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بــرای  مناســب  قیمــت  بــا  مســکن  ســاخت   
مــردم بخصــوص بــرای تأمین مســکن اقشــار 
در  اصلــی  محورهــای  از  یکــی  کم درآمــد، 
برنامه های دولت سیزدهم اعالم شده است.
راهبردهای اعالم شــده از ســوی وزیر محترم 
دولــت  می دهــد  نشــان  شهرســازی   و  راه 
ســاخت  قبلــی  برنامه هــای  هــم  می خواهــد 
مســکن را ادامه دهد، هم قصد دارد فعالیت 
بخــش مســکن را افزایــش دهــد. بــرای اینکه 
افزایــش  را  مســکن  بخــش  فعالیــت  دولــت 
دهد، باید عملکرد دوسویه ای داشته باشد. 
نخســت اینکــه از تمام ظرفیت هــای موجود 
که برای  کند  برای ســاخت مسکن اســتفاده 
ایــن هدف، به تعبیری بخش خصوصی باید 

کار اجرای مسکن شود.  وارد بازار 
بــرای ساخت وســاز  بایــد  اینکــه دولــت  دوم 
کــه تورم زا نباشــد، یعنی  کند  مدلــی را پیــاده 
کــه بــه مســکن مهر وارد شــد  همــان ایــرادی 
کــه موجــب افزایــش تــورم شــده اســت، ایــن 
گــر  برنامه هــا اثــرات تورمــی نداشــته باشــد. ا
پتانســیل مناسب برای ســاخت تجهیز شود 
و مــدل مناســبی  نیز بــرای اجــرا برنامه ریزی 
شــود، با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر، 
ح، می تــوان به مدل  بــا رفع مشــکالت آن طر
بهتــری بــرای ســاخت مســکن در ســال های 
که  کرد. ســؤال این اســت  آینــده دســت پیدا 
آیا دولت می تواند ساخت وســاز مســکن را  با 

کند؟  این حجم  در بازه  زمانی مد نظر اجرا 
 بــا توجــه بــه تجربــه مســکن مهــر، می تــوان   
کــه  دولــت بــا یــک برنامه ریــزی  بیــان نمــود 
مناســب و اســتفاده از منابــع و تــوان موجود 
کشــور می توانــد بــه این مهم دســت یابد.  در 
هــم  دیگــری  تجربه هــای  دیگــر  ســوی  از 
ماننــد ساخت وســاز در شــهرهای اقمــاری یا 
کشور  کارنامه ساخت وساز   شهرک ســازی در 

کــه بــه اجــرای ایــن برنامــه قوت  وجــود دارد 
که برنامــه جدید  می بخشــد، با ایــن تفــاوت 
دولــت یعنــی ســاخت یــک میلیــون مســکن 
در ســال قرار اســت با مقیاس بزرگتری انجام 

شود.
 برای ســاخت مســکن در این مقیــاس، باید 
برنامــه و مدل هــای مختلفــی در اجــرا پیــاده 
گر  دولت بخواهد  که ا شــود. نکته این اســت 
یــک میلیون مســکن را  در ســال بســازد باید 
ســرعت ســاخت را بــاال ببــرد. بــرای افزایــش 
از  می توانــد  دولــت  ساخت وســاز،  ســرعت 
روش هــای مختلف صنعتی ســازی اســتفاده 
گــر ســاخت مســکن بــه روش ســنتی   کنــد. ا
کرد گیــرد، دو مشــکل  بــروز  خواهــد   صــورت 
و  کار  اجــرای  زمانبنــدی  مشــکل  اولیــن   
دومیــن مشــکل نیــاز به حجم بــاالی مصالح 
اســت. پس دولت برای ساخت یک میلیون 
و  بهینه ســازی  روش هــای  از  بایــد  مســکن 
کنــد. در دنیــا و در  صنعتی ســازی اســتفاده 
کشــور ما نمونه هایی از این نوع ســاخت اجرا 
شــده اســت، مانند پروژه مســکن مهــر واوان 
که به روش صنعتی ۱۵۰۰ واحد  در اسالمشهر 
مســکونی بــا ســرعت ســاخته شــد. بنابرایــن 
دولــت بــرای اینکــه بتوانــد زمــان را از دســت 
ندهد باید سرعت ساخت را باال ببرد و روش 
فنی مناســب برای این ساخت اتخاذ نماید.    
بــی شــک در روش هــای طراحــی و اجــرا باید 
گیرد. نکته مهمتر  ایــن نکات مورد توجه قرار 
تأمیــن منابــع مــورد نیــاز بــرای ســاخت یــک 

میلیون مسکن است.
گرچــه تــدارک مصالــح، موجب فعال شــدن  ا
تولیــد در بخش هــای صنعتــی می شــود امــا 
کنترل شــود.  ح هم  بایــد مباحــث تورمــی طر
نکتــه مهــم بعــدی تأمیــن منابــع مالــی برای 
گر اســتفاده  از پتانســیل بخش  اجــرا اســت. ا

خصوصی برای ســاخت مد نظر باشــد باید از 
دو جنبه این پتانســیل اســتفاده شــود: یکی 
کاری این بخش است.  اســتفاده از پتانسیل 
قابــل ذکــر اســت در حــال حاضــر بیــش از  ۵۰ 
هــزار شــرکت پیمانــکاری  و ۴۳۰۰ مهنــدس 
که توانایی  مشــاور تعیین صالحیت شــده اند 
کارها را دارنــد.  موضوع مهم   طراحــی و اجــرا 
دیگــر تأمیــن مالــی بــا اســتفاده از پتانســیل 

بخش خصوصی است.
مالــی  تأمیــن  از  بخشــی  می توانــد  دولــت   
اســتفاده  دهــد،  انجــام  ســرمایه  بــازار  از  را 
تهاتــر  از  اســتفاده  متقاضیــان،  منابــع  از 
دولــت  بودجــه  از  اســتفاده  ســازندگان،  بــا 
دیگــر  روش هــای  تــورم(...  ایجــاد  )بــدون 
تأمیــن مالــی اســت. در حــال حاضــر دولــت 
که یک  بایــد برنامــه ای متقــن تدوین نمایــد 
و  مالــی  فنــی،  تــوان  از  اســتفاده  آن  ســوی 
کاری بخــش خصوصــی و یــک ســوی آن هم 
گــر برنامه هــا بــا  برنامه هــای اجرایــی باشــد. ا
مختلــف  شــرایط  و  جوانــب  گرفتــن  نظــر  در 
می شــود  نزدیــک  هــدف  بــه  شــود   تدویــن 
در غیــر این صورت برنامه به ایجاد تورم و دور 

شدن از هدف اصلی  منجر می شود.
توجــه بــه معیارهــای مختلــف در طراحــی و 
ح مهم  نیز ضروری اســت، از  اجــرای  این طر
جملــه توجه به شــرایط اقلیمی و جغرافیایی 
که در  هر منطقه می تواند یکی از نکاتی باشد 
کشــور به  ســاخت مســکن در نقــاط مختلف 
گیرد.  عنوان یک معیار اصلی مورد توجه قرار 
کشــور  وجود اقلیم متفاوت در نقاط مختلف 
و توجــه بــه بافــت  اجتماعــی و  فرهنگــی  هــر 
منطقه می باید در طراحی و احداث مســکن 
به  دقت مورد نظر مسئولین امر باشد. قطعا 
طراحــی  یکســان و یکنواخــت بــرای تمامــی 
کشور  اســتان ها  و مناطق شهری و روستایی 

تغییر شیوه های اجرایی 
برای تولید انبوه مسکن             

سرمقاهل
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کارآیــی و مناســب بــودن  نــه تنهــا  از منظــر 
باعــث عــدم تحقــق اهــداف برنامــه احــداث 
مســکن  می شــود  بلکه نمی تواند به احداث 
ســازه مناســب برای سکونت اقشــار مختلف 

مردم بیانجامد.
توجه به اینکه ســاخت مسکن مثال در نقاط 
شــرق  و  جنــوب  بــه  نســبت  کشــور  شــمالی 
بــرای  مختلفــی  معیارهــای  کشــور  غــرب  و 
و  یــک معیــار مهــم  را دارد   اجــرا  و  طراحــی 
اساســی در طراحــی و اجــرا اســت.  نمی توان 
معیارهــای  براســاس  کــه  ســکونت گاهی 
مناســب یک مســکن  در یــک ناحیه اقلیمی 
طراحی شــده، برای اسکان متقاضیان دیگر 
کشــور  مورد اســتفاده قرار داد.   نقاط اقلیمی 
 ایــن معیارهــا از نــوع مصالــح ، شــکل و روش 
ســاخت تــا چگونگــی اســکان متقاضیــان را 

می باید در برداشته باشد.
اما نکته مهم دیگر چگونگی ســاخت با توجه 
به فصول مناسب احداث است. به دلیل آب 
و هــوای اقلیمــی مختلف در ایــران و اختالف 
کاری بایــد بــرای تحقیق  در فصــول مختلــف 
زمان برنامه،  چگونگی و مناسبت ترین زمان 
شــروع   و پایــان احــداث در مناطــق  مختلف 
کشــور نیــز مدنظــر طراحــان و ســازندگان  قرار 
گیــرد. بــرای ایــن منظــور روش هــای مختلف 
احــداث مســکن بایــد در طــول اجــرا و بــرای 
نقاط مختلف کشور تعیین و بکار گرفته شود.
خ مختلــف  لــرزه خیزی و توجه بــه بالیای  نــر
کشــور نیــز معیار مهــم دیگری در  طبیعــی در 
طراحــی و اجرا اســت. براســاس آیین نامه ها 
کشــور بایــد در طراحی  مختلــف بــرای نقــاط 
کثر ایمنــی و پایداری  ســازه ها بــا رعایــت حدا
آنهــا در مقابــل زلزلــه و دیگــر بالیــای طبیعــی 
مدنظــر باشــد. آیین نامه هــای مربوطــه باید 
گیرند تا مشــکالتی  بــه دقــت مورد  توجه قرار 
کشور   مثل خرابی های سازه ها در زلزله غرب 

مجدداً  بروز نکند.
در ســاخت مســکن روســتایی عالوه بر توجه 
بــه نــکات  فــوق بایــد  معیارهــای دیگــری از 
جملــه  امــکان اســکان  مناســب دام و دیگــر 
کشــور نیز  مولفه هــای زندگی  در روســتاهای 
به خوبی مدنظر بوده،  مسکن احداث شده 
گــروه مهم از متقاضیان  بتوانــد نیازهای این 

مسکن را برآورد نماید.
 نوسازی بافت های روستایی کشور و احداث 
مسکن مناســب برای این اقشار زحمت کش 
کشــور  بایــد در برنامــه احــداث  مســکن در 
کارها باشد. چنانچه در روستاهای  سرلوحه 
کشــور مســکن مناسب با زیرســاخت های به 

گــردد قطعــا می توانــد  کارآمــد  احــداث  روز و 
کشــور به  از مهاجــرت بــی رویه به شــهرهای 
میــزان قابــل توجهــی بکاهد و از ســوی دیگر 
فعالیت هــای  توســعه  و  رشــد  بــه  می توانــد 
روســتایی و بــه ویــژه باال بــردن فعالیت های 
کشاورزی  و دامپروری  اشتغالزایی  در بخش 
که بســیار  و دیگــر صنایــع و حــرف روســتایی 
موثــر  و  مهــم  کشــور  اقتصــادی  رشــد  بــرای 

هستند بیانجامد.
بــدون تردید مســئولین محتــرم در وزارت راه 
و شهرســازی بــه تمامی معیارهای ذکر شــده 
کامــل دارنــد و از درس آموخته هــای  اشــراف 
مســکن مهــر و احداث مســکن در شــهرهای 
کشــور و دیگــر طرح هــای  اقمــاری و جدیــد 
یــک  از  بیــش  احــداث  در  مســکن  احــداث 
میلیــون مســکن در ســال بــرای رســیدن بــه 
اهــداف برنامــه ای طــرح اســتفاده خواهنــد 

کرد. 
کــه امــروز بــه یــک دغدغــه  امــا ایــن مســئله 
اساســی برای بخــش خصوصی مبدل شــده 
که این حجم مسکن را چه  اســت این اســت 
کنند و  کســانی می خواهند طراحی و احداث 
کســانی با چه معیارهایی می خواهند بر  چه 

کنند؟ آنها نظارت 
حجــم  ایــن  ســاخت  و  طراحــی  بی تردیــد 
مســکن بــدون توجه بــه ظرفیت های بخش 
و  ســاختمان  صنعــت  در  کشــور  خصوصــی 
توجه به معیارهای فوق از  منظر ســندیکای 
شرکتهای ســاختمانی ایران سرانجام خوبی 

نخواهد داشت. 
مشــارکت  بــر  مبنــی  زمزمه هایــی  گرچــه  ا
کشــورهای ترکیه  پیمانکاران و ســازندگانی از 
و چیــن در روزهــای اخیــر بــرای مشــارکت و 
در  مســکن  میلیــون  یــک  از  بیــش  احــداث 
غیــر  ســازمانهای   و  نهادهــا  کنــار  در  ســال 

خصوصــی  و دولتــی شــنیده می شــود و ایــن 
کشــور ناامید  اخبــار بــرای بخــش خصوصــی 
واثــق  رجــاء  امــا  اســت  آزاردهنــده  و  کننــده 
کمیت  که مســئولین امــر در دولت و  حا دارد 
کامل  قطعــا از توان بخــش خصوصی اطــالع 
دارنــد و بی تردیــد برنامه هایــی  را تدویــن و 
کــه در ایــن امــر خطیــر  اجــرا خواهنــد نمــود 
بنگاه هــای  و  نهادهــا  مــردم،  مشــارکت  از 

کشور ، بهره الزم را  ببرند.  خصوصی 
کشــور به خوبی  که بخش خصوصی  درحالی 
کار بــرای مشــارکت با دولت  ظرفیــت و تــوان  
خدمتگزار  برای احداث این حجم مسکن در 
کشــور  را دارد  استفاده از  این  نقاط مختلف 
ظرفیــت و تــوان بایــد در برنامه هــای مدنظــر 
دولتمــردان بــه ویــژه بخــش سیاســتگذاری 

دولت  باشد.
صحبت این نیست که از فضای رقابتی  دوری 
شــرکت های  ســندیکای  چنانچــه  جســت، 
ســاختمانی ایــران همــواره بــه وجــود فضای 
کارهــا عمرانــی و اجرایــی  رقابتــی در تمامــی 
کشــور آن هم   با شــرایط یکســان  و  مســاوی  
کــه در آن  امــکان رقابــت ســالم مهیــا باشــد 
که  کیــد دارد بلکه ســخن اصلی این اســت  تا
کشور  در پرتو  برکات  وقتی دانش مهندســی 
ناشی از انقالب اسالمی به درجه خودکفایی  
کارگران  و خودباوری رســیده  و مهندســین و 
ایرانــی می تواننــد بزرگتریــن و پیچیده تریــن 
ســازه های مهندسی را در ایران و دیگر نقاط 
کنند چــرا بایــد در برنامــه ای به  جهــان اجــرا 
ایــن مهمــی از نظــر اســکان اقشــار مختلــف 
کشــور، تــوان اعضــای ایــن ســندیکا و دیگــر 
بنگاه هــا و شــرکت های بخــش خصوصــی به 

چشم نیاید و مورد استفاده قرار نگیرد. 
به هر حال ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
ایــران بــه عنــوان قدیمی تریــن  تشــکل مــردم 
کشــور و اعضــای این تشــکل  نهــاد مهندســی 
مهندســی آمادگــی خــود را بــرای مشــارکت در 
کشــور  برنامه هــای دولــت در توســعه و آبادانی 
همــواره اعــالم نموده اند و با فــراغ بال و آمادگی 
کامل منتظر فراخوان دولت برای انجام وظیفه 
که در تمــام دوران  هســتند. انجام وظیفــه ای 
کشــور در قبــل و بعــد از انقــالب در  ســازندگی 
سازه های مختلف در جای جای ایران اسالمی 
نمــود یافتــه و امــروز باعث افتخار و ســربلندی 
کارگــران خدوم صنعــت احداث  مهندســین و 
بــوده اســت. چنیــن افتخــاری قطعًا بــا  توجه 
بیشتر  دولت  به ظرفیت بخش خصوصی برای 
مشــارکت  در اجــرای این برنامه تــداوم خواهد 

داشت. 

بی تردید طراحی و ساخت این 
به  توجه  بدون  مسكن  حجم 
خصوصی  بخش  ظرفیت های 
ساختمان  صنعت  در  کشور 
از   فوق  معیارهای  به  توجه  و 
شرکتهای  سندیكای  منظر 
سرانجام  ایران  ساختمانی 

خوبی نخواهد داشت.
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شــــــانگهای همــــــکاری های   ســــازمــــــان 
 )Shanghai Cooperation Organization(  
بــرای  کــه  اســت  میان دولتــی  ســازمانی 
همکاری های چندجانبه امنیتــی، اقتصادی 
و فرهنگــی تشــکیل شده اســت. این ســازمان 
در ســال ۱996 توســط رهبــران چین، روســیه، 
تاجیکســتان  و  قرقیزســتان  قزاقســتان، 
پایه گــذاری شــد. اندکــی بعــد، ازبکســتان هــم 
به این ســازمان پیوســت و این ســازمان رسما 
به »ســازمان همــکاری شــانگهای« تغییــر نام 
داد. چیــن و روســیه دو عضــو تاثیرگــذار در این 
سازمان هســتند و نقش اصلی و تعیین کننده 
را ایفــا می کننــد. از بــدو تاســیس، بــه مــرور بــر 
تعداد اعضای دائم این سازمان افزوده شد؛ به 
کشورمان به عنوان  که با اضافه شــدن  طوری 
عضــو دائم این ســازمان در تاریخ ۱۷ ســپتامبر 
کشــور  ۲۰۲۱، تعــداد اعضــای اصلــی آن بــه 9 
رسید. در حال حاضر عالوه بر ایران، کشور های 
کستان،  هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پا
ازبکســتان، اعضــای  روســیه، تاجیکســتان و 
شــانگهای  همکاری هــای  ســازمان  اصلــی 
کشــور افغانســتان، بــالروس و  هســتند و ســه 
کشور  مغولســتان به عنوان عضو ناظر و شــش 
کامبــوج،  ارمنســتان، پادشــاهی  آذربایجــان، 
نپال، ترکیه و سریالنکا نیز از شرکای گفت وگوی 

این سازمان محسوب می شوند.
همــکاری  ســازمان  ناظــر  و  عضــو  کشــورهای 
تولیدکننــده  بیشــترین  هــم  روی  شــانگهای 
کننــده انــرژی در جهــان هســتند.  و مصــرف 
ســازمان  ایــن  عضــو  کشــورهای  مســاحت 
ســطح  چهــارم  یــک  حــدود  مجمــوع    در 
کشــور  خشــکی های زمین اســت. همچنین 9 
عضو ســه میلیــارد و ۱۵۴ میلیون نفر جمعیت 
کــه  تقریبا ۴۲ درصد جمعیــت جهان را  دارنــد 

شامل می شود. 
ماهیــت حضــور ایــران در ســازمان همــکاری 
مهــم  نکتــه  و  اســت  اقتصــادی  شــانگهای 
که چگونه با حضور در این سازمان  اینجاست 

مــی تــوان از اقتصاد بهره برد. بررســی وضعیت 
کشــورهای عضــو ســازمان  اقتصــادی برخــی 
همــکاری شــانگهای نشــان مــی دهــد قدرت 
کــه ایــن موضــوع   خریــد آنهــا افزایــش یافتــه 
مــی تواند به تجارت بیشــتر آنها بــا ایران منجر 
کشــورها با ایران  شــود. در ضمــن برخی از این 
گفتــه  هــم زبــان و هــم فرهنــگ هســتند. بــه 
کارشناســان اقتصادی، عضویت دائم ایران در 
سازمان همکاری شانگهای می تواند تحوالت 
اقتصادی را به دنبال داشــته باشــد. به طوری 
کاالهایی  کننده  کشورها مصرف  که اغلب این 
هستند که امکان تولید آن در ایران وجود دارد 
کــه با برخی از آنها همســایه هســتیم  و از آنجــا 
کاهــش   هزینــه حمــل و نقــل تــا حــد زیــادی 

می یابد. 
روســیه، شــریک راهبردی و اســتراتژیک ایران 
کشــور ایران توانســت  اســت و بــا حمایــت این 
به عضو اصلی ســازمان همکاری شانگهای در 
بیایــد. روســیه همکاری نظامــی با ایــران دارد 
و در بخــش اقتصــادی نیــز مراوداتــی دارنــد و 
البته همکاری نظامی ایران و روســیه بیشتر از 
کارشناســان در  که  همــکاری اقتصادی اســت 
ایــن باره می گویند در صورت افزایش مبادالت 
در  ایــران  حضــور  امــکان  کشــور  دو  تجــاری 
نمایشگاه های بین المللی روسیه وجود دارد و 
می توان از این طریق مشتریان اروپایی یافت. 
محصوالت کشاورزی از جمله نیازهای روسیه 
کشــورهای  که ایــران در این زمینه جزو  اســت 

صادرکننده است.
در  ایــران  عضویــت  معتقدنــد  کارشناســان 
ســازمان همکاری شانگهای به تنهایی موانع 
کنــار نمی زنــد امــا ایــران مــی تواند با  تحریــم را 
کشورهای عضو این سازمان همکاری های دو 
که  جانبــه زیــادی انجــام دهد؛ به ایــن صورت 
ایــران بــا چین مــراودات خود را بدون واســطه 
کنون تنها ســند همکاری دو  که تا انجام دهد 
کنون عضویت  کشــور برای اجــرا مدنظر بــود و ا
ایــران در ایــن ســازمان نیز به قــدرت راهبردی 

که عضو ناظر  کشورمان می افزاید. ایران زمانی 
بود پیشــنهاد داده بــود برای مکانیزم مواجهه 
کاری  با تحریم های اعضای شــانگهای، ســاز و 
که به عضویــت در آمده،  کنون  تعیین شــود و ا
مــی توانــد خــود، پیشــنهاددهنده اصلــی این 
کشورهای  که اغلب  موضوع باشد. ضمن این 
عضــو ســازمان همــکاری شــانگهای مصــرف 
کننــده نفت هســتند و ایــران مــی تواند تامین 

کننده انرژی این کشورها باشد.
گون  گونا ایران به دلیل موقعیــت آب و هوایی 
و همچنیــن دارا بودن معــادن مختلف امکان 
کشــاورزی و صنعتی را  کاالهــای  تولیــد اغلــب 
کافــی اســت بــرای تولیــدات خــود چند  دارد و 
مشتری پر و پا قرص در نظر بگیرد. ایران امکان 
کشورهایی  کشــاورزی به  صادرات محصوالت 
مانند روسیه و کاالهای صنعتی و نیمه صنعتی 
کشــورهای  و خدمــات فنــی مهندســی را بــه 
کستان  قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پا
و ازبکســتان دارد. البتــه همــکاری اقتصــادی 
ایران با کشورهای چین، هند و روسیه قدمت 
فراوان دارد و از چند سال پیش با این کشورها 
تفاهــم نامه هایی برای افزایــش حجم تجارت 
کمی معادالت  امضا شد اما بازگشت تحریم ها 
را برهــم زد ولــی تجارت در همان ســطح قبلی 
باقــی مانــد. حاال ایــران رفع تحریم ها و شــروع 
کرات را دنبال می کند تا با کشورهای عضو  مذا
ســازمان همکاری شــانگهای بتواند مــراودات 

بیشتری داشته باشد.

موانع 
بــا همــه اینهــا آنچــه تــا حــدودی امــکان دارد 
بهره برداری و بهره مندی از منافع این عضویت 
را در حوزه هــای اقتصــادی، تجــاری، پولــی و 
کاهــش دهــد، قــرار داشــتن نــام ایــران  بانکــی 
که مانع جدی  درفهرســت ســیاهFATF  است 
در مبادالت پولی بانکی ما محسوب می شود. 
از سوی دیگر مناقشات و کارشکنی های آمریکا 
در ادوار گذشته و تحمیل تحریم های ظالمانه 
چه در چارچوب برجام و چه به شکل ثانویه از 
دیگــر موانع عدم تحقق انتظــارات ایران از این 

سازمان در آینده است.
کــه این اتفــاق مهم و قابــل اعتنا در  امــا حال 
گام  حــوزه سیاســت خارجــی بــه عنــوان یــک 
موثــر و قابــل تقدیــر رقــم خــورده اســت بایــد 
منتظر باشــیم تا ببینیم آیا دولت سیزدهم به 
جهــت تحقــق اهداف خــود در نگاه به شــرق 
مــی توانــد مناقشــات با غــرب را حــل نماید یا 
گروگان مناقشــات با  نــگاه به شــرق همچنان 

غرب می ماند.

