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بیمه هاي اجتماعي وسیله اي است که با حرکت در مسیري به نام تأمین 
اجتماعي به هدفي که رفاه اجتماعي نامیده مي شود، منتهي مي شود. بنا 
بر اين تعريف يكي از دو جزء مهم تحقق رفاه اجتماعي براي قشـرهاي 
جامعه، گسـترش و توسـعه انواع بیمه هاي اجتماعي مي باشـد. تأمین 
اجتماعـي در سـه حوزه: 1ـ نظام بیمه اي، 2ـ نظـام حمايتي و 3ـ نظام 

امدادي )در مواقع بروز حوادث و سوانح( طبقه بندي مي شود.
امـروزه زندگي انسـان ها در بسـیاري از جوامع بـه بیمه هاي اجتماعي 
وابسـته و همبسته شـده اسـت؛ چرا که وجود اين قبیل سازوکارهاي 
تأمینـي در مواقع بیمـاري، بیكاري، فشـارهاي عائله مندي و مسـائل 
بازنشسـتگي )حتي براي بعد از مرگ( امنیتـي، رواني و اجتماعي براي 
نیـروي کار و بازمانـدگان او در جامعه ايجاد مي نمايـد. زماني مي توان 
اهمیت تأمین اجتماعي را احسـاس کرد که گروهي فاقد اين سـازوکار 
تأمیني باشند. با وجود اين در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور 
ايران بـه دلیل حاکم بودن »خرده فرهنگ دهقانـي« که با اولويت نفع 
آني بر نفع آتي همراه است و توان چشم پوشي از منافع آني براي کسب 
و تحصیل منافع آتي در اين فرهنگ بسـیار سسـت و ضعیف مي باشد، 
مي توان گفت که وجود اين فرهنگ شـايد باعث شـده اسـت که هنوز 
انگیزه هاي کافي در بسیاري از افراد براي بهره مندي از تأمین اجتماعي 
فراهم نشود و معلوم نیست که اگر قانون اجباري بودن تأمین اجتماعي 
براي کارگران به صورت اختیاري و داوطلبانه درآيد چه میزان از کارگران 
و به تبع آن کارفرمايان حاضرند که زير پوشش تأمین اجتماعي بمانند. 
اين در حالي است که تأمین اجتماعي به عنوان محور توسعه اقتصادي و 
اجتماعي در غالب کشورهاي جهان نقش مهمي را داشته و دارد و کشور 
ما هم براي رسیدن به توسعه، نیازمند نظام تأمین اجتماعي فراگیر براي 

کل جمعیت است.
نظام تأمین اجتماعي در ايران با الهام از اصل 29 قانون اساسي جمهوري 
اسـالمي ايران جامعـه و آحاد مردم را در برابـر رويدادهاي قابل انتظار 
و يـا پیش بیني نشـده اجتماعي، اقتصادي و طبیعـي )مانند بیكاري،  از 
کارافتادگي،  بازنشسـتگي، بیماري، فوت، بي سرپرستي، فقر، کاهش يا 
قطع درآمد سـالمندي، و ناتوانايي هاي جسـمي و ذهني و آسـیب هاي 
اجتماعـي( مورد حمايت و پوشـش قـرار مي دهـد. مهم ترين خدمات 
بیمه اي نظام تأمین اجتماعي ايران را مي توان در موارد زير خالصه کرد:

حمايت در برابر حوادث و بیماري ها از طريق:
1. بیمه خدمـات درماني براي تأمین هزينه هاي درمـان در هنگام بروز 
حـوادث و بیماري هـا که به روش درمان مسـتقیم و غیرمسـتقیم و با 
خدمـات کلینیكي، پاراکلینیكي و بیمارسـتاني، توانبخشـي و تحويل 

وسايل کمك پزشكي همراه است.
2. پرداخت هاي بیمه هاي اجتماعي تحت عناوين کمك بارداري، غرامت 
نقص عضو، مستمري از کارافتادگي جزئي و کلي ناشي از کار، مستمري 
بازنشستگي و بازماندگان و مقرري ايام بیمه بیكاري و بیماري و غرامت 

دستمزد.
با توجه به عناوين فوق، خدمات بیمه اي در حوزه هاي درماني و اجتماعي 
نقـش و اهمیت غیرقابل جايگزيني براي تك تـك افراد جامعه دارد به 
طـوري که نظام تأمین اجتماعي از جملـه بیمه هاي اجتماعي را بیش از 
پیش ضروري و الزام آور مي کند. پوشش فراگیر و همه جانبه نظام تأمین 
اجتماعي در مورد تمامي افرادي که در جامعه به زيسـت اجتماعي خود 
ادامه مي دهند و در هستي اجتماعي آن نقش دارند از جمله برنامه هايي 

است که پي گیرانه در کشورهاي در حال توسعه دنبال مي شود.
بـراي تحقیق اهـداف تأمین اجتماعي مي بايسـتي ابتدا بـه روند کلي 
شكل گیري آن در ايران اشاره کنیم. سپس وارد مباحث فني و تخصصي 
ابعاد سـاختاري و محتوايي سـازمان تأمین اجتماعي در شرايط موجود 
آن و نحوه و چگونگي دستیابي به شرايط مطلوب و موعد شويم و آن را 
مورد بررسـي و تجزيه و تحلیل قرار دهیم. بايد بگويیم که پوشش هاي 
تأمینـي و بیمه اي با معیارها و شـاخص هاي رسـمي آن به سـال 1309 
برمي گـردد. در اين سـال براي تأمیـن اجتماعي و حمايـت از کارگران 
راهسازي اقدامهايي انجام شد که طي آن صندوق احتیاط کارگران طرق 
و شـوارع، صندوق تعاون و بیمه کارگـران در زمینه بیمه هاي اجتماعي 
فعالیت داشـتند؛ ولي با پي ريزي سـازمان بیمه هاي کارگران در سـال 
1332 در حقیقت روند تكامل و فعالیتهاي سـازمان بیمه هاي اجتماعي 
شـكل مشـخص و سـازمان يافته اي به خود گرفت اين سازمان از سال 
پي ريزي تا سـال 1358 چنديـن بار تغییر نام يافت کـه به ترتیب اين 

نام ها عبارتند از:
ـ سـازمان بیمه هـاي کارگـران )1332( سـازمان بیمه هـاي اجتماعي 

کارگران )1334( 
ـ سازمان بیمه هاي اجتماعي )1342( سازمان تأمین اجتماعي ) 1354 ( 

صندوق تأمین اجتماعي )1355( 
ـ و سرانجام سازمان تأمین اجتماعي بر پايه اليحه قانوني مصوب تیرماه 

سال 1358 هجري شمسي تشكیل شد. 
اين تغییر نام پیوسته با گسترش و تكامل وظايف و دامنه فعالیتهاي آن 
همراه بوده اسـت. براي دريافت بهتر و بیشتر از جايگاه قانوني سازمان 
تأمین اجتماعي الزم اسـت اشـاره اي به مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
ايران شود، براساس اين مصوبه سازمان تأمین اجتماعي )براساس اليحه 
ماده واحد مصوب مورخ 73/4/19( نهادي است عمومي و غیردولتي )که 
به نظر مي رسـد به اين ويژگي تعريف قانوني توجه کافي نمي شود( و  و 

داراي ارکان چهارگانه اي است شامل:
- شوراي عالي تأمین اجتماعي 

- هیأت مديره
- مديرعامل

- هیأت نظارت
طبق قانون تأمین اجتماعي اين سـازمان بايد متكي بر درآمدهاي خود 

باشد که از منابع زير گردآوري مي شود:
حق بیمه که در شـرايط فعلي از دسـتمزد و حقوق مشـمول حق بیمه 

کارگران به ترتیب زير دريافت مي شود:
سهم کارگر            7 درصد 
سهم کارفرما         20 درصد 

سـهم بیمـه بیكاري   3 درصد   )سـهم بیمـه بیكاري توسـط کارفرما 
پرداخت مي شود( 

سهم کمك دولت    3 درصد 
جمع                    33 درصد 

به طوريكه از پرداخت هاي فوق بر مي آيد 33 درصد حقوق مشمول حق 
بیمه کارگران جهت سـازمان تأمین اجتماعي منظور مي شـود يعني به 
طور میانگین از هر 3 نفر نیروي کار شاغل بر اساس قانون کار دريافتي 
يك نفر به تأمین اجتماعي اختصاص مي يابد. در اين تقسیم بندي سهم 
هر يك از شـرکاي اجتماعي به شـرح زير مي باشد حدود 70 درصد آن 

چشم انداز تأمين اجتماعي كارگران 
با تكيه بر جايگاه قانوني سازمان تأمين اجتماعي 

در نظام بيمه اي ايران
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توسط کارفرما حدود 21درصد توسط کارگر و بقیه يعني حدود 9درصد 
آن توسط دولت تأمین مي شود که دولت يكي از بزرگترين بدهكاران به 
تأمین اجتماعي است؛ زيرا 3درصد سهم خود را نمي پردازد و به سازمان 
تأمین اجتماعي بدهكار اسـت و گاهي شـرکتهاي عمدتاً زيان ده را در 

قبال بخشي از  بدهي خود، به سازمان تأمین اجتماعي واگذار مي کند.
پرداخت هـاي مشـمول حق بیمه شـامل کلیه وجوه و مزايـاي نقدي و 
غیر نقدي مسـتمر که به تبع شـغل به عنوان مزد ، حقـوق  کارمزد ويا 
کارآموزي درمقابل کار و يا  ايام بالتكلیفي به بیمه شـده داده مي شـود 
با رعايت حداکثر حقوق يا دسـتمزد و مزاياي مشـمول کسر حق بیمه 

مي گردد و اقالم زير را در بر مي  گیرد .
ـ حقوق، دستمزد ، کارمزد   
 - فوق العاده خارج از مرکز 

- فوق العاده هاي  شغل 
- فوق العاده انجام کار سخت وزيان آور 

- اضافه کاري
- کمك هزينه خواربار 

- شب کاري 
- مزد ايام تعطیل و مرخصي استحقاقي

- نوبت کاري 
 - فوق العاده هاي ثابت و نظاير آن 

- پاداش ) به استثناي اقالم غیر مشمول (

جدول توزيع فراواني میزان سهم شرکاي اجتماعي
 در پوشش حق بیمه تأمین اجتماعي کارگران

درصد سهممیزان درصد پرداختيمیزان سهم

21 درصد7درصدسهم کارگر

70درصد23=3+20سهم کارفرما

9درصد3سهم دولت

100درصد33جمع

راه هاي کسب درآمدهاي ناشي 
از سرمايه گذاري در سازمان تأمین اجتماعي

اين قبیل درآمدهاي ناشـي از سـرمايه گذاري را در مـوارد زير مي توان 
خالصه کرد: 

درآمد حاصل از وجوه ذخاير و اموال سازمان ، وجوه حاصل از خسارات و 
جريمه هاي نقدي ، کمك ها و هدايا طبق ماده 53 قانون تأمین اجتماعي 
مصوب 1354 ، ذخاير سـازمان نزد بانك رفاه کارگران متمرکز اسـت و 
زير نظر هیأتي و با تصويب شوراي عالي سازمان به کار گرفته مي شود. ) 
ضمن آنكه بانك رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعي است (
• درآمدهاي ناشي از فعالیت شرکت سرمايه گذاري تأمین اجتماعي ) در 

خريد سهام کارخانجات و شرکتها(
• درآمدهاي ناشي از فعالیت شرکت کار و تولید تأمین اجتماعي 

• درآمدهاي ناشي از فعالیت شرکت خانه سازي ايران تأمین اجتماعي 
• درآمدهاي ناشـي از فعالیت شـرکت مشـاوره ، مديريـت و خدمات 

ماشیني تأمین اجتماعي 
• درآمدهاي ناشي از فعالیت شرکت خدماتي کار و تأمین اجتماعي 
• درآمدهاي ناشي از فعالیت مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي 
• درآمدهاي ناشي از فعالیت مؤسسه حسابرسي تأمین اجتماعي 

• درآمدهاي ناشي از فعالیت مؤسسه امالك ومستغالت  
بنابرايـن با توجه به گسـتردگي فعالیتهـاي اقتصادي سـازمان تأمین 
اجتماعي به عنوان يكي از بزرگترين سـازمانهاي مالي کشور در تولید ، 
خدمات ، صنعت و کشاورزي سرمايه هاي سازماني در بخش هاي مختلف 

اقتصـادي به کار گرفته مي شـود و از طريق ارزش افزوده ناشـي از اين 
سرمايه گذاريهاي درآمدزا، سـازمان تأمین اجتماعي به گسترش منابع 
مالـي و پولي خود اقدام مي کند و تنوع فعالیت هاي اين سـازمان آنقدر 
وسعت يافته اسـت که حوزه هاي دريائي چون کشتیراني و عرصه هاي 

هوايي چون هواپیمايي را نیز در بر گرفته است.
بـا وجود اين تنوع سـاز وکارهاي تأمین منابع مالي و پولي در سـازمان 
تأمین اجتماعي، ضروري است که به بررسي چشم اندازها و روند آينده 
تأمین اجتماعي در ايران بپردازيم تا با شـناخت دقیق از منابع درآمدي 
و منابع هزينه اي سـازمان ترسیم مشخصي از آينده سازمان با توجه به 
وروديه  هاي سازمان که درآمد زا هستند در مقابل خروجي هاي سازمان 
که هزينه زا مي باشند تصويري روشن از فرايند آن بدست دهیم تا امكان 
تبديل ضعف ها به قوت و مجال احاله تهديدها به فرصت ها براي سازمان 
تأمیـن اجتماعي فراهـم شـود.براي ورود به ادامه بحث الزم اسـت که 
اشاره اي به ارکان سازمان تأمین اجتماعي شود. علي رغم ماده واحده اي 
که ارائه شد و مشـخص گرديد که سازمان تأمین اجتماعي نهادي است 

عمومي و غیردولتي ولي ارکان آن به شرح زير ساختارمند شده است:

اركان سازمان تأمين اجتماعي
شوراي عالي تأمین اجتماعي عبارتند از:
الف:  چهار نفر نماينده دولت به شرح زير:

- وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
- وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با معاون او

- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور
- وزير امور اقتصادي و دارايي با معاون او

سه نفر نمايندگان کارفرما
- يـك نفـر کارفرماي واحـد تولیدي صنعتـي به انتخـاب کانون عالي 
کارفرمايـي و دو نفر کارفرمـاي واحدهاي صنفـي، بازرگاني به انتخاب 

کانون عالي کارفرمايي
سه نفر نمايندگان بیمه شدگان به شرح زير:

- يك نفر نماينده بیمه شدگان واحدهاي تولیدي صنعتي
- يك نفر نماينده بیمه شدگان واحدهاي اداري دولتي

- يك نفر نماينده بیمه شدگان واحدهاي صنعتي و بازرگاني
اعضاي شورا براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.

ب: هیأت مديره سه نفر هستند:
- رئیس هیأت مديره که سمت مديرعامل را دارد.

- دو نفر اعضاي اصلي به پیشـنهاد وزير بهداشـت و درمان و آموزش 
پزشكي

- يـك نفـر عضـو علي البـدل هیأت مديره کـه از بین اعضـاي عالي 
هیأت رئیسه سازمان انتخاب مي شوند.

ج: هیأت نظارت، مرکب از سه نفر به شرح زير:
- يك نفر نماينده دولت به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي

- يك نفر نمايده کارفرمايان به انتخاب کانون عالي تشـكلهاي صنفي 
کارفرمايي ايران )کنفدراسیون کارفرمايي(

- يـك نفر نماينده بیمه شـدگان بـه انتخاب کانون عالـي انجمن هاي 
صنفي کارگري )کنفدراسیون کارگري(

با عنايت به اينكه کلیه منابع سازمان تأمین اجتماعي ثروت بین المللي 
اسـت و عمده منابع آن همانطوري که در جدول آورده شده )70درصد 
آن متعلق به کارفرمايان و 21درصد متعلق به کارگران يعني دو شريك 
اجتماعي از سه شريك حدود 91درصد آورده آن را تأمین مي نمايند و 
دولت علي رغم بدهي هاي ناشي از عدم پرداخت سه درصد کمك خود 
 به تأمین اجتماعي منابع انسـاني مشـمول بر قانون کار، فقط 9درصد
 منابـع آن را پوشـش مي دهد ولي در عمل کلیـه اهرم هاي الزم را در 
اختیار دارد با اين توضیح به بررسـي چشـم اندازهاي تأمین اجتماعي 

در صفحه 15  اين شماره مي پردازيم. 
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مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعي با توجه به تدوین قانون قبل 
که 36 سال پیش بوده است لذا باید بازنگري شده و ابزارهاي آن 
تغییر کند و لذا قانون تأمین اجتماعي پاسخگوي نیاز امروز نیست.

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعي با بیان اینکه چشم امید 32 
میلیون نفر به خدمات این سازمان است، گفت: 
قانون فعلي 36 س��ال قبل تدوین گردید و لذا 
باید با کار کارشناس��ي بررس��ي و اجرا شود و 
طوري تنظیم ش��ود که نه کارگر،  نه کارفرما و 
نه دولت اظهارات شخصي نمایند. قانون حرف 

نهایي را بزند. 
حج��ت اهلل حافظي مدیرعامل س��ازمان تأمین 
اجتماعي با بی��ان اینکه براي اولین بار اس��ت 
که چنی��ن همدلي را بین تمامي تش��کل های 

مرتبط با تأمین اجتماعي شاهد هستیم، اظهار داشت: این وفاق و 
همدلي را به فال نیک مي گیریم و امیدواریم از این فرصت حداکثر 
استفاده را در بازنگري صحیح قانون تأمین اجتماعي داشته باشیم.

وي افزود: با توجه به نیاز جامعه که توجه خاص به این س��ازمان 
دارد امیدواریم آنچه از این نشس��ت حاصل مي ش��ود آغاز تحولي 
براي ادامه راه باش��د. دکتر حافظي با اشاره به تأکید برنامه پنجم 
توس��عه بر اصالح قانون تأمین اجتماعي در س��ال جاري تصریح 

کرد: قانون تأمین اجتماعي که حدود 36 سال پیش تصویب شد، 
اکنون دیگر پاس��خگوي توقعات مردم و س��ازمان نیست و نیاز به 

بازنگري دارد. 
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعي با تأکید بر مشارکت تمامي 
تشکل هاي مرتبط در بازنگري قانون تأمین 
اجتماعي گفت: زماني بازنگري ها اثربخش 
خواهد بود که تمامي تشکلهاي مربوطه در 
جریان آن به اظهارنظر و مشورت بپردازند. 
وي در پایان خاطرنشان کرد: انتظار مي رود 
این همایش فضاي مناسبي براي تبادل نظر 
فراهم آورد و در پایان همایش قطعنامه اي 

جامع ارائه شود.
آقاي انصاري دبیر اجرایي همایش نیز ضمن 
خیرمق��دم گفتن به مهمانان حاضر با اش��اره به این که در برنامه 
پنجم توس��عه بازنگری در قانون تامین اجتماعی مورد توجه قرار 
گرفته، این همایش را در تبیین راهبردهای مناسب برای بازنگری 
در قانون تامین اجتماعی ضروری دانس��ت. وی اصول مورد توجه 
در ای��ن همایش را اصل بیمه گری و محاس��بات بیمه ای، اصول 
عدالت بیم��ه ای، اصول درمان بیمه  ای و الزامات آن، اصول تعادل 

در منابع و مصارف بیمه  ای و اصول سه جانبه  گرایی برشمرد. 

در همايش تدوين راهبردهای بازنگری و اصالح قانون تامین اجتماعی مطرح شد:

بودجه تأمين اجتماعي حق الناس است

همايش تدوين راهبردهای بازنگری و اصالح قانون تامین اجتماعی روز دوشنبه 7 آذر برگزار شد. هیات اجرايي 
اين همايش نمايندگاني از تشكلهاي کارفرمائي و کارگري و بازنشستگان بودند.

در اين همايش نمايندگان تشكل های کارفرمائی و کارگری و بازنشستگان  حضور  داشتند و جناب آقاي دکتر 
شیخ االسـالمی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقاي دکتر حافظی مديرعامل سازمان تأمین اجتماعي، آقاي 
انصاري دبیر اجرايي همايش، آقاي مهندس عطارديان دبیرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي ايران، 
آقای برهانی دبیر کانون عالي شوراي اسالمي کشور، آقاي خبازها رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری 

بگیران صندوق تامین اجتماعی، و آقاي مهندس محجوب نماينده مجلس شورای اسالمی سخنرانی کردند. 

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي:

قانـون تأمیـن اجتماعي که 
حدود 36 سال پیش تصويب 
شد، اکنون ديگر پاسخگوي 
توقعـات مـردم و سـازمان 
نیست و نیاز به بازنگري دارد  
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آقای برهاني، دبیرکل کانون عالي ش��وراهاي اس��المي کشور نیز 
ب��ا ابراز نگراني از دخل و تص��رف در تأمین اجتماعي گفت: نبود 
نظام جامع تأمین اجتماعي موجب بروز نابس��اماني هاي اجتماعي 
مي شود. اصالح قانون تأمین اجتماعي دستاوردي براي 45 درصد 

افراد جامعه است.
وي افزود: س��ازمان تأمین اجتماعي س��ازماني بین النسلي و یک 
تعاوني خاص اس��ت. نگراني اصلي ما این اس��ت ک��ه یک عده از 
بیرون این مجموعه بر س��ر این سفره بنشینند و از حقوق اعضاي 

آن استفاده کنند.
وی بر لزوم صیانت از استقالل تمام ارکان سازمان تأمین اجتماعي 
تأکید کرد و گفت: پول سازمان تأمین اجتماعي حق الناس است و 
نباید کسي در آن دخل و تصرف داشته باشد. آقای برهاني با اشاره 
به گفته رئیس جمهور مبني بر پرداخت تمامي بدهي هاي سازمان 
تامین  اجتماع��ي تا پایان دولت ده��م از توجه رئیس جمهوري به 
تأمین اجتماعي تش��کر کرد و گف��ت: به گفته رئیس دولت دهم، 
تأمی��ن اجتماعي از آن کارگران اس��ت پ��س امیدواریم با اصالح 
درست قانون آن، اسباب رفاه جامعه اي 35 میلیون نفري را فراهم 
کنیم. این نماینده جامعه کارگري با بیان این مطلب که کارگران 
از می��زان هزینه درمان راضي نیس��تند، ادامه داد: در حال حاضر 
هزینه درمان بیش از میزان تعرفه ها است. سهم درمان 9/27 است 

درحالي که بر اساس استانداردها باید 15/27 باشد.
وي اف��زود: بخش درمان بای��د بدون هیچگونه دخ��ل و تصرفي 
زیرنظر معاونت درمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کماکان 

باقي بماند و نباید به وزارت بهداشت واگذار شود.
آقای برهاني با انتقاد از کارا نبودن بحث درمان در تأمین اجتماعي 
گفت: بخش درمان کارا نیست زیرا نظارتي بر آن انجام نمي گیرد 
و همی��ن قانون ناقص در مورد  درمان در تأمین اجتماعي رعایت 
نمي ش��ود. ای��ن نماینده جامعه کارگري با تأکی��د بر لزوم احیاي 
ش��وراي عالي تأمین اجتماعي اذعان داش��ت: بدون شوراي عالي 
تأمی��ن اجتماعي قادر به اداره تأمین اجتماعي نیس��تیم و تالش 
مي کنیم این ش��ورا به صورت س��ه جانبه با نظ��ارت عالي دولت 

پابرجا بماند.
وي ب��ه مطالب��ه 24 ه��زار میلی��ارد توماني تأمی��ن اجتماعي از 
دولت اش��اره کرد و گفت: امروز نس��بت دریافت حق بیمه ها به 
پرداخت  ها به سراش��یبي رس��یده اس��ت و باید براي اینکه بتوان 
پاس��خگوي هزینه ها در تأمین اجتماعي بود به پرداخت مطالبات 
تأمین اجتماعي و سرمایه گذاري توجه کرد. دبیرکل کانون عالي 
شوراهاي اسالمي کشور در پایان خاطرنشان کرد: مي خواهیم که 
قانوني ش��فاف نوشته ش��ود و آیین نامه ها و بخش نامه ها جایي در 

قانون تأمین اجتماعي نداشته باشد.

مهندس محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي ایران ضمن 
خاطرنش��ان کردن این نکته که بودجه سازمان تأمین اجتماعي حق الناس است، با انتقاد 
از نح��وه برخورد با بیمه ش��دگان در تأمین اجتماعي اظهارداش��ت: در تأمین اجتماعي با 
مراجع کنندگان  و بیمه ش��دگان برخورد حاکم و محکومي مي شود که باید بازنگري شود. 
وي افزود: کارکنان تأمین اجتماعي باید توجه داش��ته باشند که زندگي آنها با پول همین 
مراجعه کنندگان تأمین مي شود و الزم است در رفتار خود بازنگري کنند. مهندس عطاردیان 
با بیان اینکه باید تمامي اقدامات با توجه به اصل سه جانبه گرایي انجام گیرد، تصریح کرد: با 
تعامل بین تشکل هاي کارگري، کارفرمایي، تأمین اجتماعي و دولت باید قانوني به تصویب 
برسد که تا 30 سال آینده جوابگوي نیازها باشد. وي افزود: در قانون تشکیل وزارت رفاه، 
کلیه سازمانهاي رفاهي زیرچتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار مي گیرد که باید با 
بازنگري در این قانون، تامین اجتماعي از حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خارج 
شده و از صندوق به سازمان تبدیل شود.دبیرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمایي 
ایران با بیان اینکه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعي احیا کننده اصل سه جانبه گرایي هستند، 
اذعان داش��ت: باید هر س��ه گروه کارگري، کارفرمایي و دولت به این نکته توجه کنند که 
دستیابي به تمامي خواسته هایشان در یک تعامل سازنده امکان پذیر نیست و براي رسیدن 

به اجماع نظر باید کمي تنزل از موضع خود را قبول کنند.

مهندس عطارديان دبیر کل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمائي ايران: 

  تأمين اجتماعي  بايستي براساس مصوبات سه جانبه گرايي عمل كند

دبیر کانون عالي شوراي اسالمي کشور:

نگران دخل و تصرف در تأمين اجتماعي هستيم

 در قانون تشكیل وزارت رفاه، کلیه 
وزارت  زيرچتر  رفاهي  سـازمانهاي 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـي قرار 
مي گیرد که بايـد با بازنگري در اين 
قانـون، تامین اجتماعـي از حمايت 
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي 
خارج شـده و از صندوق به سازمان 

تبديل شود.
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 رئی��س کانون عالی بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران صندوق 
تامین اجتماعی خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان شد و 
گفت:  80 درصد بازنشستگان حداقل حقوق و دستمزد را دریافت 

می کنند که با این مستمری توانایی اداره زندگی خود را ندارند.
علی اکبر خبازها، افزود: در حال حاضر بیش از 
32 میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش تامین 
اجتماعی اند و از خدمات آن بهره مند می شوند. 
سرانه درمان بازنشس��تگان که 2 هزار و 300 
تومان اس��ت به آنها داده نمی شود و همچنین 
عدم اجرای قانون  الزام باعث شده که به سمت 
اجرایی شدن بیمه تکمیلی برای بازنشستگان 
حرکت کنیم.رئیس کانون عالی بازنشس��تگان 
و مس��تمری بگیران صندوق تامین اجتماعی 
با اش��اره به اینکه تامین اجتماعی س��ازمانی 
خصوصی اس��ت، گفت: باید این سازمان تحت 

نظارت دولت باشد و نه دخالت آن.
وی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان 
نیز گفت:  از س��ال 88 تا به امروز تالش زیادی 
برای اج��رای قانون همس��ان س��ازی حقوق 
بازنشس��تگان انجام داده ایم که رئیس جمهور 

نیز با این امر موافق بوده اما این قانون برای بازنشستگان لشگری 
و کشوری انجام ش��ده و فقط برای بازنشستگان تامین اجتماعی 

اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: قانون همس��ان سازی مغایرتهایی با بند 39 قانون 
بودجه و مصوبه دولت داش��ته به همین دلیل مکاتبات الزم برای 
رفع این مش��کل را انج��ام داده ایم که امیدواریم هرچه س��ریعتر 
به نتیجه برس��د. فرد بازنشس��ته با ماهی 400 هزار تومان حقوق 
پاس��خگوی تامین حداق��ل هزینه های زندگی خود نیز نیس��ت 
بنابراین اجرای قانون همسان سازی برای رفع مشکالت این قشر از 

افراد جامعه بسیار ضروری است.
وی در مورد حقوق بازنشس��تگان نیز گفت: انتظار ما این اس��ت 
که مس��تمری این افراد براس��اس نرخ واقعی تورم باشد در حالی 
که متاسفانه طی دو سال اخیر تورم برای تعیین حقوق این افراد 
در نظر گرفته نش��ده است. مضافاً خواس��تار در نظر گرفتن حق 
اوالد و حق همس��ر برای بازنشس��تگان ش��د و گفت: با مدیریت 
جدی��د س��ازمان تامین اجتماع��ی درآمدهای 
این سازمان نسبت به س��ال گذشته 1.5 برابر 
ش��ده اس��ت و این نش��ان دهنده فعالتر شدن 
شرکت های زیرمجموعه سازمان است. خبازها 
در مورد عیدی بازنشستگان نیز افزود: خواستار 
این هس��تیم که بازنشستگان نیز همانند سایر 

کارگران حداقل عیدی را دریافت کنند.

بیانیه این همایش توسط مهندس قادري قرائت 
ش��د که در آن روی حق الن��اس بودن تامین 
اجتماعی و توجه به سه جانبه گرایی و گسترش 
خدمات درمان��ی از نوع تامین اجتماعی تاکید 
شده بود. لوح این بیانیه توسط آقای رضوی به 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه شد. الزم 
به ذکر اس��ت در ماده واحده مصوب س��ال 73 
سازمان تأمین اجتماعي سازماني غیردولتي و 
عمومي تعریف ش��ده است که این ماده قانوني 
باید در بررس��ي ها و سیاس��ت گذاري ها در مورد س��ازمان تأمین 

اجتماعي لحاظ شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی:

80 درصد بازنشستگان حداقل حقوق را دريافت می كنند

علی اکبر خبازها:
  از سال 88 تا به امروز 

تالش زيادی برای اجرای 
قانون همسان سازی 

حقوق بازنشستگان انجام 
داده ايم که رئیس جمهور 

نیز با اين امر موافق 
بوده اما اين قانون برای 
بازنشستگان لشگری و 

کشوری انجام شده و فقط 
برای بازنشستگان تامین 

اجتماعی اجرايی
 نشده است 
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دکت��ر عبدالرضا شیخ االس��المی در همایش تبیی��ن راهبردهای 
بازنگری قانون تأمین اجتماعی اظهار داش��ت: روحیه همکاری و 
تعاون در بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان 

و همه شرکای اجتماعی وجود دارد.
وی ادامه داد: امروز سه جانبه گرایی و تعامل همه جانبه بین دولت، 
کارگر و کارفرما نهادینه شده است و دیگر طرفینی در کار نیست و 
همه دور یک میز نشسته ایم و از یک موضع برابر سخن می گوییم. 

اینکه که می گویند دولت سود کرده 
و کارگر ضرر کرده اس��ت از اس��اس 
باطل اس��ت، دولت ه��م خادم ملت 
اس��ت و خدمت ب��ه جامعه کارگری 

موجب پیشرفت جامعه می شود.
وی بیان داش��ت: کارگ��ر و کارفرما 
ح��ول موض��وع کار دور ه��م جمع 
می شوند و اگر یکی از این دو نباشد 

دیگری معنایی پیدا نمی کند.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه به اصل س��ه جانبه گرایی 
اعتقاد دارم، گفت: در همه تعامالت 
و گفت وگوها س��عی می کنیم اولین 
نفری باش��یم که کوت��اه می آییم. ما 
اعتقاد نداریم که دلسوزتر از کارگران 
ب��رای منافع آنها هس��تیم ولی تمام 
مسئوالن در کشور با دلسوزی برای 

ارتقاء کشورشان تالش می کنند. این طور نیست که دولت در یک 
طرف و مردم، کارگر و کارفرما نیز در طرف دیگر باش��ند همه در 
یک کش��تی هس��تیم و با همکاری یکدیگر باید این کشتی را به 

مقصد برسانیم.
وی گفت: بر اس��اس قانون مکلف ش��ده ایم بعد از 36 سال قانون 
تأمین اجتماعی را تغییر دهیم، 36 سال از این قانون گذشته است 
و دگرگونی ش��رایط اقتصادی موجب شده قانون تأمین اجتماعی 
اصالح ش��ود. با توجه به سکوتی که تأمین اجتماعی در بعضی از 

موارد دارد نیاز است یک قانون درخور زمان خود داشته باشد.
امروز در یک فضای بس��یار صمیمانه بایس��تی با دقت یک قانون 

مناسب برای تأمین اجتماعی تدوین شود.
دکتر شیخ االسالمی با اشاره به تجربه اصالح قانون کار گفت: مدتها 
اس��ت که در حال تالش هس��تیم تا قانون کار را که چالشی ترین 

قانون مملکت است، اصالح کنیم.
وی بیان داش��ت: تأمین اجتماعی بزرگترین موضوعی اس��ت که 
در برقراری عدال��ت می تواند کمک 
کن��د، برق��راری عدل ب��دون تأمین 
اجتماعی میس��ر نیس��ت. در اصالح 
قان��ون چند مطل��ب باید م��د نظر 
باش��د، سه جانبه گرایی باید در درون 

اصالحیه قانون وجود داشته باشد.
دکتر شیخ االس��المی ب��ا بیان اینکه 
بایس��تي به اش��تغال توجه بیشتری 
ش��ود، گفت: اگر اش��تغال در کشور 
آسیب ببیند حتماً تأمین اجتماعی 

نیز دچار آسیب خواهد شد.
بیش از آنک��ه مردم به دارو و درمان 
در جامع��ه نیاز داش��ته باش��ند به 
افزایش رف��اه اجتماعی نی��از دارند 
چرا که وقت��ی م��ردم بتوانند برای 
پیش��گیری هزینه کنند از دام بال و 
بیماری به دور می مانند و اگر سطح 
رف��اه اجتماعی باال برود نیاز به درم��ان کاهش پیدا می کند. وی 
یادآور شد: حتماً در تأمین اجتماعی باید ساختار تأمین اجتماعی 

اصالح شود و این صندوق به یک صندوق اقتصادی تبدیل شود.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: درصدد هس��تیم از تمام 
کاره��ای تصدی گرایانه خارج ش��ویم و س��رمایه ها را به س��مت 
بازارهای س��رمایه گذاری سوق دهیم و از هزینه ها بکاهیم چرا که 

بسیاری از قوانینی که االن وجود دارد هزینه بر است.
وی با اشاره به اینکه اصالح قانون بیمه بیکاری نیازمند منابع مالی 

وزير   تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواستار شد: 

توجه به سه جانبه گرايی در اصالحيه قانون تامين اجتماعی

 اين طور نیست که دولت در يك 
طرف و مردم، کارگر و کارفرما 

نیز در طرف ديگر باشند همه در 
يك کشتی هستیم و با همكاری 

يكديگر بايد اين کشتی را به 
مقصد برسانیم 



14
14

است، گفت: در این خصوص نیز تدابیر الزم با اصل سه جانبه گرایی 
اندیشیده شده است.

دکتر ش��یخ االسالمی به موضوع بازنشستگی پیش از موعد اشاره 
کرد و گفت: بازنشستگی پیش از موعد هزینه بسیار زیادی را برای 
صندوق تأمین اجتماع��ی دارد لذا تأمین اجتماعی باید در جهت 

درآمد بیشتر تالش کند.
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
یادآور ش��د: صندوق بیم��ه بیکاری 
خیلی بهت��ر می تواند عم��ل کند و 
می توان��د در فضاه��ای مختل��ف در 
جه��ت جلوگیری از بی��کاری اقدام 

کند.
وی افزود: یکی از مش��کالت مهم از 
بابت صندوق تأمی��ن اجتماعی این 
اس��ت که این صندوق خیلی بزرگ 
شده اس��ت و این بدنه سنگین برای 

حرکت تحرک الزم را ندارد.
دکترش��یخ االس��المی بیان داشت: 
درست است صندوق تأمین اجتماعی 
یک نهاد غیر دولتی است اما از نظر 
عملکرد یک سیستم دولتی محسوب 
می ش��ود و این صندوق باید کوچک 

شود و کارها را برون سپاری کند.
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
گفت: بیمه پایه باید تعریف و توسعه 
پیدا کند تا همه مردم از یک شرایط 

مناسب در نظام بیمه ای بهره مند شوند و در پرداخت هایی که باید 
در این بخش انجام ش��ود خیلی کارها مد نظ��ر قرار بگیرد. وزیر 
تعاون،کار ورفاه اجتماعی با اش��اره به هزینه های درمانی صندوق 
تأمین اجتماعی گفت: هزینه درمان مستقیم در تأمین اجتماعی با 

حقوق پرسنل 2/5 برابر هزینه های خرید خدمت است.
وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی درباره زمان ونحوه توزیع کارت های 
خرید کارگ��ری گفت:  طرح کارت خرید اعتباری برای کارکنان و 
کارگران طرحی بود که توسط وزارت کار طراحی و پس از تصویب 
شورای عالی اشتغال تصویب شد که بر اساس آن قرار بود توسط 
سیس��تم بانکی کش��ور و همچنین وزارت بازرگانی سابق اجرایی 
ش��ود که متاسفانه سرعت کافی را در عمل پیدا نکرد و مشکالتی 
که در سیس��تم بانکی پیش آمد و همچنین عدم همراهی کامل 

موجب شد تا این طرح اجرا نشود.
وی اف��زود: در حال حاضر در وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
3 بانک مختلف از جمله بانک توس��عه تعاون، قرض الحسنه مهر و 
بانک رفاه کارگران را به صورت مس��تقیم وغیرمستقیم در اختیار 
داریم که برنامه ریزی ش��ده تا با اس��تفاده از منابع این 3 بانک به 
ص��ورت محدود در جامعه کارگری کارت ه��ای اعتباری کارگران 
اجرایی ش��ود و حداقل تا پایان امسال 100هزار نفر تحت پوشش 

این طرح قرار بگیرند. 

