و مــاده 9 آیین نامه اجرایی ماده 
ج از حدود اختیارات  33 خاف قانون و خار
شــورای اسامی شهر تشــخیص داد و رای به 

ابطال آن داد.
قانونگــذار در مــاده 4 قانون نظام مهندســی 
کنتــرل ســاختمان مصــوب 74/12/22 بــا  و 
کــه »اشــتغال  کــرده اســت  صراحــت تکلیــف 
بــه آن دســته  اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
و  ســاختمان  بخش هــای  در  فنــی  امــور  از 
که توسط وزارت راه و شهرسازی  شهرســازی 
تعیین می شــود« مســتلزم داشتن صاحیت 

حرفه ای است.
بنابرایــن بــا توجــه بــه توضیحات داده شــده 
و نظــر بــه مفــاد شــکایت مطروحــه و تدقیــق 
بــا  مــاده مذکــور  تلفیــق  و  ابطالــی  مــوارد  در 
بنــد یاد شــده ومجموعــه پاســخ های دیوان 
گرفته  عدالــت اداری بــه اســتعامات صــورت 
از ســوی ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان همــدان واســتان فــارس بــا قاطعیت 
کــه موضــوع ابطال،  گرفــت  می تــوان نتیجــه 
آنکــه  دلیــل  بــه  شــده،  گفتــه  بنــد  و  مــاده 
شــده  یــاد  اجرایــی  آیین نامــه  پایین دســت 
می باشند هیچ اشکالی به اصل الزام استفاده 
کنون  از مجری ذی صا ح وارد نمی کند. هم ا
کشــور به ایــن موضوع  نیــز دســتگاه قضایــی 
کــرده ودر اردیبهشــت مــاه 98 بــا  ورود پیــدا 
توجه به مکاتبات به عمل آمده با دادســتان 
قــم درخصــوص جلوگیــری از ادامــه عملیات 
که با اســتفاده از اشــخاص فاقد  پروژه هایــی 
صاحیــت و بــدون مجــری ذیصــاح در حال 
ممانعــت  قضایــی  دســتور  هســتند،  اجــرا 
پــروژه  دو  ســاختمانی  عملیــات  ادامــه  از 
ســاختمانی در حال ســاخت بدون استفاده 

از مجریان ذیصاح در استان صادر شد.
9 آذر- صما

مقاهل

حضــور  الــزام  قانونگــذار   
ــت  ــب صالحی ــازنده صاح س
ســاختمانی  پروژه هــای  در 
از وظایــف اصلــی نهادهــای 
 ذیربط در صنعت ســاختمان

از  را  آن  رعایــت  و  دانســته   
اصــول مهــم جهــت ســاخت 
ســــــــــــــــــاختمان های ایمــن، 
کیفیــت بــرای  اســتاندارد و با
تامیــن آرامــش و امنیــت تمــام 
کــرده  قلمــداد  شــهروندان 

اســت.
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چهارمین همایش ساختمان پایدار، مصرف 
انــرژی صبــح روز دوشــنبه 4 آذرمــاه  بهینــه 
رســانه ای  مجتمــع  مشــترک  همــکاری  بــا 
ســاختمان و معاونت شهرســازی و معماری 
شــهرداری تهــران، در محــل نمایشــگاه های 
گفتگو(  تخصصی شــهرداری تهران )بوستان 
کــرد. از جملــه محورهــای ایــن  کار  آغــاز بــه 
آموزشــی  و  ترویجــی  کاربــردی-  همایــش 
کشــور؛  در  انــرژی  و  آب  مصــرف  بحــران 
ماحظــات طراحــی و اجــرای ســاختمان بــه 
منظــور حرکت بــه ســمت ســاختمان پایدار؛ 
بــا  ســاختمان  مطلــوب  الگوهــای  معرفــی 
مصــرف انرژی پاییــن؛ مشــوق های حمایتی 
شــهرداری ها و ســایر ارگان هــای ذینفع برای 
انــرژی  مصــرف  بــا  ســاختمان های  اجــرای 
در  انــرژی  و  آب  مصــرف  مدیریــت  پاییــن؛ 
عمومی )صرفــه  و  دولتــی  ســاختمان های 
کاربرد انرژی های  جویــی در مصرف انــرژی(؛ 
تاثیــر  بررســی  ســاختمان؛  در  تجدیدپذیــر 
تهویــه  و  گرمایــش  ســرمایش،  تاسیســات 

مطبوع بر محیط زیست بود. 
کارگاه آموزشی و ۵ پنل  همچنین برگزاری 13 
کار »چهارمین همایش  تخصصی در دســتور 
و نمایشــگاه ملی ســاختمان پایــدار، مصرف 

بهینه انرژی« بود. 

کیفیت ساختمان ها  چرا 
    به شکل فعلی است؟

کمیســیون معماری  محمد ســاالری رئیــس 
و شهرســازی شــورای شــهر تهران در مراســم 
نمایشــگاه  و  همایــش  چهارمیــن  افتتاحیــه 
ملی ســاختمان پایدار، مصــرف بهینه انرژی 
گفــت: بیــن اندیشــمندان دغدغه هــای الزم 
کیفیــت ســاختمان ها وجــود  بــرای افزایــش 
که چــرا وضع به  دارد، امــا ســوال ایــن اســت 

کنونی است؟ شکل 
عضو شــورای شهر تهران با بیان اینکه خیلی 
انقــاب  رهبــر  بیانــات  در  پیــش  ســال های 
کشــور  کــه جایــگاه علوم انســانی در  شــنیدم 
کرده است، افزود: چرایی رویکردهایی  افول 

که امروز در ســطح جامعه شــاهد آن هستیم 
به دلیل افول جایگاه علوم انسانی است.

شهرســازی  و  معمــاری  کمیســیون  رئیــس 
شــورای شــهر تهــران با بیــان اینکه موسســه 
و  ســاخت  حــوزه  در  کــه  صمــا  رســانه ای 
بایــد  خــود  کنــار  در  می کنــد  فعالیــت  ســاز 
مجموعــه ای از صاحب نظــران علوم انســانی 
گفت: بیشــتر شرایط نامطلوب  را هم بیاورد، 
کنونــی بــه خاطر شــرایط اجتماعــی و فقدان 

نظرات حوزه علوم انسانی است.
ســاالری بــا بیان اینکــه نامهربان تریــن فرزند 
هســتند،  کشــور  شــهرداری های  طبیعــت 
گفت: در بین آن ها هم حوزه های معماری و 

شهرسازی هم نامهربان تر هستند.
او بــا بیــان اینکــه شــهرهای اقمــاری تهــران 
خ داده  کــه در تهــران ر بــا الگوگیــری از آنچــه 
که  همان بایی را به ســر شهرشــان می آورند 
گذشته در تهران آمده است،  طی ســال های 
کــه منافــع عمومی کشــور و  گفــت: تــا زمانــی 
شــهر ما غلبــه بر منافع شــخصی پیــدا نکند، 

 در چهارمین همایش ملی ســاختمان پایدار،  مصرف بهینه انرژی مطرح شــد

هر کاالیی شناسنامه فنی دارد 
جز ساختمان!
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 نشست

کشــور اصــاح نمی شــود و نبــود  قطعــا وضــع 
ســاختمان پایــدار و عــدم توجــه بــه مصــرف 
بهینه انرژی از مصادیق بی توجهی به حقوق 

عمومی شهر است.
عضو شــورای شــهر تهران افــزود: دلیل اینکه 
گردش مالی  در حوزه ســاخت و ساز علی رغم 
بــه حقوق شــهر توجــه نمی شــود و عمر مفید 
ســاختمان های  بــه  نســبت  ســاختمان ها 
خاطــر  بــه  هســت،  کمتــر  غربــی  کشــورهای 
و  انســانی  علــوم  جایــگاه  بــه  بی توجهــی 

جامعه شناسی است.
شهرســازی  و  معمــاری  کمیســیون  رئیــس 
کــردن بــه  کتفــا  شــورای شــهر تهــران افــزود: ا
متعــدد  نشســت های  و  جلســات  برگــزاری 
و  نیســت  عملکــرد  بــرای  خوبــی  شــاخص 
وقتــی بــا همــان نگاه های بخشــی بــه منافع 
که ســبب  عمومی شــهر بی توجهــی می کنیــم 

می شــود هنوز در نقطه صفر باشیم. ساالری 
کید بر اینکه شناسنامه ملکی ساختمان  با تأ
کاالیی  گفت: امــروز هر  امری ضروری اســت، 
یــک شناســنامه فنــی دارد، امــا ســاختمان 
کشــور مــا فاقــد شناســنامه اســت و ایــن  در 
خریــد  بــرای  جامعــه  مطالبــه  شــده  باعــث 
خ  ســاختمان های دارای شناســنامه فنــی ر
کنون برای مردم مشــخص نیســت  ندهــد و ا
کــه وقتــی ســاختمانی می خرند آیا بــه لحاظ 

کیفی استاندارد الزم را دارد یا خیر؟

  ساختمان ها باید شناسنامه
      فنی و ملکی داشته باشند

نظــام  ســازمان  رئیــس  طاهــری  محمــد 
نیــز تهــران   اســتان  ســاختمان   مهندســی 

در افتتاحیــه چهارمین همایش و نمایشــگاه 
انــرژی  بهینــه  مصــرف  پایــدار،  ســاختمان 
گفــت: وقتــی صحبــت از همایشــی بــا رویکرد 
که  ساختمان پایدار می شود یکی از سواالتی 
که چطور  بــه ذهن خطور می کند، این اســت 
که اصول فنی  می توانیــم ســاختمان هایی را 
کــه  را رعایــت نکرده انــد، از ســاختمان هایی 
تشــخیص  کرده انــد،  رعایــت  را  فنــی  اصــول 

دهیم.
رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان تهران با بیان اینکــه ما پیش از خرید 
هر کاالیی برخی سواالتی را در ذهن خود مرور 
کــرد: در مــورد ســاختمان  می کنیــم، تصریــح 
کسی ساخته  که آن را چه  هم اول می پرسیم 
که پاسخ این سواالت را پیدا  است و تا زمانی 
نکنیــم، اقــدام به خریــد نمی کنیــم. او افزود: 
در اقشــار مختلــف جامعه، بخــش عظیمی از 

ســرمایه های مالــی یــک خانــواده بــه خریــد 
خانــه اختصــاص می یابد و در حــال حاضر با 
که در وضعیت ســاخت و ســاز داریم،  روندی 

دستیابی به این پاسخ سخت است.
قانــون  طبــق  اینکــه  بــر  کیــد  تأ بــا  طاهــری 
در  بایــد  ســاختمان  فنــی  مشــخصات 
گفــت:  شــود،  ج  در فنــی  شناســنامه  یــک 
دفترخانه ها باید شناســنامه فنی ساختمان 
تفــاوت  تــا  بــردار بدهنــد  بهــره  بــه دســت  را 
فنــی  شناســنامه  طریــق  از  ســاختمان  دو 
مشــخص شــود، امــا در حال حاضــر به خاطر 
نبود همکاری در نهاد های مهندســی صدور 
ضعیف تریــن  در  ســازه ها  فنــی  شناســنامه 
حالت ممکن اســت. او افزود: ســازمان نظام 
مهندســی در حــال حاضر شناســنامه فنی را 
کامــل الکترونیکــی صــادر می کنــد تا  بــه طــور 
بهره بــرداران بتواننــد از آن اطمینان حاصل 
چــه  می خرنــد  کــه  ملکــی  بداننــد  و  کننــد 
مشخصات فنی دارد و امیدوارم شاهد روزی 
که همه ساختمان های تهران دارای  باشــیم 

شناسنامه فنی و ملکی باشند.

گلخانه ای  گازهای    میزان تولید 
     از سال ۹5 تا کنون ثابت مانده است 
همایــش  چهارمیــن  اختتامیــه  مراســم  در 
ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی رییس 
شهرســازی  و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز 
بــا بیــان اینکــه بایــد مهندســی تاسیســات را 
گازهای  گفــت: میزان تولیــد  جــدی بگیریم، 
گلخانه ای از سال 9۵ تا کنون ثابت مانده است. 
محمــد شــکرچی زاده در ادامــه با اعــام اینکه 
ویرایش جدید مبحث 19 تفاوت های بسیاری 
کــرد: در ویرایش  با نســخه قبلــی دارد، تصریح 
جدید مبحث 19، جزییات اجرایی این مبحث 

به صورت تصویری ارائه شده است.

 هوشمندسازی شهر تهران 
     به پایداری ساختمان

کمک می کند     و مدیریت انرژی 
گلپایگانــی معاون  در ایــن مراســم عبدالرضــا 
تهــران  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی 
بــا بیــان اینکــه یکــی از رویکردهــای اساســی 
طبیعــت  آلودگــی  کاهــش  شــهری  مدیریــت 
اصــول  رویکردهــای  بــه  کــه می تــوان  اســت 
صحیــح ساختمان ســازی، توجه به چرخش 

ساالری:
یــک  کاالیــی  هــر  امــروز    
امــا  دارد،  فنــی  شناســنامه 
کشور ما فاقد  ســاختمان در 
شناسنامه است و این باعث 
شــده مطالبــه جامعــه بــرای 
خرید ســاختمان های دارای 
شناســنامه فنــی رخ ندهــد و 
کنــون بــرای مردم مشــخص  ا
که وقتی ساختمانی  نیســت 
کیفی  می خرنــد آیــا به لحــاظ 
استاندارد الزم را دارد یا خیر؟

همایش
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کــرد، افزود:  کمربند ســبز تهران اشــاره  بــاد و 
بــا  همــگام  معمــاری  زمینــه  در  پروژه هایــی 
رونمایــی  آنهــا  از  کــه  دارد  وجــود  طبیعــت 

می شود.
گلپایگانــی ادامه داد: هوشمندســازی شــهر   
و  ســاختمان  پایــداری  بــه  می توانــد  تهــران 
کنــد و ایــن  کمــک ویــژه ای  مدیریــت انــرژی 
موضوع توسط مدیران شهری در تهران مورد 
بررسی قرار گرفته که صدور پروانه ساختمانی 
از  غیرحضــوری  پروانــه  درخواســت  ثبــت  و 
که در زمینه هوشمندسازی  اقداماتی اســت 
شهر تهران انجام شده است. وی با توجه به 
اهمیت اصول مهندسی ساختمان در تهران 
گفت: بیشتر ساختمان های ساخته شده در 
که  کافــی و اصولی را ندارند  کیفیت  ســال 94 
ایــن موضــوع را می تــوان در طراحــی و اجــرا 
کمک همکاران در سازمان  کرد،  با  مشاهده 
کــه  نظــام مهندســی ســاختمان در تاشــیم 

کنیم. این موضوع را اصاح 
شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
گذشــته تاش شده  تهران افزود: در یکســال 
)متصــل  پســت  وال  تمامی ســاختمان ها، 
کننــده دیوار بــه اســکلت و اســتحکام دیوار( 
کننــد البتــه برخــی از ســاختمان ها از  را اجــرا 
که بــه زودی این  نظــر فنی مشــکاتی دارنــد 

مشکات نیز حل می شود.
گفت: در اصــاح جدید بحث رده  گلپایگانــی 
کیفی مورد توجه  بندی ســاختمان ها از نظــر 
گرفتــه و قطعــا ایــن موضوع مــورد توجه  قــرار 
گرفــت. وی با توجه  شــهروندان قــرار خواهد 
به موضوع بهینه ســازی انرژی در شهر تهران 
تهــران ضمــن  کــرد: شــهرداری  خاطرنشــان 
احتــرام بــه شــهروندان ایــن شــهر، بــه بهینه 
سازی انرژی اهمیت می دهد و تاش می کند 
گلپایگانی  اسراف انرژی را به حداقل برساند. 
ادامه داد: ساختمان های تهران باید طوری 
کیفــی دارای رتبــه  کــه از نظــر  ســاخته شــود 
که همین موضوع باعث جلب اعتماد  باشند 
بــه شــهرداری، شــورای اسامی شــهر  مــردم 

تهران و سازمان نظام مهندسی می شود.

 مصرف روزانه پنج میلیون بشکه      
کشور     انرژی فسیلی در 

علی وطنی مجری پروژه بهینه ســازی انرژی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با 

بیــان اینکــه روزانه پنج میلیون بشــکه انرژی 
گاز و دو میلیون  فسیلی، ســه میلیون بشکه 
گفت:  کشــور مصرف می شود  بشــکه نفت در 
ســاالنه 108 میلیــارد دالر هزینــه صرف انرژی 
کشــور ژاپــن  کــه 17 برابــر  کشــور می شــود  در 
اســت. علی وطنی بــا توجه به مصــرف باالی 
انــرژی در ایران افزود: ســهم ســاختمان ها در 
کشــور از مصرف ســوخت روزانه شش میلیارد 
کشــور به  تومــان اســت و متاســفانه انــرژی در 
که می توانیم با کمک  راحتی اســراف می شود 
گیــری از  اســتارت آپ ها و نســل جــوان ایــن 
گفت: آمادگی داریم  کنیم. وی  کمتر  اسراف را 
که با تاسیس صندوق حمایت از بهینه سازی 
مصــرف انــرژی با کمک اســتارت آپ ها در این 

زمینه کمک کنیم.