پیمان شانگهای؛ 
دروازه ای به سوی اوراسیا

 و شرق آسیا

صاد  �ت ا�ت
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به گفته دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی 
کشــورهای عضو ســازمان  کــه  ایــران در حالــی 
شــانگهای و آســیای میانه بــازاری ۷۰ میلیارد 
دالری بــرای خدمــات فنــی مهندســی دارند، 
کنــون تقریبــا هیچ  ســهم ایــران از ایــن بــازار تا
که ایــران به  بــوده اســت. ایــن در حالی اســت 
عنــوان یکــی از کشــورهای پیشــرفته در حــوزه 
کــه در ســال های  خدمــات فنــی - مهندســی 
اخیــر پروژه هــای مهمــی چــون آزادراه تهران-
شمال با ویژگی های پیچیده آن، آزادراه غدیر، 
سدهای کارون ۳ و ۴، خط آهن قزوین-رشت 
که از روی بخشــی از دریاچه ســد منجیل عبور 
کــرده و یک شــاهکار زیبای مهندســی اســت، 
بزرگراه دو طبقه صدر، تونل توحید، تونل البرز 
در قطعــه ۲ آزادراه تهــران -شــمال و بســیاری 
پروژه هــای دیگــر از ســوی مهندســان ایرانی را 
به جهانیان معرفی کرده است، می تواند سهم 
بزرگی از پروژه های عمرانی مهم دنیا اخذ کند.
اینک با الحاق به سازمان شانگهای به عنوان 
عضــو اصلــی، فرصت مناســبی فراهم شــده تا 
ایرانــی، در صــدور  پیمانــکاران  ظرفیت هــای 
کشــورهای  خدمــات فنی-مهندســی در بــازار 
عضو سازمان فعال شود. به خصوص که چین 
در اجــرای پــروژه کمربنــد-راه مصمم تــر شــده 
و می توانیــم بخشــی از فعالیت هــای عمرانی و 
زیرســاختی این ابتکار را به سمت شرکت های 

ساختمانی ایرانی منتقل کنیم.
 خبرگــزاری مهــر در همین زمینــه مصاحبه ای 
ســندیکای  دبیــر  گالبتونچــی  ایــرج  دکتــر  بــا 
کــه  شــرکتهای ســاختمانی انجــام داده اســت 

مشروح آن به شرح زیر است. 

ظرفیت ۱۵۰ میلیارد دالری صادرات فنی 
مهندسی شرکت های ایرانی

گالبتونچی دبیر ســندیکای شــرکت های  ایرج 
گفــت وگــو بــا خبرگــزاری مهر با  ســاختمانی در 
اشــاره به ســفر هفته جــاری رئیــس جمهور به 
تاجیکســتان برای حضور در اجالس ســازمان 
صــادرات  دربــاره  شــانگهای  همکاری هــای 
کشــورهای  خدمات فنی-مهندســی به حوزه 
کــرد:  اظهــار  روســیه  و  میانــه  آســیای   ،CIS

بازارهــای اطــراف مــا ماننــد آســیای میانــه و 
بازارهای منطقه ای در شرق و غرب کشورمان، 

بازارهای اصلی و هدف ما هستند.
کشــورهای  وی افزود: در حوزه آســیای میانه، 
محصــور در محــدوده CIS همگــی در بخــش 
راه  راهســازی،  ماننــد  زیرســاخت ها  توســعه 
آهن، جاده، ســاختمان ســازی و ســد سازی، 
خوبــی  بــازار  کــه  مواجهنــد  کمبودهایــی  بــا 
بــرای صــادرات خدمــات فنی-مهندســی مــا 
کــرده اند؛ برای دســتیابی بــه بازارهای  ایجــاد 
کشــورها، باید  فنــی مهندســی هر یــک از ایــن 
که  گرفت  مختصــات و ویژگی هایــی را در نظــر 
از جملــه آنهــا، اختالفــات درونی برخــی از این 
کشورها با یکدیگر است. وی گفت: ظرفیت کل 
شرکت های فنی مهندسی ایران ۲.۵ میلیون 
میلیــارد تومان معادل ۱۴۰ تــا ۱۵۰ میلیارد دالر 
کشورهای  که بخشــی از آن می تواند به  اســت 

عضو اجالس شانگهای هدایت شود.

مختصات ورود به بازار خدمات فنی 
مهندسی آسیای میانه

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی گفت: 
بــا توجه بــه روابط خــوب و نزدیــک اقتصادی 
 CIS کشــورهای حــوزه کــه برخــی  - سیاســی 
و اتحادیــه اوراســیا ماننــد ارمنســتان بــا ایــران 
دارند، پیمانکاران ما می توانند به بازار توسعه 
در  شــوند؛  وارد  کشــور  ایــن  زیرســاخت های 
ازبکســتان به عنوان عضو ســازمان شانگهای 
هم مشــکلی بــرای ورود نداریم و شــرکت های 
پیمانــکاری ایرانــی بــه راحتــی ورود می کنند و 

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران: 

سهم صفر ایران 
از بازار ۷۰ میلیاردی 
فنی مهندسی 
سازمان شانگهای

آسیای  مانند  ما  اطراف  بازارهای 
در  منطقه ای  بازارهای  و  میانه 
شرق و غرب کشورمان، بازارهای 

اصلی و هدف ما هستند.

فنی  شرکت های  کل  ظرفیت 
میلیون   2.۵ ایران  مهندسی 
تا 1۵0  تومان معادل 140  میلیارد 
از  بخشی  که  است  دالر  میلیارد 
عضو  کشورهای  به  می تواند  آن 

اجالس شانگهای هدایت شود.
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شــرایط پذیــرش شــرکت های ســاخت و ســاز 
ایرانی سریع تر انجام می شود. اما در قزاقستان 
و آذربایجــان بــه دلیل آنکه تأثیرپذیــری آنها از 
کشورهای دیگر بیشتر است، تحریم های ایران 
را جدی تر می گیرند و شرایط ورود شرکت های 
گرچه  پیمانکاری ایرانی سخت تر شده است. ا
در قزاقســتان بــه خصوص در حوزه راهســازی 
پیمانکارانــی از ایران پروژه های نســبتًا مهمی 
را بــه انتهــا رســانده انــد در حال حاضــر هم در 
قزاقســتان پروژه هــای عمرانــی داریم امــا ورود 
بــه بازار خدمات فنی مهندســی آنهــا به دلیل 
اینکــه باید مجــدداً تأیید صالحیت شــوند، با 
کار  که  مشــکالت ناشی از تحریم ها روبرو است 

کرده است. را سخت 
وی ادامــه داد: در تاجیکســتان، پیمانــکاران 
ایرانــی بیشــتر در حــوزه آب، انتقــال خط لوله 
کــرده انــد؛ قبــاًل ورود بــه  آب و سدســازی ورود 
تاجیکستان و صادرات خدمات مهندسی به 

این کشور راحت تر بود.
گالبتونچی درباره بازار خدمات فنی مهندسی 
کشــور بــه دلیل  کــرد: این  ترکمنســتان اظهــار 
نیــز داشــتن  و  تــر  راحــت  داشــتن دسترســی 
کشــورمان، قرابت بیشــتری با  مرز مشــترک با 

کشــورهای  پیمانکاران ایرانی دارد نســبت به 
پیرامونــی خــود هــم در خصــوص راهســازی، 
گازی  مســتعدتر اســت؛ با این حال اختالفات 
که ما در  ایــران و ترکمنســتان مانع از آن شــده 
بازار ترکمنســتان بــه خصوص راهســازی ورود 

کنیم.

جایگاه عجیب ترکیه در صادرات خدمات 
مهندسی دنیا با درآمد باورنکردنی ۴۵۰ 

میلیارد دالری
وی رقیــب اصلــی ایــران در حــوزه CIS را ترکیه 
دانســت و یادآور شــد: در طول ۴۰ ســال اخیر، 
بیشــترین صــادرات خدمــات فنی مهندســی 
ترکیه به روســیه بوده اســت؛ ترکیه حدود ۴۵۰ 
میلیارد دالر حجم خدمات فنی مهندسی در 
که ۲۰ درصد آن را  طول ۴۰ ســال داشته است 
کرده است. ترکیه ۱9۳۰ پروژه  به روســیه صادر 
که حجم  عمرانی در روســیه انجام داده است 
مبــادالت آنها 66 میلیارد دالر بوده اســت. در 
قزاقســتان ۲۸۰ پروژه با ۲۱.۵ میلیارد دالر اجرا 
کرده است؛ این کشور در آذربایجان ۳6۳ پروژه 
کرده  عمرانــی بــه ارزش ۱۱.۵ میلیــارد دالر اجرا 
گرجســتان با ارزش  اســت؛ ترکیه ۲۰۵ پروژه در 
۴.۵ میلیــارد دالر معــادل یــک و نیــم درصــد 
صــادرات خدمــات فنی مهندســی آنهاســت؛ 
ترکیــه 9۸۷ پروژه عمرانی به ارزش ۴۷ میلیارد 
دالر در ترکمنستان اجرا کرده که معادل حدود 
۱۴ درصد کل صادرات خدمات فنی مهندسی 
کشــور بوده اســت؛ ترکیه ای ها مجموعًا ۷  این 
کــرده انــد. ۴۰  هــزار و 9۵۰ پــروژه در دنیــا اجــرا 
شرکت مهندسی ترکیه در میان ۲۰۰ شرکت برتر 
کشــور توانسته  مهندســی دنیا قرار دارند؛ این 

دومین صادرکننده مصالح ساختمانی شود.
که در حوزه  گفت: بنابرایــن بازاری  گالبتونچی 
صــدور خدمات فنی-مهندســی در باالی ســر 
مــا وجود دارد، ظرفیتی بیــن ۵۰ تا ۷۰ میلیارد 

دالری است.

سهم ایران از صادرات خدمات مهندسی 
به CIS چه قدر بوده است؟

کرد: شــرکت های مهندســی ایران  کیــد  وی تأ
در ۴۰ ســال اخیــر در ازبکســتان ۳ پــروژه، در 
تاجیکســتان 6 پروژه عمرانی، در قزاقستان ۷ 
کدام  پــروژه و در ترکمنســتان و آذربایجــان هــر 
تنها یک پروژه اجرا شده است. در فدراسیون 
که این  روســیه هم هیچ پروژه ای نداشــته ایم 
موضــوع با روابط خوب سیاســی ما با روس ها 

 ترکیه ای ها مجموعاً 7 هزار و 9۵0 
 40 اند.  کرده  اجرا  دنیا  در  پروژه 
میان  در  ترکیه  مهندسی  شرکت 
200 شرکت برتر مهندسی دنیا قرار 
دومین  توانسته  کشور  این  دارند؛ 
صادرکننده مصالح ساختمانی شود.

 بنابراین بازاری که در حوزه صدور 
باالی  در  فنی-مهندسی  خدمات 
سر ما وجود دارد، ظرفیتی بین ۵0 

تا 70 میلیارد دالری است.

گو
�ت گ�ف
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 نشست

در تناقــض اســت امــا بــا وجــود آنکــه روابــط 
سیاســی ترکیــه و روســیه ماننــد روابط تهــران-
مسکو نیست، اما توانسته اند در بازار روسیه ورود 

کرده و حدود ۲ هزار پروژه عمرانی اجرا کنند.

۳ دلیل برای عدم توفیق ایرانی در سهم 
خواهی از بازارهای خدمات مهندسی

انجمــن صادرکننــدگان  عضــو هیــات مدیــره 
خدمــات فنــی - مهندســی درباره علــت عدم 
کسب بازار این خدمات اظهار  توفیق ایران در 
کــرد: یکــی از دالیــل آن نبــود حمایــت از طرف 
دولت هــا بــوده اســت البتــه بــه نظــر می رســد 
دولت ســیزدهم بــه دنبال احیــای این بخش 
کــه صــادرات  اســت؛ علــت دیگــر ایــن اســت 
اولویت هــای  فنــی - مهندســی در  خدمــات 
کشــور قرار نداشته است؛ علت سوم  صادراتی 
هم این است که باید به شرکت های مهندسی 
کیفی و  کنیم تا بــا ارتقای ســطح  کمــک  خــود 
ســازمانی خــود بتوانند با رقبای اصلی شــامل 

ترکیه و چین رقابت کنند.

۵۴ هزار شرکت خدمات فنی مهندسی 
داریم!

وی بــا بیان اینکه ما در ســال بیــش از ۲۰۰ هزار 
کــه در قالب  غ التحصیل مهندســی داریم  فــار
شــرکت های جدید، بنگاه هــای خدمات فنی 
حاضــر  حــال  در  می کننــد؛  ایجــاد  مهندســی 
بیش از ۵۰ هزار شــرکت پیمانکاری رتبه بندی 
 ۳۵۰۰ و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  در  شــده 
که حدود ۵۴ هزار شرکت  شــرکت مشاور داریم 
صالحیــت  تأییــد  مهندســی  فنــی  خدمــات 
شــده و دارای رتبه هستند تعدادی هم تأیید 
صالحیت نشــده هســتند؛ بنابرایــن در داخل 
کار نیست  کشــور برای این حجم شــرکت دیگر 
و چاره ای جز صادرات خدمات فنی مهندسی 
کســتان، عراق و  به حوزه CIS، افغانســتان، پا

جنوب خلیج فارس نداریم.

درآمد ۳۲ میلیارد دالری ایران از صادرات 
خدمات مهندسی در ۴۰ سال اخیر

گالبتونچــی نقــش دولــت را برداشــتن موانــع 
بازارهــای  در  مهندســی  شــرکت های  حضــور 
و  عنــوان  منطقــه  مهندســی  فنــی  خدمــات 
که شــروع فعالیت  کرد: از ســال ۱۳۷۳  تصریح 
از  بعــد  مهندســی  فنــی  خدمــات  صــادرات 
انقالب به صورت رســمی است تا سال ۱۳9۸، 
کل صــادرات خدمــات فنــی مهندســی ما ۳۲ 

میلیارد دالر در قالب 9۰۰ پروژه بوده است.

پاکستان؛ عضو سازمان شانگهای است 
ولی فقط یک پروژه آنجا اجرا کرده ایم

وی اولین صادرات خدمات فنی مهندسی بعد 
از انقــالب را اجــرای پــروژه راهســازی در منطقه 
کستان معرفی کرد و گفت: اما بعد  سیســتان پا
کســتان نداشــتیم و  از آن دیگــر پــروژه ای در پا
نتوانســتیم ایــن حضــور را ادامــه دهیم؛ ضمن 
گرفتن پروژه هــای عمرانی در  اینکه بــه دالیلی، 
کســتان چندان راحت نیســت. دبیر انجمن  پا
مشــکل  بزرگتریــن  ســاختمانی  شــرکت های 
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی را ناتوانــی 
شــرکت های ایرانــی در اخذ ضمانــت نامه های 
گر  کرد و افــزود: ا کشــور بیــان  بانکــی در خارج از 
دولت می خواهد در بازارهای آسیای میانه فعال 
شــود، باید اول مشکل اخذ ضمانت نامه های 
کرات سیاسی برطرف کند. بانکی را از طریق مذا

بیشترین درآمد از صادرات خدمات 
مهندسی را از عراق داشته ایم

وی بیشــترین میــزان صــادرات خدمــات فنی 
مهندســی ایران را در ۴۰ سال بعد از انقالب به 
کرد: ۴۰ شرکت ایرانی 6۰  عراق دانســت و بیان 
که ظرفیت  کرده اند  کشور اجرا  پروژه را در این 

کرده است. ۵ میلیارد دالری ایجاد 

ظرفیت صادرات خدمات مهندسی 
ایرانی ها: ۱۵۰ میلیارد دالر

کل  ایــن فعــال صنعــت ســاختمان، ظرفیــت 
 ۲.۵ را  ایــران  مهندســی  فنــی  شــرکت های 
تــا ۱۵۰  میلیــون میلیــارد تومــان معــادل ۱۴۰ 
کرد: ما پتانســیل  میلیــارد دالر اعــالم و تصریح 
تــا ۱۵۰ میلیــارد دالری و بــه همیــن انــدازه هم 

گر فقــط ۲۰ درصد  که ا بازارهــای هــدف داریم 
ایــن ظرفیــِت بــزرِگ خدمــات فنی مهندســی 
کشــور  صــادر شــود، تــا ۲۵ میلیــارد دالر بــرای 

ساالنه ارزآوری دارد.

اردوغان در تهران قبل از دیدار با روحانی 
با پیمانکار ترکیه ای مسکن مهر پرند و 

پردیس دیدار کرد
گالبتونچــی بــا انتقــاد از اینکــه یــک دســتگاه 
بــه طــور خــاص متولــی صــدور خدمــات فنی 
گفت: ۱۷ دستگاه در حوزه  مهندسی نیســت 
قبیــل ســازمان  از  فنــی مهندســی  خدمــات 
توســعه تجــارت، صندوق ضمانت صــادرات، 
وزارت  شهرســازی،  و  راه  وزارت  نیــرو،  وزارت 
نفــت و… دخیلند اما یک نهــاد متمرکز مانند 
شورای عالی صادرات خدمات فنی مهندسی 
فنــی  خدمــات  صــدور  حــوزه  در  بتوانــد  کــه 
 مهندســی، اســتراتژی ســازی و برنامه ریــزی 
کنــد تــا بــر اســاس آن برنامه هــای حمایتــی   
جــاری شــود، نداریم. صــادرات خدمات فنی 
مهندســی نبایــد در ســفرهایی بــا این ســطح 
بایــد  بلکــه  باشــد،  المجالــس  زینــت  کالن، 
کشورمان از پیمانکاران ایرانی  مقامات ارشــد 
کشــورهای  کننــد؛ وزیــر راه ترکیــه به  حمایــت 
مختلف سفر می کند تا بتواند برای شرکت های 
مهندســی ترکیــه ای پــروژه بگیــرد. بــه عنوان 
مثــال وقتی اردوغان رئیس جمهور ترکیه وارد 
تهران شــد، قبل از دیدار با حســن روحانی، با 
مدیر شــرکت »کــوزو« پیمانکار ترکیــه ای پروژه 
مســکن مهر شــهرهای جدید پرنــد و پردیس 
که ســیگنال حمایت از این شــرکت  کرد  دیدار 

را به دولت ایران می داد.
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کشــور« بــا تدوین و  »نهــاد تعامــل؛ ثمــره یک قــرن فعالیــت مهندســی در 
گــردآوری »مهنــدس غالمحســین حمــزه مصطفــوی«، از مدیــران ارشــد 

ستادی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.
کشــور« مــروری بــر  »نهــاد تعامــل؛ ثمــره یک قــرن فعالیــت مهندســی در 
کشــور و حاصــل تجربــه  دســتاوردهای یکصــد ســال صنعــت مهندســی 
گــردآوری آن را »مهنــدس غالمحســین  کــه تدویــن و  ارزشــمندی اســت 
حمــزه مصطفــوی«، از مدیران ارشــد ســتادی ســازمان برنامــه و بودجه 
کتاب مجموعــه ای از مقــاالت بیش از  کشــور عهــده دار بوده اســت. ایــن 
۲۰ نفــر از بزرگان و پیشکســوتان صنعت احداث و مستندســازی دو دهه 
فعالیت نهادهای مدنی این صنعت در تعامل با سازمان برنامه و بودجه 

است.
کتــاب بــه قلــم تعــدادی از پیشکســوتان  مقــاالت منتشــر شــده در ایــن 
 صنعت احداث از جمله چون مهندس غالمحســین حمزه مصطفوی، 
یــاد مهنــدس بهاءالدیــن ادب،  زنــده  مهنــدس جــواد خوانســاری، 
مهندس منوچهر ملکیانی فرد، مهندس محمدرضا انصاری، مهندس 
 غالمرضــا شــافعی، آقــای عطاالــه آیــت الهــی، مهنــدس احمــد خــرم، 
مهندس احمد تائب، مهندس نسرین ابوالحسنی، زنده یاد مهندس 
حسن سعادتمند، مهندس مهدی محزون، مهندس عزت اله خواجه 
نــوری، مهنــدس پرویــز تیــوای، دکتــر محمدحامــد امــام جمعــه زاده، 
کبر هوشمند،  دکتر فروزان  مهندس میرفرید مصطفوی، مهندس علی ا
عبدالهــی نمین،  مهندس ســیروس وقایع نــگار، مهندس حمیدرضا 

دهکردی مقدم، مهندس علی آزاد و ... است.

نهــاد تعامــل نمونه بــازری از مردم ســاالری در برنامه ریــزی و پدیدآوری 
ح هــای عمرانی و روایت موفقیت بخش خصوصی در تصمیم ســازی  طر

کشور است. و برنامه ریزی برای آبادانی 
و  نشــیبی یکصــد ســاله مهندســان  و  فــراز  پــر  راه  روایتگــر  کتــاب  ایــن 
کــه در آن مردمی تریــن نیروهــای متخصــص در  کشــور اســت  آبادگــران 
کشــور وارد  قالــب تشــکل های ۱۸ گانه به ســازمان برنامه ریزی و توســعه 
شــده اند، تــا قالــب »نهــاد تعامــل« تــوان مهندســی خــود را در خدمــت 

اهداف برنامه ریزان قرار دهند.
کتاب حاضر ثمره مستندســازی علمی و مدیریــت دانش در حوزه نظام 
فنــی و اجرایــی و بــا نــگاه بــه ســال ها تجربــه تعامــل بخــش خصوصی و 
دولتــی اســت و بیانگــر یکــی از توفیق هــا در فرآینــد توســعه ایرانــی و در 
بومی کردن مفهوم مشارکت در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا 
کــه در دو دهه اخیر بخــش خصوصی در نظام  به شــمار مــی رود. جایی 

گره خورده است. تصمیم گیری با بخش دولتی در صنعت احداث 
کتاب طی مراسمی از سوی شورای هماهنگی  که این  شایان ذکر است 
تشکل های مهندسی با حضور نویسندگان آن و نمایندگان تشکل های 
اجتماعــات جامعــه  در ســالن   ۱۴۰۰ روز دوشــنبه ۸ شــهریورماه  عضــو 

مهندسان مشاور ایران رونمایی شد.
کتــاب »نهاد تعامل« به صــورت مجموعه مقاالت و همچنین متضمن 
وزیــری قطــع  در  و  صفحــه   300 در  توضیحــات  و  گزارش هــا   برخــی 
 با یک دیباچه و شــش فصل از ســوی انتشــارات مهندســین مشــاور 

ح منتشر شده است. پایاب طر

نهاد تعامل؛
 ثمره یک قرن فعالیت مهندسی  در کشور

ر �ش
�ف
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گردهمایــی  ادامــه  در  ســمینار  ایــن 
از  کــه یکــی  ایتالیــا  Cernobbio  در  چرنوبیــو 
کشــور است  گردهمایی های بســیار مهم این 
گردهمایی چرنوبیو با تمرکز بر  تشــکیل شــد. 
مسایل اقتصاد جهانی و به عنوان مقدمه ای 
کنفرانــس بــزرگ ســالیانه MED  )دیالوگ  بــر 
که توســط وزارت  در مدیترانه( تشــکیل شــد 
خارجــه ایتالیا و دانشــگاه علوم سیاســی این 

کشور در سطح بین المللی برگزار می گردد.
پرونــی  جوزپــه  آقــای  همایــش  ایــن  در 
ایتالیــا  ســفیرکبیر    Guiseppe Perrone 
در ایــران ضمن ابراز خوشــحالی از اســتقبال 
گسترده از این سمینار با تماشاچیانی متجاوز 
بر 6۵۰ شــرکت ایرانی و ایتالیایی در صنعت و 
کننده حاضر،  کلی بالغ بر هزار شرکت  به طور 
گردهمایــی صحبــت  در مــورد هــدف از ایــن 
که محوریت این سمینار  کرد. وی اعالم نمود 

بــر موضــوع بســیار مهــم "توجــه بــه محیــط 
زیست و مصرف بهینه انرژی" و با تمرکز بر دو 
 قسمت می باشد، بخش اول با رویکرد روابط

کشــور بــه   دو جانبــه سیاســی-اقتصادی دو 
کنونی سیاسی-دیپلماتیک  تحلیل ساختار 
کنونــی منطقه و   می پردازد. بررســی مســایل 
اهمیــت  دارای  هســته ای  انــرژی  وضعیــت 
که ایتالیا باور دارد تفاهم در برجام  است چرا 
کلیدی  درثبات و امنیت منطقه بسیار موثر و 
اســت. وی ثبــات امنیــت منطقــه را بســتری 
 دانســت بــرای همکاری هــای دوجانبــه بهتر

مشــترک  مشــکالت  ســایر  بــه  رســیدگی  در   
جهانی ازجمله محیط زیست. 

آقــای Perrone بخش دوم این ســمینار را نیز 
بخش توســعه اقتصادی با رویکرد اقتصادی 
کــه با حضــور نمایندگان  پایــدار معرفی نمود 
بــه  کشــور  دو  خصوصــی  بخــش  و  دولت هــا 

در سمینار دو جانبه ایران و ایتالیا مطرح شد

حرکت به سمت مصرف بهینه انرژی
 در صنعت ساخت و ساز 

آقای جوزپه پرونی سفیرکبیر ایتالیا :
بررسی مسایل کنونی منطقه و 

وضعیت انرژی هسته ای دارای اهمیت 
است چرا که ایتالیا باور دارد تفاهم 

در برجام درثبات و امنیت منطقه 
بسیار موثر و کلیدی است. وی ثبات 

امنیت منطقه را بستری دانست 
برای همكاری های دوجانبه بهتر در 

رسیدگی به سایر مشكالت مشترك 
جهانی ازجمله محیط زیست.