مهندس محجوب عضو کمیسـیون اجتماعی مجلس نیز با 
اش��اره به این که قانون تامین اجتماعی فعل��ی ایراد زیادی ندارد 
بیشتر مشکالت را ناشی از اشکاالت اجرای قانون و بخشنامه  های 
مربوط به آن دانس��ت. وی گفت: اجرای روان مواد قانونی مدنظر 
است. ایرادات غالبا از تفاسیر اشتباه است. اگر تغییر قانون مدنظر 

است باید این کار به گونه  ای باشد که به کل قانون صدمه نزند. 
رئیس فراکس��یون کارگري مجلس 
ش��وراي اس��المي  در ادام��ه درباره 
تدوی��ن س��ند ملي کاري شایس��ته 
گف��ت: تدوی��ن این س��ند تکلیفي 
قانون��ي و در اولویت ق��رار دارد.نکته 
اصلي ل��زوم تدوین س��ند ملي کار 
شایس��ته تا پایان س��ال اول برنامه 
است.شایسته  توسعه کش��ور  پنجم 
و  حداق��ل  ش��اخص هاي  گرای��ي 
حداکثري براي تقویت مناسبات سه 
جانبه کارگ��ري، کارفرمایي و دولت 

دارد.
محجوب با اش��اره به بند ج ماده 73 
قان��ون برنامه پنجم توس��عه تصریح 
کرد: در ماده 73 قانون برنامه پنجم 
توس��عه نیز کارکرده��اي مورد نظر 
براي شایس��ته گرایي در روابط کار 

تأکید شده است.
وي ادامه داد: وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعي امس��ال قدم اول را با نگاه 
به کار شایس��ته ش��روع کرد و برداش��ت ما این بود که مي خواهد 
در ادامه کاس��تي هایي که در قان��ون کار وجود دارد را با محوریت 
کار شایس��ته شناس��ایي و رفع کند که یکباره صفحه جدیدي به 
عنوان اصالح یا تغییر قانون کار باز شد وي با تاکید بر لزوم اجرای 
 سیاست های سند کار شایسته در کشور تصریح کرد: در حال حاضر 
شایسته گرایی در محیط های کاری دارای شاخص های حداقلی و 
حداکثری است که در قوانین کار و تقویت مناسبات طرفین حاصل 
می شود.  وی تالش در جهت تقویت روابط دو جانبه را از محورهای 
اصلی کار شایسته اعالم کرد و گفت: در حال حاضر از موسسه کار 
و تامین اجتماعی خواستاریم بستر علمی سیاست های کار شایسته 
را فراه��م کند و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حضور خود را از 

طریق کار شایسته در عرصه روابط کار مشخص کند.  

مهندس محجوب:

تدوين سند کار شايسته 
تكلیفي قانوني و در اولويت 
قرار دارد نكته اصلي لزوم 

تدوين  اين سند تا پايان سال اول 
برنامه پنجم توسعه کشور است. 

شايسته گرايي شاخص هاي 
حداقل و حداکثري  براي تقويت 
مناسبات سه جانبه کارگري، 

کارفرمايي و دولت دارد 
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الـف – ضعفهـاي سـازمان تأمیـن اجتماعـي در تحقـق 
استراتژيهاي سازماني 

• ناکارآمدي نس��بي برنامه هاي تأمین اجتماعي در واقعیت هاي 
اجتماعي 

• عدم وجود راهبرد هاي دقیق بلند مدت و مشخص 
•  عملي نس��اختن نظام فراگیر تأمی��ن اجتماعي )این مورد به 

صورت الیحه در مجلس در حال بررسي 
مي باش��د مجلس شش��م با نظر موافق 
آنرا رس��یدگي مي کند. چنانچه شوراي 
نگهب��ان نیز آنرا تائید کن��د زمینه این 
ضعف از نظر قانوني مرتفع خواهد شد(

•  ناکارآمدي ساختار اجرایي در بخش 
بیمه هاي اجتماعي 

• تداخل وظایف و مسئولیتها در بخش 
حمایت هاي غیر بیم��ه اي و فعالیتهاي 

موازي با افزایش هزینه هاي سازماني 
• پائی��ن بودن کیفی��ت خدمات ارائه 
شده و عدم رضایت نسبي بیمه شدگان 
• فق��دان بان��ک اطالعات��ي کارآمد و 
بهنگام ب��راي جه��ت دادن فعالیتهاي 

بیمه اي و حمایتي 
• کم توجهي به توان و گرایش بخش 

غیر دولتي براي مشارکت در اجراي نظام تأمین اجتماعي
•  عدم تناسب بین ورودیها وخروجیهاي سازمان تأمین اجتماعي 
•  ناتواني در دستیابي به دستمزد واقعي بخشي از بیمه شدگان

•  ناکارآمدي نسبي سیستم دریافتیهاي سازمان تأمین اجتماعي 
•  فقدان برنامه یکپارچه متناسب در زمینه خدمات بیمه درمان 

روستائیان 
•  ناکارآمدي در ایجاد سیستم مناسب براي خویش فرمایان 

•  عدم تقرر سازمان تأمین اجتماعي در جایگاه قانوني و واقعي 
بر اس��اس شخصیت حقوقي آن )س��ازمان تأمین اجتماعي واجد 
ویژگي هاي غیر دولتي اس��ت و میباید متناس��ب با نیاز صاحبان 
اصلي آن یعني بخش کارگري و کارفرمایي ایران برنامه هاي الزم 
را تدوی��ن و تهیه و ب��ه اجرا درآورد ولي 
عماًل به عن��وان بخش��ي از دولت اقدام 
مي کن��د و بالطبع کن��دي بخش دولتي 
به عنوان یک عارضه این س��ازمان را نیز 

مبتال مي سازد.(
• نگرش درمانگري در س��ازمان تأمین 
اجتماعي ایران و فق��دان اعتقاد الزم به 

پیشگیري در این سازمان 
• عدم اولویت بخش��ي به مسائل اصلي 
توس��عه در س��ازمان تأمین اجتماعي از 
جمل��ه در زمینه های��ي چ��ون کنترل و 
تحدید جمعیت ، س��الم س��ازي محیط 
زیس��ت، کاستن از خطرات و بیماریهاي 
ناش��ي از مص��رف چند برابر اس��تاندارد 

جهاني انرژي در بین بیمه شدگان
• عدم توجه کافي به آموزش کارکنان 

در درون سازمان تأمین اجتماعي 
الزم  ارزش��ي  مهندس��ي  ش��یوه هاي  کارب��رد  ع��دم   •"
)Value Engineering(  در کاهش هزینه هاي غیرضروري که 

بدون ایجاد تأثیر منفي بر ارائه خدمات سازماني باشد.
• سرمایه گذاري در بخش هایي که سوددهي مورد انتظار را ندارد 

چشم انداز تأمين اجتماعي ايران

 سازمان تأمین اجتماعي 
واجد ويژگي هاي غیر دولتي 

است و میبايد متناسب 
با نیاز صاحبان اصلي آن 
يعني بخش کارگري و 

کارفرمايي ايران برنامه هاي 
الزم را تدوين و تهیه و به 
اجرا درآورد ولي عماًل به 

عنوان بخشي از دولت اقدام 
مي کند و بالطبع کندي بخش 
دولتي به عنوان يك عارضه 

اين سازمان را نیز
 مبتال مي سازد  

بخش تكميلي ادامه سرمقاله
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و ش��اید به نوعي سرمایه گذاري تکلیفي باش��د و پرداخت وام به 
نهادهایي که امکان بازپرداخت اصل و سود آن مورد تردید است.

• پذیرش شرکتهاي زیان ده و یا با زیان انباشته بخش دولتي که 
به عنوان بخش��ي از مطالبات تأمین اجتماعي )3 درصد کمکهاي 
دولتي ( که در چارچوب واگذاري شرکتهاي دولتي در مقابل طلب 
سازمان تأمین اجتماعي به این سازمان انتقال یافته است از جمله 

ضعفهاي سازمان تأمین اجتماعي است.

ب – قوتهاي سازمان تأمین اجتماعي در تحقق استراتژيهاي 
سازماني 

• تراک��م تجربیات س��اختاري - کارکردي در س��ازمان تأمین 
اجتماع��ي از س��ال 1310 به بعد که مي تواند پای��ه اصلي و مایه 
اساس��ي برنامه ریزي هاي علمي و منطبق با شرایط جامعه ایراني 

قرار گیرد .
•  تجم��ع نیروه��اي کارآمد و متخصص 
در ای��ن س��ازمان که چنانچ��ه معیارهاي 
شایس��تگي و توانمن��دي و دانایي افراد در 
دس��تیابي به موقعیت هاي سازماني بیشتر 
م��ورد توجه ق��رار گی��رد و از ای��ن قبیل 
نیروهاي ارزنده و کیفي در تصمیم یابي ها، 
تصمیم س��ازي ها بهتر ومناسب تر استفاده 
ش��ود و انگیزه هاي الزم براي رهیافت هاي 
سازماني در آنها مطلوب تر و مؤثرتر تقویت 
ش��ود . و عوامل انگیزش��ي غیر مادي که 
ب��ه تعبیر هرزب��ورگ )هرزب��ورگ یکي از 
اندیش��مندان علم مدیریت است و معتقد 
اس��ت که در نیروه��اي کیفي س��ازمانها 
مش��وق هاي غیر مادي و عوامل انگیزشي 
غیر مالي مؤثرتر از انگیزه هاي مادي عمل 
مي کن��د و باید به این مهم توجه ش��ود.( 
در رش��د ابتکارها و خالقیت هاي نیروهاي 

انساني به عنوان اصلي ترین و مؤثر ترین عامل تعلق سازماني است 
به درس��تي به کار گرفته شود س��ازمان تأمین اجتماعي به منبع 
عظیم پیشنهاد هاي سازنده و راهکار هاي راهبردي دست مي یابد.

• تالشهاي فراوان در بررسي هاي علمي و پژوهش هاي کاربردي 
که در طول عمر س��ازمان به ویژه در دهه اخیر انجام گرفته است 
داده هاي اطالعاتي مؤثري را براي مهندسي ارزش سازماني فراهم 
س��اخته اس��ت که با بهره گی��ري و کاربرد نتایج ای��ن پژوهش ها 
در س��ازمان تأمی��ن اجتماعي باعث خواهد ش��د ک��ه ویژگیهاي 
س��ازمانهاي یادگیرنده در س��اختار و کارکردهاي آن تقویت شود 
ومناسبات علمي و فّني بومي شده در آن تقرر یابد. دستاوردهاي 
پژوهش��هاي تولیدکنن��ده عل��م بومي ک��ه در س��الهاي اخیر در 
س��ازمان تأمین اجتماعي به ویژه توس��ط مؤسسه عالي پژوهشي 
تأمی��ن اجتماعي گرد آمده اس��ت مي تواند منش��أ ارزنده اي براي 
برنامه ریزیها، سازماندهي ها، گزینش و به کارگیري نیروي کارآمد، 
مدیریت و رهبري امور در راستاي اهداف سازماني فراهم سازد و با 
هماهنگي و چرخه علمي و سریع گردش اطالعات و تبدیل آن به 

خرد و بینش س��ازماني، بودجه ریزي و بودجه بندي و مسائل مالي 
سازمان را بسامان سازد.

•  برگزاري همایش ها، سمینارها، کنفرانسها و نشستهاي علمي 
و پیوندهاي مس��تمر و مؤثر با مراکز دانش��گاهي که در س��الهاي 
اخیر توس��ط تأمی��ن اجتماعي در حجمي گس��ترده و باکیفیتي 
برت��ر به آن عمل مي ش��ود، گروه��ي از متخصص��ان کارآمد که 
 پایه هاي علمي بهینه س��ازي را مي توانند فراهم سازند و به عنوان

 )inkers� Tank(  س��ازمان باش��ند )تانک ه��اي فک��ري به 
گروه��ي از خبر گاني که در امور س��ازماني تخصص دارند اطالق 
مي شود که افکار آنها براي بهبود روشها و افزایش بازدهي سازماني 
استفاده مي ش��ود(، در اختیار برنامه هاي مهندسي ارزش سازمان 
تأمین قرار داده است. نحوه و چگونگي بهره گیري از این مجموعه 
و ضابطه  مند کردن دقیق تر آن مي تواند آثار بس��یار اثر بخشي در 
س��ازمان تأمین اجتماع��ي به وجود 

آورد.
• وجود مؤسس��ات متع��دد با تنوع 
ح��وزه فعالیتها که بخش��ي از آنها در 
ده��ه اخیر ایج��اد ش��ده اند از جمله 
ش��رکت خانه س��ازي ایران، ش��رکت 
مش��اوره مدیریت و خدمات ماشیني 
تأمین اجتماعي، شرکت خدمات کار 
و تأمین، مؤسسه عالي پژوهش تأمین 
اجتماعي، مؤسس��ه حسابرسي تأمین 
اجتماعي و مؤسسه امالک و مستغالت 
و بان��ک رفاه کارگران، چنانچه به دور 
از تله خانوادگي، تله بنیانگذار و روابط 
خاص گرایانه )که از جمله بیماریهاي 
سخت س��ازماني اس��ت( فعالیت آن 
س��ازماندهي ش��ود ق��ادر خواهد بود 
ارزش افزوده بس��یار باالی��ي را براي 
گردش مالي )turnover( س��ازمان 
تأمین اجتماعي فراهم س��ازد و این نقطه قوت بسیار باالیي براي 
س��ازمان تأمین اجتماعي است به ویژه نیاز به مسکن که رقم آن 
به حدود یک میلیون واحد در س��ال رس��یده اس��ت و در بهترین 
ش��رایط س��االنه 50 درصد آن در کشور س��اخته مي شود؛ )البته 
اثرات مثبت مس��کن مهر نیاز به تجزی��ه و تحلیل در آینده دارد( 
و چنانچه بررس��ي هاي کارشناسي ش��ده نشان مي دهد به ازاء هر 
واحد مسکوني 70 متري 2/5 نفر به طور مستقیم اشتغال مي یابد 
و 0/3 نفر به طور غیر مس��تقیم مش��غول به کار مي شوند و با در 
نظر گرفتن اینکه درصد س��االنه اخیر سرمایه گذاري در مسکن با 
س��ود همراه بوده است شرکت خانه س��ازي ایران که ازشرکتهاي 
وابسته به سازمان تامین اجتماعي است مي تواند به عنوان بازوي 
تقویت کننده س��ازمان تأمین اجتماعي ه��م ارزش افزوده تولید 
انبوه مس��کن را به دس��ت آورد و هم از طریق حق بیمه دریافتي 
ناشي از به کارگیري نیروي انساني در ساخت و سازها منبع درآمد 

بیشتري را براي برنامه هاي چشم انداز فراهم سازد.
• ش��رکت مش��اوره مدیریت وخدمات ماش��یني سازمان تأمین 

دستاوردهاي پژوهشهاي 
تولیدکننده علم بومي که در 

سالهاي اخیر در سازمان تأمین 
اجتماعي به ويژه توسط مؤسسه 
عالي پژوهشي تأمین اجتماعي 
گرد آمده است مي تواند منشأ 
ارزنده اي براي برنامه ريزيها، 

سازماندهي ها، گزينش و 
به کارگیري نیروي کارآمد، مديريت 

و رهبري امور در راستاي اهداف 
سازماني فراهم سازد و با هماهنگي 

و چرخه علمي و سريع گردش 
اطالعات و تبديل آن به خرد و 
بینش سازماني، بودجه ريزي و 

بودجه بندي و مسائل مالي سازمان 
را بسامان سازد.



17
17  

اجتماعي به عنوان یکي از عوامل قوت وقدرت س��ازماني مي تواند 
خدمات ن��رم افزاري ومدیریتي گس��ترده اي را فراهم س��ازد به 
 IT« ویژه به��ره گیري از آن براي گس��ترش فن��اوري اطالعات
Information Technology( –(«  در س��ازمان و هدای��ت 
واحده��اي زیر مجموعه س��ازماني ب��ه سیس��تم ادارات مجازي 
�virtual o« و تبدی��ل زی��ر سیس��تم س��ازماني از جمله ce«
 MIS –« مدیریت به امکانات سیس��تم هاي اطالع��ات مدیریت
Management Information Systems((«  سرعت عمل 
و اقدام را به شّدت در سازمان تأمین اجتماعي افزایش مي دهد و بر 
بسیاري از نارضایتي هاي احتمالي بیمه شدگان نقطه پایان مي نهد 
از س��ویي در هزینه هاي سربار س��ازمان تأمین اجتماعي کاهش 
چشم گیري ایجاد مي کند ضمن اینکه کاربرد داده هاي اطالعاتي 
در س��ازمان تأمین اجتماعي موجب پیدایش دانش سازماني و در 
فرایند بعدي بینش و یا خرد سازماني مي شود که امروزه مهمترین 
و مؤثرترین نقش را درپیشبرد و موفقیت سازماني بر عهده دارند و 

به بیان دیگر اطالعات به عنوان سرمایه 
اصلي سازماني در سازمانهاي پسامدرن 
یا )Post Modern( تلقي مي ش��ود. 
زیرا ک��ه نگاه ارگانیس��تي )انداموارگي( 
به س��ازمان، آنها را در گروه هوش��مند 
و غیر هوش��مند طبقه بندي مي کنند و 
سازمانهاي هوش��مند به گروهي اطالق 
مي ش��ود ک��ه از فناوریه��اي اطالعات 

بهره مند است.
• وجود امالک و مستغالت فراواني که 
سازمان تأمین اجتماعي در طول سالیان 
فعالیت هاي خ��ود ،آنها را خریداري و یا 
به مالکیت خود درآورده اس��ت از دیگر 
نقاط قوتي اس��ت که سازمان را رسیدن 
به هدفهاي س��ازماني یاري مي کند این 

قبیل امالک و مستغالت داراي دو نوع ویژگي مي باشند :
1- ام��الک و مس��تغالت داراي ضریب افزایش س��نواتي قیمت 
مي باش��ند و به ش��کل پلکاني رش��د مي کنند یعني حّتي بدون 
هیچگونه اقدامي فقط از طریق روند افزایش قیمت ها و رشد تورم 

به ارزش آنها افزوده مي شود.
2- اج��اره بهاي آن و یا اس��تفاده از خدمات و س��رویس هاي این 
قبیل از امالک ومس��تغالت نیز تابع فرازهاي رو به رشد قیمت ها 
افزایش مي یابد بنابراین ضمن اینکه سرمایه گذاري در این بخش 
بس��یار مطمئن مي باش��د مطالعات نویسنده س��رمقاله به عنوان 
مجري طرح، نش��ان مي دهد که در شهرهاي بزرگ به ویژه تهران 
س��رمایه گذاري در مسکن، امالک و به طور کلي مستغالت ضمن 
رشد پلکاني میانگین وزني آن در یک روند 25 ساله نشان مي دهد 
که در تهران از رش��د س��االنه صد در صد برخوردار بوده اس��ت و 
افزایش قیمت آن همبس��تگي مثبت با افرایش قیمت بهره گیري 
اج��اره اي و موردي از آنها دارد و ب��ه تعبیر علمي و بیان دقیق تر 
نوع��ي  »Synergy « یا بهم افزایي می��ان افزایش قیمت خرید 
مستغالت و باال رفتن هزینه بهره مندي از آنها به شکل استیجاري 

وجود دارد .

ج - تهديدهـاي سـازمان تأمیـن اجتماعـي در تحقـق 
استراتژيهاي سازماني 

"• سیاس��تهاي تعدیل اقتصادي توصیه ش��ده از س��وي صندوق
 بین المللي پول که در برنامه هاي اول و دوم عمراني اعمال شد و 

پاره اي از مؤلفه ها و شاخص هاي آن عبارت بود از :
• کاهش ارزش ریال 

• کاهش هزینه هاي اجتماعي 
• آزادي تجارت خارجي ) آزادي واردات (

• خصوصي سازي مؤسسات دولتي 
• تثبیت مزد و حقوق 

• حذف یارانه ها 
• تک نرخي کردن ارز بر پایه نرخ آن در بازار 

 )Externality(  بخش��ي از سیاس��تهاي فوق داراي آثار منفي
مي  باش��د با وجود ای��ن در حال حاضر 
پاره اي از سیاس��تهاي فوق با وجود آثار 
منفي آن کم��اکان ادام��ه دارد به ویژه 
سیاست آزادي واردات که به دلیل عدم 
ت��وان باز پرداخت بدهي هاي خارجي به 
ناچار از واردات کاس��ته شد و بخشي از 
درآمده��اي ارزي ص��ادرات نفت صرف 
باز پرداخ��ت این وام ها مي ش��ود ضمن 
اینک��ه این سیاس��ت س��رعت حرکت 
صنعت��ي  و  کش��اورزي  محص��والت 
کشورهاي توس��عه یافته را به بازارهاي 
داخلي ایران موجب مي ش��ود . با توجه 
به س��طح فناوري این کشورها که کاالو 
محصوالتش��ان داراي کیفی��ت باالتر و 
قیمت پایین تر نیز مي باشد این امر باعث 
کاه��ش تقاضاي مؤثر  بر تولیدات داخلي مي ش��ود که پیامد آن 
کاهش تولید و تعطیل��ي کارخانه ها و کارگاههاي تولیدي خواهد 
بود که اولین آثار منفي آن بیکاري شاغالن این بخش ها مي باشد.
بیکاري ناشي از س��رعت حرکت محصوالت کشاورزي و صنعتي 
کش��ورهاي پیش��رفته تهدیدهاي زی��ر را براي س��ازمان تأمین 

اجتماعي همراه خواهد داشت:
• کاهش درآمد س��ازمان تأمین اجتماعي به دلیل بیکار ش��دن 
نیروهاي کار و عدم امکان دریافت حق بیمه تأمین اجتماعي از آنها 
• افزایش هزینه هاي سازمان تأمین اجتماعي به دلیل باال رفتن 
حج��م پرداخت مقرري بیمه بیکاري به کس��اني که بدون قصور 
و تقصیر بیکار مي ش��وند و 3 درصد س��هم بیمه بیکاري آنها نیز 
توس��ط کارفرما پرداخت شده است لذا این بخش از نیروها حدود 
55 درصد دس��تمزد و حق��وق دوران کار را )که در هر حال نباید 
از حداقل دس��تمزد تعین ش��ده آن سال کمتر باش��د( از تأمین 
اجتماعي دریافت خواهند کرد و هزینه زیادي را بر بودجه سازمان 

تأمین اجتماعي تحمیل خواهد کرد.

 در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران 
سرمايه گذاري در مسكن، امالك و 
به طور کلي مستغالت ضمن رشد 
پلكاني میانگین وزني آن در يك 
روند 25 ساله نشان مي دهد که 
در تهران از رشد ساالنه صد در 

صد برخوردار بوده است و افزايش 
قیمت آن همبستگي مثبت با 

افرايش قیمت بهره گیري اجاره اي 
و موردي از آنها دارد



18
18

براساس قانون بودجه سال 90 در مجموع 360 هزار میلیارد ریال 
اوراق مشارکت پیش بیني شده است که براساس بسته سیاستي 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار دولت از این مبلغ فقط ش��ش هزار 
میلیارد ریال در نیمه نخس��ت سال جاري منتشر کرد که با عدم 
اس��تقبال الزم مردم روبه رو ش��د، زیرا اوالً سود علي الحساب آن 
بس��یار کم بود و از طرفي بانک پش��تیبان نیز نداشت و کال400 
میلیارد ریال فروش رفت. به عبارتي از بودجه اي که براي پروژه هاي 

عمراني کشور مي بایستي تامین شود، 17درصد آن جذب شد.
در مورد اوراق مش��ارکت ارزي )صک��وک ارزي( که معادل 12/5 
میلیارد یورو پیش بیني ش��ده نیز تاکنون اقدامي مش��اهده نشده 
اس��ت. از طرفي دولت به دلیل مشکل پیش آمده در تأمین منابع 
یارانه ها )از محل درآمده��اي هدفمندي یارانه ها( آن را از بودجه 
عمومي دولت )بودجه هاي عمراني( برداش��ت کرده و طبق اعالم 
رئیس کمیس��یون ویژه ط��رح تحول اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي )آقاي مصباحي مقدم( تقریبا نیمي از یارانه هاي پرداختي 
از مح��ل بودجه عمومي )بودجه عمراني( دولت اس��ت و ایش��ان 
پیش بیني کرده اند که با این روند، دولت دچار کسري بودجه 150 

هزار میلیارد ریالي خواهد شد.
ادام��ه این وضعیت پروژه هاي عمراني کش��ور را به تعطیلي کامل 
مي رساند، زیرا در خوشبینانه ترین حالت، چهار منبع تامین مالي 
ب��راي پروژه هاي عمراني وجود دارد ک��ه به وضعیت تک تک آنان 

مي پردازیم.
1- بودجه ریالي عمراني: که حدوداً 40 هزار میلیارد تومان اس��ت 
که بخش��ي از آن صرف مصارف جاري و هدفمندي یارانه ها شده 
است و کماکان ادامه دارد و در خوشبینانه ترین حالت اگر فرمایش 
رئیس کمیس��یون ویژه تحول اقتصادي مجلس و روند تخصیص 

سنوات قبلي را مالک قرار 
دهیم، حدود 50درصد این 
مبلغ تحقق یافته و خواهد 

یافت.
فاینان��س  اعتب��ارات   -2
خارجي: که س��قف آن 30 
میلی��ارد دالر بوده اس��ت 
و هی��چ اطالع��ي از مقدار 
جذب ش��ده آن در س��ال 
جاري ارایه نش��ده اس��ت. 
وزارت اقتص��اد و دارای��ي 
جذب س��ه میلی��ارد دالر 
در سال گذشته را گزارش 
ک��رده اس��ت که ب��ه نظر 

مي رس��د مقادیر تصویب ش��ده پروژه ها را اعالم کرده اند که طي 
س��نوات احتماالً وارد کشور ش��ود. اخبار ناشي از لغو قراردادهاي 
فاینان��س پارس ش��مالي - پروژه میدان نفتي آذر و... - نش��ان از 

احتمال عدم امکان جذب منابع از این محل دارد.
3- اوراق مش��ارکت ارزي: در قانون بودجه 90 معادل س��ال قبل 
مبل��غ 12/5 میلیارد یورو پیش بیني ش��ده )البت��ه در این رابطه 
الزم به یادآوري اس��ت که براي انتشار اوراق قرضه توسط موسسه 
� باید درجه اعتباري آن کشور تعیین شود و سپس از طرف nch
یک بانک س��رمایه گذاري که اکثراً امریکایي هستند تضمین شود 
که این کار در شرایط کنوني محتمل نیست( و شرکت هاي دولتي 
متولي عمران کش��ور هرکدام س��همیه اي دارن��د. حداقل تاکنون 
اطالعي از انتش��ار این اوراق در س��ال جاري نیس��ت. اواخر سال 
گذشته مقدار ناچیزي عرضه شد که اطالع کاملي از مقدار جذب 

شده آن به دست نیامده است.
4- اوراق مش��ارکت ریالي: وضعیت بودج��ه و مقدار جذب آن در 

ابتدا اعالم شد.

نتیجه گیري:
ب��ا توجه به نگاه��ي اجمالي به منابع اصل��ي تأمین کننده بودجه 
پروژه هاي عمراني به نظر مي رسد تنها راه دسترسي دولت به تامین 
نقدینگي، تجدیدنظر در مقدار سود اوراق مشارکت داخلي و شروع 
به عرضه آن و سپس عرضه اوراق مشارکت ارزي در داخل کشور 
خواهد بود. لذا همانگونه که شوراي پول و اعتبار در 90/7/26 در 
مورد افزایش س��ود اوراق مشارکت داخلي و تضمین بازخرید آن 
تصمیم گرفت، به زودي ش��اهد عرضه ای��ن اوراق اعم از ریالي و 
ارزي در داخل کشور خواهیم بود و چنانچه این امکان فراهم آید، 
کارفرمایان ضمن پرداخت 
بخش��ي از بدهي هاي خود 
برخ��ي از پروژه هاي برنامه 
را ش��روع خواهند کرد. لذا 
باید توجه  ب��ه کارفرمایان 
مج��ري  دس��تگاه هاي  و 
عمراني که داراي س��همیه 
اوراق مش��ارکت داخلي و 
معط��وف  هس��تند،  ارزي 
شود تا احتمال کار کردن 
حق الزحم��ه  دریاف��ت  و 

خدمات بیشتر باشد.
منبع:

ariansteel.com 

بررسي منابع نقدينگي طرح هاي عمراني
اشاره:اين مطلب، نوشته آقاي عبدالعزيز هدايت است که براي اطالع بیشتر خوانندگان گرامي ماهنامه پیام آبادگران 

درج مي شود.
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محرم فرهنگ عدالت خواهي و آزادگي است، نمایانگر عشق به خالق هستي و سیر در فضاهاي رباني آن 
براي دستیابي به آرمان هاي سترگ اجتماعي و زیستي است.

محرم فرهنگ باورهاي ناب با روندي پرشتاب در تحقق وعده هاي الهي است براي ارتقاء شأن و مقام انسان 
تا جائي که به تعبیر شاعر:

كان آدميت رسد آدمي هب جايي كه هب جز خدا نبيند                                                                          بنگر كه ات چه حد است م
محرم فرهنگ ریش��ه هاي عمیق باورهاي دقیق انس��اني اس��ت که از خود دوس��تي به دگر دوستي و از 
خودبیني به خدابیني مي رس��د و منافع اجتماعي و همگاني را بر خواس��ته هاي فردي و انس��اني مقدم 

مي شمارد.
محرم فرهنگ صلح خواهي و صلح طلبي اس��ت آنس��ان که روش ها و منش هاي کنش��گري آن در تاریخ، 

نشان دهنده گفتمان اقناعي براي رهیافت هاي جنگ گریزي و صلح آمیزي است.
ماه محرم و عاش��وراي حسیني را بر شیفتگان روش و منش آن امام معصوم و مسلمانان جهان تسلیت و 

تعزیت عرض مي کنیم. 

 براي تمامي اصل ها و نسل ها 
در گـــــذرگاه تاريخ زندگي اجتماعي انسان
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خبرگزاري مهـر: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور 
ش��کل گیری بازار کار در بخش س��اختمان و ایجاد س��هولت و 
امنیت برای متقاضیان در این بخش مکلف به زمینه سازی برای 
شکل گیری تشکل های صنفی شاغالن در بخش ساختمان شد. 
نمایندگان مجلس  روز س��ه شنبه  8 آذر در ادامه بررسی طرح 
بهبود مستمر فضای کسب و کار ماده 19 این طرح را به تصویب 

رساندند.
بر اس��اس این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 

ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار مکلف 
اس��ت زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغالن در بخش 
س��اختمان را فراهم کند.طبق این ماده به منظور ارتقاء کیفیت 
خدمات، شفاف س��ازی و شکل گیری بازار کار در زیر بخش های 
مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان 
نی��روی کار در این بخ��ش وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
مکلف اس��ت زمینه شکل گیری تش��کل های صنفی شاغالن در 
بخش ساختمان را فراهم کند. شهرداری ها نیز مکلفند فضاهای 
س��اختمانی مورد نیاز برای این تشکل ها را تامین نمایند.  این 
تشکل ها مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، 
معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به 
مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی 

و امور رفاهی شاغالن در بخش ساختمان را بر عهده دارند.
این تشکل ها همچنین در قبال رفتار و عملکرد حرفه ای شاغالن 
در بخش س��اختمان، مسئول و پاس��خگو هستند و موظفند به 

شکایات رسیده در این باره رسیدگی کنند.
این م��اده با 147 رای موافق، 5 رای مخالف، 16 رای ممتنع از 
مجم��وع 216 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رس��ید. 48 

نماینده نیز در این رأی گیری شرکت نکردند.

 خبرگزاري فارس: رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
اس��تان تهران با اش��اره به اشکاالت شورای ش��هر تهران بر نحوه 
نظارت بر ساخت و سازها، از رفع این ایراد قانونی و اعمال نظارت 

دقیق و جدی از 15 آذرماه جاری خبر داد.
س��عید عفرانی افزود: م��اده 33 قانون نظام مهندس��ی و کنترل 
س��اختمان در واقع می گوید که اقدامات مهندس��ی باید بر عرصه 
س��اخت و ساز اعم از طراحی، کنترل و نظارت بر ساخت و ساز از 
مجرای سازمان نظام مهندسی عبور کند.وی در پاسخ به این سوال 
که مگر ماده 33 قانون نظام مهندس��ی اجرا نمی شود، تأکید کرد: 
اشکالهایی از سوی شورای شهر بر اجرایی نشدن مناسب ماده 33 
قانون نظام مهندسی در تهران گرفته شده بود که خوشبختانه رفع 
ش��د و امید است با اجرای دقیق این کنترل و نظارت بر ساخت و 
ساز از 15 آذرماه جاری دیگر شاهد هیچ گونه تخلفی در این عرضه 
نباش��یم. غفرانی ادامه داد: اینکه به طور مشخص از سوی شورای 
شهر اعالم شود تخلفات یا اشکاالت در کدام نقاط تهران رخ داده، 
اعالم نشده است و تمام گزارش های شورای شهر کلی بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اضافه کرد: 
برای اجرای دقیق ماده 33 قانون نظام مهندس��ی با ش��هرداری و 
شورای شهر جلس��ات هماهنگی بسیاری تشکیل شده است. وی 
به نبود ضمانت اجرایی قانون و مقررات ملی ساختمان اشاره و آن 

را یکی دیگر از چالش های بخش مسکن معرفی کرد و گفت: این 
ضمانت اجرایی را باید دولت ایجاد کند،چرا که این قانون تصویب 
و ابالغ شده است پس ایجاد ضمانت اجرایی بر عهده دولت است.
غفرانی ادامه داد: مقررات ملی س��اختمان بس��یار خوب تنظیم و 
تدوین شده است، اما متأسفانه نبود ضمانت اجرایی باعث شده تا 
در بخش مسکن همواره شاهد تخلفات باشیم.رئیس سازمان نظام 
مهندسی استان تهران با بیان اینکه زمانی که اجرای قانون الزام آور 
ش��د باید ضمانت اجرایی نیز در کنار آن ق��رار گیرد ادامه داد: 
مقررات ملی ساختمان نیز این گونه است که الزام در آن وجود 
دارد اما ضمانت اجرای��ی ندارد و زمانی هم که ابزار ضمانت در 
قانون وجود نداش��ته باشد هیچ کس از قوانین تبعیت نمی کند.با 
اجرای آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و شیوه نامه های 
 اجرای��ی آن، موضوعات��ی چ��ون شناس��نامه فنی س��اختمان،
 مجریان ذی صالح، نظارت مستمر بر ساخت و سازهای شهری 
و... اجرایی ش��ده و نقش مؤثری در کیفی شدن ساخت وسازها 
خواهد داشت.قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 
1374 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1375 به تصویب رسید، 
اما پس از گذشت 9 سال از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه 
اجرای��ی ماده 33 در تیرماه 1383 ب��ه تصویب هیأت وزیران 

رس��ید.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران خبر داد

اجرای قانون و نظارت دقيق بر ساخت و سازهای تهران از 15 آذر

با تصويب مجلس؛ 

دولت مكلف به حمايت از تاسيس تشكل های صنفی بخش ساختمان شد 
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خبرگـزاري فـارس: معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه 
ت��ا س��ال 84 هیچگونه حمای��ت مالی و و در قالب تس��هیالت از 
نوسازی های مردمی نشده بود، گفت:از اواخر سال 84 حمایت هایی 
آغاز شد که تا سال گذش��ته 115 هزار واحد از تسهیالت دولتی 
استفاده کردند و امسال این رقم به 150 هزار واحد خواهد رسید.
مجی��د کیان پور افزود: دولت با هدف نهادس��ازی، ش��رکت مادر 
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را به عنوان نهاد تخصصی 
در زمینه احیاء بهسازی، نوسازی بافت های فرسوده و توانمندسازی 

و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور راه اندازی کرد.
وی اضافه کرد: هدف اصلی تش��کیل این نهاد راهبری، ساماندهی 
برنامه بهس��ازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و 

ترویج این موضوع بین مردم و شهرداری ها بوده است.
وی تاکید کرد: اگرچه در ش��روع کار خود بدلیل مشکالت عدیده 
فرارو، نوسازی با کندی همراه بود اما خوشبختانه از ابتدای دولت 
نه��م و بویژه در دولت دهم و همچنی��ن  همزمانی با آغاز برنامه 
پنجم توسعه س��رعت احیاء و نوسازی بافت های فرسوده افزایش 

یافته است.
کیان پ��ور گف��ت: رئی��س جمه��وری و وزی��ر راه و شهرس��ازی 
حمایتهای همه جانبه ای در خصوص نوس��ازی بافت های فرسوده 
و توانمندسازی و س��اماندهی سکونتگاه های غیررسمی داشته اند 
و سیاس��ت بر این بوده است که اهداف طرح مسکن مهر با هدف 
نوسازی بافت های فرسوده هم راستا شده و از ظرفیت های موجود 

در بافت  های فرسوده حداکثر بهره برداری بعمل آید.
مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 
با بیان اینکه از ابتدای ش��روع دولت نهم تا کنون روند نوس��ازی 
بافت های فرس��وده و توانمندس��ازی و بهس��ازی سکونت گاه های 
غیررس��می روند چش��مگیری داش��ته اس��ت. افزود: تا سال 84 
هیچگونه حمایت مالی و تس��هیالت از نوسازی های مردمی نشده 
بود که این امر در اواخر سال 84 شروع و تا پایان سال 87 قریب به 
25 هزار واحد نوسازی شده از حمایت های تسهیالتی و یارانه های 

دولت بهره مند شده اند.
وی اضافه کرد: در تداوم این روند رشد قابل توجهی را در سال 87 
ش��اهد بوده ایم، به نحوی که 30 هزار واحد مسکونی در سال 88 
بیش از عملکرد سه سال قبل از آن مورد حمایت قرار گرفت، این 

موضوع در سال 89 به 60 هزار واحد مسکونی رسید.
کیان پور خاطر نشان کرد: از اواخر سال 84 تا 87 حدود 25 هزار 
مسکن از حمایت های تسهیالتی و یارانه های دولت نوسازی شدند. 
تنها در س��ال 88 بالغ بر 30 هزار مس��کن و در سال گذشته این 
حمایت تس��هیالتی به 60 هزار مسکن رسید. وی به حمایت های 
دولت در بازس��ازی بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: حمایت های 
دولت در بازس��ازی بافت فرس��وده ش��امل اختصاص بس��ته های 
حمایتی نظیر تسهیالت 200 و 250 میلیون ریالی جهت ساخت 
نوس��ازی، تخفی��ف در عوارض س��اختمان و تراک��م در محدوده 

بافت های فرس��وده و اعطاء کمک ودیعه اسکان موقت به مالکان 
واحدهای فرسوده در دوران نوسازی است. 

