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لزوم احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي  

از برنام�ه عمران�ي اول تاكن�ون این ش�رط تحق�ق نيافته 
اس�ت تا از درآمد نفت براي توس�عه طرحه�ا و پروژه هاي 
عمراني استفاده شود. بلكه همواره بودجه كشور وابستگي 
معناداري به درآمدهاي نفت داش�ته است و برخورد با این 
سازمان و نيز سير تطور و ایجاد دگرگوني هاي ساختاري و 
محتوایي در آن ناشي از چنين پيوستگي هاي بودجه كشور 
به درآمدهاي نفتي بوده است. همانطوري كه اشاره شد در 
واقع فكر ایجاد س�ازمان برنامه ریزي براي كش�ور به سال 
1316 برمي گردد كه با تشكيل اولين شوراي اقتصاد و تهيه 

نقشه اقتصادي براي كشور همراه بود.
ای�ن رویك�رد ب�دان لح�اظ ش�كل گرفت ك�ه پ�اره اي از 
اندیش�مندان و متخصص�ان اقتص�ادي و مدی�ران ارش�د 
حكومتي به این استنباط رسيدند كه چون سایر كشورهاي 
جهان فاقد منابع نفتي هس�تند، پس مي توان در ایران نيز 
بدون اتكا به درآمد نفت به اهرم هاي توس�عه دست یافت 
و بودج�ه ج�اري دول�ت را از منابع دیگ�ر از جمله ماليات 
تأمي�ن ك�رد و با تخصي�ص درآمد نف�ت ب�راي پروژه ها و 
طرح هاي عمراني، زمينه رش�د س�ریع اقتصادي كش�ور را 
فراهم ساخت. براي تحقق این پارادایم، تدوین برنامه هاي 
علم�ي براي رس�يدن از وض�ع موجود به وض�ع مطلوب و 
موعود مطرح ش�د؛ چون اساس برنامه ریزي را بودجه بندي 
تش�كيل مي دهد و با تنظي�م بودجه امكان�ات عملياتي و 
اجرایي برنامه ها فراهم مي شود؛ رابطه تعاملي ميان این دو 
موجباتي را فراهم س�اخت تا در جهت پياده سازي اهداف 
فوق و خروج از اقتصاد تك محصولي، تأس�يس س�ازماني 
تخصص�ي ب�ا نيروهاي كيف�ي كارآمد در دس�تور كار قرار 
گي�رد و واقعيت یابد. بدین منظور در س�ال 1325 برنامه و 
بودجه در هم تلفيق ش�دند تا بودجه ك�ه در واقع انضباط 

اج�راي برنامه را فراهم مي س�ازد راهب�رد علمي تري را به 
برنامه ه�ا ارائه دهد. گرچه بودجه بندي و انضباط بودجه اي 
موجبات محدودش�دن گستره و افق اقدام اجراي برنامه را 
فراهم مي ساخت؛ ولي كاربرد این اهرم نظم بخش، ضرورت 
داشت، ولي تزاحم پيش آمده باعث شد تا در طول تأسيس 
نهاد برنامه ریزي، ميان مجری�ان و برنامه ریزان چالش هاي 
اساس�ي به وجود آید، و به همين دليل گاهي دولت مردان 
كم�ر به انحالل آن مي بس�تند و این ف�راز و فرود در طول 
دو برنامه هفت س�اله و سه برنامه پنج ساله قبل از انقالب 
اسالمي و چهار برنامه پنج ساله بعد از انقالب ادامه داشت 
به طوري كه سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور براساس 
مصوبه هش�تاد و شش�مين جلس�ه ش�وراي اداري )در 11 
اسفند 1387( به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختيارات 
رئيس جمه�ور ناظر بر موض�وع اصل 126 قانون اساس�ي 
جمهوري اس�المي ایران و تأمي�ن یكپارچگي در مدیریت 
كالن و فراه�م كردن زمينه اجراي مطلوب برنامه توس�عه 
اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كش�ور از ادغام دو سازمان 
برنامه و بودجه و امور اداري و اس�تخدامي كش�ور تشكيل 
ش�د و فعاليتهاي خود را از تيرماه سال 1379 آغاز كرد. در 
ادامه، این س�ازمان نيز در س�ال 85 و در دوران دولت نهم 

در نهاد ریاست جمهوري ادغام شد.

انگيزه ها و ديدگاه هاي احتمالي موافقان با ابقاء ادغام 
سازمان مديريت و برنامه ريزي در معاونت برنامه ريزي و 

نظارت راهبردي رياست جمهوري
به ط�ور كلي دیدگاه ه�اي موافق مدیران ارش�د نهادهاي 

حكومتي و دولتي را مي توان در گزاره زیر خالصه كرد:
1� تغيير در رویكرد نظام برنامه ریزي كشور كه در آن نظام 

اشاره: 
قب�ل از ش�روع بح�ث اصل�ي ض�رورت دارد ك�ه تاریخچه 
مختصري از پيدایش شوراي اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزي و معاونت برنامه ریزي و نظارت 

راهبردي رئيس جمهوري را براي اطالع همگان ارائه دهم.
به منظور هماهنگ كردن فعاليت ه�اي عمراني و لزوم تهيه 
برنامه هایي براي رش�د اقتصادي و اجتماعي كشور در سال 
1316 هجري شمس�ي ش�وراي اقتصاد تش�كيل شد. در 17 
فروردین س�ال 1325 به موجب تصوی�ب نامه هيأت وزیران 
هيأتي به نام هيأت تهيه نقشه اصالحي و عمراني كشور ایجاد 
گردید. هيأت دولت پس از دریافت گزارش�هاي ارائه شده از 
سوي این هيأت در مردادماه سال 1325 روند تأسيس قانوني 
آن را تصویب كرد؛ براي رسيدگي به برنامه هاي ارائه شده از 
سوي وزارتخانه ها هم هيأت جدیدي به نام هيأت عالي برنامه 
به وجود آمد.هيأت عالي برنامه در سال 1327 الیحه قانوني 

برنامه هفت ساله عمراني اول كشور را تهيه و به مجلس وقت 
ارائه كرد. در این الیحه براي نخس�تين ب�ار با توجه به لزوم 
جلوگي�ري از ایجاد اصطكاك بين س�ازمانهایي كه عمليات 
مش�ابه انج�ام مي دهند، از س�ویي و لزوم تح�ول اقتصادي 
كشور از سوي دیگر، پيشنهاد شد كه اجراي برنامه از طریق 
همكاري بين دوایر دولتي و س�ازمانهاي وابس�ته به دولت از 
ی�ك طرف و س�ازماني خاص به نام س�ازمان برنامه از طرف 
دیگ�ر انجام گيرد.ب�ه این ترتيب در مهرم�اه 1327 اداره اي 
ب�ه نام دفت�ر كل برنامه تأس�يس گردید كه بع�داً این اداره، 
به س�ازمان موق�ت برنامه تغيير نام یاف�ت و در نهایت طبق 
قانون مصوب 26 بهمن 1327 س�ازمان برنامه ناميده ش�د.با 
پایان برنامه عمراني اول در ش�هریورماه 1333 ابوالحس�ن 
ابتهاج مأمور احياي سازمان برنامه شد. پيش شرط وي براي 
پذیرش مس�ئوليت سازمان برنامه، بهره گيري از درآمد نفت 

براي طرحهاي عمراني كشور بود كه پذیرفته شد.
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بخشي همواره بر نظام منطقه اي مرجح بود.
2� مس�ئوليت پذیر ش�دن واحدهاي اس�تاني با ادغام در 

استانداري ها.
3� نظارت و مس�ئوليت مس�تقيم ش�وراي برنامه ریزي و 

توسعه استانها در قبال بودجه و برنامه منطقه اي. 
4� افزایش مسئوليت هيأت وزیران در قبال بودجه.

و  مدیری�ت  س�ازمان  آس�يب پذیري  از  جلوگي�ري   �5
برنامه ریزي كه در دو حوزه بودجه و برنامه داراي مسئوليت 
ب�ود، ب�ا این نگ�رش ك�ه فعالي�ت در دو ح�وزه موجبات 

آسيب پذیري آن را افزایش مي دهد.
6� مشخص شدن بيشتر و بهتر گردش كار، سلسله مراتب 
و ن�وع تنظيم برنامه هاي پنج س�اله توس�عه و بودجه هاي 

سنواتي آن.
7� افزایش قدرت مدیران اس�تاني و اس�تانداران در امور 

بودجه و برنامه.
8� تق�دم نظام برنامه ریزي منطق�ه اي بر نظام برنامه ریزي 

بخشي.
9� خارج ساختن سازمانهاي مدیریت و برنامه ریزي استانها 

از بالتكليفي.
10� تعری�ف جدی�د از نظام برنامه ری�زي و بودجه بندي در 

زمينه ساختار، استراتژي و رویكردهاي آن.

انگيزه ها و ديدگاه موافقان  با احياي مجدد 
سازمان مديريت و برنامه ريزي

این گروه از دیدگاه ها را مي توان در گزاره هاي زیر خالصه كرد:
1. تصميم به ادغام س�ازمان مدیریت و برنامه ریزي در نهاد 
ریاس�ت جمهوري فاقد پش�توانه مطالعات دقيق و فراگير 

علمي،  منطقي و تجربي الزم مي باشد.
2. این ادغام احتماالً باعث نارس�ائي در امكان برنامه ریزي 
دقي�ق بر مبن�اي اطالعات اجتماعي، فرهنگي و سياس�ي 

روشن و روزآمد شده است.
3. ادغام س�بب مواجه ش�دن برنامه پنجم با مش�كالت و 

موانع فراوان گردید.
4. احتم�االً ادغام باعث كاهش ابزارهاي كنترلي و به تبع آن 
افزایش احتمالي فساد مالي در دستگاه هاي دولتي شده است.

5. این احتمال وجود دارد كه ادغام سبب افزایش نارسایي 
و فساد مالي در طرح هاي عمراني شود.

6. ای�ن ام�كان وجود دارد كه ادغام س�بب كاهش كيفيت 
طرحها و پروژه هاي عمراني گردد.

7. احتم�ال م�ي رود كه ادغام س�بب افزای�ش هزینه هاي 
پروژه ها و طرحهاي عمراني شود.

8. احتماالً  ادغام سبب كاهش نظارت بر طرحهاي اقتصادي 
و عمراني مي شود.

9. ادغام بخش كارفرمایي و بخش ناظر در اس�تانها، باعث 
تضعيف نقش نظارتي مي شود.

10. این ادغام احتماالً س�بب ایجاد اختالل و عدم ثبات در 
برنامه ریزي و سند چشم انداز 20ساله كشور مي شود.

11. این ادغام احتماالً موجبات تضعيف انضباط برنامه اي را 
فراهم مي سازد.

12. ادغام احتماالً باعث مي شود كه برنامه هاي ميان مدت و 
بلندمدت در این رویكرد به نوعي مغفول بماند.

13. ای�ن ادغ�ام امكان دور ش�دن برنامه ه�ا را از هدفهاي 
واقعي به دليل كاهش نظارت واقعي افزایش مي دهد.

14. ای�ن ادغام، احتمال گرایش یارانه اي را افزایش مي دهد 

و باعث مي ش�ود كه بخشي از بودجه هاي عمراني به نوعي 
صرف امور یارانه شود و روند توسعه كشور را كند سازد.

15. ای�ن ادغ�ام باعث رش�د احتمالي ش�ركتها، واحدها و 
سازمانهاي دولتي و به تبع آن موجب افزایش بودجه جاري 

خواهد شد.
16. این ادغام امكان ایجاد نقش محوري به تمایالت مدیران 
ارش�د را در هزینه كردن بودجه افزایش مي دهد و این امر 

مي تواند انضباط مالي را مخدوش سازد.
17. ادغام موجب�ات احتمالي جابه جایي بودجه ها را فراهم 
مي س�ازد و با این روند این امكان مي تواند فراهم شود كه 

بخشهایي با تنگناها و بحرانها مواجه شوند.
18. ادغ�ام بهره گي�ري از توانمندي ه�اي موج�ود بخ�ش 
خصوصي را كاهش مي دهد و باعث رشد فعاليتهاي عمراني 
غيررقابتي مي ش�ود و احتماالً این قبيل امور را به س�مت 

انحصار مي كشد.
19. ادغام نقش دولت را احتماالً در سپهر اجتماعي جامعه 
افزایش مي دهد و در صورت تحقق آن دولت از برنامه هاي 

اصلي دور مي ماند.
20. ادغام س�بب رشد نقدینگي و به تبع آن تورم ناشي از 
افزایش پایه پولي را موجب خواهد شد كه روند آن مي تواند 

اقتصاد كشور را به بيماري هلندي مبتال سازد.
21. با این ادغام به دليل تسلط احتمالي نهادهاي دولتي بر 
امور عمراني، زمان انجام پروژه هاي عمراني طوالني  خواهد 
 ش�د. در ضمن كيفيت كار كاهش یافته و قيمت تمام شده 

پروژه هاي عمراني افزایش مي یابد.
22. ادغام احتماالً بوروكراسي را افزایش داده و به گسترش 
تصميم گيري هاي غيركارشناسي  و تخصصي منجر مي شود.
با توجه به مراتب ذكر ش�ده در این مقاله به نظر مي رس�د 
بازگش�ت به ابقاي س�ازمان مدیریت و برنامه ریزي امتياز 
بيش�تري كسب مي كند و الزم است دولت محترم با نوعي 
بازنگري زمينه ها و بس�تر مناس�ب را براي احياء سازمان 
مدیری�ت و برنامه ریزي فراهم س�ازد. انجمن ش�ركتهاي 
ساختماني ضمن تأكيد بر ضرورت احياء سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي )سازمان برنامه و بودجه( آمادگي خود را براي 
همه گونه هم�كاري با نهادهاي ذیرب�ط دولتي و حكومتي 
براي بررسي هاي علمي و تخصصي موضوع اعالم مي كند.
 برپای�ه آنچه مطرح ش�د، فرایند ام�ور و ب�رون داد ادغام
 س�ازمان مدیریت و برنامه ریزي نشان مي دهد كه نه تنها 
انتظارات مدیران ارشد پيشنهاد دهنده این تغيير برآورده 
نش�ده است بلكه روند امور با مشكالت و معضالت فراواني 
مواجه گردیده است كه به نظر مي رسد كاركردهاي واقعي 
آن در عم�ل توقع�ات شایس�ته و بایس�ته خيرخواهان و 
واضعين آن را در هم پوش�ي الزم و متناس�ب با منافع ملي 

كشور تأمين نكرده است.
به نظر مي رسد با بررسي هاي همه جانبه بار دیگر آثار مثبت 
و منفي آن احصاء شود و در صورت مشخص شدن سنگين 
بودن بار منفي طرح نس�بت به جنبه هاي مثبت آن، امكان 
بازآفریني سازمان برنامه و بودجه در دستور كار قرار گيرد. 
بدیهي است انجمن شركتهاي ساختماني نيز در چارچوب 
منافع ملي كشور تمامي ظرفيتهاي علمي و تجربي خویش 
را براي دس�تيابي دقيق تر به واقعيته�اي علمي طرح،  در 

اختيار نهادهاي بررسي كننده قرار خواهد داد.
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الف - سازمان برنامه و بودجه
س��ازمان برنامه در سير تكویني خود به منظور اجراي بهتر بيانيه 
مأموری��ت با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اس��فند س��ال 
1351 )ب��ا انتقال وظيفه تهيه و تأمي��ن تمامي بودجه به آن( به 

سازمان برنامه و بودجه تغيير نام یافت.
ب - سازمان امور اداري و استخدامي كشور

در سال 1334 شمس��ي اداره كل طبقه بندي مشاغل، وابسته به 
وزارت دارای��ي به وجود آمد كه ه��دف آن برقراري هماهنگي در 
حقوق و مزایاي مس��تخدمان كشوري و به طور كلي اجراي اصل 
حقوق مس��اوي براي كار مس��اوي در مح��دوده نظام طبقه بندي 
مشاغل بود. در س��ال 1337 اداره كل مذكور به سازمان خدمات 
كش��وري تغيير ن��ام یافت و از وزارت دارای��ي منتزع و تحت نظر 
نخست وزیر قرار گرفت. فكر تجدید نظر در مقررات استخدامي و 
ایجاد مركزي براي نظارت امور استخدامي كشور روز به روز قوت 
بيشتري گرفت،  تا اینكه در سال 1340 شوراي عالي اداري كشور 
به وجود آمد و كار تدوین قانون استخدام كشوري را از سر گرفت.

ش��وراي عالي اداري با بررس��ي كليه قوانين و مقررات استخدامي 
كش��ور و بررسي و مقایسه مقررات اس��تخدامي كشور با چندین 
كشور پيشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاكره با صاحب نظران، 
طرح مقدماتي الیحه اس��تخدام كش��وري را تهيه كرد. این الیحه 
پس از بررس��ي و تجدیدنظر در هيأت رئيسه شوراي عالي اداري 
كشور و كميسيون منتخب درهيأت دولت و كميسيون استخدام 
مجلس ش��وراي ملي در تاریخ 31 خ��رداد 1345 در 11فصل به 
تصویب رسيد. به موجب این قانون شوراي عالي اداري جاي خود 
را به سازماني تحت عنوان سازمان امور اداري و استخدامي كشور 

داد.
با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي 
كشور سازمان مدیریت و برنامه ریزي در سال 1379 تأسيس شد.

ساختار تشكيالتي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
به طوري كه اش��اره شد سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور در 
تيرماه سال 1379 فعاليت خود را آغاز كرد. این سازمان متشكل 

از رئيس )كه س��مت معاونت رئيس جمهور را نيز برعهده دارد( 9 
معاون��ت و 43 مركز، دفتر و اداره كل در زیرمجموعه معاونت ها و 
حوزه ریاست س��ازمان، 30 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان، 
10ش��وراي مربوط و س��ه واحد وابسته بود  كه براي جلوگيري از 

اطاله كالم به این حد از مطلب بسنده مي كنيم.

اهداف و وظايف سازمان
سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور با برخورداري از تشكيالتي نوین 
و جامع و در چارچ��وب قوانين و مقررات عهده دار وظایف متعددي 

است كه عمده ترین آنها عبارتند از:
1. برنامه ريزي

1-1- انج��ام مطالع��ات و بررس��يهاي اقتص��ادي و اجتماع��ي و 
پيش بيني منابع كشور به منظور تهيه برنامه و بودجه.

1-2- تهي��ه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت به منظور 
نيل به توسعه پایدار و همه جانبه در كشور.

2. بودجه ريزي
2-1- پيشنهاد خط مش��ي ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل 

كشور به شوراي اقتصاد
2-2- تهيه و تنظيم بودجه س��االنه كش��ور با همكاري مؤسسات 

ذي ربط.

3. نظارت و ارزيابي
3-1- نظارت مس��تمر بر اجراي برنامه هاي توس��عه و پيش��رفت 

ساالنه آنها.
3-2- نظ��ارت و ارزیاب��ي كارایي و عملكرد دس��تگاه هاي اجرایي 

كشور.
3-3- نظارت و ارزیابي طرحهاي عمراني كشور.

4. امور فني
4-1- اس��تقرار نظ��ام فني و اجرایي طرحهاي عمراني كش��ور از 

طریق تدوین ضوابط فني و اجرایي طرحها.

شـــــرح مخـتـــــصري از

 نحوة شكل گيري
 و ادغام  سازمان 

 مديريت و برنامه ريزي
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4-2- س��ازماندهي و ارزش��يابي عملكرد عوامل فن��ي و اجرایي 
از طری��ق تهيه، تدوین،اج��را و نظارت بر اج��راي ضوابط مربوط 
ب��ه تش��خيص صالحيت فني و ارج��اع كار به واحده��اي تهيه و 

اجراكننده طرحهاي عمراني.

5. امور انفورماتيك
5-1- برگزاري و اداره جلس��ات ش��وراي عالي انفورماتيك كشور 

براساس آئين نامه مربوط به پيگيري و اجراي مصوبات شورا.
5-2- تهي��ه آیين نامه و ضوابط براي سالم س��ازي مراكز فعاليت 
كامپيوتري و احراز صالحيت و طبقه بندي شركتهاي كامپيوتري.

5-3- هماهنگي و نظارت بر امور شركتهاي كامپيوتري.
5-4- صدور مجوز براي واردات تجهيزات كامپيوتري.

6. امور استخدامي
6-1- مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور 

در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون.
6-2- ارائه دس��تورات الزم درباره نح��وه اجراي قوانين و مقررات 

استخدامي كشور به منظور ایجاد هماهنگي.
6-3- انجام مطالعات و تحقيقات الزم در امور اس��تخدامي و ارائه 

پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت.

7. امور تشكيالت و روشها
7-1- اصالح ساختار دولت و تمركززدایي.

7-2- بررسي و تهيه پيشنهادها درباره هدفها و وظایف وزارتخانه ها، 
مؤسسات و شركتهاي دولتي.

تغييرات س��اختار در س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي به اس��تناد 
مطالعات��ي بود كه از س��ال 79 تا س��ال 84 انجام ش��د، نتایج این 
بررسي ها به پيوس��ت نامه ارسالي از سازمان براي ریاست جمهور، 
وارد مرحله نویني ش��د. مطالعات انجام ش��ده توس��ط مش��اوران 
دانش��گاهي، با مجموعه هاي كارشناسي داخل سازمان، مؤید ادغام 
بود كه با توصيه هاي روشني در قضيه تحول و شكستن سنت هاي 
گذشته ساختاري در سازمان همراه شد، این گزارش بر روزآمد شدن 
امور سازمان، به تناسب زمان، تأكيد داشت تا از قالبهاي 55 تا 65 
ساله اي كه بر آن گذشته بيرون آید و شكل امروزي به خود بگيرد و 
بيشتر به رویكرد نگاه كالن و بلندمدت و دورنگر معطوف شود تا هم 
سازمان نقش خود را به خوبي ایفا كند و هم دستگاه هاي اجرایي كه 
در مؤلفه هاي ستادیش��ان تمام وزارتخانه ها مكلف به انجام كارهاي 
حاكميتي ستادي هستند )امور مربوط به برنامه ریزي، بخش تنظيم 
بودجه و دس��تگاه ها( را به درس��تي انجام دهند. با چنين نگرشي، 
براي تلفيق و یكپارچه سازي و بودجه نویسي كالن و نهایي براساس 
پيشنهاد دستگاه هاي اجرایي، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

تأسيس شد تا كليه این قبيل فعاليتها را هماهنگ سازد.

به نظر مي رس��د كه یكي از مهمترین سرمایه توسعه هر كشوري 
مناب��ع انس��اني آن مي باش��د و این س��رمایه زماني در هس��تي 
اجتماعي واقعيت مي یابد كه در ش��ركت و س��ازمانها متش��كل 
ش��ده و در جهت رفع بخش��ي از نيارهاي كشور فعاليت كنند از 
جمله این تش��كلهاي اثربخش، مي توان به ش��ركتهاي مهندسي 
پيمان��كاري پروژه هاي عمراني اش��اره كرد ك��ه محل تجميع و 
تمرك��ز چند ميليون نيروي انس��اني متخصص و كارش��ناس با 
مهارتهاي گوناگون فني و مهندس��ي و حرفه اي اس��ت. این نوع 
ش��ركتها ویژگي هاي بارزي دارند كه تا حدودي آنها را از س��ایر 

حرفه مندان و صنفها متمایز مي كند.
 اولين ویژگي آنها این است كه اعضاي هيأت مدیره این 
قبيل شركتهاي مهندس�ي پيمانكار پروژه هاي عمراني را 
دانش آموختگان رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه هاي 

معتبر ایراني و خارجي تشكل مي دهد. 
 دومين ویژگي آنها در ساخت و ساز وآباداني كشور است 
كه مبادرت به اقدام و اجراي زیرساختهاي توسعه اي مي كنند 
كه اگر به بررس�ي آلمان بعد از جن�گ جهاني دوم بپردازیم 
درخواهيم یافت كه یكي از پش�توانه هاي اصلي این كشور، 
صنعت احداث و ش�بكه هاي مواصالت�ي آن، اعم از خطوط 

ریلي و جاده اي بود، كه با همت بعدي ش�ركتهاي مهندسي 
پيمانكار كش�ور آلم�ان در تعاملي خالق ب�ا دولتهاي بعد از 

جنگ آلمان را به پایه فعلي در بعد رشد و توسعه رساند.
در مقایس��ه  بای��د گفت ك��ه  ش��ركتهاي مهندس��ي پيمانكار 
پروژه هاي عمراني ایران نيز پس از پایان جنگ تحميلي هش��ت 
ساله از تمامي ظرفيتهاي علمي و تجربي خود در بازسازي كشور 
اس��تفاده كرده و به التيام زخمهاي ناش��ي از ویراني هاي جنگ 
پرداختن��د؛ این گروه در روند س��ي و چهارس��اله بعد از انقالب 
اس��المي واج��د تخصصيه��ا و فوق تخصص های��ي در حوزه هاي 
مختلف سازه ها و سامانه هاي توسعه اي شده است كه در رقابتي 
تنگاتن��گ با ش��ركتهاي خارج��ي عمل مي كن��د و در پاره اي از 
زمينه ها، حتي گوي سبقت را از رقباي خارجي نيز ربوده است.

 س�ومين ویژگي بارز این قبيل ش�ركتهاي مهندس�ي، 
كارآفریني و ایجاد اشتغال است واقعيتهاي آماري و بررسي ها 
و پژوهش��هاي اقتصادي نش��ان مي دهد كه با فعال شدن بخش 
س��اختماني در كشور )اعم از مسكن و س��ایر ساخت و سازهاي 
س��اختماني( حدود 2/8 ش��غل ایجاد مي ش��ود. بنابراین حفظ، 
نگهداري و توس��عه این نوع ش��ركتها كمك ش��ایان توجهي به 
افزایش اش��تغال و توسعه كشور مي كند و فعل و ترك فعلي كه 

نقش شركتهاي پيمانكاري پروژه هاي عمراني

 در توسعه كشور و دشواري هاي فراروي آنها 
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امكان حضور فعال و خالق آنها را در عرصه توسعه كشور مختل 
سازد، با منافع ملي هم سویي و هم راستایي نخواهد داشت.