خ 29 شــهریور ماه  ســمینار دو جانبــه ایــران و ایتالیا روز دوشــنبه مور
مصــادف با 20 ســپتامبر 2021 بــا موضوع روابط سیاســی-اقتصادی و 
 با تمرکز بر بهینه ســازی مصرف انرژی به ویژه انرژی های تجدیدپذیر،

 به صورت نیمه مجازی و نیمه حضوری تشکیل گردید. برگزارکنندگان 
ایــن ســمینار ســفارت ایتالیــا در ایــران، انجمــن مدیران فنــی اجرایی 

ایتالیا Ambrosetti ، و دفتر تجارت ایتالیا ITA  بودند. 
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تحلیــل روابــط دو جانبــه خواهــد پرداخــت 
و ابــراز نمــود "در ایــن بخــش تمرکز بــر حرکت 
بــه ســمت اقتصــادی ســبز اســت بــه ویــژه با 
توجه به ســابقه همکاری های ایران و ایتالیا 
در صنعــت ســاختمان، اولویــت مــا در حــال 
حاضــر بــرای همکاری بــا ایران در این اســت 
 کــه چطــور بــه ســمت مصــرف بهینــه انــرژی

 در صنعت ساخت و ساز حرکت نماییم."

تفاهم در بازنگری برجام؛
قدم اول در ایجاد ثبات در منطقه

سیــــــــــاســـــــــــی بخــش  سخـــــــــــنران    اولیــن 
  دکـــــــتر      Ugo Tramballi  عــــــــــضو ارشــد 
 دانشــگاه علوم سیاســی ایتالیا، به اهمیت 
و پرداخــت  ایتالیــا  و  ایــــــــــــــــــران   روابــط 
کنونــی  افغانســتان بــا توجــه بــه وضعیــت    
 و حکومــت طالبــان، امــکان ایجــاد ثبات در 
که قــدم اول آن تفاهم  منطقــه توســط ایران 
گردید.  در بازنگری برجام می باشــد را متذکر  
که در حال حاضر با دکتر  وی همکاری هایی 
خارجــه  وزارت  محتــرم  معاونــت  ســجادپور 
ایران صورت می پذیرد را بسیار حائز اهمیت 

دانست.

کاظم سجادپور، معاون   دکتر سیدمحمد 
اهمیــت  نیــز  ایــران  خارجــه  وزیــر  محتــرم 
گردیده و  کشــور را متذکــر  روابــط سیاســی دو 
همکاری هــای فعاالنه اخیــر را مورد قدردانی 
قــرارداد و بــا توجــه بــه حضــور ایــران در چند 
کنفرانــس مهــم بیــن المللــی  ســال اخیــر در 
ایــن  MED  )دیالــوگ در مدیترانــه(، مســیر 
سمینار دوجانبه را به سمت چگونگی بهبود 

و توسعه روابط ایران و ایتالیا متمرکز نمود. 
کــرد: دارایی با ارزش مــا در روابط  وی اعــالم 
کــه مداخالت  کشــور این اســت  دوجانبه دو 
رابطــه  ایــن  در  تاثیــری  هیچــگاه  جانبــی 
نداشــته و در زمینه هــای مختلــف به صورت 
کشــور به همکاری  که دو  شــفاف سالهاســت 

می پردازند.
 وی مهــم تریــن دارایی این رابطــه را افرادی 
که چــه در دولت ها و چــه در بخش  دانســت 
ایــن  توســعه  در  هاســت  ســال  خصوصــی 
کرد  کید  روابــط صادقانــه تالش می کننــد و تا
امــروزه همین افــراد در توســعه فعالیت های 
 اجرایی موثر هستند. دکتر سجادپور با اشاره
 به وضعیت افغانستان و لزوم برقراری امنیت 
رابطــه  هرگونــه  نقــش  منطقــه،  در  ثبــات  و 
دوجانبه ای را به مثابه یک اتاق فکر دانست 
امــکان  بــا  فضاهایــی  ایشــان  همراهــی  کــه 

همکاری بسیار موثرتر را فراهم می سازد.

مرور وضعیت ایران در دوران پسابرجام
  آقــای حمیــد بیــات ســفیر محتــرم ایران 
که  در ایتالیا ســخنران ســوم از ایــن پنل بود 
به مــرور وضعیت ایــران در دوران پســابرجام 
پرداخــت. وی بــا وجود مشــکالت اقتصادی 
شــرکت های  شــکوفایی  دوران،  ایــن  در 
بــا  ویــژه  بــه  ایرانــی  اتکایــی  خــود  و  ایرانــی 
کارآفرینی هــای بســیار در نســل جدیــد را بــه 
شــرکت هــای ایتالیایی اعالم نمــود و توصیه 
گــذاری تکنولــوژی های  ک  کــرد تــا بــه اشــترا

جدید با ایران بپردازند. 
ابــراز  ایتالیــا  ایــران در  بــه عنــوان ســفیر  وی 
که با وجود شــرایط سخت  خوشــحالی نمود 
از  بســیاری  پســابرجام  در  کــه  اقتصــادی 

شــرکت های ایتالیایی را مجبور به ترک ایران 
از  بســیاری  کــه  می نمایــد  مشــاهده  نمــود، 
این شــرکت ها همچنان رابطــه خود را حفظ 
نمــوده و عالقه منــد و آمــاده ادامــه همکاری 

خود با ایران می باشند.

 دکتــر Nicola Pedde مدیــرکل موسســه 
آخریــن  نیــز  ایتالیــا  در  جهانــی  تحقیقــات 
سخنران از این پنل بود که اهم صحبت های 
کــه  تمرکــز داشــت  ایــن موضــوع  بــر  ایشــان 
و  پشــتیبانی  و  ســمیناری  چنیــن  تشــکیل 
کی از  حضــور پررنــگ شــرکت هــا در اینجــا حا
که همه بر موفقیت زودهنگام  امیدی اســت 
صحبت هــا در مــورد برجــام دارنــد. وی یکی 
را  تفاهــم  ایــن  افتــادن  تاخیــر  بــه  از دالیــل 
دو انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران و 
آمریــکا دانســت. بــه اعتقــاد او تمامی طرفین 
هســتند.  تفاهمی جدیــد  بــه  عالقه منــد 
Pedde با اشــاره به وضعیت روابط عربســتان 
ســایر  و  یمــن  متحــده،  امــارات  صعــودی، 
تنش هــای موجــود در منطقــه، جمع بنــدی 
همکاری هــای  در  ثبــات  چگونــه  کــه  نمــود 
بین المللی با ایران و رســیدن به یک تفاهم، 
مورد نیاز تمامی کشورهای منطقه می باشد.

فرصت های ایران برای تولید 
و تبادل انرژی

بخش بعدی این ســمینار با تمرکز بر مسائل 
اقتصادی برگزار شد.

 Luca Miraglia در ایــن بخــش ابتدا دکتــر 
مدیرقســمت خاورمیانــه انجمــن مدیــران 
ایتالیــا Ambrosetti  ضمــن مدیریــت پنل، 
گردهمایی  گردیده در  ح  به مرور مسایل مطر
که ۱۳ شهریور  چرنوبیو Cernobbio  پرداخت 

گردیده بود.  ۱۴۰۰ برگزار 

 دکتر مجید میرهاشــمی، معاون سیاســی 
دفتــر ریاســت جمهــوری اولین ســخنران در 
کــرد:  بــا توجــه  کــه عنــوان  ایــن قســمت بــود 
ســمت  عمومی بــرای  افــکار  مطالبــات  بــه 
سالم ســازی محیــط زیســت در جهت حذف 
گاز کربنیک و گازهای گلخانه ای، و با توجه به  
کاهش  معاهده زیســت محیطی پاریس برای 

ار �ف سم�ی
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گلخانــه ای، جهــان دارد بــه ســمت  گازهــای 
گلخانه ای و استفاده از انرژی  گازهای  کاهش 
ک و ســالم و ســازگار با محیط زیســت  هــای پا
نمــود  امیــدواری  ابــراز  وی  می کنــد.  حرکــت 
متخصصــان و شــرکتهای ایرانــی و ایتالیایــی 
ضمن گسترش  همکاری ها در این زمینه مثل 
همیشــه ارتباطــات خوبی داشــته باشــند و از 
امکانات همدیگر  در این زمینه استفاده کنند 
گذر از انرژی های فســیلی به سمت  تا  مرحله 
ک به خوبی انجام شود  و  انرژی های نوین و پا
که ایــران و ایتالیا همکاری دارند   در صنایعــی 
 از جملــه فوالد و خودروســازی همکاری های
 خوبی داشته باشند تا محیط زیست سالمی  

برای مردم جهان داشته باشیم.

معــاون  کیــان  فرحنا محمدعلــی  دکتــر   
وزارت نیــرو نیــز موضوع صحبــت  را به محور 
که بهینه سازی مصرف انرژی  اصلی ســمینار 
و نقــش روابــط دوجانبــه ایــران و ایتالیــا بــر 
ایــن موضــوع بود هدایــت نمــود. وی حضور 
پررنگ شــرکت های ایتالیایی در بحث انرژی 
کــرد جمهــوری  را یــاددآوری نمــوده و اعــالم 
کشورهای  اســالمی ایران یکی از باثبات ترین 
کــه در مبــادالت اقتصــادی از  منطقــه اســت 
چــه  چندجانبــه  و  دوجانبــه  همکاری هــای 
اســتقبال  فرامنطقــه ای،  چــه  و  منطقــه  در 
 می کند. وی پتانسیل و ظرفیت چندین هزار
و  بــادی  نیــروی  تولیــد  در  ایــران  مگاواتــی   
خورشــیدی ایــران را بــا توجــه بــه موقعیــت 
کشور، فرصتی برای امکان تولید  جغرافیایی 

و تبادل انرژی دانست. 

دیدگاه بخش خصوصی 
پــس از صحبت های ســران دولتــی، نوبت به 
کشــور رســید. در ایــن  بخــش خصوصــی دو 
قســمت از ایتالیا چهار نماینــده و از ایران دو 

نماینده حضور داشتند. 
Giuseppe Zampini  رئیــس   مهنــدس 
هیــات مدیــره یکــی از بزرگترین شــرکت های 
ســابقه  کــه    INSALDO ایتالیــا  در  انــرژی 
همــکاری باالیــی بــا ایــران دارد بــا اشــاره بــه 
تجربــه همــکاری خــود بــا ایــران و پیشــرفت 
گذشــته پــس از برجام و  در طــی شــش ســال 
گرفتــه از جملــه قانون  فعالیت هــای صــورت 

اصــالح الگوی مصرف انــرژی مصوب مجلس 
از  اســتفاده  بــر  کیــد  تا اســالمی و  شــورای 

کرد.  انرژی های تجدیدپذیر اشاره 
کــه شــاهد قطعی های کنــون   بــه اعتقــاد وی ا
 پــی در پــی بــرق در یــک ســال اخیــر در ایــران 
از جملــه در تهــران بــوده ایــم، زندگــی مــردم و 
تجارت هــا از این موضوع صدمه دیده اســت. 
همچنیــن عــدم امــکان واردات دســتگاه ها و 
تجهیــزات در صنعــت انــرژی، نشــان از تاثیــر 
ســنگین تحریم هــا بــر ایــران دارد. توافق نامــه 
پاریــس و تاثیــر آن بــر ایــران، امــکان بــاال بردن 
تولید انرژی در ایران با توجه به پتانسیل باالی 
تولید انرژی بادی، پروژه های آماده راه اندازی 
که متاســفانه به دلیل برگشــت  پــس از برجــام 
گردیدند، دیگــر مواردی  مجــدد تحریم ها رهــا 

کید نمود. که Zampini  بر آنها تا بود 

نماینــده    Stefano Falconio دکتــر   
ایــران  در    Carl Maresca Spa شــرکت 
بــه  خــود،  شــرکت  اجمالــی  معرفــی  از  پــس 
ایــران  از ســال ۲۰۱6 در  کــه  عنــوان شــرکتی 
مشــغول فعالیــت می باشــد به ســختی های 
کــرد.  کنونــی اشــاره  کار در ایــران در شــرایط 
 وی فعالیت هــای انجــام شــده ایــن شــرکت
مگاواتــی   ۱۰ انــرژی  نیــروگاه  انــدازی  راه  در   
جزیره قشم، و دو نیروگاه انرژی ۲۰۰ مگاواتی 
را حاصــل پشــتیبانی  گرمســار  در دامغــان و 

بخش خصوصی و موسسات بومی دانست.

Giancarlo Albano رئیــس دفتــر   دکتــر 
تجــارت ایتالیا موضوع ســمینار را به صنعت 
احــداث و نقش آن در بهیینه ســازی مصرف 
کــرد. وی ضمــن بیــان ایــن  انــرژی معطــوف 
ایتالیــا  تجــارت  دفتــر  نقــش  کــه  موضــوع 

ایتالیــا ایــران  رابطــه دوجانبــه  از   پشــتیبانی 
 بــه ویــژه در صنایــع می باشــد، اعــالم نمــود 
مصــرف صحیــح انــرژی در صنعــت احــداث 
بــه  تاثیــر  زیســت جهانــی  در حفــظ محیــط 
ســزایی دارد و چالش های بسیاری در زمینه 
بــه  نمــود  اجمالــی  اشــاره  وی  دارد.  وجــود 
کــه دولت ایتالیا در این راســتا  فعالیت هایــی 
انجام داده و حجم باالی صادرات تکنولوژی 

ایتالیا در این زمینه.

چالش های عمده
 صنعت احداث

 خانــم دکتــر مریم خوانســاری بــه عنوان 
نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی 
ایــران صحبت هــای خــود را بــا بیان شــرایط 
کنونی ناشی از فشار اصلی  اقتصادی ســخت 
تحریم ها بــر بخش خصوصی ایران آغاز نمود 
بخــش خصوصــی آن بی رغبتــی  نتیجــه   کــه 

دلیــل  بــه  دولتــی  پروژه هــای  انجــام  بــه   
مشکالت مالی دولت است. 

خوانســاری با بیان فعالیت های انجام شــده 
در صنعــت احداث در راســتای بهینه ســازی 
کنــون  تا گذشــته  ۱۰ ســال  از  انــرژی  مصــرف 
ازجمله تاسیس سازمانها و شرکتهای مرتبط 
کشــور،  در  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  بــا 
تدویــن مبحــث ۱9 مقررات ملی ســاختمان، 
تدویــن و الزامی شــدن برچســب انــرژی برای 
بیشــتر محصــوالت مرتبــط، بــه عــدم رعایت 
الزامــات قانونی و عــدم مدیریت صحیح این 

موارد اشاره نمود.
صنعــت  عمــده  چالش هــای  برخــی  بــه  وی 
احــداث از جملــه لزوم حمایت شــهرداری در 
ح هــای پایــدار و  دادن امتیــازات ویــژه بــه طر
اجرایــی نمــودن این پروژه هــا، مصرف باالی 
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مصالــح ســاختمانی بــه دلیــل عــدم انجــام 
صورتــی  بــه  زیربنایــی  پروژه هــای  کثریــت  ا
 کــه از لحــاظ محیــط زیســتی پایــدار باشــند،
کــرد و افــزود: البته باید بــر چالش بزرگ   اشــاره 
مالی در حال حاضر اشاره کرد که خواب پروژه ها 
را به دنبال دارد و لذا بی رغبتی کارفرمایان برای 
ســرمایه گذاری اولیــه باالتــر جهت اســتفاده از 
طرح هایی مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر را 

به همراه داشته است.  
بــاالی  بیــان توانایی هــای  بــا  وی در ادامــه 
بخــش خصوصــی از منظــر مهندســی و البته 
پتانســیل بــاالی ایــران در تولیــد انرژی های 
تجدیــد پذیر، بــه بحران شــدید آب در ایران 
کــرد و یکــی از فرصت هــای همــکاری  اشــاره 
توســعه  در  را  ایتالیــا  و  ایــران  جانبــه  دو 
افزایــش  جهــت  بخــش  ایــن  در  تکنولــوژی 
تصفیه خانه هــای فاضــالب و همچنین لزوم 
بهینــه ســازی هر چه ســریع تر مصــرف باالی 

آب در صنعت احداث اعالم نمود. 
که به  کــرد  خوانســاری در جمع بنــدی بیــان 
دلیــل حجــم و ســهم مصــرف بســیار بــاالی 
حــدود کــه  ســاختمان  بخــش  در   انــرژی 
کشــور می باشــد  کل مصرف انرژی  ۴۰ درصد 
که اجــرای پروژه های بهینه ســازی  و از آنجــا 
 در ایــن بخــش از منظر زمــان و هزینه بســیار

 قابل توجیه می باشد، ما نیازمند یک نهضت 
و انقالب کیفی سازی در ساخت و ساز با کمک 
همه دست اندرکاران این صنعت می باشیم و 
بــه اولویــت فرهنگ ســازی در مصــرف بهینــه 

انرژی در جامعه و دولت اشاره نمود.

کاوه پیشه  آقای مهندس محمدفرشاد 
عنــوان  بــه  ایــران  از  بعــدی  ســخنران  نیــز   
ایــران  نماینــده جامعــه مهندســان مشــاور 
کشــوری در حال  کــرد ایران به عنوان  اعــالم 

کشــورهای مصرف  توســعه یکی از بزرگترین 
کننــده انرژی در دنیاســت. وی با اشــاره به 
ششــم  پنجســاله  برنامــه  قانــون   ۴۸ مــاده 
توســعه در ارتباط با افزایش توان تولید برق 
تــا ۲۵ هــزار مــگاوات و آنکه این حجــم برابر 
کل ظرفیــت نیروگاه هــای  از  بــا %۳۰  اســت 
کشــور، به تعهــد دولت بــر این  حــال حاضــر 
ماننــد  موضوعاتــی  کــرد.   اشــاره  موضــوع 
و  می کنیــم  تولیــد  آنچــه  از  بیشــتر  مصــرف 
کنتــرل و بهینــه ســازی  لــذا ضــرورت بــاالی 
مصــرف، ضــرورت وجــود قانــون و حمایــت 
دولــت جهت اجرایــی نمودن ایــن قوانین، 
میزان باالی مصرف انرژی در ساخت و ساز 
کشــور  کل مصــرف انرژی  کــه حــدود ۴۵% از 
که بیــش از نیمــی از آن مربوط به  می باشــد 
تســهیالت حرارتــی اســت لــزوم برنامه ریزی 
صحیــح در ایــن زمینــه از جمله اســتفاده از 
انرژی های تجدید پذیر دیگر مواردی است 
کاوه پیشــه به آنها اشاره نمود.  که مهندس 

وی در ادامــه بــا تمرکز بر فرصت هــای موجود 
 در ایــران بــه ویــژه در صنعت انــرژی و با تمرکز

 بــر انرژی هــای پایــدار با توجه به منابع بســیار 
کشــور، برخی فعالیت هــای انجام  بــاالی این 
شده را مثال زد از از جمله پروژه ای که به عنوان 
یک پروژه پایلوت در صنعت ساخت با مصرف 
گردیده، پروژه ای با  انرژی تقریبا صفر طراحی 
که مصــرف انرژی آن  زیربنــای یکهزار مترمربع 
کیلــووات- ســاعت  ســالیانه حــدود ۲۱ تــا ۲۵  
که  در هر متر مربع می باشــد. این درحالیست 
گفته وی یک ســاختمان معمولی سالیانه  به 
کیلووات-ســاعت در هر متر  حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ 

مربع انرژی مصرف می نماید.

 دکتــر Roberto Carpaneto نایب رئیس 
انجمــن مهندســان مشــاور و معمــاران در 
کــه بــا معرفــی  ایتالیــا آخریــن ســخنران بــود 
انجمن خود شــامل ۴۰۰ شرکت عضو و ۲۵۰۰ 
مهنــدس طــراح ایتالیایی، بــه معرفی برخی 
پروژه های طراحی شــده پایدار و ســاختمان 
هــای اجــرا شــده ایتالیایــی بــا رویکــرد انرژی 
کشــورهای مختلــف دنیــا بــه ویژه  پایــدار در 
کــه  نمــود  اشــاره  و  پرداخــت   خاورمیانــه 
بوده انــد  موفــق  مهندســین  ایــن  کجــا  هــر 
بــا  ایشــان  تنگاتنــگ  همــکاری  دلیــل  بــه 
مهندســین بومــی آن منطقــه بــوده اســت و 
اهمیت باالی بهینه ســازی مصرف انرژی در 

کید نمود. صنعت احداث را تا

این ســمینار پس از پرداختن به قسمت 
پرســش و پاســخ توسط شــرکت های 
 حاضر در ســمینار که اهم تمرکزشــان

 بر صحبت های آقــای دکتر Zampini  و 
خانم دکتر خوانساری بود، به پایان رسید.

ار �ف سم�ی

  دکتر خوانساری:
باید بر چالش بزرگ مالی در حال 

حاضر اشاره کرد که خواب پروژه ها 
را به دنبال دارد و لذا بی رغبتی 

کارفرمایان برای سرمایه گذاری اولیه 
باالتر جهت استفاده از طرح هایی 

مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر را 
به همراه داشته است.  
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مقدمه:
اسناد خزانه ابزار مالی مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذی نفعان 
کل  وزارت امــور  و تامین کننــدگان منابــع بــوده و بــه وســیله خزانــه داری 

اقتصاد و دارائی منتشر می شود .
به این گونه که دولت می تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله های 
واقعی ، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید در اختیار بانک ها، پیمانکاران 
یا تامین کنندگان نیازهای جاری و به طور کلی طلب کاران دولت  قرار دهد.

این اوراق ابتدا در بازار اولیه به وسیله دولت برای تامین مالی هزینه های 
جاری منتشر می شود و سپس در بازار ثانویه خرید و فروش می شود.

اسناد خزانه سود پرداختی میان دوره ندارند و صرفا مبلغ اسمی اوراق در 
سررسید قابل پرداخت است.

گر تمایل  که ا   ایــن اوراق قابلیــت عرضه ثانویه را نیز دارند؛ به این معنی 
بــه نگهــداری اوراق تا سررســید را ندارید، می توانیــد آن را در بازار ثانویه به 

فروش برسانید.
گذار و ســپس در    این اوراق به پیمانکاران غیردولتی طلبکار از دولت وا
کســر قیمت اســمی  صورت نیاز به نقدینگی از جانب ایشــان،این اوراق با 

)تنزیل در بازار ثانویه( در بازار فرابورس قابلیت معامله دارند. 
  بازپرداخت قیمت اســمی اســناد خزانه در سررسید، توسط وزارت امور 

اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت تضمین شده است.

قانون اسناد خزانه اسالمی جدید
برای اولین بار سال ۱۳9۲ در قانون بودجه استفاده از ظرفیت اسناد خزانه 

اسالمی مورد استفاده قرار گرفت.

 

جدیدقانون اسناد خزانه اسالمی 
ازاستفادهبودجهقانوندر1392سالباراولینبرای

.گرفتقراراستفادهمورداسالمیخزانهاسنادظرفیت

اسناد خزانه اسالمی مشکالت ، موانع، انتظارات

www.acco.ir

ناداسمیزانومبالغازبخشیبهگذرانگاهی
گذشتههایسالدرخزانه

(تاسگرفتهقرارنظرمددولتتوسطانتشاراسنادفقط)

میلیارد ریال139260.000قانون  بودجه  سال   42ماده  

میلیارد ریال139330.000قانون بودجه سال 6بند ط تبصره 

میلیارد ریال139450.000قانون بودجه سال 6بند ط تبصره 

میلیارد ریال139575.000قانون بودجه سال 5بند هـ تبصره 

میلیارد ریال139695.000قانون بودجه سال 5بند هـ تبصره 

میلیارد ریال139795.000قانون بودجه سال 5بند هـ تبصره 

میلیارد ریال1398130.000قانون بودجه سال 5بند هـ تبصره 

میلیارد ریال1399200.000قانون بودجه سال 5بند هـ تبصره 

میلیارد ریال1400655.000قانون بودجه سال 5بند هـ تبصره 
 

گذرا به بخشی از مبالغ و میزان اسناد خزانه در سال های گذشته نگاهی 
گرفته است( ) فقط  انتشاراسناد توسط دولت مد نظر قرار 

موانع و مشکالت  اسناد خزانه اسالمی
1- حفظ قدرت خرید و بازه زمانی اسناد خزانه اسالمی 

گیرشدن این اسناد از سال ۱۳9۵ و استفاده از آن توسط دولت برای  با فرا
پرداخت مطالبات پیمانکاران، نرخ سود )حفظ قدرت خرید( و بازه زمانی 
آن، و ســایر مشــکالت جانبی،  به عنوان موضوعات ناشــی از اســناد خزانه 

گرفت.  کار قرار  کرد و پیگیری آن در دستور  اسالمی بروز 

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی

توسطآنازاستفادهو1395سالازاسناداینفراگیرشدنبا
درتقحفظ)سودنرخپیمانکاران،مطالباتپرداختبرایدولت
بعنوانجانبی،مشکالتسایروآن،زمانیبازهو(خرید

درآنپیگیریوکردبروزاسالمیخزانهاسنادازناشیموضوعات
.گرفتقرارکاردستور

ابتوامزمانیبازهوخریدقدرتحفظنرخبعدیاسالیدهایدر
.استمالحظهقابل97و95،96هایسالدرآنمشکالت

تاریخ حفظ قدرت خرید و بازه زمانی اسناد خزانه اسالمی -1
سررسید اسناد

تاریخ 
انتشار اسناد

تاریخ 
مسجل شدن بدهی

1395

1396

1397

1398

1399

1397اصالحی 
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15%

درصد
حفظ قدرت خرید

%8تا 

%15تا % 10

15%

15%

15%
 

در  تصاویر بعدی نرخ حفظ قدرت خرید و بازه زمانی توام با مشکالت آن 
در سال های 9۵، 96 و 9۷ قابل مالحظه است.