   برای داشتن ساختمان پایدار باید 
کنیم به بهینه سازی انرژی توجه 

گذاری مســکن  مدیــر عامل شــرکت ســرمایه 
گفــت: امروز بحث  نیــز در مورد توســعه پایدار 
داشــتن رویکــرد توســعه پایــدار یــک انتخاب 
نیســت بلکه یــک اجبار اســت اما متاســفانه 

کنون خروجی مورد نظر را نداشته است. تا
روزبه ظهیری هاشمی افزود: توجه به محیط 
زیست باید جزو اولویت های مدیریت شهری 
کــه با توجــه بــه مــاده 19 می توانیم به  باشــد 
این موضوع برســیم. وی بــا بیان اینکه برای 
بهینــه  بــه  بایــد  پایــدار  ســاختمان  داشــتن 
کنیــم؛ امــا امروز شــاهد  ســازی انــرژی توجــه 

که مصــرف انرژی در ایران ســه برابر  هســتیم 
که باید به این موضوع  کشورهای دیگر است 
کــرد: ســهم مصــرف  کنیــم تصریــح  رســیدگی 
انرژی در ســاختمان بیش از 40 درصد اســت 

که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان 
باید به یک مطالبه تبدیل شود

و  شهرســازی  کمیســیون  رئیــس  همچنیــن 
معماری شــورای اسامی شــهر تهــران در این 
مراســم با توجه به اهمیت صدور شناسنامه 
گفت:  کیفیــت بــرای ســاختمان های تهــران 
کشــور ما  که ســاختمان های  یکــی از دالیلــی 
کشــورها از  نســبت بــه ســاختمان های دیگــر 
کیفیت  کمتری برخوردار هســتند،  نبود  عمر 
کــه باید ســاختمان پایــدار رعایت  و از نکاتــی 
کیفیــت اســت.  بــودن شناســنامه  کنــد دارا 
محمد ســاالری افزود: تهیه شناســنامه فنی 
ملکی ســاختمان باید به یک مطالبه تبدیل 
کــه این موضــوع نیازمند فرهنگســازی  شــود 
اســت و امیــدوارم در مــدت باقــی مانده عمر 
خ دهد. این دوره از شورای شهر این اتفاق ر

وی ادامــه داد: مدیریــت شــهری فعلی تهران 
بایــد بــا توجه بــه مشــکات مالــی تصمیمات 
گذشــته خود را مانند نوســازی بافت فرسوده 
گفت: مناســب ســازی  کند. ســاالری   عملــی 
و الگوســازی در برخــی محــات تهــران باید تا 
پایان این دوره از مدیریت شهری انجام شود.

 میزان مصرف انرژی 
در شناسنامه فنی ساختمان 

باید لحاظ شود
رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان تهــران نیــز در ایــن همایــش بــا توجه 
شــهروندان  رضایــت  جلــب  اهمیــت  بــه 
کــه خریداران  کنیم  کاری  گفت: بایــد  تهــران 
کامــل از  ســاختمان در شــهر تهــران بــه طــور 
گاه  استانداردهای مصرفی ساختمان خود آ
باشــند. محمد طاهری افزود: در شناسنامه 
فنی ساختمان باید میزان مصرف انرژی ذکر 

شده و به مالکان ارائه داده شود.
وی ادامــه داد: شناســنامه فنــی ســاختمان 
بــه صورت الکترونیک توســط ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان تهران در ســامانه این 

سازمان صادر می شود.

طاهری : 
دفترخانه ها باید شناســنامه 
فنــی ســاختمان را به دســت 
بهــره بــردار بدهند تــا تفاوت 
طریــق  از  ســاختمان  دو 
مشــخص  فنــی  شناســنامه 
حاضــر  حــال  در  امــا  شــود، 
همــکاری  نبــود  خاطــر  بــه 
مهندســی  نهاد هــای  در 
فنــی  شناســنامه  صــدور 
ضعیف تریــن  در  ســازه ها 
اســت ممکــن  حالــت 
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تاریخ: 1398/04/02

شماره: 98-60567

پیوست:

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا

در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 

قراردادهای منعقده بر اساس 

ضوابــط دســتورالعمل شــماره 

 89/2/4 خ  مــور  100/6405

اســاس  بــر  قیمــت  پیشــنهاد 

منضــم  اجرائــی  هــای  نقشــه 

بــه اســناد مناقصــه تنظیم می 

شــود و هرگونه تغییر در نقشه 

و مشــخصات مطابــق ضوابط 

 (  12 مــاده  قالــب  در  قــرارداد 

مــی  انجــام  قابــل   ) تغییــرات 

ح شــده در  باشــد . ابهام مطر

خصوص ابالغ 

در  یافتــه  تغییــر  هــای  نقشــه 

بــه  اعضــای  از  یکــی  قــرارداد 

انضمام اعالم نظــر دفترنظام 

تنویــر  جهــت  واجرائــی  فنــی 

گردد. اذهان ضمیمه می 

دفتر فنی سندیکا 
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تاریخ: 1397/11/03

شماره: 97-59788

پیوست:

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا

اظهــار نظــر دفتــر نظــام فنی و 

ســقف  خصــوص  در  اجرائــی 

یــا  و  افزایــش  از  ناشــی  مبلــغ 

کاهــش مقادیــر ردیــف هایــی 

کــه ضریــب پیشــنهادی جــزء 

فصــل مربوط بیشــتر از ضریب 

کثر  کل باشد حدا پیشنهادی 

فصــل  مبلــغ  25درصــد  تــا 

بــرای  و  اســت  مجــاز  مذکــور 

افزایــش مقادیر ایــن ردیف ها 

 
ً
بیش از ســقف یادشــده الزاما

ک  کل مال ضریب پیشنهادی 

گیــرد، ضمیمه   عمــل قرار مــی 

گردد. می 

 دفتر فنی سندیکا
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شــورای  کارشناســی  کارگــروه  جلســه   
گفتگــو در اتاق ایــران در تاریــخ 98/09/10 
و بــا حضــور نماینــدگان اتــاق ایــران، اتــاق 
کهگیلویه  کرمــان، اتاق بازرگانــی  بازرگانــی 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  بویراحمــد،  و 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، ســازمان 
مرکــزی،  بانــک  کشــور،  بودجــه  و  برنامــه 
تامیــن  ســازمان  مالیاتــی،  امــور  ســازمان 
شهرســازی،  و  راه  وزارت  اجتماعــی، 
وزارت نیــرو، مرکــز پژوهــش هــای مجلس، 
بانــک تجــارت، بانــک مســکن، موسســه 
مالــی اعتباری ملل، بانک توســعه تعاون، 
کارگــران،  رفــاه  بانــک  کشــاورزی،  بانــک 
گردشــگری و ســندیکای شــرکتهای  بانــک 

گردید. ساختمانی برگزار 
بودجــه  قانــون  تبصــره ۵  )و(  بنــد  براســاس 
ســال 98، ظرفیت هــای قانونــی ایــن بنــد با 
هــدف تســویه بدهیهــای قطعــی دولــت بــه 
از  غیردولتــی  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
طریــق تهاتــر بدهی آنها بــا دولت )نــوع اول( 
و تهاتر بدهی اشــخاص یادشــده با بانکهایی 

کــه بــه بانــک مرکــزی بدهــکار هســتند )نــوع 
دوم( پیشــبینی شــده اســت. جــز )1( بند )و( 
که "دولت  ایــن تبصره چنین اشــعار می دارد 
اســناد تســویه خزانــه، بدهیهــای  از طریــق 
قطعــی خــود به اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
عمومــی  مؤسســات  و  خصوصــی  )تعاونــی، 
چهارچــوب  در  کــه  غیردولتی)شــهرداریها(( 
ســال  پایــان  تــا  مربــوط  مقــررات  و  قوانیــن 
قطعــی  مطالبــات  بــا  شــده،  ایجــاد   1397
مزبــور، مشــروط  اشــخاص  از  معــوق دولــت 
درصــد)%2۵(  پنــج  و  بیســت  پرداخــت  بــه 
بدهیهــا به صورت نقــدی تا مبلغ پنجاه هزار 
میلیارد)۵0.000.000.000.000( ریال، بهصورت 
مطالبــات  کنــد.  تســویه  خرجــی  ـ  جمعــی 
کــه در  از اشــخاص فوقالذکــر  قطعــی دولــت 
اجــرای بنــد »پ« ماده)2( قانــون رفع موانع 
کشــور  تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظام مالی 
منتقــل  دولتــی  شــرکتهای  بــه   94 مصــوب 
شــده بــا بدهی دولت بــه شــرکتهای مذکور و 
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی)تعاونی 
و خصوصــی( از دولت بابت طرحهای تملک 

داراییهــای ســرمایهای بــا بدهــی اشــخاص 
اعتبــاری  مؤسســات  و  بانکهــا  بــه  یادشــده 
غیربانکــی از طریق تســویه بدهیهــای بانکها 
و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی بــه دولــت 
بهوســیله ایــن اســناد قابل تســویه اســت."؛ 
همچنیــن براســاس بنــد )2( به دولــت اجازه 
که "در صورت درخواســت  داده شــده اســت 
اشــخاص  قطعــی  مطالبــات  متقاضیــان، 
که در  حقیقــی و حقوقی خصوصــی و تعاونی 
چهارچــوب قوانیــن و مقــررات تا پایان ســال 
مطالبــات  همچنیــن  و  شــده  ایجــاد   1397
نهادهــای عمومــی غیردولتــی، صندوقهــای 
بازنشســتگی، بانکهــا، قرارگاه خاتــم االنبیاء، 
خاتــم  قــرارگاه  محرومیتزدایــی  پیمانــکاران 
نوســازی  خصوصــی  پیمانــکاران  االنبیــاء، 
مدارس،  شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای 
تابعه و وابســته به آنها و نیز شرکتهای دولتی 
کشــاورزی  تابعــه وزارتخانههــای نیرو و جهاد 
را بابــت یارانــه قیمتهــای تکلیفــی از دولــت 
کــه در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مربوط 
تــا پایــان ســال 1396 ایجــاد شــده اســت، بــا 

بررسی تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی
 ازطریق اوراق تسویه خزانه

نشست
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بدهی اشــخاص یادشــده به بانــک مرکزی یا 
که تا  بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
پایان سال 1396 ایجاد شده از طریق تسویه 
بدهیهــای بانکهــا و مؤسســات غیربانکــی به 
بانک مرکزی تا مبلغ استفادهنشــده جزء)1( 
بند »و« تبصره)۵( قانون بودجه ســال 1397 
بــه صــورت جمعــی ـ خرجــی از طریق انتشــار 

کند." اسناد تسویه خزانه تسویه 
فعــاالن بخــش خصوصــی اعتقــاد دارنــد  بــا 
کمک  اینکــه ظرفیتهــای بســیار خوبی بــرای 
بــه حــل مشــکات ایــن بخــش در ایــن بنــد 
دیــده شــده اســت، ولــی در عمــل و اجــرا  بــه 
درســتی انجام نشده و فایده ای برای بخش 
یــک  کــه  اســت  نداشــته  واقعــی  خصوصــی 
نمونــه آن  تعارضــی در متــن قانــون بودجــه 
ســال 98 و آیین نامه اجرایی آن وجود دارد، 
که بــا عنایت بــه جــز )1( بند )و(  ح  بدیــن شــر
تبصــره ۵ قانــون بودجــه، دو لفــظ بدهــی ها 
که  و مطالبــات در ایــن جــز ذکــر شــده اســت 
 ۵ تبصــره  در  زیــرا  باشــد،  مــی  ابهــام  دارای 
که »دولت  قانــون بودجــه چنین آمده اســت 
بدهیهــای  خزانــه،  تســویه  اســناد  طریــق  از 
قطعــی خــود به اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
عمومــی  مؤسســات  و  خصوصــی  )تعاونــی، 
کــه در چهارچــوب  غیردولتــی )شــهرداریها(( 
قوانین و مقررات مربوط تا پایان ســال 1397 
ایجاد شــده، با مطالبات قطعی معوق دولت 
پرداخــت  بــه  مشــروط  مزبــور،  اشــخاص  از 
بیست و پنج درصد)2۵%( بدهیها به صورت 
نقــدی.... تســویه نمایــد«. بــه نظــر فعــاالن 
بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه عــدم تعریــف 
و همچنیــن توجــه بــه متــن این تبصــره، 2۵ 
درصد به بدهیهای قطعی دولت باز میگردد 
کــه دولت بایــد 2۵ درصد  و بدیــن معناســت 
بدهــی های خــود را به صورت نقــد پرداخت 
کــه در بند  نمایــد، ایــن امــر در صورتی اســت 
)ث( مــاده 1 آییــن نامــه اجرایــی و همچنیــن 
شــیوه نامه ســازمان برنامه و بودجه، اســناد 
کرده  تســویه خزانه نوع اول را اینگونه تعریف 
که  که اســناد تعهدی خاصی هســتند  اســت 
بــه  منظــور تســویه مطالبــات قطعــی معــوق 

دولــت )مشــروط بــه پرداخــت 2۵ درصــد آن 
بــه صورت نقدی توســط اشــخاص متقاضی 
از اشــخاص  بــه دســتگاه طلبــکار(  مشــمول 
متقاضی مشــمول با بدهیهای قطعی دولت 
بابت اعتبارات عمرانی به اشــخاص یادشــده 
صادر میشــود. به عنوان مثــال بدهی وزارت 
نیرو به یک پیمانکار با بدهی همان پیمانکار 
به ســازمان امــور مالیاتی با رعایت شــرط 2۵ 
درصــد، تهاتــر و تســویه میشــود. بنابراین در 
این مورد به نظر می رسد آیین نامه با قانون 
در تعارض است و ابهامی نیز در متن این بند 

از قانون بودجه وجود دارد. 
نماینــده  تکلــی  محمــد  جلســه  ایــن  در 
ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران  اعام 
غ از تعارض بین آیین نامه و قانون  نمود: فار
کارفرمایــان  کــه  بودجــه  چنــد ســالی اســت 
دولتی به پیمانکاران وجه نقد پرداخت نمی 
گذا رمینمایند  کنند و اسناد خزانه اسامی وا
و قید پرداخت 2۵درصد بصورت نقد ســبب 
از  اســتفاده  بــرای  پیمانــکاران  کــه  میشــود 
ظرفیــت ایــن تبصــره وامــی نیــز از بانــک هــا 
کنند تا 2۵ درصد را نقدی پرداخت  دریافــت 
که این امر  کنند و بتوانند تهاتر را انجام دهند 
صحیح نمی باشد و عمًا امکان اجرای تهاتر 
را متوقــف مــی نمایــد. پیمانکاران بــه عنوان 
متقاضیــان  اســتفاده از  اوراق تســویه خزانــه 
و  اســناد خزانه اســامی، میبایستی 3درصد 
عــوارض مربــوط بــه مالیــات ارزش افــزوده را 
گانه به حســاب شــهرداری پرداخت  نیــز جدا
نمایــد، زیــرا عــوارض مربــوط بــه شــهرداریها 
مــی باشــد. ایــن موضــوع در صورتــی اســت 
بیشــترین  هــا  شــهرداری  از  پیمانــکاران  کــه 
مطالبات را دارند. لیکن برای تهاتر با دولت، 
بایــد عــوارض را نیــز بــه شــهرداریها پرداخــت 
کنند و طلبشان از شهرداری ها نیز همچنان 
باقــی بمانــد. ضمن آنکــه امکان تهاتــر آن ها 
بــا شــهرداری ها نیــز طبق ایــن بنــد از قانون 

بودجه و آیین نامه فراهم نمی باشد،
عــاوه بر ایــن مشــکات؛ بانک ها به شــرکت 
نــزد  خوبــی  وثائــق  کــه  پیمانــکاری  هــای 
کنند زیــرا می دانند  بانکهادارنــد، تهاتــر نمی 

کنند  از وثائــق آن هــا پول خود را وصــول می 
در  را  خــود  الوصــول  مشــکوک  بدهــکاران  و 

اولویت تهاتر قرار می دهند.