 چهارمي�ن ویژگ�ي این قبيل ش�ركتهاي مهندس�ي را 
مي توان صدور خدمات فني و مهندس�ي براي كش�ور نام 
برد. بي شك شركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي عمراني در 
فعاليتهاي برون مرزي خویش س��فيران بي هزینه اي براي دولت 
كریمه هس��تند كه با كار و تالش خویش در سایر كشورها نقش 
مهمي در شناس��اندن فرهنگ و تمدن كش��ور ایفا مي كنند و با 
ساخت س��امانه هاي عمراني، مهر و نشان كشور و دولت خویش 
را در اوراق تاریخ كش��ور ميزبان برج��اي مي گذارند. ضمن آنكه 
با حضور در كش��ورهاي ميزب��ان و با ورود به بطن و متن جامعه 
مي توانند ش��يوه ها و روش��هاي نفوذ در بازارهاي كش��ور ميزبان 
را با ش��ناخت دقيق ت��ر و واقعي تر از نگرش��ها، بينش ها و رفتار 
نهادي ش��ده آنها براي كش��ور خود به ارمغان آورند كه آثار این 

ن��وع دس��تاوردها و فعاليت ها از بعد 
فرهنگي، اجتماعي و حتي سياس��ي 
به مرات��ب مهمتر از نق��ش ارزآوري 
و اقتص��ادي آن براي كش��ور متبوع 

مي باشد.
 پنجمين ویژگي بارز شركتهاي 
مهندس�ي پيمان�كار پروژه ه�اي 
عمران�ي را مي ت�وان در انتق�ال 
دانش فني و مهندس�ي به نس�ل 
جوان كش�ور دانس�ت. واقعيتهاي 
علمي و فني نش��ان مي دهد كه علم 
و ف��ن زماني ب��ا به��ره وري و كارایي 
و اثربخش��ي باالی��ي وارد حوزه هاي 
عمليات��ي و اجرایي مي ش��وند كه با 

تجرب��ه و ش��رایط محيطي و آمایش س��رزميني تلفيق و تركيب 
ش��وند. بنابرای��ن ش��ركتهاي مج��ري پروژه ه��اي عمران��ي در 
بس��ياري موارد مي توانن��د با انتقال تجربي��ات خویش، در عمل 
قانونمندي هاي علمي و فني را ارتقاء بخش��ند و به دانشگاه هاي 
كشور پيشنهادهاي ارزنده اي را در روند سه گانه تحقيق، آموزش 
و ترویج ارائه دهند به طوري كه بر اثربخشي دانشهاي دانشگاهي 
در عرص��ه اجتماع��ي و جغرافيایي كش��ور بيفزایند و این كنش 
متقابل اجتماعي ميان كنش��گران دانش��گاهي و مدیران ارش��د 
صنعت احداث موجبات بومي س��ازي دانش فني و مهندس��ي را 
فراهم سازد؛ كه آثار آنرا در ماندگاري سامانه ها با كاهش هزینه ها 

و افزایش كيفيت ساخت و ساز مي توان به ارزیابي نشست.
 شش�مين ویژگي بارز ش�ركتهاي مهندس�ي پيمانكار 
پروژه ه�اي عمران�ي را مي ت�وان در اطالق ارت�ش فني و 
مهندس�ي كش�ور به آنها خالصه كرد. زیرا كه ش��ركتهاي 
مهندسي پيمانكار پروژه هاي عمراني به عنوان سربازان خط مقدم 
صيانت و پاسداري از مرزهاي توسعه كشور، مانع غارت و چپاول 
ثروت كشور توسط شركتهاي مشابه خارجي مي شوند. اگر امروز 
این قبيل ش��ركتهاي خارجي نمي توانند منویات و خواسته هاي 
ب��ه ظاهر قانوني خ��ود را در قالب قراردادهاي یكس��ویه اي، كه 
دربرگيرنده منافع كش��ور متبوع آنهاس��ت به كشورمان تحميل 
كنند قطعاً به دليل وجود مهندسان، این دالورمردان و سپاهيان 

ج��ان بر كف در ش��ركتهاي پيمانكاري حوزة فني و مهندس��ي 
كش��ور است كه از مرزهاي توسعه اي كش��ور پاسداري مي كنند 
و آن را گس��ترش مي دهند. این سربازان سختكوش عرصه هاي 
دش��وار، كار و تالش، در گرمترین و سردترین نقاط كشور بدون 
وجود حداق��ل امكانات رفاهي، تمدن س��ازي و تمدن گس��تري 
مي كنن��د انصاف حك��م مي كند كه ارزش زحم��ات آنها را پاس 
بداریم و نگذاریم كه بي مهري ها و ناروایي ها این بخش از سرمایه 

ملي كشور را از گردونه پویش و كوشش مفيد و مؤثر باز دارد.
اگ��ر بخواهيم به طور دقيق ویژگي هاي این بخش از ش��ركتهاي 
مهندس��ي را احصا كنيم بي شك »مثنوي هتفاد من كاغذ« شود. 
لذا به همين ميزان مطلب بسنده مي كنيم و به پاره اي از مشكالت 
فراروي شركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي عمراني مي پردازیم. 
ب��ا این اميد كه دولتمردان و بخش كارفرمایي پروژه هاي عمراني، 
مانع اضمحالل و متالش��ي شدن و نابودي آنها شوند و با شناخت 
و بررسي دشواري هاي پيش روي آنها كه 
آهنگي رو به افزایش هم دارد، در رفع آن 
بكوشد.  »ما ز یاران چشم یاري داریم« و 
با این اميد چشم انتظاریم گرچه پاره اي 
از دش��واري هاي پيش روي ش��ركتهاي 
همایش ه��ا،  در  پيمان��كار  مهندس��ي 
نشست ها و گفتگوها ارائه شده است ولي 
تكرار درد، اميد درمان را افزایش مي دهد 
و به همي��ن منظور موض��وع مقاله را با 

مضمون زیر پي مي گيریم.
 ب��ا صراح��ت باید گفت كه مش��كالت 
شركت هاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي 
عمراني و دشواري هاي فراروي آنها روز 
به روز افزایش مي یابد و تورم و افزایش 
قيمتهاي مواد و مصالح س��اختماني كه براساس قيمت روز تهيه 
مي شود و برپایه فهرست بهاي سال 88 محاسبه مي گردد، یكي از 
مهمترین چالش هاي بخش پيمانكاري پروژه هاي عمراني است.

قبل از ورود به بحث اصلي الزم است با تعریفي از تورم مطلب را 
آغاز كنم كه پایه  محوري در تجزیه و تحليل مسائل و مشكالت 
ش��ركتهاي پيمانكاري پروژه هاي عمراني اس��ت. زماني كه ميان 
كااله��ا و خدمات موجود در جامعه با مقدار نقدینگي یا پول در 
گردش تناس��بهاي الزم و تعادل كافي وجود نداشته باشد تورم 
ایجاد مي ش��ود به بيان��ي بهتر با كميابي كاال و ب��ا فراواني پول 
موجود و قدرت خرید باال براي كس��ب مالكيت آن  جامعه دچار 

تورم ایجاد مي گردد.
عوامل متع�ددي در تورم نقش دارند، از جمله مي توان به 

افزایش نقدینگي در كشور اشاره كرد:
 افزای��ش حجم پول ی��ا نقدینگي: امروز مي��زان نقدینگي در 
كش��ور به حدود 352 هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. البته 
باید بگویم كه رش��د آن در س��طح 19/4 درصد نسبت به پایان 
س��ال 90 مهار شده اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه در سال 90 
مي��زان پول حدود 15/2 درصد و ش��به پول حدود 20/9 درصد 
رش��د نش��ان مي دهد. این اصل اقتصادي را نباید فراموش كرد 
كه هر جا س��ازوكار اقتصادي اقتضا كند پول خلق مي ش��ود به 
ط��وري كه اگر ب��ه عنوان مثال 10درصد قيم��ت نهاده ها را باال 
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ببریم حتي با كنترل پول، قيمت ها افزایش مي یابد زیرا كه غير 
از حج��م نقدینگي عامل دیگري به عنوان س��رعت گردش پول 
ني��ز در این ارتباط نقش مؤثري دارد. بنابراین وقتي دولت براي 
پ��اره اي از پرداختها با كمبود نقدینگي مواجه مي ش��ود و براي 
تأمي��ن آن مبادرت به چاپ اس��كناس مي كند و یا براي جبران 
كس��ري بودجه و پركردن ش��كاف درآمدي نس��بت به هزینه ها 
آنرا از بانك مركزي اس��تقراض مي كند عماًل هم حجم نقدینگي 
افزای��ش مي یابد و هم با وجود س��رعت گ��ردش موجود در این 
پ��ول پرفش��ار، قيمتها با روندي ش��تابان رش��د مي كند. ضمن 
اینكه دولتها همواره براي جبران كس��ري بودجه جاري از محل 
بودجه هاي عمراني برداش��ت مي كنند و نارس��ایي در پرداخت 
صورت وضعيت ه��ا و مطالبات ش��ركتهاي پيمانكاري پروژه هاي 

عمراني ریشه در این اقدام هم دارد.
  افزای��ش هزینه هاي تولي��د و قيمت گذاري ه��اي دلخواه بر 
روي كاالها و خدم��ات توليدي نيز از دیگر عوامل مؤثر بر تورم 
اس��ت زیرا از یكسو با هدفمندس��ازي یارانه ها قيمت نهاده هاي 
توليد افزایش  مي یابد كه به رش��د قيمت تمام ش��ده مي انجامد 
از س��ویي به دليل فقدان س��ازوكارهاي الزم و تباني بنگاه هاي 
تولي��دي و توزیعي قيمتها به مصرف كننده نهایي مواد و مصالح 

در پروژه هاي عمراني تحميل مي شود.
 افزایش نرخ برابري ارز � ميان نرخ تورم با نرخ ارز همبستگي 
و ارتب��اط مؤثري وجود دارد. به بيان��ي با افزایش نرخ تورم نرخ 
ارز ني��ز با مضرب خاصي افزایش مي یابد كه ميزان آن به درجه 

رشدیافتگي اقتصاد ملي هر كشوري بستگي دارد.
 تورم باعث نوسانات نرخ ارز مي شود. به بياني بهتر تورم یكي 
از عوامل مؤثر در نوس��انات نرخ ارز است. در عين حال افزایش 
ت��ورم باع��ث افزایش نرخ برابري ارز مي ش��ود و این امر بر روي 

پروژه هاي داخلي و خارجي اثر تورمي بر جاي مي گذارد.
آثار نوس��انات ن��رخ ارز بر كاه��ش و یا افزایش ت��ورم داراي 
موافقيت و مخالفيني است براي بومي سازي آن در ایران نياز به 
پژوهش كاربردي اس��ت تا حجم و اندازه كاهشي یا افزایشي آن 

محاسبه و مشخص شود.
 پاره اي از مطالعات حاكي از آن اس��ت كه ميان نوسانات نرخ 

ارز و ميزان تورم رابطه علت و معلولي دایره وار وجود دارد.
 چنانچه سياس��تهاي دول��ت به تضعيف پول مل��ي در نظام 
ن��رخ ارز ثابت بيانجامد این امر مي تواند نقش تورم زایي داش��ته 
باشد. با توجه به مس��ائل تحریم به ویژه مشكالت نقل و انتقال 
ارز ناش��ي از فروش نفت و ع��دم امكان پرداخت قيمت كاالها و 
خدمات وارداتي از منابع ارزي بانكهاي دیگر كشورها به بغرنجي 
و پيچيدگي هاي مناس��بات ارزي ایران، با جهان مي افزاید و نياز 
به اتخاذ سياستها و برنامه ریزي هاي علمي و دقيقي است تا آثار 
و تبعات آن را در اقتصاد كشور خنثي ساخته و به حداقل رساند 
به ویژه در اقتصاد حساس ایران آثار رواني پدیده تحریم مؤثرتر 
عمل مي نماید و با ایجاد اعتماد و اطمينان با روش��هاي اقناعي 
در مردم و با بهره گيري از خرد جمعي مي توان ظرفيت هاي الزم 

براي برون رفت از این شرایط ویژه را تدارك دید.
 ع��دم هماهنگي ميان عرضه كل و تقاض��اي كل: وقتي ميان 
عرضه كل كاال و خدمات با تقاضاي كل ان تناسب وجود نداشته 

باشد؛ با افزایش تقاضاي كل حتي با ثابت ماندن عرضه كل، تورم 
ایجاد مي ش��ود و اگر عرضه كل روند كاهشي داشته باشد، رشد 
تورم در نهاده هاي مورد لزوم پروژه هاي عمراني بيشتر مي شود.

 عوامل س��اختاري: این بخش از تورم ناشي از عدم هماهنگي 
بخش��ي، تنگناهاي زیرساختي و چسبندگي عرضه در بخشهاي 
كليدي مانند صنعت و كش��اورزي اس��ت كه عرض��ه نمي تواند 

هماهنگ با رشد سریع تقاضا عمل كند.
با این توضيح، رش��د ت��ورم و افزایش قيمته��ا و تأثير آن را در 
پروژه ه��اي عمراني، پي  مي گيریم. بررس��ي هاي آماري نش��ان 
مي دهد كه قيمت مواد و مصالح س��اختماني نس��بت به س��ال 
88 كه پایه قيمتهاي پروژه هاي عمراني اس��ت رش��دي فزاینده 
داش��ته است به طوري كه قيمت قير در سال 88 از قرار هر تن 
3/267/300 ریال بوده اس��ت كه ای��ن رقم در 16 فروردین ماه 
س��ال 91 به مبلغ 7/894/600 ریال افزایش یافته است. یعني 
این قلم از مصالح س��اختماني رش��دي حدود 250 درصد یعني 

)2/5( برابري را تجربه كرده است.
اگراق��الم دیگر را ني��ز بر همين روند مورد محاس��به قرار دهيم، 
واقعيتهاي دشواري را فراروي شركتهاي مجري پروژه هاي عمراني 
نش��ان مي دهد به عنوان مثال در فهرست بهاي سال 88 قيمت 
تهيه و حمل و نصب ميلگرد 620 تومان در نظر گرفته شده است 
ك��ه در حال حاضر قيمت ميلگرد در محل كارخانه 1200 تومان 
مي باشد كه اگر هزینه حمل و نصب آن را در نظر بگيریم،  قيمت 
تمام شده آن به حدود 2000 تومان مي رسد یعني این قلم از مواد 
و مصالح با 300درصد )3برابر( رشد قيمت مواجه است. بنابراین 
با این شرایط حتي فهرست بهاي سال 90 نيز نمي تواند مشكالت 
شركتهاي ساختماني مجري پروژه هاي عمراني را حل كند و الزم 
است شاخصهاي سه ماهه چهارم سال 90 با اعمال ضریب انطباق 
اصالح ش��ود زیرا نمي شود قيمت نهاده هاي الزم براي پروژه ها را 
به قيمت روز سال 91 تهيه كرد و آن را براساس قيمت پایه سال 
88 دریاف��ت نمود آنهم با تأخير طوالني و مش��كالت فراوان كه 
بخش بزرگي از توان ش��ركتها را مختل مي سازد. به طوري كه با 
شرایط پيش آمده هر یك از این دشواري ها شرایط توان فرسایي 
را ب��ر پيمان��كاران پروژه هاي عمراني تحمي��ل مي كند و به قول 
ش��اعر »ه��ر دم از این باغ بري مي رس��د«؛ تا گ��ره بر گره كاري 
موجود ش��ركتهاي س��اختماني زند به عنوان مثال این شركتها، 
زماني با حذف ضریب باالس��ري مواجه هس��تند و زماني دیگر با 
ح��ذف ضرایب دیگر؛ این عوامل به طور فزاینده اي بر مش��كالت 
قرارداده��اي پيمانكاران مجري پروژه ه��اي عمراني مي افزاید به 
ط��وري كه مبالغ اوليه قراردادها رقمي ح��دود 40 تا 50 درصد 
كمتر از ارقام واقعي آن اس��ت و همين امر باعث ایجاد مشكل در 
تأمين اعتبار و تطویل پيمانها مي شود. و در تحليل نهایي صدمه 
واقعي را شركتهاي پيمانكاري پروژه هاي عمراني و در بعد اقتصاد 

كالن منافع ملي كشور دریافت مي كند.
بيائيم با بررس��ي دقيق مش��كالت فراروي شركتهاي پيمانكاري 
پروژه هاي عمران��ي را رفع كنيم و از توانایي ه��اي و دانایي هاي 
موج��ود در این بخش براي توس��عه و رفاه اجتماعي كش��ورمان 

بهره برداري بيشتري كنيم 
»ما نيز مردمانيم« ما را دریابيد.
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مهن�دس منوچه�ر ملكيانی فرد رئيس هي��ات مدیره انجمن 
شركتهای س��اختمانی ضمن تبریك و تهنيت به مناسبت ميالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن، گزارش��ی از فعاليتهای انجمن 
ارائه داد و گفت: تعدیل س��ه ماهه اول و دوم س��ال 90 توس��ط 
انجمن ش��ركتهای ساختمانی محاس��به و اعالم شد . شاخصهای 
محاسبه شده توسط سازمان مدیریت نيز در آذرماه آماده شد و به 
امضای شورای عالی فنی رسيد اما انتشار نيافته است. هر چند این 
شاخصها سه ماهه است و با توجه به افزایش روز به روز قيمتها گره 
گش��ای مشكالت موجود سازندگان كشور نيست.  به خصوص كه 

سه ماهه چهارم با شاخص ها  قابل سنجش نمی باشد.

 فهرست بهای سال 90 نيز توسط انجمن محاسبه شد و CD آن 
در اختيار   قرار گرفت كه  فهرس��ت تهيه شده توسط سازمان از 
آنجا كه  زمان  انتش��ار این فهرست بها گذشته است، بنا گردید به 
جای آن فهرست بهای سال 91 منتشر شود. برای انتشار فهرست 
بهای س��ال 91 الزم است شاخصهای سه ماهه چهارم هموار شود 
و برای هموار كردن آن به نظر می رسد باید از یك ضریب انطباق 

استفاده گردد. 
حذف ضریب باالسری و ضرایب دیگرهم مشكالت زیادی را برای 
قرارداده��ا به وجود آورده كه مبالغ اوليه قراردادها كم تر از 40 یا 
50 درصد عدد واقعی آن است و همين امر باعث ایجاد مشكل در 

قطره ردیاست اگر با ردیاست           ورهن او قطره و ردیا ردیاست
قط����ره را ات ک����ه هب ردی����ا جای����ی اس����ت       پی����ش صاحبنظ����ران ردیای����ی اس����ت

در مراسم دید و بازدید انجمن شرکتهای ساختمانی مطرح شد:

روز ش�نبه 23 اردیبهشت ماه مراسم دید و بازدید س�ال نو در انجمن شركتهای ساختمانی برگزار شد. در این 
مراسم كه هدف اصلی آن تجدید دیدار مدیران و كنشگران عرصه سازندگی بود، مهندس منوچهر ملكيانی فرد، 
مهندس محمد عطاردیان، مهندس عليرضا ناصرمعدلی  و مهندس عباس غفاری به تشریح مشكالت و مسائل 
مبتالبه ش�ركتهای س�اختمانی و راه سازی و تالش�های صورت گرفته برای حل این مشكالت پرداختند كه نظر 

خوانندگان ماهنامه پيام آبادگران را به مشروح صحبتهای این جلسه جلب می نمایيم. 
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تامين اعتبار و تطویل پيمانها شده و می شود! 
در مورد ماليات بر ارزش افزوده نيز صحبت از بررسی یك به یك 
پرونده پيمانكاران توسط گروه كاری بود در حالی كه ما معتقدیم 
مس��ئله ماليات برارزش افزوده باید از ریشه حل شود. اگر كارفرما 
اصل مطالبات را به موقع به پيمانكار پرداخت كند او نيز می تواند 
ماليات بر ارزش اف��زوده را پرداخت نماید. در مورد عدم پرداخت 
مطالبات پيمانكاران هم باید گفت از بخش خصوصی و اعتماد به 
آن صحبت می ش��ود ولی به آسيبهای ناش��ی از عدم پرداخت به 
موقع مطالبات آنها  اشاره كافی نمی شود. این عدم توجه به اموری 
مانند ضریب تعدیل، ماليات بر ارزش افزوده، مطالبات پيمانكاران، 
انتش��ار فهرس��ت بها و اعالم ش��اخصهای تعدیل و توجه ویژه به 
ش��ركتهای دولتی باعث ش��د كميته ای از چند تشكل به عنوان 
كميته برون رفت از دش��واریها تشكيل گردد تا با استفاده از همه 
روش های ممكن درصدد حل مش��كل برآیند. در چنين شرایطی 
اولين اقدام مناس��ب از طرف ش��ركتهای عضو، این است كه برای 

شركت در مناقصات گامهایی سنجيده بردارند. 

در ادام�ه مهندس محمد عطاردیان، دبير انجمن ش��ركتهای 
س��اختمانی عنوان كرد: واقعيت این اس��ت كه تالشها و اقدامات 
زی��ادی صورت گرفته، حتی ما این جلس��ه را عق��ب انداختيم تا 
الاقل یكی از كارها به نتيجه برس��د و در این جلسه عنوان كنيم، 
كه متاس��فانه این اتفاق نيافتاد. بس��ياری از مسائل مطرح شده از 
مجراه��ای مختلف پيگيری ش��ده و حتی در م��ورد برخی از آنها 
از جمله »ماليات بر ارزش افزوده« نامه ای توس��ط وزیر نوش��ته و 
دستور الزم داده شده است كه در زیرمجموعه مربوطه  هنوز اقدام 
نشده است. ضمن این كه سازمان تامين اجتماعی هم در ضریب 
بيمه، ماليات بر ارزش افزوده را اضافه كرده اس��ت كه انجمن طی 

مكاتبه ای با سازمان برنامه راجع به عواقب آن هشدار داده است.
به هر حال كار به جایی رس��يده كه بس��ياری از شركتها ترجيح 
می دهند در مناقصات شركت نكنند. و همزمان با وجود این شرایط 
دشوار، دولت از بخش خصوصی دعوت می كند در احيای بافتهای 
فرس��وده همكاری كند در حالی كه مطالبات این بخش پرداخت 
نشده است تا توان اجرایی الزم را برای چنين همكاریهایی داشته 
باشد. شركتهای ساختمانی را سرزنش می كنند كه چرا در صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی حضور فعال ندارند اما كسی نمی گوید، 
چگونه و با كدام منابع مالی این كار باید صورت گيرد؟ و چه كسی 
موانع و مشكالت موجود بر سر راه این فعاليت را حل خواهد كرد؟ 
به نظر من بخش خصوصی باید به این وضع نامساعد توجه كند.

مهندس عليرضا ناصرمعدلی مدیرعامل شركت پرليت نيز 
سخنران بعدی بود كه با بيان این مطلب كه در طول تاریخ شروع 
ناكامی هر كش��وری با از بين رفتن بخ��ش خصوصی همراه بوده 
اس��ت، گفت: انجمن نش��ان داده با وجود شرایط دشوار در بخش 
ساختمان، با تمام وجود امور صنف را پی گيری كرده است. اعضای 
ای��ن انجمن نيز باید توقع خود را كم و حض��ور خود را پررنگ تر 
كنند. نباید منتظر باش��يم دیگران برای حل مش��كالت ما اقدام 
كنند. شاید یكی از راههای تعامل با دولتمردان حضور فعال ما در 

انجمن باش��د. بی شك در هر شغل و حرفه ای اقدام جمعی نسبت 
به اقدام فردی تاثير بيشتری دارد. ما باید تعامل هماهنگ داشته 
باش��يم. مش��كالت مطرح شده مشكالت مش��تركی است كه راه 
حلهای مشتركی نيز دارد. بنده معتقدم باید در مناقصه ها شركت 
كنيم ولی این ش��ركت نباید به منزله خودزنی باشد. شركتها باید 
با بررسی الزم وارد عرصه مناقصه ها شوند چرا كه ضرر و زیان این 
مناقصه های بی حس��اب و كتاب در درجه اول متوجه منافع ملی 

كشور است. 
به هر حال من نااميد نيس��تم و معتقدم راه حل فرد فرد ایرانيان 
این اس��ت ك��ه براي آباداني مملكت خود ت��الش كنند و در برابر 
ناروایی ها كه نسبت به بخش خصوصی اعمال مي شود، ایستادگی 
كنند. مقام معظم رهبری نيز امس��ال را سال سرمایه ایرانی و كار 
ایرانی اعالم كردند كه همين امر نش��ان می دهد ریشه های نظام 
همچنان خواه��ان بهره گيري از ظرفيته��اي علمي و فني بخش 

خصوصی است.

 بع�د از این كه مهندس ملكيانی فرد در پاس�خ به س�والی 
تاكيد كردند كه بر اس�اس قانون، سازمان تامين اجتماعی 
فقط ح�ق دریافت مبلغ مندرج در ليس�ت بيم�ه را دارد، 
مهندس عباس غفاری مدیرعامل ش�ركت توسار در مورد 
تعدد و پيچيدگی كارها و لزوم وجود سندیكاهای تخصصی 
متعدد ولی هماهنگ، مطالبی ارایه دادند كه پاسخهای الزم 

به بيانات ایشان داده شد.
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مهندس كاظم سماك مدیرعامل شركت پاست مستر درباره 
عدم اعالم شاخصهای تعدیل و وضعيت قراردادهای در دست اجرا 
گفت: در حال حاضر ادامه عقد قراردادها با قيمتهای ش��ش ماهه 
اول س��ال 90 و قبل از آن به صرفه و صالح پيمانكاران نمی باشد.  

به نظر می رسد انجمنها باید شاخص ها را تعيين و اعالم نمایند.
وی در جواب این س��وال كه در ش��رایط امروز چگونه می توان بر 
اس��اس فهرس��ت بهای س��ال 88 در مناقصه پروژه های عمرانی 
ش��ركت كرد، عنوان نم��ود: پيمانكارانی ك��ه همچنان مصمم به 
شركت در مناقصه ها هستند باید صرفنظر از آخرین فهرست بهای 
اعالم ش��ده، قيمت روز پروژه ها را محاس��به و در اس��ناد مناقصه 

لحاظ نمایند. 
مهندس س��ماك درب��اره دو نرخی ش��دن قيم��ت ارز و افزایش 
قيمت بازار آزاد آن در كشور و تاثير این روند بر روی قراردادهای 
پيمان��كاری پروژه های عمرانی درون م��رزی و برون مرزی گفت: 

قيمت ارز داراي نوسان روبه رشد می باشد كه این امر به سه عامل 
سياس��ی، تصميم دولت و رشد نقدینگی در جامعه بستگی دارد. 
كنترل هيچكدام از س��ه مجهول فوق در اختيار بخش خصوصی 

نيست فلذا این بخش نمی تواند راه حلی برای آن ارائه نماید.

مهندس بيژن همتی مدیرعامل ش�ركت فاندیش�ن نيز در 
گفتگو ب��ا خبرنگار ماهنامه پيام آبادگ��ران گفت: در صورت حل 
نش��دن مش��كل اعالم ش��اخصهای تعدیل، ش��اهد ركود كاری و 
اضمحالل برخی از پروژه ها خواهيم بود. با توجه به رش��د فزاینده 
قيمتها، اعالم شاخص تعدیل جوابگوی مشكالت تورم نمی باشد و 

تنها ضریب تطبيق جوابگوی حل مشكالت خواهد بود. 
وی در ج��واب این س��وال كه در ش��رایط ام��روز چگونه می توان 
در مناقصه پروژه های عمرانی بر اس��اس فهرس��ت بهای سال 88 
شركت كرد عنوان نمود: تنها با اعمال ضریب تطبيق روی قيمتها، 

در حاشیه مراسم دید و بازدید سال نو مطرح شد:

لزوم لحاظ كردن قيمت روز 
پروژه ها در اسناد مناقصه

در حاش�يه مراس�م دی�د و بازدید س�ال نو كه 23 اردیبهش�ت ماه س�ال ج�اری در انجمن 
ش�ركتهای ساختمانی برگزار ش�د  و در واقع مجالی برای تجدید دیدار مدیران و كنشگران 
عرصه سازندگی بود، ماهنامه پيام آبادگران با تنی چند از این مدیران ارشد شركتهای عضو 
انجمن  به گفتگو نشست تا دغدغه های آنان را درباره عدم اعالم شاخصهای تعدیل، وضعيت 
قراردادهای در دس�ت اجرا، رش�د فزاینده قيمتها، دو نرخی ش�دن قيمت ارز و تحریمهای 
اعمال ش�ده، منعكس نماید، كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به این گفت و ش�نودهای 

كوتاه جلب می نمایيم. 
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شركتهای پيمانكار قادر به شركت در مناقصه ها هستند. 

مهندس س�يد حسين امامی مدیرعامل ش�ركت بن رژكاو 
درباره عدم اعالم ش��اخصهای تعدیل و وضعي��ت قراردادهای در 
دس��ت اجرا گفت: عمال با عدم اعالم ش��اخصهای تعدیل، جریان 
نقدی پروژه های عمرانی، دچار مش��كل ش��ده اس��ت و برخی از 
پيمانكاران كه ت��وان مالی دارند از منابع دیگر برای  تامين منابع 
مال��ی پروژه اس��تفاده می نمایند. ولی در اغلب م��وارد عدم اعالم 
شاخصهای تعدیل، خواسته و ناخواسته آثار نامطلوبی روی كيفيت 

و سرعت انجام پروژه ها دارد. 
وی ادام��ه داد: اعمال ش��اخصهای تعدیل به ش��كل گذش��ته، با 
توجه به روند رشد فزاینده قيمتها نمی تواند پاسخگوی مشكالت 
پيمانكاران باش��د و فقط در صورتی می توان قرارداد منعقد نمود 
كه ش��اخصهای تعدیل به طور منظم و صحيح اعالم ش��ود و این 
ضریب در حال حاضر برای ساختمانهای معمولی در ایران بين 2 

و 2.5 برابر است.
مهندس امامی درباره دو نرخی ش��دن قيمت ارز و افزایش قيمت 
بازار آزاد آن در كش��ور گفت: این مس��ئله تاثير مس��تقيمی روی 
پروژه های برون مرزی ندارد ليكن به طور غيرمستقيم با توجه به 
ضعيف شدن بنيه مالی پيمانكاران تاثير مشخصی روی پروژه های 
برون مرزی خواهد داش��ت. وی درب��اره تحریمهای اخير گفت: با 
وجود تحریمها، ضروری اس��ت اقالمی كه كامال خارجی هس��تند 
بر اس��اس نرخ ارز تعدیل ش��وند و حتی نرخ واقعی دالر در زمان 

برگزاری مناقصه ذكر شود .

رش�وند  حميدرض�ا  مهن�دس 
بتن  مدیرعامل ش�ركت آس�ال 
درباره عدم اعالم شاخصهای تعدیل 
و وضعيت قراردادهای در دست اجرا 
گف��ت: تا س��ال 1390 روند اجرایی 
پروژه ها ب��ه كندی پي��ش می رفت 
ولی از س��ال 1390 و پس از شروع 
ط��رح هدفمن��دی یارانه ه��ا عم��ال 
عملي��ات اجرای��ی قراردادها متوقف 

ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: اعمال ش��اخصهای تعدیل به ش��كل 
گذشته، با توجه به روند رشد فزاینده قيمتها نمی تواند پاسخگوی 
مشكالت پيمانكاری باشد. تحت شرایط فعلی شركت در مناقصات 
با فهرس��ت بهای س��ال 88 مقدور نيس��ت و نياز مبرمی به اعالم 

فهرست بهای سال 91 وجود دارد.
مهندس رشوند درباره دو نرخی شدن قيمت ارز و افزایش قيمت 
بازار آزاد آن در كش��ور و تاثير این روند بر روی شركتهای مجری 
پيمانه��ای داخلی و خارجی گفت: ارز دو نرخی برای پيمانكارانی 
كه قرارداد مالی و ارزی دارند باعث ضرر و زیان فراوان شده است. 
تهيه ارز با مش��كل مواجه شده است و عمال برای ثبت سفارش و 

تهيه كاال ارز با نرخ بانكی قابل تهيه نمی باشد. 