شرح عملکرد دولت در سال ۱۳9۵:

:دولتعملکردشرح
سررسیدتاانتشارزمانیبازهدراسنادخریدقدرتحفظتعلقعدم

:دولتتوجیهیعلت
مذکورزمانیبازهدرخریدقدرتحفظپرداختبودنربوی

:نتیجه
(.گرفتتعلقخریدقدرتحفظزمانی،بازهکلبه96سالاز)بورسفقهیشورایدرمشکلرفع

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی
حفظ قدرت خرید و بازه زمانی اسناد خزانه اسالمی -1

اسناد خزانه اسالمی مشکالت ، موانع، انتظارات

www.acco.ir

تاریخ 
سررسید اسناد

تاریخ 
انتشار اسناد

تاریخ 
مسجل شدن بدهی

1395سال 
%15: نرخ سود

  عدم تعلق حفظ قدرت خرید اسناد در بازه زمانی انتشار تا سررسید

علت توجیهی دولت:
  ربوی بودن پرداخت حفظ قدرت خرید در بازه زمانی مذکور 

نتیجه:
رفع مشکل در شورای فقهی بورس )از سال 96 به کل بازه زمانی، حفظ 

قدرت خرید تعلق گرفت.(

اسناد خزانه اسالمی
مشکالت  |  موانع  |  انتظارات

دکتر ایرج گالبتونچی -دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
محمد تکلی- کارشناس حقوقی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
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 نشست

 شرح عملکرد دولت :

:دولتعملکردشرح
زمانیبازه هایتمامیدرخریدقدرتحفظپرداختدرگذشتهسالمشکلرفع
8تا"بهسودنرختقلیل%"

:دولتتوجیهیعلت
سالتورمنرخاساسبرمحاسبهمبنای

:نتیجه
تیجهندرونمودهایجادسودپرداختجهتاجراییهایدستگاهبرایاختیاروتفسیرباب«تا»کلمه

.بودرسیدهنیزدرصد8ازکمتربهخریدقدرتحفظپرداختمواردیدر

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی
حفظ قدرت خرید و بازه زمانی اسناد خزانه اسالمی -1
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تاریخ 
سررسید اسناد

تاریخ 
انتشار اسناد

تاریخ 
مسجل شدن بدهی

1396سال 
%8تا : نرخ سود

گذشــته در پرداخت حفظ قــدرت خریــد در تمامی   رفــع مشــکل ســال 
بازه های زمانی

خ سود به "تا %8"  تقلیل نر

علت توجیهی دولت:
مبنای محاسبه بر اساس نرخ تورم سال

نتیجه:
کلمــه »تــا« بــاب تفســیر و اختیــار بــرای دســتگاه های اجرایــی جهــت 
پرداخت سود ایجاد نموده و در نتیجه در مواردی پرداخت حفظ قدرت 

کمتر از ۸ درصد نیز رسیده بود. خرید به 

 شرح عملکرد دولت :
 

:دولتعملکردشرح
تابدهیشدنمسجلزمانیبازهدراسنادخریدقدرتحفظتعلقعدم

اسنادانتشارتاریخ
قانونتفسیریمشکالتو"تا"واژهاصالحعدم

:نتیجه
بهسالهمانمهر17تاریخدرآئین نامهاصالحیهخصوصیبخشاعتراضاتوپیگیریبا

:گردیدابالغذیلشرح
اسنادسررسیدتاریختابدهیشدنمسجلزمانازخریدقدرتحفظتعلق
درصد15بهخریدقدرتحفظنرختثبیت
لتسهیجهتاجتماعیتامینسازمانبهواگذاریاسنادبهخریدقدرتحفظشمول

پیمانکارانمفاصاحسابصدور
الیاتیمقبولقابلهزینهبعنواناسالمیخزانهاسنادتنزیلهزینهازبخشیپذیرش

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی
حفظ قدرت خرید و بازه زمانی اسناد خزانه اسالمی -1
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www.acco.ir

تاریخ 
سررسید اسناد

تاریخ 
انتشار اسناد

تاریخ 
مسجل شدن بدهی

1397سال 
%15تا % 10: نرخ سود

اصالحی1397

  عدم تعلق حفظ قدرت خرید اسناد در بازه زمانی مسجل شدن بدهی 
تا  تاریخ انتشار اسناد

 عدم اصالح واژه "تا" و مشکالت تفسیری قانون

نتیجه:
بــا پیگیــری و اعتراضات بخش خصوصی اصالحیه آئین نامــه در تاریخ ۱۷ 

گردید: مهر همان سال به شرح ذیل ابالغ 
 تعلــق حفــظ قــدرت خریــد از زمــان مســجل شــدن بدهی تــا تاریخ 

سررسید اسناد
خ حفظ قدرت خرید به 15 درصد  تثبیت نر

گــذاری بــه ســازمان تامین   شــمول حفــظ قــدرت خریــد به اســناد وا
اجتماعی جهت تسهیل صدور مفاصاحساب پیمانکاران

 پذیــرش بخشــی از هزینه تنزیل اســناد خزانه اســالمی بعنــوان هزینه 
قابل قبول مالیاتی

2-هزینــه تنزیــل اســناد خزانه اســالمی و عدم پوشــش حفظ قدرت 
خرید فعلی با هزینه های تنزیل اسناد

دستگاه های اجرایی جهت پرداخت به پیمانکاران از مکانیزم تخصیص 
اســناد خزانه اســالمی با سررســیدهای دو تا سه ســاله و جهت دیرکرد 
خ 15% عالوه بر اصــل تعهدات با عنوان حفــظ قدرت خرید  پرداختهــا نــر

مازاد بر اصل طلب، به پیمانکاران تخصیص می دهند.
کــه پیمانکاران جهت تســویه تعهــدات پروژه قبل از سررســید  درصورتــی 
که در  گزیر به فروش و تنزیل این اوراق با نرخ های بســیار باال می باشــند  نا
نهایــت پیمانکاران نســبت به مطالبات خــود 23% تا 25% زیــان از بابت 

تنزیل را متحمل می شوند. 
در ادامــه بــه چنــد نمونــه تنزیل هــای واقعی بر اســاس مســتندات اشــاره 

می گردد.

اله م�ت
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موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی نشست
فظ هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی و عدم پوشش ح-2

های تنزیل اسنادقدرت خرید فعلی با هزینه

اصل مطالبات
اصل ارزش افزوده(23تعدیل )

اصل مطالبات 
+

ارزش افزوده
حفظ قدرت خرید

اصل مطالبات
حفظ قدرت خرید ارزش 

افزوده

جمع اسناد خزانه
+

ارزش افزوده
+

حفظ قدرت خرید

53.505.000.0005.447.000.00058.952.000.00026.049.000.0002.617.000.00087.618.000.000

درصد تنزیلمانده پس از کسر ارزش افزودهزیان تنزیلمبلغ فروشنماد اسناد

1001اخزا 
140345.309.000.00013.643.000.00039.862.000.00025.5آبان 21سررسید

انزلی-راه آهن رشت7قطعه : نام پروژه

اسناد خزانه اسالمی مشکالت ، موانع، انتظارات

www.acco.ir

مستندات در صفحه بعد

نام پروژه: 
قطعه 7 راه آهن رشت-انزلی

نام پروژه: 
ج تکمیل سالن ورزشی کر

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی
فظ هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی و عدم پوشش ح-2

های تنزیل اسنادقدرت خرید فعلی با هزینه

اصل مطالبات
بخشی از +صورت وضعیت)

(تعدیل
اصل ارزش افزوده

اصل مطالبات 
+

ارزش افزوده
حفظ قدرت خرید

اصل مطالبات
حفظ قدرت خرید ارزش 

افزوده

جمع اسناد خزانه
+

ارزش افزوده
+

حفظ قدرت خرید

26.997.884.18
43.811.373.83930.809.258.02513.331.669.4461.882.072.52

9
46.023.000.00

0

درصد تنزیلمانده پس از کسر ارزش افزودهزیان تنزیلمبلغ فروشنماد اسناد

00624.968.443.9835.840.814.04221.157.070.14421.6اخزا 

تکمیل سالن ورزشی کرج: نام پروژه

اسناد خزانه اسالمی مشکالت ، موانع، انتظارات

www.acco.ir

مستندات در صفحه بعد
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موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی نشست
فظ هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی و عدم پوشش ح-2

های تنزیل اسنادقدرت خرید فعلی با هزینه

حفظ قدرت + ارزش افزوده + جمع مطالبات ارزش افزوده+ اصل مطالبات اصل ارزش افزودهاصل مطالبات
خرید

1.000.00090.0001.090.0001.580.000

درصد تنزیلمانده پس از کسر ارزش افزودهزیان تنزیلمبلغ فروشنماد اسناد

006اخزا 
1403مهر 23تاریخ سررسید 

527.398
1400257.000833.00023.58مهر 17تاریخ در

پروژه نمونه: نام پروژه

اسناد خزانه اسالمی مشکالت ، موانع، انتظارات

www.acco.ir

مستندات در صفحه بعد

(در سه بازه زمانی متفاوت)خزانه جدول محاسبه دریافتی پیمانکار از اسناد 

شماره اخزاادسررسید اسن#
مدت 
انتظار
اسناد

واحد 
فرضی 
صورت
وضعیت

مالیات  
ارزش 
افزوده

ه سود متعلق
با توجه به 

مدت

اهپرداخت دستگ
اجرایی با حفظ

قدرت خرید

پرداخت دستگاه 
اجرایی با حفظ  
قدرت خرید و 
مالیات ارزش 

افزوده

نرخ خرید 
کارگزاری

بورس
مبلغ خرید 
کارگزاری

ی دریافت
بعد از 
کسر 

مالیات  
ارزش 
افزوده

نرخ زیان واقعی 
برای پیمانکار

دی1
140190220

%95.5486.5413.46%10092512513471.3ماه

اردیبهشت2
140290524

%02.2983.3916.71%10093013013966.4ماه

دی3
140291432

%86.1277.1222.88%10094014014957.8ماه

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی
فظ هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی و عدم پوشش ح-2

های تنزیل اسنادقدرت خرید فعلی با هزینه

اسناد خزانه اسالمی مشکالت ، موانع، انتظارات

www.acco.ir

حجم معامالت YTMتاریخ سررسیدهمعاملقیمت پایانینماد#
(تعداد)

74.926%140122.64دی 902713.43819اخزا  1

اردیبهشت905664.94418اخزا  2
140222.88%214.553

21.130%140222.76دی 914578.22625اخزا  3
کارگزاری بانک ملی ایران: منبع

فهرست اسناد خزانه اسالمی و درصد فروش و قیمت پایانی معامله

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی
فظ هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی و عدم پوشش ح-2

های تنزیل اسنادقدرت خرید فعلی با هزینه

اسناد خزانه اسالمی مشکالت ، موانع، انتظارات

www.acco.ir

نام پروژه: 
قطعه 7 راه آهن رشت-انزلی

جدول محاسبه دریافتی
 پیمانکار از اسناد خزانه

 )در سه بازه زمانی متفاوت(

فهرست اسناد خزانه اسالمی 
و درصد فروش 

و قیمت پایانی معامله

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی

۳-عدم احتساب حفظ قدرت خرید در آزادسازی اسناد خزانه 
اسالمی تخصیص یافته بابت ۱۰% سپرده حسن انجام مکسوره از 

کارکردهای پیمانکار درقبال ارائه ضمانت نامه بانکی 
پیمانــکاران  معموال "جهت رفع مشــکالت نقدینگــی" ، وفق آئین نامه 
کسور سپرده حسن  معامالت دولتی درخواســت آزادســازی مطالبات 

انجام کار که در قالب اسناد خزانه اسالمی می باشد را قبل از تحویل پروژه 
می نمایند. 

کارفرمایان از احتساب حفظ قدرت خرید بابت این اسناد  ذیحسابی 
خوداری می نمایند و آزادسازی این نوع سپرده ها را منوط به اعالم کتبی 
عــدم ادعــا نســبت به جبــران تادیــه بدهی هــای دولت )حفــظ قدرت 
کــه در قالب اســنادخزانه  کار را  خریــد( می نمایــد تا ســپرده حســن انجــام 

اسالمی می باشد را با ارائه تضمین معتبر مسترد نمایند. 

اله م�ت
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(سود)حفظ قدرت اصل پیش دریافت
پیش پرداخت

اسناد خزانه جمع
پیش دریافتزیان تنزیل اصلمبلغ فروش کارگذاریتخصیص یافته

تهزینه سپرده نقدی بابت ضمان
+

درصدی بانکی12.5کارمزد 
(2.5 +10)

64.459.000.0
00064.459.000.0

00
43.639.000.0

0020.820.000.0008.057.375.000

908اخزا 
1402شهریور 6: تاریخ سررسید

موانع و مشکالت اسناد خزانه اسالمی
اخت عدم تخصیص حفظ قدرت خرید بابت اقساط پیش پرد-4

درقبال ارائه ضمانت نامه بانکی 

اسناد خزانه اسالمی مشکالت ، موانع، انتظارات

www.acco.ir

مستندات در صفحه بعد

اخزا 9۰8
تاریخ سررسید: 
6 شهریور ۱۴۰۲

عــدم تخصیص ســود پیمانکاران پــس از تنزیل ۲۰ الــی ۳۰ درصدی این 
اوراق، عمــال "کمتــر از ۸% از مطالبــات ســپرده ۱۰% را دریافــت می نماینــد 
کارمــزد بانکی ســالیانه تمدید  و همچنیــن هزینــه مالــی ســپرده نقــدی و 

ضمانت نامه کسور وجه الضمان را بایستی پرداخت نماید.

۴-عدم تخصیص حفظ قدرت خرید بابت اقساط پیش پرداخت 
درقبال ارائه ضمانت نامه بانکی 

نظر به اینکه دستگاه اجرایی معموال منابع نقدی جهت پرداخت اقساط 
پیش پرداخــت بــه پیمانکاران طــرف قرارداد خــود را ندارند لــذا کارفرما با 

درخواســت پیمانــکار و ارائــه ضمانت نامه بانکی معادل اصل هر قســط 
پیش پرداخــت را بــدون احتســاب حفظ قدرت خرید اقــدام به تخصیص 

اسناد  خزانه اسالمی می نماید.
در صورتــی که سیســتم بانکی کشــور 10% ارزش ضمانت نامــه را بعنوان 
سپرده نقدی و 2.5% را بابت کارمزد سالیانه از مشتریان اخذ می نماید.

لــذا پیش دریافــت عمــال قبــل از موعــد سررســید اســناد خزانــه اســالمی از 
کارکردهای پیمانکاران کسر و مستهلک می گردد و درصورت فروش این 
ح  اوراق قبل از سررسید، پیمانکارن متحمل زیان ناشی از تنزیل به شر

ذیل  می گردند.

تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه هیات محترم وزیران  به شماره 57622 / 11363 ه مورخ 10 /1399/2
"هنگام اســترداد و آزادســازی اســناد خزانه اســالمی بابت کســور سپرده حســن انجام کار، دستگاه های 
اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسالمی قابل آزادسازی از زمان 

استرداد تا سررسید اقدام نمایند. "
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کار  5- عــدم رعایــت مــواد 2 و 3 قانون بهبود مســتمر محیط کســب و 
در تدوین ائین نامه اسناد خزانه اسالمی و عدم توجه به پیشنهادات 

بخش خصوصی  

کاهش ارزش پول ملی ناشی از  6- عدم تناسب حفظ قدرت خرید با 
تورم و تحریم 

7- مدت زمان سه ساله اسناد خزانه اسالمی 

گذاری اسناد خزانه  8- پرداخت مطالبات حال پیمانکاران از طریق وا
اسالمی 

گذاری اسناد خزانه اسالمی به  9- تعریف پروژه های جدید برمبنای وا
جای پرداخت نقدی

10- عدم همکاری سازمان مالیاتی در دریافت اسناد 
کــه مورد قبول واقع شــده فرآیند تعریف شــده جهت  )در مــواردی هــم 

گذاری دشوار و زمان بر است.( وا

کارگاه توســط ســازمان تامیــن  11- عــدم قبــول لیســت بیمــه پرســنل 
اجتماعی تا دریافت اسناد خزانه 

که  کلی می باشد  تخصیص اسناد از خزانه داری برای سازمان بصورت 
این موضوع باعث مشکالت می گردد.

  پرداخــت مطالبــات قــراردادی بــه روش نقــدی و پرهیــز از تعریــف 
ترم های جدید پرداخت از قبیل اسناد خزانه اسالمی با روش فعلی و 
.... )دولت ترم جدیدی برای تامین منابع بودجه های عمرانی تعریف 

نماید(
 

خ واقعــی حفظ قدرت    حل مشــکالت برشــمرده فــوق  با اصالح نر
خرید و جبران هزینه تنزیل تحمیلی به پیمانکاران

کار مبنی    رعایــت مــواد 2 و 3 قانون بهبود مســتمر محیط کســب و 
بــر اســتفاده از نظــر تشــکل های بخش خصوصــی در تدویــن قوانین و 
مقررات و آئین نامه های اســناد خزانه اسالمی و توجه به پیشنهادات 

بخش خصوصی 
 

گذاری    اجتنــاب از تعریــف پروژه هــای جدید بــا اســتفاده از روش وا
اوراق مالی اسالمی )مکانیسم اسناد خزانه(

سایر موانع و مشکالت: 

درخواستها،انتظارات و پیشنهادات 

اله م�ت



 پیام آبادگران                                  
مهر و آبان 1400
 شماره 398

 پیام آبادگران                                  
مهر و آبان 1400

 شماره 398

2223

 نشست

خ ۱۳۷۸/۸/۱9  بخشــنامه ۱۰۰/۷6۵۷۴ مور
نظــارت  و  برنامه ریــزی  معاونــت  مصــوب 
موضــوع  بــا  جمهــور،  رئیــس  راهبــردی 
دســتورالعمل نحــوه  ارائــه  پیشــنهاد قیمــت 
از ســوی پیمانــکاران بــه تفکیــک فصل های 
فهرســت بهــا، به تصریــح مفاد بخشــنامه، از 
گــروه اول و الزم االجــرا بــوده و  نــوع مقــررات 
ســاالنه پیمان هــای متعــددی مبتنی بر این 
بخشنامه منعقد می شوند. رعایت مفاد این 

بخشنامه در دو مرحله الزم است: 
که در این  نخســت مرحله  برگزارِی مناقصــه: 
ج  مرحلــه لزوِم تکمیل و تدوین جداوِل مندر
در بخشنامه و انضماِم آنها در اسناد مناقصه 
ضروری بوده و به تصریِح بندهای ۳ و ۴-۱ از 
بخشــنامه  مزبــور، نقص یا اشــتباه در تنظیم 
ارقــام این جــداول از موجبــات رد مناقصه گر 

خواهد بود. 
که در این مرحله  دوم مرحله  اجرای قرارداد: 
ج در جــداوِل  مبالــغ، ضرایــب و ارقــاِم منــدر
ارائه شــده از جانب پیمانــکار، معیار و مبنای 
بخشــی از محاســبات و صورت  وضعیت های 
ارســالی بوده و حسِب مورد می تواند حقوقی 

را برای طرفین قرارداد ایجاد نماید. 
از آنجا که ارائه  پیشنهاد قیمت مستلزم صرف 
زمان و هزینه فراوانی برای مناقصه گران بوده 
و قراردادهــای عمرانی نیــز دربردارنده  مبالغ 
کارایــی در تدویــِن  بســیاری اســت، دقــت و 
مقــررات بخشــنامه  موضــوِع نوشــتار، چه در 
مرحله مناقصه و چه در مرحله اجرا، اهمیت 

فراوان می یابد.
دارد  وجــود  تبصــره ای  بخشــنامه  ذیــل 
از  بســیاری  اعتــراض  مــورِد  آن  مفــاد  کــه 
شــرکت های پیمانــکاری بوده اســت. تبصره  
مزبــور ذیــل مــورد ۵-۲ از بنــد ۵ بخشــنامه 
بــوده و اشــعار مــی دارد: "ســقف مبلغ ناشــی 
کاهــش مقادیــر ردیف هایــی  از افزایــش و یــا 
کــه ضریــب پیشــنهادی جــزء فصــل مربــوط 
کل باشــد )بــا  بیشــتر از ضریــب پیشــنهادی 
مــاده  در  ج  منــدر محدودیت هــای  رعایــت 
کثــر تــا ۲۵  ۲9 شــرایط عمومــی پیمــان( حدا
درصــد مبلغ فصــل مذکور مجاز اســت. برای 
افزایــش مقادیر این ردیف ها، بیش از ســقف 
ک  مــال کل  پیشــنهادی  ضریــب  یادشــده، 
اســت. مفاد این تبصــره در مورد قیمت های 
و  کــم  حا نیــز   )۳-۵( بنــد  موضــوع  جدیــد 
که به  رعایــت آن الزامــی اســت." ایــن تبصــره 

کمینه مشهور است، نیاز به بازبینی،  ضریب 
تغییــر و )بــه نظر نگارنــده( حــذف دارد. لزوم 
گذشــته از ِصــرف ادعای  بازبینــی ایــن مقرره 
ذی نفعــان بــوده و در مکاتبــات متعــددی از 
طریــق ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
ایران پیگیری شــده و حتی سازمان برنامه و 
کشور نیز لزوم این بازبینی را پذیرفته  بودجه 

است. 
غیرمنصفانه بــودن  ادلــه  تفصیلــی  بررســی 
که در  ایــن تبصره فصل مشــبعی را می طلبد 
آینده و در نوشــتاری مستقل به آن پرداخته 

خواهد شد.
نگارنــده به ســبب مواجهــه  مســتقیم با این 
که حقوق  مقــرره و ذی نفعــی در پروژه هایــی 
تبصــره   ِاعمــال  ســبب  بــه  متبــوع  شــرکت 
مذکــور تضییــع شــده اســت، بــر آن شــد تــا با 
ح دعــوای ابطال از دیــوان عدالت اداری  طــر
درخواســت نماید تا تبصره  ذیل این مقرره را 

بــه دلیــل ایجــاِد بســتِر اجحــاف بــه فعــاالن 
کند. عرصه و صنعت ساختمان ابطال 

بــا مهندســین  از مشــورت  پــس  ایــن مهــم   
پیش کســوت دفتر فنی در عرصه پیمانکاری 
کارآشنا  کارفرمایی و همچنین حقوق داناِن  و 
و مســلط بــه حــوزه  حقــوق پیمان/حقــوق 
احداث انجام شــده و در ابتدای سال جاری 
گردیــد و مراتب از طریق  دعــوای مزبور اقامه 
ارســال الیحه و مراجعات مکرر پیگیری شد. 
کمتــر از ۳ مــاه از ثبت دعــوای مزبور و  ظــرف 
کمــال شــگفتی، دادنامه ای مبنــی بر قرار  در 
رد درخواســت مســتند بــه مــاده ۸۵ قانــون 
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت 
اعــالم  و  صــادر   ۱۳9۲ ســال  مصــوب  اداری 

گردید.
اســتدالل هیــأت تخصصــی اقتصــادی مالی 
درخواســت،  رد  در  اداری  عدالــت  دیــوان 
ح دعــوای مشــابه، صــدور حکــم  ســابقه  طــر

سخنی کوتاه
 با وکال
 و فعاالن 
حقوق ساخت
 

مهندس سلمان حاتمی
کارشناس عمران و کارشناس حقوق

و مدیر حقوقی فنی
 شرکت آباد بوم پارس

پروژه احداث و اجرای بستر سازی و هسته مرکزی ندامتگاه 500 نفره آمل
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در حــدود موضــوع درخواســت و برخورداری 
 به نظر 

ً
از اعتبــار امــر مختــوم می باشــد. بــدوا

که امکاِن اشتباه غیرمحتمل نبوده و  رســید 
ممکن است هیأت موصوف مقرره  دیگری را 
جایگزیــن این مقرره پنداشــته و یا در فرضی 
کِل بخشــنامه  دیگــر، پیشــتر تقاضای ابطال 
شــده بود و ِاعمال قاعده "اعتبار امر مختوم" 
در فقره ما نحن فیه جایز نباشــد. لیکن پس 
از بررسی و یافتن دادنامه استنادی مالحظه 
کمال  کــه نظر هیــأت صحیح بــوده و در  شــد 

دقت صادر شده است.
که دقیقًا خواســتار  بــا بررســی دادنامه  قبلی، 
 ۵ بنــد   ۲-۵ مــورد  ذیــل  تبصــره  "ابطــال 
بخشــنامه۱۰۰/۷6۵۷۴" بوده اســت، معلوم 
کانــون وکالی مشــهد در  شــد یکــی از وکالی 
ح دعوای مشــابهی نموده و  ســال ۱۳9۸ طــر
علی رغم عدم پاســخگویی ســازمان برنامه و 
کشــور، رای به بی حقی ایشــان صادر  بودجه 
گرچه متن درخواســت وی در  شــده اســت. ا
دســترس نبــود، لیکــن در دادنامــه  اصداری 
اســتدالل های ایشان بیان شده و به وضوح 
مذکــور  اســتدالل های  کــه  می شــود  دیــده 
گرفتن موجبــاِت واقعِی ابطال  بــدون در نظر 
مقــرره و صرفــًا بــا تمرکز بــر عمومــات حقوقی 
کافــی برای  تنظیــم شــده و از قــوت و قــدرت 
نقض این مقرره برخوردار نمی باشــد. دیوان 
مخالفــت  عــدم  بــر  رای  نیــز  اداری  عدالــت 
تبصــره ی مذکــور بــا مقــررات و قوانیــن صادر 

نموده است. 
کــه مقرره  یادشــده  ایــن امــر در حالــی اســت 
موجبات سوءاســتفاده و ایراِد ضــرر به غیر را 

کارشناسی  لی فنی و  ایجاد نموده و با استدال
ضمــن بهره گیــری از اصول و قواعــد حقوقی، 
امــکان ابطــال تبصــره و جلوگیــری از تضییــع 
حقــوق بخــش عمــده ای از فعــاالن صنعــت 

ساختمان فراهم بود.
حســرت صــدور رای قبلــی آن جــا دوچنــدان 
کشور،  که ســازمان برنامه و بودجه  می شــود 
پاســخ  مقــام  در  قانونــی،  تکلیــف  علی رغــم 
بــرای  گران بهــا  فرصتــی  عمــاًل  و  برنیامــده 
احقــاق حــق از بین رفتــه اســت. )البته بعید 
کشور نیز  که سازمان برنامه و بودجه  نیســت 
بــا علم بــه غیرمنصفانه بودِن مقــرره، دفاع را 
جایــز ندانســته و خود امید بــه ابطال تبصره 

داشته است.(
جان مایــه  ایــن نوشــتار و روِی صحبــت آن با 
گران قــدر، فعــاالن حــوزه  وکال و حقوق دانــان 
ســاختمان، همکاران عرصه حقوق پیمان و 

که:  انجمن های صنفی بوده و آن است 
حقوق دانــان  و  وکال  بــه  احتــرام  ضمــن 
پیشکســوت، نظر بــه تخصصی شــدن امور از 
که  جملــه عرصه  حقوق، شایســته آن اســت 
کــه حقوق بخش  ح هــر دعوایی  پیــش از طــر
قابــل مالحظــه ای از فعــاالن یــک حــوزه در 
گــرو آن بــوده و از آن متاثــر اســت و هــر تالــی 
فاســد آن می توانــد ضرباتــی جبران ناپذیر به 
ایــن بخــش از جامعــه وارد آورد )کمــا اینکــه 
در ایــن مــورد وارد آورده اســت( از مشــورت 
متخصصیــن و فعاالن حرفــه ای همان حوزه 
نیز بهره مند شــده و حتی االمکان از ظرفیت 
بینارشــته ای  متخصصیــن  اعتنــای  قابــل 
و  احــداث  پیمان/حقــوق  حقــوق  )فعــاالن 
مهندسین حقوق خوانده( استفاده نموده و 
از بروز مــواردی این چنین جلوگیری نمایند. 
مختلــف  بخش هــای  مدیــران  همچنیــن 
صنعــت ســاختمان اعــم از پیمانــکار مشــاور 
شناســایی  و  نیازســنجی  بــا  نیــز  کارفرمــا  و 
طریــق  از  را  اصــالح  مســیر  کاســتی ها، 

متخصصین پیگیری نمایند.
کارگروهی با اشراف  پرواضح اســت چنان چه 
ح دعوای ابطال  بــه تمام ابعاد یک مقرره طر
کارشناسی و مداقه  را رقم بزنند، مجال بحث 
در آن فراهــم آمــده و آرائی صادر خواهد شــد 
کــه با واقعیت قریــن بوده و حقوقی را تضییع 

ننماید.