مضافــًا اینکه پیمانــکاران در شــرایط اضطرار 

گزیــر بــه تهاتر  و در جهــت ایفــای تعهــدات  نا

که ســالیان ســال نزد  مطالبــات معــوق خــود 

که الزم  کارفرمایــان باقــی مانــده مــی باشــند  

اســت در ایــن مــوارد هــم بــه لحــاظ تاخیر در 

پرداخت حقوق پیمانکاران در جهت جبران 

خریــد  قــدرت  حفــظ  پــول،  ارزش  کاهــش 

گردد.     محاسبه و پرداخت 

 نهایتــا در جمــع بنــدی بحــث  مــی تــوان به 

ح شــده بــه موضــوع از ســوی  ایــرادات مطــر

فعــاالن اقتصــادی  و ســندیکا به مــوارد ذیل 

اشاره نمود :
• قیــد "پرداخت بیســت و پنج درصد)%2۵( 
بدهیهــا به صــورت نقدی" در بنــد )و( تبصره 

۵ قانون بودجه سال 98 
• ظرفیــت هــای اعامــی بانــک هــا از جملــه 
بــرای بانــک مســکن برای اســناد خزانــه نوع 
دوم و عــدم امــکان جابه جایی ســهمیه این 

بانک به بانک های دیگر 
 • قیــد "ایجــاد بدهــی بــه بانــک هــا تــا پایان
قانــون  ۵ تبصــره  )و(  بنــد  در   "96 ســال    

 بودجه سال 98
در  هــا  بانــک  کــردن  عمــل  ای  ســلیقه    •
و  برنامــه  ســازمان  اعامــی  هــای  تخصیــص 

بودجه 
• عدم لحاظ سهم دولت از حق بیمه تامین 

اجتماعی در اوراق تسویه خزانه
• عدم لحــاظ حفظ قدرت خرید برای اوراق 

تسویه خزانه
• محــدود شــدن دســتگاه هــای اجرایــی در 
تســویه بدهــی در آییــن نامه اجرایــی بند )و( 

تبصره ۵ 
بــا عنایــت به مــوارد مطروحه در جلســه مقرر 
گردید اهم ایرادات، مشــکات و پیشنهادات 
در راستای تهاتر و استفاده از ظرفیت بند )و( 
تبصــره ۵ قانــون بودجــه ســال 98 در صحــن 

ح شود. گفتگو مطر شورای 
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 نشست

و  ایــران  تجــاری  فرصت هــای  همایــش  در 
حــوزه  در  آذر   ۵ سه شــنبه  روز  کــه   ســوریه 
حضــور  بــا  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  در  مســکن 
محمد اســامی وزیر راه، مسکن و شهرسازی 
ایران و محمد عبدالطیف وزیر مســکن و امور 
اجتماعی ســوریه برگزار شد، غامرضا شافعی 
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا خیرمقــدم به 
و  پیروزی هــا  گفــت:  ســوریه  تجــاری  هیــات 
دســتاوردهای چشــمگیر دولــت ســوریه مایه 
کامل  خرســندی اســت و امیدوارم با استقرار 
کشــور  ایــن  آبادانــی  شــاهد  آرامــش  و  صلــح 
باشــیم. وی ادامــه داد: در ایــن برهــه زمانــی 
ســرعت  بــا  بازســازی  رونــد  کــه  اســت  الزم 
کند و بخش خصوصی ایران  بیشــتری حرکت 
کــه برای آبادانــی، تامین  ایــن آمادگــی را دارد 
کاالهــای اساســی و مایحتــاج مــردم ســوریه 
کند. در همین راســتا اتاق  ســهم خود را اجرا 
کشــور و  بــا همراهــی دیگــر اتاق هــای  ایــران 
انجمن ها و تشــکل ها اقدام به تشکیل ستاد 
کرده اند. همچنین تشکیل  بازســازی ســوریه 
کمیته های  کشور و تشکیل  اتاق مشــترک دو 
کشــاورزی،  مختلــف در حــوزه مــواد غذایــی، 
راســتا  انــرژی در همیــن  و  بــرق، ســاختمان 

گرفته اند. صورت 
گذشــته وزیــر انرژی  وی با اشــاره به ســفر ماه 
گفــت: رونــد همکاری های  ســوریه بــه ایــران 
کشــور بــا همــکاری مقامــات سیاســی آغاز  دو 
کــه سیاســت گذاران  شــده امــا انتظــار داریــم 
کثر تاش خود را در اجرای تفاهم نامه ها  حدا

خصــوص  بــه  منعقــده  قراردادهــای  و 
گذشــته معــاون اول  که ســال  تفاهم نامــه ای 
رئیــس جمهــور در ســوریه بــه امضــا رســاند، 

داشته باشند.
وی افــزود: خوشــبختانه بــا ســفر وزیر مســکن 
و امــور اجتماعــی ســوریه بــه ایــران و بــه همت 
کمیتــه اجرایــی مســکن  آقــای اســامی اولین 
گرفتــه و قــرار اســت عصــر امــروز )۵ آذر( شــکل 

وزرای دو  بیــن  ایــن حــوزه  تفاهم نامــه ای در 
کــه مهمتریــن آن اجرای  کشــور به امضا برســد 
پروژه 30 هزار واحد مسکونی در دمشق، حلب 

و حمص توسط شرکت های ایرانی  است.
گفــت:  ســوری  هیــات  بــه  خطــاب  شــافعی 
دارای  ایــران  و مهندســی  فنــی  شــرکت های 
در  ارزشــمندی  تجــارب  و  فنــی  توانایــی 
کشــورهای مختلــف از جملــه ونزوئــا، عراق، 
لبنــان، الجزایــر، عمــان و امارات هســتند و با 
تهیه مصالح ساختمانی ارزان از ایران شرایط 
بــه مراتب بهتری از ســایر رقبــای خود دارند. 
اتــاق ایــران بــه نمایندگــی از بخش خصوصی 
شــود  اجرایــی  گــر  ا کــه  دارد  پیشــنهاداتی 
کمک  کشــور  می توانــد به مــردم و اقتصاد دو 
ح زیر  کــه برخــی از آنهــا بــه شــر کنــد  بســزایی 

است:
گذاری 1-  ارائه اطاعات پروژه های قابل وا

کار مناســب، نحــوه تامیــن  2 -  ایجــاد ســاز و 
مالی و نحوه تامین ضمانت نامه

3 -  انجــام اقدامــات و تمهیــدات الزم بــرای 
کارآفرینان و پیمانکاران

4 -  ارائــه تســهیات الزم بــرای شــرکت های 
ایرانی و سوری

ارائــه  و  کامــل  امنیــت  نمــودن  فراهــم   -  ۵
مهندســین  بــرای  الزم  اقامتــی  تســهیات 

ایرانی بخشی از این پیشنهادات است. 

  تشکیل دو شرکت مشترک
      ایرانی و سوری

ایــن همایــش  نیــز در  راه و شهرســازی  وزیــر 
تضمیــن  بــا  وزارتخانــه  ایــن  داشــت:  اظهــار 
شــرکت های ایرانی قصد دارد تا مســیر حضور 
و فعالیت های این شرکتها را در سوریه هموار 

کند.
در همایــش تجــاری ایــران و ســوریه، محمــد 
بــه  اشــاره  بــا  مســکن  و  راه  اســامی وزیر 
راســتای  در  گرفتــه  صــورت  فعالیت هــای 
کشــور  دو  تجــاری  همکاری هــای  گســترش 
گفت: در یک سال گذشته کمیسیون مشترک 
ایــران از ســوریه فعالیت هــای بســیار مثبتــی 
کشــور بــا همراهــی آقای  داشــته و ســفرای دو 
گام های بزرگــی را در این  دانایی فــر توانســتند 
کنــون با پیروزی هــای جبهه  راســتا بردارنــد. ا
مقاومــت، شــرایط بــرای حضــور شــرکت های 

گذشته است. ایرانی در سوریه بهتر از 
وی ادامــه داد: در ایــن جلســه وزیــر ســوری 
از  و  مســکونی  پروژه هــای  مهمتریــن 
کــرد.  کشــور را معرفــی  زیرســاخت های ایــن 
اولویت هــای ســوریه ســاخت 30 هــزار واحــد 
زیربناهــای  توســعه  همچنیــن  و  مســکونی 
که در این جلسه به  کشــور اســت  حیاتی این 

معرفی آنها پرداخته خواهد شد.
وی بــا اشــاره به تشــکیل دو شــرکت مشــترک 
که این دو شــرکت مشــترک  گفت: پروژه هایی 
گذار می کنند توســط  به شــرکت های ایرانی وا
وزارت راه و شهرســازی تضمین خواهد شــد. 
ایــن وزارتخانه با تضمین شــرکت های ایرانی 
و فعالیت هــای  تــا مســیر حضــور  قصــد دارد 
کنــد. وی  ایــن شــرکتها را در ســوریه همــوار 
بــا اشــاره بــه موضوعــات حمــل و نقــل و نقل 
گفــت: در ایــن  گمرکــی  و انتقــاالت بانکــی و 
خصوص تمهیدات مناسبی اندیشیده شده 
و شــرکت های ســوری یــک روال متفاوتــی را 
کرد. ما بــه دنبال یک فعالیت  تجربــه خواهد 
گســترش تجــارت بین دو  برد- برد هســتیم و 

کشور را در این سیاست دیدیم.
۵ آذر- ایلنا

تفاهم ساخت
وژه 3۰ هزار واحد مسکونی    پر

توسط بخش خصوصی ایران در سوریه

نشست
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شــورای  نماینــده  زاده  ســیف  مهنــدس 
مرکزی ســازمان نظام مهندســی در نشســت 
هم اندیشــی نحــوه تعامــل بــا افــراد حقیقی و 
حقوقــی فعال در حــوزه صــدور خدمات فنی 
و مهندســی بــا اشــاره بــه حضور شــرکت های 
گفت:  ســاختمانی ایرانی در بازارهای جهانی 
در کشورهایی مانند روسیه و آفریقایی امکان 
ایجاد نمایندگی های شرکت های ساختمانی 
ایرانــی بــرای ارایــه خدمات مهندســی وجود 
اســتفاده  ظرفیــت  ایــن  از  کنــون  تا امــا  دارد 

نکرده ایم.
وی با اشــاره حضور شــرکت های ساختمانی 
درآمــد  کــه  آفریقایــی  کشــورهای  در  ایرانــی 
دارنــد،  منطقــه  بــه  نســبت  باالتــری  ســرانه 
ج  افــزود: باید بتوانیــم از جزیره ای بودن خار
شــویم و صــادرات خدمــات مهندســی ایران 
کشــورهای همســایه محدود  نبایــد فقــط به 
که شرکت هایی  شود. البته چند سالی است 
کشــور آفریقایی را  ایرانــی ویاســازی در چند 
کردنــد و از جملــه پروژه هــای ایرانی هــا  آغــاز 
اســت.  کیپ تــاون  ســواحل  در  ویاســازی 
ســیف زاده افــزود: در حــال حاضر نــگاه اتاق 
کــه  کاال اســت در حالــی  بازرگانــی صــادرات 
از  خدمــات  صــادرات  بخــش  در  می توانــد 
جمله خدمات مهندســی بسیار موفق عمل 
که ظرفیــت و توان بســیار زیادی در  کنــد چرا
کشــور در ایــن باره وجــود دارد. وی با اشــاره 
فرصت ســرمایه گذاری در قطر اظهار داشت: 
قطــر در آســتانه برگــزاری جــام جهانــی 2022 
اســت و پروژه های عمرانــی متعددی تعریف 
که در این بخش 160 میلیارد  شده به طوری 
کار است  دالر پژوه ســاخت و ســاز در دســتور 
کــه مهندســان ایرانــی می توانند ســهم قابل 
داشــته  اقتصــادی  کیــک  ایــن  از  توجهــی 
ســاختمانی  شــرکت   120 رو  ایــن  از  باشــند. 
بــا قطری هــا  کــرات  بــرای انجــام مذا ایرانــی 
کشــور شــدند.  نماینــده شــورای  عــازم ایــن 
کرد:  کید  مرکــزی ســازمان نظام مهندســی تا
به طــور قطع اتاق بازرگانــی در اجرای چنین 
موثــری  بســیار  نقــش  پروژه هایــی می توانــد 

داشته باشد.
ایلنا- ۵ آذر 

خصــوص  در  مشــاور  مهندســان  جامعــه 
مشــاور  مهندســان  اولویــت  بــا   پرداخــت 
بودجــه قانــون  اجرایــی  ضوابــط  اســاس   بــر 
کشــور طــی نامــه ای خطاب به  کل   ســال 98 
دکتر نوبخت ریاســت سازمان برنامه و بودجه 
خواســتار پیگیری رفع مشــکات عدم اجرای 
ایــن موضوع شــده اســت.  در این نامــه آمده 
بــه  از توجهــات ویــژه  اســت: ضمــن ســپاس 
بخش خصوصــی به ویــژه نیروهای متخصص 
شــرایط  در  کــه  محــور  دانــش  شــرکتهای  و 
کشــور در فشــار شــدید معیشــتی  اقتصــادی 
گرفتار آمده اند به استحضار می رساند هرچند 
حضــرت عالی و همــکاران در ضوابــط اجرایی 
کشــور به شــماره  کل  قانــون بودجه ســال 98 
خ 30 فروردیــن  8722 / ت / ۵6461 هـــ مــور
1398 ذیــل ماده 43 دســتگاه های اجرایی را 
مکلف به پرداخت با اولویت مهندسان مشاور 
بــه منظــور حفــظ و نگهــداری منابــع انســانی 
شاغل در شرکتها نمودید تا این مقطع از سال 
همچنان در بســیاری از دستگاه های اجرایی 
پرداخــت همــکاران مهندســان  قابــل  مبلــغ 
مشــاور پرداخــت نشــده و بــه نحــو مشــخص 
همچنان پرداختهای جاری و اجرایی پروژه ها 
در اولویــت قــرار دارند. از ایــن رو به منظور رفع 
موانــع خدمــات مهندســی و حفــظ نیروهای 
انســانی متخصــص یکبــار دیگــر از حضرتعالی 
اختصــاص  و  ویــژه  مســاعدت  درخواســت 
ردیــف مســتقل در بودجه هــای آتــی بــا اتخاذ 
که دایر به منویات حاصل  راهبرد نظیر را دارد 
نشــده ماده 43 فوق االشــاره باشد. این نامه 
بــه امضــای رئیــس شــورای مدیریــت جامعــه 

مهندسان مشاور   منتشر شده است.

120 شرکت ساختمانی ایرانی 
عازم قطر شده اند

پیگیری موضوع پرداخت 
با اولویت مهندسان مشاور

خبری جدید برای پیمانكاران: 

سابقه سنوات 
علی الحساب می شوند

هیــات  صــادره  رای  آخریــن  اســاس  بــر 
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 آذرماه 
98، در قراردادهــای مــدت موقــت نیــز )ماننــد 
که در پایان  قراردادهای دائم( پرداخت سنوات 
هر ســال پرداخت می گردد علی الحســاب تلقی 
شــده و می بایســتی در زمــان قطــع همــکاری با 
کارگر پرداخت  کارگر، بر اســاس آخرین حقوق به 

گردد.
عمومی دیــوان  هیــات  صــادره  رای  متــن  در 
عدالــت اداری آمــده: “نظــر بــه اینکــه مطابــق 
کار و تبصــره 4 مــاده 41 قانــون  مــواد 24 قانــون 
رفــع مانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشــور، مبنــای پرداخــت حــق  ســنوات خدمت 
کار موقت برای هر ســال  کارگر دارای قرارداد  بــه 
ســابقه اعــم از متوالــی یــا متنــاوب، بــه ماخــذ 
هــر ســال در پایــان قــراردادکار یــک مــاه آخریــن 
حقوق محاســبه می گردد بنابر این رای شــماره 
 98 خــرداد   28 خ  مــور  9809970906010098
کار، بیمــه و تامیــن اجتماعی  هیــات تخصصــی 
که در آن مقرر  دیوان عدالت اداری در قســمتی 
کارگــران موقــت باشــد بــا  کار  گــر قــرارداد  شــده ا
تســویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد 

و حق دریافت علی الحساب را ندارند،
کار و تبصــره 4 مــاده 41  مغایــر مــاده 24 قانــون 
قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقای 
کشــور اســت و در اجــرای مــاده 84  نظــام مالــی 
قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت 

اداری نقض می شود”.
بــر اســاس ایــن رای و مســتند به بند 1 مــاده 12 
و مــاده 88 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی 
دیــوان عدالت اداری مصوب ســال 1392 حکم 
خ  بــر ابطــال بخشــنامه شــماره 74016/۵6 مور
29 تیــر 94 مدیــرکل نظــارت بــر اجــرای بودجــه 
وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی صــادر می شــود. 
کار علــی الخصوص  کارفرمایــان قانون  کلیــه  بــه 
پیمانــکاران طرحهای عمرانــی توصیه می گردد 
و  مســتندات   ، قرارداد هــا  لــزوم  صــورت  در 
را  ایــن موضــوع  بــا  مرتبــط  اجرایــی  رویه هــای 

بازنگری نمایند .
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 جوامع بر روی ستونهایی از سرمایه بنا می گردند 
و تدوم می یابند. در یک تقسیم بندی کلی این 
ســرمایه ها شــامل ســرمایه اقتصادی، ســرمایه 
انســانی، ســرمایه اجتماعی و ســرمایه نمادین 
گــو اینکــه در حــال حاضــر موضــوع این  اســت؛ 
کــه  نوشــتار ســرمایه اجتماعــی اســت، بحثــی 
ارتباطات میان فردی، اعتماد و مشارکت میان 
کمیــت و جامعــه را محــور  گروههــا، حا افــراد، 

گفتگوی خود می داند.
که سرمایه اجتماعی  بسیاری بر این عقیده اند 
کننده روابط و اســتحکام بخش آن است  روان 
امــا در تعریــف دقیق تــر این مفهوم باید دســت 
بــه دامان بزرگان شــد. پیر بوردیو بین ســه نوع 
ســرمایه اقتصادی، ســرمایه فرهنگی و سرمایه 
اجتماعــی تمایــز قائل می شــود و معتقد اســت 
که باعث می شــود  گروه اســت  عضویــت در یک 
ســرمایه   پشــتیبانی  از  آن  اعضــای  از  یــک  هــر 
که  جمعی برخوردار شــوند؛ این عضویت است 
آنها را سزاوار اعتبار می کند و این اعتبار به مثابه  
گــروه  یــک حســاب مشــترک بــرای اعضــای آن 