ب��ه گفت��ه وی، حمای��ت از ش��هرداریها و اس��تانداریها در جهت 
زیرس��اختها و افزایش ضری��ب نفوذپذیری بافت های فرس��وده و 
س��کونت گاه های غیررس��می در قالب تفاهم نامه های چند جانبه 
و فراهم نمودن بس��تر توسعه و افزایش س��رعت نوسازی از دیگر 

حمایت های دولت در بازسازی بافت های فرسوده است.
کیان پور به افزایش س��رعت نوسازی اشاره کرد و گفت: شناسایی 
محدوده های بافت فرس��وده در بیش از 440 ش��هر به میزان 70 
هزار هکتار و نوسازی 5011 هکتار محدوده بافت های فرسوده از 
ابتدای دولت چهارم تاکنون، تدوین ضوابط و مقرارت و تهیه طرح 
بهسازی و نوسازی 30 هزار هکتار در محدوده های بافت فرسوده  
و 13 ه��زار هکتار دیگر در دس��ت تهیه ب��وده و 12 هزار هکتار 
بافت فرسوده در حال انتخاب مشاور از دیگر اقدامات برای افزایش 

سرعت نوسازی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه سال جاری نوسازی 
گفت:در خصوص برنامه سال جاری باید عنوان شود که 150 هزار 

واحد در سطح کشور نوسازی خواهد شد. 
کیان پور افزود: تکمیل تهیه طرح نوسازی 25 هکتار، بهره برداری 
از 100 هزار واحد مس��کونی در محدوده بافت های فرسوده که تا 
کنون از 40 هزار واحد مس��کونی که ب��ه بانک های عامل به ویژه 
بانک سپه به عنوان پیشرو معرفی شده اند 30 هزار واحد مسکونی 
افتتاح ش��ده و مابقی که تا پایان س��ال 90 ساخته خواهد شد از 

دیگر برنامه های مهم شرکت عمران بهسازی شهری است.
ب��ه گفت��ه وی، انج��ام پروژه ه��ای توانمندس��ازی و بهس��ازی 
سکونتگاه های غیررسمی در پنج شهر تبریز، زاهدان، بندرعباس، 
شیراز و کرمانش��اه از محل اعتبارات پروژه طرح بهسازی شهری 
واصالحات بخش مس��کن در پروژه های همکاری مشترک دولت 
جمهوری اس��النی  ایران با بان��ک جهانی از دیگر برنامه ها خواهد 

بود. 

معاون وزير راه و شهرسازی تشريح کرد:

نوسازی ۲۶5 هزار واحد مسكونی در بافت های فرسوده تا پايان امسال
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 خبرگـزاري ايسـنا:  محق��ق ایران��ي و دارنده ف��وق دکتراي 
»مدیری��ت تصمیم گیري« از دانش��کده »طراحي سیس��تم هاي 
مهندس��ي« دانش��گاه »واترلو« کانادا، برنده جایزه بهترین مقاله 
 علمي س��ال 2011 »انجمن علمي مهندس��ان عم��ران امریکا«

)American society of civil Engineers( شد. 
دکتر س��عید یوس��في، عضو هیأت علمي گروه »مدیریت پروژه و 
ساخت« دانشکده معماري دانشگاه تهران در مقاله ارائه شده خود 
 attitude-based negotiation methodology“ با عنوان
 ”for the management of construction disputes
تلفیقي از مفهوم طرز تفکر با مدل س��ازي هاي پیشرفته مهندسي 
مذاک��ره در پروژه هاي مهندس��ي را ارائه کرد و مقاله وي به دلیل 
تلفیق نوآورانه مفاهیم علم روانشناسي در علوم مهندسي و ساختار 
بدیع نگارش مقاله توس��ط هیات داوران انجمن مهندسان عمران 
آمری��کا برن��ده جایزه بهتری��ن مقاله علمي س��ال 2011 انجمن 

شناخته شد. 

یوسفي که دانش آموخته مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شریف 
بوده و تحصیالت خود را در مقطع کارشناس��ي ارش��د »مدیریت 
س��اخت«، دکتري »مدیری��ت پروژه« و فوق دکت��ري »مدیریت 
تصمیم گیري« در دانشگاه واترلوي کانادا به پایان برده، در توضیح 
تحقیقات ارائه شده در مقاله خود گفت:  در حال حاضر، پروژه هاي 
بزرگ عمراني درگیر اختالفات فراواني هس��تند و این اختالفات، 
بهره ب��رداري از پروژه ها را با تاخی��رات زیانبار مواجه مي کند. علم 
مذاکره در »مدیریت پروژه« به حل اختالفات کمک کرده و میزان 
این اختالفات را به حداقل مي رس��اند؛ به طوري که نه تنها باعث 
صرفه جویي قابل مالحظه در وقت و هزینه مي ش��ود، بلکه زمینه 
همکاري بیشتر اعضاي پروژه در شروع سریعتر و با کیفیت تر پروژه  

مهندسي را فراهم مي کند.
عضو هیأت علمي دانشکده معماري دانشگاه تهران، عوامل تأخیر 

در اجراي پروژه را شامل منابع مالي، شفاف نبودن و خوب تنظیم 
نش��دن قراردادهاي منعقده، عدم تخص��ص یکي از عوامل درگیر 
در پروژه ، ش��رایط حین اجراي پروژه و مس��ائل پیش بیني نشده 
برش��مرد و گفت: تاخی��ر در پروژه ها غالبا منجر به اختالفات بین 
طرفین ش��ده و مذاکره به عنوان بهتری��ن راه مدیریت اختالفات 
مطرح اس��ت. علم مذاکره، علمي پویا و فرامهندس��ي اس��ت و در 
مقاله اي که به منظور تلفیق طرز تفکر در مدل سازي هاي پیشرفته 
روش هاي مهندس��ي مذاکرات و مدیری��ت تعارضات و اختالفات 
در پروژه هاي مهندس��ي به انجمن علمي »ASCE« ارائه کردم، 
کوشیدم تا چگونگي تاثیرگذاري علم مذاکره در کاهش اختالفات 
در پروژه هاي بزرگ و روش اس��تفاده خالقانه از علم روانشناس��ي 
در علوم مهندسي را با توجه به تجربیات خود در حوزه »مدیریت 

تصمیم گیري« نشان دهم. 
عضو انس��تیتو بین المللي »مدیریت پروژه« ایالت پنس��یلوانیاي 
آمریکا، یافته هاي خود را حاصل هفت س��ال س��ابقه مهندسي و 
مدیریت اجرایي در »کارگاه س��د و نیروگاه کارون سه« به عنوان 
یکي از بزرگترین پروژه هاي عمراني کشور و همچنین پروژه هاي 
کارب��ردي در ش��هرهاي واترلو و کیچینر و 20 پ��روژه موردي در 
مدارس سراس��ري تورنتو در کانادا دانست و گفت: نتایج مطالعات 
بر روي این پروژه ها حاکي اس��ت مذاک��ره در پروژه ها هیچ گاه با 
طرز تفکر منفي هر یک از طرفین به نتیجه مطلوب نمي رسد و اگر 
طرفین مذاکره کننده، طرز تفکر مثبت و پایداري داش��ته باشند، 

نتایج مثبتي هم حاصل مي شود. 
به گفته وي، بر اس��اس این یافته ه��ا، در اختالفات پیچیده تر در 
پروژه هاي بزرگ، بهترین راه��کار، دوري از منفي نگري، تجربه از 
گذش��ته، نگاه به آینده و حل مشکل به صورت فرایندي با حضور 
 ASCE« افراد مذاکره کننده اس��ت.  نتایج این مقاله در نش��ریه
journal of management in Engineering« در س��ال 
2010 منتش��ر شده است.  به گزارش ایسنا »ASCE« با قدمتي 
159 س��اله، از جمله انجمن هاي علمي مش��هور آمریکا در حوزه 
مهندسي عمران به شمار مي رود که 33 نشریه در حوزه مهندسي 
عمران را پوش��ش داده و ساالنه بیش از هفت هزار مقاله در قالب 
این نشریات را منتشر مي کند.  این انجمن تاکنون 141 گردهمایي 
س��االنه برگزار کرده است. جایزه بهترین مقاله علمي سال 2011 
انجمن در حوزه مدیریت در مهندسي عمران، طي مراسم ویژه اي 
در ایالت تنسي امریکا به دکتر سعید یوسفي، عضو هیأت دانشگاه 
تهران و فوق دکتري »مدیریت تصمیم گیري« از دانشگاه واترلوي 
کانادا اهدا ش��د. طي 159 سال گذش��ته تاکنون دو ایراني برنده 

جایزه ساالنه بهترین مقاله انجمن علمي »ASCE« شده اند.

 استاد ايراني برنده جايزه بهترين مقاله علمي سال
 »انجمن مهندسان عمران امريكا« شد 
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خبرگـزاري مهر: حذف تخفیف 20 درصدی جواز س��اخت که 
درصورت پرداخت نقدی سازندگان به آنها تعلق می گرفت، منجر 
به افزایش 10 تا 15 درصدی هزینه تمام شده مسکن شده است. 
با وجودی که دولت س��عی داشته با اجرای سیاست های مختلف 
مانند توقف تسهیالت دهی و پیاده سازی پروژه مسکن مهر، قیمت 
مس��کن را تحت کنترل درآورد اما برخی اقدامات از س��وی دیگر 
نهادها تاثیر زیادی را بر قیمت ها می گذارد و موجب افزایش قیمت 

ساخت و به تبع آن خرید و فروش مسکن می شود.
یکی از امتیازاتی که تا س��ال گذشته برای ساخت مسکن در نظر 
گرفته ش��ده بود تخفی��ف 20 درصدی جواز س��اخت در صورت 
پرداخ��ت نقدی از س��وی مالک ب��ود که این امر ع��الوه بر اینکه 
هزینه ساخت و ساز را کاهش می داد، ساخت و ساز را هم با رونق 

بیشتری همراه می کرد.
اما از خردادماه امسال، شهرداری تهران تخفیف 20 درصدی را که 
با پرداخت نقدی امکان پذیر بود، ملغی کرد و این موضوع به عنوان 
یک فاکتور مهم در قیمت تمام ش��ده، هزینه نهایی ساخت و ساز 
را افزایش داد و نگرانی هایی را برای متقاضیان مسکن بوجود آورد.
یکی از فعاالن بازار مس��کن با اشاره به اینکه درسال جاری قیمت 
تمام شده ساخت مسکن افزایش داشته است، گفت: عالوه بر جواز 

قیمت مصالح س��اختمانی هم با افزایش روبرو ش��د و قیمت تمام 
شده مسکن را تحت تاثیر خود قرار داد.

وی با بی��ان اینکه حذف تخفیف 20 درصدی ش��هرداری، تاثیر 
10 تا 15 درصدی بر قیمت س��اخت مسکن داشته است، اظهار 
داش��ت: برای دریافت مجوز باید عوارض زیادی مانند نوس��ازی، 
بیم��ه، آموزش و پرورش و دیگر موارد را پرداخت کرد که تمامی 
اینها افزایش قیمت داش��ته اند و قیمت جواز را هم افزایش داده 

است.
این فعال بازار مس��کن اف��زود: گرچه قیمت ه��ا تاکنون تغییری 
نداش��ته اند اما احتمال این می رود که برای سال آینده و یا حتی 
پس از ماه های محرم و صفر قیمت ها با تغییراتی مواجه شوند که 
البته بستگی زیادی هم به اوضاع اقتصادی کشور دارد زیرا مسکن 

از کوچکترین سیاست اقتصادی تاثیر می گیرد.
بنابراین به نظر می رس��د ک��ه گرچه دولت س��عی دارد با برخی 
سیاس��ت ها قیمت مس��کن را تاحدودی کنترل کند اما نهادهای 
متولی دیگر هم سهم زیادی را در افزایش قیمت ها دارند که نباید 
نادیده گرفته ش��ود زیرا مس��کن به عنوان کاالی سرمایه ای تاثیر 

زیادی را از اقدامات اجرایی نهادهای متولی می بیند.

خبرگزاري مهر:  دبیرکل کانون ش��رکتهای خدماتی کشور از 
نامه ن��گاری ب��ا وزارت امور اقتصادي و دارایي و س��ازمان تامین 
اجتماع��ی درباره غیرقانونی بودن دریافت حق بیمه از 4 درصد 

مالیات بر ارزش افزوده سهم بنگاه ها خبر داد.
داود جوان��ی با انتقاد از عملکرد س��ازمان تامی��ن اجتماعی در 
خص��وص نحوه دریاف��ت حق بیمه از 4 درص��د مالیات برارزش 
افزوده س��هم بنگاه ها، گفت: با وجود صراحت قانونی و همچنین 
چندین مورد مکاتبه و نظر صریح سازمان امور مالیاتی و معاونت 
مالیات برارزش افزوده مبنی برغیر قانونی بودن مطالبه حق بیمه 
نسبت به 4 درصد مالیات برارزش افزوده، متاسفانه برخی از شعب 
سازمان تامین اجتماعی به این رویه مغایر با قانون ادامه می دهند.
دبی��رکل کانون کارفرمایان خدماتی کش��ور اظهار داش��ت: در 
م��واردی نیز از س��وی ش��عب تامین اجتماعی اق��دام به صدور 
اجرائیه برای وصول حق بیم��ه 4 درصد مالیات برارزش افزوده 
ش��د که با اعتراض کانون، انجمنهای سراسر کشور و همچنین 
شرکتهای عضو مواجه شد. جوانی ادامه داد: این در حالی است 
ک��ه در اعالم نظر آخر معاون��ت مالیات برارزش اف��زوده نیز بر 
تخلف س��ازمان تامین اجتماعی از قانون تاکید شده است. وی 
خاطر نشان کرد: به دلیل عدم اجرای قانون در مورد کارفرمایان 
خدماتی، مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکالت 

به وجود آمده ادامه دارد.
این مقام مس��ئول کارفرمایی تصریح ک��رد: در قانون مالیات بر 
ارزش افزوده تاکید ش��ده اس��ت که دریافت ع��وارض و بیمه از 
کارفرمایان خدماتی ممنوع اس��ت و در ای��ن ارتباط کارفرمای 
خدماتی بای��د مالیات بر ارزش اف��زوده را از طریق ارائه فاکتور 
ب��ه بنگاه طرف قرارداد پیگیری کند. ب��ه گفته جوانی، با وجود 
اینکه دریافت مالی��ات از طریق بنگاههای طرف قرارداد صورت 
 می گی��رد اما تامین اجتماعی معتقد اس��ت ب��ه دلیل افزایش
 4 درصدی حق بیمه ناش��ی از اجرای قان��ون مالیات بر ارزش 
افزوده، کارفرمایان خدماتی موظف به پرداخت آن هس��تند در 
صورت��ی که در قانون دریافت حق بیم��ه از 4 درصد مالیات بر 
ارزش اف��زوده آن هم کارفرمای طرف قرارداد با بنگاه غیرقانونی 
اس��ت. دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کش��ور با اش��اره به 
اینکه نحوه دریافت حق بیمه ها در مواد 37 و 38 قانون تامین 
اجتماعی مش��خص شده است، بیان داش��ت: با اینکه از طریق 
نامه نگاری با وزارت اقتصاد و مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده 
اس��ت که دریافت حق بیمه از 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
قانونی نیس��ت، اما تامین اجتماعی به دنبال اعمال آن اس��ت و 
حتی عنوان شد که به دنبال صدور اجرائیه برای کارفرمایان این 

بخش نیز خواهد بود. 

اثر حذف تخفيف جواز ساخت بر قيمت مسكن 

نامه نگاری كارفرمايان خدماتی با وزارت امور اقتصادي و دارايي
 و سازمان تأمين اجتماعی 



24
24

اختالفی بين انبوه سازان و نظام مهندسی نيست

خبرگزاري ايسـنا: سرپرست س��ازمان مدیریت بحران کشور از 
پیگیري اجباري ش��دن بیمه حوادث براي کلیه س��اختمان هاي 

مسکوني، اداري و تجاري خبر داد.
حس��ن قدمي در این ب��اره افزود: ب��ه دنبال تصوی��ب قانوني در 
این خصوص هس��تیم تا ش��هروندان با پرداخت حق بیمه ساالنه 
از طری��ق یکي از قبوض خدماتي، از مزایاي بیمه س��اختمان در 
براب��ر حوادث و بالیاي طبیعي برخوردار ش��وند.وي با بیان اینکه 

بیمه یکي از مهمتری��ن ابزارهاي تامین 
اجتماعي محس��وب مي شود، عنوان کرد: 
در س��ال هاي گذشته کشور ما از موضوع 
نق��ش بیمه در ح��وزه مقابله با حوادث و 
بحران غافل بوده اس��ت و فقدان بیمه در 
اماکن مسکوني و تجاري یکي از معضالت 

فعلي به شمار مي رود.
قدمي با بیان اینکه یک واحد مسکوني با 
متراژ متوس��ط را مي توان با مبلغي کمتر 
از 20 هزار تومان بیم��ه کرد، افزود: این 
رقم سهم اندکي در س��بد هزینه خانوار 
دارد و این در حالیست که در صورت بروز 
یک حادثه طبیعي مي تواند گره بزرگي از 

زندگي آسیب دیدگان بگشاید.
به گفته وي در صورت برخورداري اماکن 
مس��کوني به ویژه مجتمع هاي آپارتماني 
از بیم��ه حوادث، در ص��ورت بروز حادثه 
و تخریب خانه، بیمه هزینه هاي بازسازي 

ساختمان را پرداخت مي کند.
وي بر ضرورت فرهنگسازي در خصوص بیمه حوادث تاکید کرد و 
گفت: توانایي دولت در بازسازي اماکني که به دلیل حادثه تخریب 
ش��ده، اندک اس��ت و بیمه مي تواند نقش بس��زایي در این زمینه 

داشته باشد.

کلیه دستگاه هاي دولتي موظفند از ابتداي سال 91 ساختمان هاي 
خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند

 سرپرست س��ازمان مدیریت بحران کش��ور همچنین از تصویب 
الیحه اي در هیات دولت خبر داد که بر اساس آن کلیه دستگاه هاي 
دولتي موظف هس��تند از ابتداي سال 91 س��اختمان هاي اموال 
منقول و غیرمنقول خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند.
به گفته قدمي، بر این اس��اس از س��ال آینده اگر یک س��اختمان 
دولت��ي که بیمه نش��ده، بر اس��اس یک 
حادثه طبیعي تخریب ش��ود، مسئولیت 
عواقب آن بر عهده همان دستگاه خواهد 

بود.
اقش��ار آس��یب پذیر به صورت رایگان از 
مزایاي بیمه حوادث ساختمان برخوردار 

خواهند شد
وي ب��ا تاکید بر اینک��ه هیچ کس از بیمه 
شدن متضرر نخواهد شد درعین حال به 
مشکل اقشار آسیب پذیر و کم درآمدي که 
توان پرداخت حق بیمه اندک ساختمان 
خود را ندارند اشاره کرد و به ایسنا گفت: 
به دنبال تفاهم با کمیته امداد و سازمان 
بهزیستي براي پوشش ساختمان متعلق 
به اقش��ار آس��یب پذیر در بیم��ه حوادث 

هستیم.
قدم��ي در ای��ن رابط��ه توضی��ح داد: در 
صورت تفاهم نهایي بخش��ي از حق بیمه 
این اقشار از سوي سازمان مدیریت بحران 
و بخش دیگر از سوي نهادهاي حمایتي پرداخت خواهد شد تا این 
افراد بتوانند به صورت رایگان از مزایاي بیمه حوادث س��اختمان 

برخوردار شوند.

بيمه 
حوادث 

ساختمان ها 
اجباري 
مي شود

سرپرست سازمان مديريت  كشور :

 از سال آينده اگر يك ساختمان 
دولتي که بیمه نشده، بر اساس 
تخريب  طبیعـي  يك حادثـه 
شود، مسئولیت عواقب آن بر 
عهـده همان دسـتگاه خواهد 

بود 

 توانايـي دولـت در بازسـازي 
اماکنـي که بـه دلیـل حادثه 
تخريب شـده، اندك اسـت و 
بیمه مي تواند نقش بسزايي در 

اين زمینه داشته باشد 
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خبرگزاري مهر: رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه 
اختالفی میان انبوه س��ازان و سازمان نظام مهندسی وجود ندارد، 
گف��ت: 2 میلیون واحد مس��کونی در حال اح��داث تنها 20 هزار 
مسکن به شیوه صنعتی س��اخته می شود.  ایرج رهبر در سومین 
نمایش��گاه صنعتی سازی ساختمان با اش��اره به اینکه برای انبوه 
س��ازان مایه افتخار است که در دو سال اخیر توانسته اند حدود 2 
میلیون واحد مسکونی را به صورت آبرومندانه در کشور به مرحله 
احداث و اجرا در آورند، گفت: اما موضوع بس��یار حائز اهمیت این 
است که ساخت این میزان واحد مسکونی به روش های سنتی در 
این مدت کوتاه غیرممکن اس��ت پس باید روش های سنتی سازی 
به فراموش��ی س��پرده ش��ود. رهبر با بیان اینکه کیفیت ساخت، 
س��رعت عمل و نظارت مهندس��ی در روش های صنعتی باال بوده 
و به هیچ عنوان قابل مقایس��ه با روش های س��نتی نیست، افزود: 
کشور ترکیه 20 سال قبل به هیچ عنوان در ساخت و ساز به روش 
صنعتی قابل مقایس��ه حتی با ایران نبود اما در این 20 سال اخیر 
توانسته که صنعتی سازی را به شکل قابل توجهی گسترش دهد 

و حتی در مقام کش��ورهای پیشرفته در صنعتی سازی قرار گیرد. 
رئیس کانون سراسری انبوه سازان، تصریح کرد: از 2 میلیون واحد 
مس��کونی در حال احداث تنها 20 هزار مسکن به شیوه صنعتی 
ساخته می شود که این رقم عدد بسیار کوچکی محسوب می شود.

وی افزود: روندی که در س��الهای گذشته به خصوص در دو سال 
گذش��ته برای گس��ترش صنعتی سازی انجام ش��ده باعث شده تا 
صنعتی س��ازی در کش��ور به ش��کل قابل توجهی گسترش یابد. 
رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه برخی می خواهند 
بین کانون و س��ازمان نظام مهندسی اختالف ایجاد کنند، گفت: 
برخ��ی در حال��ی می خواهند بین انبوه س��ازان و س��ازمان نظام 
مهندس��ی اختالف ایجاد کنند که باید خدمت آنها عرض کنم ما 
الزم و ملزوم همدیگر هس��تیم. رهبر با بیان اینکه در حال حاضر 
95 درصد اعضای کانون سراس��ری انبوه سازان عضو سازمان نظام 
مهندس��ی هس��تند پس ما خود را از آنها ج��دا نمی دانیم، گفت: 
کانون سراس��ری انبوه س��ازان 6500 عضو در سراسر کشور و در 

1000 عضو حقیقی و حقوقی در تهران دارد.

اختالفی بين انبوه سازان و نظام مهندسی نيست

خبرگـزاري مهر: مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: نتایج 
آزمون ورود به حرفه مهندس��ان، کاردان ه��ا و معماران تجربی 
که با ش��رکت بیش از 82 هزار داوطلب برگزار ش��د؛ در 2 ماه 
آین��ده اعالم می ش��ود. ابوالفضل صومعلو درباره آزمون امس��ال 
حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی اظهارداشت: آزمون 
امسال ورود به حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی طی 
روزهای س��وم و چهارم آذرماه جاری با شرکت 82 هزار و 517 
نفر داوطلب و به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.وی 
اف��زود: از مجموع داوطلبان 42 ه��زار نفر در آزمون های نظارت 
و محاس��بات رش��ته مهندس��ی عمران، 12 هزار نفر در آزمون 
مهندس��ی معم��اری، 10 هزار و 500 نفر در آزمون مهندس��ی 
تأسیسات برقی، 7 هزار و 800 نفر در آزمون کاردان ها، بیش از 
6 هزار نفر در رشته مهندسی تأسیسات مکانیکی،  2 هزار و 515 
نفر در آزمون معماران تجربی، 316 نفر در آزمون شهرس��ازی و 
96 نف��ر نیز در آزمون مهندس��ی ترافیک ش��رکت کرده بودند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امسال برای اولین 
بار برگزاری این آزمون به طور کامل توس��ط سازمان سنجش و 
آموزش کش��ور انجام شد، گفت: هرچند سالهای گذشته نیز که 
این آزمون را با همکاری س��ازمان نظام مهندسی ساختمان در 
تعیین مح��ل  آزمون برگزار می کردیم گزارش��ی مبنی بر وقوع 
تخلف نداشتیم، اما امسال تصمیم گرفتیم برای برگزاری آزمون 
ورود به حرفه با سازمان سنجش و آموزش کشور قرارداد ببندیم 
ک��ه متولی برگزاری آزمون ها در کش��ور اس��ت و در این زمینه 
تخص��ص کامل دارد.  صومعلو زمان اع��الم نتایج آزمون برگزار 
ش��ده را در 2 ماه آینده پیش بینی کرد و افزود: با دس��تور وزیر 
راه و شهرس��ازی بنا شد این آزمون را سالی دو بار برگزار کنیم 
که برگزاری آزمون نیمه اول امس��ال به دلیل مسائل مربوط به 
جابجایی و ادغام وزارتخانه و اینکه برگزاری آزمون تدابیر خاص 
خود را دارد به آذرماه موکول شد. تالش می کنیم تا آزمون دوم 

را نیز تا اسفند ماه یا حداکثر اوایل سال آینده برگزار کنیم.

نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان تا ۲ ماه آينده اعالم می شود 
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در سازه های فلزی پایه ها و تیرها با استفاده از جوشکاری کارگاهی به 
یکدیگر اتصال داده شده اند که این منجر به کم شدن اعتبار یا قابلیت 
اعتماد به این اتصاالت می شود. بنابراین انتظار نمی رود که سازه های 

فلزی به طور کامل در برابر زلزله مقاومت مؤثری داشته باشد. 

نتايج يك تحقیق تكان دهنده
چندین س��ال پیش گروه مطالعاتی از ژاپن مطالعات��ی را در زمینه 
گس��ل های تهران انجام دادند و آسیب پذیری مناطق  و تلفات زلزله 

احتمالی تهران را بررسی کردند.

احتمال فعال شدن سه گسل تهران
   در این مطالعات بر پایه اسناد و گزارشهایی که پیشتر توسط محققان 
ایرانی و خارجی تهیه ش��ده بود، ویژگی های گسل های فعال اصلی 
در تهران و اطراف آن مورد بررس��ی قرار گرفت. از میان بس��یاری از 
گس��ل های فعال در منطقه، احتمال فعال ش��دن سه گسل "مشا"، 
"شمال تهران" و گسل "جنوب ری" تشخیص داده شد. گسل "مشا" 
که حدود 200 کیلومتر طول دارد از گسل های اساسی البرز مرکزی 
است که در شمال تهران قرار گرفته است. این گسل از حاشیه رشته 
کوه در غرب به سوی شرق البرز گسترش می یابد. گسل شمال تهران 
در دامنه رشته کوه البرز با طول حدود 90 کیلومتر قرار دارد و از "کن" 
تا "لشگرک" ادامه دارد. این گسل در لشگرک به گسل "مشا" فشم 
می پیوندد. گسل های جنوب و شمال ری نیز از شاخص ترین گسل ها 
در دشت های جنوبی تهران هستند و حدود 20 کیلومتر طول دارند.

مطالع��ات "جایکا" بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام ش��ده بر روی 
گس��ل های عمده تهران و اسناد تاریخی زلزله هایی که از سال 743 
میالدی در تهران واقع ش��ده بود، انجام شد. این گروه سه سناریو در 
زمینه فعال ش��دن سه گسل اصلی ش��هر تهران و یک سناریو برای 
فعال شدن گسل های پنهان در زیر الیه های رسوبی شهر تهران ارائه 
می دهد. به این ترتیب، چهار مدلی که برای س��ناریو زلزله ها در نظر 
گرفته شد شامل مدل گسل "ری"، مدل گسل "شمال تهران"، مدل 

گسل "مشا" و مدل شناور است.

شدت زلزله احتمال تهران در سه گسل آن
بر این اساس، در سناریوی زلزله مدل گسل ری، منطقه جنوبی شهر 
شدت زلزله 9 و منطقه شمالی آن شدت زلزله بین 7 تا 8 را احساس 
خواهند کرد. در مدل گسل شمال تهران شدت زلزله در بخش شمالی 
شهر به 9 و در بخش جنوبی آن به 7 می رسد و بخش بزرگی از شهر 
ش��دت زلزله 8 را تجربه خواهند کرد. در مدل گسل مشا در قسمت 
بزرگی از شهر، زلزله ای با شدت 7 احساس خواهد شد. در مدل شناور 
نیز بخش اعظم شهر شدت زلزله 8 و چندین قسمت نیز شدت زلزله 

9 را تجربه خواهند کرد.

تلفات تهران در صورت بروز زلزله
در این گزارش به خسارت ساختمانها اشاره شد. طبق مطالعات جایکا 
ساختمان های مسکونی از ساختمان های تجاری و کارخانه ها و بناهای 
عمومی مهم از قبیل مدارس، بیمارستان ها و ایستگاه های آتش نشانی 
تفکیک شده اند و خسارات ناش��ی از چهار سناریوی زلزله برای این 
ساختمان ها به طور جداگانه محاسبه شده است. گروه مطالعاتی برای 
برآورد خسارات ساختمان های مسکونی یک بانک اطالعاتی براساس 
نتایج آمارگیری سال 1375 تهیه کردند و اطالعات آن را با آمار تعداد 
طبقات ساختمان ها که توس��ط اداره پست ارائه شده بود، مطابقت 

دادند.
تعداد ساختمان های مسکونی تهران 900 هزار واحد برآورد شد که 
از این میزان 45 درصد س��اختمان ها سازه آجری و فلزی دارند، 40 
درصد دارای س��ازه فلزی هس��تند، 10 درصد از بتن مسلح و درصد 
اندکی نیز از س��اختار خش��تی برخوردارند. 6 درصد ساختمان های 
مس��کونی که دارای سازه فلزی هستند در 10 سال گذشته ساخته 

شده اند. )آمار مربوط به سال 1378 است(.
در سازه های فلزی پایه ها و تیرها با استفاده از جوشکاری کارگاهی به 
یکدیگر اتصال داده شده اند که این منجر به کم شدن اعتبار یا قابلیت 
اعتماد به این اتصاالت می شود. بنابراین انتظار نمی رود که سازه های 

فلزی به طور کامل در برابر زلزله مقاومت موثری داشته باشد.

نتايج تحقيقات ژاپن درباره زلزله تهران

برگرفته از خبرگزاري مهر/20 آذر 90
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زلزله  مربوط به گسل ری  55 درصد ساختمانها را
 فرو می ريزند

این گروه در مدل گس��ل ری اعالم می کنند که در صورتی که زلزله 
تهران به خاطر فعال ش��دن گسل ری باشد 480 هزار ساختمان در 
تهران یعنی 55 درصد ساختمان ها فرو خواهد ریخت. بیشترین تعداد 
ساختمان های آسیب دیده در منطقه 15 خواهد بود. نسبت ساختمان 
خسارت دیده به ساختمان های س��الم در مناطق 11، 12، 16 و 20 
مقدار بسیار باالیی در حدود 80 درصد است. دلیل این نسبت باالی 
خسارت، وجود ساختمان های آس��یب پذیر فراوان و جنبش لرزه ای 

نیرومند )با شدت9( در این مناطق است.
در صورت فعال شدن گس��ل شمال تهران 310 هزار ساختمان که 
36 درصد کل ساختمان ها را شامل می شود، آسیب می بیند. نسبت 
س��اختمان های خسارت دیده به ساختمان های سالم در مناطق یک 
تا 5 که در بخش ش��مالی شهر تهران قرار دارند درحدود 50 درصد 
است. نسبت خسارت در بخش جنوبی شهر کمتر از 30 درصد است. 
تفاوت خسارت بین قسمت شمالی و جنوبی شهر به اندازه مدل گسل 

ری نیست.
در این مطالعات، تلفات انس��انی برای هر نوع سازه ساختمانی در هر 
حوزه آماری برآورد شد و نتایج به دست آمده با داده های هر منطقه 
ش��هری تلفیق و تعداد تلفات به تفکیک روز و ش��ب و همچنین به 
تفکیک میزان فعالیت های اضطراری امدادرس��انی محاسبه شد. در 
صورت فعال شدن گسل ری شاهد گسترده ترین تلفات خواهیم بود 
یعنی حدود 6 درصد کل جمعیت شهر تهران جان خود را از دست 
خواهند داد. در منطقه 15 به علت تعداد زیاد جمعیت ساکن، تلفات 
بسیار وسیع خواهد بود. نسبت تلفات به کل جمعیت در مناطق 11 
و 12 به 15 تا 20 درصد خواهد رس��ید. زیرا در این مناطق ش��مار 
ساختمان های آسیب پذیر بسیاری زیاد است و شدت زلزله نیز به 9 

می رسد.
در مورد مدل گس��ل ری، برآورد می شود که تعداد تلفات انسانی در 
جنوب شهر به حداکثر برسد. در برخی حوزه های آماری تعداد کشته 
شدگان از هزار تن تجاوز خواهد کرد. در مدل گسل شمال تهران، هر 
چند تلفات انسانی در بخش شمالی بیشتر از دیگر نقاط است اما در 
برخی حوزه های آماری، تعداد کش��ته شدگان به 100 نفر یا بیشتر 
می رس��د.در مورد گسل ری، نس��بت تلفات در چندین حوزه آماری 
در مناطق 11 و 12 فوق العاده باال )40 درصد یا بیشتر( خواهد بود. 
فعالیتهای اضطراری امدادرسانی در این مناطق موثر نیستند. در مدل 
گسل شمال تهران، اگر فعالیت های امدادرسانی به مقدار کافی انجام 
شود، نسبت تلفات در تمامی حوزه های آماری به سطح 20 درصد یا 

کمتر کاهش خواهد یافت.
در سناریوی زلزله ناشی از فعال شدن گسل شمال تهران در بدترین 
حال��ت حدود 130 هزار نفر یعن��ی دو درصد جمعیت تهران از بین 
می روند. البته نسبت تلفات در بخش شمالی شهر در مناطق یک تا 5، 
زیادتر از همه )حدود 3 درصد( و در جنوب شهر کمتر از همه )حدود 

یک درصد( خواهد بود.

سقف عامل ويرانی در زلزله
دکتر بهرام عکاشه رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد د به تفسیر 
نتایج تحقیقات مطالعات "جایکا" پرداخت و گفت: این پروژه مطالعاتی 
طی قراردادی میان ش��هرداری تهران و س��ازمان تحقیقات حوادث 
غیرمترقبه ژاپن یا به اختصار  GICAکه یک س��ازمان دولتی است 

اجرایی شد.

زلزله تهران هفت و بیشتر از هفت ريشتر خواهد بود.
وی با اشاره به سه سناریوی ذکر شده در این گزارش خاطرنشان کرد: 
نتایج به دست آمده از این تحقیقات نشان می دهد که انرژی تخلیه 
ش��ده از گسل مشا فشم به میزان 8 ریشتر، گسل شمال تهران 7/2 

ریشتر و گسل ری نزدیک به 7 ریشتر است.  
عکاشه به واحدهای اندازه گیری زلزله اشاره کرد و در این باره توضیح 
داد: برای س��نجش اندازه یک زلزله از درجه ریشتر برای بیان میزان 
انرژی تخلیه شده از کانون زمین و از درجه "مرکالی" برای بیان میزان 
تخریب سازه ها روی زمین و برداشت انسانها از زلزله استفاده می شود. 
درجه مرکالی تا 12 درجه است که درجه 5 مرکالی به حدی است که 
انسان را از خواب بیدار می کند، درجه 6، درها به هم خورده می شود و 

از درجه 7 به بعد در حدی است که باعث تخریب بنا می شود.
رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد با اشاره به اعداد و ارقام اشاره 
شده در گزارش تحقیقات ژاپن ادامه داد: درجه 9 مرکالی در صورتی 
که س��ازه بتن آرمه با کالس افقی و قائم باشد به شرط آنکه در بتن 
میلگرد آجدار به کار برده ش��ود صدم��ه جزئی می بیند. در غیر این 
صورت به دلیل عدم اتصال صحیح "شناژ" افقی که سقف را درست 
می کند، سازه فرو می ریزد و باعث کشته شدن ساکنان می شود چرا 

که در زلزله سقف است که انسان را می کشد.