نظر به تخصصی شدن امور از جمله 
عرصه  حقوق، شایسته آن است که 
پیش از طرح هر دعوایی که حقوق 

بخش قابل مالحظه ای از فعاالن یک 
حوزه در گرو آن بوده و از آن متاثر 

است و هر تالی فاسد آن می تواند 
ضرباتی جبران ناپذیر به این بخش 

از جامعه وارد آورد   از مشورت 
متخصصین و فعاالن حرفه ای همان 

حوزه نیز بهره مند شده

کارهای باقیمانده پایانه مرزی بیله سوار پروژه محوطه سازی و تکمیل  اله م�ت
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مســئله راندمان ماشــین آالت در شــرکت های 
از  یکــی  عمرانــی  پروژه هــای  دهنــده  انجــام 
مســائل بســیار مهــم حــوزه ی ماشــین آالت 
کــه بایــد بــا حوصلــه بیشــتری  عمرانــی اســت 
کــه تعریفهــا و  بــه آن پرداخــت، بــه خصــوص 
توضیحات و شاخص های متنوعی هم در این 
گر چه مقوله  زمینه وجود دارد، به عالوه اینکه ا
گیر  کلــی و فرا راندمان ماشــین آالت یک بحث 
کار پیمانــکاری و اجرایی  کــه  اســت امــا از آنجــا 
پروژه های داخلی در کشور ما با شرایط خاصی 
که به ایــن ویژگی ها هم در  روبروســت جــا دارد 
ارتباط با راندمان توجه شــود، به همین دلیل 
 موضوع راندمان ماشین آالت عمرانی به عنوان
  مقوله ای که نیازمند بررسی های کارشناسی است
 در دستور کار جلسات کمیسیون ماشین آالت 

انجمن شرکتهای راه سازی قرار گرفت.
بررســی های  و  طــرح شــده  مــوارد  از  برگرفتــه 
کارشناسی کارشناسان ماشین آالت که حاصل 
کارشناســی و سپس به  بررســی های مســتقل 
ک گذاری و تبادل نظر و هماهنگ سازی  اشترا
کمیســیون می باشــد این  در چندیــن جلســه 
مقاله تدوین گردید تا کلیه ذینفعان و صاحب 
نظران را برای روشــن نمودن موضوع راندمان 
و  پروژه هــای عمرانــی  در حــوزه ماشــین آالت 
گیــر و نهایــی به  دســتیابی بــه یــک تعریــف فرا

چالش بکشاند.
کــه در ایــن مقالــه ســعی  یــاد آوری می گــردد 
کــه  گاه هایــی   می شــود مجمــوع  مراحــل یــا 
ماشــین در پروســه "از حضــور تا نتیجــه واقعی 
عملکردش" ناشــی از شــرایط  شــرکت، پــروژه، 
ماشــین آالت،  مدیریــت  پــروژه،  مدیریــت 
خــود  و  مربوطــه  ماشــین های  و  فعالیت هــا 
ماشــین و مکانیســم های آن در آن مراحــل یــا 
گره های  گاه ها قرار می گیرد و ضرایب مربوط به 
گاه ها یا نقطه عبور از هر مرحله به مرحله  ایــن 
بعــدی را توضیــح داده و تعریــف و  نامگــذاری 
نمایــد )بخش اول(، و ســپس )بخــش دوم( به 
مقادیــر این ضرایب با فرض شــرایط مطلوب و 

عوامل تاثیرگذار اشاراتی داشته باشد.    

بخش اول 
 مراحلی از چرخه حضور ماشین در شرکت های 
که در هر  عمرانی، شناسایی و توضیح ضرایبی 
مرحله بر عملکرد نهایی ماشین اثر گذار است، 
رســیدن به ضریب نهایی و به تبع آن راندمان 

نهایی،

مرحله یک
شــرکتهای انجــام دهنــده پروژه هــای عمرانــی 

کشــور مــا برای انجــام فعالیتهای پــروژه ای  در 
خود به ســه  صورت ماشین آالت را به خدمت 

می گیرند:
۱ - خریداری می کنند و مالک ماشین می شوند 

و سازو کاری برای مدیریت بر آنها می گمارند،
۲ - در زمان مورد نیاز ماشین را اجاره می کنند، 
بــا ویــا بــدون ســوخت و راننــده، در این حالت 
معمول است که مدیریت نگهداری و تعمیر آن 

به عهده مالک دستگاه گذاشته شود،
۳ - ترکیبی از دو روش فوق.

کــرد و آن  بــه روش دیگــری هم می توان اشــاره 
کشور  که فعاًل در  کردن ماشــین آالت اســت  لیز 
ما مصطلح نیست بنابراین در این مقاله بدان 
پرداخته نمی شود گو اینکه می تواند در اجرای 
پروژه هــای بــرون مــرزی بســیار مطــرح و مهم 

باشد.
در ایــن مقاله بــه بحث راندمان ماشــین آالتی 
می پردازیم که شــرکتها آنهــا را خریداری کرده و 
مالک آنها هستند، این ماشین آالت در شرکتها 

در دو حالت می توانند باشند: 
۱- زمانــی خریــداری شــده و در انبــار شــرکت یا 
کار در آینــده پــارک شــده  محلــی بــرای انجــام 

باشند )آماده به کار(،
که به آن  ۲- زمانــی خریداری شــده، پــروژه ای 
کرده اســت و قرار  ماشــین نیــاز دارد اعالم نیــاز 
است ماشین به زودی به آن پروژه منتقل و در 

سایت پروژه مستقر شود.
گر ماشــین آالت بــرای مدت  که ا بدیهی اســت 
زیادی منتظر بمانند شــرکت دچار زیان ناشی 
از توقف ســرمایه و صــرف هزینه های مالکیتی 
و نگهــداری و پارکینــگ خواهــد شــد، بنابراین 
مدیــران تصمیم گیــر بایــد چاره ای بیندیشــند 

چــون ادامــه ایــن وضعیــت منطقــًا شــرکت را 
بــه ســرعت به ورشکســتگی خواهد کشــاند به 

گر تعداد ماشین آالت زیاد باشد. خصوص ا
در هر حال زمان اختصاص داشتن ماشین به 
که ماشــین در ســایت پروژه بــوده و عدم  پروژه 
کمتر از زمان  نیاز هم نشده باشد به دالیل زیر 
که ماشــین در تملک شــرکت  یا دوره ای اســت 

قرار دارد:
۱ - ماشــین خریــداری شــده در حــال نقــل و 

انتقال است، 
۲ - ماشین به پارکینگ شرکت منتقل شده در 
حال بازدید و بررسی و آزمایش مسئول ماشین 

آالت است،
کار اســت امــا هنــوز بــه  ۳ - ماشــین آمــاده بــه 

پروژه ای اختصاص پیدا نکرده است،
۴ - ماشین به پروژه اختصاص داده  شده، اما 

به دالیلی انتقال آن دچار تاخیر شده است،
کــه بــه آن  کار در پــروژه ای  ۵ - ماشــین بــرای 
اختصــاص داده  شــده در حــال نقــل و انتقال 

است،
6 - ماشین در طول اجرای پروژه یا اتمام پروژه 
عدم نیاز شده و در حال انتظار برای اختصاص 
و انتقــال بــه پــروژه بعدی و یا پارکینگ شــرکت 

است،
۷ - ماشین در حال انتقال به پروژه بعدی و یا 

پارکینگ شرکت است،
۸ - ماشــین در پارکینــگ شــرکت و در حــال 

بازدید توسط مسئول ماشین آالت است،
9 - ماشــین بازدید می شــود وچون مشکالتی 
دارد برای آماده به کار شدن به سایت تعمیرگاه 

منتقل می شود،
۱۰ - ماشین بازدید می شود و چون آماده به کار 

راندمان 
ماشین آالت 
در پروژه های 
عمرانی

مهندس محمد رضا حبیب زاده
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شده است در انتظار اختصاص به پروژه بعدی است،
در مرحله یک می توانیم ضریبی به نام  "ضریب اختصاص" با توضیحات 

زیر تعریف کنیم: 
  

 
  

زمان یا دوره ای که ماشین در مالکیت شرکت است
Ownership Time

کــه ماشــین بــه پــروژه ای  زمانــی 
اختصاص داده نشده یا شده اما 
هنوز در  ســایت پروژه نیســت ویا 
در ســایت پــروژه هســت اما عدم 

نیاز شده

زمانی که ماشین به پروژه اختصاص 
داده شــده، در ســایت پروژه و آماده 
کار اســت و عدم نیاز هم نشــده  بــه 

است 
Assignment Time

است،بعدیپروژهبھاختصاصانتظاردراستشدهبکارآمادهچونوشودمیبازدیدماشین-10

با توضیحات زیر تعریف کنیم:" ضریب اختصاص"می توانیم ضریبی بھ ناممرحلھ یکدر

زمان یا دوره ای کھ ماشین در مالکیت شرکت است
Ownership Time

اختصاصایپروژهبھماشینکھزمانی
داده نشده یا شده اما ھنوز در

پروژهسایتدرویانیستپروژهسایت
ھست اما عدم نیاز شده

سایتدرشده،دادهاختصاصپروژهبھماشینکھزمانی
پروژه و آماده بکار است و عدم نیاز ھم نشده است

Assignment Time

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑔𝑔𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑔𝑔𝑛𝑛𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑂𝑂𝑤𝑤𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 × 100 < 100%

برایتجھیزات(نھکنیمفرضگذاریسرمایھیکپیمانکاریھایشرکتدرراآالتماشینخریداگر
رابخشایندرشدهتعریفضریبیعنیببریماستفادهبیشترگذاریسرمایھاینازکھبخواھیموکار)

توجھزیرنکاتبھموثرندھاپروژهگرفتنوماشینخریددرکھافرادییاشرکتمدیربایدکنیمبزرگتر
نمایند:

بریماشینکھنمایندانتخابراھاییپروژهاالمکانحتیبیشترھایپروژهگرفتنبرایتالشضمن-1
بیشتری دارند،

دارند،بیشتریکاربردھاپروژهدرکھنمایندخریداریراآالتیماشین-2

شود،خریداریکارهچندآالتماشینامکانصورتدر-3

شود،فکرایاجارهماشینباآنکردنجایگزینبھنسبتداردزیادیبیکاریاوقاتماشینیاگر-4

کارگاھی،فعالیتھایریزیبرنامھپروژه،گرفتندرکھمسئولافراداستخدامدرکھباشندداشتھتوجھ-5
موثرند از این نظر دقت بیشتری شده باشد،جابجایی، بکارگیری، اپراتوری، نگھداری و تعمیرات ماشین

بخواھند،مربوطھمسئولینازراضریباینوضعیتگزارشھمواره-6

نمایند.ایجادانگیزهضریباینافزایشبرای-7

ومدتبلندھایدورهدرمقایسھوارزیابیبرایباشدمبناییتواندمیتنھامقدارشازفارغضریباین
دادهاختصاصسرمایھازبھینھاستفادهمنظوربھبھبوداقداماتبرایگیرتصمیمارشدمدیرانھدایت

شده بھ ماشین آالت در شرکت.

3

گذاری  گــر خرید ماشــین آالت را در شــرکت های پیمانکاری یک ســرمایه  ا
که از این ســرمایه گذاری  کار( و بخواهیم  کنیم )نه تجهیــزات بــرای  فــرض 
بیشتر استفاده ببریم یعنی ضریب تعریف شده در این بخش را بزرگتر کنیم 
گرفتن پروژه ها موثرند به  که در خرید ماشین و  باید مدیر شرکت یا افرادی 

نکات زیر توجه نمایند:
گرفتن پروژه های بیشتر حتی االمکان پروژه هایی را  ۱ - ضمن تالش برای 

انتخاب نمایند که ماشین بری بیشتری دارند،
کاربرد بیشتری دارند، ۲ - ماشین آالتی را خریداری نمایند که در پروژه ها 

کاره خریداری شود، ۳ - در صورت امکان ماشین آالت چند 
گر ماشینی اوقات بیکاری زیادی دارد نسبت به جایگزین کردن آن با  ۴ - ا

ماشین اجاره ای فکر شود،
گرفتن پروژه،  که در  که در استخدام افراد مسئول  ۵ - توجه داشته باشند 
کارگیــری، اپراتوری،  کارگاهــی، جــا به جایی، بــه  برنامه ریــزی فعالیتهــای 
نگهداری و تعمیرات ماشین موثرند از این نظر دقت بیشتری شده باشد، 

6 - همواره گزارش وضعیت این ضریب را از مسئولین مربوطه بخواهند،
۷ - برای افزایش این ضریب انگیزه ایجاد نمایند. 

غ از مقدارش تنها می تواند مبنایی باشــد برای ارزیابی  ایــن ضریب فار
گیر  و مقایســه در دوره های بلند مدت و هدایت مدیران ارشد تصمیم 
برای اقدامات بهبود به منظور استفاده بهینه از سرمایه اختصاص داده 

شده به ماشین آالت در شرکت.

مرحله دو
مدیر پروژه و یا سایر مدیران اجرایی نمی توانند در تمام ۲۴ ساعت و هفت 
که به ســایت پروژه منتقل شــده و شــبانه روز در  روز هفتــه بــرای ماشــینی 

سایت مستقر است برنامه کار تنظیم نمایند، چون:
۱ -  تعطیالت وجود دارد،

۲ - اپراتورها برای صرف صبحانه و ناهار و شام باید اوقات فراغتی  داشته 
باشند،

کارگاه چند شیفت باشد اوقاتی برای تعویض شیفت الزم است، گر  ۳ - ا
 )می توان به سادگی و با یک محاسبه سرانگشتی و فقط با منظور نمودن 
همین سه آیتم به این نتیجه رسید که مدیران و مسئولین اجرایی به طور 
متوسط حدود ۱۷ ساعت در شبانه روز به ماشین دسترسی داشته و بقیه 
کاًل %۷۰ زمان حضور ماشین در  اوقات از دســترس  آنها خارج اســت، یعنی 

سایت ماشین برای برنامه ریزی در دسترس است( 
در مرحله دوم می توانیم ضریبی به نام " ضریب دسترسی" با توضیحات 

زیر تعریف کنیم: 

 
  

زمانی که ماشین به پروژه اختصاص داده شده، در سایت پروژه 
کار است و عدم نیاز هم نشده است  و آماده به 

Assigned Time

زمانــی از حضور ماشــین در پروژه 
که از دســترس خارج اســت )غیر 

قابل برنامه ریزی(

 زمان دسترســی به ماشین در پروژه
 ) قابل برنامه ریزی(

Accessible Time

مرحلھ دو

بھکھماشینیبرایھفتھروزھفتوساعت24تمامدرتوانندنمیاجراییمدیرانسایریاوپروژهمدیر
برنامھ کار تنظیم نمایند، چون:سایت پروژه منتقل شده و شبانھ روز در سایت مستقر است

دارد،وجودتعطیالت-1

باشند،داشتھفراغتیاوقاتبایدشاموناھاروصبحانھصرفبرایاپراتورھا-2

است،الزمشیفتتعویضبرایاوقاتیباشدشیفتچندکارگاهاگر-3

کھرسیدنتیجھاینبھآیتمسھھمیننمودنمنظوربافقطوسرانگشتیمحاسبھیکباوسادگیبھ(میتوان
بقیھوداشتھدسترسیماشینبھروزشبانھدرساعت17حدودمتوسطبطوراجراییمسئولینومدیران
برنامھبرایماشینسایتدرماشینحضورزمان70%کالًیعنیاست،خارجآنھادسترسازاوقات

ریزی در دسترس است)

با توضیحات زیر تعریف کنیم:" ضریب دسترسی"می توانیم ضریبی بھ ناممرحلھ دومدر

و آماده بکار است و عدم نیاز ھم نشدهزمانی کھ ماشین بھ پروژه اختصاص داده شده، در سایت پروژه
است

Assigned Time

زمان دسترسی بھ ماشین در پروژه ( قابل برنامھ ریزی)

Accessible Time

زمانی از حضور ماشین در
پروژه کھ از دسترس خارج

است (غیر قابل برنامھ ریزی)

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑔𝑔𝑛𝑛𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 × 100 < 100% (≈ 70%)

سھمرحلھ

مدیر)%70(روزشبانھازساعاتیدرشدهمنتقلھمسایتبھشده،دادهاختصاصایپروژهبھماشین
آن برنامھ ریزی کند.پروژه بر فیزیک ماشین دسترسی داشتھ و می تواند برای

جملھاززیادی،دالیلبھھاپروژهاغلبکند،کارشیفتسھکھکردمشاھدهمیتوانراایپروژهکمتر
برایبتواناستممکنامامیکنندکارشیفتیکدرسوم،ودومھایشیفتدرکارگزافھایھزینھ
کارگاهکارساعتبھنسبتتریطوالنیشیفتبرماشینھایفعالیتبرخییاآالتماشینازبرخی
آالتماشینبرایماهدراجارهساعت300حداقلنمودنمنظوررسدمینظر(بھکردتنظیمبرنامھ

اجاره ای ھم بھمین مناسبت باشد).

4

ال�ت
آ

ن ا �ی
ما�ش
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مرحله سه
ماشــین به پروژه ای اختصاص داده شــده، به ســایت هم منتقل شــده در 
ساعاتی از شبانه روز )۷۰% ( مدیر پروژه بر فیزیک ماشین دسترسی داشته 

و می تواند برای آن برنامه ریزی کند.
کنــد، اغلب  کار  که ســه شــیفت  کــرد  کمتــر پــروژه ای را می تــوان مشــاهده 
پروژه ها به دالیل زیادی، از جمله هزینه های گزاف کار در شیفت های دوم 
کار می کنند اما ممکن اســت بتوان برای برخی از  و ســوم، در یک شــیفت 
ماشین آالت یا برخی فعالیت های ماشین بر شیفت طوالنی تری نسبت به 
ساعت کار کارگاه برنامه تنظیم کرد )به نظر می رسد منظور نمودن  حداقل 
۳۰۰ ساعت اجاره در ماه برای ماشین آالت اجاره ای هم به  همین مناسبت 

باشد(.
برخــی از مدیــران پروژه ها برای باال بردن زمان برنامه ریزی روی ماشــین و 
استفاده بیشتر از ماشین )البته برای مدت کوتاهی( سرویس های دوره ای 
را به ساعات خارج از شیفت و یا ساعات فراغت مثل ساعت ناهار منتقل 
می کنند و یا در ســاعات خارج از شــیفت تعمیرات ماشــین تحت تعمیر را 
ادامه می دهند، گو اینکه این ساعات را باید به ساعات برنامه ریزی ماشین 

اضافه نمود اما به دالیل زیر به سرعت از خیر آن می گذرند:
کار در شب، کاری و تجهیزات و امکانات   ۱ – هزینه های اضافه 

کارگاه مثل انبار و خدمات و وابستگی  ۲ - تعطیل بودن سایر بخش های 
کار واحد سرویس و تعمیرات به آنها،

۳ - سختی کمک رسانی در صورت وقوع حادثه،
کلیدی، کنترل های الزم به دلیل عدم حضور افراد  ۴ - عدم 

۵ - کم دقتی و سهل انگاری به دلیل خستگی،
کاری ها در شیفت بعدی، 6 - دوباره 

کلیدی  و مدیران در شیفت  گرفتن وقت افراد  ۷ - دردسرها و شکایت ها و 
یا روزبعد. 

کــه نگهــداری و تعمیــرات به  ) مالــکان ماشــین آالت اجــاره ای در صورتــی 
عهده خودشان باشد، که اغلب به همین شکل است، از این امر مستثنی 

هستند(.
کار می کنند آن هم  کارگاه ها یک شــیفت  که اغلــب  تجربــه نشــان می دهد 
در شــیفت روز و تابع نور خورشــید و روشــنایی روز هســتند و در فصل های 
که  کــم و زیاد می شــود امــا می توان متصور شــد  مختلف ســاعات شــیفت 
کارگاه هــا اغلــب بیشــتر از شــیفت قانونــی هشــت  متوســط طــول شــیفت 
ســاعته و کمتــر از یــک و نیم شــیفت قانونی بســته به اینکــه در چه فصلی 
گر شیفت به تاریکی و شب برسد  که ا گردد  باشیم می-باشد)یادآوری می 

هزینه های اضافه کاری در شب را خواهیم داشت که آن هم می تواند یکی 
از پارامتر های محدود کننده طول شیفت باشد(.

پارامترهایی که بر این ضریب تاثیر گذارند عبارتند از:
کیفیت(، گرفتن زمان، هزینه و  ۱ - اراده مالک پروژه ) با در نظر 

۲ - استراتژی شرکت و برنامه ریزان پروژه،
۳ - نوع پروژه و فعالیت ها،

کار، ۴ - فصل های سال و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه 
۵ - دستیابی به منابع مورد نیاز،

کار، 6 - قوانین 
۷ - دیسیپلین ها و محدودیت های منطقه ای و محلی.

گر پارامترهای شمرده شده  شیفت پروژه را مشخص و یا  گفته نماند که ا نا
محدود نکنند مدیر پروژه می تواند تا حدودی ساعات شیفت کاری کارگاه 
کاری پروژه  کارگاهی را در چارچوب برنامه  و یــا بخش هایی از فعالیت های 

کم و یا زیاد نماید.
در مرحله سوم می توانیم ضریبی به نام " ضریب برنامه" با توضیحات زیر 

تعریف کنیم: 
 
زمان دسترسی به ماشین در پروژه ) قابل برنامه ریزی(  

Accessible Time

مابــه التفــاوت ســاعات شــیفت 
بــه  دسترســی  ســاعات  از  کارگاه 

ماشین

زمــان برنامه ریــزی برای ماشــین یا 
کارگاه که با توضیحات داده  شیفت 
شده می تواند یک شیفت طوالنی 

کارگاه هم باشد تر از شیفت 
 Scheduled Time

کار،قوانین-6

محلی.وایمنطقھھایمحدودیتوھادیسیپلین-7

میپروژهمدیرنکنندمحدودیاومشخصراپروژهشیفتشدهشمردهھایپارامتراگرکھنماندناگفتھ
چارچوبدرراکارگاھیھایفعالیتازھاییبخشیاوکارگاهکاریشیفتساعاتحدودیتاتواند

برنامھ کاری پروژه کم و یا زیاد نماید.