قابل برداشت است. 
در یــک دســته بندی فرضی ســرمایه اجتماعی 
گــروه، در ســازمان و در جامعه قابل  در فــرد، در 
که این متن  بررســی اســت اما به دلیل اولویتی 
بــرای پرداختــن به مســائل تشــکلهای صنعت 
احداث قائل اســت بیشتر به موضوع »سرمایه 

اجتماعی در سازمانها و جامعه« می پردازیم. 
در ســطح سازمانی سرمایه اجتماعی مجموعه 
کــه باعــث انســجام  نهادهــا و چیزهایــی اســت 
آنها می شــود. ســرمایه اجتماعی در این سطح 
که ســطح همــکاری را ارتقا  هنجارهایــی اســت 
می دهــد و هزینــه تبــادالت را پاییــن مــی آورد از 
این رو می تواند به توســعه اقتصادی بیانجامد 
کــه  ک  کوهــن و پروســا چنانچــه در تحقیقــات 
که ســرمایه  در ســال 2001 انجــام شــد راههایی 
اجتماعــی را بــه توســعه منتهی می کند شــامل 
ک دانــش، ایجــاد روابط  مــواردی ماننــد اشــترا
کاهش  مبتنــی بــر اعتمــاد، ایجــاد روح تعــاون، 
هزینه های جابه جایی و استخدام و ... بود. در 
مجموع سرمایه  اجتماعی قادر است در فضای 
کار نقش تسهیل  کننده داشته باشد و  کســب و 
ضریب ریســک در بــازار ســرمایه گذاری را پایین 
توســعه اقتصادی  فراینــد  نهایــت  در  و  بیــاورد 

کشور را شتاب بخشد. 
در ســطح جامعــه و در بعــد ملــی نیــز بــا توجــه 
بــه مطالعــات رابــرت پاتنــام و فوکویاما ســرمایه 
اجتماعــی نظــم اجتماعــی را بــه طریــق مؤثــر 
کارآمــد حفــظ می کنــد و تــداوم می بخشــد و  و 
موجب می شود نهاد های دمکراتیک حکومتی 
وظایــف خود را بهتر انجام دهنــد. در هر حال، 
آنچــه این مفاهیم ذهنی را بــه مفاهیمی قابل 
لمــس تبدیــل می کنــد انتخاب شــاخص هایی 

 خاموشی عمرانی؛
 سراشیبی سرمایه اجتماعی  

آرزو نوری

برای اندازه گیری است. 
فوکومایا ســنجش ســرمایه  اجتماعی را به دلیل 
کیفــی اش دشــوار می دانــد بــا ایــن همــه  بعــد 
»وجود الزامات اجتماعی« را مبنای اندازه گیری 
گروه یا شــبکه و  آن قــرار می دهــد. بوردیو اندازه 
کدام از اعضای شــبکه  که هر  حجم ســرمایه ای 
دارند را ابعاد ســرمایه اجتماعی می داند. رابرت 
پاتنام سرمایه  اجتماعی را با سه مولفه  اعتماد، 
کرد و تصریح  هنجارها و شــبکه ها مفهوم سازی 
کرد این سه مولفه تقویت کننده  یکدیگر هستند. 
او اعتماد را اعتماد بین فردی، اعتماد اجتماعی 
و اعتماد نهادی شــامل اعتماد به ســازمان ها و 
گروه هــا در حــوزه  حکومت دانســت و  نهادهــا و 
هنجارها را شــیوه های رفتاری متقابلی دانست 
که فرد در جریان زندگی خویش آن ها را می آموزد 
کار می بنــدد. او  و در ارتباطــات و تعامــات بــه 
این هنجارها را شــامل ســه شــاخص همیاری، 
حمایــت اجتماعی و انســجام اجتماعی در نظر 
گرفت. پانتام شــبکه  را انواع ارتباط هایی اطاق 
کــه بر اثــر روابــط شــخصی شــرکت کنندگان  کــرد 
برقــرار شــده و ناظر بر ســاخت روابــط اجتماعی 
اســت. بــرای ســنجش شــبکه های اجتماعی از 
دو شــاخص »مشــارکت« و »روابــط اجتماعــی« 
کرد. البته بسیاری معتقدند مشارکت  استفاده 
مشــارکت  تــا  باشــد  داشــته  ویژگــی  ســه  بایــد 
اجتماعی محسوب شود یعنی عقانی، مستمر 

و سازمان یافته باشد.
تاشــها بــرای انتخــاب شــاخص های ســنجش 
ســرمایه اجتماعــی ادامــه داشــته اســت امــا بــا 
نگاهــی بــه ایــن تحقیقات و بــه تعبیــر راقم این 
ســطور برخی از شاخص های مربوط به سرمایه 
که به خود فرد بــاز می گردد عاقه به  اجتماعــی 
گاهــی، تفکــر عقانــی، بهــا دادن بــه زندگــی، و  آ
نظم پذیری است. برخی دیگر از این شاخص ها 
رویکــردی تعاملی و میان فــردی دارند از جمله 
نحــوه تعامــات اجتماعــی، روابــط خانوادگــی، 
نهادهــای  در  مشــارکت  کاری،  و  همســایگی 
عمومی و مدنی، تحمل پذیری نســبت به تنوع 
و تکثر، احترام به دیگران، عضویت در انجمن ها 
گروه هــای اجتماعی، تمایل به همکاری های  و 

اجتماعی و ...
و در نهایت برخی شاخص ها ناظر بر پیوند بین 
جامعه و حکومت و نقش های حکومتی است از 
جمله دسترســی به اطاعات در سطح جامعه، 
میــزان اعتمــاد بیــن شــهروندان و حکومــت و 
نهادهــای برآمــده از آن، پایبنــدی حکومــت به 
کارآمــدی حکومــت، فســاد  قانــون و مقــررات، 
در  شــرکت  و  جامعــه،  و  کمیــت  حا ســطح  در 

گزارش
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که  انتخابــات. مواردی مانند مطالعــه روزنامه 
شــاخصی برای ســنجیدن مشــارکت سیاســی 
است، احساس امنیت و احساس وفاداری به 
که در افراد دیده می شود به عملکرد  کشــور نیز 

حکومتها بازمی گردد. 

  صنعت احداث و سرمایه اجتماعی 
حــال می توانیــم بــا ایــن شــاخص های فرضی 
نگاهــی بــه ســرمایه اجتماعــی در تشــکلهای 
صنعــت احــداث )به عنوان ســرمایه اجتماعی 
گروهــی( و در ارتبــاط صنعــت احداث با  درون 
گروهــی(  حکومــت )ســرمایه اجتماعــی بــرون 
گرچه تشکلهای قدیمی با سرمایه  بیاندازیم. ا
غنــی از نیــروی انســانی، تــوان مالی و ســرمایه 
گذشته اند  اجتماعی از فراز و نشیبهای زیادی 
کــه این تشــکلها حول  امــا واقعیــت این اســت 
که امری اقتصادی است  محور ســاخت و ســاز 
گرد آمده اند و خواه ناخواه از شرایط اقتصادی 
موجــود در جامعــه و عملکــرد حکومــت متاثــر 

خواهند شد. 
کشــور بیــش از همه صحبت  کنونی  در فضای 
بیــکاری،  تــورم،  بلندمــدت،  تحریم هــای  از 
سیســتماتیک،  فســاد  ارز،  نــرخ  نوســان 
بحرانهــای  کنتــرل  در  حکومــت  کارآمــدی  نا
بنگاههــای  تعطیلــی  اقتصــادی،  و  طبیعــی 
اقتصــادی، بیــکاری، فقــر، دلســردی از آینده، 
مــوج فزاینده مهاجرت، باال رفتــن آمار طاق، 
افزایــش اختــاالت روانــی در جامعــه و ... بــه 
کــه درک فراوانی آنها  میــان می آیــد، چیزهایی 
نیــاز به آمار رســمی نــدارد و با نگاهــی به اخبار 
و رویدادهــای جــاری قابل درک اســت و دیر یا 
گروهها، افراد و روابط آنها را تحت تاثیر قرار  زود 

خواهد داد.
در ســالهای اخیــر بــا فشــار ناشــی از تحریمهــا، 
تبعــات تــورم، نتایج حاصــل از سیاســت های 
نادرســت اقتصــادی، دولتــی شــدن اقتصــاد، 
و جــا مانــدن از فضــای رقابــت جهانــی شــاهد 
کارها و دشواری  کســب و  فروپاشــی بسیاری از 
در ادامــه آنهــا بوده ایم. به تعبیــر بوردیو اندازه 
کــه  ســرمایه ای  حجــم  و  صنفــی  تشــکلهای 
کاهش  کــدام از اعضای شــبکه داشــته اند  هــر 
یافتــه و ســرمایه اجتماعــی آنهــا در سراشــیبی 
سقوط افتاده اســت. عدم پرداخت مطالبات 
کارها  پیمانــکاران عــاوه بر اینکــه به تعطیلــی 
منجر شــده، آنهــا را در پرداخت بدهی خود به 
کارگران ناتــوان، و در نزد آنها  تامین کننــدگان و 
کرده اســت. بــا ادامه این روند چراغ  بی اعتبار 

کــه منابــع ارزشــمندی در  بســیاری از شــرکتها 
شبکه ارتباطی تشکلها بوده اند در بی تفاوتی و 
بی تدبیری مسئوالن خاموش خواهد شد و با 
خاموشــی این چراغها، خانواده های بســیاری 
درگیــر بحث های معیشــتی خواهند بــود. این 
رونــد بــا دامن زدن بــه بیکاری و فقــر و افزودن 
بر حجم مشکات اجتماعی و عاطفی، امید به 
زندگــی، عاقه به مشــارکت و در نهایت اعتماد 

کمیت را از بین خواهد برد.  کارآمدی حا به 
گردونــه خــود  کشــور مــا در  بــه نظــر می رســد 
فزاینده ای از مشــکات اقتصــادی و اجتماعی 
موجــود  مولفــه  مهم تریــن  کــه  اســت  افتــاده 
اجتماعــی  ســرمایه  یعنــی  ایرانــی  جامعــه  در 
یعنی مشــارکت و اعتماد را نشــانه رفته اســت. 
پیامــد  کــه  ایــن  ضمــن  آبان مــاه  اعتراضــات 
کمیت در اصاح حســاب شــده  کارآمدی حا نا
و تدریجی حامل های انرژی بود، نشــانه  هایی 
و تصمیمــات  کمیــت  بــه حا بی اعتمــادی  از  

اقتصادی آن را با خود داشت. 
کــه ادامــه رونــد موجــود  واقعیــت ایــن اســت 
هزینه های زیادی برای مردم و حکومت دارد و 
الزم است اقدام عاجلی برای جلوگیری از زوال 
ســرمایه اجتماعــی و بازگردانــدن اعتماد مردم 
صــورت بگیــرد. در این شــرایط اندیشــیدن به 
گیر و فوری بیــش از هر چیزی الزم  تدبیــری فرا
کلید  کنون دولتها مدعــی بودند  گر تــا  اســت. ا
کنون بخش  حل مشــکات را در دست دارند ا
خصوصی است که با سرمایه ارزشمند انسانی، 
اقتصــادی و اجتماعی خود برای ایســتادن در 

خط مقدم اقدام عاجل ایستاده است. 
بخــش خصوصی واقعی، صنعــت احداث و در 
راس آن صنعت ســاختمان می تواند از صنایع 
پیشــران در توســعه باشــد. صنعت ساختمان 
به  واسطه ارتباط پسین و پیشین با بسیاری از 
کشور از اهمیت باالیی برخوردار  است  صنایع 
و دوره هــای رونــق و رکــود آن می توانــد رونــق و 
کشور را رقم بزند.  رکود بخش زیادی از صنایع 
ایــن بخــش بــه عنــوان بخــش مهــم اقتصــاد، 
نقش برجســته ای در اشــتغالزایی دارد و رشــد 
آن می تواند بسیاری از  کسب وکارهای تولیدی 
و خدماتی که عمدتًا در  بدنه جامعه هستند را 

به حرکت درآورد.
فاصلــه ما با این چشــم انداز روشــن فاصله ای 
که  بیــن انفعال و اقدام دولت اســت، در حالی 
سیاستهای اقتصادی دولت در سالهای اخیر، 
میدان داری شرکتهای شبه دولتی، تحریمها، 
نوســانات نــرخ ارز، و فراینــد طوالنــی پرداخت 
مطالبــات پیمانــکاران ایــن بخــش، نفــس آن 

را بــه شــماره انداخته اســت. مقایســه بودجه 
عمرانــی در مقایســه بــا ســایر بندهــای بودجه 
نیز از عدم تمایل دولت برای پرداختن به این 

حوزه خبر می دهد. 
بــه  بــه فوکومایــا و پرداختــن  بازگشــت  شــاید 
اقداماتی که الزم است دولت ها برای به تقویت 
ســرمایه  اجتماعی انجام دهند راهگشای این 
بحث باشــد. وی در بخشــی از فهرست خود از 
دولتها می خواهد که از تصدی گری بخش های 
و  بپرهیــزد  اجتماعــی  و  اقتصــادی  مختلــف 
فعالیتهــای مربوطــه را بــه نهادهــای مردمــی 
بسپارد.عاوه بر این از دولتها می خواهد نقش 
که به حجیم  تمامیت خواهانــه در مدیریــت را 
کنــار بگذارند. وی به  شــدن دولت می انجامد 
سرمایه اجتماعی از منظر ارزشهای اجتماعی و 
عاملیــت آنها در خلق رونق اقتصادی می نگرد 
کید دارد به منظور دستیابی به موفقیت  وی تا
اقتصــادی اســتقرار ســازمانهای ســرمایه داری 

دموکراتیک و بزرگ ضروری است. 
در همین راســتا پایبندی دولت و سازمانهای 
اجرایــی بــه تعهدات قــراردادی خــود می تواند 
ضمن پایدار نگه داشتن بنگاههای اقتصادی 
و اشــتغال از هدر رفت ســرمایه های اجتماعی 
کاال و  کنندگان  کند و اعتماد تامین  جلوگیری 
خدمات و ســایر دست اندرکاران را به سیستم 
گردش  کــم افزایش دهــد و ثبات نســبی در  حا

امور به وجود آورد. 
که ســالیان ســال  و ایــن همــان چیــزی اســت 
اســت تشــکلهای صنفی صنعت احداث از آن 
کنار رفتن شــرکتهای دولتی  ســخن می گویند. 
گرفتن  کردن فضا برای جان  کار و بــاز  از عرصــه 
کــردن  شــرکتهای بخــش خصوصــی. اعتمــاد 
و دعــوت از بخــش خصوصــی بــرای حضــور در 
بــه  مربــوط  مســائل  در  قانون گــذاری  فراینــد 
صنعت و توســعه آن اســت. بخــش خصوصی 
که  کــرده بــا دولت همنظر اســت  بارهــا عنــوان 
بایــد  کمیتــی  حا حوزه هــای  در  تصدی گــری 
کمیــت باشــد، امــا تصریح  در دســت خــود حا
کاال،   توزیــع  نظــام  اقتصــادی،  گــردش  کــرده 
تصمیم گیری هــای منطقــه ای، ســاخت بناها 
یــک بخــش، روســتا  و تصمیم هــای عمرانــی 
گــر توســط  یــا شــهر و بســیاری از امــور  مشــابه ا
نهادهای مردم نهاد انجام شــود نه تنها به باال 
رفتن شــاخصه هایی مانند مشــارکت و اعتماد 
می انجامــد بلکه بخش خصوصــی را به همراه 
و همفکــری بــرای تحقــق برنامه هــای دولــت 

تبدیل می کند.
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 نشست

که مجموع  • جزئیات الیحه نشان می دهد 
بودجه سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان 
عمومــی و  بودجــه  بخــش  دو  از  کــه  اســت 
موسســات  دولتــی،  شــرکت های  بودجــه 
انتفاعی وابســته به دولت و بانک ها تشکیل 
حــدود  عمومی دولــت  بودجــه  می شــود. 
که از  ۵63 هــزار میلیــارد تومان بســته شــده 
دو بخــش درآمدهــای اختصاصــی و منابــع 

عمومی تشکیل می شود.
•منابــع عمومی دولــت در 484 هزار میلیارد 
تومان تراز شــده است. در بخش درآمدهای 
هــزار   261 کــه  دارد  وجــود  عمومی درآمدهــا 
میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده و شــامل 
مالیــات و همچنین ســایر درآمدهــا از جمله 

گمرکی می شود. درآمدهای 
•منابع پیش بینی شده برای نفت در بخش 
گــذاری دارایی هــای ســرمایه ای 98 هــزار  وا
گــذاری دارایی های مالی  میلیــارد تومان و وا
کــه بــه انتشــار اوراق برمی گــردد حــدود 124 
هــزار میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت. 
امــا درآمدهای اختصاصــی دولت حدود 79 
که با مجموع 484  هزار میلیارد تومان است 
هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه 
عمومی دولــت را بــا رقــم ۵63 هــزار میلیــارد 

تومان تشکیل می دهد.
بــه بودجــه  کشــور  کل  • جــز دیگــر بودجــه 
انتفاعــی  موسســات  دولتــی،  شــرکت های 
که  وابســته بــه دولــت و بانک هــا بر می گــردد 
1483 هزار میلیارد تومان است و در مجموع 
کل  رقــم 1988 هــزار میلیارد تومانــی بودجه 

کشور را تشکیل می دهد.
بخــش  دو  بودجــه  مصــارف  بخــش  در   •
مصــارف بودجــه عمومی دولت بــا رقم ۵63 
هــزار میلیــارد تومــان و مصارف شــرکت های 
بــه  وابســته  انتفاعــی  موسســات  و  دولتــی 
میلیــارد  هــزار   1483 بــا  بانک هــا  و  دولــت 
کل را به 1988  که مصــارف  تومــان قــراردارد 
هــزار میلیــارد تومــان می رســاند. در بخــش 
عمومی دولــت  مصــارف  عمومــی،  بودجــه 
مصــارف  و  تومــان  میلیــارد  هــزار   484 بــا 
کــه به 79 هزار میلیارد  اختصاصــی قرار دارد 

تومان می رسد.
•بخش مصارف عمومی از هزینه های جاری 
کــه محــل پرداخت حقوق و دســتمزد اســت 
بــا 367 هــزار میلیــارد تومــان، بودجه هــای 
عمرانــی بــه 70 هــزار میلیارد تومــان و تملک 
دارایی هــای مالی با 47 هــزار میلیارد تومان 

تشکیل می شود.