اين مناطق تهران آسیب پذيرتر هستند
عکاش��ه میزان ش��دت مرکالی زلزله را ناشی بسته به جنس خاک، 
تراکم جمعیت و نوع س��ازه ها دانست و افزود: گزارش جایکا حکایت 
از آس��یب پذیر بودن مناطق 11، 12، 16 و 20 دارد که این به دلیل 
جنس خاک این مناطق اس��ت. در این مناطق عالوه بر اینکه جنس 
زمین نرم اس��ت دارای س��فره های زیرزمینی زیادی است که گاهی 

مشاهده می شود که بدون وقوع زلزله، سازه ای در زمین فرو می رود.
این محقق با تاکید بر اینکه تهران زلزله خیز اس��ت و زلزله خیز باقی 
می ماند خاطر نشان کرد: این مسئله نباید باعث وحشت شود بلکه با 

اتخاذ تدابیر می شود میزان آسیب پذیری را کاهش داد.
آماری که در این گزارش ارائه شده است بر اساس نتایج تحقیقی است 
که در سال 1378 انجام شده و به طور حتم با افزایش ساخت و ساز 
و جمعیت تهران آمار جمعیت و ساختمانهای تهران در حال حاضر 

افزایش یافته است.
حال استاندار تهران با اشاره به وقوع چند زلزله خفیف در شرق استان 
می گوید که بررسی های کارشناسی حاکیست این زلزله های خفیف 
در ادامه لرزش های قبلی اس��ت و پدیده متفاوت و معناداری نسبت 
به گذشته نیست. اما شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران 
باید در آمادگی کامل به س��ر ببرد. مرتضی تمدن در پایان جلس��ه 
ستاد مدیریت بحران استان تهران می گوید وقوع زلزله های خفیف 
در تهران و کش��ور بی سابقه نیس��ت و حتی اینگونه زلزله ها همواره 
وجود دارد و تعداد آن نیز کم نیست اما بازهم ازآمادگی دستگاههای 
عضو ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران خبر می دهد. 
وی می گوید: تعداد خرده لرزه ها و یا نزدیک بودن آن به معنی وقوع 
زلزله نیست هرچند موجب نگرانی شده ولی پیام آن افزایش آمادگی 
همگان اس��ت. خواند بدون ش��ک تهران دارای پتانسیل زلزله است 
ولی خرده لرزه های چند روز گذشته نمی تواند به معنی وقوع زلزله 

بزرگ باشد.
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 گروه مسـكن- فريد قديري: در پي ثبت چند »خرد لرزه« در 
اط��راف تهران طي روزهاي اخیر، ریی��س پایگاه اطالعات لرزه اي 
کشور در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم کرد: شهر تهران 
و مجموعه شهرس��تان هاي اط��راف آن به ص��ورت دائمي پایش  
مي شوند تا در صورت رویت آنومالي خاص – وضعیت غیرعادي- از 
فعالیت گسل ها یا وقوع پیش  لرزه، مراتب به ستاد مدیریت بحران 

استان تهران اطالع داده شود.
ریی��س پای��گاه اطالعات لرزه اي کش��ور با اعالم اینک��ه چند روز 
پیش یک فعالیت ش��دید لرزه اي در نزدیکي ایس��تگاه لرزه نگاري 
فیروزکوه به ثبت رس��ید، گفت: این خردلرزه ها که سرمنشاء آن 
در حوالي گس��ل هاي   مشاء و فیروزکوه بود، بالفاصله به مسووالن 
اس��تان تهران اطالع رساني ش��د، طوري که جلسه یکشنبه شب 
در اس��تانداري براي تحقیقات در مورد آخرین وضعیت گسل هاي 
تهران، در نتیجه این خردلرزه و همچنین زمین لرزه اخیر رودهن 
با بزرگي 3/1 ریش��تر، تشکیل شد. دکتر علي مرادي در گفت وگو 
با »دنیاي اقتصاد« تصریح کرد: تعداد خردلرزه هاي چند روز اخیر 
در اطراف تهران در مقایس��ه با آمار چندس��اله فعالیت گسل هاي 
تهران، آنومالي جدیدي به حس��اب نمي آید، اما این نگراني درباره 
شهر تهران وجود دارد که »گسل هاي اطراف پایتخت قدرت تولید 

زلزله بزرگي را دارند که زمان وقوع آن مشخص نیست.«
رییس پایگاه اطالعات لرزه اي کش��ور افزود: درباره دوره بازگشت 
زمین لرزه ه��اي بزرگ تهران اجماع و عدد دقیقي وجود ندارد، اما 
اکثر مطالعات، دوره بازگش��ت زلزله بزرگ –باالي 7 ریش��تر- در 
ته��ران را بین 150 تا 200 س��ال معرفي مي کند. با توجه به این 
محاس��بات و اینکه آخرین زمین لرزه بزرگ تهران در سال 1830 
میالدي )181 سال پیش( در شمال شرق تهران با حرکت گسل 
مش��اء اتفاق افتاد، اکنون این موضوع مش��خص است که ریسک 
لرزه اي تهران خیلي باال است و با گذشت زمان، این ریسک بیشتر 

و بیشتر مي شود.
مرادي همچنین با اش��اره به اینکه طي سال هاي اخیر بزرگ ترین 
زلزله ثبت ش��ده نزدیک به شهر تهران، مربوط به مهرماه سال88 
در جنوب ش��رق تهران به بزرگي 4 ریش��تر بوده، گفت: در حال 
حاضر هیچ کدام از کارشناس��ان زلزله نمي توانند زمان مش��خصي 
براي زلزله بزرگ تهران تعیین کنند، اما هر لحظه امکان وقوع این 

زمین لرزه وجود دارد.

از خردلرزه هاي گسل مشاء تا فعالیت گسل شمال تهران 
این مقام مسوول در موسس��ه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ادامه 
گفت وگ��و با »دنیاي اقتص��اد« درباره زلزله ه��اي خفیف چند روز 
گذشته در اطراف تهران تاکید کرد: این زمین لرزه ها نتیجه فعالیت 
گسل مش��اء با بزرگي 3/1 ریشتر بود. گس��ل مشاء گسلي فعال 
محسوب مي شود که خردلرزه هاي زیادي تولید مي کند. گسل هاي 
دیگري هم همچون گس��ل ش��مال تهران وجود دارد که اگر چه 

گسل بزرگ و فعال هس��تند، اما لرزه خیزي چنداني از خود بروز 
نمي دهند.

وي گف��ت: در حال حاض��ر دلیل علمي براي اینک��ه کدامیک از 
گس��ل هاي اطراف تهران اولین زلزله ب��زرگ آتي را تولید خواهد 
کرد، وجود ندارد، اما ما شاهد بروز زمین لرزه هاي بزرگي همچون 
زمین لرزه بم روي گسلي که سال هاي متمادي فعالیت مشخصي 
نداش��ته بوده ای��م و در عین حال زمین لرزه  ب��زرگ روي برخي از 
گس��ل هاي البرز که فعالیت لرزه خیزي قب��ل از زمین لرزه  بزرگ 
نداش��تند را ش��اهد بوده ایم که این دو اتفاق نشانگر این است که 
چه گس��ل هایي که داراي خردلرزه هس��تند و چه گسل هایي که 
لرزه خیزي خاصي از خود نش��ان نمي دهند هر دو گروه مي توانند 
منشاء زمین لرزه  بزرگ تهران باشند. مرادي در عین حال تصریح 
کرد: خردلرزه هاي ثبت شده روزهاي اخیر اطراف تهران در مقایسه 
با زلزله هاي بزرگي که مي توانند توس��ط گسل هاي بزرگ اطراف 

پایتخت تولید شود، انرژي چنداني آزاد نمي کنند.
رییس پایگاه اطالعات لرزه اي کشور همچنین درباره نحوه پایش  
24س��اعته گس��ل هاي تهران گفت: در حال حاضر تنها کاري که 
توس��ط این مرکز مي توان انجام داد پایش دائمي و 24 س��اعته و 
ثبت لحظه اي خردلرزه ها، زلزله هاي خفیف و پیش لرزه ها در تهران 

و اطراف آن است.
وي با بیان اینکه ساالنه حدود 120 زمین لرزه باالي 4 ریشتر در 
کش��ور اتفاق مي افتد، گفت: در برخ��ي مواقع پیش لرزه ها ممکن 
اس��ت به زلزله بزرگ ختم ش��ود. مرادي همچنی��ن تصریح کرد: 
روزانه در استان تهران رویدادهاي لرزه اي اتفاق مي افتد و در شهر 
تهران نیز هفته اي یک تا دو خرد لرزه )کمتر از 2/5 ریشتر( یا زلزله 
کوچک )کمتر از 4 ریشتر( ثبت مي شود. وي افزود: طبق آخرین 
گزارش ه��ا در یک ماه اخیر 5 زمین لرزه با بزرگي بیش��تر از 2/5 

ریشتر در استان تهران به ثبت رسیده است. 

پايش 24ساعته تهران براي »زلزله«
جزئیات زلزله هاي  اخیر اطراف پایتخت اعالم شد:

خردلرزه در فيروزكوه، زمين لرزه 3/1 ريشتري در رودهن
دنیاي اقتصاد – 90/9/22
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»به نام خدا«

»بخشـنامـه«
مديرعامل محترم شرکت

با سالم و احترام؛
به طوري که مستحضر مي باشند سالنماي سال 91 انجمن شرکتهاي ساختماني در حال تهیه و تدوين مي باشد؛ 
با اين نويد که سالنماي سال جديد انجمن با کیفیت به مراتب بهتر و در زمان بسیار کوتاه تر به شرکتهاي عضو 
انجمن تحويل داده مي شود بدين منظور کلیه تمهیدات الزم انجام شده است؛ لذا از مديريت آن شرکت محترم 
درخواسـت مي شـود تعداد سالنماي مورد نیاز خود را اعالم کرده و به ازاء هر جلد آن مبلغ 45000 )چهل و پنج 
هزار( ريال را محاسبه و مبلغ کل مربوط به تعداد کل سالنماي درخواستي را طي يك فقره چك در وجه انجمن 
شـرکتهاي ساختماني و يا به حساب جاري شماره 11042910 نزد بانك تجارت شعبه کار حداکثر تا پانزدهم دي 

ماه سال جاري واريز و فیش مربوطه را به دبیرخانه انجمن فكس نمائید.
خواهشـمند اسـت در چك و يا فیش ارسـالي نام شـرکت به طور خوانا و مبلغ واريزي بابت تعداد سـالنماي 

درخواستي درج شود.
شـرکتهايي که بخواهند عكس پروژه هاي آنها در سـالنماي سال 91 درج شود براي تعداد چهار صفحه )2برگ( 
از عكس پروژه ها تا سقف 500 تا 1000 جلد سالنما مبلغ 7 میلیون ريال، تا سقف 1000 تا 2000 جلد سالنما مبلغ 
9 میلیون ريال و تا سقف 2000 تا 4000 جلد سالنما مبلغ 12میلیون ريال را به طور جداگانه، طي يك فقره چك 
ارسـال و يا به حسـاب جاري فـوق واريز نمايند و فیـش آن را با قید عبارت »مربوط به چاپ عكسـهاي پروژه 
شرکت«، ضمیمه چك و يا فیش درخواست سالنما کرده به دبیرخانه انجمن فكس و يا اصل آنها را به امور مالي 

انجمن تسلیم نمايند.
شايان ذکر است که تعداد محدودي سالنماي مديريتي با کیفیت بسیار عالي نیز تهیه و تدوين شده است که در 
صورت تمايل به سفارش اين نوع سالنما نیز، مبلغ 80000 )هشتادهزار( ريال به ازاء هر جلد محاسبه و کل مبلغ 
آن را با قید عبارت »مربوط به درخواسـت سـالنماي مديريتي«، طي يك فقره چك در وجه انجمن شـرکتهاي 
سـاختماني و يا به طور نقدي به حسـاب جاري فوق واريز و چك يا فیش مربوطه را به ضمیمه فیشهاي ديگر به 

دبیرخانه انجمن فكس نمائید و اصل فیش ها را به حسابداري انجمن تحويل فرمائید.
بديهي است انجمن شرکتهاي ساختماني براساس تاريخ واريزي هر شرکت تحويل سالنما را برنامه ريزي خواهد 
کـرد و زمان بندي تحويل سـالنما به ترتیب دريافت چك و يا فیش پرداختي از شـرکتهاي عضو حداکثر ظرف 

يك ماه خواهد بود. 
با تقديم احترام
محمد عطارديان

                      دبـیـر 

با سالم و احترام؛ 
بنا به استقبال و  درخواست مديران شرکت هاي عضو براي تمديد مهلت واريز وجه خريد سالنما 

به اطالع مي رسد:  سررسید )سالنماي ( انجمن سال 91 انجمن شرکتهاي ساختماني در حال چاپ و آماده سازي 
مي باشد. کلیه اقدام هاي الزم آن انجام شده است. به طوري که سررسیدهاي درخواستي شرکتهاي عضو حداکثر 

يك ماه پس از واريز وجه کل سالنماهاي درخواستي به آنها تحويل خواهد شد. 
در ضمن سررسیدهاي مديريتي نیز در تعداد محدودي چاپ و توزيع مي شود. اين نوع سررسید هم پس از واريز 
وجه تعداد سالنماي درخواستي حداکثر ظرف يكماه پس از دريافت فیش پرداختي به درخواست کننده تحويل 

مي شود.
شايان ذکر است که سررسیدهاي انجمن که با سفارش شرکتهاي عضو مزين به عكس پروژ ه هاي آنها و در چهار 
صفحه خواهد بود نیز پس از واريز وجه آن و هزينه مربوط به درج عكس ها، حداکثر تا يك ماه پس از واريز وجه 

آن تحويل خواهد شد.
لذا از شـرکت هاي محترم عضو درخواسـت مي شود که کلیه سفارشات مربوط به سررسید )سالنماي( خود را از 
طريق انجمن انجام دهند زيرا با برنامه ريزي دقیقي که صورت پذيرفته اسـت، کلیه سفارشات سه نوع سالنماي 

)عادي، مديريتي و با عكس پروژه شرکت( کلیه اعضا تا پايان ديماه سال جاري تحويل داده خواهد شد.
         کمیسیون انتشارات

قابل توجه مديران محترم شركتهاي عضو انجمن

محمد عطارديان

ـر یـر یـر  ی              دبـی              دبـ

 تمديد زمان خريد سالنما )سررسيد( انجمن
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اشاره:
کشـورهاي صنعتي و توسـعه يافته از آغاز قرن بیستم به 
تبعات ناشـي از جنگل زدايي پي برده و آن را زنگ خطري 

براي حیات موجودات کره خاکي دانسته اند.
در اين راسـتا تمام دولت ها، انجمن ها و دوستداران محیط 
زيست و طبیعت تمام تالش خود را براي حفظ جنگل هاي 
موجود و توسعه سطح آن به کار گرفته و تالش مضاعفي را 

براي استفاده بهینه و معقول از آن به کار برده اند. 
جنگل هـا به عنـوان يكـي از بارزتريـن موهبت هاي الهي 
حیات بخـش، جايـگاه انكارناپذير خـود را در تأمین رفاه، 
آسايش و امنیت غذايي جوامع بشري به اثبات رسانده اند.

تعريف جنگل
جنگل به منطقه وس��یعي پوشیده از درختان و درختچه ها که در 
آن جانوران و گیاهان نوعي زندگي اشتراکي را تشکیل مي دهند، 
اطالق مي ش��ود. جنگل ها به دو ش��کل مصنوع��ي و طبیعي در 
طبیعت وج��ود دارند که جنگل طبیعي بدون دخالت انس��ان به 
وج��ود آمده اما جنگل هاي مصنوعي توس��ط انس��ان و به منظور 

خاصي ایجاد شده است.
جنگل هاي کره زمین از حدود 140 تا 160 میلیون سال پیش به 
وجود آمد و به دو نوع س��وزني برگ و پهن برگ تقسیم مي شوند. 
جنگل ها در روز کره زمین به ش��کل یکنواختي پراکنده نشده اند. 
ب��راي ایجاد جنگل  ش��رایط خاص��ي از جمله ح��رارت و رطوبت 

کافي مورد نیاز اس��ت. بهترین منطقه براي رویش جنگل، مناطق 
استوایي است و درختچه زارها برمي خوریم.

جنگل هاي ايران و مسائل آن
در ایران جنگل ها در قس��متهاي شمال، غرب، جنوب و مرکز قرار 
گرفته اند. ناحیه جنگلي زاگرس که در منطقه نیمه خشک قرار دارد 
هر چند وسیع ترین منطقه جنگلي کشور محسوب مي شود اما به 
واس��طه برداش��ت هاي بي رویه از آن، از طراوت و انبوهي گذشته 
برخوردار نیست با وجود این به عنوان یک محافظ در مقابل باد و 
حفاظت از خاک عمل مي کند )هر چند نباید از ارزش هاي زیست 

محیطي و محصوالت فرعي آن غافل شد(.
جنگل هاي ش��مال که از تراکم و تنوع بیشتري برخوردار بوده به 
جنگل هاي هیرکاني )نام قومي است( معروف است. این جنگل ها 
با تنوع فراوان و خاص خود یکي از باارزش ترین جنگل هاي جهان 

در نیمکره شمالي به شمار مي آیند.
از اینه��ا گذش��ته، دو عام��ل دیگر یعن��ي َچرا و اس��کان دام در 
جنگل هاي شمال و آتش سوزي هاي مکرر در سالهاي اخیر موجب 
نابودي بیش��تر جنگل هاي شمال شده اس��ت. امروزه کشورهاي 
پیش��رفته در برنامه ریزي هاي خود اس��اس را بر پایداري جنگل و 

حفظ و ارتقاي زیست محیطي آن گذاشته اند.
بانک جهاني در گزارش��ي از روند تخریب جنگل هاي ایران اعالم 
کرده اس��ت که هر س��ال 125 هزار هکتار جنگل در ایران نابود 
مي ش��ود. این آمار در کنار آمار فائو که اعالم کرده است ایران به 

بررسي آثار اقتصادي،  اجتماعي و زيست محيطي جنگل
عین اله خلج

کارشناس طرح و برنامه اداره کل منابع طبیعي غرب مازندران - نوشهر



31
31  

تولی��د یک میلیون مترمکعب چوب صنعت��ي از جنگل هاي خود 
ادامه مي دهد، نشان از فشارهاي مضاعف بر این عرصه دارد.

نقش جنگل  و كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي آن
وجود ارزشهاي متعدد و متنوع در پیکره این منبع ارزشمند الهي 
تکیه گاه مطمئن و اس��تواري براي تداوم و ارتقاي زیست انسانها و 
جانوران و متضمن شکوفایي حیات جوامع بشري و توسعه پایدار 
است. در بین عوامل متعدد نابودي منابع طبیعي،  ناآگاهي و غفلت 
از خ��واص و ارزش هاي زیس��ت محیطي، مي توان��د آثار تخریبي 

بیشتري داشته باشد.

پوشش جنگل
پوشش جنگل سه نقش مهم دارد:

� پوش��ش جنگل س��بب تثبیت خاک مي شود؛ در بعضي مناطق 
که داراي شیب هاي تندي هستند، ریشه درختان جنگلي با حفظ 
و نگهداري خاک از ایجاد فرس��ایش در دوره هاي بارش و پس از 

آتش سوزي هاي شدید جلوگیري مي کند.
� پوشش جنگل حالت نفوذپذیري مناسبي به خاک مي دهد.

� پوش��ش جنگل ذخیره رطوبت خاک را افزای��ش مي دهد. زیرا 
تبخیر و تعرق پوشش جنگلي از سایر جوامع گیاهي بیشتر است.
نقش جنگل در حفاظت از منابع آبي – خاکي و کاهش اثر سیل

� نقش جنگل در نفوذ آب
از میران بارش در جنگل حدود 10درصد از آن به صورت جریان 
س��طحي موقت در جن��گل جاري مي ش��ود، 10درصد به صورت 
سفره هاي آب موقت تحت االرضي نفوذ مي کند و حدود 15درصد 
به ذخایر آب زیرزمیني افزوده و در نهایت قسمت اعظم آن صرف 

تغذیه آبي پوشش جنگل مي شود.
� نقش جنگل در کاهش اثر سیل

از بین انواع پوش��ش گیاهي، اعم از طبیعي و دست کاشت، پوشش 
جنگلي )اجتماع درختان، درختچه ها و بوته ها( بعد از مراتع طبیعي 
بکر، مهمترین و مؤثرترین عامل جلوگیري از فرسایشهاي آبي و خاکي 
هستند. ایجاد پوش��ش گیاهي یکي از بخش هاي مهم برنامه هاي 
بهس��ازي اراضي اس��ت که به منظور کاهش خطرات سیالب اجرا 

مي شود.
براساس برآوردها هر سال خسارت هاي مالي و جاني ناشي از وقوع 

سیل حدود 500میلیارد ریال تخمین زده مي شود.
� نقش جنگل در توزیع مجدد بارش

پوشش گیاهي به ویژه در جنگل ها اثر مهمي در توزیع و پراکنش 
باران در زمان ریزش دارد. جنگل ها مي توانند با ایجاد سایه موجب 
تأخیر ذوب برفها شوند یا با ایجاد مانع در انباشتگي برف، در تداوم 

تبخیر و ذوب برفها تأثیرگذار باشند.
� نقش جنگل در افزایش کیفیت آب

جنگلها به عنوان فیلتري طبیعي نقش بس��یار مهمي در افزایش 
کیفی��ت آب  برعهده دارند. آب هن��گام عبور از الیه هاي مختلف 
خاک و پوش��ش گیاهي، مواد ش��یمیایي خود را در خاک و گیاه 

برجا مي گذارد و تصفیه مي شود.
� نقش ارزشهاي زیست محیطي و اقتصادي جنگل

براس��اس گزارش سازمان جنگل ها و مراتع کشور ارزش اقتصادي 
کارکرده��اي عمده جنگل در هر س��ال معادل 43 میلیارد تومان 
برآورده ش��ده که این مقدار به تقریب معادل 34درصد کل تولید 
ناخالص ملي کش��ور است. اما در بخش زیست محیطي، جنگل ها 
با انجام عمل فتوسنتز، یکي از منابع مهم تولید اکسیژن موردنیاز 
انس��ان و حیوان به ش��مار مي روند به طوري که هر هکتار جنگل 
مي تواند اکس��یژن مصرفي حدود 10 نفر را در طول س��ال تأمین 
کند. س��اختار افقي و عم��ودي درختان جنگل، به ویژه با طبقات 
ارتفاع��ي متف��اوت، در مطلوبیت بهره من��دي از اثرهاي فیزیکي، 

شیمیایي و حرارتي پرتوي خورشید تأثیر بسزایي دارد.

جدول مقايسه سطح جنگل هاي دنیا

منطقه
سطح جنگل )هزار هكتار(

199020002006

702502646866530430آفریقا
551448547793449190آسیا

201271197623162051اقیانوسیه
130475103925191213اروپا

555002549304450430آمریکاي شمالي و مرکزي
922731885618726208آمریکاي جنوبي
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه برگزاری همایش 
بزرگداش��ت س��ال جهانی جن��گل در ایران، نس��بت به وضعیت 

نامطلوب رویشگاه های جنگلی کشور هشدار داد.
محمدجواد محمدی زاده در گفت وگو با همش��هری، تصریح کرد 
که طی 5دهه گذشته به طور متوس��ط ساالنه 100هزار هکتار از 
جنگل های کشور تخریب شده یا کیفیت خود را از دست داده اند 
و ط��ی این دوره زمانی، س��طح جنگل ه��ا از 18میلیون هکتار به 

14میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت جنگل ها 
از بیابانی ش��دن بخش عظیمی از اراضی کش��ور خبر داد و گفت: 

نزدیک ب��ه 30میلیون هکتار به نوعی تبدیل به بیابان ش��ده که 
معضالت بزرگی از جمله خشکس��الی، مهاجرت، فرسایش خاک، 
پرشدن سدها، خشک شدن تاالب ها و کاهش محصوالت زراعی و 

کم آبی را در پی داشته است.
محم��دی زاده، با اش��اره به اینکه پوش��ش گیاهی و فضای س��بز 
از مصادی��ق ب��ارز انفال هس��تند و از مظاهر و ش��اخص های بارز 
توسعه یافتگی اس��ت، گفت: ما باید با راهکارهای علمی، کشور را 
به تراز 50 س��ال گذش��ته از لحاظ حجم جنگل برسانیم و ضمن 
جلوگیری از تخریب جنگل های کش��ور، سطح این رویشگاه ها را 

توسعه دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زيست:

ساالنه 100هزار هكتار از جنگل های كشور
 تخريب می شود

با توجه به آثار اقتصادي و اجتماعي جنگل ها که مطرح شد تخريب ساالنه حدود 100هزار هكتار از جنگل هاي کشور 
زنگ خطري است براي نهادهاي ذيربط در امور محیط زيست که مي بايستي برنامه ها و سیاست گذاري هاي الزم را 
براي جلوگیري از نابودي جنگل ها به کار گیرند. اين امر وظیفه ملي  و همگاني مي باشد به ويژه هم میهنان عزيزي که 
در جوار مناطق جنگلي زندگي مي کنند نقش مهمتر و پراهمیت تري در اين زمینه دارند براي دريافت بیشتر توجه 

خوانندگان را به گزارش زير جلب مي نمائیم.
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وی در باره اهمیت رویش��گاه های جنگلی تصریح کرد: هر هکتار 
جنگل باعث جذب بیش از 60تن گرد و غبار و آلودگی می ش��ود 
و 5/2 تن اکس��یژن تولید می کند. تعدیل حرارت، افزایش نسبی 
رطوبت، کاهش سر و صدا و کاهش آالیندگی های صوتی از دیگر 
مزایای جنگل است. عالوه براین، جنگل موجب ذخیره سازی  آب 
و تثبیت خاک می ش��ود و از فرس��ایش خ��اک ممانعت می کند، 

همچنین پناهگاه امنی برای وحوش 
و س��ایر موج��ودات زنده محس��وب 

می شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
ی��ادآور ش��د: ای��ران روی کمربن��د 
خش��ک و نیمه خش��ک واقع ش��ده 
و می��زان بارندگی در کش��ور ما یک 
سوم متوس��ط جهانی است. نتیجه 
ای��ن ش��رایط آب وهوای��ی، وج��ود 
پدیده هایی چون گردوغبار است که 
21 اس��تان را تحت الشعاع قرار داده 
اس��ت به طوری ک��ه گاه این پدیده 
سبب اعالم وضعیت هشدار می شود. 
از س��وی دیگر، فرس��ایش خاک در 
کش��ور بس��یار نگران کننده است تا 
آنجا که براساس آمار، این فرسایش 
ساالنه 4میلیاردتن در سال است که 
می تواند تأثیری نامطلوب بر امنیت 

غذایی داشته باشد. 
محمدی زاده در ادامه خاطر نش��ان 
کرد: در حال حاضر، میانگین سرانه 
جن��گل و فضای س��بز در دنیا برای 
ه��ر نفر 7ه��زار مترمربع اس��ت اما 
این رقم در کش��ور ما هزار مترمربع 
یعنی نزدیک به یک چهارم س��رانه 
جهانی اس��ت. پوشش گیاهی کشور 
به ویژه مراتع هم وضعیت نامطلوبی 
دارد به ط��وری که فق��ط 10درصد 
مراتع کش��ور وضعیت عالی دارند و 
وضعیت 90درصد باقیمانده، متوسط 
و ضعیف اس��ت. براین اساس، باید با 
راهکارهای علمی، نقص گذشتگان و 
نیاکان م��ان را در توجه به جنگل و 

مرتع جبران کنیم.

نابودی ساالنه 14هزار هكتار جنگل های شمال 
دکت��ر محمد امین��ی، رئیس مرک��ز تحقیقات مناب��ع طبیعی و 
کشاورزی اس��تان مازندران هم با اش��اره به سال جهانی جنگل، 
صیانت از جنگل های کش��ور را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانس��ت و 
گفت: بنا به آمارهای موجود، ساالنه به طور متوسط 14هزار هکتار 
از جنگل های شمال، جنگل زدایی می شود. این در حالی است که 

تصاویر و داده های ماهواره ای نشان از آن دارد که این جنگل زدایی 
اغلب در باالدست حاشیه جاده ها و در بهترین رویشگاه های جنگلی 

که ذخیرگاه های ارزشمند محسوب می شوند اتفاق می افتد.
به گفته این عضو هیأت علمی، وقتی جاده دسترس��ی در مناطق 
جنگلی احداث می شود از یک س��و، این اراضی قابلیت اقتصادی 
پیدا می کند و از س��وی دیگر، هیچ گون��ه تمهیدی برای حفاظت 
و صیانت از رویش��گاه هایی که با این 
جاده قابل دس��ترس شده اند در نظر 
گرفته نمی ش��ود در نتیج��ه زمینه 
تج��اوز و تع��دی به عرص��ه فراهم 
می ش��ود؛ زمین خ��واری هم ریش��ه 
در همین ش��یوه عملکرد دارد. وی 
علت عم��ده جنگل زدایی و تجاوز و 
تصرف اراضی جنگلی را، کمبود نیرو 
و تجهیزات ب��رای حفاظت و مقابله 
ب��ا متج��اوزان عنوان ک��رد و گفت: 
در حال حاضر س��ازمان جنگل ها و 
مراتع، نیرو و امکانات الزم در اختیار 
ندارد. این سازمان با وجود آنکه کار 
حاکمیتی انجام می ده��د اما ابزار و 
امکانات متناس��ب با ای��ن وظیفه را 
در دس��ت ندارد نتیجه آن می شود 
که فرصت طلبان ب��ه صورت خزنده 
بهتری��ن رویش��گاه های جنگل��ی را 

تخریب و تصاحب می کنند.
ب��ه گفته امینی تخریب جنگل ها در 
همه نواحی یکس��ان نیست بلکه در 
جاهای مرغوب تر به ویژه مناطقی که 
باید به عنوان ذخایر ژنی حفظ ش��ود 
بیشتر اس��ت زیرا این مناطق اغلب 
ش��یب ک��م دارد و از تن��وع گیاهی 
باالی��ی برخوردار اس��ت و از آنجایی 
که قابلیت تولید آن بس��یار باالست 
اگر قربانی ساخت وس��از هم نش��ود 
برای کش��اورزی مورد استفاده قرار 

می گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی 
و کشاورزی اس��تان مازندران گفت: 
انتظار می رود مس��ئوالن در س��ال 
جهانی جنگل، امکانات الزم برای حفاظت و صیانت از رویشگاه های 
جنگلی را فراهم سازند و با تمهیدات قانونی اجازه ندهند این ذخایر 
ارزش��مند حیات به بهانه های مختلف تصرف و تخریب شود. این 
گزارش می افزاید: در پی اعالم سال جهانی جنگل ازسوی سازمان 
ملل، 5 و 6 دی ماه س��ال جاری، همایش بزرگداشت سال جهانی 
جنگل در کش��ورمان با حضور صاحب نظ��ران داخلی و خارجی و 
نماینده فائو با حمایت س��ازمان ها و نهاده��ای مختلف در تهران 

)بوستان گفتگو( برگزار می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زيست: 
ايران روی کمربند خشك و 

نیمه خشك واقع شده و میزان 
بارندگی در کشور ما يك سوم 
متوسط جهانی است. نتیجه 

اين شرايط آب وهوايی، وجود 
پديده هايی چون گردوغبار است 

که 21 استان را تحت الشعاع 
قرار داده است به طوری که گاه 
اين پديده سبب اعالم وضعیت 
هشدار می شود. از سوی ديگر، 
فرسايش خاك در کشور بسیار 

نگران کننده است تا آنجا که 
براساس آمار، اين فرسايش 

ساالنه 4میلیاردتن در سال است 
که می تواند تأثیری نامطلوب بر 

امنیت غذايی داشته باشد. 
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کیفیت فرمی دیگر که آثار هنری و مهندسی را در تاریخ فرهنگ 
ایران به یکدیگر وابس��تگی بخش��یده اس��ت، »ظاهر« و »باطن« 
وجودها و رابطه آنها با هم است. در مصنوعات هنری و فنی ایران 
نوع��ی هماهنگی بین جنبه های باطنی و ظاهری فرم به چش��م 
می خورد. منظور از جنبه ظاهری آن چیزی است که دیده می شود 
و هدف از جنبه باطنی ویژگی هایی است که از طریق برداشتهای 
ذهنی درک می گردد. سبک چهارتاقی ظاهراً در بیننده احساسی 
آرامش بخش و صلح آمیز ایجاد می کند. یک ساختمان چهارتاقی 
س��اده در ایران همواره برای منظورهای معنوی و روحانی به کار 
می رفته و این هدف باطنی با احساس��ی که از مشاهده ظاهر آن 

پیدا می شود مطابقت و هماهنگی کامل داشته است.
»تناسب« و »هماهنگی« که بیان کننده رابطه اجزاء با کل در یک 
فرم اس��ت جنبه دیگری از کیفیت فرمی است که در تاریخ فنون 
و هنرها در ایران همواره مدنظر بوده و رعایت می ش��ده است. در 
صنایع ظریفه، در حجاری ها و در معماری ایران باس��تان اجزاء با 
یکدیگر و با تمامیت اثر رابطه و هماهنگی دارند. تناسب بین اجزاء 
در این آثار با رعایت مقیاس ها و اندازه ها و فاصله ها تأمین ش��ده 
و گاهی نیز تناسبی در نظر هنرمند و سازنده بوده است که الزاماً 
واقعیت فیزیکی نداشته و با این حال در روز اثر او پیاده شده است. 
به عنوان مثال در سنگتراش��ی های دوره هخامنش��ی و ساسانی، 
فرمانروایان و پادش��اهان با مقیاس بزرگت��ری حجاری و نمایش 
داده می ش��ده اند. این تفاوت مقیاس نماینده آن بوده که هنرمند 
می خواس��ته اس��ت مقام و موقعیت آنان را باالتر از سایر مردمان 
بنمایاند. با آنکه آثار ایران پیش از اسالم است بیشتر از تناسب و 
هماهنگی فرمی برخوردارند، باز در هنرها و فنون دوره اس��المی 
اس��ت که بیننده با نهایت درجه تناسب مواجه می شود. رابطه ای 
که بین اج��زاء یک اثر با کل آن در هنرهایی چون کاش��یکاری، 
نساجی و معماری این دوره به چشم می خورد از باورهای مذهبی 

ریشه و مایه می گیرد. 

رابطه اجزاء با هم و گنجیدن آنها در کالبدی یگانه که در همه آثار 
نمایان است یک قالب فیزیکی از اصل دین اسالم یعنی توحید و 

یکتایی است.
»جهت« در یک فرم ویژگی دیگری اس��ت که مثالهای فراوان آن 
را هم می توان در آثار فنی ایران باس��تان یافت. در نگاره های روی 
س��فالها و در سنگ تراش��ی های دوره های اولیه تمدن و دورانهای 
بعدی هنرمندگاهی به اثر خویش جهتی می داده و بیننده را دنبال 
خویش تا به هدفی راهنمایی می کرده است. »هدف« در سفالهای 
تمدنهای نخس��تین مانند سیلک و شوش گاهی به طرف دسته و 
گاهی به طرف مجرای خروجی و س��رظرف قرار داشته است. در 
سنگتراشی های دوره هخامنشی در تخت جمشید ردیف طوالنی 
کس��انی به دنبال هم قرار گرفته که هدایایی حمل می کنند و به 
س��وی جایگاه فرمانروایان آن عهد )داریوش و خشایارش��ا( پیش 
می رون��د. این حجاری ها کاماًل دارای جهت هس��تند و نقطه اوج 
و هدف آنها نیز کاماًل مورد انتظار بیننده اس��ت. در حجاری های 
دوره های اش��کانی و ساس��انی نیز جهت کاماًل مشخص به چشم 
می خ��ورد و در آنج��ا نیز مانن��د دوره هخامنش��یان نقطه اوج را 
فرمانروایی که در حال ش��کار و یا نبرد باحریف خویش و پیروزی 

بر او و یا آنکه مراسم تاج گیری پادشاه است تشکیل می دهد.

دريافت ذهنی
»دریافت ذهنی« برداش��تی اس��ت که بشر با کمک حواس، قوای 
مغزی و تجربیات خویش از جهان پیرامونش می نماید. تاریخ هنر 
و مهندسی در واقعیت امر بیان کننده واکنش انسان به این برداشت 
اس��ت. بشر هوش��یار از آغاز، تجلیات وجودی پدیده ها و اجسام و 
ویژگی هایی مانند رنگ، اندازه و شکل را دریافت می کرده است و 
به کمک نیروی اندیش��ه خویش آنها را تجزیه و تحلیل می نموده 
و خودآگاه و یا ناخودآگاه نس��بت به آنها واکنش نش��ان می داده 
است. در زمره خصوصیات وجودها، شکل ظاهری در نحوه دریافت 

سیر تحول ساختمان سازی در ايران
کيفيت فرم ها در تاريخ هنر و مهندسی ساختمان

هنر و مهندسی در تاریخ ایران از راه ویژگی های فرمی باشندگان 
و مصنوعات با یکدیگر وجوه مشترک داشته اند. اصوالً خصوصیات 
ه��ر فرم را می توان در کیفیاتی چون ترکی��ب اجزاء ظاهر فرم، 
تناس��ب اجزاء و هماهنگی در فرم خالصه کرد. در آثار باستانی 
ای��ران در دوره ه��ای مختلف هنرمندان و مهندس��ان آگاهی و 
توج��ه خویش را نس��بت به این کیفیات نش��ان داده اند. نظری 
به س��اختمان ها، سنگتراش��ی ها و دیگر آثار هنری و فنی ایران 
باس��تان نشان دهنده آنست که آفرینش یک اثر عموماً براساس 
شالوده ای از باورها و طرح ریزی های پیشین انجام می شده است. 
در ساختمان هایی چون تخت جمشید، تاالر کسرا، مسجد جامع 

اصفهان و غیره بیننده هزاران جزء رامشاهده می کند که به پیروی از نظمی عمومی با یکدیگر »ترکیب« شده اند. در آثاری مانند اینها شاید 
نتوان بخشی و یا جزئی را یافت که در قالب تصویری کلی از آن نگنجد و از بخشهای دیگر جدا و بی ارتباط به نظر برسد. در هنر ترکیب 
بوده است که ایرانیان در خلق آثار خویش قواعدی را رعایت نموده اند که حالت مورد نظرشان را به آن اثر بخشیده است. به عنوان مثال در 
تخت جمشید قسمتی نیست که حکایت از عظمت و بزرگی ننماید و در عوض در یک مسجد اسالمی جزئی یافت نمی  شود که نماینده 

صفات حیوانی و پلیدی ها باشد.