مهندس عبدالرسول مهجوریان مدیرعامل شركت اصالت 

درباره عدم اعالم ش��اخصهای تعدیل و وضعي��ت قراردادهای در 
دس��ت اجرا گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و نوسانات آن اعالم 
ش��اخص به شكل گذش��ته جوابگوی هزینه ها نمی باشد و در این 
راس��تا پيش��نهاد می گردد در اقالم اصلی مانند انواع آهن آالت و 
لوازم تاسيس��اتی و مصالح اصلی موضوع ب��ه صورت اعالم قيمت 

مصالح و مابه تفاوت مصالح پيگيری شود.
وی درباره اعمال ش��اخصهای تعدیل به ش��كل گذشته و با توجه 
به روند رش��د فزاینده قيمتها گفت: در این مورد الزم است خرید 
مصالح توسط كارفرما انجام شود  و در اختيار پيمانكار قرار گيرد و 
كسر مبالغ متناظر بر اساس فهرست مصالح پای كار از پيمانكاران 

باشد. 
وی افزود: شاخص ها باید بر اساس واقعيتها و تورم توسط انجمنها، 
بان��ك مركزی و مراك��ز آماری تعيين 
و ابالغ ش��ود. البته در شرایط كنونی 
با فهرس��ت بهای س��ال 88 نمی توان 
در مناقصه های كش��ور ش��ركت نمود 
زیرا نتایج حاصله ب��ا واقعيت منطبق 
نخواه��د ب��ود و پيش��نهاد می ش��ود 
فهرس��ت سال 91 بر مبنای قيمتهای 

واقعی منتشر شود.  
یوس�فيان  ش�عبان  مهن�دس 
ش�ركت  مدی�ره  رئيس هي�ات 
پارس یك�م ني��ز درباره ع��دم اعالم 
ش��اخصهای تعدیل و وضعيت قراردادهای در دس��ت اجرا گفت: 
شاخصهای تعدیل در گذشته متناسب با تورم اعالم نشده است و 
اكنون نيز نمی تواند جوابگوی تورم باشد. با این شرایط پروژه ها با 

تاخير و ضرر پيش می رود و بعضا به تعطيلی می انجامد.
وی در جواب این س��وال كه در ش��رایط ام��روز چگونه می توان 
در مناقصه پروژه های عمرانی بر اس��اس فهرس��ت بهای سال 88 
ش��ركت كرد عنوان نمود: ش��ركت در مناقصه در ش��رایط فعلی 
ریس��ك بزرگی است و با توجه به اعالم قيمت نازل توسط برخی 
از پيمانكاران، شركت در مناقصه اشتباه است. مهندس یوسفيان 
گفت: دو نرخی شدن قيمت ارز و افزایش قيمت بازار آزاد آن در 
كشور و افزایش قيمت حاملهای انرژی قراردادهای جاری را دچار 
مش��كل نموده است و قراردادهای پيش رو را در هاله ای از  ابهام 

فرو برده است. 

قيم�ت ارز داراي نوس�ان روبه 
رشد می باشد كه این امر به سه 
عامل سياس�ی، تصميم دولت 
و رش�د نقدینگ�ی در جامع�ه 
بستگی دارد. كنترل هيچكدام 
از س�ه مجهول فوق در اختيار 
بخ�ش خصوصی نيس�ت فلذا 
ای�ن بخش نمی توان�د راه حلی 

برای آن ارائه نماید.
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در ابتداي این جلسه مهندس كيان پور مدیر عامل شركت 
مادر تخصصي عمران و بهس�ازي ش�هري ایران هدف از 
این جلسه را یافتن ش�يوه اي براي گسترش همكاریهاي 
فيمابي�ن عن�وان كرد تا در راس�تاي رس�الت نوس�ازي 
بافتهاي فرس�وده و ارتقاء س�كونتگاه هاي غيررسمي در 
كل كشور از خدمات شركتهاي ساختماني استفاده شود. 
وي عن�وان كرد: حدود 72 هزار هكتار بافت فرس��وده مصوب 
بر اساس نظر كميسيون ماده 5 استانها وجود دارد كه محدوده  
آنها شناسایي شده و داراي سه شاخصه ریزدانگي، نفوذناپذیري 
و پایداري هس��تند و تا امروز روي ح��دود 7 هزار هكتار از آنها 
كار نوس��ازي و بهس��ازي انجام شده اس��ت. با روند فعلي و در 

خوشبينانه ترین حالت س��االنه حدود 1400 هكتار نوسازي در 
بافت فرسوده انجام شده و حدود 114هزار پروانه نوسازي واحد 

بافت فرسوده صادر شده است. 
بر اس��اس م��اده 171 قانون برنامه پنجم، س��االنه 10 درصد از 
این بافتهاي فرس��وده در كش��ور یعني حدود 7 هزار هكتار باید 
نوس��ازی ش��ود. اگر به این مطلب توجه داش��ته باشيم به این 
نتيجه می رس��يم كه نوسازی 10 درصدی  در هر هكتار ساخت 
60 واحد مسكونی را به همراه دارد و این رقم در سال به ميزان 

420 هزار واحد در كل بافتهای فرسوده خواهد بود. 
چنانچ��ه اس��تحضار دارید در بند »د« م��اده 171 قانون برنامه 
پنجم اش��اره شده است دولت و شهرداریها باید به گونه اي عمل 

 در ميزگرد مشترك اعضاي انجمن شركتهاي ساختماني با معاون وزیر راه و شهرسازي مطرح شد:

دعوت از انجمن شركتهاي ساختماني 

براي مشاركت  در نوسازي بافتهاي فرسوده
اشاره: 72 هزار هكتار بافت فرسوده در سراسر كشور وجود دارد كه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري 
ایران متولي نوسازي و بهسازي آن است. روز یكشنبه 10 اردیبهشت ماه سال جاري جلسه اي با حضور اعضاي انجمن 
شركتهاي ساختماني و نمایندگان شركت عمران و بهسازي شهري ایران برگزار شد تا امكان حضور شركتهاي عضو 
انجمن شركتهاي ساختماني در بازسازي بافتهاي فرسوده، و فرصتها و موانع موجود در این راه بررسي شود. در این جلسه 
مهندس جواد خوانساري نائب رئيس هيأت مدیره انجمن، مهندس محمدعلي پورشيرازي بازرس انجمن، مهندس 
 فریدون خزاعي قائم مقام دبير انجمن، مهندس محمد كنگاني، مهندس ساالرعلياري و مهندس عبدالمجيد سجادي 
 از  اعضاي هيأت مدیره انجمن شركتهاي ساختماني حضور داشتند. از شركت عمران و بهسازي شهري نيز مهندس

 مجيد كيان پور معاون وزیر راه و شهرسازي، دكتر محمد آئيني عضو هيات مدیره، مهندس بيات مشاور مدیرعامل 
و آقاي شيخ انصاري مدیر كل حوزه مدیرعامل و روابط عمومي به عنوان ميزبانان این جلسه حضور داشتند. 
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كنند كه س��رمایه گذاري توس��ط بخش خصوصي، انبوه سازان و 
س��رمایه گذاران صورت گيرد و زمينه براي مش��اركت حداكثري 
تمام كس��اني كه در فعاليتهاي عمراني كش��ور صاحب سبك و 
سليقه هس��تند فراهم شود. از ش��ما عزیزان دعوت كردیم تا با 
حضور در این جلس��ه زمينه تش��ریك مس��اعي مناسب، زمينه 
همكاری اعضاء انجمن شركتهای ساختمانی را در نوسازی بافتها 
فراهم كنيم. ما اكنون در مراكز استانها پروژه اي به عنوان پروژه 
الگو و محرك ش��هري در جهت توس��عه عمران شهري داریم و 
اميدواریم از س��رمایه و فكر مهندس��ي اعضاي انجمن و س��ابقه 
آنها در انجام فعاليتهاي عمراني در این مناطق اس��تفاده كرده و 

فعاليت مناسبي را در بافت فرسوده شروع كنيم. 

در ادام�ه مهن�دس جواد خوانس�اري نائ�ب رئيس هيات 
مدیره انجمن شركتهاي س�اختماني خواستار توضيحاتي 
درباره مالكيت زمينهاي مربوط به بافتهاي فرسوده شد و 
عنوان كرد: باید دید مالكيت این زمينها توس��ط وزارت مسكن 
چگونه در نظر گرفته ش��ده و این مالكيت در دست دولت است 
یا مردم؟ این امر از آنجا داراي اهميت اس��ت كه سازندگان باید 
بدانن��د در واگذاري و اجراي پروژه ها با دولت طرف هس��تند یا 
مردم؟ ع��الوه بر این اعض��اي انجمن مایلند بدانند تس��هيالت 

زیربنایي این زمينها از نظر شهرسازي چيست؟

مهندس عبدالمجيد س�جادي عض�و هيات مدیره انجمن 
در تائيد س�خنان مهندس خوانس�اري افزود: چند س��ال 
قبل جلس��ه اي با همين مضمون و در رابطه با بهسازي بافتهاي 
فرس��وده تهران برگزار ش��د. آنها مي خواس��تند خانه هایي را از 
س��اكنان تملك یا آنها را وادار به س��اخت كنن��د و از ما انتظار 
داش��تند براي امور زیربنایي اق��دام كنيم. هم در آن زمان و هم 
در ش��رایط كنوني اصلي ترین سوال این است كه آیا در بافتهاي 
فرس��وده از مردم خلع ید كلي ش��ده اس��ت؟ و اگر چنين كاري 
صورت گرفته آیا پروانه اي اخذ شده است؟ و مسائل با شهرداري 
حل ش��ده اس��ت؟ اگر صنف ما وارد امر بهسازي و نوسازي شود 

منافع مادي آن حفظ خواهد شد؟ 

در ادامه مهندس محم�د كنگاني عضو دیگر هيات مدیره 
انجمن افزود: واقعيت این است كه دخالت در بافتهاي فرسوده 
تابع نظم و اصولي است. عالرغم عالقمندي كه در سطح  وزارت 
راه و شهرس��ازي براي احياي بافتهاي فرس��وده وجود دارد این 
وزارتخانه به دالیلي در این امر موفق نبوده اس��ت. بافت شهرها 
را از نظر شهرس��ازي در س��ه بخش بافت مركزي، بافت مياني و 
بافت حاشيه اي تعریف مي كنند. معموال سيستم نوسازي از بافت 
مركزي ش��روع مي ش��ود و به بافت مياني و حاشيه اي مي رسد. 
دوب��اره این چرخه برمي گردد و بعد از احياي بافت حاش��يه اي، 
در ش��رایطي قرار مي گي��رد كه بافت مياني و مركزي فرس��وده 

شده است.
یكي از بحثهاي قابل طرح در این جلس��ه رعایت اصول است كه 
روشن مي كند ما چگونه باید در بافت دخالت كنيم؟ مثال برخي 
از طرحهاي نوس��ازي كه من دیده ام از بافتهاي حاش��يه شروع 
ش��ده در صورتي كه بافت مياني و مركزي فرسوده است. چگونه 
مي توان بازار تاریخي تهران را كه بافت فرس��وده مركزي اس��ت 
ره��ا كرد و درباره احيای یافت آباد س��خن گف��ت؟ البته ممكن 
است در برخي شهرها بافت مركزي از قبل احيا شده باشد كه در 
این موارد كار س��ازندگان از بافت مياني شروع مي شود. در مورد 
بافتهاي حاش��يه اي هم كه اكثرا حاشيه نشيني یا بدمسكني در 
آن حاكم اس��ت باید گفت تشویق حاشيه نشينها براي رها كردن 
محل زندگي و سكونت در جاي جدید كه هزینه اي هم به همراه 
دارد كار دش��واري اس��ت، ضمن این ك��ه ارزش افزوده در بافت 
فرسوده بسيار ناچيز است و سرمایه گذار به دنبال سرمایه گذاري 
در جایي اس��ت كه ارزش افزوده قابل قبولي داش��ته باشد. باید 
گفت با وجود این كه بافت فرسوده زیاد است و تمام شهرداریها 
ش��ركت نوس��ازي دارن��د ولي عمال ب��ه دليل بح��ث مالكيت و 
خرده ریز بودن واحدها كه ای��ن امر را از تعریف اقتصادي خارج 
مي كند ورود به آن ممكن نيست. بنابراین باید در برنامه ریزي ها 
و سياس��تگذاریهاي وزارت راه و شهرسازي تغيير نگرشي اتفاق 

بيافتد.
عالوه بر این باید بحث الگوي مسكن جدید هم مدنظر قرار گيرد. 
در ای��ران زیربناي مفي��د را 75 متر و زیربناي غير مفيد را 100 
مت��ر تعریف مي كنيم، در حالي ك��ه 100 متر یعني 35 ميليون 
تومان هزینه كه حتي اگر 20 ميليون تومان آن را بانك پرداخت 
كند فردي كه ماهي 300-400 حقوق مي گيرد و اجاره نش��ين 
است قادر نيست ضمن بازپرداخت اقساط آن با باقي مانده حقوق 
زندگي خود را اداره كند. بنابراین ما باید به سمت الگوي جدید 
مص��رف برویم و واحدهاي 20 ت��ا 30 متري تعریف كنيم. چون 
بس��ياري از افراد مهاجر یا خانوده هاي جدید امكانات اقتصادي 
ضعيف��ي دارند و به اجاره یك ات��اق قناعت مي كنند و این طرح 
مي تواند مش��كل آنه��ا را به بهترین نحو حل كن��د تا به مرور با 

تقویت بنيان مالي خود به فكر تهيه مسكن بزرگتر باشند.
عالوه بر این وزارت راه و شهرس��ازي در تعریف خود ذكر كرده 
كه یك واحد مس��كوني باید یك واحد پاركينگ داشته باشد كه 
ایجاد یك واحد پاركينگ یعني ساخت 25 متر فضاي جدید كه 
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قيمت را باال مي برد و قدرت خرید را پایين مي آورد. در ش��رایط 
كنوني بای��د دولت به نوعي دخالت كند و ب��ا برنامه هایي زمين 
را حاضر و آماده س��اخت نماید ت��ا پيمانكاران بدون دغدغه هاي 

اداري كه زمانبر است به امر ساخت و ساز بپردازند.  

مهن�دس محمدعل�ي پورش�يرازي عضو هيات بازرس�ان 
انجمن نيز عنوان كرد: بي ش��ك گفتگ��وي رو در روي بخش 
خصوصي و دولتي گره گش��ا خواهد بود. در مورد كليات امر تهيه 
قانون و آئين نامه الزامي اس��ت. اولویت بندي ش��هرها و مناطق و 
توجه به صنعتي س��ازي نيز الزم است. در مجموع وارد شدن به 
ح��وزه كار در زمينه بافتهاي فرس��وده برنام��ه اي همگاني را كه 
شامل قانون، اعتبارات و تسهيالت است مي طلبد چرا كه درباره 
باف��ت فرس��وده مواردي را س��راغ داریم كه برخ��ي از آنها هنوز 

مشكل تسهيالت و راههاي ارتباطي دارند. 

مهندس كيان پور در پاس�خ به س�واالت و ابهامات مطرح 
ش�ده عن�وان كرد: در م��ورد مالكي��ت بافت فرس��وده دولت 
بسترس��ازي ك��رده، زمينه را براي ورود بخ��ش خصوصي آماده 

مي كن��د. زمينهایي كه ب��راي كار 
اجرای��ي آماده ش��ده اند در تملك 
دولت اس��ت نه م��ردم و انتظاري 
ك��ه از پيمانكاران م��ي رود تحویل 
به موقع پروژه ها است. در شيوه اي 
دیگر كه ممكن اس��ت سرمایه گذار 
باش��د  خواس��تار تمل��ك ف��ردي 
ش��ركتهاي كارگزاري م��ا زمين را 
مطاب��ق مي��ل س��رمایه گذار آماده 
و در اختي��ار وي ق��رار مي دهن��د. 
در مجموع ما به دنبال تس��هيل و 

آسان سازي كار هستيم تا سرمایه گذار 
با ش��رایط مورد نظر خود وارد بازار ش��ود. این ورود یا مطابق با 
طرح آماده اي اس��ت یا بر مبناي سليقه سرمایه گذار. در مجموع 
ما در جهت تسهيل كار مي كوشيم و این فرایند به گونه اي است 

كه سرمایه گذار فقط به فكر ساخت و ساز باشد. 
در ضمن باید بگویم كه روش تجميع در تهران موفق بوده است 
و ام��روزه بعد از عبور از درجاس��ازي و تجميع، كه گاهي تا 25 

پالك را تجميع كرده به س��مت تملك كام��ل از طریق »بلوك 
ش��هري« حركت مي كنيم تا سرمایه گذار در قالب بلوك شهري 

وارد عرصه  شود. 
وي با مقایس��ه مس��كن مهر و ساخت مس��كن در بافت فرسوده 
گفت: اعتقاد ما بر این است كه مسكن مهر در زمان خود بهترین 
راه حل براي تعدیل قيمت بود. تهيه مس��كن براي دهك اول و 
دوم وظيفه كميته امداد است و براي دهكهاي 3 و 6 مسكن مهر 
در نظر گرفته ش��د تا آنها بتوانند با حداقل درآمد اجاره سابق را 
به جاي اقساط خانه پرداخت كنند. در بافت فرسوده الزامي براي 
متراژ واحده��ا و پاركينگ وجود ندارد، هر چند وجود پاركينگ 
باعث باال رفتن س��طح زندگي مردم مي ش��ود اما این ما هستيم 
كه خودمان را متناسب با طبع و خواسته مردم وفق مي دهيم. 

ما زمين را متناس��ب با ش��رایط الزم در اختيار پيمانكاران قرار 
مي دهيم كه بتوانند كار را اجرا كنند و درباره مساحت و كاربري 
ه��م ممانعتي وجود ندارد. اميدواریم امس��ال بهتر از س��ال قبل 
فضاي كار فراهم ش��ود. در سال 89 در تهران 23 هزار پروانه در 
بافت فرس��وده صادر ش��د و این ميزان در سال 90 به  44 هزار 
پروانه رس��يد. یعني طي یكس��ال صدور پروانه 87 درصد رش��د 
داش��ت. وزارت راه و شهرس��ازي در نظر دارد براي سال 91 نيز 
تعداد پروانه ساخت در بافت فرسوده را به 60 هزار واحد برساند. 
در ادامه مهندس محمدعلي پورش��يرازي گفت: وقتي از مسكن 
صحب��ت مي كنيم بنا را روي مادرش��هرها مي گذاریم كه همين 
یكي از معضالت اساسي مملكت است كه باعث تخليه روستاها و 
شناور شدن مردم مي گردد. در روستاها نيز مي توان خانه ساخت 
و س��ود برد. باید اولویت بندي ش��هرها توس��ط وزارت مس��كن، 
شهرداریها و وزارت كش��ور مطالعه و ارائه شود تا سرمایه گذارها 

وارد عرصه شوند.

مهندس فری�دون خزاعي قائم 
مق�ام دبي�ر انجمن ش�ركتهاي 
س�اختماني ني�ز از تجربه خود 
درباره ساخت مس�كن در كره 
جنوبي صحبت كردند و گفتند: 
ك��ره جنوب��ي س��اختمانهایي  در 
4 طبق��ه س��اخته  ش��ده اند كه 2 
نوع پاركينگ دارن��د یعني هم در 
خود س��اختمان و هم در زیرزمين 
پاركينگ تعبيه ش��ده است. كره اي ها 
معتقدن��د این كار باعث مي ش��ود اگر روزي كره ش��مالي و كره 
جنوبي یكي ش��دند، با تبدیل این پاركينگها به واحد مس��كوني 
مش��كل مس��كن تا حدودي حل ش��ود. هزینه این پاركينگهاي 
زیرزميني را دولت متقبل مي شود و به هزینه افراد چيزي اضافه 
نمي ش��ود. اگر دولت ما نيز ب��ه عنوان كار زیربنایي به مس��ئله 
پاركينگه��ا نگاه كند عالوه بر این ك��ه این هزینه از دوش مردم 

مهن�دس كي�ان پ�ور: در م�ورد 
مالكي�ت باف�ت فرس�وده دولت 
بسترس�ازي كرده، زمينه را براي 
آم�اده  خصوص�ي  بخ�ش  ورود 
مي كن�د. زمينهایي ك�ه براي كار 
اجرایي آماده ش�ده اند در تملك 
دولت است نه مردم و انتظاري كه 
از پيمانكاران م�ي رود تحویل به 

موقع پروژه ها است. 
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برداشته مي شود مشكالت ترافيك و مبلمان شهري نيز تا حدي 
حل مي گردد.

در ادام�ه این جلس�ه مهن�دس خوانس�اري از مهندس 
كيان پور خواس�ت تا درباره این كه چه امكاناتي از طرف 
دولت در اختيار س�ازندگان آتي بافتهاي فرس�وده قرار 
خواه�د گرفت توضي�ح دهد. عالوه بر این وي خواس�تار 
تهيه فهرستي از محلهاي آماده براي كار از طرف شركت 
عمران و بهس�ازي شهري ش�د تا در بين شركتهاي عضو 
انجم�ن درباره آن بح�ث و تبادل نظر ص�ورت گيرد. وي 
افزود: در س��طح كش��ور 31 هزار شركت ساختماني وجود دارد 
كه حدود 700 شركت داراي رتبه بندي درجه یك عضو انجمن 
هستند و اگر مشكالت مرتفع شود همه این شركتها آماده اند تا 

وارد عرصه ساخت و ساز در بافتهاي فرسوده شوند.

دكتر محم�د آئيني عضو هيات مدیره ش�ركت عمران و 
بهسازي ش�هري نيز با اشاره به این كه انجمنهاي صنفي 
ب�ه دنبال باال ب�ردن منافع صن�ف خود هس�تند، افزود: 
امكان و ظرفيت س��اخت و ساز در كش��ور و بخصوص در مورد 
انجمنهایي كه در آن توان مهندس��ي وجود دارد مشخص است. 
هدف این اس��ت كه فضایي ایجاد شود تا انجمن و اعضا رسالت 
خود را در حوزه بافت فرسوده انجام دهند ولي مي توان این امر 
را به نحوي طراحي كرد كه منافع مادي و رس��الت اجتماعي در 

كنارهم قرار گيرد.
س��ازمان ما هم موظف اس��ت هر سال نوس��ازي بيشتري انجام 
دهد وگرنه فلس��فه وجودي آن زیر س��وال م��ي رود. البته این 
كارعمال ممكن است چون در سال گذشته در تهران 40 درصد 
پروانه هاي دریافت ش��ده تجميعي بودن��د و تقریبا  2/4 پالك  
ب��ا هم تجميع ش��ده اند. پس امكان تامين زمي��ن وجود دارد و 
حت��ي در منطقه 11 تجميع 25 واحدي در مورد واحدهاي 30 
تا 40 متري داش��ته ایم كه توس��ط بخش خصوصي انجام شده 
است.  72 هزار بافت فرسوده در مناطق مركزي وجود دارد كه 
بازار كار بزرگي را به وجود مي آورد. ضمن این كه در 35 س��ال 
گذش��ته بخش مسكن با همه نوس��انات حداقل 30 درصد سود 

داشته است.
مهندس خوانس��اري به این آم��ار اعتراض كرد و گفت باید بين 
سود سرمایه و سود مهندسي تفاوت قائل شد كه دكتر آئيني در 
جواب گفت: منظور من از این صحبت تاكيد روي بازدهي بيشتر 
این بازار نسبت به بازارهاي موازي بود. در بافت فرسوده هميشه 
از ظرفيتهاي بخش مسكن استفاده شده و ضمن مرغوبيت ذاتي 
نوس��ازي، بازاري در حدود  700 ه��زار ميليارد تومان به وجود 
آورده است كه انجمن هم مي تواند سهمي از آن داشته باشد. 

بع��د از تاكيد مهن��دس كيان پور بر لزوم تخصص��ي بودن  كار 
كه منجر به اضافه ش��دن عمر مفيد س��اختمان مي شود، دكتر 

آئيني ادامه داد: با حضور انجمنها و ش��ركتهاي تخصصي است 
كه مي توانيم اميدوار باش��يم مقاوم س��ازي و بهسازي با كيفيت 
مطل��وب صورت  گي��رد. فضاي همكاري وج��ود دارد و مي توان 
به ش��كل حرفه اي و گس��ترده در آن فعاليت كرد. هم دولت و 
ه��م مردم از انجمن انتظار دارند در ای��ن حوزه مددكار جریان 
س��ازندگي باش��د و احياي بخشي از بافت فرس��وده را بر عهده 
گيرد. ما نيز موظفيم فضاي قانوني و تسهيالت الزم را براي این 
منظور مهيا كنيم. چنانچه قانون حمایت از احيا نيز بستر خوبي 
براي این امر مهيا كرده است  و به مرور فرهنگ تجميع در بين 

خود مردم نيز فراهم مي شود. 

مهندس كيان پور در تائيد س�خنان ایش�ان اف�زود: ما به 
دنبال ایجاد بستر مناسب هستيم تا توليد سرمایه و ثروت براي 
ساكنان و س��رمایه گذاران در محدوده بافت های فرسوده فراهم 
گ��ردد. البته بس��يار مایل ایم این كار به ط��ور تخصصي صورت 
گيرد تا كيفيت كار باال رفته، س��اختمانهاي نوس��ازي ش��ده از 

شرایط مطلوبي برخوردار شوند.    

مهندس ساالر علياري عضو دیگر هيات مدیره انجمن در 
ادامه عنوان كرد: دو گروه كنار هم نشس��تند تا مسئله مهمي 
را قبل از این كه باعث به وجود آمدن مش��كالت عدیده اي شود 
حل كنند. اگر افراد غيرمتخصص بافت فرسوده را نوسازي كنند 
چند س��ال بعد با بافتهاي فرسوده جدیدي مواجه خواهيم شد. 
حجم كاري كه شما مي فرمایيد 72 هزار هكتار در سطح كشور 
اس��ت كه كار بزرگي اس��ت و براي آن برنامه ریزي دقيقي الزم 
اس��ت. عالوه بر این براي این كه به برنامه ریزي مطلوب برسيم 
باید كارگروهي از اعضاي دو طرف تش��كيل ش��ود و با مطالعات 
و بررسي ليس��ت امكانات و بافتهاي فرسوده را استخراج كنند. 
قبل از هر كاري باید با تبليغات مناسب براي مردم روشن شود 

كه با این كار به مسكن بهتري دست مي یابند.
 در پایان این جلس�ه قرار ش�د از پروژه هاي موجود در تمام 
كش�ور ليس�تي آماده ش�ود و در اختيار انجمن شركتهاي 
ساختماني قرار گيرد تا بعد از بررسي توسط اعضاي انجمن، 
كميت�ه اي جه�ت بس�ط دادن هم�كاري انجمن با ش�ركت 
مادرتخصص�ي عمران و بهس�ازي ش�هري ای�ران در زمينه 

بافتهاي فرسوده تشكيل شود.
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ناگفته پيداس��ت كه برای رس��يدن به چني��ن وضعيت مطلوب و 
ایده آلی الزم اس��ت تا ابتدا مجموع��ه ای از قوانين، آیين نامه ها و 
مق��ررات مورد نياز با همكاری و همفكری فعاالن بخش خصوصی 
تدوین ش��ده و به مرحله اج��را درآید. قوانين و آیين نامه هایی در 
تعيين وضعيت نحوه س��رمایه گذاری ها، اجرای پروژه ها و تعریف 
پروژه ها همگی از آن دسته مواردی است كه می تواند با همفكری 
بخ��ش خصوصی به روز ش��ده و در دس��تور كار نهادهای اجرایی 
و قانونگ��ذار قرار گيرد. البته این كار ش��دنی نيس��ت مگر اینكه 
س��ندیكاها، اتحادیه ها، انجمن ها و تش��كل های تخصصی صنعت 
ش��كل گرفته و امكان فعاليت آزادانه داشته باشند. از طرف دیگر 
نهادهای تصميم گيرنده با انجمن های خصوصی و صنفی نشست و  
برخاست كرده و دیدگاه و رای آن ها در تصميم گيری های موثر و 
مهم گنجانده شود. دولت باید گام های اساسی برداشته و به بخش 
خصوصی صنعت امكان ظه��ور دهد تا در مجموع از همكاری دو 
جانبه بخش دولتی و بخش خصوصی اهداف مورد نظر هر دو گروه 

تامين شده و جامعه در ابعاد كالن به سوی توسعه گام بردارد.
واقعيت این است كه انجمن های صنفی و تخصصی به این دليل كه 
ش��رایط مناسبی بر فعاليت های اقتصادیشان در سال های گذشته 

حاكم نبوده، امروزه وضعيت با ثباتی ندارند و لذا نتوانس��ته اند در 
كنار انبوه مشكالت درون گروهی، نسبت به ارتقای ساختار صنفی 
خود بكوشند. ش��رایط فعلی در اغلب صنایع و به ویژه در صنعت 
احداث زیر ساختارها به گونه ای رقم خورده كه خود انجمن ها برای 
تداوم راه، نيازمند كمك هستند. جامعه صنعتی ایران بيش از هر 
زم��ان دیگری به ایجاد فضای گفت وگو و مبادله افكار متخصصان 
نيازمند اس��ت تا از دل این رویكرد بت��وان به راهكاری موثر برای 

خروج از بحران پيش رو دست یافت.
وزارت نفت، نيرو، مس��كن و دیگر نهادهای دولتی باید سياس��تی 
اتخاذ كنند تا مبتنی بر آن با تش��كيل جلسه با بخش خصوصی، 
به ویژه صنعت س��اخت كه عمده زیرساخت های حياتی كشور را 
ش��كل داده و به لحاظ ابعاد تاثيرگذاری در شاهرگ های اقتصادی 
جامعه حضوری حياتی دارد، نس��بت به نكات آسيب زای صنعت 

مطلع شوند.
بنابراین پيش نياز برای هر اقدام و برنامه ای، تقویت انجمن ها است 
كه زیر بار مشكالت اقتصادی امروز جامعه كمر خم كرده اند و باید 
تا دیر نش��ده به یاری شان شتافت. از طرف دیگر اجرای اصل 44 
قانون اساس��ی كه نزدیك به 5 س��ال از ابالغ آن می گذرد، بيش 

ضعف تکنولوژی و غیاب بخش خصوصی

نگاهی آينده نگرانه به صنعت احداث در ايران 

با تمركز بر مشكالت گذشته و حال
مهندس كاظم سماك
 عضو سابق هيات نمایندگان اتاق تهران  و عضو هيات مدیره موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث

اگر قرار باشد وضعيت صنعت و سرمایه گذاری به خصوص صنعت احداث در صد سال گذشته ایران را با یك نگاه گذرا 
مرور كرد چاره ای نمی ماند جز اعتراف به این واقعيت كه دولت به شكل عمومی و همه جانبه در تمامی عرصه ها حضور 
داشته و در بخش سرمایه گذاری – به جز مواردی استثنا و كم اهميت- حرف اول را زده است. پس بی سبب نيست 
كه امروز و در تداوم آن گذش�ته تاریخی، انبوهی از مشكالت به دليل حضور همه جانبه بخش دولتی در عرصه های 
سرمایه گذاری، گریبان بخش خصوصی را گرفته است. اگر به واقعيت های عصر مدرن در عرصه اقتصاد و تعامل اقتصادی 
توجه ش�ود، یك نتيجه حاصل می شود و آن 
اینكه واگذاری امور س�رمایه گذاری به بخش 
خصوصی از ضرورت ه�ای انكار ناپذیر عرصه 
اقتصاد به شمار می آید. اینچنين است كه باید 
اميدوار بود دول�ت - به مفهوم عام كلمه- در 
ایران نيز روزی بر این ضرورت كه باید رویكرد 
ش�عارگونه درباره اهميت بخ�ش خصوصی را 
كن�ار بگذارد، واقف ش�ده و تس�هيالت الزم 
جهت توانمن�دی بخش خصوصی را به فعاالن 

این عرصه واگذار كند.
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از ه��ر دوره و زمان دیگری درس��ت در همي��ن روزها ضروری به 
نظر می رس��د و باید تا دیر نشده به تمامی ضوابط قانونی موجود 

از جمله این اصل قانونی ارزش��مند 
تكيه كرد.