 تخصیص اعتبار برای طرح
     اقدام ملی در الیحه بودجه ۹۹

کشــور، وزارت  کل  •الیحــه بودجــه ســال 99 
کــرده تا در ســقف  راه و شهرســازی را مکلــف 
ح های نوســازی  1۵00 میلیــارد تومان، به طر
ح ملــی مســکن، اعتبار  بافــت فرســوده و طــر

اختصاص دهد. 
گزارش اخبار ساختمان، بر اساس ماده  •به 
1 بنــد »ب« تبصــره 8 الیحــه بودجــه ســال 
شهرســازی  و  راه  وزارت  بــه  کشــور،  کل   99
اجــازه داده شــده تــا از طریق شــرکت عمران 
و  زمیــن  ملــی  ســازمان  و  جدیــد  شــهرهای 
بــه  اراضــی متعلــق  از محــل تهاتــر  مســکن، 
ایــن دو دســتگاه و همچنین از محــل منابع 
داخلــی، تــا ســقف 1۵00 میلیــارد تومــان بــه 
آماده سازی، محوطه سازی، تکمیل مسکن 
ح هــای نوســازی بافــت  مهــر و همچنیــن طر
ح ملی  فرســوده و بازآفرینی شــهری و نیــز طر

کند. مسکن اقدام 
الیحــه،  ایــن   8 تبصــره  ب  بنــد   2 •مــاده 
بــه شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد اجــازه 
می دهــد تا به فروش عرصه )اراضی( مســکن 
مهرهای 99 ساله اقدام کرده و منابع حاصله 
کل،  واریــز در خزانــه داری  از  پــس  را،  از آن 

جزئیات بودجه ۱988 هزار میلیاردی
برای سال ۱399

گزارش
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ح هــای مذکور )تکمیــل واحدهای  صــرف طر
ح ملی مسکن( نماید. مسکن مهر و طر

• مــاده 3 بند ب تبصــره 8 الیحه بودجه 99 
نیــز بر امــکان به رهن بــردن اراضی متعلق به 
شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد و ســازمان 
ملی زمین و مســکن تا ســقف 3 هزار میلیارد 
تومــان نــزد بانک های عامــل و صندوق های 
ح های مذکور در  تأمین مالی برای تکمیل طر
ماده 1 این بند )محوطه ســازی مسکن مهر، 
توســعه زیربناهــای پروژه هــای مســکن مهر، 
ح ملی مسکن(  نوســازی بافت فرســوده و طر
کیــد دارد. ایــن تســهیات از محــل فروش  تأ
عرصه و اراضی 99 ســاله مســکن مهر تســویه 
گفتنی اســت، این ماده بر لزوم  خواهد شــد. 
ح های تفصیلی  رعایت مقــررات مذکور در طر
ح ملی  و جامــع شــهرها در هنگام اجــرای طر

کید دارد. مسکن نیز تأ

  پروژه های عمرانی نیمه تمام 
      به بخش خصوصی و تعاونی 

گذار می شوند        وا
کشــور، امــکان  کل  الیحــه بودجــه ســال 99 
گــذاری پروژه هــای عمرانــی نیمــه تمــام به  وا
کرده  بخش های خصوصی و تعاونی را فراهم 

است.
•بــر اســاس تبصــره 19 الیحــه بودجــه ســال 
99، دولــت مجــاز اســت پروژه هــای عمرانی، 
ح هــای نیمــه تمــام،  ح هــای جدیــد، طر طر
آماده بهره برداری و یا در حال بهره برداری و 
ح های تملک دارایی های سرمایه ای را از  طر
طریــق انعقاد قرارداد بــا بخش های عمومی، 
خصوصی و تعاونی با اولویت بخش خصوصی 

کند. و تعاونی، اجرا 
• در پروژه های بزرگراهی، راه اصلی، و حمل 
و نقــل ریلــی )راه آهــن( دولــت )وزارت راه و 
شهرســازی( می توانــد بــا اســتفاده از قــرارداد 
مشــارکت در احــداث، نگهــداری، بهســازی، 
بازســازی و بهــره بــرداری بــا اخــذ عــوارض از 

کند. ح های مذکور را عملیاتی  کاربران، طر
•دســتگاه متولی هر پــروژه عمرانی می تواند 
هزینه مطالعات و آماده سازی برای فراخوان 
ح های تملک دارایی های  را نیــز از بودجه طر

کند. سرمایه ای تأمین 
کسب  •دســتگاه متولی هر پروژه می تواند با 
ح های  موافقت سازمان برنامه و بودجه، طر
که توجیه خود را از دســت داده اند،  عمرانی 
کاربری دهــد؛ ضمن اینکــه در صورتی  تغییــر 

که استانداران درخواست بدهند، پروژه های 
که موقعیت اجرایی آنها به یک اســتان  ملــی 
اســتانداری  بــه  می شــود،  محــدود  خــاص 
تفویض شده و استاندار، راهبری اجرای این 
پروژه ملی-اســتانی را بر عهده دارد؛ اما آیین 
نامــه این بنــد باید به تصویب هیــات وزیران 

برسد.)خبرگزاری مهر-17 آذر(

  سقف مجاز فاینانس در بودجه ۹۹   
     معادل 30 میلیارد دالر تعیین شد

کشــور،  کل  دولــت در الیحه بودجه ســال 99 
خارجــی  مالــی  تامیــن  تســهیات  ســقف 
و  دولتــی  ح هــای  طر بــرای  )فاینانــس( 
غیردولتــی را معــادل ریالــی 30 میلیــارد دالر 

کرد. تعیین 
مــاده   )3( تبصــره  )الــف(  بنــد  اســاس  •بــر 
کشــور،  کل  واحــده الیحــه بودجــه ســال 99 
بــا رعایت بند »الــف« ماده )4( قانــون برنامه 
پنجســاله ششم توسعه در سال ١٣٩٩ سقف 
تســهیات تامیــن مالــی خارجــی )فاینانــس( 
ح هــای دولتی و غیردولتــی عاوه بر  بــرای طر
باقیمانده ســـهمیه ســال های قبــل، معادل 

ریالی 30 میلیارد دالر تعیین می شود.
که اســتفاده از تســهیات مالی  • در مواردی 
خارجــی )فاینانس( منــوط به تضمین دولت 
جمهوری اســامی ایران مبنــی بر بازپرداخت 
اصل و هزینه های تســهیات مالی اخذ شده 
کارگزار خارجی و بانک ها  از منابــع بانک های 
و موسســات مالــی و توســعه ای بین المللــی 
باشــد، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی مجــاز 
بــه  وزیــران  هیــات  تصویــب  از  پــس  اســت 

نمایندگــی از طــرف دولــت ضمانتنامه هــای 
ح های  کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طر
کثــر ظرف مدت یــک ماه صادر  مذکــور را حدا
و یــا اختیــار امضــای آن را بــا تصویــب هیــات 
کند. وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض 

غیــر  و  دولتــی  ح هــای  تمامی طر مــورد  •در 
دولتــی متقاضی اســتفاده از تســهیات مالی 
خارجــی )فاینانــس( اخــذ تاییدیــه دســتگاه 
اجرائــی ذیربط )به منظور تایید اولویت برای 
وزارت  خارجــی(،  مالــی  تأمیــن  از  اســتفاده 
امــور اقتصــادی و دارایــی )بــه منظــور صــدور 
ضمانتنامه دولتــی(، بانک مرکزی جمهوری 
و  تعــادل  کنتــرل  منظــور  )بــه  اســامی ایران 
کشــور( و ســازمان برنامه و  مدیریت تراز ارزی 
ح های  کنتــرل طر کشــور )صرفا برای  بودجــه 
ح های شــرکت ها و  بخــش دولتــی شــامل طر
ح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای(  طر
ضــروری بــوده و بازپرداخــت اصل و ســود هر 
ح و یــا  ح هــا از محــل عایــدات طــر یــک از طر
منابــع پیش بینــی شــده در این قانــون قابل 

پرداخت است.
• شــورای اقتصاد با رعایــت اولویت های بند 
»پ« مــاده )٤( قانــون برنامه ششــم توســعه 
بخــش  ح هــای  طر بــه  را  مذکــور  تســهیات 
کــه دارای توجیــه فنــی، اقتصــادی،  دولتــی 
مالــی و زیســت محیطــی باشــند، اختصــاص 
ح هــای بخش هــای خصوصــی  می دهــد. طر
و  عمومی غیردولتــی  نهادهــای  و  تعاونــی  و 
ســپردن  بــا  نیــز  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
عامــل  بانک هــای  بــه  الزم  تضمین هــای 
کنند  می توانند از تســهیات مذکور اســتفاده 
و بازپرداخت اصل و ســود تســهیات هر یک 
ح  ح هــای مذکــور از محــل عایــدات طــر از طر

تأمین و پرداخت خواهد شد.
• در خصــوص طرحهــای غیردولتــی، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی موظف اســت پس از 
که به  أخــذ تضمیــن الزم از بانک هــای عامل 
کافی از مالکان  پشتوانه أخذ وثائق مناسب و 
ح ها صادر شــده اســت، نســبت به صدور  طر

کند. ضمانتنامه بازپرداخت اقدام 
از  دالر  میلیــارد  یــک  اســت  مجــاز  دولــت   •
خارجی)فاینانــس(  مالــی  تأمیــن  تســهیات 
فوق الذکــر را بــرای اســتفاده از منابع بانک ها 
و مؤسســات مالــی و توســعه ای بین المللــی 
کارگاه های  بــه منظور تجهیــز آزمایشــگاه ها و 
و  عالــی  آمــوزش  موسســات  دانشــگاه ها، 
فنــی  آمــوزش  کــز  مرا و  فنــاوری  و  پژوهشــی 

بـــه  میلیـــارد  دالر  ســـه  تـــا   
بـــــــــــــخش های  ســـرمایه گذاران 
خصوصی، تعاونـــی و نهادهای 
بـــرای  عمومی غـــــــــــــــیردولتی 
ح های توســـعه ای باالدستی  طر
گاز بـــا اولویـــت میادین  نفـــت و 
مشـــترک بـــرای افزایـــش ضریب 
بازیافت مخـــازن و احــــــــــــــــیای 
میادیـــن قدیمـــی و جمـــع آوری 
گازهـــای همـــراه بـــدون انتقـــال 
گاز موجود در  مالکیـــت نفـــت و 

مخـــازن و تولیـــدی از آنهـــا 
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 نشست

و  دولــت  تضمیــن  بــا  دولتــی  حرفــه ای  و 
بازپرداخــت آن، از محــل اعتبــارات بودجــه 

کند. عمومی تأمین 
تســهیات  در جــذب  تســریع  منظــور  بــه   •
تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله 
بانک توســعه اسامی، بانک ســرمایه گذاری 
بانــک  و   )AIIB(آســیایی زیرســاخت های 
کو، دستگاه های استفاده  توســعه و تجارت ا
کننــده از تســهیات مذکور مجازند در ســقف 
موافقــت  از  پــس  تبصــره  ایــن  »الــف«  بنــد 
کشــور در چارچوب  ســازمان برنامه و بودجه 
سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای 
ج در پیوست  ح های با پســوند وامی مندر طر
شــماره)١( این قانون نسبت به هزینه کرد آن 
در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان 

کنند. مذکور اقدام 
• دولــت مجــاز اســت درصــورت تامیــن 1۵ 
درصد ســهم دســتگاه توسط شــهرداری ها و 
دســتگاه های ذیربــط و تعهد بــه بازپرداخت 
اصل و ســود توســط همان دســتگاه حداقل 
دو میلیــارد دالر از تســهیات مالــی خارجــی 
در ســقف ســهمیه بنــد »الــف« ایــن تبصره را 
در جهــت ســاخت و بهره بــرداری از خطــوط 
آلودگــی  کاهــش  ح هــای  و طر قطــار شــهری 
هــوا اختصــاص دهــد. دولــت موظــف اســت 
از  حمایــت  قانــون   )٥( مــاده  رعایــت  بــا 
و  ریلــی شــهری  نقــل  و  ســامانه های حمــل 
حومــه نســبت بــه تضمیــن اصل و ســود این 

کند. تسهیات اقدام 

 انتشار اوراق صکوک برای تکمیل مصلی  
و بافت پیرامونی حرم رضوی

•بر اســاس بنــد الف تبصــره ۵ الیحه بودجه 
99، شــرکت های دولتــی می تواننــد تا ســقف 
مالــی  اوراق  تومــان،  میلیــارد   ۵00 و  هــزار   6
ح هــای دارای  اســامی ریالی بــرای اجرای طر
زیســت  و  مالــی  اقتصــادی،  فنــی،  توجیــه 
اقتصــاد  شــورای  تصویــب  بــه  کــه  محیطــی 
برســد، منتشــر نمــوده و بازپرداخــت اصــل و 
شــرکت های  کننــد.  تضمیــن  را  اوراق  ســود 
بازآفرینــی شــهری و عمــران شــهرهای جدید 
ح های خود شامل بازآفرینی  برای اجرای طر
و  تاریخــی  فرســوده،  بافت هــای  در  شــهری 
پیرامونی حرم مطهــر رضوی )ع( و همچنین 
از ایــن بنــد در  مصــای تهــران در اســتفاده 

اولویت قرار دارند.

بودجه وزارت راه و شهرسازی
 12.3 هزار میلیارد تومان شد

بودجه وزارت راه و شهرســازی اعم از بودجه 
عمومــی و تملــک دارایی های ســرمایه ای در 
سال آتی 12 هزار و 393 میلیارد تومان پیش 
که نســبت به ســال جاری 24.8  بینی شــده 

درصد رشد داشته است.
در حالــی دولــت بودجه ســال آتــی وزارت راه 
کل  و شهرســازی در الیحــه تقدیمی بودجــه 
کشــور بــه مجلــس شــورای اســامی را  11 هزار 
و 726 میلیــارد و 840 میلیــون تومــان برآورد 
کــه بودجــه مصــوب ایــن وزارت خانــه  کــرده 
برای سال جاری 9 هزار و 310 میلیارد تومان 

)مجموع عمرانی و هزینه ای( است.
667 میلیــارد 9۵4 میلیــون تومــان مجمــوع 
هزینه هــای وزارت راه و شهرســازی در ســال 
آتــی بــرآورد شــده و 11 هــزار و 726 میلیــارد و 
840 میلیــون تومــان بــه تملــک دارایی های 
که عما  ســرمایه ای اختصــاص یافتــه اســت 
بخشــی از بودجــه عمرانــی 70 هــزار میلیــارد 
تومانــی محســوب می شــود. بودجــه بخــش 
حمــل و ونقــل ریلــی 3 هــزار و 970 میلیــارد 
تومــان و بخــش حمــل و نقــل جــاده ای نیــز 
7 هــزار میلیــارد و 471 میلیون تومــان از این 
که عما  رقــم را به خــواد اختصــاص داده اند 
بخــش عمــده بودجــه عمرانی در حــوزه راه و 
شهرســازی به این دو بخش اختصاص یافته 
اســت. بودجــه بخــش توســعه حمــل و نقــل 
هوایــی 42 میلیــارد و 600 میلیــون و بودجــه 
توســعه حمــل و نقل دریایی نیــز 87 میلیارد 

و ۵00 میلیون تومان است.
میلیــون   600 و  میلیــارد   19 الیحــه،  ایــن  در 
تومــان به بخــش اقتصــاد مســکن اختصاص 
داده شــده و 346 میلیــارد تومــان نیــز بــرای 
کالبــدی شــهری و روســتایی در  ســاماندهی 
گرفته شــده اســت. به بخش شتابنگاری  نظر 
زلزلــه نیــز 87 میلیــارد تومــان تعلــق خواهــد 
گرفــت. همچنیــن 18 میلیــارد و 600 میلیــون 
تومــان بــرای برنامه ریــزی، راهبری و توســعه 
حمــل و نقل )معاونت حمــل و نقل وزارت راه 
و شهرسازی( و هزار میلیارد تومان به سازمان 

هواشناسی اختصاص خواهد یافت.