تهیه وتدوين کمیسیون انتشارات برگرفته از کتاب تاريخ مهندسي ايران  دکترمهدي فرشاد
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ذهنی تأثیر زیادی داش��ته اس��ت. از لحاظ روانی خطوط افقی در 
اش��کال به آنها حالتی آرام می دهن��د، در حالی که خطوط قائم و 
یا مایل در یک ش��کل آن را متحرک و بی آرام جلوه گر می نمایند. 
خطوط منحنی نیز به جس��م و یا ش��کل شخصیتی متحرک ولی 

آرام می بخشند.
این دریافتها که مستقیماً به خصوصیات فیزیولوژیکی بدن انسان 
وابس��ته اس��ت در تمام طول تاریخ در آثار هنری و مهندس��ی به 
گونه ای منعکس ش��ده است. افزودن بر خواصی که ذکر آنها رفت 
ش��کل ظاهری پدیده ها و رنگ و اندازه آنها به صورتهای دیگر نیز 
در س��یر تاریخ تمدن، زندگی، احساسات و افکار انسان ها را تحت 
تأثیر قرار داده است. بزرگی کوه ها و دریاها و دور از دسترس بودن 
ستارگان و آسمانها و شکل آنها هر کدام به نحوی در ذهن انسانها 
جای گرفته اند و ویژگی های وابسته به آنها در هنرها، فنون، باورها 

و مذاهب مردمان بازتاب یافته اند.
سفالهای باستانی که از تمدنهای پیش از تاریخ در ایران به دست 
آمده به خوب��ی منعکس کننده »دریافت ذهن��ی« آن مردمان از 
پدیده ها است. در بسیاری از این آثار هنری ویژگی اصلی هر وجود 
نمایش داده ش��ده و این س��ادگی و اصالت حالتی بی زمان به این 
آثار هنری بخشیده است. انعکاس دریافت ذهنی ایرانیان باستان 
در آثار هنری و مهندس��ی ایران را در دوره هخامنشی می توان به 
خوبی نمایان دید. هخامنش��یان طال��ب بزرگی و عظمت بودند و 
می خواسته اند به هر وسیله ای که ممکن است این خواسته و حالت 
خود را بنمایانند. صفه های بلندی که زیربنای کاخ های هخامنشی 
را تشکیل می دهند، ستونهای بلند و فراوانی که در تاالرها به کار 
رفته اند، ورودی های با عظمت کاخهای ش��وش و تخت جمشید، 
سنگتراشی ها و نقش هایی که از عظمت واقعی داستان می گویند، 
سنگهای بزرگ و سرستونهای عظیم همگی به خوبی نمایانگر این 

حالت بلندگرایانه هستند.
با آفرینش این آثار بوده است که هخامنشیان این احساس روحی 
را به ذهن بیننده نیز منتقل نموده اند. همین دریافت ذهنی از آثار 
دیگری که از آن زمان بر جای است نیز به خوبی برمی آید. کارهای 
با مقیاس بزرگ چون بندسازی، پلسازی، راهسازی، سنگ نبشته ها 
و ش��یوه شرح وقایع نمونه هایی دیگر از کارهای مهندسی هستند 
که در آنها ویژگی های هنری در کالبد حالت های روانی جلوه گری 

نموده است.
هوش��یاری مهندس��ان و صنعتگران ایرانی را به جنبه های هنری 
و روانی می توان در آثار دوره های اش��کانی و ساس��انی نیز مجسم 
دید. اش��کانیان فرم س��اختمانی ایران و س��بکهای چهارایوانی را 
پدی��د آوردند و آن را رواج دادند. ساس��انیان افزون بر تکمیل آن 
ابداعات، س��بکهای چهارتاق��ی را پدید آوردن��د و آن را در بنای 
کاخها و آتشکده ها به کار بردند. در سایر جنبه های فنی و هنری 
نی��ز ابداعاتی که از ویژگی های هنری و مهندس��ی برخوردار بود 
در ای��ن دوره پدی��د آمد. از لحاظ انتقال حال��ت روانی با فرمهای 
تاق��ی و گنبدی که در این دو دوره روایی یافته، بیننده را متوجه 
نیروهای متافیزیک��ی و دنیای پس از مرگ می کرده اند. علت این 
دریافت ذهنی همانندی بوده است که میان فرمهای گرد ستارگان 
و آس��مانها با اینگونه فرمهای س��اختمانی چهارتاقی به کار رفته 
اس��ت، که به علت دارا بودن مقطع مربع و س��قف گنبدی حالتی 
س��اکن و آرام داش��ته و س��بکی بوده که عموماً در آتش��کده ها و 
نیایش��گاه های دوره ساس��انی که نیازمند چنین آرامش و صلحی 

بودند. همین ویژگی موجب آن ش��د که در دوره اسالمی نیز این 
سبک ساختمانی در مسجدها به کار برود، و همواره حالتهای فوق 

را در چشم و ذهن بیننده مجسم سازد.
برداشت ذهنی که از مشاهده آثار اولیه اسالمی حاصل می شود در 
نقطه مقابل دریافت روانی از مش��اهده آثار دوره هخامنشی است. 
ساخته های هنری و ساختمانهای این دوره همگی حکایت از نوعی 
حقارت و تس��لیم نس��بت به دنیای خارج و بی توجهی به ظواهر 
می کند. این حالت در فرم س��اختمانهای آن دوره که متش��کل از 
خطوط افقی و منحنی، س��قف ها و ستونهای کوتاه و مصالح گلی 
و ب��ی دوام و ظروف گلی بدون نقش و وس��ایل س��اده بوده کاماًل 
منعکس شده اس��ت. در دوره های بعدی اسالمی است که شکل، 
اندازه، رنگ و ویژگی های دیگر ساخته های انسانی تغییر می یابد. 
در آثار هنری و مهندس��ی دوران بعدی اس��المی کاربرد فرمهای 
آرایش��ی و انواع رنگها و نگارها به حدی می رسد که در هیچ یک 
از دوره های پیش از آن س��ابقه نداشته اس��ت. البته حالت روانی 
که از مش��اهده نقش های گونه گون مصنوع��ات و دیگر آثار دوره 
اس��المی در بیننده ایجاد می شود حاکی از روحیه بزرگی طلبی و 
خودخواهی و سرکشی سازندگان آن نیست بلکه تواضع و تسلیم و 
از همه مهمتر یکتایی و اعتقاد به وحدانیت وجودها در قالبی تازه تر 
نسبت به دوره های قبل در آن آثار جلوه گری می نماید. مسجدهای 
اسالمی با وجود درخشندگی ظاهری و گوناگونی رنگهایی که در 

آنها به کار رفته مجسم کننده تمام کیفیات یاد شده  اند.

ويژگی های هنری در تاريخ مهندسی

قرينه سازی و تقارن
تقارن و هماهنگی کیفیاتی هستند که گاهی در کالبد وجودهای 
مادی و گاهی در قالب باورها و پندارها جان می گیرند. این کیفیات 
رویهمرفته بیان کننده نظم و ارتباطی هس��تندکه بین اجزاء یک 
موجود اعم از مادی و یا غیرمادی برقرار اس��ت. تس��اوی، تشابه، 

وابستگی هندسی از جمله عناصر این کیفیات هستند.
گرای��ش ب��ه تق��ارن و پدیده ه��ای هماهن��گ و منظ��م یکی از 
باس��تانی ترین و مداوم ترین جنبه های تاریخ تمدن انسانی است. 
اعتقاد بش��ر به تق��ارن و هماهنگی بین پدیده ه��ا و تالش برای 
رس��یدن به وجودهای متق��ارن و هماهنگ در تمام رش��ته های 
معرفت، صنعت و هنر پدیدار می گردد. پرس��ش عمده آنست که 
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چه خصوصیتی در پدیده های متقارن و هماهنگ و منظم موجب 
این جذبه و وابس��تگی ش��ده و باعث گشته اس��ت که انسان در 
همه مراحل تمدن به سوی آن گرایش پیدا کند؟ بی گمان عوامل 
فیزیولوژیک از جمله مبانی مؤثر در این گرایش بوده است و حتی 
به اعتقاد گروهی از محققان، گرایش به هماهنگی و تقارن و نظم 
از آغاز در نهاد بش��ر نهفته بوده اس��ت. عوامل مادی و پدیده های 
فیزیکی دنیای اطراف نیز مسلماً در هوشیاری انسان نسبت به این 
ویژگی ها و روی آوردن او به آنها نقش عمده ای داش��ته اند و البته 
تلفیق دو عامل نامبرده بوده اس��ت که گرایش قوی بشر به سوی 

این ویژگی ها را موجب گشته است.
طبیعت در هوش��یاری انس��ان نس��بت به پدی��ده ای »متقارن«، 
»مش��ابه« و »منظم« و »هماهنگ« همواره نقش بسیار عمده ای 
را داشته است. نظمی که در توالی روز و شب و فصول سال وجود 
داش��ته و هماهنگی چیزهایی که پیرامون انسان بوده است او را 
به خصوصیاتی چ��ون تقارن و نظم بین پدیده ه��ا آگاه کرده اند. 
بنابر ش��رایطی که از لحاظ فیزیکی در روی زمین حکمفرماست 
موجودات زنده دارای فرم متقارنی هستندو تقارن موجود در آنها 
از نوع تقارن انعکاسی)1(  است. حرکت انسان و جانوران دیگر که 
اصوالً در امتداد مستقیم انجام می گیرد مستلزم آن است که نیمه 
چپ و راس��ت با یکدیگر همسان باش��د، در حالی که قسمتهای 
عقب یا جلو و باال و پائین بدن از لحاظ فرمی متفاوت هستند زیرا 
حرک��ت جانور در این جهات با هم فرق می کند. این خصوصیات، 
ک��ه از آغاز آفرینش در طبیعت زنده وجود داش��ته، به تدریج در 
ذهن انسانها راه یافته و هوشیاری بشر را نسبت به نوع خاصی از 
تقارن که تقارن انعكاسـی است موجب گشته است. در مراحل 
بعدی از تمدن بوده که انسان اندیشمند به وجود تقارن در موارد 
دیگر و حتی در اجس��ام بس��یار ریز وقوف یافته است. انسان در 
اب��داع پدیده های فیزیکی و در مصنوعات خویش از نظم و تقارن 
طبیعت اطراف الهام گرفته اس��ت. پیدایی برخی از مصنوعات به 
دس��ت انس��ان گاهی از ضرورت فیزیکی و فنی ناشی می شده و 
گاهی نیز صرفاً به تقلید از تقارن موجود در جهان خارج و به علت 
دارا بودن ارزشهای ذهنی و روانی انجام می گرفته است. ابزارهایی 
مانن��د صندلی، لباس و تختخواب از مثالهای گروه اول و اش��یاء 
هنری، ساختمانها و وسائل موسیقی از مثالهای گروه دوم بوده اند.
عامل دیگر در هوش��یاری و وابس��تگی بش��ر به فرمهای متقارن، 
کیفیت ایستایی اجسام و احس��اس و تجربه ای بوده که انسان از 
تعادل و عدم تعادل داش��ته است. به ساده ترین صورت تعادل دو 

جسم از نظر فیزیکی و روانی با قرار گرفته آن دو به گونه متقارن 
نس��بت به یک محور و یا صفحه تصور و حاصل می گردد. تساوی 
دو وجود در ظاهر فرمی متقارن با تقارن انعکاسی راشامل می شود 
و همین تقارن بوده که به کرات در آثار فنی و هنری ظاهر گشته 

است.
تق��ارن، هماهنگی و نظم پدیده ها از دیرزمان در ذهن و باورهای 
بش��ر نیز راه یافته بوده اس��ت. اصول و اعتقادات تمامی مذاهب 
همواره نشانگر برقراری این کیفیات بوده اند. افزون بر آن در طول 
تاریخ این ویژگی ها در خالقیتهای غیرمادی مانند ادبیات، فلسفه 
و موسیقی ملتها به گونه های بسیار بارز و جالبی انعکاس یافته اند.
شاید کمتر ملت باستانی را بتوان یافت که بیش از ایرانیان در طی 
تاریخ خویش به تقارن و هماهنگی توجه و گرایش داش��ته باشد. 
تقارن جویی در تمام ش��ئون فرهنگی ای��ران و در تمام دوره های 
تاریخی این سرزمین به نحوی جلوه گری کرده است. آثار هنری، 
علمی، مذهبی، فلسفی و مهندسی در تاریخ ایران سرشار از اعتقاد 
ایرانیان به پدیده ها و پندارهای متقارن، هماهنگ و منظم است. 
گاهی در مقایس��ه جنبه ه��ای فرهنگی ایران ب��ا دیگر ملتها این 
نتیجه گیری ش��ده است که ایرانیان نس��بت به مللی مانند یونان 
قدیم چن��دان تابع نظم نبوده اند. مبنای چنین نتیجه گیری هایی 
عموماً آثار معماری است و عمق و ریشه ای در سایر جنبه ها ندارد. 
اما باید گفت که حتی در زمینه های معماری نیز چنان مقایسه ای 

بر ظواهر استوار بوده است.

تقارن هندسی
کیفیات��ی مانند تقارن، هماهنگ��ی، یکتایی و نظ��م دارای ابعاد 
فراوانی هس��تند که یکی از آنها صورتهای ظاهری و مجس��م این 
کیفیات است. روشن است که ویژگی های این کیفیات را باید در 
کالبدهای گسترده تر جستجو کرد و در هر گونه بررسی و مقایسه 
بایستی کلیه جنبه ها را در نظر گرفت. با چنین دیدگاهی است که 
بایستی فرهنگ ایران و آثار فرهنگی آن مانند معماری و کیفیاتی 

چون تقارن را مورد بررسی قرار داد.
توج��ه و گرایش ب��ه کیفیاتی چون تق��ارن و هماهنگی و نظم و 
زیبایی بین پدیده ها و پندارها در ایران زمین دارای تاریخ باستانی 
اس��ت و از علل و ریشه های چند زاده ش��ده است. ایران زمین به 
عنوان یکی از گهواره های تمدن جهان ش��اهد تالش انس��انهای 
نخس��تین ب��رای ادام��ه و ارتقاء س��طح زندگی بوده اس��ت. در 
همینجا بود که هوش��یاری این انس��انها نسبت به جهان پیرامون 
و تقلیدشان از مظاهر طبیعی که کیفیات یاد شده بخشی از آنها 
ب��ود، صورت گرفت. بعدها نیز این س��رزمین گذرگاه اقوام، معبر 
مهاجم��ان و جایگاه تمدنهای متعدد گردی��د. از همان دورانهای 
اولیه در تمدنهایی چون س��یلک کاشان و شوش گرایش مردمان 
به کیفیات فوق در قالب آثار هنری و فنی جلوه گری کرده است. 
آریایی هایی که به ایران آمدند نیز باورهای مذهبی تازه ای که در 
آن مظاهری از خصوصیات یاد شده جلوه گر بود به همراه آوردند. 
در ق��رون بعدی نیز ویژگی های نامبرده در هنرها، علوم و فنون و 
مهندس��ی به نحوی نمودار گردید. دوره اسالمی را از لحاظ سیر 
تاریخی این گرایش بایستی مرحله جدید و حیاتی به شمار آورد. 
در این دوران بود که به س��بب اعتقادات مذهبی تازه گرایش به 

فرم رنگ، ابعاد جدیدی یافت.
مسلم آنس��ت که قرینه س��ازی و ایجاد فرمهای متقارن به دست 
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هنرمندان و سازندگان باستانی همواره از روی قصد و با هوشیاری 
صورت می گرفته اس��ت. آثار باستانی نیز عموماً از سابقه ذهنی او 
نسبت به تقارن اشکال و توجه ویژه به قرینه سازی داستان می گوید. 
در دوره های بعد نیز در ابزارها، ساختمانها، کارهای هنری و وسایل 
علمی همواره نوعی قرینه سازی به کار رفته و این پیوستگی توجه 
به قرینه سازی نشان دهنده باال بودن ارزش تقارن در نزد هنرمندان 
و س��ازندگان این سرزمین به ش��مار می رود. قرینه سازی در تاریخ 
فنی ایران گاهی برای ایجاد هماهنگی و زیبایی فرمی و زمانی برای 
بیان عقیده و ش��رح واقعه و گاهی نیز از روی الزامات فنی صورت 
می گرفته است. آثار هنری مثل سفالها، نمونه ای از مورد اول، ردیف 
س��ربازان جاویدان در دوره هخامنشی، مثالی از مورد دوم و تقارن 

در فرم قوسها، مثالی از مورد سوم به شمار می روند.
قرینه س��ازی در تاریخ فنون ایران به صورته��ای گوناگون به کار 
رفته است. انواع قرینه س��ازی را براساس آثار یافت شده می توان 

گروه بندی و به گونه زیر بررسی نمود. 
تقارن انتقالیـ  تقارن انتقالی که در آن قرینه سازی عبارت از تکرار 
تعدادی شکل و یا فرم است در تاریخ فنی ایران بسیار بکار رفته است. 
ردیف س��ربازان جاویدان که بر روی آجر لعابدار ایجاد گشته و ابتدا 
در کاخ شوش هخامنشی و بعدها در موزه هایی چون لوور در پاریس 

جای گرفته است! نمونه آشکاری از این نوع قرینه سازی است.

 
شكل 1 -12 : تقارن انتقالی – نقش شیرها روی کاشی – دوره هخامنشی

 
شكل   2 -12:

 تقارن انتقالی – نقش سربازان جاويدان روی کاشی، دوره هخامنشی

 تقارن انعكاسـیـ  در تقارن انعکاس��ی شکل و یا فرم نسبت به 
صفحه ای تقارن دارد و مانند آنس��ت که تصویر یکس��وی در آئینه 
واق��ع در آن صفحه در س��وی دیگر ایجاد ش��ده باش��د. انواع این 
قرینه سازی در تاریخ هنرها و فنون ایران بسیار فراوان است. یکی از 
انواع آثاری که این نوع تقارن در آن بکار رفته و از باورهای مذهبی 
مردمان باستان سرچشمه می گرفته موجودی بوده است به صورت 
انس��ان و یا حیوانی که با دو دس��ت دوباشندة دیگر را در دو طرف 
از یکدیگر دور نگهداشته و دو وجود اخیر گاهی نماینده پلیدی ها 
و ناپاکی ها بوده اند. تقارن انعکاس��ی در معماری دوره هخامنش��ی 
نیز در سرستونها که عبارت از دو سرگاو مقدس هستند، و نیز در 
نقشهای گاوهای بالدار به چشم می خورد. تکرار عناصر ساختمانی 
در دوره های اس��المی نیز خود نوعی از تقارن انعکاس��ی بش��مار 

می رود. همچنین در نقاشی های این دوره و دوره های پیش می توان 
ویژگی های اینگونه قرینه سازی را به روشنی به چشم دید.

 

شكل 3 -12: 
تقارن انعكاسی – پالن خانه، سه هزار سال پیش از میالد

شكل 4 -12:  تقارن انعكاسی – نقش دو شیر بالدار با سر انسان و 
نشان فروهر، دوره هخامنشی

 

 شكل 5 -12: تقارن انعكاسی – از مفرغهای لرستان مربوط به قرن هفتم 
و هشتم قبل از میالد – در اين نقش دو بز مشغول خوردن درخت مقدس 
هستند. )گدار 2( – توجه می شود که برای ايجاد تقارن انعكاسی در شكل 
پای چپ يك حیوان و پای راست حیوان ديگر به جلو گذاشته شده است.

شكل 6- 12: تقارن انعكاسی – گور صخره ای – دوره مادها
در تاری��خ فنون و هنره��ای ایران تقارن انعکاس��ی در فضا نیز با 
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مقیاس های بزرگ جلوه گری کرده است. از خانه های کوچکی که 
در هزاره چهارم پیش از میالد ساخته شده است گرفته تا کاخهای 
عظیم هخامنش��ی، اشکانی، ساسانی و مسجدهای بزرگ اسالمی 
می توان جلوه های تقارن انعکاس��ی را یافت. در این آثار، بنا دارای 
صفحه تقارن بوده و بخش��هایی از بنا نس��بت آن به صفحه تقارن 
داش��ته اند. این تقارن گرایی درس��اختمان را نه تنها در بناها بلکه 
در پلها و س��دهای باس��تانی نیز می توان یافت. نمونه آشکار این 
نوع قرینه سازی در پل خواجو که یکی از نقاط اوج صنعت و هنر 
پل سازی است انجام گرفته است. شکل عمومی این پل ها در فضا 

دارای دو صفحه تقارن عمود بر هم است. )شکل 7- 12 (.

  

شكل2 - 7 
 تفاوتهای جزئی که در اینجا به چشم می خورد از علل فنی زائیده 
شده و مسلماً قصد سازنده و مهندسی بر هم زدن تقارن عمومی 
نبوده اس��ت. نمونه های دیگر از تقارن انعکاسی در فضا شامل فرم 
گنبدها و مناره های »دوطرف« آنهاست. وجود »دو« مناره )مناره 
در اصل به معنای جایگاه آتش( توجیهی فنی ندارد و به احتمال 
زی��اد روحیه تقارن گرای��ی ایرانیان بوده ک��ه موجب خلق چنین 

بناهایی، که در نمای اصلی کاماًل متقارن باشند، گشته است.
تق��ارن دورانی � تقارن دورانی تقارنی اس��ت که در آن یک ش��کل 
ب��ا دوران حول محوری به اندازه زاوی��ه معینی بر خودش منطبق 
می شود. اندازه این زاویه معرف درجه تقارن است. تقارن دورانی یکی 
از کهن ترین نوع قرینه سازی است که در هنر و فنون ایران باستان به 
کار برده شده است. نقاشی های روی ظروف سفالی از تمدنهای اولیه 
در بس��یاری از موارد دارای تقارن دورانی هستند که از تکرار دوران 

نقش جانوران، گیاهان و یا اشکال هندسی حاصل گشته اند.
تق��ارن دوران��ی در معماری ای��ران نیز در طی تاری��خ فنی مورد 
توجه س��ازندگان بوده اس��ت. گنبدها که در اصل دارای ش��کل 
دورانی هس��تند مثالی بس��یار قدیمی از این مورد می باشند، که 
تاریخ س��اختن آنها تا به امروز به طور پیوس��ته ادامه یافته است. 
س��بک معماری چهارتاقی که اصاًل ایرانی اس��ت نیز دارای تقارن 
دورانی با زاویه تقارن 90درجه اس��ت. گونه های ویژه از ش��کل با 
تقارن دورانی شکلی است که بیننده در آن جهت دوران را حس 
می کند. با مشاهده چنین شکلی به نظر می رسد که آن تصویر بنا 
بر احساس دوران می کند. آثار زیادی در تاریخ تمدن ایران وجود 
دارد که در آن این نوع تقارن با هوشیاری آفریننده آن نسبت به 
احس��اس حرکت در بیننده به کار رفته است. خورشید مهمترین 
پدیده ای بود که در تاریخ تصویر آن به ترتیب فوق مجسم گردیده 

است. گردونه مهر که نمایانگر باورهای مذهبی ایرانیان بوده شامل 
تصاویری است که دارای تقارن دورانی با جهت می باشند. همین 
شکل بعدها در دوران اسالمی در قالب کاشی کاری هایی که روی 

آنها تصاویر مربع توخالی نقش شده نیز مرتباً بکار رفته است.

                  شكل 8 - 12                        شكل 12-9

شـكل 8 -12:  تقارن دورانی و انعكاسـی – نقش روی ظرف طالئی مربوط به سده 
هفتم پیش از میالد که در حسنلو )در ناحیه سلدوز، در جنوب درياچه ارومیه( مرکز 
تمدن مانا به دسـت آمده است. )گدار – 2(. اين نقش دارای تقارن دورانی چهارگانه 
است و زاويه دوران 90 درجه می باشد. تقارن دورانی اين نقش ضمناً دارای جهت نیز 

هست. اين تصوير از تقارن انعكاسی دوگانه نیز برخوردار می باشد.

شـكل 9 -12: تقارن دورانی و انعكاسـی – از گنجینـه زيويه مربوط به 
قـرن هفتم قبل از میالد و دوره سـكائی ها )گدار – 2(. نقش دور دارای 
تقارن دورانی هفتگانه اسـت و زاويه تقارن آن هفت سـیصد و شصتم 
درجه می باشـد. نقش داخل دارای تقارن شـانزده گانه بـا زاويه تقارن  
سـیصد و شصت شانزدهم درجه است. اثر ضمناً دارای تقارن انعكاسی 

نیز می باشد.

تقـارن مرکب � با ترکیب خصوصیات تق��ارن دورانی، انتقالی و 
انعکاس��ی با یکدیگر می توان تعداد بی شمار از اشکال و اجسامی 
را یاف��ت که دارای تقارن مرکب باش��ند. تاری��خ فنون و هنرهای 
ایران سرشار از آثاری است که دارای تقارن مرکب هستند. اشکال 
و اجس��امی که در آنه��ا نظم و هماهنگی  و تق��ارن بکار رفته از 
قدیمی تری��ن دوران تم��دن در ایران زمین یافت ش��ده  اند و این 
سنت در ادوار بعد نیز دنبال گشته است. اینکه چرا هر هنرمند و 
صنعتگری برای خویش فرم خاصی با درجات تقارنی مخصوص به 
خود انتخاب می کرده است، پرسش عمده ای است که قابل بررسی 
است. اشکال و یا اجسام با انواع تقارن در طبیعت فراوانند؛ و البته 
همین اش��کال الهام بخش هنرمن��دان بوده اند. نقش گل نیلوفر با 
دوازده پر که در کلیه آثار هخامنشی به چشم می خورد یک شکل 
با تقارن دورانی اس��ت و در عین حال مجس��م کننده هوشیاری و 
توجه هنرمندان به جزئیات می باشد. در بسیاری از موارد نیز خود 
هنرمند و صنعتگر نیروی آفریننده خویش را ظاهر نموده و اشکال 
و یا اجس��امی پدید آورده که الزاماً همانندشان در طبیعت یافت 
نمی شده است. نقشهایی که روی سفالهای اولیه به جای گذاشته 
ش��ده نمونه هایی از این خالقیت و اس��تقالل فکری هستند. این 
نقشها با آنکه در انواع درجات تقارنی برخوردارند بیشتر به صورت 
مطلق و نمادین ترس��یم گشته اند و گاهی با تعمق بسیار می توان 
دریافت که قصد و ه��دف هنرمند از آفرینش آن نقش بخصوص 
چه بوده اس��ت. در بس��یاری از آثار هنری اجسام با تقارن مرکب 
که بدین صورت حاصل گردیده، در عین آنکه نشان دهنده تقارنی 
مرکب است، نمایشگر ویژگی های هر یک از انواع تقارن ساده نیز 
هس��ت. آثاری از این قبیل حاکی از آنند که هنرمند و صنعت گر 
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همواره می خواس��ته است اثرش هماهنگ باشد و برای رسیدن به 
این هدف پیش از هر چیز به تقارن روی می آورده اس��ت. ش��اید 
کمتر اثر باس��تانی را بتوان یافت که در آن تمام قس��متهای شکل 
یا جس��م توس��ط هنرمند و صنعتگر به نحوی »پر« نش��ده باشد. 
سفالهایی که از هزاره ششم پیش از میالد مسیح در ایران ساخته 
و روی آنها نقاشی می شده است و آثار عظیم هخامنشی، اشکانی، 
ساس��انی و اس��المی همگی از این روند فکری حکایت می کنند. 
چنین به نظر می رس��یده که فض��ای »خالی« بیش از حد در یک 
ش��کل یا جس��م موجب از بین رفتن هماهنگی فرمی آن می شده 
اس��ت؛ پس هنرمند و صنعتگ��ر تا آنجا که می توانس��ته از خالی 
گذاش��تن فضاها دوری می کرده است. باید افزود که پر کردن فضا 
همواره بدان معنی نبوده است که در آن اشکال با جزئیات فراوان 
ایجاد گردد بلکه اش��غال فضا بیشتر با ایجاد نقشهای بسیار ساده 
نیز انجام می گرفته است. در دوران اسالمی بوده است که این روند 
فکری تشدید گردیده و به صورت ایجاد نقشهای با جزئیات زیاد و 

ریز در اشکال و اجسام جلوه گری نموده است.

تقارن با وزن و رنگ

تقارن گرای��ی در تاریخ تمدن ایران تنها با ایجاد فرمهایی که ظاهراً 
از قوانین تقارن پیروی کنند، جلوه گر نبوده اس��ت. دس��تیابی به 
وجوده��ای هماهنگ و متقارن در تاریخ ایران دارای ابعاد وس��یع 
دیگری نیز بوده اس��ت. به طور خالصه بای��د گفت که هنرمندان 
و صنعتگران این س��رزمین برای وصول ب��ه چنین وجودهایی در 
جهات گوناگون گام برداشته اند. هدف از این جستجوها همواره آن 
بوده است که اثر و پندار آفریده شده هماهنگ و زیبا باشد. یکی از 
وسایل رسیدن به این هدف، بهره وری از اصول هماهنگی و تقارن 
بوده که در آن، وجودهای آفریده ش��ده بر دس��ت هنرمند از انواع 
تقارن برخوردار می شده اند. از وسایل دیگر ایجاد هماهنگی و نظم 
و تقارن، استفاده از »وزن« و »رنگ« بوده است.رویهمرفته، تقارن 
با وزن تقارنی است که در آن دو جزء یک شکل یا جسم با یکدیگر 
مس��اوی نیستند، بلکه یکی از آنها از بخشهایی تشکیل می شود که 
مجموعه آنها در نظر بیننده هم ارزش و مساوی با جزء دیگر از شکل 
یا جسم است. نمونه های این نوع قرینه سازی نیز در تاریخ تمدن ایران 
فراوان است. عالوه بر آثار هنری و صنایعی مانند سفالکاری و نساجی 
به مثالهای فراوانی از قرینه سازی با وزن در معماری و ساختمان سازی 
برمی خوریم. از جمله، س��ازندگان ایرانی در ه��ر دوره تاریخی بنای 
خود را همانطوری که ساخته می شد »تصحیح« می کردند و در آن 
تغییراتی می دادند. این تصحیحات و تغییرات از آنجا قابل توجه بوده 
و هست که در بنا با مقیاس واقعی بهتر می توانسته اند آهنگ را ارزیابی 
کنن��د. در این مراحل بوده که به حکم ضرورت افزون بر بهره وری از 
انواع تقارن انعکاسی و دورانی و انتقالی از تقارن وزنی نیز برای ایجاد 

هماهنگی و زیبایی کمک می گرفته اند .)2(
استفاده از رنگ برای ایجاد تقارن و هماهنگی در تاریخ هنر ایران 
وجه��ی دیگر از تاریخچه تقارن گرایی و زیبایی جویی را تش��کیل 
می داده اس��ت. به گمان بسیاری از پژوهندگان، کمتر مردمی در 
جهان به اندازه ایرانیان به کیفیات رنگ و اثرات آن هوش��یاری و 
آشنایی داشته اند. گروهی بر این عقیده اند که نگرش ویژه و مداوم 
ایرانیان به رنگ از موقعیت جغرافیایی ایران زمین ناشی شده است. 
چنین گفته ش��ده که ایرانیان برای تکمیل و رنگ آمیزی طبیعت 

نسبتاً یکنواخت اطراف خود به رنگ توسل جسته اند. دلیل توجه 
ب��ه رن��گ در تاریخ ایران هرچه بوده موجب گش��ته تا ایرانیان از 
دورترین ایام، رنگ را در زندگی و هنر خویش به کار برند. کاربرد 
رنگ قرمز در تمدن س��یلک مربوط به هزاره پنجم پیش از میالد 
و انواع رنگ در دوره های بعدی نمایانگر پیش��ینگی و پیوس��تگی 
تاریخچه رنگ و رنگ آمیزی در ایران اس��ت. رنگ آمیزی از دوران 
پیش از تاریخ در ایران رواج داشته است و در ادوار بعدی در هنر 
و فنون نس��اجی و معماری و کاش��ی کاری ب��ه نقطه اوج خویش 
رس��یده است. بدیهی اس��ت که با توجه ویژه ایرانیان به تقارن و 
هماهنگ��ی، همواره از رنگ نیز برای رس��یدن ب��ه فرمهای زیبا و 
موزون استفاده می شده است. رنگ آمیزی اشکال و اجسام آنها را 
در طبقه اجسام و اشکال متقارن با وزن قرار می داده است. با بکار 
بردن انواع رنگ، تقارن هندسی اهمیت اصلی خویش را از دست 
می داده و با »تقارن احساس��ی« جایگزین می ش��ده است. بدین 
ترتیب با اس��تفاده از انواع رنگ می توانسته اند به مقیاس و اندازه 
شکل بیافزایند و یا از آن بکاهند. هنر ایران باستان و به خصوص 
هنر اسالمی سرشار از نمونه هایی است که در آنها رنگ در نهایت 
درجه تکامل هنری و فنی در اشکال هندسی بکار رفته، و تلفیق 
این دو بوده که به ش��کل و جسم نهایی عالی ترین درجه موزونی 

و تقارن را بخشیده است.

تقارن سه وجهی
چنانچه یک جسم و یا پدیده سه بعدی که در فضا دارای نوعی 
تقارن اس��ت در یک صفحه به صورت دو بعدی ترس��یم ش��ود 
شکل دوبعدی به دس��ت آمده متقارن نخواهد بود. اینکه نقش 
دوبعدی دارای تقارن خاصی نیس��ت نباید موجب آن گردد که 
جس��م و یا پدیده س��ه بعدی را غیرمتقارن بدانیم. در واقعیت 
ام��ر تقارن س��ه بعدی به تصوی��ر دوبعدی نیز وابس��ته خواهد 
گردید. این نوع تقارن را می توان قرینه س��ازی در »پرسپکتیو« 
نامی��د. در هنر ایرانی به نقش��های فراوانی برمی خوریم که این 
نوع تقارن در آنها به خوبی مجس��م گردیده است. در سفالهای 
باس��تانی و در مفرغ های لرس��تان متعلق به س��ده های هفتم و 
هش��تم پیش از میالد و در سنگتراش��ی های دورانهای مختلف 
تاریخ��ی و نیز در نقاش��ی های ایرانی به انواع این قرینه س��ازی 
برخوردمی نماییم. یکی از موضوع های این نقش��ها، قهرمان و یا 
ایزدی اس��ت که با دو دس��ت دو جانور را مغلوب و به هوا بلند 
کرده اس��ت. بدیهی اس��ت که در ذهن هنرمند در واقعیت امر 
در فضای س��ه بعدی ای��ن صفحه دارای تقارن انعکاس��ی بوده 
اس��ت. معذالک، چنانچه هنرمند تح��ت زاویه ای به این صحنه 
می نگریس��ته و آن را تصویر و یا نقش می نموده ش��کل حاصله 
تقارن انعکاس��ی خود را از دس��ت می داده اس��ت. ب��ا توجه به 
ای��ن مطلب و با در نظر گرفتن تقارن در پرس��پکتیو اس��ت که 
می توان بس��یاری از آثار باستانی ایران را جزء و وجه دیگری از 

فرهنگ قرینه س��ازی در این س��رزمین به ش��مار آورد.

1- تقارن انعکاسی، تقارنی است که در آن یک نیمه جسم و یا شکلی نسبت به 
نیمه دیگر آن مانند تصویری در آئینه باشد. 

2- یک ترازو مثالی فیزیکی برای تقارن »وزنی« به شمار می رود. در مواردی نیز 
ممکن است به کمک رنگها و یا شکلهای هندسی حالتهایی را در ذهن القا کرده 

که یک جسم نامتقارن را متقارن بنمایاند.
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صنع��ت احداث در اکثر کش��ورهای جهان اساس��ی ترین بخش 
اقتصاد آن کشور ها را تشکیل می دهد و توسعه کشورها در گرو 
عملکرد این صنعت اس��ت. صنعت احداث کش��ور ما در تاریخ پر 
ت��الش خود زمانی موفق بوده که نیروی انس��انی آموزش دیده را 
ب��کار گرفته و زمانی ناموفق بوده، خصوصا در پروژه های پیچیده 
صنعتی و در رقابت با رقبای خارجی، که نیروی انس��انی آموزش 
دیده در اختیار نداش��ته یا بکار نگرفته اس��ت. برای توسعه پایدار 
نمی توان هی��چ اولویتی را برابر با تامین نیروی انس��انی آموزش 

دیده تصور نمود.
در س��ال های اخیر دست اندرکاران صنعت احداث بیش از پیش 
ض��رورت انتقال دانش و تجربه به عوامل این صنعت را احس��اس 
نموده و به ل��زوم ایجاد مراکزی بمنظور ارتق��ای دانش و مهارت 
فردی پی برده اند. تش��کیل موسس��ه تحقیق و توس��عه صنعت 
احداث )2( و تاس��یس پژوهش��کده صنعت احداث  حاصل توجه 
ب��ه انجام پژوهش و آموزش بمنظور ارتقای توانمندی برای رقابت 
پذیری و ماندگاری بنگاه ها در راستای توسعه پایدار بوده است. در 
عین حال گویای این نکته است که صنعت احداث امر آموزش را 
منحصرا وظیفه حکومت و در تعهد دولت نمی داند و بعنوان یک 

مسئولیت صنفی تلقی می نماید. )3( 
مسیر اجرای پروژه ها، که در واقع جامه عمل پوشاندن به تعهدات 
طرف های قراردادهاس��ت، ندرتا بدون اخت��الف نظر و گاه طرح 
ادعاها و دعاوی س��پری می گردد. چنانچه مراحل تنظیم، تنفیذ، 

اجرا و تحویل یک قرارداد بدرستی طی شود، یعنی:
1( قرارداد بطور عالمانه و مبتنی بر اصول حقوقی تنظیم شود،

2( طرف های قرارداد به حقوق و تکالیف خود آش��نا باش��ند و به 
آنها عمل نمایند،

3( روش های ح��ل اختالفات احتمالی در قرارداد بخوبی در نظر 
گرفته شود،

در آن ص��ورت تعه��دات طرف ها بموقع و طبق مش��خصات و در 
چارچوب هزینه پیش بینی شده به انجام می رسد و در صورتی که 
ایفای تعهدات دچار مش��کل گردد راهکار رفع مشکل مشخص و 

مسیر آن هموار خواهد بود.
دس��تیابی به ش��رایط ف��وق زمانی ام��کان پذیر خواه��د بود که 
طرف  های این قرار دادها اعم از کارفرما، مش��اور و پیمانکار اطالع 
کافی از مباحث حقوقی داشته و به مسایل قراردادی اشراف داشته 
باشند. مقاله حاضر به لزوم آموزش حقوقي دست اندرکاران اجرای 
قراردادهای س��اخت و حل و فصل اختالفات ناش��ی از اجرای این 
قرارداده��ا اعم از قضات، وکال و مهندس��ین مي پردازد. از رهگذر 
چنین آموزش��ي اوالً از بروز دعاوی مختلف و انباشت تعدادباالی 
پرونده هاي اختالف جلوگیری خواهد شد زیرا طرف هاي قرارداد 
هنگام عقد قرارداد نسبت به مسایل حقوقي ناظر بر روابط فیمابین 
واقف بوده و نیز در صورت بروز اختالف با روش و سیر مراحل حل 
و فصل آنها آشنا خواهند بود، ثانیاً رسیدگي به پرونده ها در زمان 
مناس��ب مقدور خواهد شد، ثالثاً احکام صادره از رواني و شفافیت 

الزم برخوردار خواهد بود. 
با آموزش مباحث حقوقی- قراردادی می توان به میزان زیاد از بروز 
اختالفات پیش��گیری کرد و در صورت بروز اختالفات در حداقل 
زمان ممکن آنها را رس��یدگی و حل و فصل نمود. پیش��گیری از 
ایجاد اختالفات به مراتب ساده تر و کم هزینه تر از طرح و رسیدگی 
به آنهاس��ت. زیرا پس از بروز اختالف زم��ان زیادی صرف حل و 
فص��ل آن می گردد و از آنجا که گذش��ت زم��ان موجب کهنگی 
اختالف می ش��ود امکان جمع آوری و ارائه مستندات کامل فراهم 

ضرورت آموزش حقوق قراردادهاي ساخت
 دکتر علی اکبر نجفی

 معاون مهندسی شرکت بلندپايه
کارشناس رسمی دادگستری

مقدمه
آمـوزش گسـتره بزرگـی از فراينـد هـای 
 گوناگـون يـاددادن و يـاد گیـری را در بـر 
مـی گیرد. آدمی در واقـع از اوان کودکی به 
کسب دانش و مهارت می پردازد بنحوی که 
در اين روند بطور دائمـی بر توانائیهای خود 
که ناشـی از دانستن به مفهوم عام آن است 
می افزايد. قابلیت فراگیری انسـان به او اين 
امكان را می دهد که با اسـتفاده از دانسته های 
خويش بـرای خود هـدف تعريـف کند، در 
راستای آن هدف برنامه ريزی نمايد، روش های 

مناسب رسیدن به هدف مورد نظر را انتخاب نموده و اقدام الزم برای دستیابی به هدف تعريف شده را انجام دهد. 
امروزه عالوه بر تعلیم و تربیت)1(  آموزش کالسیك مبتنی بر علوم پايه، تعلیم و تربیت آموزش های فنی و حرفه ای 
با هدف افزايش معلومات و مهارت ها در يك زمینه خاص و برای گروهی معین بصورت يك نگرش زيرسـاختی در 
مباحث توسـعه در آمده است. بدين ترتیب امر آموزش علمی بعنوان يك ضرورت اصلی برای توسعه همه جانبه و 

انتقال مهارت ها بعنوان يك نیاز عملی برای ارتقای بهره وری همه صنعت ها اهمیت می يابد.
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نش��ده و مسایل جنبی دیگر و پیچیدگی های ناشی از ماهیت این 
اختالفات نیز به آن اضافه می گردد. همه این عوامل باعث تحمیل 
هزینه های مالی به طرفین دعوی می ش��ود که در صورت آشنائی 
ایش��ان به قوانین و روش های حل و فصل دعاوی این محظورات 

به حداقل می رسد. 
عن��وان این دوره هاي آموزش��ي را مي توان "حق��وق قراردادهاي 
س��اخت" نامید و تعریف زیر را ب��راي آن در نظر گرفت: "حقوق 
قراردادهاي ساخت بخشی از علم حقوق است که با مسایل مربوط 
به س��اختن ساختمان به معني عام مرتبط است و گستره بزرگي 
از موضوعات حقوقي را دربر مي گیرد از قبیل قراردادها، تضامین، 
گارانتي ه��ا، حب��س مال یا وثیق��ه، مناقصات، ادعاه��ا، تاخیرات، 

خسارات و قراردادهاي مشاوره". )4(   

ضرورت آشنائی دست اندركاران صنعت ساخت 
با قوانين مرتبط

غالب اختالفات بوج��ود آمده در روند اجرای قراردادها را می توان 
ناشی از عوامل زیر دانست:

1( ضعف در تدوین متن قرارداد
2( برداشت ناصحیح از عبارات قرارداد

3( عدم پیروی از نص قرارداد
در همه عوامل فوق عدم آش��نائی با قوانین موجود، اعم از قوانین 
کش��وری و قوانین بین المللی، نقش اصل��ی را دارد. زیرا چنانچه 
تدوین کنندگان و مجری��ان یک قرارداد به قوانین موجود احاطه 
داش��ته باش��ند، نه تنها در تنظیم مفاد قرارداد بطور جامع و مانع 
عم��ل می نمایند، بلک��ه در حین اجرای ق��رارداد به علت اطالع 
از قوانی��ن، روح حاک��م بر قرارداد را درک و برداش��ت های کامال 
مس��تدل و قانونی از مف��اد قرارداد می کنن��د. همچنین به علت 
اش��راف به قانون و دانستن تبعات حقوقی ناشی از عدم پیروی از 
نص قرارداد، مفاد ق��رارداد را نصب العین قرار داده از آنها تبعیت 

کامل می نمایند.
لذا یکی از اهداف آموزش مورد نظر بایستی آشنائی دستاندرکاران 
صنعت س��اخت با قوانین موجود باش��د. بدین منظور الزم است 
فلس��فه و مبانی حق��وق به ویژه حقوق خصوصی تفهیم ش��ود و 
قوانی��ن حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق کیفری تا آنجا که با 
قرارداد های صنعت س��اخت مرتبط است توضیح و تحلیل گردد. 
در صورتی جوهره انبوه قوانین موجود درک می ش��وند که همراه 
با موارد واقعی دعاوی تدریس گردند و از مثال های قابل فهم در 

ارائه آنها بهره گیری شود.
چنانچه مراجع اختصاصی رس��یدگی به اختالف��ات قرارداد های 
ساخت، اعم از مراجع کارشناسی، داوری و  قضائی تاسیس گردند، 
عالوه بر اصالح شرایط عمومی پیمان ها، بایستی آئین های مربوطه 
نی��ز تدوین گردند. ب��رای رجوع اختالف به کارش��ناس و هیئت 
کارشناس��ی دستورالعمل الزم تهیه ش��ود. هم چنین برای رجوع 
به داوری ش��رایط رجوع، نحوه انتخ��اب داوران، نحوه صدور رای، 
نحوه اعت��راض به رای صادره و باالخره نح��وه اجرای رای داوری 
مشخص گردد. نهایتا برای رجوع به محاکم قضائی آئین دادرسی 
کامل تدوین شود. در صورت عملی شدن این موارد، آموزش کلیه 
دست اندرکاران بمنظور تسلط بر این قوانین یا الاقل اطالع آنها از 

مطالب ضروری اجتناب ناپذیر خواهد بود.   