اگر قبول داشته باشيم كه پيش نياز 
توسعه كش��ور در تمامی بخش ها و 
به ویژه صنعت احداث ورود فعاالنه 
بخش خصوصی ب��ه ابعاد اقتصادی 
است، دولت به عنوان متولی اصلی 
اقتص��اد ای��ران بای��د تضمين های 
اساسی ارایه دهد تا بخش خصوصی 
نس��بت به همكاری های مش��ترك 
دلخوش شود. دولت باید متوجه این 
اصل باشد كه اگر جامعه بين المللی 
صنع��ت و اقتصاد ای��ران را تحریم 
كرده، تنها دس��تان قدرتمند بخش 

خصوصی است كه می تواند كمك حال اقتصاد آسيب دیده ایران 
امروز ش��ود. صنعت احداث در بخش كالن خود شامل راه سازی، 
تونل سازی، ایجاد شبكه راه ها، آب رسانی، سدسازی و ساخت انواع 
زیرساخت های كشور می شود و در واقع صنعتی حياتی و حساس 

برای آینده به شمار می آید.
تا پيش از این در صنعت احداث زیرساخت ها، وضعيت به گونه ای 
ب��ود كه دولت برنام��ه ریزی می ك��رد و ورود بخش خصوصی در 
بهترین حالت در فاز مهندسی و اجرا محدود می شد اما این شيوه 
امروز به شكست انجاميده و نگاه جهانی اقتصادی نيز موافق چنين 
رویكردی نيست چرا كه حضور بخش خصوصی به عنوان ذی نفع 
اقتصادی باید در تمامی مراحل طراحی، تدوین و اجرای پروژه ها 

دیده شود. واقعيت این است كه اگر دولت  بخواهد نسبت به تكرار 
همان نسخه های گذشته اقدام كند، شكست یك بار دیگر نصيب 

ما خواهد شد.
بخ��ش  پي��ش  س��ال های  تجرب��ه 
خصوصی نشان می دهد كه این بخش 
پتانس��يل های باالیی ب��رای فعاليت 
اقتص��ادی و صنفی داش��ته و باید به 
او ميدان داد. تشكيل كنسرسيوم ها، 
م��ادر  ش��ركت های  و  هلدینگ ه��ا 
تخصص��ی می تواند به عن��وان یكی 
از راهكارهای پيش��نهادی از س��وی 
دولت و بخش خصوصی مورد تاكيد 
قرار گيرد و البته راهكارهای اجرایی 
چنين پيشنهادهایی باید بدون شك 
از كانال انجمن هایی بگذرد كه با تمام 
وجود مشكالت امروز صنعت احداث 

و ساخت در كشور را حس كرده اند.
نزدیك به هفت الی هشت دهه از حضور قدرتمند بخش خصوصی 
در صنع��ت اح��داث ایران می گذرد و این بخش توانس��ته تاكنون 
پروژه های بزرگ و قابل قبولی را به اجرا درآورد. اما مسئله آسيب زا 
در ای��ن س��ال ها این بود ك��ه برنامه ها به ش��كلی پيش نرفت كه 
ش��ركت های خصوصی در كنار اجرای پروژه ها نس��بت به افزایش 
توان مدیریتی و تكنولوژیكی خود اقدام كنند و به فكر استفاده از 
تكنولوژی برتر باشند چرا كه این بخش در این سال ها به مراتب با 
دشواری های عمده ای در صنعت مواجه شد كه مانع از پرداختن به 
نگاهی آینده نگرانه بود. اما این روزها آینده نگری در صنعت ساخت 

می تواند به عنوان یك اصل تعيين كننده در نظر گرفته شود.

ك�ه  اس�ت  ای�ن  واقعي�ت 
انجمن ه�ای صنفی و تخصصی 
به این دليل كه شرایط مناسبی 
بر فعاليت های اقتصادیشان در 
سال های گذشته حاكم نبوده، 
امروزه وضعيت با ثباتی ندارند 
و لذا نتوانسته اند در كنار انبوه 
مشكالت درون گروهی، نسبت 
به ارتقای ساختار صنفی خود 

بكوشند.
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اشاره:

همانطور كه در سلسله 
مقاالتی تح�ت عنوان 
در  داوری  »ش�رط 
شرایط عمومی پيمان« 
ش�ماره های  در  ك�ه 
 286 و   284  ،282
درج  آبادگ�ران  پي�ام 
ش�د؛ ضم�ن بررس�ی 
ش�رایط   53 م�اده 
عموم�ی پيم�ان گفته 
ش�د كلمه »می تواند« 
 در متن ماده 53 و نيز
 در بند »ج« آن موجب 
نظرهایی  اختالف  بروز 
اح�كام  ص�دور  در 
دادگاه ه�ا و در پی آن 
بالتكليفی ش�ركتهای 
عضو انجمن شركتهای 
س�ایر  و  س�اختمانی 
با  ش�ركتهای مرتب�ط 
موضوع گردیده است. 

از یك ط�رف برخی از 
كلمه  وج�ود  دادگاه ها 
ف�وق را دلي�ل اختيار 
انتخ�اب  در  طرفي�ن 
مرج�ع صال�ح جه�ت 
خ�ود  اخت�الف  ح�ل 
دانسته و دعاوی را كه 
بدون رعایت ماده 53 
پيمان  عمومی  شرایط 
ابتدائاً در دادگاه مطرح 
و  پذیرفت�ه  می ش�ود 
آن را مورد رس�يدگی 
و ص�دور حك�م ق�رار 
داده اند و تعدادی دیگر 
از دادگاه ها نيز عليرغم 
بودن كلمه »می تواند« 
در م�اده 53 رجوع به 
و  داوری جه�ت ح�ل 
فصل اختالفات را برای 
طرفين پيم�ان الزامی 
را  دانس�ته و دع�اوی 
ك�ه ب�دون توج�ه ب�ه 
ابتدائًا  م�اده مزب�ور و 
در دادگاه مطرح شده، 
نپذیرفت�ه و قرار عدم 
اس�تماع آن را ص�ادر 
نمونه های  كه  كرده اند 
اینگون�ه احكام نيز در 
ضمن سلس�له مقاالت 

فوق درج گردید.
اینك از آنجا كه طبق ماده 270 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عموم�ی و انقالب در ام�ور كيفری، چنانچه رئي�س دیوان عالی 
كش�ور یا دادستان كل كشور به هر طریقی از صدور آراء مختلف 
در موارد مش�ابه مطلع ش�وند مكلفند نظر هيأت عمومی دیوان 
عالی كش�ور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواس�ت كنند و 
رأی وحدت رویه ای كه به این ترتيب صادر شود در موارد مشابه 
برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها الزم االتباع می باشد لذا 

دفتر حقوقی انجمن شركتهای س�اختمانی نامه ای به شرح فوق 
جهت دادس�تان محترم كل كش�ور ارس�ال و در آن ضمن شرح 
موضوع و احكام مختلف صادره از دادگاه ها در اس�تنباط از كلمه 
»می تواند« در ماده 53 ش�رایط عمومی پيمان، درخواست طرح 
آن در هيأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت 
رویه در موارد مش�ابه را نموده است كه جهت اطالع خوانندگان 

محترم متن آن عيناً درج می گردد.
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اشاره: عدم پرداخت بهنگام صورت وضعیت شرکتهاي پیمانکاري مجري پروژه هاي 
عمراني آثار س�وء و تبعات زیان بخش�ي در هستي اجتماعي ایجاد مي کند. از طرفي 
ع�دم پرداخت باعث مي ش�ود که مجریان پروژه ها نتوانند ب�ه تعهدات خود در قبال 
زنجیره هاي تأمین منابع انساني و سازمانهاي دریافت کننده مطالبات تکلیفي عمل 
نمایند و استمرار روند این قبیل امور به متالشي شدن شرکتها و بیکاري نیروي کار 
آنه�ا مي انجامد. در این زمینه مع�اون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نامه اي به 
معاونت وزارت صنعت و معدن و تجارت ارسال داشته اند که جهت اطالع خوانندگان 

عیناً درج مي شود.
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 در ابتداي ای�ن ميزگرد مهندس محمدعطاردیان دبير كل 
كان�ون انجمنهاي صنف�ي كارفرمایي ای�ران درباره اصالح 
قان�ون كار گفت: كانون عالي كارفرمایي اعتقاد دارد قانون نباید 
حمایتي و در جهت تمش��يت امور باش��د و باید به نفع اصل كار و 
توليد باش��د به طوري كه باعث توس��عه و پيشرفت كشور شود و 
مش��كالت كار و توليد را حل نماید. یكي از مشكالت قانون فعلي 
كار به ش��كل حمایتي نوشته ش��دن آن بود كه حمایت بي قيد و 
شرط از كارگران را مدنظر داشت و گاه این حمایت نامعقول مورد 
سوء اس��تفاده قرار مي گرفت. همين امر باعث شد تا به مرور زمان 
همه كارشناسان و مس��ئوالن امر درباره تجدیدنظر در قانون كار 
صبحت كنند. راهي كه براي اصالح این قانون انتخاب شد این بود 
كه كانون عالي كارفرمایي و تشكلهاي كارگري كشور در این مورد 
به مذاكره بنشينند و با توافق دوجانبه موارد تجدید نظر در قانون 
را تهي��ه كنند كه البته پيش نویس این اصالح توس��ط وزارت كار 
تهيه  و حدود 70-80 ماده در آن تجدید نظر شده بود كه بعد از 

بحثهاي مفصل در اختيار ما قرار گرفت.
كانون عالي كارفرمایي و سه تشكل كارگري شامل شوراي اسالمي 
كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كاري ایران و مجمع نمایندگان 
كارگري جلس��ات متع��ددي برگزار كردند و بعد از بررس��ي تمام 
مواد قانون،  نتای��ج آن را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

ارس��ال كردن��د ك��ه آقاي 
وزی��ر و مع��اون روابط  كار 
ایش��ان قول دادند نظرات 
و  كارفرمای��ي  گروهه��اي 
كارگري را مورد توجه قرار 
دهن��د ك��ه اميدواریم این 
نظرات اعمال ش��ده باشد. 
مواد  تم��ام  در  مذاك��رات 
ب��ه تواف��ق انجاميد و فقط 
در م��ورد 7 م��اده توافقي 
صورت نگرفت كه قرار شد 
هر تش��كلي نظرات خود را 

در مورد آنها جداگانه بنویس��د تا ش��وراي عالي كار به بررس��ي و 
تصميم گيري در مورد آنها بپردازد.  

یكي از مهم ترین مسائل مورد بحث این بود كه كارگر حق داشت 
در هر لحظه اي كه مي خواس��ت كار را زمين بگ��ذارد و كارگاه را 
ترك كند. در این حالت عليرغم این كه كار زمين مي ماند كارفرما 
مجب��ور ب��ه پرداخت مزایاي وي مي ش��د ولي وقت��ي كارفرمایي 
مي خواس��ت به هر دليل با كارگر خود كار نكند موفق به این كار 
نمي شد و حتي اگر كارگر عنصر نامناسبي براي كار بود راي صادر 
شده وي را بر سركار برمي گرداند. اصوال به همين دليل كارفرماها 
قيد اس��تخدام كارگران را مگر با ق��رارداد موقت زده بودند و این 
مش��كل بزرگي بود كه جلوي اش��تغال را مي گرفت. در بررس��ي 
پيش نویس جدید، كانون عالي كارفرمایي پيش��نهاد داد ترك كار 
از طرف كارگر با اخطار یك ماهه قابل قبول باش��د، و كارفرما هم 

بتواند با چنين اخطاري كارگر را مرخص نماید.  
مس��ئله بعدي عيدي  ب��ود كه كارگران معتق��د بودند مبلغ كمي 
در پيش نویس پيشنهاد ش��ده ولي كارفرمایان همان مبلغ قانون 
كار فعلي را قبول داش��تند كه طبق آن دو یا س��ه ماه دس��تمزد 
ب��ه كارگر داده مي ش��د. به هر حال در این مورد هم توافق ش��د. 
مورد دیگر این بود كه اگر كارگري بازداشت شد تا محكوم نشده، 
هر وقت از بازداش��ت بيرون آمد مي تواند بر س��ر كار برگردد كه 
نمایندگان كارگري گفتند همين 
قانون بماند ولي گروه كارفرمایي 
حداقل زماني را پيشنهاد داد كه 
اگر بازداشت بيش��تر از آن طول 
كش��يد كارفرم��ا بتوان��د كارگر 

دیگري را جایگزین وي كند. 
عطاردیان خاطرنش��ان  مهندس 
كرد: در مجموع من فكر مي كنم 
اگر قانون اصالح شده اجرایي شود 
تا حد زیادي به روند توليد كمك 
كند. البت��ه كارفرماها كارگران را 
شریك توليد مي دانند و بر خالف 

 در میزگرد رادیویي مطرح شد:

قانون كار در جهت حمايت از مفهوم كار باشد 
بحث كار و مناس�بات كارگري یكي از بحثهاي جدي در دنياي اخير اس�ت كه با ظهور صنعت گره خورده اس�ت. در 
كشور ما نيز طي چند دهه اخير مناسبات كار مورد توجه دولت و بخش خصوصي قرار گرفته است. در برنامه »بحث 
روز« كه به مناسبت هفته كارگر از »رادیو تهران« پخش  شد، مناسبات فعلي كار و شرایط كارگران با توجه به بحران 

اقتصادي دنيا مورد بررسي قرار گرفت.
مهمانان این برنامه مهندس محمد عطاردیان و آقاي  حميد حاج اسماعيلي بودند كه 
مهندس محمد عطاردیان به عنوان عضو شوراي عالي كار، دبير كل كانون انجمنهاي 
صنفي كارفرمایي ایران، نماینده كانون عالي كارفرمایي در ش�وراي عالي اشتغال و 
نماین�ده هيات ایراني كارفرمایي اعزامي به كنفرانس بين المللي كار در این ميزگرد 
حاضر بود و آقاي حاج اسماعيلي به عنوان كارشناس روابط كار، رئيس انجمن صنفي 

پرتوكاران پزشكي تهران و نماینده كارگران در هياتهاي تشخيص و حل اختالف شركت كرده بود.

 یكي از مش�كالت قان�ون فعلي كار به 
شكل حمایتي نوشته شدن آن بود كه 
حمای�ت بي قيد و ش�رط از كارگران را 
مدنظر داشت و گاه این حمایت نامعقول 
م�ورد سوء اس�تفاده ق�رار مي گرف�ت. 
همين امر باعث ش�د تا ب�ه مرور زمان 
همه كارشناسان و مسئوالن امر درباره 
تجدیدنظر در قانون كار صبحت كنند. 
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تئوریه��اي قرن 19 و اوایل قرن 20 كه این دو گروه را دش��منان 
آشتي ناپذیرمي دانستند، كارگر و كارفرما الزم و ملزوم یكدیگرند و 
چنانچه تجربه نشان داده است كارگاههایي كه مسالمت آميز اداره 

شده اند موفق بوده اند.

آقاي حميد حاج اسماعيلي، كارشناس روابط كار نيز درباره 
پيش نوی�س قانون فعلي كار گف�ت: در ایران به دليل فعاليت 
سه تشكل مختلف مواضع كارگري كامال منسجم نيست. در بين 
گروهه��اي كارگري به دالیل متعدد و از زوایاي گوناگون اختالف 
نظر وجود دارد. بنابراین اگر من مواضعي را اعالم مي كنم تا حدي 

متفاوت با مواضع بقيه افراد است. 
یكي از موارد مهم در اصالح قانون كار استاندارد كردن نهاد كارگري 
در ایران بود. خوش��بختانه دولت در حال حاضر در خصوص ترویج 
انجمنه��اي صنفي اهتمام الزم را دارد. كارفرمایان تاكيد داش��تند 
كه نهاد كارگري متمركز باش��د و انجمنها را به رسميت بشناسند. 
گروههاي كارگري نيز تا حدي این امر را تائيد كردند البته بين سه 
تش��كل توافق كامل در این باره نبود. اما در نهایت به نظر مي رسد 
سازماني به وجود خواهد آمد كه كارگران در قالب آن فعاليت كنند.
موضوع دیگري كه محل چالش بود بحث قراردادها بود كه به نظر 
من دوران قرارداهاي دائم به پایان رسيده است و حقوق كارگران با 
بستن قرارداد دائم محقق نمي شود. اصال ماهيت هر قرارداد زمان و 
مشروط بودن آن است كه قرارداد بدون آن معنا ندارد، درغير این 
صورت قراردادهاي ش��فاهي كفایت مي كرد. البته این مورد هنوز 
محل اختالف است و توافقي در مورد آن صورت نگرفته است، به 
نظر مي رسد دولت هم موافق با نوشتن قرارداد مدت دار با توجه به 
شرایط كارگاهها، كارفرمایان و كارگران است. احتماال مجلس هم 

از این امر حمایت مي كند. 
مسئله بعدي اخراج كارگران بود. در پيش نویس قانون كار آمده بود 
اگر كميته انظباطي كه در كارگاه تش��كيل مي ش��ود راي به اخراج 
كارگر بدهد دادگاه نباید وارد مس��ئله شود یا اگر وارد مي شود باید 
به حكم كميته استناد كند، در این مورد ابهام وجود داشت و توافق 
ش��فافي شكل نگرفت. البته ما با تشكيل كميته انظباطي در محل 
كارگاه موافق هستيم چون مي تواند اختالف كارگر و كارفرما را بدون 
دخالت دولت حل كند به ش��رطي كه نماینده كارگران نيز در این 

كميته حضور داشته باشد. 
بحث مزد و عيدي بحث چالش برانگيزي است كه باید بستر اصالح آن 
در كشور فراهم شود. این امور كه به معيشت كارگران مربوط است 
باید با بحث كارشناسي و در نظر گرفتن شرایط كشور مورد بازنگري 
ق��رار گيرد. اگر ما مزد مكفي به كارگر بدهيم حتي بحثهاي جانبي 
مثل سهام عدالت به حاشيه رانده مي شود. با ایجاد ثبات اقتصادي و 
بهبود وضعيت اشتغال در كشور قيمت اجناس و مسكن منطقي شده 
و توليد رونق مي یابد. در نتيجه كارفرما از سرمایه خود سود كافي برده 
عالوه بر پرداخت مزد مكفي، بهره وري كارگر را مدنظر قرار مي دهد. 
كارگاههاي كوچكي وجود دارد كه 50 درصد كارگران كش��ور در 
آنها شاغل هستند ولي متاس��فانه قرارداد یا نظارتي در مورد آنها 
وجود ندارد و به طبع آن حقوق و ایمني و بهداش��ت كافي مورد 
اغفال واقع مي شود. دولت موظف است به این كارگاهها توجه كند 
وگرن��ه در كارگاههاي بزرگ به عل��ت توليد ثروت كافي و نظارت 
بيش��تر، حداقلها رعایت مي شوند. در واقع این دولت است كه باید 
ضمانت الزم را بر اجراي قانون كار اعمال كند. به هر حال ضمانت 
قانون كار مهم اس��ت چون حتي اگر قانون اصالح ش��ود و قانون 

خوبي باشد اما نظارت مناس��ب بر اعمال آن صورت نگيرد وجود 
آن بي فایده مي نماید. 

مهندس عطاردیان در ادامه گفت: قانون باید درست نوشته شود 
تا حق و حقوق دو طرف حفظ ش��ود. بي شك اگر كارگر آدم خوبي 
باش��د ولي توان انجام كاري را نداش��ته باشد و در كارگاه به عنوان 
عنصر نامطوب بماند به كار لطمه مي زند و كارفرما مجبور است او را 
از كار كنار بگذارد. قانون باید در این مورد از كارفرما حمایت كند، در 
مورد كارگر هم حمایتهاي قانوني الزم است. وقتي قانون این موارد را 
روشن كند مدیریت مختل نمي شود و امور به خوبي اداره مي شود. 
در م��ورد كارگاههاي كوچك هم، دول��ت نمي تواند براي هر فرد 
یك ناظر بگذارد. در این باره باید اقتصاد بيمار كشور درمان شود 
و فرهنگ سازي صورت گيرد تا كارفرما بداند رعایت حداقلها است 
ك��ه مي تواند منافع  واقعي اش را برآورده كند. باید فرهنگ س��ازي 
صورت گيرد تا رعایت حقوق دیگران وظيفه انس��اني و اجتماعي 
هر فردي باش��د وگرنه افرادي هستند كه رفتارهایي خالف قانون 
مي كنند و جریمه آن را نيز مي پردازند. به نظر من ضمن این كه 
قانونها باید درست باش��ند و ناكارآمدي آنها به مرور مرتفع شود، 

پایبندي به قانون جاري كشور باید در اولویت  قرار گيرد. 
مهن�دس عطاردی�ان در ادامه عن�وان كرد: چ��را این همه 
جنس از چين وارد كش��ور مي ش��ود؟ چرا صنعت كفش كشور به 
چنين وضعي افتاده است؟ متاسفانه اقتصاد ما بيمار است، برنامه 
اس��تراتژیكي براي اش��تغال نوشته نشده اس��ت،  سيستم پخش 
یارانه در بين مردم نيز سياس��ت درستي نبود. در اصل هدفمندي 
یارانه ها براي حفظ منابع طبيعي بود ولي متاسفانه پول نفت براي 
پيشرفت توليد و توسعه كشور به كار نرفت و به طور مستقيم بين 
مردم تقسيم  شد. این تقسيم نقدینگي در حالي صورت گرفت كه 
بدهي كالن دولت به بس��ياري از سازندگان و پيمانكاران كارهاي 

توليدي را در آستانه تعطيلي قرار داد. 
چنانچه مستحضرید، نباید پول نقد بي حساب و كتاب در جامعه 
پخش شود. در كشورهاي دیگر كه حداكثر 20 تا 25 درصد درآمد 
افراد صرف اجاره مي ش��ود وقتي فردي  توان پرداخت آن را ندارد 
دولت براي كمك به وي این مبلغ را به حساب صاحبخانه مي ریزد 

ولي این پول را به طور مستقيم وارد بازار مصرفي نمي كند. 
آقاي حاج اس�ماعيلي در پایان و در تائيد س�خنان مهندس 
عطاردیان با تاكيد روي این مطلب كه متاسفانه بحث كنترل 
واردات در ایران مورد اغفال واقع ش�ده است، افزود: در ایران 
فردي كه از كارگر یا كارفرما دفاع مي كند مبنا را تئوریهاي ليبرالي 
و ماركسيستي نمي گذارد، مرجع وي قانون اساسي، قانون كار، قانون 
مدني و استانداردهاي سازمان بين المللي كار است كه در ایران نيز 
پذیرفته ش��ده است. كارگران ما دو دغدغه جدي دارند یكي درباره 
امنيت ش��غلي آنها كه در اثر شرایط بد توليد به وجود آمده است و 
دیگري معيش��ت خانواده كارگري كه در اثر گراني با مشكل مواجه 

شده است. 
در پایان این برنامه، مجري با اشاره به این كه گاهي اوقات شاهد عدم 
مراعات حد و مرزها از طرف هر دو طرف هس��تيم، گفت: در برخي 
كارگاهها حداقل حقوق را به كارگران نمي دهند و مي گویند در صورت 
اعتراض اخراج مي شوند. در جاهایي هم كارگر ناكارآمد و آسيب رسان 
است و كارفرما نمي تواند با او برخورد كند. به نظر مي آید عدم رعایت 
خط و خطوط از هر دو طرف وجود دارد. تفاهم روي حركت در مسير 
قانون، رعایت مر قانون و رعایت حداقلها كه بر مبنایي منطقي تدوین 

شده است مي تواند منافع هر دو گروه را تامين كند.  
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ميزگرد بررسی چشم اندازهای مسكن ایران در سال 91 و تاثير آن 
بر اقتصاد ایران با حضور كمال اطهاری كارشناس اقتصاد و مسكن، 
مهندس ایرج رهبر رئيس كانون سراس��ری انبوه سازان و مهندس 
فریدون خزاعی قائم مقام دبير انجمن ش��ركت های ساختمانی در 
اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. دیدگاه و نقطه نظرهای ارایه شده 
در این ميزگرد نش��ان داد كه هر سه كارشناس اقتصادی و فعال 
حوزه مسكن چشم انداز مثبتی پيش روی صنعت مسكن در ایران 
نمی بينند و معتقدند این چش��م انداز منفی تاثير نامطلوبی نيز بر 
كل اقتصاد ایران خواهد داش��ت؛ همچنانچه كمال اطهاری تاكيد 
دارد: »اگر روند سياستگذاری ها به همين شكل پيش رود در آینده 
بخش مسكن كه امروز تا سر در گل فرو رفته تا یك سال آینده به 
طور كامل در گل و الی تصميم گيری های نادرست مسووالن فرو 
خواهد رفت.« ورشكستگی پيمانكاران و مشاوران و سرمایه گذاران 
در این بخش در شرایطی اتفاق افتاده كه هنوز سياست منسجمی 
از سوی دولت برای دستگيری از بخش خصوصی اندیشيده نشده 
چنانچه مهندس خزاعی تاكيد دارد كه به جای برنامه 5 س��اله و 
چش��م اندازهای بلند مدت باید برنامه ای ضربتی و زودهنگام برای 
خروج بازار مس��كن از وضعيت فعلی بيندیش��يم اگرنه آنقدر دیر 

می شود كه دیگر وقتی برای جبران نمی ماند.  
مهن�دس ای�رج رهبر نيز با تاكي��د بر اینكه دول��ت نباید تمام 
سياس��تگذاری های خود را محدود به قش��ر خاصی از جامعه كند 
تاكيد دارد كه انجمن انبوه سازان به منظور خروج از بن بست ركود 
تورمی در بخش مسكن و ایجاد رونق در بازار پيشنهاداتی را با وزیر 
مسكن در ميان نهاده كه اميد است، به ثمر رسد. به هر شكل در 
سخنان هر سه این متخصصان و كارشناسان حوزه مسكن چشم 
انداز اميدواركننده ای نس��بت به آینده صنعت مس��كن در كشور 
ترسيم نشد. فقدان ارتباط بخش دولتی و خصوصی و بهره مندی 
بخش دولتی از دیدگاه بخش خصوصی، حضور افراد فاقد تخصص 
در پس��ت های كليدی بخش مسكن و تصميم گيری های نادرست 
و بدون برنامه راه، وضعيت نابسامان مسكن در بودجه 91، تنظيم 
بخش های مرتبط به مس��كن برنامه توس��عه پنجم از روی برخی 
پایان نامه های دانش��جویی و ارایه سياست نادرست وام مسكن به 
جای سياس��تگذاری در نظام مالی و بانكی از دیگر مسائلی است 
كه ش��ركت كنندگان در ميزگرد آن را ارزیابی كردند. این ميزگرد 

را با هم مرور می كنيم.