  اعطای تسهیالت به فعاالن     
    بخش خصوصی حمل و نقل با   

    ضمانت وزارت راه
بانک هــای  بــه    99 بودجــه  الیحــه  •طبــق 

عامل اجازه داده می شــود از منابع در اختیار 
نســبت به اعطای تســهیات ارزی- ریالی به 
ســرمایه گذاران انــواع مختلــف حمــل و نقــل 
برون شــهری و دریایی بدون انتقال مالکیت 
و بــا معرفی و وزارت راه و شهرســازی در قبال 
أخــذ حــق دسترســی یــا فــروش خدمــات بــه 
ک اصل سرمایه  اســتفاده کنندگان تا اســتها

کنند. و سود آن اقدام 
•طبق تبصره 4  در الیحه بودجه سال ١٣٩٩ 
بــه بانک های عامــل اجازه داده می شــود در 
ســال ١٣٩٩ از محــل منابع در اختیار نســبت 
بــه اعطــای تســهیات ارزی- ریالی بــه موارد 

کنند: زیر اقدام 
ســرمایه گذاران  بــه  میلیــارد  دالر  ســه  -تــا   ١
بخش هــای خصوصــی، تعاونــی و نهادهــای 
ح های توســعه ای  عمومی غیردولتی برای طر
میادیــن  اولویــت  بــا  گاز  و  نفــت  باالدســتی 
مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن 
آوری  جمــع  قدیمــی و  میادیــن  احیــای  و 
گازهــای همراه بدون انتقــال مالکیت نفت و 

گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
زیربنایــی  و  توســعه ای  ح هــای  -طر  ٢
صنعــت  بخــش  توســعه ای  ســازمان های 
درصــد   ٥١ حداقــل  مشــارکت  بــا  معــدن  و 
بخش خصوصــی و تعاونی بــا اولویت مناطق 
براســاس  توســعه یافته  کمتــر  و  محــروم 

مزیت های منطقه ای
•بــه  بانک هــای عامــل اجــازه داده می شــود 
اختیــار  در  منابــع  محــل  از   ١٣٩٩ ســال  در 
نســبت بــه اعطــای تســهیات ارزی- ریالی به 
ســرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی 
توســعه ای  طرح هــای  بــرای  شــهرداری ها  و 
ســازمان های توســعه ای و نیــز انــواع مختلــف 
حمــل و نقل درون و برون شــهری و همچنین 
حمــل و نقــل دریایــی بــدون انتقــال مالکیت 
و بــا معرفــی ســازمان های توســعه ای و وزارت 
و  ســازمان ها  تضمیــن  و  شهرســازی  و  راه 
وزارتخانــه  ایــن  تابعــه و ذیربــط  شــرکت های 
امــور  بــا تضمیــن ســازمان  کشــور  یــا وزارت  و 
کشــور در قبــال  شــهرداری ها و دهیاری هــای 
أخــذ حــق دسترســی یــا فــروش خدمــات بــه 
ک اصل سرمایه و  استفاده کنندگان تا اســتها

کنند. سود آن اقدام 
)خبرگزاری فارس-18 آذر(

گزارش
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اساســا ریشــه های تــورم در اقتصــادی رانتی 
از  اســت.  شــده  نهادینــه  امــری  دولتــی،  و 
کــه ســازوکار اقتصــادی  ســال ها قبــل زمانــی 
کــم شــد  کشــور ایــران حا دولتــی و رانتــی بــر 
شــد،  رانــده  حاشــیه  بــه  بخش خصوصــی  و 
مشــخص بــود تمامی متغیرهــای اقتصــادی 
انفعــات  آزاد، فعــل و  اقتصــاد  کــه در بســتر 
کنش هــای طبیعــی خــود را دارنــد و بــازار  و 
رقابتــی به عنوان محــل تاقی عرضه و تقاضا 
و تعییــن قیمــت عادالنــه، از میــان خواهــد 
نخواهــد  وجــود  بــازار  دیگــر  اصــوال  رفــت. 
کــه انحصــار بــزرگ دولتــی -  داشــت. زمانــی 
رانتــی بــر تمامی حوزه های اقتصادی ســلطه 
در  رقابــت  بــرای  مجــال  دیگــر  کنــد،  پیــدا 
که  حــوزه بــازار باقی نمی مانــد. یعنــی زمانی 
کننــدگان بســیاری در بــازار  عرضــه و تقاضــا 
حضــور داشــته باشــند، رقابــت بــرای پاییــن 
آمــدن قیمت هــا صــورت می گیــرد تــا فــروش 
کشــور به  کثر برســد اما ســازوکار فعلی  به حدا
که به دلیل عدم رقابت در بازار،  نحوی است 
کشورمان  که مصرف کنندگان  شاهد هستیم 
در فضای ســرکوب قیمتی متضرر شــده اند و 
که نیاز دارند با قیمت  قادر نیســتند آن چه را 

کنند. واقعی خریداری 
گــر قــرار باشــد قیمت هــا مصــوب و تثبیــت  ا
شــود، بایســتی دولــت راهکارهایــی منطقی 
کنون پرسش  برای این اقدام داشته باشد. ا
ایــن اســت بــا دســتور می تــوان قیمت هــا را 

خ  خ بهــره بانکــی را مشــخص و نر تعییــن، نــر
کرد؟ ما ســال ها شــاهد بوده ایم  ارز را تعییــن 
کــه تــاش دولــت بــرای تثبیــت قیمت هــا بــا 
شکســت مواجــه شــده و حاصلــی بــه همراه 
کــه دولت برای  نداشــته اســت. راهکارهایی 
جلوگیــری از افزایــش قیمــت داشــته همگــی 
کوتــاه مدت بــوده و الزامــات علــم اقتصاد در 

آن ها لحاظ نشده است.

کشور،  ناهمترازی در بودجه 
     تورم زا خواهد بود

اقتصــاد  همــه کاره  دولــت  وقتــی  متاســفانه 
درآمدهــای  و  تعییــن  را  بودجــه  می شــود، 
بودجــه را پیش بینــی و مصــارف آن را تعیین 
کنــون هیچ بودجه ای را  می کنــد، بنابراین تا 
گذشته شــاهد نبوده ایم  طی تمامی ســال ها 
کامــل  کــه در آمدهــا و منابــع آن بــه صــورت 
تامیــن شــود. زمانی که بــا چنیــن ناهمترازی 
در بودجــه مواجــه هســتیم، دولــت ناچار به 
که قطعــا تورم زا  اقداماتــی متوســل می شــود 
خواهــد بــود. بــرای نمونــه دولــت در بیشــتر 
مواقــع بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی روی 
مــی آورد و شــاهد افزایــش بدهــی دولــت بــه 
بانک ها هســتیم. همین امر موجب افزایش 
نقدینگــی شــده و در بــازه زمانــی مشــخص، 
کــه عرضــه ثابــت اســت امــا  شــاهد هســتیم 
سرمایه گذاری، تولید و رشد اقتصادی اتفاق 
افتاده اســت؛ همین امر موجب خواهد شــد 

بــه واســطه تزریــق پول بــه مــردم، تقاضا باال 
بــرود و متعاقب آن شــاهد افزایــش قیمت ها 
عــدم  دلیــل  بــه  نهایــت  در  بــود.  خواهیــم 
افزایش دســتمزدها و حقوق ها به شکل برابر 
کوچک شــدن ســفره مردم  بــا تــورم، شــاهد 
خواهیــم بــود. از جهتــی دیگر نیــز تورم زایش 
کــرد؛ دلیل آن نیز این  بیشــتری پیدا خواهد 
که در افزایش نســبی قیمت ها، بهای  اســت 
نهاده های تولیدی بیشــتر می شــود و شاهد 
خ تولید نیــز خواهیم بــود. از این  افزایــش نــر

منظر نیز تورم تشدید می شود.
را  دیگــری  راههــای  دولــت  باشــد  قــرار  گــر  ا
خدمــات  قیمــت  بایســتی  بگیــرد،  پیــش 
دولتــی را باال ببــرد. برخی معتقدنــد افزایش 
قیمــت خدمات دولــت، باعــث افزایش تورم 
کما این که بارها مسئولین تراز اول  نمی شــود 
کرده اند با افزایــش قیمت بنزین تورم  کیــد  تا
کنتــرل می کنیــم. ایــن در شــرایطی اســت  را 
قیمت ها دســتورپذیر نیستند. شاهد بودیم 
بــه محــض افزایــش قیمــت بنزین، بــه دلیل 
دارنــد،  حمــل  هزینــه  تمامی کاالهــا  این کــه 
کرد. چگونه می شــود  قیمت هــا افزایش پیدا 
قیمــت ســوخت 3 هزار تومان شــود و قیمت 
امــری  نگــه داشــت. چنیــن  ثابــت  را  کاالهــا 
امکان پذیــر نیســت. دولــت در توجیــه ایــن 
اقــدام، بحث عدالــت اقتصــادی و اجتماعی 
ح می کنــد و دلیــل را اســتفاده بیشــتر  را مطــر
کردنــد؛  ح  ثروتمنــدان از یارانــه بنزیــن مطــر
کــه با افزایــش مالیات بر  ایــن در حالی اســت 

طبقات مرفه می شد نابرابری جبران شود.
قیمــت  هنــوز  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
حامل هــای انــرژی ما بــه فوب خلیــج فارس 
نرســیده امــا آیــا درآمدهــای آنــان هم ســطح 
طبقات پایین و متوسط ما است. باید میان 
درآمد و قیمت حامل های ســوخت تناسبی 
از  جلوگیــری  بــرای  دولــت  نــدارد.  وجــود 
اعتراضات، به سیاســت ارائه یارانه معیشتی 
کــه در عمل نیــر با شکســت مواجه  پنــاه بــرد 
شــد. در این میــان نکته قابــل توجه اهدای 
یارانه به 60 میلیون نفر اســت؛ این امر نشان 
عدالــت  بحــث  انــدازه  چــه  تــا  کــه  می دهــد 
گر  که ا اجتماعی شکســت خورده اســت؛ چرا 
60 میلیون از مردم مشــکل معیشــتی دارند، 

فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش 
خواهد داشت

محمود جام ساز،  کارشناس مسائل اقتصادی
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 نشست

نشان دهنده ســطح شکاف بزرگ اقلیت و 
کشور است. کثریت در  ا

کشــورمان از دو  کنونــی اقتصــاد  در شــرایط 
جهــت آســیب دیــده اســت. یکــی از جهت 
کارآمــد  نقــش اقتصــاد دولتــی و عملکــرد نا
از  دیگــری  و  امــور  مدیریــت  در  نهــاد  ایــن 
جهــت دیپلماســی خارجــی. حجم وســیع 
کارآمــدی اقتصــاد دولتــی، بر  تحریم هــا و نا
کان،  نحوه تصمیم گیری پیرامون مسائل 
کــرده، بــر  امــکان اقدامــات بــزرگ را ســلب 
هــم انباشــت شــده و باعث شــده تصویری 
نداشــته  کشــور  اقتصــاد  از  خوش بینانــه 

باشیم.
کنونــی،  گــوار  نا از وضعیــت  گــذار  راه  تنهــا 
خــورده  شکســت  رویکــرد  تحــول  و  تغییــر 
اقتصــاد دولتــی و تغییر در راهبرد سیاســت 
کشــور بــا حفــظ منافــع و مصالــح  خارجــی 
ملــی اســت. در عرصــه سیاســت خارجــی 
چشــم اندازی مثبت قابل مشاهد نیست. 
بعــد از آغــاز تحریم ها آمریکا در اردیبهشــت 
98 میــزان صــادرات نفــت ایران به شــدت 
کاهش  کرد و به تبع آن شــاهد  کاهش پیدا 
دیگــر،  ســطحی  در  بودیــم.  نیــز  درآمدهــا 
آخریــن مهلــت برای پیوســتن بــه FATF و 
دو الیحــه آن پالرمــو و CFT در حــال اتمــام 
اســت و عاوه براین مســئله موشکی ایران 
نیز مورد اختاف اســت، در چنین شرایطی 
که مهلت زمانی  پیش بینــی من این اســت 
شــاهد  و  می رســد  پایــان  بــه  شــده  مقــرر 
بازگشــت تحریم هــای اتحادیــه اروپــا علیــه 
کشورمان خواهیم بود. این مسئله موجب 
گرفتن هر چه بیشــتر اقتصاد  در تنگنــا قــرار 

ایران می شود.
بــا این اوصــاف دولت باید مصــارف خود را 
که برای  کاهش دهد. بودجه ای  به شدت 
کارآمد  ســال آینده نیز ارائه شــده، بســیار نا
است؛ زیرا منابع درآمد بسیار خوش بینانه 
است. برای نمونه یک میلیون بشکه نفت 
گرفته شــده و این در شرایطی است  در نظر 
که روز به روز شــاهد افزایش فشار تحریم ها 
اقــدام  هیــچ  دولــت  همچنیــن،  هســتیم. 
گریــزی انجــام  جــدی را در زمینــه مالیــات 
که مالیات می پردازند  کسانی  نداده است. 

کــه  هســتیم  شــاهد  و  هســتند  کارمنــدان 
پرداخــت  خاصــی  مالیــات  مرفــه  قشــر 
جدیــد،  بودجــه  در  همچنیــن  نمی کننــد. 
گردشگری بیش از اندازه  بحث درآمدهای 
گرفته اســت. در  واقعی مورد محاســبه قرار 
گرفته شــده  مجمــوع، درآمدهــای در نظــر 
توســط دولــت، منهــای درآمدهــای نفتــی 
اندکــی بیشــتر از 300 هــزار میلیــارد تومــان 
کننــده هزینه های  کل تامین  کــه در  اســت 
کارمندان و بازنشســتگان اســت. با  حقوق 
کاهــش درآمــد، دولــت موظف اســت  ایــن 
در بودجه های عمرانی و ... دســت اندازی 
کنــد. به هر حال پیش بینی من این اســت 
بــه  نســبت  بیشــتری  بودجــه  کســری  کــه 
گذشــته داشــته باشــیم؛ همین  ســال های 
امر فشــارها را بر مــردم افزایش خواهد داد. 
بــه زودی ارزش  یارانه هــای معیشــتی نیــز 
خود را از دست خواهد داد و همانند همان 
کنون  که ا یارانه 4۵ هزار تومانی خواهد بود 
بــه اندازه ۵ هزار تومــان از ابتدای پرداخت 
ارزش دارد. در آینده شــاهد افزایش بیشــتر 
قیمت ها و افزایش فشــار بر مــردم خواهیم 
که با ســطح عمومی دستمزدها تطابق  بود 
نــدارد و تنگنای بیشــتر برای شــهروندان را 

به همراه خواهد داشت.

گوار  گذار از وضعیت نا  تنها راه 
کنونــی، تغییــر و تحــول رویکرد 
اقتصــاد  خــورده  شکســت 
راهبــرد  در  تغییــر  و  دولتــی 
کشــور خارجــی   سیاســت 
 با حفظ منافع و مصالح ملی 
سیاســت  عرصــه  در  اســت. 
خارجــی چشــم اندازی مثبــت 
بعــد  نیســت.  مشــاهد  قابــل 
آمریــکا  تحریم هــا  آغــاز  از 
میــزان   98 اردیبهشــت  در 
صادرات نفت ایران به شدت 
کــرد و بــه تبع آن  کاهــش پیدا 
نیــز  درآمدهــا  کاهــش  شــاهد 

بودیم  

پرداخت مطالبات 
پیمانکاران

 در اولویت  است

معاون وزیر راه و شهرســازی از احداث شش 
کیلومتــر راه و بزرگــراه در ســطح  هــزار و 800 
کیلومتــر از این  گفــت: 8۵0  کشــور خبــر داد و 
راه هــا تا پایان ســال جاری به بــه بهره برداری 

می رسد.
کدخــدا زاده  ضمــن بیــان اینکه  محمدرضــا 
کیلومتــر   800 و  هــزار  شــش  احــداث  پــروژه 
بزرگــراه و راه اصلــی در دســت اقــدام اســت، 
اظهــار داشــت: پیش بینی می شــود تــا پایان 
کیلومتــر از ایــن راه هــا تکمیــل  امســال 8۵0 
و بــه بهره بــرداری برســد. وی بابیــان اینکــه 
کیلومتــر از پروژه های راه ســازی  کنــون 400  تا
احداث شده اســت، افزود: پرداخت به موقع 
مطالبــات پیمانــکاران ازجملــه اولویت هــای 
راه و  کار وزارت  کــه در دســتور  مهمی اســت 

شهرسازی قرار دارد.
زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  معــاون 
حمل ونقــل وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره 
بــه اینکه مطالبــات پیمانــکاران بســیار زیاد 
کرد: پرداخــت این مطالبات  اســت، تصریح 
شــاخص های  و  اولویت بنــدی  اســاس  بــر 
انجــام  راه  وزارت  ســوی  از  تعیین شــده 
اینکــه  بابیــان  زاده  کدخــدا  می شــود. 
پروژه های با پیشــرفت فیزیکی باال و حیاتی 
در اولویــت تخصیــص اعتبــارات قــرار دارند، 
تکمیــل  بــرای  پیگیــری  کــرد:  خاطرنشــان 
به موقع تمام پروژه های راه سازی در دستور 
بــه  اشــاره  بــا  وی  دارد.  قــرار  نهــاد  ایــن  کار 
برنامه هــای بازدیــد از پروژه هــای راه ســازی 
شــرقی  تقاطــع  پــروژه  کــرد:  بیــان  گرمســار 
گرمســار در مرحلــه نهایی قــرار دارد و فرآیند 

آســفالت و روسازی آن رو به اتمام است.
خبرگزاری مهر

کنفرانس
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کــه سیســتم  • ایــران در شــرایطی قــرار دارد 
تمرکــز  و  بــودن  کوهســتانی  جغرافیایــی، 
کوهستانی،  کشور در غرب و شمال  جمعیت 
ایجاب می کند دسترســی های آسان، ایمن و 

کنیم. سریع را بیش از پیش فراهم 
گاهــی اوقــات در بخش راه، نداشــتن  گــر  •  ا
ابــزار و نداشــتن هزینــه بــرای احــداث تونــل 
باعث می شــد، از ســاخت آن فاصلــه بگیریم 
اما خوشــبختانه در سال های اخیر و در دهه 
گذشــته توجــه ویژه تری به بحث اســتفاده از 

تونل شده است.
کــه در  • دلیــل ایــن توجــه ویــژه ایــن اســت 
حــوزه  در  تونــل  کیلومتــر   330 حاضــر  حــال 
راه و راه آهــن در دســت بهره بــرداری داریــم و 
کیلومتر نیز در دســت ساخت و طراحی   ۵30
معــادل  کنــون  ا هــم  تونــل  ســاخت  اســت. 
که در  آزادراه هــا، بزرگراه هــا و  راه هــای اصلــی 
بحــث ســاخت و مطالعــه 2 برابر شــده اند در 
ایــن حــوزه هم رشــد بیــش از ۵0 درصــدی را 

شاهد هستیم  
• نکتــه حائــز اهمیــت توجــه بــه مطالعــات 
در مســیریابی بــه مهندســی زمیــن شناســی 
اســت تا مسیرهای درستی انتخاب شود، به 
که با این مطالعات عــاوه بر انتخاب  نحــوی 
یک مســیر بهینه، قیمت تمام شــده و هزینه 
را نیز با یک مهندســی ارزشی مورد توجه قرار 

دهیم.