لزوم تشكيل دوره هاي تخصصي 
نگارن��ده در مقال��ه ای دیگ��ر )5(  ضرورت رس��یدگي به دعاوي 
س��اختماني بصورت ویژه از طریق تشکیل مراجع اختصاصی این 
امر را تش��ریح و دالیل چنین ضرورتی را بیان نموده است. وجود 
انواع مختلف قراردادها و پیچیدگي هاي روابط فیمابین طرف هاي 
قرارداده��ا اقتض��ا مي نمای��د که از یک س��و قض��ات دادگاه های 
رسیدگی کننده از امور مهندسي و قراردادی ساخت اطالع نسبی 
داش��ته و از سوي دیگر مس��ئولین عقد و اجراي قراردادها اعم از 
کارفرما، مش��اور و پیمان��کار ملزم به اط��الع از مباحث حقوقي- 

قراردادي گردند. 
از آنج��ا ک��ه روز به روز تع��داد و حجم ریال��ي قراردادها افزایش 
مي یابن��د و قراردادها تخصصي تر مي ش��وند، لزوم رس��یدگي به 
دعاوي ناش��ي از اجراي این قرارداده��ا بصورت تخصصي بیش از 
پیش احساس مي گردد. همانگونه که رسیدگي به دعاوي خانواده 
یا مطبوعات بصورت ویژه انجام میشود، ضروري است که رسیدگي 
به اختالفات و دعاوي قراردادهاي س��اختماني نیز از این پس در  

نهادهای قضائی ویا داوری خاص صورت پذیرد. 
بدیهي است در صورت رجوع به نهاد داوری خاص، به علت وجود 
داوران مسلط به مسایل تخصصی اینگونه قراردادها، وصول به یک 
راه ح��ل عادالنه و صدور یک رای صائب بمراتب عملی تر خواهد 
بود. در صورت رجوع به دادگاه های خاص تقدیم دادخواس��ت ها 
سهل تر، دوره رس��یدگي در محاکم خاص کوتاهتر، رسیدگي به 
دع��اوي تخصصي ت��ر و احکام صادره به ص��واب و صالح نزدیک 
تر خواهد بود. تش��کیل چنین دادگاههاي ویژه اي ضرورتاً تربیت 
قضات و وکالي آش��نا به مسایل مهندسي و کارشناساني مطلع از 

مباحث حقوقي را طلب مي نماید.
تش��کیل دوره هاي حقوق س��اخت برای دس��ت اندرکاران مسایل 
حقوقی- قراردادی و بکارگیری آموزش دیدگان این دوره ها فواید 

زیر را در بر خواهد داشت:
ال��ف( تنظیم قراردادهای های س��اخت بصورت جام��ع و مانع و 

منطبق با قواعد حقوقی
ب( پیشگیری از بروز اختالفات قراردادی )به مراتب ساده تر و کم 

هزینه تر از طرح و رسیدگی به آنها(
ج( طرح صحیح موارد اختالف، رس��یدگی تخصصی، حل و فصل 
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مناسب تر اختالفات 
د( اجرای روان تر آرا و احکام صادره

این دوره ه��ا مي تواند بصورت جداگانه براي اهداف زیر تش��کیل 
شوند: 

الف ( آش��نایي حقوقدانان با مباحث حقوق��ي و فني قراردادهاي 
ساخت

ب ( آش��نائي مهندسین و مس��ئولین عقد قراردادهاي ساخت با 
مباحث حقوقي اینگونه قراردادها 

مطالب درس��ي هر یک از دو حالت ف��وق با دیگري تفاوت دارد و 
با توجه به اطالعات قبلي هر گروه ش��کل مي گی��رد. این دوره ها 
متناس��باً مي توانند در دانشکده هاي حقوق یا دانشکده هاي فني 
ایجاد ش��وند و دروس هر دوره بر اس��اس دانس��ته هاي هر گروه 
تنظیم و تدریس گردند. پیش��نهاد این است که دوره کارشناسی 
ارشد با گرایش حقوق قراردادهای ساخت در دانشکده های حقوق 
تاسیس گردد. در دانش��کده های فنی که دارای گرایش مدیریت 
س��اخت هس��تند، در بدو امر واحدهائی به آشنائی با کلیات علم 
حقوق، قوانین جاری و مباحث قراردادی اختصاص یافته و سپس 
در صورت اقتضا نس��بت به تاس��یس دوره کارشناس��ی ارش��د با 
گرایش مدیریت امور قراردادی ساخت اقدام گردد. دوره اخیرالذکر 
کارشناسان و مدیرانی را تربیت خواهد نمود که با اطالع از مسایل 
حقوقی- قراردادی و اش��راف به مسایل مهندسی فواید فوق الذکر 

را محقق خواهند نمود.  
عالوه بر دید کالن که فوقاً تش��ریح گردید ، صرف نظر از تشکیل 
یا عدم تشکیل مراجع داوری اختصاصی یا محاکم خاص رسیدگي 
به دعاوي قراردادهاي س��اخت، تش��کیل دوره ه��اي کوتاه مدت، 
ب��دون اعطاي مدرک دانش��گاهي تحصیالت تکمیل��ي و اکتفا به 
ص��دور مدرک حضور دردوره، مي توان��د در ارتقاي دانش حقوقي 
دست اندرکاران اینگونه قراردادها بسیار مفید و نتیجه بخش باشد. 
ش��رکت کنندگان در دوره های پیش گفته که حقوقدانان و افراد 
ش��اغل در بخش هاي کارفرمائي، مش��اوره و پیمانکاري خواهند 
بود، در این دوره هاي آموزشي به تناسب نوع دوره با مباحث زیر 

آشنائي خواهند یافت :
1- قوانین مرتبط با قراردادهاي ساخت

2- روش هاي ارجاع و اجراي قراردادهاي ساخت
3- شرایط عمومي و خصوصي قراردادهاي ساخت

4- مفهوم مسئولیت در قراردادهاي ساخت 
5- روش های جبران خسارت در قرارداد های ساخت

6- روش هاي حل اختالف در قراردادهاي ساخت
موض��وع های مورد بحث در چنی��ن دوره اي در ادامه مقاله ارائه 
و پیش��نهاد مي گردد. تنظیم محتواي مطالب تحت سرفصل هاي 
مزبور نیازمند کارکارشناس��ي قابل توجهي اس��ت ک��ه به عهده 
تیمي متشکل از حقوقدانان و مهندسین خواهد بود. خوشبختانه 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار تمایل اولیه 
ب��راي تدوین محت��وا و پیگیري مقدمات برگ��زاري دوره "حقوق 
قراردادهاي ساخت" را نموده است. بدین ترتیب شکل گیری دوره 
های کوتاه مدت توسط این دانشکده بمنظور آشنایي حقوقدانان 
با مباحث حقوق��ي و فني قراردادهاي س��اخت ممکن گردیده و 
تاس��یس دوره کارشناس��ی ارش��د با گرایش "حقوق قراردادهاي 

ساخت" در آینده امکان پذیر به نظر می رسد.

نقش تشكل هاي صنعت ساخت
در حال حاضر تشکل هائي در زمینه هاي مختلف صنعت ساخت 
در کشور ما وجود دارند که قدمت برخي از آنها به بیش از نیم قرن 
میرس��د. احتماالً قدیمي ترین آنها سندیکاي )انجمن( شرکتهاي 

ساختماني و موثر ترین آنها شاید پنج انجمن صنفي زیر باشند: 
1- انجمن شرکتهاي ساختماني 

2- انجم��ن صنفي ش��رکتهاي پیمانکار تاسیس��ات و تجهیزات 
صنعتي ایران 

3- جامعه مهندسان مشاور ایران
4- انجمن صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي ایران 

5- انجمن شرکتهاي مهندسي و پیمانکاري نفت ، گاز و پتروشیمي
پنج انجمن صنفی فوق الذکر در قالب موسس��ه تحقیق و توسعه 
صنع��ت احداث با ماموری��ت ارتقاء کیفیت فعالیت ها و توس��عه 
توانمندی های شرکت های فعال در صنعت احداث گرد هم آمده 
اند. رفع نیازهای مشترک اعضا برای ایفای نقشی سازنده و مستمر 
در برنامه های توس��عه پایدار و بدل ش��دن آن ها به شرکت هائی 

ماندگار از اهداف موسسه است. )6(
موسس��ه بمنظور رف��ع نیازهای پژوهش��ی و آموزش��ی مدیران 
و کارکنان س��ازمان ها و ش��رکت های عضو، پژوهشکده صنعت 
اح��داث را ب��ا هدف تولید عل��م کاربردی و تروی��ج آموزش های 
تخصصی تاس��یس نموده است. باوجود تالش های صورت گرفته 
برای اخذ مجوزها و شکل دهی پژوهشکده به نظر می رسد آنگونه 
که شایسته موسسه فراگیر تحقیق و توسعه بوده، این پژوهشکده 
جایگاه واقعی خود را احراز نکرده اس��ت. احتماال تعریف و تکمیل 
پروژه های تحقیقاتی به علت مسائل مالی دستخوش فترت شده 
و شاید سیاست برگزاری دوره های آموزشی راسا توسط موسسه، 

امکان رشد و پویائی را برای پژوهشکده فراهم ننموده است.
از آنجائیکه اساس��نامه پژوهشکده تش��کیل دوره های منتهی به 
م��درک تحصیالت تکمیلی را من��ع نموده )7(  ارائ��ه دوره های 
کوتاه مدت آموزش��ی با هدف آشنائي مهندسین و مسئولین عقد 
قراردادهاي س��اخت در ش��رکت های عضو انجم��ن ها با مباحث 
حقوق��ي اینگونه قراردادها می تواند در دس��تورکار پژوهش��کده 
قرارگیرد. بدین منظور الزم است برنامه سطح بندی شده ای برای 
آموزش حقوق قراردادهای س��اخت توسط اساتید ذیصالح تدوین 
و به ش��رکت های عضو اطالع رسانی ش��ود تا دست اندرکاران به 

تدریج در این دوره ها شرکت نمایند. 

موضوعات پيشنهادي دوره حقوق قراردادهاي ساخت 
آنچه در پی می آید فهرستی از موضوعات قابل طرح دوره حقوق 
قرارداد های س��اخت اس��ت که به منظور دریاف��ت نقطه نظرات 
خوانندگان محترم درج می گردد. نویسنده تقاضا می کند صاحب 
نظ��ران با توجه به تجربه و دانش خوی��ش راهنمائی های الزم را 
از طریق س��ردبیر محترم مجله برای نویسنده ارسال نمایند تا در 
تدوین روش و محتوای ارائه مطالب دوره مورد استفاده قرار گیرد.

1- کلیات حقوق
1-1- فلسفه حقوق

1-2- مبانی و قوانین حقوق مدنی
1-3- مبانی و قوانین حقوق تجارت
1-4- مبانی و قوانین حقوق کیفری
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 pedagogy-1
2-   همچنین مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاء الدین ادب.

3- در بیانیه ماموریت موسس��ه تحقیق و توس��عه صنعت احداث آمده: "در حوزه آموزش، موسس��ه، بااعتقادبه نقش ممتاز و کلیدی منابع انسانی در 
 فرایند توسعه پایدار، ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی ایرانی را از طریق تاسیس و راه اندازی مجتمع های آموزشی، به عنوان پلی برای کاربردی کردن

 آموخته ها و تربیت انسان های آموزش دیده حرفه ای، با بهره گیری از روش های موفق بین المللی و فناوری های نوین پی می گیرد." 

 Construction law is a body of Law that deals with matters relating to building construction and related fields. It" .  
 covers a wide range of legal issues including contract law, bonds and bonding, guarantees and sureties, liens and
other security interests, tendering, construction claims and related consultancy contracts." Wikipedia, the free ency-
clopedia, http://en.wikipedia.org

5- "ضرورت تشکیل مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختالفات قراردادهاي ساخت" ، نشریه پیام آبادگران، شماره 288 ، مهرماه 1390، صفحات 
30 الی 37

6- فراز اول بیانیه ماموریت موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث.
 7- بموجب تبصره ذیل ماده 2 اساس��نامه مراکز پژوهش��ی "مرکز مجاز نیس��ت دوره های آموزشی بلند مدت را که به اعطای مدرک تحصیلی منجر

 می شود ارائه کند".

2- روش های ارجاع کار
2-1- برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و دو مرحله ای
2-2- برگزاری مناقصه محدود یک مرحله ای و دو مرحله ای

2-3- استعالم قیمت
2-4- ترک تشریفات مناقصه 

2-5- بررسی قانون برگزاری مناقصات
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گزارش كمیسیون قوانین و مقررات 
کمیسیون قوانین  ومقررات در آذر ماه اقدامات زیر را عملی نموده 
و موضوعات و بحث ها و دس��تور کارهایی هم از سوی هیأت مدیره 
محترم ارجاع گردیده  که در برنامه آتی خود جهت بررس��ی قرار 

داده است.
از موضوع��ات  و بحث های کمیس��یون در این ماه، بررس��ی اصل 
44قانون اساس��ی و واگذاری کار به بخش خصوصی و نحوه انجام 
این موضوع و تفسیر اصل 44 بود. نوع واگذاری شرکتهای دولتی 
به بخش خصوصی که از نوع انتقال درصدی سهام می باشد و پدید 
آمدن نوعی از ش��رکت ها که نه خصوصی هس��تند و نه دولتی )با 
تعریفی که از دولت داریم( و مشکالتی که بخش خصوصی در این 

موضوع واگذاری ها دارد.
- در جلس��ات این ماه کمیسیون قوانین ومقررات از روند بررسی 
"آئین نام��ه تضمین برای معامالت دولتی" و اقدامات انجام ش��ده 
قبلی در کمیس��یون و حضور نماینده کمیس��یون اقای مهندس 
وفائ��ی در جلس��ات ش��ورای هماهنگ��ی و س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی و ارائه نظرات کمیس��یون و انجمن و دفاع از نظرات 
مطرح گردید و گزارشی در این خصوص آقای مهندس وفائی بیان 
نمودند. کمیس��یون در جواب نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در م��ورد انتخاب مش��اور جهت بازنگ��ری در آئین نامه تضمین با 
موض��وع  "معیارهای ارزیابی کیفی مش��اوران" و  "امتیاز آنها" و  
"روش محاس��به امتیاز"  و "ش��رح کلی خدمات"، پس از بحث و 
بررس��ی در نهایت نظرات در قالب یک نامه تهیه و پس از امضاء 
دبیر محترم انجمن به سازمان معاونت و برنامه ریزی ارسال گردید.
- بررس��ی "قانون  آئین دادرسی کار" از مو ضوعاتی است که در 
دستور کار کمیس��یون جهت اظهارنظر در مورد آن از سوی دبیر 

محترم قرار گرفته و در حال بررسی است.
- بررس��ی تغییرات "نظام فنی و اجرائی کش��ور" موضوعی است 
ک��ه با انتخاب کارگروه 4 نفره از اعضاء هیأت مدیره محترم آقایان 
مهندسین مس��عودی، دادمان، خاوران، کنگانی تشکیل شده که 
باتفاق کمیسیون قوانین و مقررات بررسی مفصل انجام می گیرد و 

این بحث نیز از موضوعات آتی کار کمیسیون می باشد.
      

                 سیامك مسعودی  
  رئیس کمیسیون قوانین و مقررات

      
      

گزارش کمیسیون امور اقتصادي و بانك ها 

کمیس��یون اقتصادي و بانک ها موارد ذیل را در جلس��ات آبان ماه 
براي تحقق برنامه هاي مصوب خود در دس��تور کار داش��ته و در 
تالش براي دستیابي به اهداف و برنامه هاي خود که حل مشکالت 

اعضاء است،  مي باشد.
1. کمیس��یون اقتص��ادي و بانکها در ادامه بررس��ي تأمین منابع 
مالي پروژه ها که از اهم برنامه ها و اهداف کمیس��یون مي باش��د با 
دعوت از دکتر بهمن آرمان به عنوان کارشناس و مشاور اقتصادي 
در خص��وص راهکارهاي تأمین منابع مال��ي پروژه ها و دگرگوني 
ساختاري در بازار سرمایه و سرمایه گذاري در طرح هاي زیربنایي 
پیرو جلس��ه اي که با هیأت مدیره انجمن داشتند. جهت عملیاتي 
نم��ودن موضوع و پیگیري جهت حصول نتایج اقدام به تش��کیل 
جلس��ه نم��ود که در خص��وص منابع مختلف از جمل��ه فاینانس 
خارج��ي، LCریالي و بودج��ه و اوراق مش��ارکت بحث و گفتگو 
نمودند. از جمله پیش��نهادهاي مهم این جلسه جهت استفاده از 
منابع غیر از بودجه براي پروژه ها 1� اوراق مش��ارکت بود و جهت 
جذاب تر شدن خرید اوراق مش��ارکت استفاده از سوبسید دولتي 
براي اوراق بود و 2� دومین پیش��نهاد مطرح ش��ده در این جلسه 
پیمانکار مالک طرح گردد و به نس��بت سهم خود از محصول آن 

بهره برداري کند که نیاز به بررسي بیشتر این پیشنهادات دارد.
2. جه��ت عملیات��ي کردن اه��داف خود در همکاري ب��ا بانکها و 
موضوعات��ي که در این همکاري ها مورد درخواس��ت اعضا انجمن 
مي باش��د ب��ا چندین بانک در ح��ال مذاکره و پیگیري تش��کیل 
جلس��ات جهت دریافت خدمات بانکي و تسهیالت بهتر مورد نیاز 
اعضا مي باش��د که در این مورد نشس��تي با نمایندگان سرپرستي 
منطقه مرکزي بانک صادرات تهران برگزار نمود که درخواس��تها 
اعالم گردید و منتظر ارائه بس��ته پیشنهادي بانک مي باشد که در 
صورت تفاهم و برآورده کردن درخواستها و نیاز اعضا از سوي بانک 

نتایج آن اعالم مي گردد.
3. در بررس��ي علل عدم هم��کاري اعضاي انجم��ن در خصوص 
اطالعات درخواس��تي در موارد مختلف، کمیسیون جهت ارتباط 
فع��ال با اعضا مصمم اس��ت ب��ا انتقال اخبار و اطالعات از س��وي 
انجمن ضمن تقوی��ت روابط في مابین، در بروزرس��اني از آخرین 
اخبار اقتصادي و تحوالت در ضوابط و ش��رایط و روشهاي اجرائي 
و خدمات بانکي اقدام نماید که با ایجاد بولتن خبري ش��روع بکار 

نموده و این موضوع در حال انجام است.
               بهمن دادمان
رئیس کمیسیون اقتصادي و بانكها   

گزارش کمیسیون فني 
اهم اقدامات کمیسیون فني، ش��ناخت و بررسي نیازهاي جامعه 
پیمانکاري اس��ت؛ که در این مقطع موارد آن از سوي هیأت مدیره 

انجمن و به شرح زیر در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
الف – آنالیز فهرست هاي بها

ب – فهرست هاي بهاي سال 1390
پ – شاخص هاي تعدیل

ت – ضریب باالسري

گزارش كميسيون هاي انجمن در آذرماه
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ج – بررس��ي راه حله��اي جبراني هزینه هاي ناش��ي از تغییر نرخ 
حامل هاي انرژي در قراردادهاي فاقد شرایط پرداخت تعدیل

آنالیز فهرست هاي بها
در بررس��ي و تهیه آنالیزهاي واقعي و اجرایي فهرست هاي بها در 

جلسات اخیر کمیسیون اقدامات زیر انجام گردیده است.
1. ادامه بررس��ي و تهیه آنالیز ردیفهاي داراي اختالف در فصول 
1 و 4 فهرس��ت بهاي سدسازي و برنامه ریزي جهت تنظیم آنالیز 
س��ایر فصول و با اس��تفاده از اعضاي متخصص و فعال در اجراي 
پروژه هاي سدس��ازي، که در این ارتباط، شرکتهاي پگا، الندآب و 

تابلیه کمیسیون را یاري مي دهند.
2. تکمی��ل آنالیز ردیفهاي فهرس��ت بهاي ابنی��ه متعاقب تنظیم 
آنالیزهاي انجام شده در سال 1387 و اقدام جهت دریافت نظرات 
همکاران، بررس��ي، جمع بندي نظ��رات و نتیجه گیري و نیز اقدام 
جهت تهیه آنالیز ردیفهاي س��ایر رش��ته هاي مهم در دستور کار 
کمیس��یون قرار گرفته است. در خصوص توجیه روش هاي آنالیز، 
کمیس��یون اقدام به تش��کیل کارگاه آموزش��ي با شرکت رؤساي 
کارگاه ها مي نماید. کمیته تجزیه بها )زیرمجموعه کمیسیون فني( 
با استفاده از خدمات اعضاي جدید در تخصص هاي مرتبط،  نسبت 

به بررسي آنالیز فهرستهاي مهم اقدام مي نماید.

فهرست هاي سال 1390
1. فهرس��ت هاي تنظیمي انجمن در چهار رش��ته ابنیه، راه و باند 
فرودگاه، آبیاري و زهکش��ي و سدس��ازي مربوط به سال 1390، 
جهت بررس��ي و اعالم نظر اعضا، سازمانها و ارگانها ارسال گردیده 
اس��ت و اینک بررس��ي بازخورد آن در جلس��ات کمیس��یون در 
دس��ت انجام مي باش��د. ضمناً برنامه ریزي جهت بررسي ردیف ها، 
سرفصل ها و کلیات و ضریب باالسري در فهرست هاي سال 1390 
سازمان که توسط شورایعالي فني جهت اظهارنظر کارفرمایان داده 

شده است از موارد در دست انجام کمیسیون مي باشد.

شاخص هاي تعديل سه ماهه هاي اول و 
دوم سال 1390

از دیگر اقدامات کمیسیون، برنامه ریزي مشخص و مستمر جهت 
تولید شاخصهاي تعدیل است که در این رابطه شاخص دوره هاي 
س��ه ماهه اول و دوم سال 1390 محاس��به و ارائه گردیده است. 
مضافاً نمایندگان انجمن در جلس��ات دفتر نظام فني و اجرایي در 
خصوص نحوه محاس��به و نرخ عوامل مؤثر در آن توضیحات الزم 

را ارائه نموده اند.

ضريب باالسري
ب��ا توجه به اقدامات س��ازمان در خصوص درخواس��ت اعالم نظر 
در نس��خه پیش نویس فهرست بهاي س��ال 1390 از دستگاه هاي 
اجرایي و اعالم ضریب باالسري به میزان 1/25 در ضوابط فهرست 
بها، کمیس��یون نیز در این ارتباط بررس��ي هاي اولیه در خصوص 
چگونگ��ي مباني ضری��ب باالس��ري را بعمل آورده اس��ت و قرار 
اس��ت ضریب باالسري متناس��ب و منطقي در رشته هاي مختلف 
)پروژه هاي کوچک و بزرگ، در تهران و شهرستان، و در رشته هاي 
مختلف و....( و باتوجه به هزینه هاي مترتب باالس��ري محاسبه و 
اعالم گردد. اعضاي کمیسیون جهت پروژه هاي نمونه و در دست 
اجراي خود اقدامات مقدماتي را به عمل آورده و بررسي هاي نهایي 

در دست تکمیل است.

بررسي راه حل هاي جبراني هزينه هاي 
ناشي از تغییر نرخ حامل هاي انرژي در 
قراردادهاي فاقد شرط پرداخت تعديل

اقدامات به عمل آمده در این ارتباط منجر به دریافت پیش نویس 
بخشنامه از دفتر نظام فني و اجرایي گردید که پس از بررسي در 
کمیته هاي مربوطه، نسخه مربوط به اعالم نظرات انجمن، تحویل 

نمایندگان انجمن جهت انجام اقدامات مرتبط گردید.
سید ابراهیم شريعت
رئیس کمیسیون فني
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  پاگرد

نشانه يك جامعه زنده
بزرگ��ي در خاطراتش مي نویس��د: دوس��تي داش��تم که مرد 
نکته سنجي بود و روزي به من گفت: وقتي بچه بودم خانه مان 
نزدی��ک ریل قطار بود و هرگاه که قطار رد مي ش��د بچه ها با 
انواع سنگ به جان قطار مي افتادند. اما وقتي قطار مي ایستاد، 
جملگ��ي مات و مبهوت عظمت و بزرگي مي ش��دند و احترام 

عظیمي براي آن قائل مي شدند.
من حیران این مطلب بودم تا وقتي بزرگ شدم و وارد اجتماع 
ش��دم دیدم این قانون کلي جامعه ماس��ت، هر کس��ي و هر 
چیزي تا وقتي س��اکن است مورد احترام است و مورد تعظیم 
و تجلی��ل قرار مي گیرد. اما همی��ن که به راه افتاد و یک قدم 
برداشت، نه تنها کسي کمکش نمي کند بلکه باران سنگ است 
که به طرف او پرتاب مي شود این نشانه یک جامعه مرده است، 
ولي یک جامعه زنده براي کساني احترام قائل است که متکلم 

هستند نه ساکت، متحرکند نه ساکن، با خبرند نه بي خبر.
****

دسـت شكسـته کار مي کند، ولـي دل شكسـته کار 
نمي کند. »مثل ايراني«

 يك دوسـت خـوب به اندازه صدقـوم و خويش ارزش 
دارد. »مثل فرانسوي«

  دوسـت خـود باش تا ديگران هم دوسـت تـو گردند.
 »مثل اسكاتلندي«

  دوسـت همـه کـس، دوسـت هیـچ کسـي نیسـت. 
»مثل فارسي«

نیكـي را در ديگران و بدي را در خودت جسـتجو کن. 
»مثل انگلیسي«

زلیخا مرد  از  اين حسرت که يوسف گشت زنداني
پشـیماني  آرد  بـاز  کـه  کاري  کنـد  عاقـل   چـرا 

»مثل فارسي«
جوان به امید زنده است و پیر با خاطرات.

»مثل فرانسوي«
پاي دونده همیشـه چیزي به دسـت خواهـد آورد ولو 

اينكه خار باشد. »مثل کانادايي«
****

هجرت
با آب ديده آمد و با ديده آب رفت

خت و ات التهاب رفت الماس دل گدا
د لحظه بود بيتابيش ادامه ي بيدا

رد اضط���راب لحظ���ه ي بي اضط���راب رف���ت
رد بغض هجرتش پل گل واژه مي شكست

وقتي ز شيب افصله اه رپشتاب  رفت
بشكفت داغ الله هب باغ جواني اش

شب بوي انشكفته ز دور شباب رفت
ديو دمان ظلمت شب نعره مي زند

فرياد نور و انله دود از حباب رفت
رد پهندش���ت خاط���رش آواز س���رو ب���ود

زان رو  ز پهنه اهي دگر انتخاب رفت
بشكست اقمت قلم، انديشه الل شد

آنگه كه رد تالطم خواب كتاب رفت
   »مهدي ربقي«

پاگرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و اين پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    

بشـر در جسـتجوي آرامش و آسايش 
اسـت. بي خبـر از اينكه بـراي چالش 

آفريده شده.  »جان ذاگوال«
نداشـتن هـدف بـراي زندگـي مانند 
دريانوردي کردن بدون نقشـه اسـت.  

»ناپلئون هیل«
نبـوغ چیـزي نیسـت جـز اسـتعداد 
سرشـار براي صبر و تحمل.  »بنجامین 

فرانكلین«
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قصيده آبي خاکستري سياه
رد شبان غم تنهايي خويش

عابد چشم سخنگوي توام
م���ن رد ای���ن اتريک���ي

من رد این تیره شب جانفرسا
زارئ ظلمت گيسوي توام

گيسوان تو رپيش���انتر از انديشه ي من
گيسوان تو شب بي پايان

جنگل عطرآلود
شکن گيسوي تو

موج ردياي خيال
کاش با زورق انديشه شبي

از شط گيسوي مواج تو من
بوهس زن رب سر هر موج گذر مي کردم

کاش رب این شط مواج سياه
همه ي عمر سفر مي کردم......

آرذ ، دي 1343 - حميد مصدق
شعراهي اتبناك از انديشه اهي پاك

سبوي حافظه سرشار
و باز رزيش بارانکي ست روشن بار

ردین بالغت سبز
حضور روشن ايجاز قطره رب لب ربگ

و بالهاي نسيم از نثار باران رت

خيال آمدنت ديشبم هب سر مي زد

نيامدي كه ببيني دلم چه رپ مي زد

هب خواب رفتم و نيلوفري رب آب شكفت
خيال روي تو نقشي هب چشم رت مي زد

شراب لعل تو مي ديدم و دلم مي خواست

هزار وسوهس ام چنگ رد جگر مي زد

زهي اميد كه کامي از آن داهن مي جست
زهي خيال كه دستي رد آن كمر مي زد

رديچه اي هب تماشاي باغ وا مي شد
دلم چو مرغ گرفتار بال و رپ مي زد

تمام شب هب خيال تو رفت و مي ديدم

كه پشت رپده ي اشكم سپيده سر مي زد
     »هوشنگ ابتهاج )ساهي(«

سبوي خاطره لبرزي مي رسد از راه
هب ه���ر چ���ه مي بين���م

د جوي و ردخت رد امتدا
ري از واژه دوباره ساغ

مي دهد سرشار
 »شفيعي كدكني«  م. سركش

تمركز بر هدف
استادي چهارشاگرد احساساتي داشت. روزي 
از آنها خواست که یاد بگیرند جلوي زبان خود 
را نگه دارند. س��پس تمرین��ي براي تمرکز به 
آن��ان داد که براس��اس آن بای��د چندین روز 

سکوت مي کردند.
روز اول هیچ یک از آن چهارنفر صحبت نکرد. 
در س��کوت غذا مي خوردند، در سکوت تمرکز 
و تعمق مي کردند و بر س��کوت مي خوابیدند. 
روز دوم نیز با س��کوت آغاز شد، اما خدمتکار 
از روي عمد یا ناآگاهانه فراموش کرد که براي 

یکي از آنان چاي بریزد.
ش��اگرد س��ر او فریادزد: )پس چ��اي من چه 

شد؟(
ش��اگرد دوم خنده اي کرد و گف��ت: )حاال تو 

سکوت خود را شکستي!(
داد:  هش��دار  دو  آن  ب��ه  ش��اگرد   س��ومین 

) دوستان!  قرار بود ما سکوت کنیم(
و ش��اگرد چهار با تکبر گفت: )من تنها کسي 

بودم که حرف نزدم(
نکته: راز موفقیت این است که وقتي هدفي را 
براي خود انتخاب کردیم به چیزي جز هدف 
فکر نکنیم. تمام ذکر و فکر ما هدفمان باش��د 
و به هر آنچ��ه در اطرافمان در حال رخ دادن 
است، به شرایطي که پیش مي آید، و به آنچه 
دیگران مي گویند،وانمود کنیم که نش��نیده و 

ندیده ایم.

اهي پاكناك از اند
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منابع انرژی زمين گرمايی
ایسلند یکی از کشورهای خاص می باشد و همان طوری که از نامش پیداست، آب و هوای بسیار سردی دارد. از نظر زمین شناسی، این کشور 
در امتداد بلندی های کف اقیانوس اطلس قرار دارد؛ در نتیجه منطقه ای با آتشفشان های فعال است. مردم ایسلند، روش بسیار هوشمندانه 
را برای اس��تفاده از حرارت حاصله از فعالیت های آتشفش��ان پیدا کرده اند تا بتوانند س��رمای این سرزمین را تحمل کنند. آنان با استفاده از 

انرژي زمين گرمايي
نويسندگان: فاطمه جعفربیگلو- سیدمحمدموسوی روحبخش کارشناسان کپكو 

معرفي 10 ناحیه امیدبخش توسط مرکز انرژي هاي نو وزارت نیرو، طي فعالیتهاي انجام شده از سال1374

اشـاره: بهره گیري از نیروگاه هاي انرژي هاي زمین گرمايي سالهاست که مورد توجه کشورها براي تأمین انرژي هاي 
گرمايي قرار گرفته اسـت. براي اولین بار کشـورهاي آمريكا و شـوروي سـابق بـه اين فكر افتادنـد که از وجود 
نیروگاه هـاي انرژي هاي زمین گرمايي براي اسـتفاده در حوزه هاي مختلف صنعتـي،  اجتماعي بهره گیري نمايد. با 
خروج اين طرح از حالت سـري و محرمانه، سـاير کشـورها نیز راغب شدند از اين انرژي گسـترده و فراوان براي 
تأمین امكانات گرمايشـي سـود جويند؛ به همین دلیل کشـورهايي که در مناطق جغرافیايي سردسیر کره زمین 
قرار گرفته اند نسـبت به اين انرژي بسـیار حساس هسـتند و در اولويت هاي برنامه ريزي ها و سیاست گذاري هاي 
خود به اين تكنولوژي اهمیت بسیار بااليي قائل هستند. بنابراين نیروگاه هاي انرژي زمین گرمايي در کشور ما نیز 
مي تواند جايگزين استفاده از منابع فسیلي حامل هاي انرژي شود و مابه التفاوت ذخیره حامل هاي انرژي مي تواند 
در فرآورده هايي که داراي ارزش افزوده باالتري هسـتند مورد بهره گیري قرار گیرد لذا بحث انرژي زمین گرمايي 
زمینه هاي علمي و فني مورد نیازي اسـت که پرداختن به آن در اولويت مي باشـد. ضمن تشـكر از مديريت روابط 
عمومي و امور بین الملل شـرکت کندوکاو انرژي پارس در ارسـال اين مقاله وزين که مي تواند در اين زمینه بسیار 

راهگشا باشد، نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پیام آبادگران را به آن جلب مي نمائیم.
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آب گرم شده توسط سنگ های آتشفشانی؛ خانه های خود را 
گ��رم می کنند و برای گرم ک��ردن گلخانه ها؛ نیز از این منبع 
انرژی اس��تفاده می کنند. در ایس��لند، بیشتر برق مصرفی از 

بخار حاصل از فعالیت های آتشفشانی تولید می شود.
در تم��ام دنیا، درجه حرارت زمین ب��ا عمق افزایش می یابد. 
از نظ��ر تئوری الاق��ل، در همه نقاط زمی��ن مي توان با حفر 
چاه های عمیق؛ آب را در زمین به گردش در آورد و از حرارت 
درون زمین به نحوی اس��تفاده نمود. ولی چنین کاری بسیار 
مشکل و گاهی غیرعملی است. برای استفاده از این حرارت، 
ب��ه بهینه ترین وجه، بخار زمین گرمایی باید دمایی در حدود 
200 درجه یا گرم تر باش��د. در بیش��تر نقاط دنیا، حفاری ها 
باید به 5 تا 7 کیلومتر برس��د که بتوان به حرارتی نزدیک به 
200 درجه در اعماق رس��ید. برای عملی ساختن یک طرح 
زمین گرمایی و استفاده از انرژی مربوطه باید بتوان به درجه 
حرارت های نزدیک به 200 در اعماق در حدود 3 کیلومتری 

از سطح رسید.
ب��رای این منظور، ب��ه یک مخزن طبیعی آبه��ای زیرزمینی 
که توس��ط س��نگ های داغ گرم می ش��ود، نیاز داریم. اغلب 
آتشفشان های دنیا و فعالیت های ماگمایی، نزدیک به حاشیه 
صفحات تکتونیکی رخ می دهند. در کشورهایی نظیر نیوزلند، 
فیلیپین، ژاپن، ایتالیا، ایسلند و غرب ایاالت متحده از انرژی 
زمین گرمایی استفاده می شود. متأسفانه کل انرژی حاصل که 
از این نوع منابع به دست می آید؛ آنچنان عظیم نیست و امروزه 
انرژی زمین گرمایی تنها به صورت ناحیه ای قابل اس��تفاده و 
با اهمیت می باش��د. این س��وال مهمی اس��ت که آیا چنین 
ش��رایطی در آینده با آگاهی بیشتر از مسائل زیست محیطی 
تغیی��ر خواهد کرد یا خیر؛ بس��یاری از مناطق آتشفش��انی 
فعالند و اس��تفاده از انرژی موجود یا خطرهایی همراه است. 
مناطق دیگر نظیر پارک یلوستون )Yellowstone park(؛ 
مقدار زیادی ان��رژی زمین گرمایی تولید می کنند. اما اگر در 
این نق��اط چاه های بهره برداری از ان��رژی زمین گرمایی حفر 
ش��ود؛ آبفشان های مش��هور موجود در این پارک بدون شک 
خش��ک خواهند شد. در این زمینه آزمایشهای زمین گرمایی 
متعددی در ایاالت متحده آمریکا در حال انجام اس��ت. هدف 
از انجام این آزمایش ها، ایجاد میدان های زمین گرمایی است. 
در حاش��یه مناطقی که آتشفش��ان های خام��وش ولی هنوز 
گرم وجود دارد؛ محققان دو چاه عمیق به درون س��نگ های 
داغ حفر می کنند؛ س��پس س��نگهای گ��رم را در اثر انفجار 
می شکنند؛ بدین وسیله یک مخزن مصنوعی ایجاد می شود و 
با پمپ کردن آب به درون چنین مخزنی؛ بخار آب به دست 
می آید. اولین آزمایش، تا حدی موفقیت آمیز بوده است. یکی 
از دشواری های اصلی در این روش، جریان پیدا نکردن آب به 
صورت یکنواخت به داخل سنگ های گرم است؛ در نتیجه آب 
از مجاری باریک جریان می یابد و سنگ های در تماس با آب، 
به سرعت سرد می ش��وند. آزمایش هایی نظیر آزمایش فوق، 

در فرانسه، انگلستان و کشورهای دیگر در حال انجام است.
سنگهای داغ در بس��یاری از نقاط دنیا وجود دارند و فراوانی 

آنها بیش از گسترش میدان های با بخار طبیعی زمین گرمایی 
است. چنانچه جریان حرکت آب در سنگهای داغ با مشکالتی 
نظیر موارد فوق مواجه نشود یا این قبیل مشکالت حل شوند؛ 
ان��رژی زمین گرمایی ممکن اس��ت در آینده نقش مهمی در 

برآوردن نیاز انسان به انرژی ایفا کند. 