 
پيش از آنكه بخواهيم نس�بت به ترس�يم چشم اندازی از 
وضعيت مس�كن در س�ال آینده اقدام كنيم، بهتر است تا 
مروری كوتاه بر سياس�ت هایی داشته باشيم كه اتخاذ آن 
در س�ال 90 چالش هایی را پيش روی فعاالن حوزه صنعت 
قرار داده تا پس از بررس�ی آن وارد بخش ترس�يم چش�م 
انداز شویم. فكر می كنيد چه سياستگذاری  های نادرستی 
در بازار مس�كن ایران در سال 90 از سوی مسووالن به كار 

گرفته شد؟
كمال اطهاری: بگذارید با این سخن آغاز كنم كه بازار مسكن در 
ایران به دخالت سنجيده دولت نيازمند است. به هر شكل مسكن 
نياز پایه است و دایره شمول و تاثيرگذاری آن گسترده است و در 
توليد و یا كاهش انواع مسائل اجتماعی و آسيب ها تاثيرگذار است. 
در سال 1390 در بخش مسكن، سياست سنجيده ای حاكم نبود 
و تنها می توان تداوم همان روند سال های پيش بر بازار مسكن را 
شاهد بود آنچنانكه شهرهای بزرگی مانند تهران اسير رانت تراكم 
فروش��ی ش��ده اند. نكته قابل تأمل دیگر در ارزیابی وضعيت بازار 
مس��كن در ایران این است كه مسكن نتوانست ارزش دارایی خود 
را حفظ كند. چنانچه در سال های رونق شاهد بودیم كه مسكن به 
عنوان دارایی مطرح بود و سقوط بخش مسكن با باال رفتن بهای 
ارز و سكه كه ناشی از سياست های اقتصاد كالن كشور و مقوالت 
سياسی بود، موجب شد تا رفته رفته مسكن به عنوان یك دارایی 
ارزش خود را از دست داده و دیگر برای سرمایه گذاری با استقبال 
مواجه نشود. به دنبال رجحان نقدینگی در بازار، افراد برای حفظ 
ارزش پول خود و نوعی س��رمایه گذاری صوری به سمت خرید ارز 
و سكه می روند. مسكن در این شرایط وارد ركودی می شود كه در 

 در ميزگرد نشریه آینده نگر ارگان اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن ایران بررسی شد

چشم انداز بازار مسكن و 
تاثير آن بر اقتصاد سال 91
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سال 90 با باال رفتن قيمت ارز و سكه و تزریق نقدینگی به یارانه ها 
ش��اهد آن بودیم. چنانچه آمار نش��ان می دهد قيمت ارز در سال 
90، 80 درصد افزایش یافت در ش��رایطی كه مس��كن در شرایط 
بی رونقی تنها 25 تا 30 درصد رش��د یافته و ركود تورمی بر بازار 
مس��كن حكمفرما بود. از سوی دیگر در كشور نوعی انبوه سازی- 
آنچه در قالب طرح مسكن مهر اجرایی شد- داریم كه نمی تواند به 
نياز مصرفی شهروندان پاسخگو باشد. مسكن مهر به دليل فقدان 
زیرس��اخت ها نتوانست خواس��ته مردم را تامين كند. اتفاق دیگر 
در س��ال 90 هم این بود كه اجاره بها باال رفت اما رونقی در حوزه 
مس��كن رخ نداد. به این ترتيب می توان اینطور گفت كه مس��كن 

فروافتاده ترین بخش در اقتصاد ایران در سال 90 بود.
آقای رهبر ارزیابی ش�ما از آنچه بر بازار مس�كن در س�ال 
گذش�ته رفت، چيست؟ البته شما در جایگاه ریيس انجمن 
انبوه سازان ایران قرار دارید و تحليلتان نيز بدون تردید با 
سياستگذاری  های دولت كه هم راستا با منافع فعاالن بخش 
انبوه سازان مسكن بوده همراه خواهد بود. اما به طور خاص 
می خواهم نظرتان را درباره سياس�ت های دولت در سرازیر 

كردن بخشی از سرمایه ها به مسكن مهر بدانم.
ای�رج رهب�ر: 35 درصد بخش اقص��اد ملی ایران ب��ه رونق بازار 
مس��كن و ساخت و س��از و امور عمرانی باز می گردد و این یعنی 

بخش مس��كن بسيار مهم و در خور 
توجه اس��ت. مس��كن مه��ر هم به 
عن��وان راهكاری برای اهميت دادن 
به مس��اله اقتصاد مس��كن در ایران 
مطرح شد. مس��كن مهر در شرایط 
كنونی فرصتی برای خرید و فروش 
مس��كن برای اقش��ار كم در آمد به 
وجود آورد تا وضعيت را از ش��رایط 
ركود خارج كند ام��ا برخی نواقص 
در اج��رای طرح موجب ش��د تا آن 
ایده نخست محقق نشده و در عمل 
مس��كن مهر چندان پاسخگوی نياز 

جامعه نباشد. فقدان زیرساخت ها و تاسيسات زیربنایی مورد نياز 

در مس��كن مهر از جمله دالیلی است كه بر بی رونقی مسكن مهر 
تاثيرگذار بوده و متاس��فانه با وجود تاكيد صورت گرفته هنوز هم 
توسعه و ایجاد زیربنا در مسكن مهر به كندی پيش می رود. از كنار 
ش��هرك پرند كه عبور كنيد، بوی فاضالب به مشام می رسد و آن 
وقت انتظار داریم ك��ه مردم برای زندگی – هرچند خوابگاهی – 
راهی این مناطق شوند. از سوی دیگر شفاف نبودن و متغير بودن 
سياس��ت گذاری ها در حوزه مس��كن به ویژه در مناطق شهرداری 
انبوه س��ازان را گي��ج می كند و رانت هایی در ف��روش تراكم ذیل 

برخی سياست گذاری ها شكل می گيرد كه ناعادالنه است.
كم�ال اطهاری: بگذارید در این بخش نكته ای درباره ش��هرهای 
جدید و مس��كن مهر بگویم ك��ه در ادامه صحبت های آقای رهبر 
است. شهرهای جدید از وقتی برای مسكن مهر انتخاب شدند كه 
چيزی بالغ بر 70 درصد از ظرفيت و زمين اش فروخته ش��ده بود 
اما یك درصد هم شرایط استقرار شهروندان در آن به وجود نيامده 
بود. به این ترتيب ش��ما با مس��كن مهر باری بر دوش ش��هرهای 
جدید می گذارید. مسكن مهر منهای تسهيالت زیربنایی، حمل و 
نقل سریع و دیگر موارد مورد نياز ثمری نخواهد داشت. ای كاش 
دولت به جای اینكه حجم عظيم چگالی را از صندوق ذخيره ارزی 
به مس��كن مهر واریز می كرد به وظيفه اصلی اش بر می گشت كه 
همان توس��عه اس��ت و باید در حوزه زیرساخت ها اقدامات الزم را 
انجام می داد. اگر زیرس��اخت مناس��ب در این شهرك ها به وجود 
می آمد، افراد بدون تبليغ دولت خودش��ان به س��مت استفاده از 
ش��هرك ها س��وق داده می ش��دند. البته اجرای طرح مسكن مهر 
موجب ش��د كه به طور موقت جلوی ركود در بازار مسكن گرفته 
ش��ود اما معضل سرجای خودش باقی ماند. همين مسكن مهر تا 
چند س��ال آینده بدون آنكه كسی در آن س��اكن شود، به بافتی 

فرسوده تبدیل خواهد شد.
آق�ای رهبر فكر نمی كني�د ورود دولت به بافت فرس�وده 
به جای س�رمایه گذاری در بخش مس�كن مهر می توانست 

چشم انداز مناسب تری را پيش روی ما قرار دهد؟
ای�رج رهبر: همينطور است. تازه متوجه شدند كه چرا بافت های 
فرسوده را ساماندهی نكردند و اعتبارات را به مسكن مهر سپردند. 
اعتبار مس��كن مهر به راحتی می توانست در بافت فرسوده تزریق 
ش��ده و این بافت در خطر را زنده كند. 
به ویژه اینكه همواره نام زلزله در كنار 
 بافت های فرسوده ما هشدار دهنده است. 
به هر ش��كل دولت س��اماندهی بافت 
فرسوده را جدی نگرفت. اما به هرحال 
نگاه من با وجود دیدن همه نقدها این 
اس��ت كه در مس��كن مه��ر اتفاق های 
خوبی ه��م افتاد. ما به این ترتيب وارد 
حوزه ساخت و ساز شده و به جایگاهی 

برای سرمایه گذاری رسيدیم.
كمال اطهاری: البت��ه این را هم باید 
بگوی��م كه حضور در بافت فرس��وده با 
طرح تفصيلی فعلی ممكن نيست و اگر شدنی بود تا به امروز انجام 

 كمال اطهاری:
 مس�كن مه�ر به دلي�ل فقدان 
خواسته  نتوانست  زیرساخت ها 
مردم را تامين كند. اتفاق دیگر 
در س�ال 90 ه�م ای�ن ب�ود كه 
اجاره بها ب�اال رفت اما رونقی در 
حوزه مس�كن رخ ن�داد. به این 
ترتيب می توان اینطور گفت كه 
مسكن فروافتاده ترین بخش در 

اقتصاد ایران در سال 90 بود.



27
27  

شده بود. برای ورود به بافت های 
فرس��وده نيازمن��د تعریف نظام 
جدیدی به لحاظ مالی، مدیریت 
و شهرسازی هس��تيم و اگر این 
نظام ایجاد نشود، به جای اینكه 
راه گشا باشد، گره را كورتر خواهد 
كرد. غياب این نظام جدید را در 
مس��كن مهر مش��اهده كرده ایم. 

باید این نظام آماده شود.
فری�دون خزاعی: اجازه بدهيد 
صحبت هایی را به سخنان آقای 
رهب��ر اضافه كن��م. می دانيد كه 
مسكن مهر ما كپی برداری شده 
از الجزای��ر اس��ت. اما متاس��فانه 

سياس��تی واحد برای س��اخت همين مس��كن در كش��ور دنبال 
نمی ش��ود، چنانچه مسكن مهر پرند، پردیس و هشتگرد هر كدام 
با مش��خصاتی متفاوت از دیگری ساخته می شوند. اما در الجزایر 
ویژگ��ی س��اخت خانه های ارزان قيمت از الگو و پالن مش��خصی 
پيروی می كند و ش��اهد تالش همه جانبه برای س��اخت هر چه 
ارزان تر مس��كن هستيم. پنج س��ال پيش هزینه ساخت هر متر 
مربع از مسكن ارزان در الجزایر، 400 هزارتومان بود و متخصصان 
مس��كن از كش��ورهای مختلف با همين قيمت در حال ساخت و 
ساز بودند. البته مسابقه ای ميان كشور برای ارزان تمام كردن هر 
چه بيشتر قيمت مس��كن برگزار شده بود و رقابت شدیدی ميان 
چينی ها و ترك ها وجود داشت. چنانچه به خاطر دارم، دولت چين 
در آن پروژه ها از زندانيان چينی به عنوان كارگر با ماهی 50 دالر 
استفاده می كرد. یك نكته كليدی دیگر در بخش انبوه سازی این 
است كه ساخت مسكن انبوه با مسكن منفرد تفاوت اساسی دارد 
و ما باید آن را با صنعتی س��ازی حل كنيم. ما به آسانی می توانيم 
الگوی صنعتی سازی مسكن ارایه كنيم چرا كه توان مهندسی آن 
در ایران وجود دارد. باید به سمتی برویم كه متخصص انبوه ساز با 
تجربه و گرید مش��خص در كشور تربيت شود و البته صالحيت او 
نيز تنها باید از س��وی انجمن ها تایيد شود. با همه این مشكالتی 
كه در بخش مس��كن كش��ور وجود دارد، تنها اميدوارم كه بخش 
شبه دولتی وارد بازار نشود. نمی دانم این بخش تا چه ميزان وارد 
بازار ش��ده، اما تنها آرزوی من است كه این اتفاق نيافتد. چرا كه 
دیگر بخش های عمرانی ضربه ش��دیدی از نحوه ورود بخش شبه 
دولتی دیده اند. س��رمایه گذاری در بخش مس��كن در شرایطی به 
فراموش��ی سپرده شده كه اتفاقاً در شرایط تحریم های بين المللی 
این بخش مس��كن است كه كمترین ضربه را می بيند و به همين 
خاطر می توان از پتانس��يل های مختلف این بخش و به ویژه تاثير 
آن در اش��تغال زایی اس��تفاده كرد. چون شما بدنبال بحث درباره 
چش��م انداز اقتصاد در س��ال 91 هس��تيد، من به تأكيد می گویم 
ك��ه ما با اتكای به مس��كن می توانيم به آس��انی تحریم ها را دور 
بزنيم به ش��رط آنكه بومی س��ازی كنيم و بدین ترتيب چشم انداز 
مطلوب��ی را در اقتصاد 91 نظاره گر باش��يم. بنابراین اگر به هوش 

و علم و س��ابقه ایرانی و بخش خصوصی 
اعتماد كنيم و حمایت كننده آن باش��يم 
به آسانی می توان در همين شرایط تنش 
بين المللی و پر رنگ شدن تحریم ها نيز 
حرف هایی برای گفتن داش��ت. در دنيا 
س��اختمان هایی وج��ود دارد كه به طور 
كلی از آجر س��اخته شده است و من در 
سوئيس س��اختمان هایی با عرض سه تا 
چهار متر دیدم كه با گل پخته س��اخته 
ش��ده بودن��د. این ه��ا جواب هایی بومی 
است. یكی دیگر از چالش های ما در سال 
90 كه البته تداوم سياس��ت های اشتباه 
س��ال های گذشته در بخش مسكن بود، 
این بود كه همچنان ما به قوانين تنظيم 
ش��ده ای در بخش اجاره دس��ت نيافته ایم و این مس��اله به شدت 
آثار و تبعات روانی برای ش��هروندان ما به دنبال خواهد داش��ت. 
ش��هروندانی كه به احساس ناتوانی برای مالكيت خانه و همچنين 
اجاره آن می رس��ند و تمام روز فكر و ذهنش��ان مشغول افزایش 
اجاره بها و ناتوانی در خرید خانه اس��ت، به ش��يوه درستي زندگي 

كنند و در مورد كار بهره وري داشته باشند.
ای�رج رهبر: در همين زمينه س��ال ها پيش خان��م مينو رفيعی 
تحقيق��ی در بخش مس��كن انج��ام دادند كه نش��ان می داد یك 
ش��هروند ایرانی با متوس��ط حقوق 400 تا 500 هزارتومان دست 

كم 120 سال زمان نياز دارد تا بتواند خانه دار شود.
كمال اطهاری: در تأیيد س��خنان آقای خزاعی در ارتباط با دور 
زدن تحریم ه��ا به اتكای مس��كن باید بگویم كه حرف درس��تی 
می گویند. اما باید س��از و كار و برنامه ریزی منس��جمی در بخش 
مس��كن اتخاذ شود تا این مس��اله اتفاق افتد. چنانچه در شرایط 
كنونی شاهد هس��تيم كه تحریم ها اتفاقا آسيب زیادی بر اقتصاد 
مسكن به وجود آورده اس��ت. همانطور كه آقای رهبر به درستی 
اشاره داشتند، رونق اقتصادی به شدت از وضعيت صنعت مسكن 
تاثير پذیراس��ت. چنانچه 35 درصد از س��طح تشكيل سرمایه در 

مهندس فریدون خزایی:
سرمایه گذاری در بخش مسكن 
در شرایطی به فراموشی سپرده 
اتفاق�اً در ش�رایط  ش�ده ك�ه 
تحریم های بين المللی این بخش 
مسكن است كه كمترین ضربه 
را می بين�د و ب�ه همي�ن خاطر 
می توان از پتانسيل های مختلف 
این بخ�ش و به وی�ژه تاثير آن 
در اشتغال زایی اس�تفاده كرد. 
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بخش مسكن است و این بخش می تواند سایر حوزه های اقتصادی 
را نيز به تحرك وا دارد. باید به س��متی پيش رویم كه سياس��ت 

مش��تركی را اتخ��اذ كنيم. ما این 
مجموعه را باید به شكل ماتریسی 
ببيني��م. ب��ه عنوان كش��ور نفتی 
و دارا ب��ودن رژی��م اقتصاد كالن 
م��دت  بلن��د  برنامه ه��ای  بای��د 
داش��ته باش��يم اما متاسفانه فاقد 
برنامه ریزی هس��تيم. س��از و كار 
بازار باید به درستی سياستگذاری 
ش��ود. متاس��فانه مرور چند دهه 
فعاليت اقتصادی در حوزه مسكن 
نش��ان می ده��د ك��ه هر كس��ی 
توانسته برای كس��ب درآمد وارد 

بازار مسكن شود، بی آنكه نظارت و مدیریتی لحاظ شود. چنانچه 
ش��اهد بودیم كه در برنامه توسعه سوم سياست های نادرستی در 
حوزه مسكن با وجود انتقادات صورت گرفته اتخاذ شد. پژوهشی 
س��ال ها پيش در سوئد نش��ان داد كه رشد صنعت ساختمان این 
كشور در مقایسه با دیگر كشورها، كمتر است. بررسی ها نشان داد 
كه دلي��ل این عقب افتادگی وجود رانت خواری در بخش هایی از 

صنعت ساختمان سوئد است.
آقای اطهاری بودجه 91 تصویب ش�ده و برنامه توسعه پنجم 
نيز به عنوان یك س�ند باالدس�تی در عرصه مسكن تنظيم 
ش�ده، فكر می كنيد این اس�ناد تا چه ميزان مبتنی بر نياز 
جامعه و دانش فنی و مهندس�ی بخش مسكن تدارك دیده 
ش�ده است و چه چشم اندازی را پيش روی ما می گذارد؟ به 
ویژه اگر بخواهيد آن را با برنامه چهارم توسعه مقایسه كنيد؟

كمال اطهاری: در برنامه توس��عه پنجم ن��ام هيچيك از افرادی 
كه در برنامه توس��عه چهارم حضور داش��تند، به چشم نمی خورد. 
متاس��فانه دانش فنی بدینس��ان از یك دوره به دوره دیگر منتقل 
نمی شود و در وزارتخانه های مربوط كارمندان رده پایين به دالیل 
و انتس��اباتی به مدارج و س��مت های باالیی رس��يده اند و در عين 

حال فاقد توان تصميم گيری مثبت اند. متاسفانه كادر كارشناسی 
جدی در تدوین برنامه توس��عه پنجم وجود نداش��ت. برنامه های 
مندرج در توس��عه پنج��م برگرفته 
از متن پایان نامه های دانش��جویی و 
البته بيش��تر كپی ب��رداری از همان 
برنامه چهارم به شكل غير حرفه ای 
بود. برنامه توس��عه پنجم در بخش 
مس��كن در واقع چي��زی به دانش 
مس��كن و ساخت و س��از و سرمایه 
اجتماعی و كارشناسی ما نمی افزاید. 
متاس��فانه هر چه می گذرد تدوین 
برنامه ها، جعلی تر می ش��ود. به قول 
ش��ایگان »مرّقع كاری« است. به هر 
شكل پایان نامه ها نمی تواند مبنای 
سياس��تگذاری اقتصاد كالن كش��ور باش��د و نمی توان مجموعه 
عظيم مس��كن را در آن وارد كرد. اقتصاد مس��كن از كار در ابعاد 
كارشناس��ی گرفته تا توليدكننده و مصرف كنن��ده در مرتبه دوم 
اهميت اقتصادی كش��ور ما قرار گرفته اس��ت. وقتی برنامه ریزی 
دموكراتيك نباش��د بدون شك با شكست مواجه می شود. به ویژه 
وقتی ش��ما برنامه را كپی می كنيد و آن برنامه نيز فاقد سویه های 
اجتماعی اس��ت دیگر نمی تواند راه به جایی برد. نتيجه این روند، 
چشم اندازی منفی را پيش چشم ما می گذارد. به طور مشخص در 
مورد مسكن مهر باید بگویم كه دولت با وارد كردن منابع مالی در 
این بخش سطح تورم موجود در بازار را افزایش داده است. چرا كه 
نقدینگی و س��رمایه گذاری اش را به بخشی تزریق كرده كه اصوال 

قابل خرید و فروش نيست و ذاتا تورم زاست.
ایرج رهبر: بخش تاثيرگذار در اقتصاد كالن كشور همان صنعت 
مسكن است. اصل 31 قانون اساسی نيز دولت را مكلف به تامين 
س��رپناه برای طبقه های اجتماعی مختلف كرده است. اما معضل 
مس��كن تنه��ا در همين ع��دد و آمار و ارقام خالصه نمی ش��ود و 
متاس��فانه تبع��ات منفی روحی و روانی بس��ياری بر ش��هروندان 
می گذارد كه در بخش هایی غيرقابل جبران اس��ت. فلس��فه ورود 
دولت به مسكن مهر این بود كه 40 درصد قيمت آپارتمان از قيمت 
زمين شكل می گيرد. بنابراین ورود دولت و واگذاری زمين رایگان 
قرار بود راهكاری برای پایان دادن به مشكالت اقشار كم درآمد با 
حذف قيمت زمين و كاهش هزینه های ساخت باشد. شهر جدید 
پردیس، پرند و هش��تگرد به عنوان شهرك های پيرامونی تعریف 
ش��دند و قرار بود جمعيت 500 هزارنفری س��اكن داشته باشند. 
اما وقتی كه دولت دید كه از 500 هزار نفر پيش بينی ش��ده برای 
اسكان دراین شهرك ها تنها اسكان 50 هزارنفر محقق شده به تبع 
به فكر جانمایی مسكن مهر در همين شهرك ها افتاد. شهرك های 
پيرامونی با كارك��رد خوابگاهی از الگوی آلمانی پيروی می كند با 
این تفاوت كه در آلمان پيش از هر كاری زیرس��اخت های حمل و 
نقل آس��ان به شهر مورد توجه قرار گرفته بود. اما در ایران مساله 
حمل و نقل و رفت و آمد از ش��هرك ها به تهران مورد بی توجهی 
قرار گرفت و همين مس��اله با كاهش اس��تقبال ش��هروندان برای 

مهندس ایرج رهبر:
 فلسفه ورود دولت به مسكن مهر این بود 
كه 40 درصد قيمت آپارتمان از قيمت 
زمين ش�كل می گيرد. بنابراین ورود 
دولت و واگذاری زمين رایگان قرار بود 
راهكاری برای پایان دادن به مشكالت 
اقشار كم درآمد با حذف قيمت زمين 
و كاهش هزینه های س�اخت باش�د.  
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حضور در این مناطق همراه شد. نكته این است كه اگر می خواهيد 
الگوی آلمان را فراهم كنيد باید حمل و نقل و مترو و دیگر وسایل 
نقليه را تامين اعتبار كرده و به مرحله اجرا درآورید تا دس��ت كم 
انگيزه مردم برای خرید خانه و استقرار در این مكان ها بيشتر شود.

فریدون خزاعی: درحاليكه صنعت س��اخت و س��از ایران با این 
همه مش��كالت مواجه اس��ت می بينيم كه وزارت راه و شهرسازی 
در هم ادغام می شوند كه اشتباه بزرگی بود. چرا كه وزارت مسكن 
ب��ه تنهایی قادر به اداره امور نبود و حاال دو وزارتخانه باید در یك 
نهاد فعاليت كنند. ما این مس��ئله را رس��ماً به اتاق ایران نوشتيم 
و ی��ادآوري كردیم كه دنيا به س��مت كوچك و تخصصی تر كردن 
س��ازمان ها می رود و آن وقت ما در ای��ران دو وزارتخانه را در هم 

ادغام می كنيم.
بر اس�اس تمام نكات پيش گفته، بازار مسكن در سال 91 با 
چه فراز و فرودهایی رو به رو خواهد بود و آیا اصوالً می توان 
به آینده این صنعت در سال آینده اميدوار بود. كمی درباره 

چشم انداز سال 91 صحبت كنيم.
كمال اطهاری: در سال آینده بازار مسكن ما تحت هر شرایطی بازار 
پر رونقی نخواهد بود چرا كه تنش زدایی داخلی و خارجی فرایندی 
دارد كه باید طی ش��ود و این مس��اله به دیپلماسی و سياست های 
داخلی و خارجی كشور ما باز می گردد كه در هيچكدام نشانه های 
مثبتی به چش��م نمی خورد. س��ه س��ال پيش من ورود مسكن به 
مرحله رك��ود تورمی را پيش بينی كردم حال آنكه همه می گفتند 
مسكن رو به رونق می رود. استادان برجسته اقتصاد سنجی وضعيت 
ده س��ال مسكن را در سيستم های اقتصادسنجی آورده بودند و بر 
اس��اس آن از رونق بازار مسكن خبر داده بودند. اما شرایط عمومی 
كشور در آن فاكتورها نيامده بود. متأسفانه كسي توجه نمي كند كه 
تا چندی دیگر رجحان نقدینگی در شرایط سياسی ناروشن مشكل 
ایجاد خواهد كرد. بنابراین چش��م انداز بخش مس��كن ما درسال 
91 چندان اميدواركننده نيس��ت. با ساز و كار در نظر گرفته شده 
در مس��كن مهر نيز م��ا راه به جایی نخواهيم ب��رد و دولت باید با 
تاكيد برمشاركت كارشناسی یك بار هم كه شده اقدامات تكراری 
و بی ثمری مانند افزایش سقف وام را از دستور كار خود خارج كند 
و به گروه های كارشناسی و متخصص در حوزه مسكن روی بياورد. 
متاسفانه شركت های مشاور و پيمانكار زیادی در حال ورشكستگی 
به س��ر می برند و اگر دولت زودتر به فكر تغيير نباشد، وضعيت از 
این چه هست بدتر خواهد شد. چه باید كرد؟ باید این بار به جای 
پيگيری سياس��ت های ورود به بخش مس��كن مهر تالش شود تا 
نسبت به بهسازی بافت فرسوده كشور اقدام شود. ساختمان هایی 
مبتنی بر دانش مهندسی و سيستم صرفه جویی ساخته شود كه در 
این شرایط هم بازار خوبی برای انبوه سازان و مشاوران و پيمانكاران 
به وجود خواهد آمد و هم ميلياردها دالر صرفه جویی برای آینده 
اقتصاد در تحری��م ایران به وجود می آید و در كنار آن نيز افزایش 
رش��د اشتغال در كشور محقق شود. مسئوالن باید این بار به جای 
تعجيل هميشگي، مكثی كنند و عمق فاجعه را دریابند. بازسازی 
بافت فرسوده نباید اینطور باشد كه تنها ماكت را عوض كنيم مانند 
موردي كه در پروژه نواب شاهد بودیم و طرح در نهایت به افزایش 
آمار آس��يب های اجتماعی انجاميد. صنعت مس��كن اگر زمين گير 

شود، نشانه هایش دیرتر در صنایع دیگر بروز می یابد اما وقتی این 
نشانه ها بروز كند، فاجعه آفرین خواهد بود. مسكن ما تا زانو در گل 
فرو رفته و اگر وضع را همينطور رها كنيم تا چندی دیگر كامال در 

گل فروخواهد رفت.
ایرج رهبر: پيش بينی آینده مس��كن از هر زوایه ای دش��وار است. 
چرا كه ما به عنوان انجمن انبوه س��ازان ش��اهد بسياری از اتفاق ها 
هس��تيم و به تب��ع آن وضعيت چندان مس��اعدی را نيز ترس��يم 
نمی كنيم. اما به هر ش��كل هنوز هم اميدوارانه پيشنهادهای خود 
را ب��رای بهبود وضعيت موجود ب��ه بخش دولتی ارایه می كنيم. در 
طرح پيش��نهادی ما دهك های توانمند جامع��ه مورد نظرند كه از 
س��ویی نمی خواهند وارد مقوله مسكن مهر شوند و اعتبارات مالی 
بيشتری برای خرید و تملك خانه در اختيار دارند و از سوی دیگر 
به تسهيالت دولتی عالقه مندند و دولت با حمایت از این گروه هدف 
نيز می تواند تحركی دیگر به بازار مس��كن ببخشد و آن را از حالت 
ركود خارج كند. ارایه تسهيالت بانكی و تزریق برخی منابع مالی به 
این بخش می تواند از جمله سياس��ت های مالی دولت در این راستا 
باش��د. دغدغه های پيش روی انبوه سازان در همين حال نيز تورم 
موجود در بازار و مصالح ساختمانی است كه هر لحظه آسيب های 
جدی تری را متوجه انبوه سازان می كند. افزایش قيمت تمام شده 
مسكن در شرایطی به دنبال وضعيت تورمی در بازار اتفاق می افتد 

كه متناسب با آن افزایش قيمت مسكن اتفاق نيفتاده است.
فریدون خزاعی: وضعيت آینده مسكن اصال خوب نيست. همانطور 
كه وضعيت امروز مس��كن نيز خوب نيست. باید برنامه شش ماهه 
بگذاری��م و تا پيش از اینكه این بيماری مس��ری و عفونی به دیگر 
بخش ها نفود كند به س��رعت جلوی پيشرفت بيماری را بگيریم. به 
طور مشخص ممكن است كه سرمایه دار كم داشته باشيم اما سازنده 
خوب زیاد داریم. س��وال این است كه در این شرایط چرا بانك های 
ما وارد این كار نمی شوند تا از ابتدای كار با پيمانكار وارد كار شده و 
همراهش باشند؟ انباشته شدن پول در بانك های ما به زیان توسعه 
كشور است و هر طور شده باید این پول ها را در بازار و صنعت وارد 
كرد. اقتصاد ما در ش��رایط كنونی به راهبری نياز دارد. راهبری كه 

چشم اندازی روشن و مبتنی بر واقعيت را ترسيم كند.
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 فعاليت گروه  تخصصی مسكن در شركت كيسون چگونه آغاز 
ش�د؟ و ش�رح وظایف آن چه بود؟ آیا چنين گ�روه تخصصی در 

شركتهای نظيرهم وجود دارد؟ 
  گروه طرح و س��اخت مسكن دو س��ال قبل تشكيل شد. البته تفكرایجاد 
این گروه از مدتها قبل وجود داش��ت و به دليل نبودن زمينه های اجرایی و 
عينی آن، تشكيل آن به تعویق افتاد. عليرغم  فراز و نشيبهای زیاد به دليل 
وجود پتانسيل مهندسی زیاد در ایران، تجربه ای نظير این تجربه را می توان 
در شركتهای دیگر نيز سراغ گرفت. تشكيل گروههای تخصصی مختص به 
شركت ما نيست و بيشتر شركتهای بزرگ در نهایت به سمت ایجاد شركتهای 
مادرتخصصی )هلدینگها( گرایش می یابند. با گسترش نظام اطالعاتی دنيا و 
دسترسی به اینترنت اغلب شركتها به اطالعات و روشهای نوین دسترسی 
دارند و از آنجایی كه ظرفيت الزم در كشور وجود دارد بسياری از شركتها به 
فكر ایجاد گروههای تخصصی افتاده ا ند اما اجرایی كردن آن به دليل دولتی 
بودن اقتصاد ما كمی دش��وار می نماید. همي��ن امر كار بخش خصوصی را 
مشكل می كند چون زمينه های رشد و تعالی در شرایطی كه اقتصاد دولتی 
وجود دارد به س��ختی فراهم می شود. به هر حال شركت ما قدم در این راه 
گذاشته، به خصوص این كه تجربه تشكيل گروههای تخصصی در كيسون 
تجربه موفقی بوده است. این شركت در جهت دستيابی به بهترین شيوه های 
فنی و مهندسی دنيا فعاليت می كند و بزرگترین دستاورد خود را آگاهی از 
حجم نادانس��ته های خود می داند كه گام اول برای آغاز هر تحولی اس��ت و 

می تواند این شركت را به یك شركت بين المللی تبدیل كند.   