کــه  • در ایــن مســیر نکتــه مهــم ایــن اســت 
گروه هــای اجرایــی در بخــش ســاخت تونل، 
بتوانند به لحاظ علمی، تکنولوژی و عملیاتی 
کار را بــا یکدیگــر همگرا و هم افــزا پیش برده و 
در صحنــه حضور داشــته باشــند. به شــکلی 
که با زبانی مشــترک مســائل موجود در مسیر 
که در اختیــار دارند، اجرا و  ح را با ابــزاری  طــر

کنند. مدیریت 
کار به شکلی صورت  گذشته در نقاطی  • در 
که باعث شــده تا هزینه های نگهداری  گرفته 
موقــت بــاال باشــد، به ایــن دلیل مهم اســت 
از  اســتفاده  بــرای  مطالعــات  بخــش  در  کــه 
مهندســان مشــاور از این تفکر بیشتر تبعیت 
کار خودشــان  کــه مهندســان بایــد در  شــود 
کنار  گون نومهندســی را در  گونا ظرفیت های 
که به شکل یک  گیرند. به صورتی  کار  هم به 
کار مســیریابی و طراحی،  کنــار  گروهــی در  کار 
خ تمام شــده را نیز  بحث اقتصادی و مالی نر
کنتــرل و مورد توجه  در همــان فــاز مطالعات 

قرار دهیم.
کــه نیــاز بــه  • مــا مهندســان زیــادی داریــم 
کار داشــته و از ســوی دیگــر تجهیزات و  بــازار 
که باید در مســیر توســعه ظرفیت و  امکاناتی 

کار استفاده شود. باال رفتن راندمان 
کار  دســتور  در  کــه  پروژه هایــی  از  بعضــی   •
وزارت راه و شهرســازی قــرارداد  آرزوی چنــد 
که  ســاله مــردم یک منطقه اســت. مســیری 

گر یک تونل در آن احداث می شد یا احداث  ا
کوتاه تر و دسترســی  کیلومتــر  شــود، ۵0 تــا 60 

ایمن  و آسان تری خواهند داشت.
•از تمام شرکت های عمرانی دعوت می کنیم 
کنسرســیوم  یــک  موجــود  پروژه هــای  بــا  تــا 
تشــکیل داده تــا فعالیــت در ایــن پروژه ها در 
گیرد. به این نحو یک تعریف  کار قرار  دســتور 
بــرای بازگشــت مالی خواهیم داشــت و بیش 
از ایــن منتظــر بودجه هــای دولتــی نخواهیم 

بود.
• پروژه هــا بســیار و در مقابــل آن مطالبــات 
کــه منتظــر اقدام  اجتماعــی هــم زیــاد اســت 
بایــد  هســتند.  وعــده  جــای  بــه  عملــی 
گفته شــد با یــک مدل جدید  که  همان طــور 
به ســمت ایــن پروژه ها برویم تا هم پاســخی 
روحیــه ای  بــا  هــم  و  دهیــم  مطالبــات  بــه 
متفاوت با افزودن ماشــین آالت و تجهیزات، 
کشــورمان  فرصتــی برای فعالیت مهندســان 

کنیم. فراهم 
جمهــور  رئیــس  موافقــت  بــا   60 دهــه  در   •
گرفتــه شــد تا بــا ایجــاد یک  وقــت دســتوری 
کنسرسیوم داخلی و خارجی، اتوبان تهران- 
شــمال بدون دســت زدن به طبیعت با پل و 
کای  تونــل از امامــه لواســان تــا صاح الدین 
که فقط با  شــمال ختم شــود. یک برش زیبا 
پل و تونل بود اما این مســیر انتخاب نشــد و 
که  کار شــد  بــه جــای آن روی مســیر دیگــری 
گرفتار آن بوده و چاره ای هم جز  سال هاست 

تکمیل آن نداریم. 
•ایــده و پــروژه اتصــال مترو تهران به شــمال 
کار بزرگ شــود.  کشــور می تواند منجر به یک 
گرفته و  که مطالعات اولیه آن انجام  پروژه ای 
کنسرسیوم  گر یک سرمایه گذاری به صورت  ا
بــرای آن ایجــاد شــود عبــور از البــرز بــا حفــر 
گــروه مهندســان  تونل هــای عریــض توســط 
کوتــاه فراهــم  کشــور بــا یــک مســافت  تونــل 
خواهد شــد. از انجمن تونل دعوت می کنیم 
که دارد،  که یکــی از ظرفیت های متعددی را 
کنــد و ایــن  کار توســعه ای متمرکــز  روی ایــن 
گرفته به  کــه مطالعــات اولیه آن صورت  کار را 
که یک پــروژه قابــل اندازه گیری و  فــاز بعدی 
کنــد. به این شــکل  اجرایــی اســت، هدایــت 
را در  کار  ایــن  بــه صــورت عملــی  می توانیــم 
کــه یکــی از نیازهــای  کار قــرار دهیــم  دســتور 

کشور است. مبرم مردم تردد به شمال 

 
شرکت های عمرانی  

برای طرح های موجود
 کنسرسیوم تشکیل دهند

کنفرانس تونل  اظهارات محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در سیزدهمین 
که به همت انجمن تونل ایران در هتل المپیک تهران برگزار شد.
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 نشست
کنفرانس

کنفرانــس بین المللــی پــل باحضــور   پنجمیــن 
صاحب نظــران،  از  جمعــی  دولتــی،  مســئوالن 
و  مهندســین  دانشــجویان،  پژوهشــگران، 
مســئولین  اجرایــی در حوزه هــای ابنیــه فنــی و 
عمران  و متخصصان داخلی و خارجی 26 و 27 
آذرماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.  در 
کنفرانس دانشگاه های تهران، علم  برگزاری این 
و صنعــت، خواجه نصیرالدین طوســی و تفرش 
همــکای داشــتند و هــدف از برگزاری آن بررســی 
پایــش ســامت پل هــا، ایده هــای  موضوعــات 
خاقانه از نظر استفاده از مصالح و تکنولوژی نوین 
در طراحی و ساخت پل ها بود. در این کنفرانس 
کارگاه آموزشــی بــا محوریــت طراحی و  دو روزه 4 
بهســازی پل هــا، پایش ســامت پل، بهســازی 
لرزه ای پل هــا، هیدرولیــک و هیدرولوژی پل ها 
برگزار شد. در آیین افتتاح این کنفرانس، محمد 
اســامی وزیر راه و شهرســازی با ابراز خرسندی از 
برگزاری این رویداد علمی، ایجاد ارتباط تنگاتنگ 
کز تحقیقاتــی با بدنه  فیمابین دانشــگاه ها و مرا
صنعت در جهت رفع نیازهای عمرانی و به ویژه 
ابنیه فنی کشــور را بســیار راه گشــا دانســت. وی 

ضمن اشــاره به هزینه سنگین نگهداری شبکه 
راه های کشور، احصا و بهره مندی از فناوری های 
نوین از جمله نقشه پهنه بندی قیر PG کشور که 
اخیرا توســط وی در مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی رونمایی شد را بسیار مفید ارزیابی 
نمود و استمرار این رویکرد دانش بنیان مبنی بر 
تســریع در رفع نیازهای این حوزه در مرکز مذکور 
را ضروری دانســت. وزیر راه شهرسازی در بخش 
دیگری از ســخنان خود به ارتقای ســرمایه های 
انســانی حــوزه فنی کشــور بــه ویژه دانشــجویان 
رشته های مهندسی به عنوان دیگر راهبرد مؤثر 
در توسعه و نگهداری ابنیه فنی کشور و خصوصا 
پل ها اشاره نمود و در همین رابطه از رئیس مرکز 
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی خواســتار 
فنــی و مستندســازی  بازدیدهــای  هماهنگــی 
پروژه های عظیم وزارت راه و شهرسازی از جمله 
آزاد راه تهران- شمال با همکاری شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل و ســازمان 
راهــداری و حمل و نقل جــاده ای این وزارتخانه 
شد. اسامی در پایان با اهدا لوح از پیشکسوتان 
عرصه مهندسی و پل سازی در کشور  تقدیر کرد.

   نقش بخش خصوصی
       در نگهداری از ابنیه فنی

وزیــر راه وشهرســازی در حاشــیه ایــن همایــش 
و در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره به اینکــه پل ها 
بــه صورت منظم در حــال بازســازی و نگهداری 
هستند، گفت: حدودا 2۵ درصد هزینه نگهداری 
از راه ها، صرف نگهداری از ابنیه فنی مانند پل ها 
و تونل هــا می شــود. وی ادامــه داد: نگهــداری از 
پل ها بــرای ما اهمیت بســیاری دارد. به طوری 
گر الزم باشد بین راه و پل  که در بحث نگهداری ا
بــه خاطر محدودیت منابع یکی انتخاب شــود، 
باید اولویت به پل و تونل داده شود زیرا این ابنیه 
حســاس هســتند و نرخ تضعیــف آن هــا از جاده 
سریع تر است. اسامی با بیان اینکه ایمنی پل ها، 
گفت: بنابراین نگهــداری از  ایمنی مردم اســت، 
پل ها همواره اولویت دارد و جزو اقدامات روزمره 
ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اســت. 
وزیــر راه وشهرســازی در ادامــه بــا اشــاره بــه نیــاز 
گفت: سه دسته از  صنعت به نیروی متخصص 
نیروها با مسئله ساخت تونل و پل ارتباط دارند 

از سوی صاحب نظران  داخلی و خارجی صورت گرفت

معرفی 3 پل برتر کشور در پنجمین کنفرانس بین المللی پل 

پل مش وزان گزنک

 پل کیلومتر  آزادراه اصفهان شیرازپل کابلی سه  بلوطک
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که شــامل بخش طراحی، ســاخت و نگهداری و 
بهره برداری می شوند.

وی ادامه داد: افرادی که قدرت محاسبه، تحلیل 
گرفته  گروه طراحــی جای  و خاقیــت دارنــد، در 
کــه ظرفیــت و خاقیت اجرایــی دارند  و کســانی 
گرفته می شــوند. اسامی با  کار  در بخش اجرا به 
اشاره به ضرورت توجه به مسئله آموزش و تربیت 
گفــت: افراد با  کار در ســه حوزه یاد شــده  نیــروی 
توجــه به اســتعدادهای خود در یکی از این ســه 
کار می شــوند. وی افزود: وزارت  بخش مشــغول 
راه و شهرســازی بــا هــر ســه بخش یاد شــده ســر 
کار دارد و از ظرفیــت آن هــا اســتفاده می کنــد.  و 
تمام این اقدامات توسط بخش خصوصی، نظیر 
تشــکل ها و شرکت های مهندســی مشاور انجام 
می شــود و ســازندگان و نگهداری کنندگان نیز از 
بخش خصوصی هســتند. این شرکت ها باید به 
نوسازی و منابع انسانی از لحاظ فکری و فناوری 
که ریزش و رویش منابع انســانی ما  کنند  توجــه 
همــواره بر اســاس یافته هــای نوین و دانــش روز 

باشد.

  پایش سالمت پل ها
      آغاز شده است

کنفرانــس  پنجمیــن  رییــس  رهایــی  علیرضــا 
گفت: پروژه های  بین المللی پل دراین همایش 
کنون در  کرده ایــم و ا پایش ســامت پل ها را آغاز 
آزاد راه تهران - شــمال در حال اجرا اســت؛ اما با 
توجه به اهمیت موضوع باید ارتباط دانشــگاه و 

مدیران دولتی در این زمینه بیشتر شود.
کنفرانــس  اولیــن    70 دهــه  از  داد:  ادامــه  وی 
بین المللــی پــل آغاز برگزار شــد و در ســال 69 که 
موضــوع جنگ مطــرح بود اما در همان شــرایط 
نیز از 14 کشور محققانی در این کنفزانس حضور 

یافتند و پیشرفت هایی نیز به دست آمد.
رییس کنفرانس بین المللی پل اظهار کرد: برای 
توســعه راه ســازی و راه آهن سرمایه گذاری هایی 
انجام می شود و از مصالح و فناوری های نوین نیز 
استفاده می شــود اما مسئله مهم در این زمینه 
بازرسی، تعمیر و نگهداری است که مغفول مانده 
کــه با تعامل ســازمان راه ســازی به ایــن موضوع 

اهمیت داده شده است.
رهایــی تصریــح کرد: ما با ســازمان حمل و نقل، 
راه آهن و بنیاد مســتضعفان همکاری مناســبی 
داشــته ایم و زمینــه خوبــی بــرای  یــک همکاری 
کــه در این  گرفته اســت  بین دانشــگاهی شــکل 
مســیر دانشــگاه های تهــران، علــم و صنعــت و 
خواجــه نصیــر با ما تعامــل خوبی داشــتند. وی 
کنفرانس  کــرد: 217 چکیــده مقالــه بــه  تصریــح 

کمیتــه علمــی 171  ارســال شــد و پــس از داوری 
مقاله پذیرفته شد. همچنین برای مشکات در 
خصوص خرابی پل ها کارگاه های آموزشی و فنی 
برگزار شــده است و تجربیات موفقی در طراحی، 
ساخت، تعمیر و نگهدای پل ها داشته ایم. عضو 
هیات علمی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر تصریح 
کرد: در این کنفرانس توسعه تعامات بین المللی 
و حضــور محققــان از کشــورهای مختلف زمینه 

همکاری مشترک را آغاز کرده است.

  معرفی 3 پل برتر کشور 
کنفرانس بین المللی پل، مســابقه  در پنجمین 
کــه از میــان 18  انتخــاب پلهــای برتــر برگــزار شــد 
شــرکت طراح و ســازنده پل کشور، سه پل برتر با 
نامهای پل مش وزان )سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای(، پل کیلومتر 214 آزادراه اصفهان 
شیراز )شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
کابلی ســه بلوطک )شــرکت  کشــور( و پل  و نقل 
توســعه منابــع آب و نیــروی ایران( انتخــاب و به 
طراح، مشاور، پیمانکار و دستگاه نظارت آنها لوح 
تقدیر ارائه شد. مراسم اختتامیه این کنفرانس با 
حضور جمع کثیری از متخصصان و اعضا هیات 
کنفرانــس برگــزار شــد. در ایــن مراســم از  داوران 
مشارکت کنندگان خارجی کنفرانس، 1۵ شرکت 
حاضــر در نمایشــگاه جانبــی و اعضــای هیــات 
داوران و ارائه دهندگان مقاالت کلیدی با حضور 
علیرضا رهایی رئیس کنفرانس، شعبان خاوری 
مدیرکل دفتر ابنیه فنی راه های سازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای، فــرزاد حاتمی دبیــر 
کنفرانــس، تــورج تقــی خانــی رئیــس دانشــکده 

مهندسی عمران و محیط زیست تقدیر شد.