با توضیحات زیر تعریف کنیم:" ضریب برنامھ"می توانیم ضریبی بھ ناممرحلھ سومدر

زمان دسترسی بھ ماشین در پروژه ( قابل برنامھ ریزی)
Accessible Time

داده شدهزمان برنامھ ریزی برای ماشین یا شیفت کارگاه کھ با توضیحات
می تواند یک شیفت طوالنی تر از شیفت کارگاه ھم باشد

Scheduled Time

مابھ التفاوت ساعات
شیفت کارگاه از ساعات

دسترسی بھ ماشین

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑜𝑜𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑆𝑆𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢𝑙𝑙𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑏𝑏𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 × 100 < 100% 

درساعت17رادسترسیساعاتوکنیمفرضساعتھ12شیفتیکراریزیبرنامھساعاتاگر(کھ
شد)خواھد70%حدودھمضریباینروزشبانھ

مرحلھ چھار

توانمیروزشبانھاز)17(ساعاتیدروشدهمنتقلپروژهسایتبھشدهدادهاختصاصپروژهبھماشین
وداردقرارکارگاهبرنامھدرماشینلذاآن)،ازبیشترکمییاپروژه(شیفتنمودریزیبرنامھآنبرای
ھایمکانیسمدارایماھیتاًچونامامیشود،گرفتھبکارپروژهفعالیتھایدرمیانیاجراییمدیرانتوسط

ھمپیشگیرانھنگھداریسیستمیکچارچوبدراگرحتیمیکندکارکارگاھیشرایطدرواستاستھالکی
مدیریت شود بھ دلیل برخی مسائل ناشی از:

ھا،مکانیسماستھالک-1

ماشین،کیفیتبودنپایین-2

اپراتوری،خطاھای-3

نامرغوب،یدکیومصرفیمصالحازاستفاده-4

6

کنیم و ساعات  گر ســاعات برنامه ریزی را یک شــیفت ۱۲ ســاعته فرض  )که ا
دسترسی را ۱۷ ساعت در شبانه روز این ضریب هم حدود %۷۰ خواهد شد(

مرحله چهار
ماشــین به پروژه اختصاص داده شــده به ســایت پروژه منتقل شــده و در 
ساعاتی )۱۷( از شبانه روز می توان برای آن برنامه ریزی  نمود )شیفت پروژه 
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کارگاه قرار دارد و توسط مدیران  کمی بیشتر از آن(، لذا ماشین در برنامه  یا 
گرفته می شــود، اما چون ماهیتًا  کار  اجرایی میانی در فعالیتهای پروژه به 
کی است و در شرایط کارگاهی کار میکند حتی  دارای مکانیسم های استهال
گر در چارچوب یک سیســتم نگهداری پیشــگیرانه هم مدیریت شــود به  ا

دلیل برخی مسائل ناشی از:
ک مکانیسم ها، ۱ - استهال

۲ - پایین بودن کیفیت ماشین،
۳ - خطاهای اپراتوری،

۴ - استفاده از مصالح مصرفی و یدکی نامرغوب،
۵ - عــدم انجــام بــه موقــع ســرویس ها و تعویض هــای دوره ای مصالــح و 

قطعات مصرفی،
کار در شرایط سخت یا نامناسب،  - 6

۷ - خطاهای مباشرین یا سرپرستان عملیات، 
کارگاهی، ۸ - حوادث 

9 - خطاها و کم توجهی های تیم های سرویس و نگهداری و تعمیرات،
۱۰ - استفاده از سوخت نامناسب،

کار در شرایط غیر عرف،  - ۱۱
کار در شــرایط غیــر نرمــال )بــا توجــه به شــرایط نرمال اشــاره شــده در   - ۱۲
دفترچــه مشــخصات ماشــین( و بی توجهــی بــه تنظیمــات مــورد نیــاز در 

مکانیسم های ماشین در مقایسه با شرایط نرمال،
۱۳ - صدمه دیدن ماشین در حوادث طبیعی،

۱۴ - عدم استفاده از امکانات مناسب برای حمل و نقل ماشین در جا به 
جایی های طوالنی کارگاهی،

۱۵ - عدم توجه به ظرفیت دستگاه با توجه به عمر ماشین،
ماشــین از نظــر فنــی دچار مشــکل و اصطالحًا خراب می شــود و نمی تواند 
کار نماید و نیازمند برخی اقدامات تعمیراتی خواهد شــد، ماشــین در این 
کار نمایــد اما قادر به  که  کار داشــته و انتظار می رفته  گرچــه برنامه  اوقــات ا

کار نیست و از دسترس استفاده کنندگان از ماشین در پروژه خارج است.
کاربرد" با توضیحات  در مرحله چهارم می توانیم ضریبی به نام " ضریب 

زیر تعریف کنیم: 
 
زمان برنامه ریزی برای ماشین یا شیفت کارگاه که با توضیحات   

کارگاه هم  داده شــده می تواند یک شــیفت طوالنی تر از شیفت 
باشد

Scheduled Time

زمانی که ماشــین خراب یا تحت 
کار نیست  تعمیر بوده و قادر به 

Repair Time 

زمانی که ماشین می تواند کار کند و 
خراب و تحت تعمیر نیست

Workable Time

مصرفی،قطعاتومصالحایدورهھایتعویضوھاسرویسبموقعانجامعدم-5

نامناسب،یاسختشرایطدرکار-6

عملیات،سرپرستانیامباشرینخطاھای-7

کارگاھی،حوادث-8

تعمیرات،ونگھداریوسرویسھایتیمھایتوجھیکموخطاھا-9

نامناسب،سوختازاستفاده-10

عرف،غیرشرایطدرکار-11

بیوماشین)مشخصاتدفترچھدرشدهاشارهنرمالشرایطبھتوجھبا(نرمالغیرشرایطدرکار-12
مقایسھ با شرایط نرمال،توجھی بھ تنظیمات مورد نیاز در مکانیسم ھای ماشین در

طبیعی،حوادثدرماشیندیدنصدمھ-13

کارگاھی،طوالنیھایجابجاییدرماشیننقلوحملبرایمناسبامکاناتازاستفادهعدم-14

ماشین،عمربھتوجھبادستگاهظرفیتبھتوجھعدم-15

برخینیازمندونمایدکارتواندنمیوشودمیخراباصطالحاًومشکلدچارفنینظرازماشین
نمایدکارکھرفتھمیانتظاروداشتھکاربرنامھاگرچھاوقاتایندرماشینشد،خواھدتعمیراتیاقدامات

ماشین در پروژه خارج است.اما قادر بھ کار نیست و از دسترس استفاده کنندگان از

با توضیحات زیر تعریف کنیم:" ضریب کاربرد"می توانیم ضریبی بھ ناممرحلھ چھارمدر

داده شده می تواند یک شیفت طوالنیزمان برنامھ ریزی برای ماشین یا شیفت کارگاه کھ با توضیحات
تر از شیفت کارگاه ھم باشد

Scheduled Time

زمانی کھ ماشین خراب یا تحت
تعمیر بوده و قادر بھ کار نیست
Repair Time

نیستزمانی کھ ماشین می تواند کار کند و خراب و تحت تعمیر

Workable Time

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎𝑏𝑏𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑆𝑆𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢𝑙𝑙𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑊𝑊𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎𝑏𝑏𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 +𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒) × 100 < 100% 

7
که می توانند به  که در افزایش این ضریب موثر بوده  و نیز اقداماتی  افرادی 

همین منظور انجام دهند را می توان  به شرح زیر بر شمرد: 
در  عامــل(  مدیــر  یــا  مدیــره  )هیــات  شــرکت  مقــام  عالی تریــن   -۱
سیاستگذاری های کالن شرکت به منظور دستیابی به بهترین ها و دانش 
محور کردن شرکت و نهادینه نمودن تصمیم گیری بر اساس بررسی و تجزیه 

و تحلیل اطالعات و توجه به روند ها و نتایج اقدامات،

کالن شــرکت در  ۲ - مدیــران ســتادی میانــی در پیــروی از سیاســت های 
اختصــاص دادن منابع مناســب در زمان مناســب به پروژه هــا و تدارک به 

موقع نیازها، 
۳ - مدیــر پــروژه مســلح بــه دانــش مدیریــت و مدیریــت منابــع بخصوص 

اطالعات، نیروی انسانی و ماشین آالت،
۴ - مدیران اجرایی میانی در همکاری و هماهنگی های دائمی به منظور 
دســتیابی به اهــداف پروژه در چارچوب برنامه تدوین شــده بــرای اجرای 

پروژه،
۵ - مدیــر، مســئول یــا سرپرســت ماشــین آالت دارای دانــش مدیریتــی و 
ماشین آالتی و تجربه کاری مربوطه  برای ایجاد شرایطی که پروژه در زمینه 

ماشین آالت و از زاویه ماشین آالت دچار وقفه نگردد، 
6 - افراد کلیدی در زیر مجموعه مدیر) مسئول یا سرپرست( ماشین آالت، 
که باید بر روی ماشــین آالت  بــه منظور انجــام صحیح و به موقع اقداماتی 

صورت گیرد،
کلیدی بــرای انجام  ۷ - افــراد فنــی و ســاده کمکــی در زیــر مجموعه افــراد 

صحیح دستورات.   
که می توانند تاثیر مثبتــی در افزایش این ضریب  کلی تر  برخــی پارامترهای 

داشته باشند عبارتند از:
۱ - توجه به ۱۵ آیتمی که در این مرحله مطرح شد، اقدامات پیشگیرانه به 

منظور حذف یا کم کردن تاثیر آنها،
۲ - نو کردن دائمی ناوگان ماشین آالت و توجه به همسان سازی و کاهش 

تنوع برندها، 
۳ - پیاده نمودن سیستم نگهداری پیشگیرانه، در کنار یک سیستم ثبت، 
گیری بر اســاس  گــردش اطالعات، تصمیم  جمــع آوری، تجزیــه و تحلیل و 

اطالعات، اقدام و بررسی نتایج،
۴ - تهیه کتب مربوط به قطعات، تعمیرات، سرویسها و اپراتوری ماشین و 
ملزم نمودن نیروهای ذیربط  به انجام اقدامات بر اساس دستورالعمل ها،
کارگاه بــه یــک تعمیرگاه  ۵ - داشــتن تعمیــرگاه مرکــزی مجهــز و یــا تجهیــز 

مناسب با امکانات و تجهیزات الزم،
کالیبره بودن آنها، 6 - داشتن ابزار مناسب و توجه به 

کار تهیه و تدارک و ذخیــره مصالح و قطعات یدکی  ۷ - داشــتن یــک ســازو 
مناسب و بموقع و نگهداری مناسب آنها،

کارگاه به سیســتم های ارتباطی و  ۸ - مجهــز نمــودن ناوگان ماشــین آالت 
کنترلی مخابراتی،

9 - آمــوزش افــراد در مــورد ماشــین آالت جدیــد و نیز با توجه به اشــکاالت 
پیش آمده در کل مجموعه،

کــه ناراضــی می پرورانــد و ایجاد یک  ۱۰ - توجــه و اقــدام بــه رفــع  شــرایطی 
سیستم انگیزشی تشویقی. 

مرحله پنج
کارگاه است و تحت تعمیر هم نیست و مشکل فنی هم  ماشین در شیفت 
کار  گرفته نمی شود،  کار  کند اما پیوسته و همیشه به  کار  ندارد و می تواند 

کار( می ماند. کار )آماده به  مداوم و پیوسته ندارد  و اوقاتی را منتظر 
کــه ماشــین در پروژه هــا را در چنیــن وضعیتــی قــرار می دهد  پارامترهایــی 

می توان به شرح زیر توضیح داد:
کار گرفتن ماشین موقتًا وجود نداشته باشد، ۱ - برنامه ای برای به 

کاری بوده، کارش را انجام داده و منتظر برنامه بعدی است، ۲ - در برنامه 
کار، شرایط آب و هوایی،  کار بوده ولی به دلیل دستور توقف  ۳ - در برنامه 
کار، حــوادث و  حــوادث طبیعــی، شــرایط جغرافیایی، آماده نبودن بســتر 

ال�ت
آ
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 نشست

کار، عدم  کارگاهــی، آماده نبودن ســایر ماشــین آالت زنجیــره  رخدادهــای 
حضور اپراتور یا مباشر عملیات ماشینی، برخورد با شرایط پیش بینی نشده 

کار، اتمام سوخت و نرسیدن به موقع آن متوقف شده است. در هنگام 
در مرحله پنجم می توانیم ضریبی به نام " ضریب فعالیت" با توضیحات 

زیر تعریف کنیم:  

 زمانی که ماشین می تواند کار کند و تحت تعمیر نیست
Workable Time 

شــیفت  در  ماشــین  کــه  زمانــی 
کارگاه متوقف است، مشکل فنی 

هم ندارد  

کار است زمانی که ماشین در حال 
Working Time 

نگھداریوبموقعومناسبیدکیقطعاتومصالحذخیرهوتدارکوتھیھکارسازویکداشتن-7
مناسب آنھا،

مخابراتی،کنترلیوارتباطیھایسیستمبھکارگاهآالتماشینناوگاننمودنمجھز-8

مجموعھ،کلدرآمدهپیشاشکاالتبھتوجھبانیزوجدیدآالتماشینمورددرافرادآموزش-9

تشویقی.انگیزشیسیستمیکایجادوپروراندمیناراضیکھشرایطیرفعبھاقداموتوجھ-10

مرحلھ پنج

پیوستھاماکندکارتواندمیونداردھمفنیمشکلونیستھمتعمیرتحتواستکارگاهشیفتدرماشین
و اوقاتی را منتظر کار (آماده بکار) می ماند.و ھمیشھ بھ کار گرفتھ نمی شود، کار مداوم و پیوستھ ندارد

توضیحزیرشرحبھتوانمیدھدمیقراروضعیتیچنیندرراھاپروژهدرماشینکھھاییپارامتر
داد:

باشد،نداشتھوجودموقتاًماشینگرفتنبکاربرایایبرنامھ-1

بعدیست،برنامھمنتظرودادهانجامراکارشبوده،کاریبرنامھدر-2

شرایططبیعی،حوادثھوایی،وآبشرایطکار،توقفدستوردلیلبھولیبودهکاربرنامھدر-3
زنجیرهآالتماشینسایرنبودنآمادهکارگاھی،رخدادھایوحوادثکار،بسترنبودنآمادهجغرافیایی،

اتمامکار،ھنگامدرنشدهبینیپیششرایطبابرخوردماشینی،عملیاتمباشریااپراتورحضورعدمکار،
سوخت و نرسیدن بھ موقع آن متوقف شده است.

با توضیحات زیر تعریف کنیم:" ضریب فعالیت"می توانیم ضریبی بھ ناممرحلھ پنجمدر

زمانی کھ ماشین می تواند کار کند و تحت تعمیر نیست
Workable Time

زمانی کھ ماشین در شیفت کارگاه
متوقف است، مشکل فنی ھم ندارد

زمانی کھ ماشین در حال کار است
Working Time

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑎𝑎𝑏𝑏𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 × 100 < 100% 

ماشینبھنداشتنپروژه،نیازنوعبھشوندمیمربوطاغلبضریباینافزایشبرگذارتاثیرھایپارامتر
آالتماشینداشتنھا،فعالیتوقفھبدونوزیادتکرارپروژه،برماشینھایفعالیتتوالیمتنوع،آالت

9

گذار بر افزایش این ضریب اغلب مربوط می شوند به نوع  پارامترهای تاثیر 
پروژه، نیاز نداشــتن به ماشــین آالت متنــوع، توالی فعالیت های ماشــین 
بــر پــروژه، تکرار زیاد و بدون وقفه فعالیت ها، داشــتن ماشــین آالت پرکار و 
کار دائمی ندارند و البته توجه  که  کاره، و اجاره نمودن ماشین آالتی  چند 

برنامه ریزان و مدیریت پروژه به چگونگی تنظیم فعالیتها.

مرحله شش
کاری را انجام دهد و یا  کارگاه باید  ماشین مشکل فنی ندارد و در محلی از 
کار است اما به دالیل زیر در زمان های توضیح  کارگاه در حال  در محلی از 
کار انجام نمی دهد، به عبارتی زیر بار نیســت یا اپراتور در حال  داده شــده 

اقداماتی است که ماشین )موتور روشن  یا خاموش( فعال نیست:
۱ - بازدیدها و اقدامات  قبل از استارت ماشین،

کار در صورت نیاز، ۲- سوخت گیری قبل از شروع 
کار، کردن ماشین قبل از شروع  ۳ - آماده 

کار، ۴ - رفتن ماشین به محل 
کار،  کار و استقرار مناسب برای انجام  ۵ - بازدید محل 

6 - انتظار برای گرفتن دستور چگونگی انجام کار،
کار برای رفع نیازهای اپراتور، ۷ - توقف های حین 

۸ - برخی تنظیمات متعلقات ماشین در حین کار،
کار در صورت نیاز، 9-سوخت گیری در حین 

۱۰ - مشورت با مباشر عملیات،
۱۱ - انتظار برای استقرار سایر ماشین آالت زنجیره کار،

۱۲ - بازدیدهای روزانه سرویس کاران و گریس کاری و تعویضات و تنظیمات 
مورد نیاز،

کار یا پایان شیفت، ۱۳ - بازدیدها و اقدامات پس از اتمام 
۱۴- سوخت گیری قبل از اتمام شیفت در صورت نیاز،

۱۵ - بازگشتن به محل استقرار ماشین )پارک ماشین در فاصله دو شیفت(،
کار، ۱6 - تاخیر در شروع 

کار، ۱۷ - تعجیل در پایان 
کاری ناشــی از خســتگی اپراتور، مشــکالت شــخصی و یا  کم  ۱۸ - توقف یا 

نارضایتی،
کره با افراد ذیربط برای حل مسائل  ۱9 - توقف برای دریافت حقوق یا مذا

کاری و رفاهی، 
کارگاه، کارکرد و ترک  گزارش  ۲۰ - تنظیم و ارائه 

کاهــش این زمان ها نقش موثری  گــر چه مدیران و مباشــران عملیاتی در  ا
گفــت اقتضــای طبیعت  دارنــد امــا بخش هایــی از مــوارد فــوق را می تــوان 
کار ماشــین در پروژه هــای عمرانــی اســت، برخــی از صاحبنظــران حــوزه 
ماشین آالت مجموع این زمان ها را )به هر تعدادی که رخ دهند( در ضریب 
قبلی منظور می کنند و برخی آن را در ضریب بعدی که در ادامه در مورد آن 
صحبت خواهد شد می گنجانند و برخی هم برای آن تخمینی ۵ درصدی 
می زنند  و در محاســبات مد نظر قرار می دهند، چون به هر حال واقعیتی 

است انکارناپذیر.
در مرحلــه ششــم می توانیم ضریبی به نــام " ضریب تولید" با توضیحات 

زیر تعریف کنیم:

کار است زمانی که ماشین در حال 
  Working Time )expected working all the time

زمان هــای تلــف شــده در هنگام 
کار ماشین

 Wasted time

کـــــــــــــــه ماشـــــــــــــــــین واقعًا  زمانــی 

کرده کار   
Real Working Time

رفاھی،وکاریمسائلحلبرایذیربطافرادبامذاکرهیاحقوقدریافتبرایتوقف-19

کارگاه،ترکوکارکردگزارشارائھوتنظیم-20

فوقمواردازھاییبخشامادارندموثرینقشھازماناینکاھشدرعملیاتیمباشرانومدیرانچھاگر
حوزهصاحبنظرانازبرخیاست،عمرانیھایپروژهدرماشینکارطبیعتاقتضایگفتتوانمیرا

برخیومیکنندمنظورقبلیضریبدر)دھندرخکھتعدادیھر(بھراھازماناینمجموعآالتماشین
آنبرایھمبرخیوگنجانندمیشدخواھدصحبتآنمورددرادامھدرکھبعدیضریبدرراآن

انکاراستواقعیتیحالھربھچونمیدھند،قرارنظرمدمحاسباتدروزنندمیدرصدی5تخمینی
ناپذیر.

با توضیحات زیر تعریف کنیم:" ضریب تولید"می توانیم ضریبی بھ ناممرحلھ ششمدر

زمانی کھ ماشین در حال کار است
Working Time (expected working all the time)

زمان ھای تلف شده در ھنگام کار ماشین
Wasted time

زمانی کھ ماشین واقعاً کار کرده
Real Working Time

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑜𝑜𝑑𝑑𝑢𝑢𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 (𝑅𝑅𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑟𝑟𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 + 𝑊𝑊𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒) × 100 < 100% 

مرحلھ ھفت

دفترچھدرکھھستندمشخصاتیدارایکاربریھرباومدلونوعھردربازاردرموجودآالتماشین
ماشینخریدوانتخاببرایھاویژگیاینھمھبھتوجھاست،شدهنوشتھماشینکاتالوگیامعرفی

میقرارنظرمدبیشتراستاسمیراندماندیگریوظرفیتیکیکھویژگیدواماھستندضروری
سایربھتوجھضمندارد،ماشینبھنیازکھگیرد،انجامبایدکھکاریریزیبرنامھدرچونگیرند

کھکاریبعبارتی(ھستندماشینانتخابدومواولشروطویژگیدوایندارنداھمیتھمھکھمشخصات
میرقمراشودگرفتھبکاربایدتعدادچھبھوظرفیتیچھباماشینی،چھشودانجامبرنامھطبقباید

اینکھداردتاکیدونرمالشرایطنامبھاستشدهشرایطیبھاشارهکاتالوگیادفترچھھمیندرزنند).
اینباماشینخریدارکاریشرایطاگریعنیشودمیمحققنرمالشرایطایندرراندمانوظرفیت

را از ماشین داشتھ باشد.شرایط تفاوت دارد نباید انتظار چنین ظرفیت و راندمانی

باخاکمکعبمترxتواندمینرمالشرایطدرخاصظرفیتیومدل،مارک،بابلدوزریکمثالً
نماید.جابجازمان)ازواحدیھریاساعت(درمترyراخاصیمشخصات
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مرحله هفت
کاربــری دارای  ماشــین آالت موجــود در بــازار در هــر نــوع و مــدل و با هــر 
کاتالوگ ماشــین نوشــته  کــه در دفترچــه معرفی یا  مشــخصاتی هســتند 
گی ها برای انتخاب و خرید ماشــین  شــده اســت، توجه به همه این ویژ
که یکی ظرفیت و دیگری راندمان اســمی  گی  ضروری هســتند اما دو ویژ
که باید  کاری  اســت بیشــتر مد نظر قــرار می گیرند چــون در برنامه ریــزی 
که نیاز به ماشــین دارد، ضمن توجه به ســایر مشــخصات  گیرد،  انجــام 
گی  شروط اول و دوم انتخاب ماشین  که همه اهمیت دارند این دو ویژ
که باید طبق  برنامه انجام شود چه ماشینی،  کاری  هستند ) به عبارتی 
گرفته شود را رقم می زنند(. در  کار  با چه ظرفیتی و به چه تعداد باید به 
کاتالوگ اشــاره به شــرایطی شــده اســت به نام شرایط  همین دفترچه یا 
کــه ایــن ظرفیــت و راندمــان در ایــن شــرایط نرمال  کیــد دارد  نرمــال و تا
کاری خریدار ماشــین  با این شــرایط  گر شــرایط  محقــق می شــود یعنــی ا
تفــاوت دارد نباید انتظار چنین ظرفیت و راندمانی را از ماشــین داشــته 

باشد.
مثــاًل یــک بلــدوزر بــا مــارک، مــدل، و ظرفیتــی خــاص در شــرایط نرمــال 
ک با مشخصات خاصی را y متر در ساعت) یا  می تواند x  متر مکعب خا

هر واحدی از زمان( جا به جا نماید.
یا یک دســتگاه تولید بتن با مارک، مدل و ظرفیتی مشــخص در شرایط 

نرمال می تواند x متر مکعب بتن خاصی را در ساعت تولید نماید. 
کامیون با مارک، مدل، و ظرفیتی معین در شرایط نرمال می تواند  یا یک 
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x متر مکعب مصالحی مشخص را با سرعتی تعریف شده به فاصله y متر 
در ساعت حمل نماید.