 درباره پروژه های مس�كن شركت كيس�ون توضيح داده، روند 
اجرایی پروژه های مسكن مهر را كه در دست دارید تشریح نمایيد.

 در درون كشور پروژه های مختلفی از جمله مسكن مهر پرند را در دست 
اجرا داریم كه ابتدا قرار بود 40 هزار واحد باشد ولی به دالیل مختلف به 
16 هزار واحد محدود شد، در كرمانشاه نيز حدود 5 هزار واحد در شرف 
اتمام داریم. در پروژه های خارج از كش��ور نيز پروژه ای در ونزوئال داریم 
كه حدود 10 هزار واحد در س��ه ش��هر مختلف است. عالوه بر این سعی 
داریم اجرای پروژه هایی با حجم باال را در كشورعراق عهده دار شویم كه 

از جمله آنها شهری 6 هزار واحدی با كليه تاسيسات آن است.  
البته این پروژه ها فقط در حوزه مس��كن نيس��ت و به نوعی شهرس��ازی 

اس��ت كه طی آن كيس��ون می كوش��د تمام نيازهای شهری را تعریف و 
پياده نماید. این ش��ركت س��عی دارد در هر پروژه ای كه شروع می كند 
كل تاسيس��ات زیربنایی آنرا چون نيروگاههای برق و سيستم فاضالب و 
ساختمانهای جنبی را طراحی و اجرا نماید و از انرژی غير فسيلی هم در 
این پروژه ها استفاده كند. شركت كيسون به مسئله HSE یعنی ایمنی، 
سالمت و محيط زیست اهميت می دهد. هر كدام از این موارد گستره ای 
را در بر می گيرد تا جایی كه نيروی قابل مالحظه ای در این بخشها فعال 
هس��تند از جمله در مورد سيستمهای كنترل كيفی نيرویی بالغ بر صد 

نفر در این شركت فعاليت می كنند. 

 پروژه مس�كن مهر از چه لحاظ برای شركت كيسون جذابيت 
داشت؟

  افراد شاغل در حرفه مهندسی ذاتا عملگرا هستند و چيزی كه در مورد 
مس��كن مهر برای مدیران و مهندسان كيسون جذاب بود پتانسيل این 
پروژه برای در اختيار گذاش��تن علم، تكنولوژی و هنر مهندس��ی در در 
اختيار اقشار كم درآمد بود كه برای اولين بار و در مقياس وسيع صورت 
گرفت. به نظر می رسيد هميشه تكنولوژی و دستاوردهای مهندسی فقط 
در اختيار طبقه مرفه جامعه قرار دارد اما در این پروژه به ما فرصت داده 
ش��د تا هنر و هویت خود را در خدمت ساخت سازه هایی قرار دهيم كه 
اقش��ار كم درآمد از آن اس��تفاده  خواهند كرد. این سازه ها عموما دارای 
كيفيتی باالتر از كيفيت خانه هایی اس��ت كه مهندس��ان در آن س��اكن 
هستند و همين امر باعث ایجاد احساس رضایت در مهندسان و مدیران 
ش��ركتها ش��د. روزگاری ما معتقد بودیم رابطه كارفرم��ا و پيمانكار باید 
رابطه ای برد- برد باش��د اما امروزه به این نتيجه رسيده ام كه این رابطه 
یك رابطه سه طرفه است كه باید در آن هم كارفرما، هم پيمانكار و هم 

كسانی كه برای آنها ساختمان ساخته می شود راضی باشند.
به نظر من چنين اقداماتی عالوه بر ارتقای استانداردهای مهندسی، باعث 
باال رفتن توقع و انتظارات س��اكنان این س��اختمانها از جامعه شده و در 
دراز م��دت به تحوالت عميق و مثبت اجتماعی می انجامد. عالوه بر این 
در این خانه ها معيارهای مختلفی از جمله كم بودن هزینه های نگهداری، 
حفظ انرژی با عایقهای حرارتی، رعایت بهداش��ت و اصول مهندس��ی و 
پایبندی به قسم نامه مهندسی لحاظ شد. ضمن اینكه تالش شد در كنار 

مدیر گروه تخصصی مسكن مطرح كرد:

تشكيل زيرگروههای تخصصی رمز ماندگاری شركت كيسون
در هزاره س�وم و مدیریت نوین، ش�ركتهای موفق را به دوچرخه سوارانی تشبيه 
می كنند كه برای حفظ تعادل و ادامه حركت خود می بایستی مدام ركاب بزنند و 
خود را با اتفاقات دنيای بيرون هماهنگ و همگام كنند. ش�ركت كيسون یكی از 
این نوع شركتهاست كه با تشكيل زیرگروههای تخصصی خود را با شرایط جهانی 

تطبيق داده است.
مهندس احمد افطس�ی، مدیر گروه تخصصی مس�كن در ش�ركت كيسون است. 
وی متولد س�ال 1324  اراك و تحصيل كرده دانش�كده فنی اس�ت كه كار خود 
را همزمان با دوران تحصيل ش�روع كرد و فعاليت جدی خود را بعد از انقالب در 
ش�ركت نوساختمان ادامه داد. بعدها به گروه كيسون پيوست تا این شركت را در 
راس�تای رسيدن به هدف عمده خود یعنی تبدیل شدن به پيمانكارعمومی یاری 
دهد. با توجه به وسعت شركت و حجم زیاد كار، شكل گيری گروههای تخصصی در این شركت اجتناب ناپذیر می نمود. اولين گروه 
تخصصی، گروه طرح و ساخت مسكن بود كه پيش درآمد تشكل گروههایی مانند گروه آب و فاضالب، سویل و ساختمان، نفت و 
گاز و پتروشيمی شد. هدف از ایجاد این گروهها فشرده كردن هسته مركزی شركت و سپردن كارها به گروههای تخصصی بود تا 
كيسون بتواند شركتی بين المللی و به روز باشد.  در حال حاضر سياستگذاریهای كالن در هسته اصلی كيسون مشخص می شود و 
موارد كاری و اجرایی به گروهها واگذار شده است. برای آشنایی با تجربه موفق این شركت در زمينه گروههای تخصصی و در جهت 
آشنایی بيشتر اعضای انجمن شركتهای ساختمانی با همدیگر و مسائل و مشكالت مبتالبه آنها، به گفتگو با مدیر گروه تخصصی 

مسكن كيسون نشستيم كه توجه خوانندگان محترم ماهنامه را به خواندن مشروح این گفتگو دعوت می نمایيم. 
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كار اجرایی به آموزش نيروی انسانی شاغل در اجرای پروژه ها هم توجه 
شود و برای توسعه انسانی پایدار بودجه مخصوصی در نظر گرفته شود.  

 انتقادهایی از نحوه اجرای پروژه مسكن مهر به گوش می رسد. 
شما در این مورد چه نظری دارید؟  

- بالغ بر صد ش��ركت در پروژه های مسكن مهر فعال هستند اما شركت 
ما از بدو امر بر این اعتقاد بود كه در هر پروژه ای باید مس��ائل زیربنایی 
را در نظ��ر گرفت و به فكر تاسيس��ات جنبی و رف��اه مصرف كننده  بود. 
متاس��فانه فاضالب مس��كن مهر پرند یكی از مش��كالت آن است كه ما 
سعی كردیم برای حل آن اقدام كنيم. به همين منظور تصميم گرفتيم 
تاسيس��ات تصفيه فاضالب و برگش��ت فاضالب ایجاد كنيم تا الاقل در 
محدوده كار شركت ما این مشكل مرتفع شود. البته تغييرات زیادی در 
نگرش��ها و سياستهای كلی وزارت مسكن و راهسازی نيز به وجود آمده 
است و مسئوالن پذیرفته اند كه بهتر است در پروژه های بزرگ تاسيسات 

زیربنایی توسط سازنده ها لحاظ شود. 

چ�ه تجهي�زات م�درن و تكنيك ه�اي پيش�رفته جهاني در 
پروژه های ش�ركت كيس�ون اس�تفاده ش�ده اس�ت؟ آیا شما از 

روش های صنعتی سازی در پروژه های خود استفاده می كنيد؟ 
- واحدی به نام واحد توسعه و تكنولوژی در شركت كيسون وجود دارد 
كه یكی از وظایف آن دقت در بهينه سازی روشها و بازبينی آنها است. این 
واحد موظف اس��ت هر پيشنهاد و نقدی را درباره روشهای شركت مورد 
بررس��ی قرار دهد چرا كه به ق��ول عين القضات همدانی: »عادت، عظيم 
كمينگاهی اس��ت شيطان را و كم آدمی را بينی در وجود كه از شيطان 
ع��ادت، زخمی، دو زخم، ده زخ��م، و هزار زخم ندارد و البل، خود اغلب 
خلق در زیر ش��ياطين عادت اند و افتاده ایش��انند«. خو كردن به عادت 
بدترین اتفاق ممكن است، بنابراین شركت ما تالش دارد از افتادن در دام  
روزمرگی و خودش��يفتگی در امان بماند و به طور مداوم روشهای جدید 
را مورد بررس��ی قرار دهد، هر چند متاسفانه كارفرماها در مورد كارهای 

ارجاعی به ح��دی عجله دارند كه 
بازبينی های اساس��ی  برای  جایی 
نمی گذارن��د. با ای��ن همه مدیران 
كيس��ون عالقمندند جریان روان 
اطالعات��ی در كل ش��ركت جاری 
باش��د و در نهایت این اطالعات به 
آگاهی تبدیل ش��ود تا شركت در 
هر پروژه ای نسبت به پروژه قبلی 

كيفيت بهتری را ارائه دهد.

 ب�ه نظر ش�ما مش�كلی در 
مورد قانون مناقصات و نحوه برگزاری آن در ایران وجود دارد؟ و 

برای برون رفت از این مشكالت چه تدبيری باید اندیشيد؟ 
-در قراردادها و مناقصات ش��رایط مت��وازن و متعادلی وجود ندارد و هنوز 
هم كارفرماها دست باال را دارند كه شرایط بد و ناامنی را برای پيمانكارها 
فراهم می كند. پيمانكارها هم به دالیل گوناگون در مس��ابقه ای كه زمانی 
به آن »مسابقه مرگ« گفته می شد شركت می كنند. از طرفی بسياری از 
تامين كننده های مواد اوليه، بهای كاالهای خود را به سرعت باال می برند كه 
در نتيجه شركتهایی كه از تعدیل درستی بهره مند نيستند آسيب می بينند. 
تورم سنگين، اقتصاد دولتی، تاثيرهدفمندی روی انرژی و حمل و نقل، 
و تحریمها چيزهایی نيستند كه فقط  در روزنامه ها و رادیو- تلوزیون از 
آنها صحبت ش��ود بلكه واقعيتهایی هس��تند كه روی تك تك مناسبات 
اقتص��ادی و اجتماعی تاثير می گذارد. ش��ركت ما هم از این مش��كالت 
در امان نيس��ت اما به دليل تعهدی كه دارد سعی می كند پروژه های در 
دس��ت اجرای خود را با كيفيت مطلوب به پایان برساند. تنوع فوق العاده 

كارها، سرعت قابل مالحظه و انسجام شركت از دالیل عمده ای است كه 
كيسون را در برابر مشكالت موجود محفوظ نگه داشته است.

 در م�ورد تاثير هدفمندكردن یارانه ها بر پروژه های عمرانی چه 
نظری دارید؟ پيشنهادی در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها دارید؟
- پولی كه افراد به دست می آورند باید حاصل تالش، كار، اندیشه و ارائه 
ارزش��ی باش��د. اصوال من این نحوه پرداخت یارانه ها را درست نمی دانم. 
اف��راد باید عادت كنند با كار خودش��ان پ��ول در بياورند. جبران خليل 
جبران در این مورد می گوید: »كار تجس��م عش��ق اس��ت، ليكن شما را 
توان آن اگر نباشد كه كار خود به عشق درآميزید پيوسته بار وظيفه ای 
را بی رغبت بر دوش می كش��يد. زنهار! دس��ت از كار بشویيد و بر آستان 
معبدی بنشينيد و از آنان كه به شادی تالش می كنند صدقه بستانيد«. 

 با توجه به ش�رایط اقتصادی موجود در كشور وضعيت بخش 
خصوصی را چگونه ارزیابی می كنيد؟

  تمام واحدهای خصوصی ما زیر چتر نظامات دولتی است و این به صورت 
عادت در آمده اس��ت. بخش خصوصی فكر می كن��د باید از دولت تغذیه 
كند، بخش دولتی هم می اندیش��د اگر امكانی در اختيار بخش خصوصی 
قرار می دهد به این بخش لطف می كند. در حالی كه این بخش خصوصی 
است كه باید به دولت كمك كند و 
دولت اس��ت كه باید درصدد جذب 
این كمك و همكاری برآید. متاسفانه 
تعریف بخش دولت��ی از همكاری و 
همراهی تعریف یك جانبه ای است. 
وقت��ی همه چي��ز در اختيار بخش 
دولتی است بخش خصوصی چندان 
فضایی ب��رای فعاليت ندارد هر چند 
ای��ن بخش به دلي��ل ماهيت خاص 
خود از هر روزنه ای برای مش��اركت 
و فعاليت اقدام می كند. البته من آینده بخش خصوصی را روشن ارزیابی 
می كنم چرا كه حركت اقتصاد از حالت دولتی به حالت خصوصی، تحولی 
گریزناپذیر است. روزگاری نه چندان دور سرمایه داران و دولتهایی كه روی 
مواد خام نشس��ته بودند قدرت را در دس��ت داشتند اما امروزه تخصص و 
اطالعات حرف اول را می زند و اگر بخش خصوصی بتواند در زمينه توسعه 
منابع انسانی و كسب مهارتهای الزم پشتكار داشته باشد جایگاه خود را در 

معادالت اقتصادی خواهد یافت. 
 در مورد حرفه مهندسی چه نظری دارید؟

- ش��ركتهای مهندسی ساليان سال اس��ت برای بقای خود دست و پا 
می زنند. حرفه مهندس��ی كار قش��نگی اس��ت مخصوصا وقتی كه یك 
بيابان تبدیل به یك ش��هر می ش��ود و فرد به عن��وان بانی این آبادانی 
ش��اهد آن اس��ت. همين رضای��ت كاری ما را به ادام��ه- فعاليت خود 
وام��ی دارد، فعاليتی كه نتيجه آن را در آبادانی گوش��ه و كنار مملكت 

می بينيم و به ادامه كار خود اميدوار می شویم. 

  واحدی به نام واحد توس�عه و تكنولوژی 
در شركت كيسون وجود دارد كه یكی از 
وظایف آن دقت در بهينه سازی روشها و 
بازبينی آنها است. این واحد موظف است 
هر پيش�نهاد و نقدی را درباره روش�های 

شركت مورد بررسی قرار دهد
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الف: در بيش از40 سال تجربه كاری درفضای اجرای پروژه های 
عمراني، همواره  ش��اهد بحث و جدلهای پایه ای و اساس��ی بين 
كاربران و بازیگران اصلی در اجراي پروژه هاي عمراني )كارفرما/

مشاور/ پيمانكار( در خصوص روش قيمت گذاری پروژه ها 
بوده ای��م. ای��ن مباح��ث به وی��ژه در بي��ن جمع پيمان��كاران و 
انجمن هاي صنفي ش��ركتهای پيمانكاري از یكطرف و س��ازمان 
برنامه و بودجه، س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی قبل و معاونت 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی فعلی  از ط��رف دیگر، به طور 
پيوس��ته ادامه داش��ته اس��ت.در این رابطه هر ی��ك از طرفين، 
ط��رف مقابل را به ع��دم رعایت ضوابط ویا قب��ول واقعيت ها در 
نظ��ام قيمت گذاری پروژه ها مورد خطاب و پرس��ش قرارداده اند. 
نگاه های ذیل در طول ساليان گذشته جاری و مورد سوال است.
• با توجه به اینكه قبل از انتش��ار فهرس��ت بهاي پایه توسط 
س��ازمان برنامه و بودجه در گذش��ته ناهمگوني جدي در روش 
قيمت گذاري و خصوصاً در برخی از ردیف هاي كار فهرس��ت بها 
در پروژه هاي عمراني حتي در یك منطقه و اس��تان در كشور به 
وضوح دیده مي ش��د و این ناهماهنگی كم��اكان نيز ادامه دارد، 

چه باید كرد؟
• فه��ارس بهاء پایه منتش��ره ت��ا چه ميزان در ش��كل گيري 
قيمت گذاري پروژه هاي عمراني كشور در طي سالهاي گذشته اثر 

بخش بوده است؟ آیا تاكنون این روش قيمت گذاري پاسخگوي 
نيازهاي پروژه هاي عمراني در كشور بوده است؟ 

درص��ورت پاس��خ مثبت چه اصالح��ات و تمهيدات��ی به جهت 
بكارگي��ری بهت��ر و منطقی تر این روش در آینده بایس��تی بكار 
گرف��ت؟ و در صورت پاس��خ منف��ی، كدامين روش را بایس��تی 

جایگزین نمود؟
• در فض��ای بين المللی برای پروژه ه��ای مختلف عمرانی و با 
س��طح و حجم های مختلف و البته با ن��گاه به نظام های مختلف 
اجرایي پروژه )دو عاملی و سه عاملی(، روش قيمت گذاری بهينه 
و منطب��ق با ش��رایط واقعی كار كدام اس��ت؟ در صورت امكان، 
اس��تفاده از این روش ها و با توجه به قوانين و ضوابط جاري باال 
دس��تی كشور، ضوابط بين المللي به چه صورت بایستی تعریف و 

بكار گرفته شود؟
• در بن��د 5 قس��مت الف ماده 13 قانون مناقصات مس��تقيماً 
اشاره به تعيين برآورد هزینه اجرائی پروژه ها براي منضم نمودن 
به اس��ناد و مدارك مناقصه شده اس��ت. مناقصه گذار بایستی به 
هم��راه اطالعات پ��روژه این برآورد را نيز حس��ب ضوابط جاریه 
به همراه س��ایر اطالعات پروژه در اس��ناد مناقص��ه ارائه نماید و 
متقاباًل مناقصه گر نيز می بایس��تی پيشنهادهای مالی خود را در 
)پاكات مالی( ارائه دهد. حال س��ئوال این است  كه آیا با توجه 

سخنی با اعضای محترم انجمن های صنفی پیمانکاری

پيرامون قيمت گذاری پروژه های عمرانی
مهندس رضا طبيب زاده 
مدیر فني شركت تهران جنوب

برگزاری »همِایش هم اندیش�ی نظام قيمت گذاری پروژه ها« در س�وم و چهارم اس�فند ماه 
سال 1390، توسط شركت نشر فن در محل تاالر عالمه امينی دانشگاه تهران، فرصتی برای 
نقد وبررس�ی روش�های قيمت گذاری فراهم نمود.الزم می دانم با مروری بر دالیل پيشنهاد 
و برگزاری این هم اندیش�ی و ارزیابی ش�ركت كنندگان از مباحث ارائه شده در این نشست 
نكاتی را به ش�رح ذیل برای بازخوانی دس�ت اندركاران عرصه س�ازندگی و توسعه كشور به 

ویژه انجمن های محترم صنفی پيمانكاری تقدیم نمایم:
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به روش ه�ا و نظام های مختلف اجرای پروژه ها )روش های 
س�ه عاملی و دو عاملی( فهارس بهای منتشره نظام فنی/
اجرایی با ش�رایط حال و ب�ا ارائه و بكارگيري ش�رح كار 
و احجام و ب�دون واحد به�ا )Blank( در مناقصه ها ارائه 
ش�ود؟ در صورت پاسخ مثبت به این نگاه، محاسن و معایب آن 
در همه پروژه های عمرانی در كشور با سطح و ابعاد مختلف و با 
سطح و اشراف متفاوت كاربران مختلف آن به چه صورت است؟ 

و  آیا با قوانين جاري و باال دستي در تضاد نمي باشد؟
• و باالخره پرس�ش كليدي و اصلي این است كه نگرش 
و روش صحي�ح كه طرفين بایس�تي منطق�ًا با آن هم نظر 

باشندوپاسخگوی منافع ملی باشد كدام است ؟
ب: عده اي از صاحب نظران این عرصه در طي س��اليان گذش��ته 
به عنوان طرف مخالف در ارائه قيمت هاي پایه با ش��رایط حال 
معتقدند كه روش تعيين و ارائه قيمت هاي پایه با محدودیتهاي 
آن )Free zed Price( و در پي آن اعمال شاخص های تعدیل 
در ط��ول اجراي كار  توس��ط دولت تاكن��ون پيامدهاي ذیل را 

موجب شده است:
  این روش اصوالًٌ خالقيت در قيمت گذاری پروژه را از اعضاي 
حاض��ر در آن یعني كارفرما/ مش��اور و خصوصاً پيمانكار س��لب 
نم��وده اس��ت و در این ش��رایط هي��چ یك از طرفي��ن خصوصاً 
پيمانكاران به هنگام دادن پيش��نهاد قيمت غور و مطالعه كامل 
در تعيين هزینه پروژه را هم در بخش هزینه هاي مس��تقيم كار 
)Direct Cost( و ه��م در بخ��ش هزینه هاي غيرمس��تقيم و 

باالسري )Indirect Cost( نمي نماید. 
  ارائه تنها احجام و مقادیر در اس��ناد مناقصات و ارائه جدول 
فهرس��ت بها به صورت Blank این مزیت را دارد كه پيمانكاران 
بایس��تي اجباراً خود نس��بت به برآورد كار اقدام نمایند. در این 
ارتباط متقاباًل كارفرما و مهندس مشاور نيز اجبار به رفتن فضاي 
تعيي��ن قيمت كار و تعيين یك "متر" براي مقایس��ه قيمت هاي 

دریافتي در مناقصات را  خواهند داشت.
  در قرارداده��اي ج��اري و از ابت��دا یكي از طرفي��ن قرارداد 
)پيمان��كار( این اختي��ار را به طرف دوم یعن��ي كارفرما و دولت 
تفویض نموده است كه اثرات نوسانات قيمت در طول اجراي كار 
)تعدیل( توس��ط دولت تعيين و اعالم ش��ود و عماًل طرف مقابل 
یعني پيمانكاران دخالتي در این امر ندارند و از طرفی پيمانكاران 
معتقدند كه ش��اخص های تعدیل ها عمومًا با واقعيت هاي حاكم 
ب��ر اج��راي كار منطب��ق نبوده و هزین��ه واقعي كار را پوش��ش 

نمي دهند. 
پ: ش��ركت كنندگان حاضر در همایش فعاالنه در نظرسنجی به 
عمل آمده توس��ط برگزاركننده ش��ركت كرده و به بيست مورد 
پرسش پاسخ دادند كه هفت مورد مهم آن شامل: 1- مجموعه 
مق�االت 2- اهميت و ضرورت طرح موضوع 3-محورهاي 
 همای�ش 4-دان�ش افزائ�ي 5-س�خنراني هاي كلي�دي

 6-مقاالت 7- تسلس�ل منطقي مطالب بوده اس��ت. موارد 
 یادش��ده با پنج رتبه از ش��ماره5 "بس�يار خوب" تا شماره 1
" بس�يار ضعيف" م��ورد ارزیابی قرارگرفت. نتيج��ه ارزیابی از 
نظرس��نجی این هفت مورد اصلی با توجه به وزن و اثر آنها عدد 
4 یعني ش��رایط "خوب"دریافت ش��د. ای��ن نتيجه گيري به این 
معني اس��ت كه از نگاه حاضران، همایش ب��ا نگاه خوب ارزیابی 

ش��ده اس��ت، و رتبه مورد2 )اهميت و ضرورت طرح موضوع( با 
اخذ 4/75 از 5 یعني با سطح اطمينان 95 درصد مورد استقبال 

حاضران بوده است.
ت: عليرغ��م اطالع رس��انی همه جانب��ه در م��دت9 ماه توس��ط 
برگزاركنن��ده ای��ن هم اندیش��ي، حض��ور بخش ه��اي مختلف 
پيمانكاری عضو" شورای هماهنگی تشكل های صنفی و حرفه ای 
كش��ور "در همای��ش كمرنگ ب��ود كه جای نگرانی اس��ت. این 
در حالتی اس�ت كه از س�ه بازیگر اصلی حاضر در اجرای 
پروژه ه�ای عمرانی حداق�ل بخش پيمانكاری بيش�ترین 
تأثير را در موضوع قيمت گذاری پروژه ها متحمل مي شود.
اینجانب ت��ا كنون بعنوان یكی از حاميان انتش��ار فهارس بهای 
پایه با ش��رایط حال در نوشته ها و خصوصاً مقاالت اخير دالیل  
و دیدگاه ه��ای خود را ارائه نموده ام)1( و متقاباًل این بار نظرات 
وس�ئواالت ذی�ل را به كارشناس�ان محترمی ك�ه بدنبال 
انتش�ار فه�ارس پایه بص�ورت Blank مي باش�ند تقدیم 
نموده و درخواس�ت دارم برای تدقيق ش�رایط موجود به 
ای�ن بحث كالن و مهم وارد ش�ده ت�ا در نهایت امر بتوان 
بهتری�ن گزینه را ب�رای طرح های عمرانی كش�ور تعيين 
و به مس�ئوالن ذیربط ارائه داد و لذا پرس�ش هاي ذیل را 
درصورت حذف یا تغيير در شرایط موجود قيمت هاي پایه 
در پيش روي مي بينم و معتقدم بایستي پاسخ هاي صحيح 

و در خور به آنها داده شود.