  مشخصات سه پروژه برتر 
پل کیلومتر 214 آزادراه اصفهان- شیراز

گروه عمران ایران
پیمانکار پل کیلومتر 214 آزادراه اصفهان- شیراز 
کارفرمــای آن  شــرکت  گــروه عمــران ایــران بــود و 

ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. 
گــروه عمران ایــران از شــرکت راهســازی و عمران 
ایــران، شــرکت مهندســی و ســاختمان شــمس 
عمران، شرکت سد و عمران پارس گستر، شرکت 
کیتــرو عمــران پارســی و شــرکت توســعه و عمران 
مکران تشــکیل شده اســت و دارای رتبه 1 رشته 
 راه و ترابــری، رتبــه 1 رشــته ســاختمان و ابنیــه

 و رتبه 1 آب است. 
پل کیلومتر 214 آزادراه اصفهان-شیراز به عنوان 
کشور است. این پل در  مرتفع ترین پل آزادراهی 
گرفته اســت و 264  حوالی شهرســتان اقلید قرار 

متر طول دارد و شامل سه دهانه با طول میانی 
12۵، 66 و 73 متــر اســت و با توجــه به ارتفاع 110 
کــف دره بــه عنــوان مرتفع ترین پل  متــری آن از 

کشور شناخته می شود.

  پل کابلی سه بلوطک
 شرکت بناسازان سپاهان

شــرکت  بلوطــك  ســه  کابلــی  پــل  پیمانــکار 
کارفرمــای آن وزارت  بناســازان ســپاهان بود و 
نیرو - شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.  
 1374 ســال  در  ســپاهان  بناســازان  شــرکت 
ســاختمانی،  پروژه هــای  اجــرای  منظــور  بــه 
گردیــده و در  راهســازی و تأسیســاتی تأســیس 
بــا دو دهــه تجربــه شــبانه روزی  حــال حاضــر 
دارای پایه 1 رشته ساختمان، پایه 1 رشته راه و 
ترابری و پایه 2 در رشته تأسیسات و تجهیزات 
و پایه ۵ در رشــته آب و پایه ۵ در رشــته نفت و 
کاال  گاز بوده است. این شرکت طراحی، تأمین 
کابلی سه بلوطك بر روی دریاچه  و احداث پل 
کارون 3 را بــر عهده داشــته اســت. مدیرعامل 
ایــن شــرکت مهنــدس مســعود بهرامــی دارای 
لیســانس مهندسی راه و ســاختمان با بیش از 

2۵ سال سابقه است. 
پل کابلی سه بلوطک از نوع کابلی )ترکه ای( و به 
طول 420 متر و در محدوده 3۵ کیلومتری جاده 
کارون  اصلی لــردگان به ایذه و روی دریاچه ســد 
3 ساخته شده است. برای ساخت این پل 800 
کابــل 12 هزار متر  میلیــارد ریــال هزینــه و 181 تن 
کار برده  مکعــب بتــن و 1400 تن ورق فــوالدی به 

شده است.

گزنک   پل قوسی مش وزان 
گزنک شــرکت  پیمانــکار پــل قوســی مــش وزان 
پــل صنعــت کارون بــود و کارفرمای آن ســازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای.
گذشــته  کارون در 10 ســال  شــرکت پــل صنعــت 
پروژه های بســیاری را در اســتان مازندران انجام 
داده اســت و مدیرعامــل آن مهنــدس علیرضــا 
کریمی اســت.  مدیر پروژه پل قوســی مش وزان 
نیــز مهنــدس عبدالحمیــد رضوانی بــود. وی در 
کوتاه با خبرنگار پیــام آبادگران با بیان  گفتگویی 
این که طراحی و ساخت این پل بر عهده شرکت 
کرد: پل 100  کارون بوده است عنوان  پل صنعت 
متــری مــش وزان، از کف دره تا روی دال 7۵ متر 
کید کرد: در مناطقی که گسل  ارتفاع دارد. وی تا
ک ســاخت پل را مخاطره  زیاد اســت و بافت خا
آمیــز می کند اســتفاده از سیســتم قوســی باعث 

کنترل رفتار سازه در زمان زلزله می شود. 
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 نشست

افزایــش  و  شهرنشــینی  وســعت  بــا  امــروزه 
قیمــت زمیــن در شــهرهای پیشــرفته دنیــا، 
کوچک  آپارتمان هایــی بــا متراژهــای خیلــی 
وجــود  بــه  آپارتمــان«  »اســتودیو  نــام  بــا 
آپارتمان هــا،  ایــن  دیگــر  نــام  اســت.  آمــده 
کــه بــا توجــه به  کارا« اســت،  »آپارتمان هــای 
اینکه ایــن آپارتمان هــا، تمامی مایحتاج یک 
واحــد آپارتمانــی را در حداقــل فضای ممکن 
دربــر می گیرند، نام گذاری صحیح و مناســبی 

است.
اســتودیو آپارتمــان یک مفهوم جدید اســت 
که محبوبیت آن در سراســر جهان به سرعت 
رو به افزایش اســت. در این نوع آپارتمان ها، 
در  آشــپزخانه  و  خــواب  اتــاق  اتاق نشــیمن، 
یــک فضــا بــا یکدیگــر ترکیب شــده اســت. در 
ایــن آپارتمان هــا هیــچ دیــواری بیــن فضاهــا 
برای تفکیک آنها از هم وجود ندارد. هرچند 
کــه در برخــی از طراحی هــا بــرای جداســازی 
فضاهــای خدماتی مثل آشــپزخانه از فضای 
کــردن فضــای  خــواب و اســتراحت یــا مجــزا 
اســتراحت در خانه های مشترک از نیم دیوار 

آپارتمان هــا  اســتودیو  می شــود.  اســتفاده 
نســبت به آپارتمان های سنتی بسیار ارزان تر 
هستند و مزایا و معایب خاص خود را دارند.
مســاحت این آپارتمان هــا معمواًل بین 2۵ تا 
4۵ مترمربــع اســت. البتــه آپارتمان هایــی به 
مراتب کوچک تر از این متراژ نیز درکشورهایی   
جمله ژاپن،کــره جنوبــی و چندیــن پایتخت 

اروپایی وجود دارد.
کــه بــرای خریــد و  عــاوه بــر قیمــت پایینــی 
از  اســت،  نیــاز  اســتودیو آپارتمان ها  اجــاره 
لحــاظ هزینه های ماهانه قبوض نیز نســبت 
کم هزینه تر و  بــه آپارتمان های ســنتی بســیار 
کوچک  مقــرون به صرفه تر هســتند. به دلیل 
گــرم و ســرد  بــرای  آپارتمان هــا،  ایــن  بــودن 
کمتری  کــردن فضــای داخلی آنهــا به انــرژی 
نیــاز اســت؛ از ایــن رو در مصرف انرژی بســیار 
بــه  همچنیــن  هســتند.  مقرون به صرفــه 
دلیــل ادغام شــدن فضاها، یــک منبع نوری 
کند؛  می توانــد چندیــن فضــا را با هم روشــن 
بنابراین در این آپارتمان ها انرژی برق بســیار 

کمتری استفاده می شود.

همچنیــن، موقعیت مکانی ایــن آپارتمان ها 
آنهــا  تقاضــای  رفتــن  بــاال  دلیــل  معمــواًل 
مرکــز  در  گرفتــن  قــرار  می شــود.  محســوب 
شــهر یا در نقاطی از شــهر با دسترســی آسان 
بــه وســایل حمل ونقــل و ســایر امکانــات، از 
آپارتمان هــا  اســتودیو  خصوصیــات  جملــه 
اســت. به طــور مثــال آمــار جمعیــت ژاپن در 
بیــش  ســال 2000 میــادی نشــان می دهــد 
کشــور ژاپــن در  کل  از 70 درصــد از جمعیــت 
گویا،  کا، نا شــش شــهر توکیو، یوکوهاما، اســا
حــال  در  شــده اند.  متمرکــز  کــوب  و  کیوتــو 
 9 بــه  نزدیــک  توکیــو  شــهر  جمعیــت  حاضــر 
میلیون نفر اســت و بــه عنوان یکی از مقاصد 
کشــور شناخته شده  اصلی مهاجرت در این 
اســت. همراه با مهاجرت افراد از روستاها به 
کارخانه ها و شرکت های  شهرها و اشتغال در 
صنعتی در سال های 19۵0 تا 1960 میادی، 
افزایــش چشــمگیر شهرنشــینان ژاپــن منجر 
به تقاضای بیشــتر برای واحدهای مسکونی 
شــد. لذا، بــه جهت ایجاد تناســب بین افراد 
کن در شــهرها نوع ســکونت از خانه های  ســا
ویایــی به واحدهای آپارتمانــی تغییر یافت. 
آپارتمانــی،  واحدهــای  عرضــه  افزایــش  بــا 
از ســکونت  نــوع  ایــن  بــه  نیــز  افــراد  تمایــل 

افزایش یافت. 
از ســایر عوامــل موثــر در بــاال رفتــن تقاضــای 
افراد برای واحدهــای اقامتی با متراژ پایین، 
کشور و تمایل آنان  کاهش سن جمعیت این 
بــرای اســتقال و زندگــی جــدا از ســایر افــراد 
خانــواده بــوده اســت. از این رو، تقاضــا برای 
کاهش و  خانه های بزرگ با هزینه های باالتر 
کوچک افزایش  متعاقبــًا تقاضای خانه هــای 
کــه تعداد خانه های مناســب  یافــت. از آنجــا 
بــرای تعــداد یــک یا دو نفــر در ژاپــن در اواخر 
کم بود، ساخت وساز  دهه 90 میادی بسیار 
گســترده و  کوچک بســیار  این آپارتمان های 
گیر شــد. تمایز ژاپن و خصوصًا شهر توکیو  فرا
از ســایر شــهرهای دنیا، در ظهــور واحدهای 
 10 از  کمتــر  متراژهــای  بــا  و  کوچــک  بســیار 
مترمربع در سال های اخیر در این شهر بوده 

است. 
همان طور که قابل حدس است، میزان زمان 
ج از منزل و استفاده  مشــغولیت افراد در خار
گســترش  کاربــردی از محل اقامت، در  صرفــًا 
کنان  ایــن واحدها بی تاثیر نبوده اســت. ســا
شــهر توکیو و بسیاری دیگر از شهرهای ژاپن، 

گزارش

 پدیده جدید ساخت و ساز؛ 
تاریخچه ای از  »آپارتمان های کارا«
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کار و فعالیت در روز مشــهور   به باالترین میزان از 
هســتند، از ایــن رو، یــک واحــد آپارتمانی بســیار 
کوچــک با حداقل امکانات اســتراحت برای این 

کفایت می کند. افراد 
در آلمــان، اولیــن پــروژه آپارتمان های اســتودیو 
شــهر  در  پیمانــکار  یــک  توســط   2011 ســال  در 
کــه  فرانکفــورت صــورت پذیرفــت. بــا وجــودی 
ایجــاد  و  پــروژه  ایــن  فــروش  می رفــت  انتظــار 
مســکونی  واحدهــای  از  این گونــه  تقاضــای 
مــاه  یــک  از  کمتــر  در  لیکــن  باشــد،  زمان بــر 
تمامی واحدهــای ایــن پروژه به فروش رســیدند 
و در حــال حاضر پروژه های ســریالی توســط این 
کشور  پیمانکار و پیمانکارهای مشابه در سراسر 

آلمان انجام می پذیرد.
طراحی اولیه این آپارتمان ها به منظور استفاده 
نه تنهــا  ولــی  پذیرفــت،  صــورت  دانشــجویان 
کارمندان و شاغان فرانکفورت  که  دانشجویان 
نیــز از خریــد و اجــاره ایــن اســتودیو آپارتمان هــا 
کشــورها  کردنــد. برخــاف بســیاری از  اســتقبال 
کــه به دالیل متعــدد از جمله شــرایط نامطلوب 
زندگی افراد، حداقل متراژ آپارتمانی را در قوانین 
کرده اند، آلمان  کشــوری خــود تعیین و تصویــب 
هیــچ محدودیتــی در حداقــل متــراژ واحدهــای 
کــه متــراژ نرمــال و  ســاختمانی نــدارد. هرچنــد 
متعــارف آپارتمــان بــرای یــک فــرد تنهــا در ایــن 
کشور، بین 40 تا ۵0 مترمربع تعریف شده است.
متقاضیان اصلی استودیو آپارتمان ها در آلمان، 
که از طرفی قدرت خرید و اجاره  کســانی هستند 
طــرف  از  ولــی  ندارنــد  را  بــزرگ  آپارتمان هــای 
دیگــر، بــه میزانــی از شــرایط مطلــوب برخــوردار 
کــه حاضــر بــه زندگــی در اقامتگاه های  هســتند 
کــه  معناســت  بدیــن  ایــن  نیســتند.  دولتــی 
از  آلمانــی  جوانــان  را  متقاضیــان  ایــن  عمــده 
کارمنــدان مجرد تشــکیل  جملــه دانشــجویان و 
می دهند. در ســال های اخیر تمایل این دســته 
بــه  می تــوان  علی الخصــوص  جامعــه  افــراد  از 
که خانه اولیه آنها غیر از شــهر ســکونت  افــرادی 
کوچک  آنهاســت، به واحدهای آپارتمانی بسیار 
بــا متــراژ 20 تــا 30 مترمربــع بســیار افزایــش پیدا 
کســانی  کــرده اســت. این دســته از افراد معمواًل 
کــه بــرای ادامه تحصیــل یا اشــتغال به  هســتند 
کــرده و در این  شــهرهای مهــم آلمــان مهاجرت 

کن شده اند شهرها سا
1 دی-صما

ســاختمان های  احــداث  روزهــا  ایــن 
دایره ای شــکل به سرعت در سراسر جهان 
گســترش اســت؛ معمــاران طرفدار  در حال 
ایــن نــوع طراحــی اغلــب از مصالــح پایــدار 
در فرآیندهــای ســاخت وســاز خــود بهــره 

می گیرند.
گزارش اخبار ساختمان، امروزه ساخت  به 
کمتر به مصالح،  بناهای دوار بــه علت نیاز 
چرخــه دوار انــرژی، مقاومــت در برابر زلزله 
کنتــرل طبیعــی دمــا، دریافــت  و طوفــان، 
بیشــتر نــور طبیعی و پایــداری از محبوبیت 
ویــژه ای در بیــن معمــاران برخــوردار شــده  

است.
واقــع   Triodos Bank اداری  ســاختمان 
کشــور هلنــد از جملــه  در منطقــه Zeist در 
بــی نظیرتریــن ســازه های دایــره ای شــکل 
که با هدف  احداث شــده تا به امروز اســت 
ایجــاد پایداری در منطقه بنا شــده  اســت. 
معمــاران در طراحی بانــک Triodos تاش 
بــه  را  رفتــه  هــدر  میــزان مصالــح  کرده انــد 
صفر برســانند و بــه همین منظــور از چوب 
بــه عنــوان مــاده اصلی در ســاخت آن بهره 
چوبــی  ســاختمان  ســازندگان  گرفته انــد. 
طبیعــت  از  الهــام  بــا   Triodos دایــره ای 
پیرامــون ایــن ســازه پایــدار را در درخت هــا 
کرده اند؛  گیاهان ســبز بســیاری محصــور  و 
فضــای  یــک  همچــون  ســازه  بــام  پشــت 
گیاهــان  گل هــا و  ســبز عمومی پوشــیده در 
چــوب  نوعــی  کــه  بومی اســت  زیبایــی 
مقــاوم دورتــا دور آن هــا را پوشــیده اســت. 

اســتفاده از چــوب مقاوم CLT در ســاخت 
ســتون ها و پایه هــای ســازه های دایــره ای 
کــرده اســت.  پایــداری آن هــا را دوچنــدان 
گل ها در سراســر ســازه ها به  گیاهان و  وفور 
گویی طبیعت اطراف به  که  گونه ای اســت 
گســترش یافته است. از  داخل ســاختمان 
کــه مصالح معمولی نظیــر بتن و فلز  آن جــا 
قابلیــت بازیافت و اســتفاده دوباره را ندارد 
در نتیجــه منجــر به متابولیســم می شــود، 
بنابراین، معماران در ســاخت سازه چوبی 
دایــره ای شــکل Triodos Bank از بیــش از 
که  گرفتند  16۵ هزار تخته چوب CLT بهره 
این نوع چوب قابلیت بازیافت و اســتفاده 

دوباره در سازه های بعدی را دارد.
در نتیجه ساختمان دایره ای پایدار منطقه 
Zeist هلند، عاوه بر بانک اداری به عنوان 
یک منبع ذخیره مصالح ســاختمانی عمل 
کار برده شــده در  که تمام چوب به  می کند 
آن بدون هیچ تلفاتی قابل استفاده دوباره 
کرده انــد میــزان  اســت. ســازندگان تــاش 
مصرف انرژی در سازه های دایره ای شکل 
منطقــه Zeist هلنــد را به حداقل برســانند 
که اســتفاده از شیشه برای نمای سازه ها و 
هدایت نــور طبیعی به داخل از این طریق 
باعــث شده اســت معمــاران در رســیدن به 
هدف خود نزدیک تر شــوند. عــاوه براین، 
گیاهی باعث عایق بندی سازه ها  پوشــش 
در مقابــل ســرمای شــدید و خنک ســازی 

گرما می شود. آن ها در فصل 
13 آذر-ایمنا  

چرا در آینده ساختمان ها 
دایره ای خواهد شد؟