بدیهی است این ظرفیت و راندمان اسمی هم بستگی به ظرفیت اندام 
عملیاتــی ماشــین و تــوان برخــی از مکانیســم های ماشــین بــه خصوص 
کســیژن و ســوخت متناسب  موتور ماشــین دارد و موتور ماشــین هم به ا
کســیژن را در هــوای هــم ســطح دریا  بــا آن )مثــاًل شــرایط نرمــال میــزان ا
کیفیت ســوخت را با اســتانداردهای بین المللی(، به  توصیــف می کند و 
که برای هر لحظه دور موتور مناسبی را برای قدرت  عالوه اپراتوری ماهر 
مــورد نیــاز عملی خــاص با فشــار آوردن به پدال ماشــین اعمــال نماید و 
کارخانه ســازنده بیرون آمده باشد، شرایطی  که تازه از در  البته ماشــینی 
کرده  کــه محــال اســت مــا چنیــن شــرایطی را در پروژه ها تجربــه  ایــده آل 
کردن داشته باشیم مگر در شرایطی بسیار خاص،  باشیم یا امید تجربه 
کوتــاه مــدت و به راهبری اپراتــوری ورزیده و با تجربه و با فشــار آوردن به 
که آن هم  مکانیســم های ماشــین بتوانیــم به این اعــداد نزدیک شــویم 

بیشتر جنبه نمایشی دارد.
کاتالوگ ماشین( در پروژه های  معمواًلمیزان این عدد )نوشــته شــده در 
عمرانــی، بــا توجــه بــه تجربه هــای میدانــی، بســته بــه شــرایط و بــرای 
کمتر اســت و چنانچه ماشین آالت  ماشــین آالت نو بین ۱۰ الی ۱۵ درصد 
کاهــش را هــم نشــان داده اســت )هســتند  کهنــه باشــند تــا ۵۰ درصــد 
کاهــش بیــش از ۵۰ درصــد ایــن اعداد  کــه ماشــین آالت بــا  شــرکت هایی 
کاهش بیش  که ماشــین بــا  را هنــوز بــکار می گیرنــد ولی فرض این اســت 
کرد چــون تبعات  گذاشــت یــا به روز  کنار  از ۵۰ درصــد ایــن اعــداد را باید 
کار را به شدت  استفاده از چنین ماشین آالتی نه تنها زمان اجرای برنامه 
کــه هزینه های نگهــداری را هم بســیار زیاد  تحت الشــعاع قــرار می دهند 

ج می نماید(. کرده و شرکت ها را از رقابت خار
کاهش این دو عدد را می توان در مورد جرثقیل ها  مثال بسیار روشن اثر 
گر در ســال اول بعد  زد مثــاًل یــک جرثقیل مارک، مدل و ظرفیتی خاص ا
از تولیــد باشــد آن هم در شــرایط نرمال می تواند x تن بــار را در محدوده 
مثلث ایمنی خود برداشته و در زمانی مشخص جا به جا نماید، قطعًا در 
کاربری و حتی  ک ناشی از  گذشــت زمان و اســتهال شــرایط غیر نرمال و با 
کاهش پیدا می کند،  گذشــت زمان، توان موتورها و در نتیجه ظرفیتش 
که در باربرداری و جابجایی بار توسط  جرثقیل ها  حوادث بسیار زیادی 
شــاهدش هســتیم در بســیاری از مــوارد ناشــی از بــی توجهی مالــکان یا 

بــه  ماشــین  نــوع  ایــن  اپراتور هــای 
کاهش این اعداد ناشی از شرایط غیر 

نرمال و عمر ماشین است.
کاتالــوگ ماشــین بــه  در دفترچــه یــا 
مســئله دیگری هم اشــاره شــده و آن 
مصــرف اقالم مصرفی ماشــین اســت 
کارخانــه  دســتورالعمل های  طبــق 
کــه  گریــس  و  روغــن  مثــل  ســازنده 
دســتیابی به آن نــوع مصالح مصرفی 
که عدم  هم خود داستان دیگریست 
کاهش این  رعایــت آنهــا می توانــد در 
گــذار باشــد و بــه همیــن  اعــداد تاثیــر 

ترتیب قطعات یدکی.

که  کار می کنند  که قریب باالتفــاق پیمانکاران در شــرایطی  واضح اســت 
گفته شــده برایشان محال است به خصوص با  رســیدن به چنین اعداد 
کشــور ما، بنابراین جا دارد  توجه به عمر ناوگان ماشــین آالتی موجود در 
کــه مرحلــه دیگری را هم برای رســیدن بــه راندمان نهایی ماشــین آالت 

کنیم،  ح  مطر
در مرحله هفتم می توانیم ضریبی به نام " ضریب بهره وری" با توضیحات 

زیر تعریف کنیم: 
که ماشین نو در شرایط  کاری است  گویای نسبت زمان میزان  که  ضریبی 
کارخانــه ســازنده) شــرایط نرمــال(  اســتاندارد توضیــح داده شــده توســط 
که ماشــین موجود  کار  می توانــد انجــام دهد به زمان انجــام همان میزان 
کاری واقعی )غیر اســتاندارد و غیر نرمال( انجام می دهد، چون  در شــرایط 
کنیم و  کار ثابت است می توانیم آن را حذف و فقط زمان را مقایسه  حجم 

با فرمول زیر محاسبه نماییم:

شدهگفتھاعدادچنینبھرسیدنکھکنندمیکارشرایطیدرپیمانکارانباالتفاققریبکھاستواضح
داردجابنابراینما،کشوردرموجودآالتیماشینناوگانعمربھتوجھبابخصوصاستمحالبرایشان

آالت مطرح کنیم،کھ مرحلھ دیگری را ھم برای رسیدن بھ راندمان نھایی ماشین

با توضیحات زیر تعریف کنیم:" ضریب بھره وری"می توانیم ضریبی بھ ناممرحلھ ھفتمدر

توسطشدهدادهتوضیحاستانداردشرایطدرنوماشینکھاستکاریمیزانزماننسبتگویایکھضریبی
درموجودماشینکھکارمیزانھمانانجامزمانبھدھدانجامتواندمینرمال)شرایطسازنده(کارخانھ
آنتوانیممیاستثابتکارحجمچوندھد،میانجامنرمال)غیرواستاندارد(غیرواقعیکاریشرایط

نماییم:را حذف و فقط زمان را مقایسھ کنیم و با فرمول زیر محاسبھ

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑦𝑦 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟𝑦𝑦 
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 × 100 < 100%

ھمضریبایندرشمردیمقبلیضرایبکردنترمثبتبرایکھپارامترھاییھمھکھگفتبتوانشاید
می شود:موثرند اما بار دیگر بھ مھم ترین آن ھا بھ شرح زیر اشاره

کیفیت،باماشینخرید-1

پیشگیرانھ،نگھداریسیستمداشتن-2

از(منظورماھرآالتماشینمسئول)یاسرپرستمدیر(وعملیاتمباشرواپراتوربکارگیری-3
با تجربھ،مھارت یعنی ھنر بکارگیری دانش و تجربھ) و مسئول ترانسپورت

نیرویداشتنمنظوربھمینوموقعبھتعمیراتوتعویضاتوماشینوضعیتکنترلسیستمداشتن-4
انسانی و امکانات و تجھیزات  مناسب و بھ روز،

قادربودنکھنھدلیلبھریزیبرنامھزمانیاوکارزنجیرهدرکھآالتیماشیننمودننویااورھال-5
بھ انجام کار با کیفیت و کمیت مناسب نیستند،

آن،نتایجاساسبرگیریتصمیمواطالعاتتحلیلوتجزیھوآوریجمعوثبتسیستمیکداشتن-6
اقدام و بررسی نتیجھ اقدامات و اصالح تصمیمات،

اند.کردهکمکضرایبمثبتروندبھکھافرادیتشویقومستمرارزیابیوآموزش-7
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شاید بتوان گفت که همه پارامترهایی که برای مثبت تر کردن ضرایب قبلی 
شمردیم در این ضریب هم موثرند اما بار دیگر به مهم ترین آن ها به شرح 

زیر اشاره می شود:
۱ - خرید ماشین با کیفیت،

۲ - داشتن سیستم نگهداری پیشگیرانه،
کارگیــری اپراتــور و مباشــر عملیــات و مدیر) سرپرســت یا مســئول(  ۳- بــه 
ماشــین آالت ماهر )منظور از مهارت یعنی هنر بکارگیری دانش و تجربه( و 

مسئول ترانسپورت با تجربه،
کنترل وضعیت ماشــین و تعویضــات و تعمیرات به  ۴ - داشــتن سیســتم 
موقع و بهمین منظور داشتن نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات مناسب 

و به روز،
۵ - اورهال یا نو نمودن ماشین آالتی که در زنجیره کار و یا زمان برنامه ریزی  
به دلیل کهنه بودن  قادر به انجام کار با کیفیت و کمیت مناسب نیستند،
6 - داشــتن یــک سیســتم ثبت و جمع آوری و تجزیــه و تحلیل اطالعات و 
تصمیم گیری بر اســاس نتایج آن، اقدام و بررسی نتیجه اقدامات و اصالح 

تصمیمات،
کــه به روند مثبت ضرایب  ۷ - آموزش و ارزیابی مســتمر و تشــویق افرادی 

کمک کرده اند.

جدول خالصھ ضرایب مراحل یک تا ھفت

شده،دادهاختصاصپروژهبھماشینکھزمانینسبتازاستعبارت:1مرحلھضریب 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
زمان یا دوره ای کھ ماشین در مالکیت شرکت استبھاستدر سایت پروژه و آماده بکار است و عدم نیاز ھم نشده

قابل(پروژهدرماشینبھدسترسیزماننسبتازاستعبارت:2مرحلھضریب 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
نشده استشده، در سایت پروژه و آماده بکار است و عدم نیاز ھمزمانی کھ ماشین بھ پروژه اختصاص دادهبھبرنامھ ریزی)

باکھکارگاهشیفتیاماشینبرایریزیبرنامھزماننسبتازاستعبارت:3مرحلھضریب 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
برنامھقابل(پروژهدرماشینبھدسترسیزمانبھباشدھمکارگاهشیفتازترطوالنیشیفتیکتواندمیشدهدادهتوضیحات

ریزی)

نیستتعمیرتحتوکندکارتواندمیماشینکھزمانینسبتازاستعبارت:4مرحلھضریب 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
ھمکارگاهشیفتازترطوالنیشیفتیکتواندمیشدهدادهتوضیحاتباکھکارگاهشیفتیاماشینبرایریزیبرنامھزمانبھ

باشد

ماشینکھزمانیبھاستکارحالدرماشینکھزمانینسبتازاستعبارت:5مرحلھضریب 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
می تواند کار کند و تحت تعمیر نیست

کھزمانیبھکردهکارواقعاًماشینکھزمانینسبتازاستعبارت:6مرحلھضریب 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
ماشین در حال کار است

شرایطدرنوماشینکھاستکاریمیزانزماننسبتازاستعبارت:7مرحلھضریب  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
ماشینکھکارمیزانھمانانجامزمانبھدھدانجامتواندمینرمال)شرایطسازنده(کارخانھتوسطشدهدادهتوضیحاستاندارد

موجود در شرایط کاری واقعی (غیر نرمال) انجام می دھد

:بخش دوم
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 مقدمه 
تعدیــل در لغــت بــه معنــای عــدل و عدالــت 
کــردن، بــه حــد  کــردن، متعــادل  و معتــدل 
کــردن از روی عدالت  وســط آوردن، تقســیم 
و در حرفه مهندسی در ارتباط با قراردادها و 
پیمان های صنعت احداث ثابت نگهداشتن 
گــر در طــول اجــرا قیمتهــا نســبت  کــه ا ســود 
بــه دوره مبنــا افزایــش یافت ایــن اختالف به 
پیمانــکار در قالب تعدیل پرداخت می شــود 
تــا ســود ثابت بماند و یــا اینکه در طــول اجرا 
کاهــش یافت  قیمتهــا نســبت بــه دوره مبنــا 
کســر  کاهش در قالب تعدیل از پیمانکار  این 

می گردد تا سود آن ثابت بماند.
در ســال ۱۳۸۲ از طــرف نظــام فنــی اجرایــی 
خ  کشــور، بخشنامه شــماره ۱۰۱/۷۳۰۷۳ مور
)الزم  اول  گــروه  نــوع  از  کــه   ۱۳۸۲/۰9/۱۵

ک محاســبه  گردید و مال االجــرا( بــوده ابــالغ 
تعدیل در قراردادها می باشــد. در محاســبه 
یکــی  دارد  اهمیــت  شــاخص  دو  تعدیــل 
کار و دیگــری شــاخص  شــاخص دوره انجــام 
اصلــی  موضــوع  بــه  مقالــه  ایــن  در  مبنــا. 
کــه همانا  شــاخص دوره  بخشــنامه تعدیــل 

کار می باشد پرداخته شده است.  انجام 
در خصــوص شــاخص مبنــا اختالفــی وجــود 

ندارد،
تســلیم  از  قبــل  دوره  یــک  مناقصــات   -در 

پیشنهاد 
-در ترک تشــریفات مناقصــه، یک دوره قبل 
کــه پیشــنهاد نهایــی  از دوره ســه ماهــه ای 
کارفرمــا  کتبــی تســلیم  پیمانــکار بــه صــورت 

می گردد.
نقطــه نظــرات مختلفی در رابطه با شــاخص 

کار وجود دارد: دوره انجام 
کــه در هــر صــورت  ۱-دوره صــورت وضعیــت 

ک است وضعیت قید می گردد مال
ک  کارگاه مال کارهــا در  ۲-دوره واقعــی انجام 

است.
حال به بررسی این دو حالت می پردازیم :

در بنــد 9-۱ بخشــنامه تعدیــل عنــوان شــده 
که  پیمانکار مبالــغ تعدیل آحاد بها را  اســت 
بــر اســاس صــورت وضعیت های تایید شــده 
دوره  می نمایــد.  محاســبه  کارفرمــا  توســط 
کــه عمومــا در بــاالی تمام  صــورت وضعیــت 
صفحــات صــورت وضعیــت و حتــی در نامــه 
ک  پیمانــکار و مشــاور نیــز  قید می گــردد، مال
صــورت  مطابــق  کار  انجــام  دوره  یــا   اســت 
ک  کارگاهی؟ حال مگر نه اینکه، مال جلسات 
وضعیت هــای  صــورت  فقــط  تعدیــل  تهیــه 
کارفرما می باشد لذا پس تعدیل  تایید شــده 
را بــر اســاس صــورت وضعیــت می نویســند و 
می نویســیم و هــر صــورت وضعیــت نیــز دوره 

گردیده است. کار در آن قید  انجام 
موقــت  وضعیــت  صــورت  مثــال  عنــوان  بــه 
بــه  منتهــی  گردیــده  قیــد    ۲۰ شــماره  
۱۳99/۵/۳۱ و فــرض شــماره ۱9 )قبلــی( ذکر 
شــده منتهی بــه ۱۳99/۰۲/۳۱ از این طریق 
که در این  کار محاســبه می گردد  دوره انجــام 
خصوص می شــود نســبت  ۳۱ به  9۳ مربوط 
 9۳ بــه   6۲ نســبت  و   ۱۳99 اول  مــاه   ۳ بــه 
که این مورد نیز  مربوط به ۳ ماه دوم ۱۳99، 
در فــرم ضمیمــه بخشــنامه تعدیــل نیز آمده 

است
گر پیمانکار کاری را   حال سوال اینجاست که ا

مهندس شایان ایکانی
 کارشناس امور قراردادها

دوره انجام کار 
در محاسبه تعدیل

تعدیــل در قراردادهــا و پیمان هــای صنعــت احــداث ثابــت بــه معنی نگه 
گر در طول اجرا قیمتها نسبت به دوره مبنا افزایش  داشتن سود است تا ا
یافــت ایــن اختــالف بــه پیمانــکار در قالــب تعدیــل پرداخــت شــود. در 
کار و  محاســبه تعدیل دو شــاخص اهمیت دارد یکی شاخص دوره انجام 
که در این مقاله مهندس شایان ایکانی به شاخص  دیگری شاخص مبنا 
کار بــرای  کار پرداختــه اســت. وی معتقــد اســت دوره انجــام  دوره انجــام 
که  کارفرما می باشد  محاســبه تعدیل، همان صورت وضعیت تایید شده 

کار )منتهی به تاریخ(  نیز قید می گردد.         در آن دوره انجام 
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انجام دهد لیکن در صورت وضعیت موقت 
وضعیت هــای  صــورت  در  و  باشــد  نیامــده 
گردد تعدیل و شــاخص دوره  بعــدی منظور 
کار آن چگونه می شــود؟ قطعا در این  انجام 
که  کار زمانی اســت  حالــت شــاخص انجــام 
در صــورت وضعیت قید و منظور شــود. و بر 
همین اســاس  تعدیل آن لحاظ و محاســبه 
گر در صورت وضعیت نیامده و  گردد. چون ا
لحــاظ نگردیــده یعنی اینکه از نظر مشــاور و 
کارفرما مشــکلی داشــته و قابــل قبول نبوده 
که  که انجام نشــده  لــذا بدیــن معنی اســت 

منظور نگردیده است  .
کارفرما می بایســتی  در ایــن حالت مشــاور یا 
بــا  خصــوص  ایــن  در  نامه نگاری هایــی 
صــورت  کــه  می دادنــد  انجــام  پیمانــکار 
کار انجام شــده  وضعیــت ناقص می باشــد و 
کــه مــورد تاییــد نیــز می باشــد در آن لحــاظ 
نشده است لذا در صورت عدم اعالم چنین 
کار انجام شــده  مواردی، صورت وضعیت و 
همیــن موارد ذکر شــده در صــورت وضعیت 

می باشد الغیر.
کاری را  یــا در حالــت دیگــر اینکــه پیمانــکار 
انجام می دهد لیکن امکان پرداخت توسط 
مشــاور وجــود نــدارد ماننــد اخــذ تاییدیه از 
کارفرمــا و در ایــن مــدت پیمانــکار در  طــرف 
هر صورت وضعیت مورد را می نویســد لیکن 
مشاور آن را خط می زند و فرضا پس از شش 
کار و  مــاه تاییدیــه اخذ می شــود. حال ایــن 
کــدام دوره تعدیل  این عملیات  بایســتی با 
که عملیــات در صورت  شــود. بــاز هم زمانی 

ک  وضعیــت  لحــاظ  و تاییــد می شــود مــال
کار است نه اینکه شش ماه  شــاخص انجام 

قبل!
حال برمی گردیم به بخشنامه مربوطه و تفسیر 
مــورخ   ۱۰۱/۷۳۰۷۳ شــماره  بخشــنامه  آن: 
۱۳۸۲/۰9/۱۵ در رابطــه بــا محاســبه تعدیــل 

صورت وضعیت ها، بند ۵ بخشنامه فوق
یک الی پنج سطر اول را می خوانیم:

بــرای محاســبه تعدیل هر صــورت وضعیت 
صــورت  آن  کارکــرد  بــه  مربــوط  دوره  ابتــدا 
گر  وضعیت مشــخص می شود: یعنی اینکه ا
دوره یــک صورت وضعیت بیــش از یک ماه 
گر پیمانــکار فرضــا به جای  باشــد یــا اینکــه ا
ماهیانه ، ۴ ماهه تسلیم نموده است، حال 
کار انجام  بــرای تعیین اینکــه هر ماه چقــدر 
کار انجام شده در  داده است بایستی مقدار 

ک باشد. هر ماه مال
که در تبصره ذیل ماده ۵-۱ آمده است:

بــه منظــور تعییــن دوره هــای ســه ماهــه هر 
شــدن  مشــخص  بــرای  وضعیــت،  صــورت 
شــاخص دوره ۳ ماهه، تاریــخ واقعی انجام 
ک عمــل اســت. یعنــی  کارگاه مــال کارهــا در 
اینکــه بــرای هــر مــاه بایســتی ببینیــم ایــن 
که ظرف ۴ ماه انجام داده اســت،  کارهایــی 
هر ماه چقدر اســت، )چون صورت وضعیت 

را ۴ ماهه تسلیم نموده(
که صورت  نکته: این فقط برای زمانی است 
وضعیت ماهیانه نباشــد. چون در یادآوری 
ذیل تبصره ماده ۵-۱ آمده اســت به منظور 
کیــد  تا تعدیــل  محاســبات  حجــم  کاهــش 

می شــود در آخــر هــر مــاه صــورت وضعیــت 
کارهای انجام شده  انجام شود. دقت شود 
تا آن تاریخ تنظیم شــود لذا ذکر شــده است 

کاهش محاسبات فوق به منظور 
نکتــه دیگــر: اصــال و اصــال تعدیــل را بــر چــه 
اساســی باید بنویســیم بر اساس چه مدرکی 
بایســتی نوشــته شــود؟ فقط و فقط صورت 

کارفرما وضعیت تایید شده 
مــاده 9-۱ پیمانــکار مبالغ تعدیــل آحاد بها 
را بــر اســاس صــورت وضعیــت تاییــد شــده 

کارفرما محاسبه نماید. توسط 
بودجــه  برنامــه  ســازمان   ۲۸9 نشــریه  در 
راهــکار و روش محاســبه تعدیــل آحــاد بهــا 

پیمان ها آمده است:
• مبلغ ما به تفاوت صورت وضعیت قبلی و 

ک محاسبه تعدیل است )الغیر( فعلی مال
صــورت  بــه  وضعیــت  صــورت  •چنانچــه 
کارکرد  ماهیانه تســلیم شــود تفکیک مدت 

به دوره ۳ ماهه منتفی می شود.
بــر  لــذا مالحظــه می شــود نوشــتن تعدیــل 
کارفرما  اســاس صورت وضعیت تایید شــده 
ک می باشــد، مجددا تبصــره ذیل ماده  مال

۵-۱ می خوانیم:
بــه منظــور تعییــن دوره هــای ســه ماهــه هر 
شــدن  مشــخص  بــرای  وضعیــت  صــورت 
شــاخص های دوره ســه ماهه، تاریخ واقعی 
ک اســت و ســایر  کارگاه مال کارهــا در  انجــام 
زمان هــا مانند تاریخ تهیه صــورت وضعیت 
ک عمل نمی باشد.  و یا تاریخ ارســال آن مال
که  دقیقا درســت اســت و منظور این اســت 
گــر صــورت وضعیــت بــه جــای ۱مــاه، ۴ماه  ا
کــه حتمــا بعــد  تنظیــم شــود، تاریــخ تهیــه 
که  از اجــرا و انجــام اســت و یــا تاریخ ارســال 
ک  قطعا پس از تاریخ و زمان اجرا است، مال
نمی باشد و نمی تواند باشد حتی در صورت 

وضعیت یک ماهه هم چنین نیست.
کارفرما،  در ادامــه اینکه پیمانکار و مشــاور و 
دوره  وضعیت هــا  صــورت  در  و  نامه هــا  در 
کارکــردی را ذکــر می نماینــد .لــذا وقتی دوره 
کارکــرد در نامــه مشــاور ذکــر می گــردد همان 

ک می باشد. مال
کار برای محاســبه  نتیجه گیری :دوره انجام 
تعدیل، همان صورت وضعیت تایید شــده 
کار  کــه در آن دوره انجــام  کارفرمــا می باشــد 
)منتهی به تاریخ(  نیز قید می گردد.                                       

اله م�ت
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مقدمه:  
کــه در اغلــب  همــه متفق القــول هستیــــــــــم 
گــر تامین مالــی به درســتی صورت  پروژه هــا ا
کم  بگیــرد، آمــار دعــاوی در دادگاههــا بســیار 
می گــردد و احتمــال اتمام به موقع نیز بســیار 
باالتــر مــی رود  امــا در عمــل اینگونــه نیســت 
تامیــن  بــا  پروژه هــا  از  بســیاری  متاســفانه  و 
بودجــه حداقلــی وارد مناقصــه شــده و بعــد 
تــازه  مناقصــه،  برنــده  بــا  قــرارداد  انعقــاد  از 
تمــام  خواســته  می گــردد.  شــروع  مشــکالت 
که  کشــور این اســت  فعالیــن صنعــت عمران 
ایــن مهم )پادار بودن هزینه های پروژه( قبل 
از مناقصــه، صورت بگیرد تا آنها نیز در فرایند 
کمتریــن مشــکل مواجه باشــند.  ســاخت بــا 
این موضوع از نظر قانونگذاران نیز مهم بوده 
و به آن اندیشــیده اند مثال در قانون برگزاری 
مناقصــات و بخشــنامه ســرجمع نیــز بــه آنها 

اشاره شده است:  
 در مــاده 9 قانــون برگــزاری مناقصــات در 
گانــه مناقصــات،  جریــان شــمردن مراحــل 9 
گام را تامین منابع مالی عنوان می کند  اولین 
و در ادامــه در ماده ۱۰ همــان قانون با عنوان 
"تامیــن منابــع مالــی" در دو بند الــف و ب به 

نکات زیر اشاره دارد:
  الــف( انجام معامله به هر طریق مشــروط بر 
که دســتگاه های موضوع بند »ب«  آن است 
مــاده )۱( این قانــون به نحو مقتضی نســبت 
بــه پیش بینــی منابــع مالی معاملــه در مدت 
قــرارداد اطمینــان حاصل و مراتب در اســناد 

مرتبط قید شده باشد.
 ب( موضــوع پیش بینــی منابــع مالی و نحوه 
ضمــان تأخیــر تعهــدات بــرای انجــام معامله 
باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از 

سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود
شــروط  از  نیــز  ســرجمع  بخشــنامه  در   -
توســط  مناقصــات  شــروع  اساســی 
بــودن  پــادار  را  اجرایــی  دســتگاههای 
ج  هزینه هــا عنــوان میکنــد و تعهــدات خــار
از اعتبــارات را تخلف دســتگاههای اجرایی 

است. دانسته 
در  موضــوع  صراحــت  وجــود  بــا  متاســفانه 

اجرایــی  ضمانــت  اینکــه  دلیــل  بــه  قانــون، 
گرفته نشده است،  مناســب در قانون درنظر 
مختلــف  دالیــل  بــه  اجرایــی  دســتگاههای 
اقــدام بــه تعریــف پــروژه بــدون پیــش بینــی 
کامــل منابــع مالــی می نماینــد حــال  تامیــن 
قوانیــن  نبایــد در  آیــا  کــه  اینجاســت  ســوال 
بــرای این عدم تامین منابــع مالی ، ضمانت 
گرفــت تــا منبعد  اجراهــای مناســبی در نظــر 
کشور نباشیم؟ شاهد این اتفاقات در سطح 