  آی��ا كاربران قيمت ه��ای پایه خصوصاً بخ��ش كارفرمایی و 
مهندس��ان مشاور در اقصی نقاط كش��ور و با پروژه های مختلف 
عمرانی با ابعاد و س��طح هاي گوناگون هر یك به تنهایي قادر به 
ایج��اد یك"مت��ر" اندازه گير مي باش��ند ت��ا بتوانن��د قيمتهای 
پيش��نهادی مناقصه گ��ران را ارزیاب��ی نموده و قيم��ت بهينه را 

انتخاب و مالك  اجراي كار پروژه قرار دهند؟
  با حذف قيمت های پایه یعني حذف ش��رایط، حال كدامين 
روش جایگزین عملي و مناسب با توجه به شرایط و توانمندیهاي 
كارفرمای��ان و پس از آن مش��اوران و پيمان��كاران براي اجراي 
پروژه ها در س��طح و ابعاد مختلف و با توجه به تفاوت هاي بسيار 
آش��كار در توانمندیه��اي بازیگران حاضر در اج��راي پروژه هاي 

عمراني توصيه می شود؟
  در ص��ورت عدم انتش��ار قيمت پای��ه و در پی آن عدم ابالغ 
ش��اخص های تعدیل توسط دولت، كدامين روش جایگزین برای 
پاس��خگویی به نوس��انات قيمت دراجراي پروژه ه��اي عمرانی با 
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ش��رایط كش��ور پيش��نهاد می ش��ود؟ و مهمتر اینكه چه ارگانی 
بایس��تی این مسئوليت را در كشور بعهده بگيرد؟ قطعاً نمی توان 
و نبایستي چنين وظيفه س��نگينی را بعهده بخش های مختلف 

كارفرمایی و مجریان پروژه ها قرار داد.
  در نبود "یك متر" صحيح )قيمتهای پایه( ارزیابي پروژهای 
عمرانی از منظ��ر بودجه ریزی آنها با اس��تفاده از كدامين روش 
صحيح برای دستگاه های اجرائی عملی است؟ و این فضا بایستی 
دارای چه گس��تردگی باشد كه همه كارفرمایان با سطح و دانش 
مختلف و در انواع پروژه ها با س��طح و حجم های متفاوت بتوانند 
به درستی مسير كار را دنبال نمایند؟ و این امر نيز متقاباًل مورد 
قب��ول مدیریت كالن كش��ور منجمله س��ازمان مدیریت بعنوان 
مس��ئول بودجه ری��زی و همچني��ن ق��وه مقنن��ه ب��ه عن��وان 
تصویب كنندگان آن باشد و مضافاً اینكه در صورت احاله این امر 
به دس��تگاه هاي اجرایي اصوالً دس��تيابی به این مورد نياز به چه 
ساز و كار و تشكيالتی در زیر ساخت های قوه مجریه و دستگاه 

كارفرمایي ما دارد؟
  آیا در نبود یك سيس��تم "متر" و سيستم اندازه گيری مورد 
قب��ول هم��گان، ناهماهنگ��ی و احتم��االً هرج و م��رج در نظام 
قيمت گ��ذاری در پروژه های كش��ور و در اقصی نقاط كش��ور به 
وج��ود نخواهد آمد؟ و آیا تغيير در ش��رایط ح��ال تامين كننده 
خواسته هاي حاميان حذف قيمت های پایه و به منظور1- پایين 
آوردن قيم�ت تمام ش�ده پروژه ه�ای عمران�ی2- ایجاد 

رقابت سالم تر بين مناقصه گران مي انجامد؟

ث- سخني دوستانه با انجمن های محترم پيمانكاری
انجمن های عضو شورای تشكل های مهندسی صنفی و حرفه ای 
در كش��ور )15 انجم��ن( خصوص��اً انجمن محترم ش��ركت های 
س��اختمانی با تجربه های طوالنی نزدیك به 70 س��ال در حرفه 
ساخت و س��از كشور بایس��تی به دیدگاه هاي ذیل توجه خاص 

فرموده و پاسخ هاي منطقي و در خور ارائه دهند.
  تقریباً تمام فضای انتق��ادی قبلي انجمن هاي پيمانكاري در 
قبل و خصوصاً درطول س��ال های اخير معط��وف به وارد نمودن 
ایراد در نح��وه قيمت گذاری پروژه توس��ط ذینفعان دولتی بوده 
است، ولی در مقابل شاهد ارائه یك راهكار یا روش صحيح 
 ،)Pricing Model( و منسجم، هم از منظر قيمت گذاري كار
هم از منظر روش پرداخت )Method of Payment( و البته 

منطبق با مشخصات فنی اجرایی پروژه توسط انجمن هاي 
محترم صنفي و پيمانكاري نبوده ایم. تنها مورد قابل ذكر در 
این بحث انتش��ار تجزی��ه بهاي ردیف هاي فهرس��ت بهاء ابنيه و 
فهرس��ت بهاي راه و باند در س��الهاي اخير توس��ط س��ندیكاي 
شركت هاي س��اختماني و با اعمال پاره اي اصالحات در آناليز در 
فضاهای كار بود كه این امر نيز مورد اعتراض ذینفعان در سازمان 

برنامه وقت نيز قرار گرفت.
توضيح 1 - الزم اس��ت به س��مع و نظ��ر صاحب نظران گرامي 
مواف��ق به ارائه فهرس��ت به��اي Blank به عن��وان یك روش 
قيمت گذاري در مناقصات )Pricing Model( در نظام اجراي 
س��ه عاملي برس��انم، كه پيگيري این روش مي تواند به صورت 
م��وردي )Pilot Plant( و البت��ه در پروژه هاي خاص با حجم 
و س��طح بزرگ و با حضور س��ه عضو حاضر در پ��روژه )كارفرما/ 
مش��اور/پيمانكار( با توانمندي هاي باالتر بكار گرفته ش��ود و در 
فاصله زماني في المثل 3 الي 5 سال و دریافت بازخوردهاي اجرا 
و تحليل روش كار راه براي س��ایر پروژه هاي عمراني در كش��ور 
با س��طح و حجم مختلف و با توانمندي هاي متفاوت كارفرمایان/
مش��اوران/پيمانكاران و در صورت شناخت چالش ها و مقبوليت 

این روش كار عموميت داده شود.
توضي�ح 2- الزم به یادآوري اس��ت ك��ه روش دریافت قيمت 
مناقص��ات به ص��ورت Blank نيز در گذش��ته و  در آئين نامه 
تعيي��ن برنده مناقصه م��ورخ 1354/4/15 )بن��د الف اصالحيه 
55/12/9 م��اده 9( نيز درج گردیده و به دس��تگاه مناقصه گزار 
اختيار داده شده بود كه با تصویب سازمان برنامه و بودجه وقت 
نس��بت به ارائه فهرس��ت بهاي Blank در مناقصات و دریافت 

قيمت عمل نماید.  
توضيح 3- منطقاً روش صحيح این است كه عموماً پيمانكاران 
براي دادن پيش��نهاد قيمت فهرس��ت مقادیر مندرج در اس��ناد 
مناقص��ه را ب��ه صورت  Blankم��ورد توجه ق��رار داده و واحد 
بهاي پيش��نهادي خود را ب��ا توجه به نرخ نامه نيروي انس��اني، 
ماش��ين آالت و مصال��ح در منطقه عملياتي پروژه محاس��به و با 
ضرب این واحد به��ا در احجام مندرج در جدول مقادیر، برآورد 
هزینه مس��تقيم كار )Direct Cost( را محاس��به و پس از آن 
نس��بت به برآورد هزین��ه تجهيز و برچي��دن كارگاه با توجه به 
ش��رایط منطقه عملياتي اقدام و به جمع این دو مبلغ هزینه هاي 
سود و باالسري پيمانكار و هزینه هاي مربوط به كسورات قانوني 
پ��روژه )بيمه، مالياته��ا و نظایر آن( را اضافه و رقم پيش��نهادي 
خ��ود را در مناقص��ه ارائه مي نمایند كه ای��ن رقم مالك تعيين 
ضرایب اضافه یا كسر مبلغ  پيشنهادي پيمانكار )پلوس/مينوس( 
نسبت به برآورد هزینه اجراي كار پروژه مندرج در اسناد مناقصه 
خواهد بود. در حقيق�ت چنانچه پيمانكاران با روش و نگاه 
صحيح نس�بت به ارائه قيمت در پيش�نهادات خود عمل 
نمایند. بایس�تي هم�ان متدول�وژي و روش Blank را به 

واقع تعقيب نمایند.   
  انتقادهای بي وقفه انجمن هاي صنفي و پيمانكاري از ذینفعان 
مقابل، ارائه ش��ده در مجالت و نشریات پيمانكاران در سال های 
اخي��ر نه تنها به تعامل با ذینفعان مقابل نيانجاميده اس��ت بلكه 
بعضاً باعث عدم خرس��ندی طرف های مقابل )مس��ئوالن محترم 
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نظام فنی اجرایی و ش��ورای عالی فنی( گردیده است و ماحصل 
آن بعض��اً ایجاد یك فضای بي اعتمادي و در پي آن موجب عدم 

پذیرش نظرات صنف پيمانكاران توسط آنها گردیده است.
  ب��ا توج��ه به پتانس��يل های بالق��وه حاضر در س��ازمان هاي 
مهندسی و مشاوره ای كشور در زیرمجموعه "شوراي هماهنگي 
تشكلهاي مهندسي،صنفی و حرفه اي  كشور" بيش از 700 
شركت مهندسين مشاور و بيش از 1600 شركت پيمانكاری در 
ته��ران و 30 كان��ون انجمن ه��ای ش��ركت های س��اختمانی و 
تأسيساتی در استان ها  و تهران كه هر یك از آنها نيز خود دارای 
اعضاي بسياری در زیرمجموعه خود می باشند )طبق آمار موجود 
هم اكنون 30هزار شركت پيمانكاري حقوقي و 130هزار پيمانكار 
هس��تند( فع��ال  كش��ور  س��طح  در   حقيق��ي 
 به نظر مي رس�د این مجموعه بزرگ فنی و مهندس�ی در 
كشور مي تواند به عنوان یك سازمان اثرگذار و تصميم ساز 
در تهيه و تدوین قيمت های پایه و یا تعدیل های مرتبط با 
آنه�ا  و ی�ا دس�تورالعمل ها و ضواب�ط مرتب�ط ب�ا حرفه 
پيمان�كاري در كن�ار ذینفع�ان دولتي ایف�ای نقش جدی 
بنماین�د، این مهم تاكنون به ه��ر دليلي كه خارج از بحث این 

مقاله است محقق نشده است.
  نظر به اینك��ه اهميت قيمت گذاری پروژه ها در بهينه كردن 
مدت اجرای پروژه ها نقش كليدی و اساسی در سطح بين المللی 
 )Pricing Model( دارد و هر ساله كنفرانس مشابهي با عنوان
در س��طح بين المللی برگزار می ش��ود، آیا نبایس��تي این فضا با 
مس��ئوليت و پيگيری انجمن های ذیربط حاضر در تش��كل های 
حرفه ای كش��ور  به عن��وان متوليان اصلي ام��ر پيگيری و براي 
بسترسازي و تصميم سازي بخش كارفرمایي و دولت برای حضور 
هر چه ش��فاف بخش خصوصی پي گرفته شود و اعضای محترم 
صنف پيمانكاری و صنعت احداث در این سمينارهای بين المللی 

فعال باشند؟
  آی��ا صنف پيمان��كاري بخش خصوصي تاكن��ون به صورت 
منطقي و عملي نس��بت به ارزیاب��ي و بازخواني عملكرد خود در 
این مورد اقدامی نموده اس��ت؟ در صورت مثبت بودن این پاسخ 
چه قدم هاي عملي تاكنون براي طي نمودن مسير راه با دولت و 
س��ایر ذینفعان برداش��ته شده اس��ت ؟ آیا به صالح نيست كه با 
سرمایه گذاري و تشكيل زیرمجموعه هاي تخصصي در انجمن هاي 
محترم صنفي/مهندسی این پيگيري ها به درستي به عمل آید؟

  ب��ه باور نگارنده عدم مش��ورت با بخش خصوصي در صنعت 
اح��داث توس��ط دولت مردان چ��ه قبل و چه پ��س از انقالب را 
بایس��تي بعض�ًا در نگ��رش و رهيافت ه��ای بخ��ش خصوصي و 
نهاده��اي صنفي پيمانكاري جس��تجو كرد. چ��ه تاكنون بخش 
خصوصي به هر دليلي  نتوانس��ته اس��ت ش��رایط مش��اركت در 

تصميم سازی را تأمين نماید.
  انجمن های صنفی پيش��قدم ش��ده و قب��ل از اعالم و صدور 
ضابطه یا دستورالعمل یا قانون )توسط دولت و قوه مقننه( خود 
رأس��اً اقدام به تهيه و تدوین آنها نموده و با نگاه به بسترسازي و 

تصميم س��ازي این ضواب��ط را به طرفهاي مقاب��ل ارائه و توصيه 
نمایند و به نظر می رس��د بخش خصوص��ي در این مورد تاكنون 
عمومًا نظاره گر و ش��نونده بوده نه عام��ل ایجاد و ارائه راهكار و 

مسير. 
  بخ��ش خصوص��ي عمدت��اً پس از نش��ر یا اع��الم ضوابط و 
دس��تورالعمل ها توس��ط طرف مقابل اقدام به نقد و یا اعالم عدم 
خرس��ندي و گالی��ه خود را نموده اس��ت كه ادامه این ش��رایط 

تاكنون پاسخ مثبت نداده است. 
توضيح 4-الزم به ذكر این نكته مهم می باش��د كه دستگاه های 
اجرائی و ذینفعان بخش دولتي نيز بایس��تي با قبول نمودن فكر 
تعامل با طرف مقابل یعني پيمانكاران به نحوي عمل نمایند كه 
متقاباًل پيمانكاران بتوانند براي حضور در فضاي اش��اره شده در 
سه بند اخير فوق الذكر به درستي عمل نمایند و به بيان روشن تر 
این دولت و ذینفعان مقابل هس��تند كه بایستی برای این تعامل 

بسترسازی نمایند.
توضيح 5- انتظ��ار از ذینفعان بخش دولت منجمله نظام فني 
اجرائي كش��ور این اس��ت كه نس��بت به تهيه و تنظيم فهرست 
بهاي ش��فاف و منطقي به نحوي عمل بفرمائيد كه از این رهگذر 
راهنمائي الزم به بخش پيمانكاری كشور البته با ایجاد فضا براي 
برگزاري مناقصات با روش س��الم و همچنين دریافت قيمت هاي 

معقول به درستي فراهم گردد. 
    در خاتم��ه پيش��نهاد مي نمایم انجمن ه��ای محترم صنفی با 
نقد منصفانه ش��رایط حاض��ر، راهكارهای برون رفت از ش��رایط 
موج��ود كه بعضاً موجب بروز مش��كل و اختالف در فضاي نظام 
قيمت گذاری پروژه ها خصوصاً در روش دو عاملی گردیده اس��ت 
اهتمام الزم را به عمل بياورند. اميدوارم این مقاله با یك نگاه 
تعاملي ذینفعان موجب باز شدن باب بحث و مذاكره بعدي 
برای دس�تيابی به تعيين روش�های صحيح قيمت گذاری 
پروژه ها و باز نمودن فضا و ایجاد بس�تر الزم برای تثبيت 
جایگاه انجمن های فنی و مهندسی كشور برای حضور در 
تصميم گيری های كالن درپروژه هاي عمراني  دوش�ادوش 
ذینفعان دیگر یعني قواي مقننه و مجریه را فراهم نماید.

   آرزو دارم س��ال نو س��ال موفقيت و توفيق بيشتر براي صنف 
تالشگر و آبادگر در كشور عزیز ما باشد. 

  نقدي بر حذف ضرایب فهرست بهاي 88، نشریه شماره 270 مجله آبادگران، بهمن و اسفند 88 
  حذف بي مقدمه ضرایب در فهارس بهاء،  شماره 46  مجله مهندس مشاور، زمستان 88 

  نگاه ما و بحث خذف ضرایب فهارس بهاء، شماره 47 مجله مهندس مشاور،  بهار 89
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شهادت فاطمه زهرا )س(

برای درك بيش��تر از جایگاه واالی صدیق��ه كبری حضرت فاطمه 
زهرا)س( از نوش��ته دكتر شریعتی با عنوان »فاطمه، فاطمه است« 
كم��ك می گيری��م كه از روی س��خنرانی س��ال 1349 وی تدوین 
شده اس��ت. در این كتاب آمده است: وی در همه  ابعاد گوناگون زن 
بودن نمونه ش��ده بود. مظهر یك دختر، در برابر پدرش. مظهر یك 
همسر در برابر شویش. مظهر یك مادر در برابر فرزندانش.  مظهر یك  
زن مبارز و مسئول  در برابر زمانش و سرنوشت جامعه اش. وی خود 
یك  امام  است، یعنی یك نمونه مثالی، یك تيپ ایده آل برای زن، 
یك  اسوه  ، یك شاهد برای هر زنی كه می خواهد »شدن خویش« 
را خ��ود انتخاب كند. او با طفوليت ش��گفتش، با مبارزه  مدامش در 
دو جبهه خارجی و داخلی، در خانه  پدرش، خانه ی همس��رش، در 
جامعه اش، در اندیشه و رفتار و زندگيش، »چگونه بودن« را به زنان 
در گذرگاه تاریخ و اس��تمرار آن از گذشته تا حال و از حال تا آینده 
آموخت، س��يره بزرگ بانوی بش��ریت مملو از آموزه هایی است كه 
م��ردان جهان نيز می توانند در حد توان خود از آن دریافت نمایند. 
این مصيبت بزرگ را به بشریت تسليت و تعزیت عرض می نمایيم. 

بزرگداشت سعدي 
  نخستين روز اردیبهشت، روز بزرگداشت استاد سخن، شيخ اجل 
سعدی شيرازی است. ابومحمد ُمصلِح بن َعبُداهلل مشهور به سعدی 
شيرازی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی، حدود 585 یا حدود 
606 متولد و در 671 یا 691 هجری قمری درگذشت. مقام او نزد 
اهل ادب تا بدان جاس��ت كه به وی لقب استاد سخن داده اند. آثار 
منظوم و منثور سعدی عبارتند از: بوستان، گلستان، دیوان اشعار، 
رس��ائل نثر، هزليات. ش��عر زیر از معروف ترین سروده های سعدی 

است كه بر سردر سازمان ملل متحد نقش بسته است: 
»بنی آدم اعضاء یكدیگرند            كه در آفرینش ز یك گوهرند 

چو عضوی بدرد آورد روزگار         دگر عضوها را نماند قرار«.

بزرگداشت شيخ بهايي
 بهاءالدی��ن محم��د ب��ن  حس��ين عاملی مع��روف به ش��يخ بهائی
 )زاده8 اس��فند 925 خورش��يدی در بعلبك، درگذشته 8 شهریور 
1000 خورش��يدی در اصفهان( دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم 
هجری اس��ت كه در دانش های فلس��فه، منطق، هيئت و ریاضيات 
تبحر داش��ت. در حدود 95 كتاب و رساله از او در سياست، حدیث، 
ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فيزیك بر جای 
مانده است. به پاس خدمات وی به علم ستاره شناسی، یونسكو سال 
2009 را به نام او سال »نجوم و شيخ بهایی« نامگذاری كرد. حمام 
ساخت وي و فالي كه از او به یادگار مانده در ميان مردم زبانزد است.  

شهادت مرتضی مطهری 
مرتض��ی مطه��ری )13 بهمن، 1298 فریمان - 11 اردیبهش��ت، 
1358 تهران( فيلس��وف، متكلم و مفسر قرآن، عضو هيئت موتلفه 
اس��المی و از نظریه پردازان نظام جمهوری اسالمی ایران بود. وی 
قبل از انقالب 57 عضو انجمن س��لطنتی فلسفه و استاد دانشگاه 
تهران بود. بعد از انقالب به ریاس��ت ش��ورای انقالب منصوب شد. 
حضرت امام خمينی)ره( عالقه زیادی به وی داش��ت، تا بدانجا كه 
بع��د از مرگش گفت: »مطهری پاره تن اس��الم و حاصل عمر من 

بود.«. روز  شهادت وی روز معلم نامگذاری شد.
 

يازده مه روز جهانی كار و كارگر گرامي باد

مناس��بت اول مه به عنوان روز كارگر به این لحاظ بوده اس��ت كه 
در چهارم ماه مه سال 1886، و در چهارمين روز اعتصاب و تجمع 
كارگران آمریكایی در شهر شيكاگو، پليس به روی آنان آتش گشود 
كه ش��ماری كشته، عده ای مجروح و بعداً چهارتن نيز اعدام شدند. 
كارگران اعتصابی خواس��تار تعدیل ش��رایط كار و كاهش ساعات 

روزانه كار از ده ساعت به 8 ساعت بودند. 
كارگر، در لغت به معنای كاركننده و كسی كه در كارخانه یا كارگاه 
كار می كند و مزد می گيرد است، كه در مقابل كارفرما قرار دارد. از 
نظر حقوقی »كارگر كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت 
حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست 
كارفرم��ا كار می كن��د« اما از منظری دیگ��ر كارگر قصه ُغصه های 
بلندی اس��ت كه همه آبادی ها بازتابی از هّمت واالی اوس��ت. پس 
در روز جهانی كار و كارگر ما نيز همگام با همه، تواِن دس��ت های 
كارگران را می س��تایيم و می گویيم: دس��ت هایت كه آیينه تالش 
روزگارند، پر بركت باد! ای س��ازنده ترین نقش هس��تی در قاموس 

آفرینش، روز كارگر مبارك..

بزرگداشت شيخ صدوق
شيخ صدوق )زاده 306 � قم و درگذشته 381 � شهر ری( از علمای 
ش��يعه در قرن چهارم و از بزرگان علم حدیث است. شيخ طوسی 
نوشته اس��ت كه ش��يخ صدوق 300 جلد كتاب تأليف كرده است و 
نجاش��ی 198 كتاب از وی نام برده است. صدوق، به خوبی دریافته 

ربگی از تقویم  اردیبهشت
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بود كه بهترین ش��يوه برای حفظ و حراس��ت از سخنان پيشوایان 
دین، برای آن كه از تعرض محفوظ بمانند، انتقال آن به دلبستگان 
مكتب اهل بيت اس��ت؛ از همين رو با پرورش شاگردان و طالبان 

دانش، به نگهداری و صيانت از این ميراث گران بها پرداخت.

روز بزرگداشت شيخ كليني
كلينی اولين محدثی بود كه به جمع و نظم و ترتيب اخبار دینی 
پرداخت. كلينی )ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اس��حق رازي ( در 
روستای كلين از روستاهای قدیمی اطراف تهران در 38 كيلومتری 
شهرری و نزدیك حسن آباد قم و در زمان امام عسكری)ع( به دنيا 
آمد به همين دليل، وی را به لقب رازی، منس��وب به ری هم می 
  خوانن��د. وي صاحب كتاب »كافي« - یكي از كتب اربعه- اس��ت 
كه در عقاید اسالمي مرجع مهمي براي محققين و علما به شمار 
مي آی��د. به تصدیق ش��يخ مفيد، كتاب » كافي « ارزش��مندترین 

كتاب اسالمي و نفيس ترین كتاب شيعه است. 

بزرگداشت فردوسي 
دميده از پگاهان عطرانگيز »توس«، چون خورشيدی كه از مشرق 
عش��ق برمی آید تا مغرب وصال را با ش��كوه نام��ش پيوند بزند. از 
پس ابرهای تيره روزگار، روزگار »نابسامانی«ها، همچو خورشيد، 
دميده بود تا با چشمك نور، حواس مردمانی را به ضيافت آیينه ای 

فرا خواند كه ميان غبار غم، در حال فراموشی بود:
»بيا تا جهان را به بد نسپریم/بكوشش همه دست نيكی بریم  

نباشد همی نيك و بد پایدار/همان به كه نيكی بود، یادگار«
حكيم ابوالقاسم فردوسی توسی )زادة 319 خورشيدی، درگذشتة 
پيش از 397 خورش��يدی،   در توس خراسان(، سخن سرای نامی 
ایران و س��رایندة شاهنامه حماسة ملی ایرانيان است. فردوسی را 

بزرگ ترین سرایندة پارسی گو دانسته اند.

بزرگداشت عمر خيام 
چون مرده شوم خاك مرا گم سازید

احوال مرا عبرت مردم سازید

حكيم عمر خيام كه بي ش��ك از مفاخر ملي ایران و از نوابغ فلسفه 
جهان اس��ت، سال  430 هجري در یكي از قریه هاي نيشابور متولد 
شد. گفته شده است حكيم ابوالفتح یا ابوحفص عمر ابراهيم خيام 
كه القابي نظير خواجه امام، حجه الحق، سيدالحكما و فيلسوف العالم 
را به او نس��بت داده اند، عالوه بر ریاضيات و نجوم، در علم حكمت 
و تفس��ير و حدیث نيز مهارت داشته است. به روایتی خيام، حسن 
صباح و خواجه نظام الملك به سه یار دبستانی معروف بوده اند كه در 
بزرگی هر یك به راهی رفتند. حسن رهبری فرقه اسماعيليه را به 
عهده گرفت، خواجه نظام الملك سياست مداری عظيم الشان شد و 
خيام شاعر و متفكری گوشه گير گشت كه در آثارش اندیشه های 
بدیع و دلهره و اضطرابی از فلسفه هستی و جهان وجود دارد. برپایه 
داستان سه یار دبستانی این سه در زمان كودكی با هم قرار گذاشتند 
كه هر كدام به جایگاهی رسيد آن دو دیگر را یاری رساند. هنگامی 
كه نظام الملك به وزیری س��لجوقيان رسيد به خيام فرمانروایی بر 
نيشابور و گرداگرد آن سامان را پيشنهاد كرد، ولی خيام گفت كه 
سودای والیت داری ندارد. پس نظام الملك ده هزاردینار مقرری برای 

او تعيين كرد تا در نيشابور به او پرداخت كنند.
 

ميالد فاطمه زهرا و روز زن
مادر، ای لطيف ترین گل بوس��تان هستی، ای باغبان هستی من، 
گاهِ رویيدن��م باران مهربانی بودی كه به آرامی س��يرابم كند. گاِه 
پروریدنم آغوش��ی گرم كه بالنده ام سازد. گاهِ بيماری ام، طبيبی 
بودی كه دردم را می شناسد و درمانم می كند. گاهِ اندرزم، حكيمی 
آگاه كه به نرمی زنهارم دهد. گاهِ تعليمم، معلمی خستگی ناپذیر و 
سخت كوش كه حرف به حرف دانایی را در گوشم زمزمه می كند.

گاِه تردیدم، رهنمایی راه آش��نا كه راه از بيراهه نشانم دهد. مادر 
تو ش��گفتی خلقتی، تو لبریز از عظمتی؛ تو را س��پاس می گویم و 
می ستایمت.ميالد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عيار مكارم و قله 
رفيع فضائل صدیقه كبری ، حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل عليها(

هفته  بزرگداش��ت مقام زن و روز مادررا به همه مادران تبریك و 
تهنيت می گوئيم . . .
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مستندس��ازانی كه چند سالی اس��ت با حوادث ریز و درشتی در 
زیر آب های خلي��ج فارس روبرویند، ناگهان زیس��تگاه منحصر به 
فردی از ماهی ها و مرجان ها را پيش چش��م خود دیدند و پرده از 

راز مرجان ها برداشتند.
برای بس��ياری قابل تصور نبود كه در اعم��اق بين 40 تا 60 متر 
در خليج فارس، زیس��تگاه منحصر به فردی با تنوع زیستی باالیی 
از ماهی ها و مرجان ها وجود داش��ته باشد.وقتی به این منطقه كه 
در ميانه تنگه هرمز و در مس��ير كش��تی های بزرگ واقع ش��ده ، 
می رفتيم حتی برخی غواصانی كه خبری از ما به آنها می رس��يد 
با تمس��خر می گفتند "مگر در همچي��ن عمقی چيزی هم وجود 

دارد؟"
حدود 6 س��ال پيش از طریق دوست عزیزی كه اهل جنوب است 
متوجه ش��دم در بخشی از خليج فارس مرجان های باد بزنی وجود 
دارد.با این كه تا كنون هيچ گزارشی از این نوع مرجان ها در خليج 
فارس ثبت نشده است و هيچ یك از مراكز علمی در ایران و خارج 
از كش��ور اطالعاتی از این نوع مرجان ها در خليج فارس بدس��ت 
نياورده بودند س��خن دوستم را باور كردم و مدت های طوالنی در 
این منطقه غواصی كردیم و با اس��تفاده از تجهزات روز توانستيم 

نقاطی را شناسایی كنيم.