سيستم های زمين گرمايی
زمین مقدار زیادی ح��رارت دارد که مقداری از آن از ابتدای 
تاریخ زمین به جا مانده و مقداری از آن توسط واپاشی عناصر 
رادیواکتیو ایجاد شده اس��ت. این حرارت، به آرامی به طرف 
خارج زمین در حین سرد شدن آن تشعشع می یابد؛ اما تحت 
ش��رایط طبیعی، میزان فرار حرارت از زمین به اندازه ای کند 
صورت می گیرد که حتی قابل لمس نیست. اگر حرارتی که در 
طول یک سال در یک مترمربع از زمین فرار می کند، جمع آوری 

شود، می تواند دو گالن آب را به درجه جوش برساند.

منابع زمين گرمايی
ماگمایی که به س��مت س��طح زمین در حال صعود اس��ت، 
مواد داخل زمین را به س��طح می آورد. حرارت حاصله از سرد 
ش��دن ماگما، آبهای س��طحی زیر زمین را گرم می کند. این 
پدیده، اساس پدیده زمین گرمایی است. آب گرم شده توسط 
ماگما، در س��طح زمین ظاهر می شود و به صورت آبفشان و 
چشمه های آب گرم تظاهر می کند، این امر نشان دهنده منبع 
حرارت نزدیک به سطح می باشد. شواهد دیگر مبنی بر وجود 
س��نگهای داغ در عمق، با اندازه گی��ری دقیق جریان حرارت 
به س��مت س��طح به دس��ت می آیند. تولید حرارت در درون 
زمین تنها تا حدودی شناخته شده است. البته ما می دانیم که 
مناطقی بیشتر با آتشفشانها و فرآیندهای زمین ساختاری در 
ارتباطند. بنابراین جریان حرارت زیاد و فعالیت های ماگمایی 
ب��ا یکدیگر و نیز با مرزهای تکتونیکی صفحات همراهند. لذا 
بیش��تر مناطقی که انرژی زمین گرمایی را مورد استفاده قرار 

می دهند، در نزدیکی این مناطق قرار دارند.
سیس��تم  چندی��ن  زمین شناس��ی  معیاره��ای  براس��اس 
زمین گرمایی برای تأمین انرژی تش��خیص داده ش��ده است. 
مطالعات انجام ش��ده توسط شرکت ایتالیایی اتل )1983( و 
غضبان )1379 و1380( منطقه سبالن، دماوند، خوی و ماکو 
را جزء مناطق با پتانسیل باال از نظر کاربرد و استفاده از انرژی 
زمین گرمایی معرفی کرده است. مطالعات اخیر توسط غضبان 
)1379( در منطقه سیس��تان و بلوچستان، منطقه تفتان را 
نی��ز منطقه ای با الویت باال معرفی نموده در حالی که منطقه 
تکاب )غضبان 1379 ( سیستمی قدیمی می باشد که ضمن 
دارا بودن پتانس��یل زمین گرمایی، طالزایی نیز در آن صورت 

گرفته است. 

كاربرد انرژی زمين گرمايی
اینک��ه ان��رژی زمین گرمایی دقیق��اً چگونه ب��ه کار می رود، 
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به میزان گرما و حرارت سیس��تم بس��تگی دارد. تنوع و گس��تره 
حرارت ایجاد ش��ده توسط زمین به حدی است که می توان آن را 
جهت استفاده های گوناگون بکار گرفت. )شکل 7-14(، در بعضی 
مناطق، آبهای زیرزمینی گرم می شوند، اما گرما به اندازه ای نیست 
ک��ه بخار ایجاد کند. با این حال، درجه حرارت آب ممکن اس��ت 
ب��رای گرم کردن منازل قابل اس��تفاده باش��د )60 تا 90 درجه(. 
چنین آب گرمی ممکن است در داخل خانه ها به گردش درآید و 
موجب گرمایش شود. چنین کاربردی در کشورهایی نظیر ایسلند 
و روسیه وجود دارد. مطالعات انجام شده توسط غضبان )2000( 
چنی��ن موردی را در کاربرد ان��رژی زمین گرمایی در مورد منطقه 
دماوند مطرح کرده اس��ت، در بعضی مناطق دیگر، گرمای آب به 
اندازه ای اس��ت که به بخار تبدیل می ش��ود. بخار به دست آمده، 
نظیر بخار حاصله از فعالیتهای صنعتی است که در اثر سوخت های 
فسیلی ایجاد می ش��وند و برای تولید برق از آن استفاده می شود. 
بزرگترین ایس��تگاه تولیدکننده برق از ان��رژی زمین گرمایی، در 
کالیفرنیا واقع است که از سال 1960 شروع به فعالیت کرده است 
و نزدیک به 2 میلیون وات الکتریسیته ایجاد می کند. ایستگاه های 
دیگر ب��رق از انرژی زمین گرمای��ی، در کش��ورهای ایتالیا، ژاپن، 
مکزیک، فیلیپین و نقاط دیگر واقع شده اند. به طور کلی، در دنیا 
در حدود 40 ایستگاه تولید برق از انرژی زمین گرمایی وجود دارد. 

 

مالحظات زيست محيطی نيروگاه های زمين گرمايی
اس��تفاده از انرژی زمین گرمایی، از نظر اقتصادی بس��یار مقرون به 
صرفه اس��ت و به طور کلی عاری از آلودگی اس��ت. مقداری از گاز 
س��ولفور که از منابع ماگمایی ایجاد می ش��ود، ممکن است با بخار 
مخلوط شود، اما این گاز را نمی توان به عنوان گاز سمی قلمداد کرد 

و در مقایسه با زغال و نفت قابل اغماض است. عالوه بر این، استفاده 
از این نوع انرژی، خاکستر یا مواد رادیواکتیو یا منوکسیدکربن که 
از س��وخت های فسیلی ایجاد می شود، به همراه ندارد. آبهای گرم، 
ممکن است با مسائلی همراه باشند. این نوع آبها دارای مواد محلول 
هستند که ممکن است موجب پوسیدگی لوله ها شوند، همچنین 
در اثر نش��ت از مخزن زمین گرمایی و اختالط با آبهای زیرزمینی 
س��بب آلوده ش��دن این آبها گردند. بعضی اوق��ات، این مناطق با 
نشست زمین نیز همراهند، در مناطقی نظیر مناطق زمین گرمایی 
در زالندنو، نشست زمین در حدود 0/4 متر در سال بوده است. این 
مسئله را با تزریق مجدد آب به داخل سیستم می توان از بین برد. 

محدوديت های استفاده از انرژی زمين گرمايی
با اینکه اس��تفاده از انرژی زمین گرمایی دشواری های کمی دارد، 
اما سه عامل عمده استفاده از این نوع انرژی را محدود می سازند، 
اول اینکه از هر منطقه با درجه حرارت باال )از نظر زمین گرمایی(، 
تنها برای یک دوره خاصی می توان استفاده کرد )نظیر ده ها سال( 
و بع��د از آن، می��زان ایجاد حرارت با نقص��ان همراه خواهد بود و 
میزان کس��ب انرژی کم خواهد شد. این مسئله بدین علت است 
که س��نگها به طور کلی قابلیت هدایت حرارتی زیادی ندارند. این 

ویژگی را با آزمایش زیر می توان نشان داد.
اگر رویه ای از سنگ را که در طول یک روز سرد در معرض آفتاب 
بوده است برگردانیم، طرف دیگر قابل لمس بوده و نشان می دهد 
که حرارت از س��نگ آن چنان عبور نکرده اس��ت. در یک منطقه 
زمین گرمایی با اس��تخراج آب گرم و بخار، آب س��رد در جای آن 
ق��رار می گیرد، این آب قبل از اس��تفاده باید گرم ش��ود. در وهله 
اول، گرم ش��دن آب به س��رعت صورت می گی��رد، اما در مراحل 
بعدی، س��نگهای نفوذپذیر سرد می ش��وند، به صورتی که آب در 
چرخه به کندی گرم خواهد ش��د. ه��ر چند حرارت ماگما از بین 
نمی رود، اما انتقال آن به داخل س��نگ های نفوذپذیر بس��یار کند 
خواهد بود. زمانی باید بگذرد تا اینکه سنگهای نفوذپذیر به اندازه 
کافی گرم شوند. محدودیت دوم انرژی زمین گرمایی، این است که 
منبع و نیز ایستگاه های تولید برق از حرارت زمین، ثابت هستند. 
گاز نفت، زغال و س��وخت های دیگر قابل حمل هستند و می توان 
آنه��ا را منتقل کرد. نیروگاه های زمین گرمای��ی را باید در جایی 
که س��نگ های گرم وج��ود دارند، قرار داد؛ چ��ون انتقال حرارت 
عملی نیست. بیشتر شهرهای بزرگ، از این قبیل انرژی ها دورند، 
البته مس��ئله مهم دیگر این است که این قبیل منابع انرژی، برای 

سوخت مصرفی در وسایط حمل و نقل قابل استفاده نیستند.
مناطق مناس��ب برای اس��تفاده از این انرژی، بسیار محدودند. به 
طور آشکار، مرزهای صفحات تکتونیکی مساحت بسیار کمی را در 
روی سطح زمین اشغال می کنند و بسیاری از این مناطق غیرقابل 
دسترس��ی هس��تند. )مناطقی که کف اقیانوس در حال گسترش 
اس��ت( بسیاری از این مناطق، چرخه آب های سطحی نیز ندارند. 
حتی مناطق قابل دسترس��ی نیز بدان شکل دارای آب در جریان 

نبوده و قابل استفاده نیستند. 
 

منابـع و مأخذ: انرژی های فسـیلی تألیف دکتـر فريدون 
غضبان 1388 چاپ دانشگاه تهران 

نقشه: مرکز انرژی های نو وزارت نیرو 
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دریاي خ��زر بزرگترین دریاچه کره زمین اس��ت که بین دو قاره 
آس��یا و اروپا قرار دارد و ح��دود 44درصد از ظرفیت دریاچه هاي 
دنیا را دربر مي گیرد. این دریاچه توس��ط کشورهاي ترکمنستان، 
قزاقستان، روسیه، جمهوري آذربایجان و جمهوري اسالمي ایران 
احاطه ش��ده اس��ت و براي توس��عه اقتصادي این کشورها نقش 

محوري دارد.
ان��واع ماهي کیلکا )kilka(، ق��زل آال )Salmon( و ماهي خاویار 
)Sturgeon( از مهمتری��ن مناب��ع غذایي پررون��ق دریاي خزر 
مي باش��د. این دریاچ��ه داراي 32میلیارد بش��که یعني 40درصد 

ذخایر نفت خاورمیانه را دارا مي باشد. 
البته ذخایر احتمالي این حوزه را حدد 
163 میلیارد بش��که برآورد کرده اند. 
در ح��ال حاض��ر ح��دود 350 ه��زار 
بش��که نف��ت از ه��زار )1000( حلقه 
چاه و یکصد )100( س��کوي نفتي آن 
استخراج مي شود. افزایش آب دریاي 
خزر حدود 220 س��انتیمتر در سطح 
دریا مي باشد و پیش بیني مي شود در 

سالهاي آینده به 3 متر برسد. 
از ویژگي ه��اي دریاي خ��زر، مي توان 
گفت که  عمق این دریاچه از شمال به 
جنوب افزایش مي یابد به طوري که در 
ناحیه شمالي عمق آن کمتر از ده متر و 

در قسمت جنوبي به 960 تا 1000متر مي رسد.
عوامل آلوده کننده دریاي خزر را مي توان به شرح زیر ارائه کرد:

1. ح��دود 80 درصد آلودگي این دریاچه مرب��وط به ورود جریان 
آب ولگا و سایر رودخانه هاي غرب از جمهوري آذربایجان مي باشد. 
رودخانه ولگا سالیانه 90 میلیون تن رسوب وارد دریاي خزر مي کند.
2. آلودگي هاي س��واحل باکو )Baku( و قزاقستان به حدي است 
ک��ه هیچ نژادي از آبزیان که اثر اقتصادي داش��ته باش��د در این 
مناط��ق وج��ود ندارد به طوري ک��ه با ورود س��الیانه 122هزار و 
250 ت��ن مواد زائد در آن، این آبزیان منقرض ش��ده اند. فقط در 
س��ال 1994 جریان ورود 588 میلی��ون مترمکعب از مواد زائد و 
پس��ماندهاي 40 کارخانه و پاالیش��گاه به دریاي خزر ثبت شده 

است که اکثریت آن پسماندهاي نفتي بوده است.
وس��عت دریاي خزر 436/000 کیلومترمربع، شامل حدود 1200 
کیلومت��ر طول و 220 تا 550 کیلومتر پهنا اس��ت، حجم آب آن 
افزون بر 77/000 کیلومترمکعب است. گودي آن در بخش شمالي 
10 متر، در بخش میاني تا 770 متر و گودترین نقطه آن در بخش 
جنوبي حدود 1000 متر است. سطح آب دریاچه حدود 26 تا 28 
متر )برحسب سالهاي مختلف( از سطح آبهاي آزاد پائین تر است.

ای��ن دریا از طریق ولگا و همچنین کانال ولگا – دن که مجهز به 
حوضچه هاي تنظیم س��طح آب و برقراري همترازي آب است به 

طور غیرمستقیم با دریاي بالتیک و سیاه ارتباط دارد.

هدایت س��االنه حدود ی��ک میلیارد و یکص��د میلیون مترمکعب 
فاضالب از رودخانه ها به دریاي خزر باعث شده است که اکسیژن 
موجود در آب به ش��دت کاهش یابد و موجب نابودي بسیاري از 
گونه ه��اي آبزیان گردد. الزم به توضیح اس��ت، بخش عمیق این 
دریاچه که در امتداد 760 کیلومتري سواحل جنوبي ایران گزارش 
شده است، محل زیست حدود 114 گونه و 63 زیرگونه و 14 نژاد 

از کمیاب ترین ماهیان مي باشد.
تلخي آب و کمبود اکسیژن در رودخانه هاي منتهي به دریاي خزر 
به ویژه در غرب مازندران س��بب شده است که برخي از گونه هاي 
ماهیان نظیر ماهي آزاد و س��فید در 
معرض انقراض قرار گیرند، در ضمن 
رود ولگا پس از گذشتن از 16 شهر 
و دریافت آلودگي ه��اي فراوان وارد 
دریاي خزر مي شود که اثرات بسیار 
ناگ��واري در میزان آلودگي این دریا 
دارد. ای��ن آلودگي ها ب��راي زندگي 
انسان نیز مش��کل آفرین شده است. 
به طوري ک��ه گزارش هاي دریافتي 
از مراکز پزشکي منطقه در مواردي 
اس��تفاده از آب این دریا باعث بروز 
بیماري هاي عفون��ي، روده اي، التور، 
هپاتیت و حصبه مي ش��ود. ذکر این 
نکته هم ض��رورت دارد که به دلیل 
باال بودن س��طح آب در منطقه  عم��اًل فاضالب هاي موجود در آن 
به طور مس��تقیم وارد دریا مي ش��ود.  چنانچه قباًل نیز اشاره شد 
اگر آلودگي هاي ناش��ي از اس��تخراج نف��ت و گاز از این دریا را به 
مجموع��ه فوق اضافه کنیم حجم و گس��تره این آلودگي بیش از 
پیش مش��خص و معین مي گردد و ناحیه زیس��ت محیطي آن به 
عنوان زنگ خطري به صدا درمي آید. از س��ویي ورود کشتي هاي 
نفتي و تجاري به بنادر ش��مالي کشور )نوشهر و انزلي( در تشدید 
آلودگي دریا س��هم بسزایي دارد. براي کاهش آلودگي این دریاي 
مهم، مي بایس��تي با ش��ناخت از عوامل آالینده سازوکارهاي الزم 
خنثي س��ازي به کار گرفته ش��ود و تالش هاي جدي به عمل آید 
لذا ضرورت دارد کلیه کش��ورهاي حاش��یه دریاي خزر با تشکیل 
س��تاد پاالیش دریاي خزر زمینه هاي الزم را فراهم کنند. در این 
مورد فرهنگ سازي از الویت هاي باالیي برخوردار است زیرا که در 
تحلیل نهایي، این انس��ان است که باید تصمیم بگیرد که محیط 
زیس��ت را دوس��ت بدارد و آن را پاک و س��الم نگه دارد تا زندگي 
خود و نس��ل هاي آینده را بر روي کره زمین و حاشیه این دریاي 
بس��یار مهم و حساس حفظ نماید. بنابراین استفاده هماهنگ در 
فرهنگ پذیري ب��ا بهره گیري از کوش��ش هاي حفاظت از محیط 
زیست  و زندگي دریاي خزر، مي بایستي به صورت یکپارچه توسط 
کلیه کشورهاي حاشیه این دریا )ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، 

جمهوري آذربایجان و ایران است( عملیاتي شود.

براي حفظ درياي خزر اقدام هاي ملي،  منطقه اي و جهاني الزم است
تهیه و تدوين : کمیسیون انتشارات
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فشار رواني یا استرس، واکنش جسماني و 
رواني در برابر محرک ها یا درخواست هاست. 
آنگاه که از شخص درخواستي مي شود که 
توان برآوردش را ندارد، فش��ار رواني پدید 
مي آید. انس��ان ها در موقعیت هاي مختلف 
دچار فش��ار رواني مي ش��وند. یک��ي از آن 
موقعیت ه��ا، محیط کار اس��ت. در محیط 
کار درخواس��تهاي مختل��ف ب��ه وی��ژه در 
قال��ب »بایدها« و »نبایدها« از ش��خص به 
عم��ل مي آید. ب��راي مثال، مدیر س��ازمان 
تصمیم مي گیرد ب��راي ایجاد فضاي اداري 
مناس��ب تغییرات��ي در فض��اي فیزیک��ي 
س��ازمان ایجاد کند، ولي در مکاتبه اي که 
با ش��هرداري منطقه به عمل مي آید از وي 
اکیداً درخواس��ت مي شود از دست زدن به 
چن��ان کاري خودداري کند. یا کارکنان به 
مدیر س��ازمان مراجعه مي کنند و به اصرار 
از او مي خواهن��د تغییرات��ي در افزای��ش 
می��زان دریافتي آن��ان به عم��ل آورد و..... 
موقعیت هایي نظیر موارد یادشده و بسیاري 
از موقعیت هاي دیگ��ر، مي تواند براي مدیر 

سازمان فشار رواني ایجاد کند.
در نوش��ته حاضر، راه هاي مختلف غلبه بر 
فشار رواني به شرح زیر پیشنهاد مي شود. 
1. بیدار شدن به موقع یا زودهنگام از خواب
2. آماده شدن پیشاپیش براي روزکاري آینده

3. پرهی��ز از پوش��یدن لباس��هاي تنگ یا 
چسبان

4. پرهیز از اتکا به داروهاي شیمیایي
5. عدم اتکاي صرف به حافظه
6. نپذیرفتن برخي پیشنهادها

7. داشتن کلید یدک
8. تمرین آمادگي در برابر آسیبهاي احتمالي 

برخوردها و تضارب کنشي در محیط کار
9. »نه« گفتن

10. اولویت بندي کردن امور زندگي
11. پرهیز از مراوده با افراد منفي نگر

12. استفاده بخردانه از زمان
13. ساده برگزار کردن وعده هاي غذایي

14. کپي گرفتن از نوشته هاي مهم
15. پیش بیني نیازها

16. تعمیر کردن ابزارهایي که به درس��تي 
کار نمي کنند

17. کمک خواستن براي کارهایي که انجام 
دادنش را دوست نداریم.

18. تبدیل کردن ی��ک کار بزرگ به چند 
کار کوچک

19. نگاه کردن به مس��ایل ب��ه عنوان امور 
چالش برانگیز

20. تالش براي نگریس��تن به چالش��ها از 
زوایاي مختلف

21. لبخند بر لب داشتن
22. زدودن پیچیدگي ها از زندگي
23. آماده شدن براي بارش باران

24. نوازش کردن کودک
25. پ��رورش یک حیوان دس��ت آموز )در 

صورت امکان(
26. محق دانستن خود براي پاسخ گفتن به 

همه سئواالت دیگران
27. قدم زدن در باران

28. آموزش ساختن بادبادک به یک کودک
29. درنظر گرفتن وقت آزاد روزانه براي خود

30. آگاهي از تصمیماتي که مي گیریم.
31. باور داشتن خود

32. عدم تلقین نکات منفي به خود
33. تصویر کردن موفقیت خود
34. پرورش حس شوخ طبعي

35. تمرین تنفس آرام
36. نگاه کردن به ستاره ها

37. خواندن شعر
38. گوش دادن به موسیقي هاي مالیم

39. متوقف کردن عادات بد
40. خرید گل براي خود

41. جلب حمایت دیگران
42. انجام دادن کارها با مالیمت

43. تماشاي آثار هنري
44. حفظ تناسب اندام و سر وزن بودن

45. پرورش گل یا درختچه
46. غذادادن به پرندگان

47. دیدار از دوستان
48. یادسپاري لطیفه

49. تمرین شنونده بودن
50. یادگیري چند ش��عر و س��رود و ترانه 

براي زمزمه کردن
51. مسئول بودن در برابر احساسات خود

52. به گردش رفتن
53. پیش گرفتن راهي متفاوت براي انجام 

دادن کارها
54. پختن غذا و خوردن آن در نور شمع

55. درست کردن دفترچه خاطرات
56. تحسین دیگران

57. به یادداش��تن این نکته که فشار رواني 
فقط یک نوع نگاه به رخدادهاست

58. گهگاه ترک مح��ل کار زودتر از موعد 
مقرر – البته با کسب اجازه -!

59. ب��ه یادداش��تن آن ک��ه داراي اختیار 
هستیم

راه هاي كاهش فشار رواني )استرس(
 در سازمان ها و شركتهاي پيمانكار  پروژه هاي عمراني

دکتر محرم آقازاده

اشـاره: آلبرت انشـتین جمله بسیار حكیمانه اي دارد که نقل به مضمون آن چنین اسـت: »در هزاره سوم انسان بر 
بسیاري از بیماري هاي مهلك و خطرناك چیره خواهد شد و آنها را به کنترل درآورده و ريشه کن و محدود خواهد 
کرد ولي بیماري بسـیار کشنده اي که در هزاره سـوم تهديد جدي براي زندگي انسانها خواهد بود بیماري استرس 
)فشـار عصبي( خواهد بود.« که در شـرايط فعلي به نظر مي رسـد پیش بیني اين فیزيكدان بـزرگ جهان به وقوع 

پیوسته است. نظر خوانندگان گرامي ماهنامه را به مقاله اي در اين مورد جلب مي کنیم.
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سیاس��ت های اشتباه اقتصادی باعث شده که نقدینگی موجود در 
کشور به جای بخش صنعت و تولید به سمت بازار طال و سفته بازی 
و خری��د و ف��روش دالر برود.  محمدرضا مرتض��وی، رییس خانه 
صنعت و معدن تهران درباره  بسته شدن پرونده یارانه نقدی تولید 
توضیح داد: از ابتدا نیز با توجه به نحوه برخورد مس��ووالن با سهم 

بخش صنعت و تولید از درآمد هدفمندی  
یارانه ها تقریبا مش��خص ب��ود که چنین 
اتفاق��ی رخ می ده��د.  وی افزود: معموال 
وقتی در کشور اعداد و ارقام با هم نخواند 
و تعهدات انجام نش��ود، اولین بخشی که 
از حق و س��هم آن زده می ش��ود، بخش 
تولید و صنعت اس��ت درحالی که س��ایر 
بخش ها مانند مص��رف و واردات همواره 
از امکان��ات مختلفی بهره مند هس��تند.  
مرتضوی با بیان اینکه با محقق نش��دن 
سهم صنعت از درآمد هدفمندی  یارانه ها 
رشد شرکت های تولیدی نیز کم می شود، 
اظهار ک��رد: در حال حاض��ر پول زیادی 
به جامعه تزریق ش��ده اما سرمایه گذاری 
در بخش تولید جذابی��ت چندانی ندارد 

که این موضوع به تدریج باعث افزایش زیان انباش��ته شرکت های 

صنعتی می ش��ود. وی تاکید کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری در 
بازار طال، س��فته بازی و خرید و فروش دالر س��ود بیش��تری برای 
مردم داشته و به همین دلیل سرمایه گذاری در بخش های تولیدی 
چن��دان مورد توجه نیس��ت. این فع��ال صنعتی درب��اره  احتمال 
زیاندهی ش��رکت های صنعتی در سال مالی جاری توضیح داد: در 
12 ماه نخست اجرای هدفمندی  یارانه ها 
سیاست اصلی تثبیت قیمت ها بود اما باال 
رفتن قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید 
باعث زیان انباش��ته شرکت های صنعتی 
شده است.  مرتضوی اضافه کرد:  این زیان 
انباشته را می شد با پرداخت یارانه تولید 
یا سودآور شدن شرکت ها جبران کرد که 
هیچ کدام از این دو اتفاق رخ نداده است. 
ریی��س خان��ه صنع��ت و مع��دن تهران 
تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت هایی 
مانن��د واردات کاالی بی کیفیت از چین 
و س��رمایه گذاری در بازار ط��ال یا خرید 
و فروش ارز در کش��ور جذاب تر بوده که 
این وضعیت به دلیل اتخاذ سیاست های 
نادرست اقتصادی رخ داده است و تبعات 

منفی آن متوجه بخش تولید می شود.

نقدينگي به جاي صنعت سمت بازار طال رفت
اشـاره: اقتصاددان يكي از مؤثرترين راه هاي برون رفت از مشـكالت بیكاري و تورم را هدايت سرمايه ها به 
سـوي تولیـد مي دانند و آن را مؤثرترين راه حل تلقي مي کنند. با توجه بـه وجود حدود 320 هزار میلیارد 
تومان نقدينگي سرگردان در کشور چنانچه اين میزان منابع به امور تولیدي سوق داده شود نقطه پايان بر 

مسائل بیكاري و تورم خواهد بود.
نظر خوانندگان را در اين زمینه به گزارشي به نقل از روزنامه جهان صنعت مورخ 90/9/20 جلب مي کنیم.

محمدرضا مرتضوي:
 با محقق نشدن سهم 

صنعت از درآمد هدفمندی  
يارانه ها رشد شرکت های 
تولیدی نیز کم می شود،  
در حال حاضر پول زيادی 
به جامعه تزريق شده اما 
سرمايه گذاری در بخش 
تولید جذابیت چندانی 
ندارد که اين موضوع 

به تدريج باعث افزايش 
زيان انباشته شرکت های 

صنعتی می شود
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منحنـي لورنز )Lorenz Curve( از مهمترین ش��اخص هاي 
بررسي رش��د اجتماعي و وضعیت رفاهي جامعه است که نحوه و 
چگونگي توزیع ثروت در جامعه را نشان مي دهد در واقع منحني 
لورن��ز تصویر مقطعي از رابط��ه بین درصده��اي درآمد واقعي و 

درصدهاي جمعیتي را ارائه مي دهد.
ضريـب جیني )cient�Gini Coe( یعني نس��بت س��طح 
محصور بین خط برابري کامل )قطر مربع( با منحني لورنز،  ضریب 
جیني عددي خالص است که در سطح جهان براي همه کشورها 
محاسبه مي شود. دامنه تغییرات این عدد بین صفر و یک مي باشد 
ولي چون در هیچ کش��وري نمي تواند صفر و یا یک باشد بنابراین 
مقادی��ر آن در رابطه G<0/8>0/2 قرار مي گیرد. هر قدر ضریب 
جیني )G( به صفر نزدیکتر شود توزیع درآمد به سمت تعدیل و 

برابري بیشتري حرکت مي کند.
براي دریافت بیشتر آن را بر روي محور مختصات نشان مي دهیم:

1 
 

بر اجمالي اقتصادينگاهي ماليادبيات و
  (Lorenz Curve) هاي بررسي رشد اجتماعي و وضعیت رفاهي جامعه است  از مهمترین شاخص

تصویر مقطعي از رابطه بین دهد در واقع منحني لورنز  که نحوه و چگونگي توزیع ثروت در جامعه را نشان مي
  .دهد مي ارائهي را جمعیتدرصدهاي درآمد واقعي و درصدهاي 

  (Gini Coefficient)  با منحني ( قطر مربع)یعني نسبت سطح محصور بین خط برابري کامل

دامنه تغییرات این . شود ضریب جیني عددي خالص است که در سطح جهان براي همه کشورها محاسبه مي لورنز، 
تواند صفر و یا یک باشد بنابراین مقادیر آن در رابطه  يباشد ولي چون در هیچ کشوري نم عدد بین صفر و یک مي

8/0<G<2/0 هر قدر ضریب جیني  .گیرد قرار مي(G)  به صفر نزدیکتر شود توزیع درآمد به سمت تعدیل و برابري
  .کند بیشتري حرکت مي

  :دهیم براي دریافت بیشتر آن را بر روي محور مختصات نشان مي
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   :  
که W=(1-G)از دیگر موارد کاربرد ضریب جیني سنجش میزان رفاه اجتماعي در جامعه است که از فرمول 

ضریب جیني را نشان  (G)میانگین درآمد در جامعه ()سطح رفاه اجتماعي که در جامعه  (W)فوق  در فرمول
  .دهد مي

باشد در مقایسه  6/0تومان و ضریب جیني در آن  000/500اي در میانگین درآمد  به عنوان مثال اگر در جامعه
  .باشد 4/0جیني در آن تومان و ضریب  000/400با جامعه دیگر که میانگین درآمد 

000/200 ( =4/0 )000/500 ( =6/0 – 1 )000/500  =W1   

000/240  =(6/0 )000/400 ( =4/1 – 1 )000/400  =W2  
  .است(W1)باالتر از سطح رفاه جامعه اول (W2)دهد که سطح رفاه اجتماعي در جامعه دم  نشان مي

Cumulative Share of people from lowest to highest income 
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 اندازه گیري رفاه اجتماعي:
از دیگر موارد کاربرد ضریب جیني سنجش میزان رفاه اجتماعي 
در جامعه اس��ت که از فرمول   به دس��ت مي آید در 
( میانگین  فرمول فوق )W( س��طح رفاه اجتماع��ي در جامعه، )

درآمد در جامعه، )G( ضریب جیني را نشان مي دهد.
به عنوان مثال اگر در جامعه اي میانگین درآمد 500/000 تومان 
و ضریب جیني در آن 0/6 باش��د در مقایس��ه با جامعه دیگر که 
میانگین درآمد 400/000 تومان و ضریب جیني در آن 0/4 باشد.
 W1 = 500/000 )1 – 0/6( = 500/000 )0/4( = 200/000
W2 = 400/000 )1 – 1/4( = 400/000 )0/6( = 240/000

نشان مي دهد که سطح رفاه اجتماعي در جامعه دم )W2( باالتر 
از سطح رفاه جامعه اول )W1( است.

الزم به توضیح اس��ت که براي س��نجش نابراب��ري توزیع درآمد 
معیاره��اي مختلف��ي به کار مي رود اما در عمل از  چندش��اخص 
 )Tail( عمده اس��تفاده مي ش��ود که عبارتند از ش��اخص تای��ل
ه��ود رابی��ن  ش��اخص   )Atkinson( آتکینس��ون   ش��اخص 

 )Robin hood( و ضری��ب جیني ک��ه در این بحث از معیار و 
شاخص سوم استفاده شده است.

ضريب انگل )Engel Multiplier( نشان دهنده درصدي 
از درآمد خانواده است که صرف هزینه هاي غذایي مي شود. ارنست 
انگل )1896 – 1821( ضمن تحقیقات تجربي خود به کشف سه 

قانون معروف نایل شد:
 -  اوالً با افزایش درآمد، نس��بتي از سهم درآمد که به هزینه هاي 

غذایي اختصاص مي یابد، کاهش مي یابد.
 -  دوماً نسبتي که به مخارج پوشاک، مسکن و روشنایي و از این 
قبیل اختصاص مي یابد، ثابت مي ماند و باالخره نس��بتي که براي 
ارضاء نیازمندي هاي دیگر مثل آموزش و پرورش، گردش و تفریح 
و پس ان��داز و از ای��ن قبیل موارد اختصاص مي یابد و به نس��بت 
زیادشدن درآمد افزایش مي یابد و در نتیجه کشش پذیري مصرف 
یا میل ب��ه مصرف در مورد بعضي کاالها )م��واد غذایي( کمتر از 
واحد، در مورد بعضي کاالهاي دیگر از قبیل لباس و مسکن برابر 
واحد و س��رانجام در مورد سایر کاالها و خدمات از جمله تعلیم و 

تربیت،  تفریح و همچنین پس انداز بیشتر از واحد است.
الزم به توضیح اس��ت  بعدها کین��ز »قانون میل نهایي به مصرف 
کمتر از واحد« را ادامه داد که بیانگر این است که با افزایش درآمد 
ف��رد، مصرف او نیز افزایش مي یاب��د اما همواره مقدار آن کمتر از 

افزایش درآمد است.

Poverty فقر چیست؟
در حدود 170 س��ال پیش پرودون )Proudhon( فیلس��وف و 
اقتص��اددان، کتابي به نام »فلس��فه فقر« نوش��ت و در آن فقر را 
ناش��ي از عدم اعتن��ا و اجراي عدالت در جامعه نس��بت به ارزش 
کار مردم بیان ک��رد چندي بعد کارل مارکس کتابي به نام »فقر 
فلسفه« نوشت که در آن به نقد کتاب پردون پرداخت مارکس در 
این کتاب فقر را ناش��ي از مناسبات اجتماعي تولید، تعریف کرد. 
البت��ه بعده��ا تعاریف دیگري از فقر مطرح ش��د از جمله گروهي 
از اندیش��مندان فقر را »عملکرد نادرست س��ازوکار توزیع درآمد 

نگاهي اجمالي بر ادبيات اقتصادي و مالي
دکتر غالمرضا علي زاده
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و ثروت در درون س��اختار اقتصادي - اجتماعي در جامعه تعریف 
کرده اند. پاره اي دیگر براي تعریف فقر از شاخصهاي سنجش فقر 
اس��تفاده کرده اند و از سه نوع شاخص: 1� مصرف سبد خالص از 
کااله��ا، 2� هزینه کل و 3� درآمد کل براي تبیین آن بهره گیري 
نموده اند و فقر را در سه رده فقر عادي – فقر نسبي و فقر مطلق 
طبقه بندي کرده اند که براي جلوگی��ري از اطاله کالم وارد بحث 
فني آن نمي شویم. ولي بانک جهاني فقر را به منزله ناتواني مردم 
در دس��تیابي به حداق��ل دریافتهاي زندگي تعری��ف مي کند که 
مقیاس حداقل دریافتها براساس درآمد واقعي یک فرد )یا خانوار( 

با خرج آن مشخص و معین مي شود.

خـط فقـر Poverty Line: ب��ه خط��ي گفت��ه مي ش��ود که 
نشان دهنده درآمدي اس��ت که در آن حداقل دریافتهاي زندگي 

به دست مي آید.

خـط فالکت Misery Line: خط فالک��ت آن میزان از درآمد 
اس��ت که اگر فرد یا خانوار آن را نداش��ته باشد زنده بودن آنها در 
معرض خطر قرار مي گیرد. این خط زماني بروز مي کند که افزایش 

تورم با باال رفتن سطح بیکاري همراه باشد.

شـكاف فقر Poverty Cap: چنانچه تف��اوت بین خط فقر با 
متوس��ط هزینه هاي ماهانه افراد را به دس��ت آوریم و رقم حاصل 
را ضرب در تعداد جمعیت افراد زیر خط فقر کنیم رقم به دس��ت 
آمده را ش��کاف فقر مي گوئیم که ب��راي جبران کامل فقر، دولتها 
باید منابع درآمدي آن را تأمین نمایند و براي پرکردن شکاف فقر 

باید میان دهک هاي درآمدي جمعیت زیر خط فقر توزیع شود.