 ایــن موضــوع از منظــر مســئولیت دولــت در 
قبــال افراد بحث شــده و برای لــزوم ضمانت 
اجــرای موضوع فــوق، از منظر حقوقی نیز به 

بررسی حقوقی تعیین
 ضمانت اجرا
 برای عدم تامین 
منابع مالی پروژه ها 

مهندس احمد فتحعلیان
 مهندس عمران، مدیر 

پروژه های عمرانی و کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی
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آن پرداخته شده است.
مسئولیت دولت 

قبــال  در  مســئولیتی  دولــت  اساســا  آیــا 
تصمیمــات  از  زیاندیــدگان  و  شــهروندان 
کــه  خــود، دارد؟ آیــا مگــر غیــر از ایــن اســت 
کاری میکند بــرای منفعت عموم  دولــت هــر 
که بــرای منفعت  کســی  جامعه اســت؟!!! و 
عمومــی و رفــاه جامعــه فعالیت میکنــد باید 
کــه  مصــون از ایــن مســئولیتها باشــد؟ چــرا 
نفــع شــخصی در این میــان نیســت و هرچه 
هســت نفع عموم هست پس مسئولیت چه 
جایگاهــی دارد؟ ایــن همــان تفکــری اســت 
ک روســو شــروع شــده بود  که با نظریه ژان ژا
و برخــالف ایــده اصلــی روســو برخــی اینگونه 
فکــر میکردندو دولــت را مصون از جوابگویی 

میدانستند.
    وقتــی در بســترهای دموکراتیــک امــروزی 
صحبــت می کنیــم مجبوریــم نگاهــی نیــز بــه 
"قــرارداد  عنــوان  بــا  روســو  ک  ژا ژان  نظریــه 
نظریــه  طبــق  باشــیم.  داشــته  اجتماعــی" 
ج و  روســو، افــراد، حالــت طبیعــی و  پــر از هر
کــرده و بعضی  ج خــود را داوطلبانــه تــرک  مــر
جامعــه  بــه  را  خــود  اختیــارات  و  حقــوق  از 
ســپرده انــد تا زندگــی و دارایــی آنهــا در امان 
پیشــنهادی  مــدل  در  بنابرایــن  باشــد. 
خواســت  از  برخواســته  کــه  دولــت   ، روســو 
عمــوم بــود، حافــظ امنیــت و منافــع جامعه 
بایــد  جامعــه  افــراد  تــک  تــک  و  باشــد  مــی 
دولــت  وجــود  بــا  و  کــرده  آرامــش  احســاس 
مطمئــن  خــود  منابــع  و  منافــع  حفــظ  از 
باشــند. امــا نظریه روســو در عمــل تناقضات 
زیــادی بوجــودآورد بطوریکــه هــم دموکراتهــا 
اســتبدادی  نظام هــای  طرفــداران  هــم  و 
دموکرات هــا ،  می گرفتنــد.  بهــره  آن   از 
دولــت را نماینــده همــه مردم میدانســتند و 

که تک تــک افــراد میتوانند  تصــور میکردنــد 
کــه در  کننــد  در ایــن نمایندگــی نقــش بــازی 
کــم افــراد در قالب  کــم  عمــل اینطــور نشــد و 
از  مختلــف  بندی هــای  گــروه  و  دســتجات 
اقتصــادی،  و  اجتماعــی  و  سیاســی   منظــر 
نقش هــای بیشــتری در تعیین ایــن نماینده 
"بخوانیــد دولت" را بــازی میکردند به طوری 
که دولت نماینده  کرد  که خود روســو اعتراف 
کــه تک تک  کرد  کثریــت اســت یعنی قبــول  ا
افــراد را نمایندگی نمیکند و در جهان واقعی 
شــهروند منفــرد بــه نحــو فزاینــده ای قربانــی 

منافع دولت می گردد.
 از طرف دیگر طرفداران نظامهای استبدادی،
 دولــت را مظهــر اراده عامــه و جامعــه قبــول 
ج  ج و مــر کنتــرل حــر داشــتند ولیکــن بــرای 

که با  جامعــه، به دنبال دولت مقتــدر بودند 
تــوان بــاال و فراتر از جامعه، بــدون هیچگونه 

پاسخگویی ، حافظ نظم عمومی باشد.
گســترده اســت    بحــث در این زمینه  بســیار 
ولــی خالصه نتایج تفکرات و بحثهای نظری 
در عالــم واقــع باعــث شــدند تــا دیدگاههــای 
دولتهــا  مســئولیت  خصــوص  در  متفاوتــی 

گردد:  ح و اجرا  مطر
کــه دولــت بــه   زمانــی اعتقــاد بــر ایــن بــود 
ســتایش  قابــل  عمــوم،  اراده  جمــع  عنــوان 
اســت و مصونیــت مطلــق در برابــر خســارات 
دولــت  اقتــدار  و  اختیــار  بحــث  اینجــا  دارد. 

دستمایه تمرکز بر این اندیشه و رویه بود.
کــه دولــت    در دوره هایــی معتقــد بودنــد 
باید در برابر افراد و اشــخاص جامعه مسئول 
باشــد ولیکن فقط در صــورت تقصیر دولت و 
اثبــات تقصیر از جانــب زیاندیده.  این نظریه 
که  ادامــه تئوریهــای "خطــر" و " تقصیــر" بــود 
اصــل را بــر عــدم مســئولیت میگذاشــت مگر 
کــه البته بحث درســتی اســت  در اثــر تقصیــر 
و خیلــی از مســئولیتها در حقــوق خصوصــی 
بــا همیــن تئوری برخــورد میگــردد ولیکن در 
کم  کــم  کــه  مــورد دولــت بحــث فــرق میکــرد 

نظرات عوض شدند.
 در عصــر حاضــر بیشــتر نظــرات بــه طــرف 
"مســئولیت دولت با فــرض تقصیر" چرخیده 
که دولت براساس نظریه های  اند و معتقدند 
مختلفی از جمله نظریه "مســئولیت تضمین 
برابــر جامعــه  ، مســئولیت مطلــق در  حــق" 
جانــب  از  تقصیــر  اثبــات  بــه  نیــازی  و  دارد 
زیاندیــده نیســت و فــرض بر تقصیر اســت. بر 
کــه دولت  طبــق ایــن نظریــه فــرض میکننــد 
کارکنــان و مامورینــش ، ناتــوان  کــه  میدانــد 
از جبــران خســارت بــه زیاندیــدگان هســتند 
پــس مســئولیت بر عهده دولــت خواهد بود.  
بعضی هم پذیرش مسئولیت دولت از طرف 
کفالــت قانونــی تفســیر  کارکنــان را در حکــم 
کرده اند یعنی  در حقیقت مسئولیت دولت، 
غیرمســتقیم اســت و مســئولیت مســتقیم با 
کارکنان متخلف اســت و دولــت میتواند بعد 
از جبــران خســارت زیاندیــده ، بــه متخلــف 

کند. رجوع 
که دستمایه بعضی  در مورد اقتدار دولت نیز 
از دیدگاههــا مــی باشــد و حتمــا هــم ســخن 
درســتی اســت نکات زیــر قابل ذکر اســت: در 
حقوق دولتهــا و رابطه حقوق ملت و دولت، 

 با وجود صراحت موضوع در 
قانون، به دلیل اینكه ضمانت 
قانون  در  مناسب  اجرایی 
است،  نشده  گرفته  درنظر 
دستگاههای اجرایی به دالیل 
مختلف اقدام به تعریف پروژه 
بدون پیش بینی تامین کامل 
حال  می نمایند  مالی  منابع 
نباید  آیا  که  اینجاست  سوال 
در قوانین برای این عدم تامین 
منابع مالی ، ضمانت اجراهای 
تا  گرفت  نظر  در  مناسبی 
در  اتفاقات  این  شاهد  منبعد 

سطح کشور نباشیم؟

مقاهل
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 نشست

اصل بر قاعده الضرر اســت و دولت نمیتواند 
اختیــار خــود را بــه قصــد اضــرار بــه غیــر مورد 
اســتفاده  ســوء  یعنــی  بدهــد  قــرار  اســتفاده 
و  اســت  مــردم  حــق  اصــل،  اســت.  ممنــوع 
ع اســت یعنی این  اختیــار و اقتــدار دولــت فر
که اصل و جوهری است نه اقتدار  حق است 

و اختیار دولت. 
در قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال 
۱۳۳9 ، نیز به طور کلی مسئولیت مدنی همه 
افراد را )بــه طور مطلق( بیان میکند در ماده 
کس بدون  یک قانون مذکور آمده است: " هر 
 یا در نتیجه بی احتیاطی 

ً
مجــوز قانونی عمدا

به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت 
یــا شــهرت تجارتــی یــا بــه هــر حــق دیگر که به 
گردیــده  ایجــاد  افــراد  بــرای  قانــون  موجــب 
که موجب ضرر مادی یا  لطمه ای وارد نماید 
معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت 
که چون به طور  ناشی از عمل خود می باشد" 
گردیده اســت قابلیت اســتنتاج  مطلــق بیان 
مســئولیت دولــت را نیــز دارد ولیکــن ممکــن 
قانــون  همیــن   ۱۱ مــاده  در  تناقضــی  اســت 
چنیــن   ۱۱ مــاده  در  چــون  شــود  مشــاهده 
کارمندان دولت و شــهرداریها  آمــده اســت: " 
که به مناســبت  و مؤسســات وابســته به آنها 
انجام وظیفه عمدًا یا در نتیجه بی احتیاطی 
خســاراتی بــه اشــخاص وارد نماینــد شــخصًا 
مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی 
گاه خســارات وارده مســتند به عمل آنان  هر 
نبــوده و مربــوط به نقص وســایل ادارات و یا 
 مؤسســات مزبور باشد در این صورت جبران 
خســارت بــر عهــده اداره یــا مؤسســه مربوطه 
کمیــت دولت  اســت ولــی در مورد اعمــال حا
که بر حســب ضــرورت برای  گاه اقداماتــی  هــر 
تأمین منافــع اجتماعی طبق قانون به عمل 
آید و موجب ضرر دیگری شــود دولت مجبور 

به پرداخت خسارات نخواهد بود."     
کمیتی  در انتهای ماده ۱۱ ق.م.م از اعمال حا
گفته و آنها را از شمول خسارت  دولت سخن 
که البته بــه نظر نگارنده  ج نموده اســت  خــار
اســتثنا نمودن هرگونه اعمالی از طرف دولت 
از این قاعده درســت نیســت ولیکن وقتی به 
گری دولت  کمیتی و تصدی  بحــث اعمال حا
کــه اصــال اجــرای  بپردازیــم متوجــه میشــویم 
کمیتی  ج از اعمال حا پروژه هــای عمرانی خار
 ۱۱ مــاده  ای  دغدغــه  هیــچ  بــدون  و  بــوده 

ق.م.م را محیط بر بحث خود باید بدانیم.

کمیتی و تصدی  تعریف درســتی از اعمــال حا
گــری در قانــون نیامــده اســت و در آخــر هــم  
کار ســاده ای نیســت ولیکن در  تفکیــک آنها 
کشــوری  مــاده ۸6 قانــون مدیریــت خدمات 
کمیتی آندسته از اموری  آمده است: "امور حا
کشور است  کمیت  که موجب اقتدار حا است 
و منافــع آن بــدون محدودیــت شــامل همــه 

اقشار جامعه میگردد."
دنبــال  کمیتــی  حا اعمــال  در  حقیقــت  در 
ســود و منفعــت نیســت و فقط بحــث تامین 
منافــع اجتماعــی و برقــراری نظــم و امنیت و 
ایجــاد عدالت اســت و بیشــتر اســاتید اعمال 
کمیتــی را رنگ و صبغه سیاســی میدهند  حا
کارهای غیر سیاســی را جزو اعمال  و معمــوال 
کارهایی  گــری بــر میشــمارند چــون  تصــدی 
نیــز  از دولــت  غیــر  بــه  کــه هرکســی  هســتند 
میتوانــد انجــام دهد بــه طور مثــال مدیریت 
و  مناقصــات  برگــزاری  و  عمرانــی  پروژه هــای 
گری دولت  مزایــدات نیز جزو اعمال تصــدی 
بنابرایــن قســمت  بنــدی میگردنــد.  دســته 
مصونیــت  بــرای  دلیلــی  نیــز   ۱۱ مــاده  آخــر 
دســتگاههای اجرایــی از مســئولیت نیســت 
و ضمــن اینکــه اصال با وجــود صراحت قانون 
مبنــی بــر ضــرورت تامیــن منابع مالــی قبل از 
کارمنــد و مامــور نمیتوانــد  مناقصــه، تخلــف 
گر این چنین  که ا کمیتی باشد چرا  اعمال حا
بود حکمرانی خوب زیر ســوال میرفت و دیگر 

اطمینان مردم از بین میرفت.  

  نتیجه گیری:
نظــری،  بحثهــای  از  گذشــته  هرحــال  بــه    

امــروزه، دولــت بایــد منافع عمــوم را حمایت 
که  کنــد و تــک تک افــراد جامعــه حــق دارند 
گردند  از تصمیمــات و عملکــرد دولت منتفع 
و در مقابــل هــم، دولــت بــه بهانــه منفعــت 
عــام، نمیتوانــد حقــوق اشــخاص خصوصــی 
گرفتــه و تضییــع نمایــد بنابرایــن  را نادیــده 
بســیار مقتضی و الزم است تا قانونگذاران در 
وضع قانون، به ضمانتهای اجرایی تخلفات 
جریــان  در  دولــت  خــود  و  دولــت  کارکنــان 
موضــوع بســیار حیاتــِی تامیــن منابــع مالــی 
کــه اهمال  پروژه هــا توجــه ویــژه نماینــد چرا 
در ایــن فقــره، باعــث ســردرگمی بســیاری در 
تبعــات  و  میگــردد  پروژه هــا  اجــرای  فراینــد 
کــه  مالــی و اجتماعــی فراوانــی را در پــی دارد 
از دیــد هیچکــس پنهــان نیســت. در حقوق 
انگلســتان هیــچ تفاوتــی برای اعمــال دولت 
و اشــخاص خصوصــی قائــل نیســتند و هیچ 
یــک از اعمــال دولت بــه بهانه اعمــال قدرت 
عمومــی از جبــرا ن خســارت بــه شــهروندان 
مســتثنی نمیشود ولیکن در ایران به تبعیت 
تفکیــک در حقــوق  ایــن  فرانســه  از حقــوق 
عمومــی و خصوصــی باعــث چنیــن ابهامــی 
تدویــن  در  قانونگــذاران  کــه  اســت  گردیــده 
و  منافــع عمومــی  بهانــه حفــظ  بــه  قوانیــن 
منفعت عام، مقررات را بیشــتر به نفع دولت 
پاســخگوی  را  خصوصــی  بخــش  و  نوشــته 
که البته در ســالهای  بخــش دولتــی میدانند 
کمرنگ تر شــده اســت و  اخیــر ایــن موضــوع 
انشــاهلل با اتخاذ روشــها و ضمانتهای اجرای 
خوب و مناسب شاهد رشد تجارت و اقتصاد 

کشور باشیم. در 
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کشــور  کووید ۱9 در  از شــروع شــیوع ویــروس 
و آغــاز پاندمــی جهانی، دبیرخانه ســندیکا با 
کارشناســی موفــق بــه  پیگیری هــای مکــرر و 
کارشناســی و عملیاتی  کمیته هــای  تشــکیل 
کرونا  بــا بدنه وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی 
در راستای تدوین پروتکل های ویژه صنعت 
و  عملیاتــی  و  کاربــردی  لحــاظ  از  احــداث 
پیگیــری موضوع ضریب جبران آثار ناشــی از 
کرونا در صنعت احداث با همکاری ســازمان 
گردید و جلســات متعددی  برنامــه و بودجه 
در ایــن خصــوص برگزار و نتایــج نیز به اطالع 
گرامــی  کلیــه اعضــای محتــرم  و پیمانــکاران 

رسانده شده است.
و  گذشــته  ســال  تابســتان  در  همچنیــن 
ایــران  در  کرونــا  آغــاز  از  پــس  مــاه   ۴ تنهــا 
مجــدد از طریــق پیگیری مکــرر و همیاری و 
گرفته از ســوی وزارت  مســاعدتهای صــورت 
کرونــا  ســتادملی  علی الخصــوص  بهداشــت 
ســندیکا موفــق بــه اخــذ ســهمیه دولتــی در 
اعضــا  نیــاز  مــورد  بهداشــتی  اقــالم  تامیــن 
بــا  همچــون ماســک و محلــول ضدعفونــی 
کمیتــه تامین اقالم  گردیــد و  قیمــت دولتــی 
بهداشــتی اعضــا فعالیــت عملیاتــی خــود را 
کنــون موفق شــده اســت  کــه تــا  آغــاز نمــود 
بیــش از 6 هــزار لیتر محلــول و ۵۰۰ هزار عدد 
که بیش از ۱۰۰  ماســک بین متقاضیان خود 

شــرکت بوده اند توزیع نماید.
نیــز  کسیناســیون  وا موضــوع  خصــوص  در 
گرفتــه اســت  رایزنی هــای متعــددی صــورت 

و ایــن بــار نیز طــی نامه ای از ریاســت محترم 
تخصیــص  درخواســت  دارو  و  غــذا  ســازمان 
شــرکتهای  انســانی  نیــروی  ویــژه  ســهیمه 
کاری  پیمانکاری با توجه به شــرایط ســخت 
و اقامت در محل پروژه و عوامل بســیار دیگر 
که متن آن جهت اطالع  گرفته اســت  صورت 

اعضا منتشر می گردد.

حضور گرامی جناب آقای دکتر شانه ساز
ریاست محترم سازمان غذا و دارو

کرونا کسن  موضوع: درخواست سهمیه وا
شــرکتهای  ســندیکای  احترامــا  ســالم؛  بــا 
قدیمی تریــن  عنــوان  بــه  ایــران  ســاختمانی 
کشــور با حــدود ۷۸۰ شــرکت  تشــکل صنفــی 
پیمانــکاری طــراز اول و بــا اشــتغال جمعــی 
کارگــران زحمتکــش  از مهندســان مجــرب و 
از تالشــها  افــزون،  روز  توفیــق  آرزوی  ضمــن 
وزارت  و همــکاران در  و زحمــات جنابعالــی 
کــه  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
زندگــی  و  جــان  از  صیانــت  مقــدم  خــط  در 
کرونــا قــرار دارید و  ایرانیــان در برابــر پاندمــی 
گروه های مختلف اجتماعی  کسیناســیون  وا
کســن  وا دریافــت  اولویــت  صــورت  بــه  کــه 
شــروع شــده اســت، سپاســگزاری می نمایــد 
در  مــا  همــکاران  می رســاند  باســتحضار  و 
کــه بــه دلیــل الزامات  کار می کننــد  شــرایطی 
شــغلی و در برخــی موارد عدم امــکان رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی با ریســک باالی ابتال 
که عالوه  کرونا قرار دارند  به ویروس منحوس 

بر بــه مخاطــره انداختــن ســالمتی همکاران 
شــاغل باعــث تحمیل خســارات قابــل توجه 

گردد. بــه فرآیند اجرا و تکمیل پروژه ها می 
بــا توجه به اجرای پروژه های ملی اولویت دار 
در بخــش بهداشــت و درمــان، راه و ابنیــه، 
انــرژی و نیروگاهــی، تحــت تعهــد شــرکتهای 
عضو ســندیکا و وجود شــرایط بســیار سخت 
از  احتمــال  و  کرونــا  پاندومــی  شــکننده  و 
دســت رفتن بســیاری از نیروهای متخصص 
اجــرای  مقــدم  خــط  در  جــوان  و  متعهــد  و 
کرونا  پروژه هــای فوق بدلیل انتشــار ویروس 
کسیناســیون ایشــان و وقفه هــای  و عــدم وا
فــوق،  پروژه هــای  اجــرای  در  متعــدد 
خواهشــمند اســت جهــت صیانــت از جــان 
نیروهای شــرکتهای عضو این تشکل و فعال 
نگهداشــتن چرخه ســازندگی میهن اسالمی 
کرونا  کســن  نســبت به اختصاص ســهمیه وا
کلیه نیروهــای مســتقر در دفتر مرکزی  بــرای 
کارگاه های پروژه های  و نیروهــای مســتقر در 

مذکور مساعدت الزم معمول فرمایند.
بــا  و  الهــی  بــا عنایــت و توفیــق  امیــد اســت 
کسیناسیون  حمایتهای حضرتعالی امکان وا
کارگران  نیروی انســانی مجرب و متخصص و 
زحمتکــش شــرکتهای عضــو این ســندیکا به 
گردند.  کســینه  ســرعت با تدوین فرآیندی وا
ســندیکا اعالم آمادگــی خود را بــرای برگزاری 
نشست و بررسی نحوه اقدام این درخواست 
دســتور  امــکان  صــورت  در  مــی دارد  اعــالم 
فرماینــد بــا اختصــاص وقتی امــکان برگزاری 

گردد. جلسه فراهم 

کــه صــادر  از دســتور مســاعدی  پیشــاپیش 
میفرمایند سپاسگزاری می نماید.

با سپاس
گالبتونچی ج  ایر
دبیر

و  پیگیری هــا  کــه  اســت  کیــد  تا بــه  الزم 
رایزنی های مرتبــط با این موضوع تا حصول 
نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت و آرزوی 
کل  کسیناســیون  ما تســریع در امر تکمیل وا
کشــور و حفظ جان و زندگی همه هموطنان 

گرامی است.                  
           8 شــهریور 1400

پیگیری سهمیه واکسن کرونا
پیگیری

پیگیری
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پــس از ســالها حضــور فعــال صنفــی و بــه پشــتوانه 
و فعالیــت  نفر/ســاعت تجربــه مهندســی  هــزاران 
کشــور، ســندیکای شــرکت های  عمرانــی اعضــا در 
بــه مشــکالت پیــش  بــا توجــه  ایــران  ســاختمانی 
روی شــرکت ها بــر آن شــد تــا بــا تدویــن مجموعــه 
کاربــردی از ابهامــات و مشــکالت پیمانــکاران  ای 
بــا  کــه توســط ســندیکا و  در حوزه هــای مختلــف 
بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و  مکاتبــات رســمی 
نظام فنی و اجرایی حل و فصل شده است، سعی 
در رفــع مشــکالت مشــابه و افزایــش دانــش فنــی 

پیمانکاران در امور قراردادی و فنی باشد.
منتشــر  مختلــف  جلدهــای  در  مجموعــه  ایــن 
کــه در هــر جلــد بــه موضوعــی خــاص بــا  می گــردد 
فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. پرســش 
کارشناســی و پاســخ نهایی از ســوی  اولیه، بررســی 
ارگانهــای مرجــع  یــا  و  برنامــه و  بودجــه  ســازمان 
گرامی  مرتبــط بــا موضــوع در اختیــار متخصصیــن 

قرار دارد.

ایــن مجموعه موضوعی با نام “مجموعه پرســش 
و پاســخ در ارتبــاط با امور پیمانــکاری” همچون 
مهندســی  شــرکت های  بــرای  ابــزاری  جعبــه 
پیمانکاری اســت و به مدیران و مهندسان امکان 

مطالعــه دانــش تجربــی قوانیــن و مقــررات را 
تخصصــی  صنفــی  مجامــع  در  حضــور  بــدون 
گرفتار مشــکالت  فراهم می نماید. قبل از آنکه 
خ داده توســط  گردیــد بــا مطالعــه تجربیــات ر
پیمانکاران دیگر خود را از بروز مشکالت ایمن 
گشته اید  که دچار مشکل  نمایید و در صورتی 
بــا مطالعه آن از مســیر صحیح نســبت به حل 
آن اقــدام نماییــد. ایــن یک پیشــنهاد صنفی 
که ســالها تجربه شــده است.  تخصصی اســت 

همسو بودن با دانش تخصصی جمعی.

موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  چهــارم   جلــد 
شــده  تدویــن  و  تهیــه  تعدیــل”  “ضوابــط 
اســت  و شــامل مهمترین ابهامات و ســواالت 
شــرکت های پیمانــکاری بــا موضــوع “ضوابط 
که توســط ســندیکا در طی  تعدیل” می باشــد 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامــه و 

گشته است. کشور تجمیع  بودجه 
کارشناسی و رسمی سازمان   هر سوال با پاسخ 
برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار 
داشــتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در 

دعاوی نیز اقدامات الزم را بعمل آورید.
  امــکان مطالعــه فهرســت ایــن جلــد و اطمینان
در  شــده  درج  نظــر  مــورد  ابهــام  موضــوع  از    

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   

هــر جلــد از ایــن مجموعــه بــرای تمامی فعالیــن حوزه 
ســندیکای  رســمی  وبســایت  در  احــداث  صنعــت 
و   )acco.ir( ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
 همچنیــن ســفارش و  تهیــه آن یــا از طریــق ســایت
 یا   با شماره های 66۴6۴۲6۱ و 66۴۰۲۰۳۷  داخلی ۱۰۰ 

و ۱۴۰   میسر  است.
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