تابع بهزيستي اجتماعي
وقتي طرحي در جامعه اجرا مي ش��ود به عنوان مثال در ش��رایط 
موجود کش��ورمان چنانچه بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم و توزیع 
درآمد را بهبود بخشیم و نیز بر میزان مصرف حال و آینده بیفزائیم 
بای��د بتوانیم ترکیبات اینگونه طرحهاي س��ودبخش را با یکدیگر 
مورد س��نجش قرار دهیم؛ بدین منظور از س��ازوکاري به نام تابع 

بهزیستي اجتماعي استفاده مي کنیم.
 B2   ،B1 براي روشن شدن بحث مثالي مي زنیم؛ فرض مي کنیم
و  B3 سطح فواید ناشي از هدفهاي یک طرح را نشان بدهند که 
رابطه با واحدهاي مختلفي آن را اندازه گیري مي کنیم و چنین در 
 W2  معادل ،B1  واحد از W1  نظ��ر داریم که در برنامه ری��زي
واح��د از B2 و همچنین معادل با W3 واح��د از B3  به جامعه 

تزریق شود.
بنابراین B س��طح کل فواید ناشي از هدفها از رابطه زیر به دست 

مي آید:
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در تساوي باال Ki ضریبي اهمیتي است که نشان دهنده نسبتهایي 
است که جامعه مایل است یک فایده را جانشین فایده دیگر سازد. 

)K2 =  W1/ W2 و K 1   =1 و جز اینها(
رابطه فوق را با مثال عددي روشنتر بیان مي کنیم:

ف��رض کنیم که واح��د اضافي مص��رف )B1( ارزش ده برابر یک 
اضاف��ه واحد اش��تغال )B2( و 5 براب��ر ارزش 1درصد کاهش در 

ضریب جیني )B3( را دارد.
)رقم اخیر درجه نابرابري درآمد )B2( را اندازه گیري مي کند( اگر 
مصرف را واحدي عددي درنظر بگیریم معادله )1( را نوشته و ارقام 

آن را جایگزین مي کنیم.
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ب��راي ترتیب یک طرح ک��ه 100 واحد مصرف 20 واحد ش��غل 
اضاف��ي و کاهش 1 درصد در ضریب جیني را به دس��ت مي دهد 

فایده زیر را مي تواند عاید کند:
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رقم به دس��ت آمده تابع بهزیستي طرح ارائه شده را که براي سه 
ه��دف، افزایش مصرف، افزایش اش��تغال و کاهش ضریب جیني 

برنامه شده است داراي 102/2 فایده و سودبخشي مي باشد.
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تصوی��ب یک فوریت طرح بهب��ود فضای کس��ب و کار در مجلس و 
تش��کیل کارگروهی با مس��وولیت مرکز پژوهش ه��ای مجلس برای 
بررس��ی این طرح اگرچه بارقه امید را در دل فعاالن بخش خصوصی 
بازرگانان و صنعتگران برای س��اماندهی فضای کنونی نشاند اما انگار 
مانع تراشی برخی ها برای حذف و تعدیل مفاد اصلی این طرح، احتمال 

تصویب آن را با نوعی ابهام مواجه کرده است.
فض��ای کس��ب و کار ای��ران، فضای مطلوبی نیس��ت اگ��ر نگاهی به 
شاخص های کارشناسی شده که مطابق با استانداردهای پذیرفته شد، 
جهان��ی که حاصل اجماع کلی علم اقتصاد اس��ت بیندازیم، می بینیم 
کاس��تی های این فضا برای کشور پهناوری مانند ایران که 75 میلیون 
جمعیت را در دل خود جای داده و جمعیتی جوان پرور است، بسیار زیاد 
می باشد. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور متاثر از متغیرهای درونی و 
برونی دوران پررنجی را سپری می کند و صنعت کشور به عنوان نبض 
تپنده اقتصاد روزگار پرفراز و فرودی را پشت سر می گذارد طبیعی است 
که فضای کس��ب و کار هم تنش های بی شماری را پیش روی دارد که 
باید با تدابیر کارشناس��ی شده و نه احساسی در جهت بهبود این فضا 
قدمی برداشت. از این رو فعاالن بخش خصوصی، نمایندگان بازرگانان و 
صنعتگران و به طور کلی فعاالن اقتصادی کش��ور پا پیش گذاشتند تا 
در چارچوب سیاست های کلی اصل »44« و بهبود قانون برنامه پنجم 
توسعه طرحی را تهیه کنند و به مجلس ارایه دهند تا بتوان برای مقابله 
با آشفته بازار کنونی و جهت بهبود از فضای کسب و کار کشور و تقویت 
بخش خصوصی قدمی برداشت. تصویب یک فوریت این طرح در مجلس 
و انتشار آن در رسانه های گروهی مرکز پژوهش ها را بر آن داشت تا با 
تشکیل کارگروهی این طرح را به صورت جدی و ویژه بررسی کند اما 
شنیده می شود این طرح با مخالفت های پیدا و پنهان معاونت پارلمانی 
رییس جمهور و رییس مرکز پژوهش های مجلس مواجه شده تا جایی 
که این دو مقام دولتی خواستار حذف یا تعدیل بخشی از طرح یادشده 
هس��تند. ظاهرا ماده »24« این طرح محل مخالفت است تا جایی که 
این ماده را نوعی اخالق در فضای کسب و کار دانسته و خواستار حذف 

یا تعدیل آن شده اند.
مـاده »24« چه می گويـد: ماده »24« طرح بهبود فضای کس��ب 
و کار می گوی��د: در صورت تصویب این ماده ب��ه منظور ایجاد ترازی 
در قرارداده��ا و اجتن��اب از تحمی��ل قراردادهای الحاق��ی ناعادالنه 
توسط دس��تگاه های اجرایی به شرکت های بخش خصوصی و تعاونی، 
تمامی دس��تگاه های اجرایی مکلفند در انعقاد قرارداد با ش��رکت های 
بخش خصوصی و تعاونی و تش��کل های اقتص��ادی برای خرید کاال یا 
خدم��ت، اعطای تس��هیالت و نیز اخذ وثایق و تضامی��ن، از فرم های 
همسانی )استانداردی( استفاده کرده و یک نسخه از این فرم ها را برای 
هرکدام از اتاق ها ارسال دارند. در صورتی که هرکدام از اتاق ها هر یک 
از این فرم ها را غیرعادالنه بداند، تقاضای رفع اشکال کند و در صورتی 
که این تقاضا م��ورد توجه قرار نگیرد، موضوع برای تعیین تکلیف به 

شورای گفت وگو ارجاع می شود.

رفع ابهامات در کمیسیون تخصصی
از 159 نماین��ده حاضر در مجلس تنها 83 نفر با این ماده موافق بودند. 
بعد از آن حذف این ماده مجددا به رای گذاشته شد که از 195 نماینده 

حاضر فقط 54 نفر با آن موافق بودند بر این اساس با رای نیاوردن اصل و 
حذف این ماده، ماده »24« برای رفع ابهامات به کمیسیون تخصصی ارجاع 
داده ش��د که انتظار می رود با توجه به مخالفت های دولت و رییس مرکز 

پژوهش ها مورد تصویب قرار نگیرد.

بخش خصوصی نمی تواند نفس بكشد
اما این مخالفت ها فضا را برای تصویب نهایی طرح تا حدودی بسته و 

امیدها را برای تقویت بخش خصوصی کمرنگ کرده است.
از آنجایی که طبق سیاست های کلی نظام و ابالغیه مقام معظم رهبری 
برای تحقق اصل »44« قانون اساسی خصوصی سازی یک اصل پذیرفته 
ش��ده است همگان باید فضا را برای تقویت بخش خصوصی باز کنند، 
بنابراین سنگ اندازی های موجود به نوعی مخالف روح خصوصی سازی 
و میدان دادن هرچه بیش��تر به اقتصاد عریض و طویل دولتی اس��ت.
بخش خصوصی سالیان متمادی است که توان مقابله با بخش دولتی را 
ندارد و وزنه این بخش همواره سبک تر از طرف دولتی است از این رو 
باید برای حمایت و جلوگیری از تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی، 
میدان را اندکی باز بگذاریم تا این بخش بتواند مانور بیشتری بدهد و 

توانایی ها و شایستگی های خود را به اثبات برساند.

وظايف دولت و بخش خصوصی جابه جا نمی شود
این امر به معنای واگذاری مسوولیت های دولت به بخش خصوصی نیست 
و نباید اشتباه شود که قرار است وظایف دولت و بخش خصوصی جابه جا 
ش��ود! دولت همچن��ان می تواند نقش حاکمیتی خ��ود را حفظ کند و 
بخش خصوصی هم می تواند در کنار آن تصمیم سازی کند نه تصمیم گیری! 
برداش��ت هایی نظیر »اخالل در فضای کسب و کار« یا »تباین با قانون 
اساسی« یا »واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی« تنها خلط 
مبحث است و واکنش دولت برای موضع گیری تمام قد در برابر این طرح 

نمی تواند منطقی باشد.

بررسی طرح به دور از هیاهوی سیاسی
لزوم تعامل سازنده با بخش خصوصی، موضوعی عقالنی است بنابراین 
بررسی کارشناسی شده طرحی که می تواند به تقویت بخش خصوصی 
و بهبود فضای کس��ب و کار کش��ور کمک کند نافع امر نخواهد بود 
اما تاکید می ش��ود که بررس��ی باید کارشناس��انه و به دور از هیاهو و 
جنجال های سیاسی باشد و سبب شکوفایی محیط کسب و کار شود.

 این طرح نخس��تین طرح تدوین ش��ده از سوی بخش خصوصی 
اس��ت اما نبای��د آن را ایجاد نهادی در کنار س��ایر قوا تلقی کرد؛ 
اش��تباهی که شاید ناشی از نوعی سوء تفاهم دولتی است که باید 
رفع ش��ود. مقاومت در برابر بهبود فضای کسب و کار در شرایطی 
که این فض��ا گام های لرزانی را برمی دارد نوعی مقاومت با رش��د 

خصوصی سازی تلقی می شود.

طرح بهبود فضای كسب و كار در انتظار توجه منطقی

بخش خصوصی جای دولت را نمی گيرد
اشاره: عدم تعريف دقیق بخش خصوصي واقعي همواره يكي از عوامل مؤثر 
در ايجـاد زمینه هاي ورود سـاير بخش ها به حوزه خصوصي بوده اسـت به 
طوري که امروز شـاهد شرکتهاي دوزيست هسـتیم که متناسب با شرايط 
عمـل مي کننـد و آثار زيانبار نیـز در اقتصاد ايجاد مي نماينـد. براي اطالع 
بیشتر، نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پیام آبادگران را به گزارشي به نقل از 

روزنامه جهان صنعت مورخ 90/9/20 جلب مي کنیم. 
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بستر سازي هاي مورد نیاز براي بکارگیري CMMS درنظام نت
براي دس��تیابي به موفقیت در بهره برداري از یک نظام نگهداري 
مبتني بر بکارگیري فن آوري اطالعات CMMS ابتدا باید انسجام 
کافي و ساختار مناسب در س��ازمان نت صورت گرفته،  معماري 
صحیحي از س��ازمان نت ایجاد ش��ده باش��د. به عالوه سیس��تم 
منسجم و مناسبي براي پشتیباني از عملیات نت طراحي گردیده، 
نیازمندي هاي اطالعات سیستم به درستي شناسایي شده باشد. در 
نهایت پیاده سازي CMMS استقرار یک نظام نگهداري مبتني بر 
برنامه ریزي است که رایانه و نرم افزار جزیي از آن است و  نه همه 
 CMMS آن. بر این اساس باید به این نکته مهم اشاره کنیم که
مثلثي اس��ت که یک ضلع آن س��خت افزار )رایانه؛  شبکه؛ و سایر 
تجهیزات ذخی��ره و انتقال اطالعات(، نرم اف��زار )برنامه رایانه اي، 
مجموعه دانش و اطالعات مندرج در کتاب ها و یا دیگر واسطه ها 
رس��انه هاي اطالعاتي، دانش و اطالعات راهبري ماش��ین آالت( و 
مغز افزار )نیروي انساني متخصصي که در امور مدیریتي و اجرایي 
ماشین آالت داراي دانش و تجربه اثر بخش است(. ترکیب ارگانیک 

این اجزا است که CMMS را معنا مي بخشد.
متأس��فانه با توجه به نارس��ائي هاي زیادي که در امور نگهداري و 
تعمیرات مبتني بر برنامه ریزي در سازمان هاي کاربر ماشین آالت 
ای��ران وجود دارد؛ مي توان گفت که به واقع دیدگاه هاي نگهداري 
پیش گیران��ه و پیش گویانه،  با نگرش��ي تحلیلي و سیس��تماتیک 
در مقوله نت بس��یار ضعیف اس��ت. هرچند در چند سال گذشته 
تالش هاي خوبي در این خصوص صورت پذیرفته  اس��ت اما بطور 
کلي بکارگیري این نظام هاي نگهداري  کمتر به  گونه اي نظام مند؛ 
و بیشتر ملغمه اي از روش هاي سنتي و برخي  از جنبه هاي مرتبط 

با روش هاي نگهداري پیش گویانه و یا پیش گیرانه است.
ب��ا این تفاصیل براي بکارگیري اثر بخش یک سیس��تم نگهداري 
مبتني بر رایانه و یا به عبارتي، فن آوري اطالعات الزم اس��ت که 
بس��ترهاي الزم در جهت پیاده س��ازي و اج��راي اثربخش آن در 

سازمان فراهم گردد.
اقدام��ات الزم براي طراحي،  بسترس��ازي؛ پیاده س��ازي و اجراي 
CMMS با هدف بهبود سیس��تم نگه��داري و تعمیرات در یک 

سازمان ماشین آالتی را مي توان به شرح زیر بیان نمود:
1. ش��ناخت وضعیت موج��ود، گردآوري و مستندس��ازي تمامي  

اطالعات موجود در خصوص امور نت ماشین آالت در سازمان؛
2. بررس��ي شرکت های مشابه جهت الگوبرداري و انجام مطالعات 
تطبیق��ي درخصوص ش��اخص هاي عملک��ردي استفاده ش��ده و 

فرایندهاي نگهداري و تعمیرات بکار گرفته شده؛ 
3. شناسایي و گروه بندي ماشین آالت 

4. مکان یابي و تعیین موقعیت دقیق ماشین آالت 
5. طراحي سیس��تمي براي طبقه بندي ماش��ین آالت راهسازی و 

تهیه روشي براي کد گذاري آنها
6. شناخت نیازهاي اطالعاتي هریک از تجهیزات و ماشین آالت و 

گردآوري و تکمیل اطالعات مورد نیاز
7. تعیین استراتژي ها و سیاست هاي نت

8. شناس��ایي کلیه قطعات و لوازم یدکي هر یک از ماش��ین آالت 
راهسازی و تعیین روشي براي کدگذاري آنها

9. طراحي سیستم برنامه ریزي و کنترل موجودي قطعات و لوازم 
یدکي

10. طراحي و تعیین انبارها و کارگاه هاي تعمیراتي
11. شناس��ایي تولیدکنندگان و عرضه کنن��دگان قطعات و لوازم 

یدکي و تعیین روش هاي تهیه آنها
12. طراحي و بهبود سیستم مدیریت درخواست کار ماشین آالت 

مطابق با شریط حقیقی
13. شناسایي وکد گذاري کلیه فعالیت هاي نت

14. شناسایي و تعیین انواع خرابي ها و اشکاالت و کدگذاري آنها
15. تعیین دالیل درخواست تعمیرات، دالیل عدم انجام تعمیرات، 

دالیل عدم راه اندازي، دالیل عدم صدور
مجوز تعمیرات و طراحي روش کدینگ هرکدام

16. تعیین نحوه و نوع اولویت هاي امور نت و کد گذاري آنها
17. تعیین ش��رح وظایف هریک از واحدها، پست ها و مشاغل در 

نظر گرفته شده در سازمان نت ماشین آالت
18. تعیین تخصص هاي مورد نیاز هریک از مشاغل مرتبط با امور 

نت ماشین آالت
19. طراح��ي انواع گزارش هاي فن��ي و مدیریتي مورد نیاز جهت 

بهینه سازي عملیات نت
20. طراحي و تعیین انواع شاخص هاي مورد نیاز

21. تعیین روش هاي تجزیه و تحلیل اطالعات و تعیین اطالعات 
ورودي و نتایج خروجي و دوره زماني آنالیز

22. طراح��ي، گ��ردآوري و تکمی��ل دس��تورالعمل هاي امور نت 
ماشین آالت مانند: بازدید، اندازه گیري، تنظیم، 

تعویض ، روغنکاري و...

CMMS درنظام نگهداري و تعميرات ماشين آالت عمراني و راهسازي
) بخش دوم (

نويسندگان : مهندس آذرلي، مهندس عبدا... غالمرضايي
با راهنمايي و تلخیص : مهندس حسین انصافپور
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23. طراحي،گ��ردآوري وتکمیل چک لیس��ت هاي مورد نیازبراي 
بازرسي و نظارت امورنت ماشین آالت

24. طراحي سیس��تم هزینه یابي و محاسبه قیمت تمام شده امور 
نت ماشین آالت

25. معماري نظام اطالعاتي نت
مراحل پیاده سازي سیستم نگهداري و تعمیرات

فاز اول: شناسایي نظام نت شرکت مورد نظر
CMMS فاز دو:  انطباق سیستم نت با

  CMMS فاز سوم: ایجاد نظام مناسب تشکیالتي براي کاربري
ف��از چهارم: ایجاد نظام مناس��ب گ��ردش اطالع��ات درارتباط با 

CMMS ورودي ها و خروجي هاي
ف��از پنج��م: تعیین ش��اخصهاي راهب��ردي مدیری��ت نگهداري 

ماشین آالت
فاز ششم: نصب و راه اندازي
فاز هفتم: آموزش کاربران

فاز هشتم: ورود و پردازش اطالعات
فاز نه�م :  بازخورد خروجي سیستم
فاز ده�م :  بهبود و ارتقاي سیستم

مدل عمومي نظام اطالعاتي ماشین آالت 

باتوج��ه به این که اطالعات پردازش ش��ده خروج��ي از نرم افزار 
بستگي بسیار جدي به ورودي داده هایي دارد که در مرکز شرکت 
)مانند داده هاي مربوط به مش��خصات ماش��ین براي ایجاد بانک 
اطالعاتي ماشین آالت( و یا در پروژه ها )داده هاي مربوط به ساعت 
کار ماش��ین؛ ساعت سرویس؛ تعمیرات انجام شده و....( دارد، باید 

در این رابطه، نیروي انساني و سازو کارهاي مناسبي طراحي شده، 
به اجرا گذاشته شود:

الف( مواردي که بايد در ورود داده ها به سیستم درنظرگرفت :
1. دقت درثبت داده ها

از آنجا که دریک سیس��تم نرم افزاري پ��ردازش و ایجاد اطالعات 
و درنهای��ت تحلیل هاي مبتني بر گزارش هاي خروجي سیس��تم، 
برمبناي داده هاي ورودي صورت مي گیرد، از این رو، درست بودن 
داده هاي ورودي داراي اهمیت اساس��ي اس��ت. درس��تي دادها با 

استفاده از روش هایي باید دو مبدأ کنترل شود:
 الف : ثبت در فرم    ب: هنگام ورود به سیستم نرم افزاري

2. نظم در ثبت داده ها :
   داده ه��اي ورودي به سیس��تم باید در زمان مناس��ب خود و تا 
حد امکان درمحل وقوع ایجاد داده انجام پذیرد، به طورمثال فرم 
کنترل س��اعت کار ماش��ین باید در پایان س��اعت کار ماشین، با 
ترتیباتي که درنظر گرفته ش��ده اس��ت ثبت شده با تاخیرصورت 
نگی��رد و..... همچنین، هرعدد یا نوش��تاري باید در محل خود به 
صورت خوانا و مرت��ب ثبت گردد. پرکردن نامنظم فرم یا با تکیه 
از روي حافظه، مي تواند داده هاي ورودي به سیس��تم را مخدوش 

سازد.

3. کنترل ثبت داده ها
    ایج��اد روش ه��اي که بتوان به واس��طه آن درس��تي داده هاي 
ثبت ش��ده ورودي به سیس��تم را کنترل کرد بس��یار مهم است 
درعین حال باید از اتخاذ روش هاي پیچیده پرهیز نمود. همچنین 
در برخي موارد، سیس��تم نرم افزاري باید بتواند نس��بت به برخي 

ورودي ها به صورت هوشمند عمل نماید. 

ب ( وجود ارتباطات و گردش کارهاي تعريف شده
  ه��ر مجموعه نگهداري و تعمیر ماش��ین آالت باید در وهله اول 
مجموعه اي از روشهاي اجرایي دستورالعمل ها،  فرم ها  حتي شرح 
وظایف و الگوهاي ارتباطي بین کارکنان خود را حداقل روي کاغذ 
به صورت مدون داش��ته باشد تا بتواند بر مبناي آن از یک الگوي 

مجازي که نرم افزار آن را پدید مي آورد استفاده کند. 

بنابراين موارد زير بايد دريك سیستم ماشین آالتي وجود 
داشته باشد:

* وجود سـازمان و الگوي تعريف شده ارتباطي میان افراد 
سازمان با رده ها و مسئولیت هاي مشخص    

* الگوي گردش فرم )فرمهاي( تدوين شده يا رايج موجود 
در سیستم.

* وجـود گـردش کارهـاي مربوط بـه سیسـتم نگهداري 
ماشـین آالت مانند گردش کار سـرويس و نگهـداري و يا 

تعمیرات   
* وجود دستورالعمل هاي فني 

بدین ترتیب، هر مجموعه نگهداري و تعمیر ماش��ین آالت باید در 
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وهله اول مجموعه اي از روش هاي اجرایي دس��تورالعمل ها فرم ها 
حتي ش��رح وظایف و الگوه��اي ارتباطي بین کارکن��ان خود را 
حداقل به روي کاغذ و به صورت مدون داش��ته باشد تا بتواند بر 

مبناي آن از الگوهاي تعبیه شده در نرم افزار استفاده کند.
بدین ترتیب چنان که پیش از این گفتیم هر سیستم نرم افزاري، 
فضای��ي مجازي از عملیات مورد نیاز دریک س��ازمان نگهداري و 
تعمیرات پدید مي آورد. ای��ن فضاي مجازي به صورت یک قالب 
اس��تاندارد شده با سیستم واقعي باید چنان تعاملي برقرار کند تا 

میان آنها نوعي سازگاري به وجود آید. 
در این صورت، مش��خصات هر سیس��تم نرم افزاري که براي یک 
سازمان نگهداري وتعمیرات انتخاب مي شود باید حتي االمکان با 
وضعیت واقعي آن س��ازمان نزدیک بوده و تا حد زیادي انعکاس 

وضعیت واقعي موجود باشد.

پ ( تعیین شاخص هاي کنترلي 
 ش��اخص هاي کنترلي مبناهایي تعریف ش��ده اند براي مقایس��ه 
اطالعات خروجي هاي پردازش ش��ده مربوط به عملکرد سیستم 
واقعي تا به واسطه آنها بتوان چگونگي عملکرد این  سیستم را از 
طریق  تحلیل هاي آماري مورد ارزیابي قرار داد .نتایج این ارزیابي 
مي تواند به عنوان پایه اي براي بهبود و ارتقاء مداوم سیستم واقعي 

و جاري نگهداري و تعمیرات نقش مهمي را ایفا نماید. 
بدون تعیین ش��اخص هاي کنترل��ي، اندازه گیري عملکرد فرآیند 
ماشین آالت معنایي ندارد. گزارش هاي نرم افزار که نتیجه پردازش 
ش��ده خروجي داده ها هس��تند باید به گونه اي تعریف شوند که 
نتایج آنها با شاخص هاي تعیین شده وضعیت فرآیند ماشین آالت 
مقایسه شود. این مقایس��ه مبناي اصلي بازخورد نظام نگهداري 
ماشین آالت اس��ت براي بهبود مستمر سیس��تم. در یک نگرش 
کل��ي، با انجام ای��ن کار، چرخ��ه دمینگ را در نظ��ام نگهداري 

ماشین آالت کامل کرده ایم.
براین اساس در  اینجا نمونه هایي ازگزارش هاي با اهمیت خروجي 

یک نرم  افزار ماشین آالتي را بیان  مي کنیم:
آ ( گزارش هاي مستقیم خروجي از بانک اطالعاتي نرم افزار

1. گزارش بانک کارکنان ماشین آالت
2. گزارش بانک قطعات یدکي ماشین آالت

3. گزارش بانک پیمانکاران ماشین آالت
4. گزارش  مشخصات فني ماشین آالت

5. گزارش تفکیکي نوع دستگاه ها در پروژه هاي مختلف
6. گزارش دستگاه هاي موجود و خارج شده از سیستم 

ب(گزارشات مربوط به نگهداري و تعمیرات دستگاه ها
1. گزارش دستگاه هاي سرویس شده

2. گزارش دستگاه هاي مانده به زمان سرویس
3. گزارش دستگاه هاي گذشته از سرویس

4. گزارش مصرف روغن و سایر ملزومات سرویس 
5. گزارش مربوط به آزمایش روغن

6. گ��زارش کارکرد پیمان��کاران و سرویس��کاران بصورت کلي و 
تفکیکي

7. گزارش دستور کارهاي تعمیراتي
Reduo 8. گزارش هزینه هاي تعمیراتي

)Redo( 9. گزارش تعمیرات دوباره
10. قطعات مصرفي دستور کار تعمیراتي و یا سرویس

11. گزارش تعمیرات انجام شده توسط کارکنان شرکت
12. گزارش تعمیرات انجام شده توسط پیمانکاران

پ(گزارش هاي بهره برداري ماشین آالت 
1. گزارش وضعیت حضور ماشین آالت در پروژه یا سایت 

1-1. گزارش ساعت کارکرد مفید
1-2. گزارش ساعت آماده به کار 

1-3. گزارش ساعت خراب تعمیراتي
2. گ��زارش احجام جابجا /تولید ش��ده توس��ط هر ماش��ین و/یا 

مجموعه ماشین آالت
 

پ(گزارشات کنترل فني دستگاه
1. گزارش بازدید تحویل در هر تحویل دستگاه

2. گزارش بازدید فني 
3. گزارش حوادث ماشین ها

نمونه هایي شاخص هاي عملیاتي ماشین آالت
1. ش��اخص هاي مربوط به تعداد س��اعت کارکرد، آماده به  کار و 
تحت تعمیر ماش��ین در یک بازه زمان��ي معین     )به طور مثال 

یک ماه(
2. تعداد سرویس هاي عقب افتاده 

3. اندازه گیري میزان اثر بخشي نیروي کار نت
4. شاخص قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیرپذیري

5. شاخص قابلیت اطمینان MTBF )میانگین فاصله زماني بین 
خرابیها(

6. ش��اخص قابلیت تعمیرپذیري MTTR )متوسط زمان صرف 
شده جهت تعمیر(

7. شاخص زمان انتظار براي تعمیر
8. دستورکارهاي باز/ بسته تعمیراتي
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انجمن شرکت های ساختمانی
)سنديكای شرکت های ساختمانی(
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اشاره:
نام��ه جن��اب آق��اي 
غالمحسین  مهندس 
مصطف��وي  حم��زه 
ریاس��ت محترم امور 
نظ��ام فن��ي معاونت 
نظارت  و  برنامه ریزي 
رئی��س  راهب��ردي 
دقای��ق  در  جمه��ور 
پایاني ارسال ماهنامه 
به لیتوگرافي، به دفتر 
لذا  رسید  انتش��ارات 
به دلی��ل اهمیت آن 
درج مي شود و چون  
تغییر مح��ل آن نیاز 
به صفحه بندي جدید 
بود با پوزش از ایشان 
پایان��ي  بخ��ش   در 

قرار گرفت.
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قابل توجه 
شركتهاي ساختماني و پيمانكاري
 قطعـه زمینـي محصـور به مسـاحت

آب،  چـاه  داراي  مترمربـع   16500  
برق 120 آمپر سـه فاز، تلفن، سـالن و 

ساختمانهاي اداري و کارگري

 در منطقه بازارك رباط كريم
مناسـب جهـت سـاخت تجهیـزات 
سـنگین بتني يـا سـازه هاي فلزي و 
عملیـات سندبالسـت و يـا نگهداري 
ماشـین آالت و تجهیزات اجـاره داده 

مي شود

تلفن تماس:

 09121332896 

88842564 

ساعت تماس: 10 صبح تا 4 بعدازظهر

جناب آقاي مهندس سيف اله نجفي
مديرعامل محترم شركت پرهون طرح

با دريغ و تأسف خبر درگذشت پدر بزرگوارتان را دريافت كرديم. اين مصیبت را به 
جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم. برای آن مرحوم غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داريم.
هيأت مديره و بازرسان انجمن شركتهای ساختمانی

دعوت به همكاري
ماهنامه اي تخصصي در زمینه راه و ساختمان به منظور جذب آگهي، بازارياب با 
تجربه )خانم يا آقا( دعوت به همكاري مي نمايد. از متقاضیان درخواست مي گردد 

شرح سوابق کاري خود را به شماره 66971400 فكس نموده و يا به نشاني:
payame_abaadgaran@yahoo.com ايمیل نمايند.
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role in decreasing the cost of housing and also it gave an 
 additional boom to construction.
But the discount was abolished by Tehran’s Municipality 
in June of this year, this increased the final cost of  
construction and as a result it created some concerns to 
the applicants.
So it seems that besides the government which is trying to 
control the house price through some policies, some other 
entities can also make great contributions in this regard, 
which are to be considered.

Deputy Minister of Road and Urban Development 
explained:
Renovation of 265 thousand units by the end of this 
year in Old City Fabric
Fars News Agency:
Stating that up to 1384 no financial support had been 
made in the form of facilities in for people renovating 
their houses in Old City Fabric, Deputy Minister of Road 
and Urban Development said that some supports started 
at the end of 1384, and up to the last year, 115 thousand 
units have used such facilities and this figure will reach 
150 thousand units in the current year.
The government (for institutionalization) created the  
parent company of professional development and
 improvement of urban Iran as the technical entity in the 
fields of recovery, repairing old fabric parts, organizing and 
empowerment of the informal settlements, Kianpour Majid 
added.
The organization’s main aim has been to organize, 
improve and renovate the old fabric of the city and to 
promote it among the people and the municipalities.
Although in the beginning due to problems, the renova-
tion was slowed down, the program speeded up from the 
beginning of the ninth and tenth government, especially 
when coincided with the beginning of the fifth develop-
ment plan, he stressed.
Kianpour pointing to the speed of the renovation process, 
said that identifying the boundaries of old fabric in over 
440 cities of 70 thousand hectares and 5,011 hectares of 
old fabric since the beginning of the fourth government, 
formulating rules and regulations and planning improve-
ments and renovation plans of 30 thousand hectares 
within the old fabric are among the measures taken to 
speed up the renovation process of old fabric.
The renovating program will cover 150 thousand unites in 
the current year, Deputy Minister of Roads and the Urban 
Development revealed.

An Iranian professor was awarded the best scientific 
paper of “American Society of Civil Engineers”
ISNA:
Iranian scholar and postdoctoral holder of “decision 
management” from the faculty of “Design Engineering” 
University of “Waterloo” Canada, won the best scientific 
paper in 2011 from “American Society of Civil Engi-
neers”.
Dr. Saeed. Yousefi, faculty members of “project manage-
ment” at Tehran University Faculty  of Architecture 
presented his paper titled “attitude-based negotiation 
methodology for the management of construction 
disputes”. In the paper the concept of way of thinking is 
combined with advanced modeling of negotiation engi-
neering in engineering projects. The paper was
 assigned as the best article by the American Society of 
Civil Engineers because of innovative combining of
 psychology in engineering science and the original 
structure of the paper.
Yousefi was graduated in Civil Engineering, from Sharif 
University of Technology and his Masters degree, in 
“construction management”, PhD in “project
 management” and postdoctoral in “management
 decision” from the University of Waterloo, Canada, in 
an interview with Iranian Students News Agency (ISNA) 
said (about the research presented in his paper) that
 nowadays, major construction projects are involved in 
many disputes and conflicts, such problems leads to harm-
ful delayed exploitation of the projects. 
Discussion in “project management” helps resolve 

disputes and minimize the extent of these differences. It 
not also saves considerable time and cost, but gives rise to 
better cooperation for a better start of the project.
Yousefi as a member of the International Institute of 
“project management” in Pennsylvania, U.S., stated that 
his findings are the result of his seven years experience in 
engineering and executive management in “Karun three 
dam and power plant” which was one of the greatest
 projects in Iran and applied projects in the cities of 
Waterloo and Kichner and 20 projects in schools across 
Toronto in Canada. 
The findings of this paper were published in the «ASCE 
journal of management in Engineering» journal in 2010.
During the past 159 years (the year when ASCE started 
publishing), two Iranians have won the annual best paper 
award of the «ASCE».

The government was assigned to support the 
establishment of trade unions in the building sector; 
the Parliament ratified
Mehr News Agency:
To form the labor market in building sector and to ease 
and simplify the process for applicants, Ministry of Labor 
and Social Affairs was required to support the establish-
ment of unions in the building sector.
House of Representatives on Tuesday 29 November, 
in line with continuous improvement of business 
environment (Article 19) passed this bill.
Accordingly, the Ministry of Labor and Social Affairs 
in order to improve services, and the formation of the 
labor market transparency, is required in the formation of 
unions in the building sector.
 
Services contractors correspondence with the Ministry 
of Finance and Economic Affairs and Social Security 
Organization
Mehr News Agency:
Secretary General of the National Association of services 
companies corresponded with the Ministry of Finance 
and Economic Affairs, and Social Security Organizations 
about the illegal nature of receiving a premium of 4% 
VAT share from the unions.
Davood Javani criticized the performance of Social 
Security Organizations in how to get premium of 4
 percent VAT of unions, and said that despite the explicit 
law in this regard and correspondences made with Tax 
Affairs Organizations as well as VAT Deputy about the 
issue, some branches of Social Security Organizations 
practice against the law.

Accident insurance compulsory for buildings
ISNA:
Head of National Disaster Management Organization of 
Iran said that it is being pursuit to make accident insurance 
compulsory for all buildings and commercial offices.
We are following to ratify the law for the citizens to pay 
the annual insurance bills through one of the services’ 
bills, and benefit from the fruits. Insurance is one of the 
most important Social Security tools, and in previous 
years our country has neglected the role of insurance in 
disaster and crisis, and the lack of residential and 
commercial insurance now is one of the problems, Hassan 
Ghadami said in this regard.
He emphasized the need to culture the insurance accident 
and said the government’s ability is not so great to rebuild 
places devastated by the accident, and insurance can play 
an important role in this area.
All government agencies are required from the beginning 
of 1391 to insure their buildings for accident insurance.
Low income people will benefit from free accident in
surance for their buildings
If final agreements are reached a part of the insurance bill 
of this group of people will be paid by National Disaster 
Management Organization of Iran and other parts will be 
paid by the supportive institutions, in order for all people 
to use the benefits of accident building insurance.
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No dispute between mass constructors and 
Construction Engineering Disciplinary Organization
Mehr News Agency:
Stating that there is no dispute between Mass  
Constructors and Construction Engineering Disciplinary 
Organization, the Chairman of the National Association 
of Mass constructors said only 2 thousand out of 2 million 
housing units are being built systematically.
It is an honor for the mass constructors to build 2 million 
reputable units in past two years. We should consider that 
it is impossible to build such number of units via tradition-
al methods, so we are to put them aside, Mr. Rahbar in the 
Third Industrializing construction Exhibition pointed out.
the construction quality, high-speed operation and  
engineering supervision in industrial method is in no way 
comparable to traditional methods, said rahbar and added 
that Turkey was not comparable to Iran in the 
 construction industry 20 years ago, but in the last 20 
years it has succeeded to expand industrializing of 
construction dramatically and now it is one of the leading 
country in this industry.
The trend in recent years, especially in the last two years, 
has caused the spread of industrialization substantially in 
the country, the Chairman of the National Association of 
Mass constructors said.

Test results of entering engineering profession to be 
announced next two months 
Mehr News Agency:
The results of the test to enter engineering, technician’s 
and experiential architects’ profession which was attended 
by over 82 thousand volunteers will be announced in 
the next 2 months, Deputy Minister of Road and Urban 
Development said.
The test to enter engineering, technician’s and experien-
tial architects’ profession was held during the 24th and 
25th of November and was attended by 82 thousand and 
517 volunteers simultaneously across the country, Mr. 
Some’loo said about the test.
Pointing to the fact that the test was administered by 
Sazman-e Sanjesh va amoozesh for the time this year, 
Road and Urban Development Deputy Minister said that 
although during the past years when the test was held by 
Construction Engineering Disciplinary Organization no 
reports on the violation did occur, this year it was decided 
to contract with Sazman-e Sanjesh va amoozesh to hold 
the test.

The test is to be held twice a year, according to the Minis-
ter’s order. The test which was held is considered to be the 
test for the first half of the year which was delayed due to 
the ministries integration. The test for the second half will 
hopefully be held in the last month of Persian calendar.

Head of Construction Engineering Disciplinary 
Organization of Tehran said: 
Law enforcement and supervision of construction 
of Tehran city from 6th of December 
Fars News Agency:
Pointing to problems of Tehran City Council with regard 
to supervising construction, Head of Construction Engi-
neering Disciplinary Organization said that the problem 
is to be obviated legally and the and close monitoring and 
strict enforcement of the relevant Law will be started from 
6th December.
Article 33 of the Engineering and Building Control Act 
says that the measures which are to be taken on the field 
of engineering and construction including design, control 
and supervision should pass through the Construction En-
gineering Disciplinary Organization, Saeed Afrani added.
Answering the question that if Article 33 of the Construc-
tion Engineering Disciplinary Organization and building 
control Act is not applicable yet, Saeed Afrani said that 
the City Council was creating some hinders for imple-
menting the Article which are obviated and from 6th 
December will be completely reinforced. To this end, a 
lot of meetings have been held and we hope there is no 
further problem in this regard. 
Engineering and Building Control Act was ratified in 
1374 (1995) and its implementing regulations adopted in 
1375 (1996) , but after 9 years, the implementing regula-
tions of the Article was approved by the Cabinet in 1383.

The effects of removing discounts on Building permits 
on house prices
Mehr News Agency:
Removing 20% discounts on Building permits in the case 
of cash payment has led to a 10 to 15% increase in cost of 
housing.
Although the government has tried to control the house 
price through implementation of various policies such as 
granting facilities, Mehr housing project, some actions 
taken by some entities have a large impact on the prices.
Up to the last year a 20% discount was available on 
 housing construction permit. This played a significant 
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