وقتی قرار ش��د مجموعه مس��تند " كاوش در اعماق خليج فارس 
را برای تلویزیون بس��ازم تصميم گرفتم به این منطقه سفر كنم و 
پرده از راز آن بردارم. تا اینكه به همراه گروه س��ه نفره به اعماق 
آب های این منطقه ناشناخته قدم گذاشتيم. جریان های زیر آبی 

این منطقه خارج از تصور بود. رودخانه ای در آن زیر جاری بود.
تا عمق 45 متری پایين رفتيم ولی شفافيت آب به خاطر جریان 
شدید و نيز امالح معلق دریا خوب نبود. چند گونه ای كه در آنجا 
دیدیم كافی بود تا به یقين برس��يم كه با پدی��ده ای خارق العاده 
روبرو ش��ده ایم. چن��د روز منتظر ماندیم تا جری��ان جزر و مد به 

شرایط ایده آل برسد.
برای رفتن به عمق فرصت زیادی در اختيار نداشتيم . می بایست 
در كمتر از یك ساعت به پایين رفته و تصاویر الزم را بگيریم و بعد 
از 15 دقيقه غواصی به س��طح آب بيایيم و توقف های ضروری در 
عمق 6 متر ی و 3 متری را انجام دهيم تا نيتروژن مضر و اضافه 

از بدن خارج شود.
این بار خوشبختانه دید آب فوق  لعاده بود. از20 متر مانده به كف 
دریا می ش��د باغی كه در بس��تر خليج فارس آرميده است را دید. 
هر سه نفرمان شگفت زده شده بودیم. نفسم به شماره افتاده بود. 
نمی دانستم این هيجان مربوط به فضای وهم انگيز عمق دریا بود 

شگفتي هاي زير آب

كشف باغ مرجانی در عمق آب های خليج فارس
اشاره:بي ش�ك خليج فارس یك�ي از زیباتری�ن جلوه هاي وی�ژه طبيعي جهان 
اس�ت. تعدد و تنوع موجودات دریایي، چش�م اندازهاي رؤیاخيز و رؤیا انگيز آن 
هر بيننده اي را ش�يفته زیبایي هاي تماش�ایي خود مي س�ازد. گرچه بسياري از 
جلوه هاي ناب و كمياب آن پوشيده مانده است و زمان و فناوري هاي جدید الزم 
است تا به این ناشناخته هاي زیبا و فریباي آن دست یافت؛ مستندسازان پرتالش 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران این امكان را یافته اند كه در اعماق 40 تا 60 
متري خليج فارس به كشف باغ مرجاني نایل آیند. ضمن قدرداني از كوشش هاي 
گروه غواصي و فيلمبرداري، گزارش كامل آن را به نقل از روزنامه همشهري مورخ 

91/2/20 براي اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي كنيم.
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یا زیبایی هایی كه تا كنون به عمرم و بعد از این همه سال غواصی 
در خليج فارس ندیده بودم. به س��رعت مشغول كار شدیم. زمان 
به سرعت می گذشت و هوای كپسول غواصی در حال تمام شدن. 
س��ر خوش از آنچه در برابر خ��ود می دیدیم به اطراف با حيرت و 
احتياط می نگریستيم. زیرا با وجود همه زیبایی ها اینجا زیستگاه 
كوس��ه های نسبتا بزرگ هم هس��ت. برخی از صيادانی كه با آنها 
صحبت كردم می گفتند در س��ال های گذشته قبل از اینكه صيد 
كوسه در خليج فارس به حد جنون آور امروز برسد، آنها كوسه های 
بزرگ 4 متری در این منطقه صيد كرد ه اند. مجبور بودیم به خاطر 
اتمام هوا به س��طح آب بازگردیم. وقتی آمدیم باال ناخدای شناور 

گفت یك كوسه 2 متری باالی سرتان می چرخيد...
وقت��ی این تصاوی��ر را به گروه تحقيقاتی نش��ان دادیم برای چند 
روز خواب از سرش��ان پری��د! برخی از این مرجان ه��ا نزدیك به 
سيصد س��ال قدمت دارند! برای همه ما باور این موضوع بی اندازه 
هيجان انگيز بود ! خوش��حال بودیم ك��ه كار بزرگ باالخره نتيجه 
داد. در فصل ه��ای مختل��ف ، چند بار به ای��ن منطقه رفتيم . در 
یكی از سفرها به این منطقه دچار حادثه شدیم. ریه من به شدت 
آس��يب دید كه هنوز هم بهبود نيافته و یك نفر دیگر دچار تپش 

شدید قلب شد. همه این سختی ها و رنج هایی كه در روزهای گرم 
و ش��ب های سرد متحمل ش��دیم ارزش آن را داشت تا بتوانيم از 
ناش��ناخته های اعماق خليج فارس تصاویری منحصر به فرد ثبت 

كنيم.
در این منطقه ان��واع مرجان های نرم از جمله مرجان های بزرگ 
باد بزن��ی وجود دارد. این ن��وع مرجان ها تا پي��ش از این تنها در 
دریای عمان گزارش ش��ده بودند و این برای اولين بار اس��ت كه 
ن��وع مرجان ها در خليج فارس به ثبت می رس��د. انواع ماهی های 
بزرگ مانند شير ، باراكودا، سفره ماهی و.... دراین زیستگاه وسيع 
وجود دارند و این تنها بخشی از زیبایی های نهفته در اعماق خليج 

فارس است.

در روز ملی خليج فارس هيچ چيز زیباتر از آن نيس��ت كه به این 
گوهر گرانبها توجه ویژه ای داش��ته باش��يم و از تخریب آن دست 

برداریم و به طور عملی از آن نگهداری كنيم.
خليج فارس تنها یك نام نيس��ت. اینجا زیس��تگاه هزاران گونه از 
موجودات زیبایی اس��ت كه نياز ب��ه مراقبت و همت بلند ایرانيان 

دارد.

معاون وزیر نيرو در امور آب و آبفا از مذاكره با كش��ور آذربایجان 
برای فراهم شدن امكان انتقال آب رودخانه مرزی ارس به دریاچه 
ارومي��ه ب��رای جلوگيری از ادامه خش��كی آن خب��ر داد و گفت: 
س��اخت و آبگيری 10 س��د در اطراف اروميه متوقف شده است.
محمدرضا عطارزاده از آخرین برنامه ها و تالش��های صورت گرفته 
در زمينه جلوگيری از ادامه خش��كی دریاچ��ه اروميه خبر داد و 
گفت: در م��ورد دریاچه اروميه باید گفت كه بارش��های جوی به 
ميزان 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته 
اس��ت. معاون وزیر نيرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: به صورت 
كلی با توجه به كاس��تی ها و وضعيتی كه در دریاچه اروميه اتفاق 
افتاده اس��ت، شرایط فعاًل رو به بهبود نيس��ت. عطارزاده با اظهار 
اميدواری نس��بت به اینكه خشكی دریاچه اروميه متوقف شود، از 
كند شدن س��رعت خشك شدن این دریاچه خبر داد و افزود: در 

هر صورت هن��وز در این بخش كاهش منابع آبی وجود دارد. این 
مقام مس��ئول در وزارت نيرو از توقف سدس��ازی و آبگيری سدها 
در حوزه دریاچه اروميه و سدهای تاثيرگذار بر دریاچه خبر داد و 
تصریح كرد: فع��ال 8 تا 10 پروژه در حوزه دریاچه اروميه متوقف 
شده است. وی از تعيين تكليف احداث پروژه ها در اطراف دریاچه 
ارومي��ه خبر داد و بيان داش��ت: برای این منظ��ور در زمينه های 
مطالعاتی تدقيق می ش��ود و چندین گروه نيز برای انجام اقدامات 
زمين شناس��ی منطقه دریاچه اروميه و مقایسه آن با دریاچه های 
اطراف اروميه فعاليت دارند. وی با اشاره به برنامه ریزی برای انتقال 
آب از رودخان��ه مرزی ارس، گفت: مطالعات انتقال آب از رودخانه 
مرزی ارس در ش��مال غرب كشور در دست انجام است. این مقام 
مسئول در وزارت نيرو افزود: البته رعایت سهم حقابه های ایران با 

كشورهای دیگر در این رودخانه در حال انجام است. 

طرح انتقال آب رودخانه مرزی ارس به درياچه اروميه

 برای جلوگيری از ادامه خشكی درياچه
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اگ��ر بخواهيم مروری بر تاریخچه برنامه ریزی و مدیریت در ایران 
داش��ته باش��يم باید به س��ال های اول دهه 10یعنی سال 1310 
برگردیم. در این س��الها بود كه برای ت��داوم منطقی امور اجرایی 
كشور ضرورتی به نام برنامه ریزی، نظر مسئوالن و كارشناسان را 

به خود جلب كرد و این ضرورت بتدریج قوی و قوی تر شد.
در س��ال 1316 برای تحقق این امر شورایی به نام »شورای عالی 
اقتصاد« تشكيل شد و اولين مأموریتی كه برای این شورا تعریف 
ش��د تهيه و تدوین »برنامه عمرانی توسعه اقتصادی و اجتماعی 

كشور« بود.
ش��روع جنگ جهانی این ش��ورا را به تعطيلی كشاند كه تا سال 
1323 به طول انجاميد و در این سال بود كه شورا حياتی مجّدد 
یافت و دوباره در دستور كار قرار گرفت. از سال 1325 این شورا 
توانست با برگزاری جلسات منظم، برنامه یادشده را تدوین نماید.
براس��اس مطالعات انجام ش��ده در این برنامه، برای ش��كل گيری 
اولين اقدامات و برداشتن اولين گام های توسعه 250 ميليون دالر 
اعتبار مورد نياز بود كه مقرر ش��د این اعتبار از »بانك بين المللی 
ترميم و توس��عه« به ش��كل وام اخذ شود كه این موضوع گزارش 

توجيهی قوی و محكمی را می طلبيد.

اما ایران فاقد نهاد مهندس��ان مشاور بود، و گروهی كه بتواند این 
پروژه را به س��رانجام برساند وجود نداشت. در اینجا بود كه برای 
اولين بار دریافته ش��د كه عامل نيروی كار متخصص و نهادهای 
تخصصی از عوامل ضروری پيشرفت محسوب می شوند. نهادی كه 
بخش عمومی جامعه ایرانی نتوانسته بود آن را بوجود بياورد و این 
در حالی بود كه بخش خصوصی دیگر كش��ورها به بهترین شكل 

آن را ایجاد كرده و در اختيار گرفته بود.
از آنجایی كه تش��كيل و گسترش چنين نهادهایی بطور ناگهانی 
و ضربتی امكان نداشت، اجباراً به متخصصان خارجی روی آورده 
ش��د و این امر به مهندسان مش��اور آمریكایی محول گردید. این 
مش��اور طرحی با عنوان »برنامه توس��عه اقتصادی ایران« تهيه و 
ارائه كرد كه اولين »برنامة توسعه كشور« قلمداد شد. اما هيچگاه 
اثرات این برنامه مورد بررس��ی قرار نگرفت و به این س��ؤال پاسخ 
داده نش��د كه آیا این برنامه بهترین برنامه ای بود كه می توانست 

برای كشور نوشته شود؟
س��الها بعد برنامه اول عمرانی كشور تدوین شد كه از ویژگيهای 
مهم این برنامه توجه به نقصان های فنی در برنامه نویس��ی كشور 
بود. این برنامه در بخش پایانی خود اعالم كرده بود كه الزم است:

 مهندس سعادتمند مطرح كرد:

برنامه ريزی نكردن يعنی برنامه ريزی برای شكست
روز دوش�نبه یازده اردیبهش�ت ماه ب�ا حضور معاون�ت محترم نظارت راهبردی، رؤس�ا و 
كارشناسان معاونت و استانداریهای كشور در مجتمع فرهنگی آموزشی بهارستان واقع در 
نوشهر گردهمایی با هدف تعامل و همفكری معاونت برنامه ریزی و  نظارت رئيس جمهور و 
رؤس�ا و كارشناسان استانداری های كش�ور برگزار شد كه تا چهارشنبه 13 اردیبشهت ماه 
ادامه داش�ت. در این گردهمایی مهندس حسن سعادتمند، نایب رئيس هيأت مدیره كانون 
سراسری انجمن شركتهای ساختمانی، تاسيساتی و تجهيزاتی درباره تاریخچه برنامه ریزی 
و مدیریت در ایران به س�خنرانی پرداخت. مش�روح این س�خنان جهت اطالع خوانندگان 

ماهنامه پيام آبادگران درج می شود.
ایشان با یاد و نام خداوند بزرگ سخنان خویش را اینگونه آغاز كردند:
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»سازمان مس��تقلی كه تابع تحوالت سياسی نباش��د برای ابتكار 
و سرپرس��تی و نظارت در برنامه ایجاد ش��ود. این سازمان باید از 
هر نوع عمل اجرایی مس��تقيم احتراز كند تا جنبه  یك وزارتخانه 
یا دس��تگاه فوق وزارتخانه یا دولت مس��تقلی در داخل دولت پيدا 

نكند«.
بدین ترتيب پایه های تشكيل سازمان برنامه در كشور گذاشته شد. 
اما ش��كل گيری این نهاد به تنهایی مشكلی را حل  نمی كرد و در 
برنامه دوم نيز به دليل عدم وجود مهندسان مشاور ایرانی اجباراً از 
خدمات مهندسان مشاور خارجی استفاده گردید و از سال 1337 
تا 1340 »گروه مشاورین هاروارد« مشاور سازمان برنامه در تدوین 

برنامه شدند.
استفاده از مشاوران خارجی 
باز ه��م ابهامات زیادی را در 
اذهان ایجاد كرد و س��ؤاالت 
بی پاس��خی را ط��رح ك��رد. 
ضعف كارشناسی در تدوین 
برنامه دوم نيز ادامه داش��ت 
و اجب��اراً در ای��ن فرآیند از 
گروهی از كارشناسان دولتی 
و خصوصی كمك گرفته شد 
و در ادام��ه در ی��ك اقدام از 

ش��صت نفر از اقتصاددانان، مهندس��ان، حقوقدانان و متخصصان 
تعليم و تربيت دعوت بعمل آمد و بدین شكل ضرورت بهره گيری 

از نهادهای تخصصی بخش خصوصی به اثبات رسيد.
در مادة 22 قانون برنامه سوم كه به تصویب رسيد آمده است:

»ب��رای مطالعات فنی و تهيه برآورد و نقش��ه ها و نظارت فنی در 
اجرای طرح ها، س��ازمان برنامه و دستگاههای اجرایی می توانند با 

مهندسان مشاور و دیگر كارشناسان، قرارداد منعقد نمایند«.
تش��خيص صالحيت مهندسين مش��اور با هيأت عالی برنامه بود. 
بدی��ن ترتيب حضور رس��می حوزه تخصصی و مهندس��ی بخش 
خصوصی در عمران كشور در حيطه مهندسين مشاور و پيمانكاران 
دارای صالحيت از سازمان برنامه عملی گردید و این نهادها نقش 
مهمی را در عمران كشور بر عهده گرفتند و بدین ترتيب ساختار 

نظام فنی و اجرایی كشور شكل گرفت.
ش��اید نزدیكی و قرابت دو س��ویه ای كه پيمانكاران و مشاوران با 

مجموعه سازمان برنامه با هر اسم و عنوانی احساس می كنند ریشه 
در تاریخ شكل گيری آنها داشته و نشان دهنده این واقعيت تاریخی 
اس��ت كه هر كدام از این اجزاء به منظور كامل كردن یك كل به 
وجود آمده و آن س��اختار كلی »نظام فنی و اجرایی كشور« است 
و این تكامل در س��اختار، بدون وجود هر یك از این اجزاء معنایی 

واقعی نمی یافته است.
از اینرو است كه مش��اوران و پيمانكاران همواره سازمان برنامه را 
خان��ه و م��أوای امن خود می دانن��د چرا كه در ای��ن خانه به دنيا  
آمده اند، هویت یافته اند، بزرگ ش��ده اند و اكنون منشأ خدمات و 

افتخارات بزرگ این كشورند.
بنابرای��ن به آنها حق بدهيم كه نس��بت به ای��ن مجموعه بيش از 
اندازه عالقه داش��ته باشند 
چرا كه عظمت و اقتدار این 
سازمان را عظمت و اقتدار 
خود می دانند. عظمتی كه 
در طول بيش از 80 س��ال 
با تالش و كوش��ش زنان و 
كس��ب  متخصصی  مردان 
شده است كه رشد و تعالی 
قلبيشان  باور  این سازمان، 

بوده است.
ما عميقاً معتقدیم هر اقدامی كه جایگاه قدرتمند این س��ازمان را 
تقویت كند  و ميزان تعيين كنندگی و اثربخشی آن را افزایش دهد 
اقدامی منطقی و مسئوالنه است. بنابراین همچون گذشته آمادگی 
كام��ل خود را جهت هرگونه هم��كاری و تعامل به منظور تثبيت 

جایگاه برنامه ریزی و مدیریت در كشور اعالم می داریم.
م��ا بر این باوریم كه فاصله ایجاد ش��ده بين هس��تة مركزی این 
س��ازمان با بخش های اس��تانی ای��ن مجموعه ب��زرگ كه جامعه 
پيمانكاری كشور بيش از هر بخش دیگری آن را لمس می كند به 
زیان سيس��تم برنامه ریزی و مدیریت كشوری، پروژه های عمرانی، 
جامعه پيمانكاران و مشاوران كشور و از همه مهم تر به زیان منافع 

ملی كشور است.
ما اميدواریم كه با تجدیدنظر در رفتارهای س��ازمانی باز هم، چون 
گذش��ته س��ازمان برنامه ای قدرتمند داشته باش��يم كه پرچم دار 

برنامه ریزی و مدیریت در كشور باشد.

 ایران فاقد نهاد مهندسان مشاور بود، و گروهی 
كه بتواند این پروژه را به سرانجام برساند وجود 
نداش�ت. در اینجا بود كه برای اولين بار دریافته 
ش�د كه عامل نيروی كار متخص�ص و نهادهای 
تخصصی از عوامل ضروری پيش�رفت محسوب 
می شوند. نهادی كه بخش عمومی جامعه ایرانی 
نتوانسته بود آن را بوجود بياورد و این در حالی 
بود كه بخش خصوصی دیگر كشورها به بهترین 

شكل آن را ایجاد كرده و در اختيار گرفته بود.
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سايه سنگين ارز بر سر صدور خدمات فني و مهندسي
 به نقل از ماهنامه ساختمان و پلیمر – اسفند و فروردین 91

گروه تش��كل ها و اصناف – چندي پيش محمدصادق مفتح، قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایي با اشاره به صدور 
خدمات فني و مهندسي به بيش از 60 كشور دنيا، اقدامات انجام 
شده از سوي شركتهاي ایراني در خصوص اجراي پروژه هاي بسيار 
بزرگ را بس��يار مثبت ارزیابي كرده و اظهار داش��ته پيمانكاران و 
متخصصان ایراني به واسطه توانایي علمي و فني و با وجود تمامي 
محدودیت ها، حضور موفقي در اجراي پروژه هاي عمراني در دیگر 
كشورهاي دنيا داشته اند و در این راستا خدمات فني – مهندسي 
ایران به 65 كش��ور دنيا صادر مي شود.طي روزهاي اخير نيز وزیر 
راه و شهرسازي، طي س��خناني صدور خدمات فني و مهندسي و 
ایجاد اشتغال را از دستاوردهاي مهم ساخت مسكن در كشورهاي 
دنيا اعالم كرد و نتيجه س��اخت و ساز مسكن در كشورهایي نظير 
ونزوئال، عراق، تركيه و دیگر كشورهاي متقاضي را عالوه بر ارزآوري 
براي كش��ور، افتخاري ملي دانست. اما در شرایط فعلي كه نوسان 
ش��دید نرخ ارز و اعمال تحریم از سوي كشورهاي بيگانه، اقتصاد 
كش��ور را تحت تأثير قرار داده اس��ت، به نظر مي رس��د كه سپري 
كردن چنين بحراني نيازمند تدابير اندیشمندانه و اقدامات اساسي 
دولت است.در این زمينه نایب رئيس انجمن صدور خدمات فني و 
مهندسي ایران، ضمن ابراز نگراني از تأثيرات مخرب نوسان نرخ ارز  
گفت: اگر چه ما در وضعيت فعلي تابع سياستهاي دولت هستيم،  
اما مس��لم اس��ت كه دو نرخي بودن ارز باعث وارد آمدن صدمه به 
اقتصاد كش��ور مي شود و براي جلوگيري از آثار مخرب آن، قيمت 

ارز حتماً باید تك نرخي شود.
فرام��رز مفتخر در ادامه با بي��ان اینكه تحریم هاي اعمال ش��ده، 
محدودیت چنداني براي صدور خدمات فني و مهندس��ي به سایر 
كشور ایجاد نكرده اس��ت، گفت: اگرچه در زمينه ضمانتنامه هاي 
بانكي و تبادل ارز با مش��كالتي مواجهي��م، اما در وضعيت كنوني 

امكان ارائه راهكاري سریع براي مقابله با تحریم ها وجود ندارد.
وي با ترس��يم آینده اي روشن از چشم انداز جایگاه صدور خدمات 
فني و مهندسي در 20 سال آینده، یكي از اقدامات ضروري در این 
راس��تا را برنامه ریزي هاي دقيق مسئوالن كشوري دانست و گفت: 
س��عي ما بر این اس��ت كه در س��ال آینده نه تنها ميزان صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي كاهش نيابد، بلكه در این راس��تا حتي 

افزایش هم داشته باشيم.

توان 15 ميليارد دالري و صادرات 4 ميليون دالري
مهندس مفتخر، الزمه افزایش صدور خدمات فني و مهندس��ي را 
حمایت اقتصادي دولت دانست و افزود: با توجه به اینكه در بحث 
صادرات خدمات فني – مهندس��ي، توان مهندس��ي كشور حدود 
15 ميليارد دالر اس��ت؛ هم اكنون تنها موفق به صادرات حدود 4 
ميليون دالر ش��ده ایم كه افزایش آن نيازمند حمایتهاي اقتصادي 
دولت اس��ت. نایب رئيس انجمن صدور خدمات فني – مهندسي 

ایران، در حالي این اظهارات را مطرح 
كرد كه ما در بخش مسكن، به جز در 
كشورهایي نظير عراق، تركيه، سوریه 
و ونزوئال در حوزه صدور خدمات فني 
و مهندس��ي، عملكرد چن��دان موفقي 
نداش��ته ایم و اگ��ر چ��ه چندي پيش 
لطفي زاده، قائم مقام سابق ضمن دادن 
وعده های��ي به انبوه س��ازان در جهت 

گس��ترش صدور خدمات فني و مهندسي، نوید حمایت وزارت راه 
و شهرسازي از انبوه سازان را در این مسير داده بود،ا ما انبوه سازان 
ارزیابي مثبتي از حمایت و وجود ش��رایط مساعد براي فعاليت در 

این زمينه ندارند.
مهن�دس مفتخر در این خصوص معتقد اس��ت: وظيفه صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي در بخش مسكن را نباید فقط به دولت 
واگ��ذار كرد؛ بلكه در این راس��تا باید خود انبوه سازان، س��ندیكاي 
شركتهاي ساختماني، سازندگان و... به طور فعاالنه وارد این عرصه 

شده و به دنبال ساخت و ساز در دیگر كشورها باشند.

عوامل مؤثر:
 مجاورت و رابطه سياسي مناسب

به گفته وي، در حال حاضر كه در زمينه اجراي انواع پروژه هاي راه، 
س��اختمان، آب، برق و... در كشورهاي دنيا فعاليم،دامنه كار وسيع 
و گس��ترده ارزیابي مي شود. ضمن اینكه مجاورت و رابطه سياسي 
مناسب، از موارد مؤثر در صدور خدمات فني و مهندسي است و در 
مواردي كه رابطه سياس��ي مناسبي با كشورها وجود ندارد، امكان 
فعاليت در این زمينه نيز فراهم نيس��ت. براس��اس این گزارش، از 
آنجایي كه صدور خدمات فني و مهندسي، گامي مؤثر در راستاي 
ارتقاي مهندسي و مدیریت تلقي مي شود، شرایط بسيار مناسبي را 
براي ورود و رقابت شركتهاي ایراني به عرصه بين المللي و گسترش 
ح��وزه فعاليت آنه��ا از مناقصات داخلي به دیگر كش��ورها فراهم 
مي كند. ضمن اینكه ميزان سرمایه گذاري خارجي و سوددهي در 
صدور خدمات فني و مهندسي، اگر چه بستگي به عملكرد شركتها 
و تعيين قيمتها دارد، اما در نهایت در مقایسه با اجراي پروژه هاي 

داخلي، بسيار مقرون به صرفه  است.
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فرشاد مومنی كارشناس اقتصاد و عضو هيات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی مهم ترین مسایل روز اقتصاد ایران را در یادداشتی مورد 

بررسی قرار داده كه به شرح زیر است:
بر اس��اس س��ند الیح��ه بودجه س��ال 91 آنچه روش��ن اس��ت، 
كوچك ترین اهتمامی برای مهار و كنترل مش��كالت س��اختاری 

بودجه ریزی در ایران مشاهده نمی شود.
وقتی گفته می ش��ود مش��كلی س��اختاری اس��ت یعنی مش��كل 
ریش��ه های غيرش��خصی دارد، درهم تنيدگی و پيچيدگی های آن 
زیاد بوده و در طول زمان اس��تمرار داش��ته اس��ت. این مشكالت 
و تش��دید آنها اختالل زیادی در فرآینده��ای تاثيرگذاری بودجه 
در فرآیند توس��عه ایجاد می كند و تا حدود زیادی نقش آن را در 

توسعه ملی تخریب یا بالاثر می سازد.
اس��تمرار همراه با ش��دت یافتن عدم ش��فافيت ها در بودجه 91، 
نكته بعدی اس��ت كه البته مقتضای یك اقتصاد رانتی و بقای آن 
عدم شفافيت است. به اعتباری می توان گفت گستره و عمق عدم 
ش��فافيت های موجود در بودجه 91، آن را به یك س��ند بی نظير 
در این زمينه تبدیل كرده اس��ت. به عنوان مث��ال ، در مورد طرز 
رفتار دولت در زمينه یارانه ها به كلی س��ند بودجه مسكوت است 
و اعداد و ارقام اختصاص یافته به س��ازمان هدفمندی یارانه ها در 
حد هزینه های اداره خود این سازمان است. حجم ارقامی كه سال 
گذش��ته از این بابت در بودجه وجود داشته و امسال وجود ندارد 
حدود 54 هزار ميليارد تومان است و كميسيون تلفيق مجلس هم 
گفته رقم مورد نظر اما پنهان شده توسط دولت فقط در این زمينه 
بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان اس��ت. در الیحه هدفمند كردن 
یارانه ها اصال بحثی از گام دوم وجود نداشته و دولت كاری كه قرار 
بوده طی پنج سال انجام دهد را با یك شوك قيمتی یك باره انجام 
داده و حاال به دنبال گام دوم اس��ت.به همين خاطر همين فاصله 
وحشتناك بودجه واقعی دولت با آنچه در الیحه آمده كه یك قلم 
130 هزار ميليارد تومانی را منعكس نكرده و مجددا تعبير بودجه 
صوری از سوی كارشناسان مركز پژوهش ها در مورد این بودجه به 
كار رفته است، وجه دیگری از همان استمرار عدم شفافيت است.

یكی دیگر از مس��ایل مس��كوت در الیحه بودجه تحریم هاست و 
بودج��ه طوری ارایه ش��ده كه گویی تحریم ه��ا هيچ تاثيری روی 
درآم��د و مخارج بودجه ندار ند ضمن آنكه در مورد توليد نفت هم 

زیاده گویی قابل توجهی در آن مشاهده می شود.
نكته مهم دیگری كه از بودجه 91 قابل استنباط است، این است 
كه حتی از تجربه های س��ال های اخير خود دولت هم استفاده ای 
نش��ده است. در این سند بندی وجود دارد كه از مجلس خواسته 
ش��ده به قاعده پيش بينی قيمت نفت به دولت اجازه داده ش��ود 
هرقدر به این درآمدها اضافه ش��د تمامی این مازاد در همان سال 
91 خرج ش��ود یعنی بی اعتنایی محض ب��ه پدیده نفرین منابع و 
خس��ارت هایی كه از این ناحيه طی سال های اخير به كشور وارد 
ش��ده، در بند دیگری نيز از مجلس مجوز خواس��ته شده تا به هر 
دليل اگر نرخ ارز گران تر ش��د همه اضافه درآمد ناش��ی از آن در 

همين سال خرج شود.
اینها، مثال ها و نمونه های متعدد دیگر از این قبيل؛ نشان می دهد 
همه نكات هش��داردهنده درباره بالی منابع و آنچه بر سر اقتصاد 
ای��ران آمده هيچ پتانس��يلی برای عبرت آموزی سياس��ت گذاران 
نداشته است و در كنار این گونه مالحظات هر یك به تنهایی ارزش 
اعمال دقت و حساس��يت شدید از سوی مجلس دارد. چهار نكته 
دیگر وجود دارد كه به اختصار بيان می ش��ود اما آنها هم هركدام 
ارزش واكاوی مس��تقل و دقيق تر در تحقيقات دیگر برایشان قابل 

تصور است:
1� طرح ه��ای عمران��ی: تع��داد طرح های عمرانی مع��وق ملی و 
منطقه ای در ایران بالغ بر چند ده هزار ش��ده اس��ت )بيش از 30 
ه��زار( و این یك��ی از كانون های مهم آس��يب پذیر كردن اقتصاد 
ای��ران و در زمره مهم ترین موانع توس��عه ملی اس��ت. در گزارش 
مركز پژوهش های مجلس از این زاویه تصریح شده است كه طی 
سال های 1390-1381، تاخير در اتمام طرح های عمرانی چيزی 
حدود 60 هزار ميليارد تومان به دولت و توسعه ملی اضافه هزینه 
تحميل كرده اس��ت اگر بحث خود را در این زمينه فقط به س��ال 
1390 محدود كنيم در قانون بودجه س��ال 1390 قرار بوده 746 

نگاهی تحليلی بر روندها و فرايندهای اقتصاد ايران
 در چشم انداز سال 91

اشاره:
 اگ�ر بودجه را ميزان درآمدها و هزینه های س�االنه كش�ور در نظر بگيریم، از ارقام من�درج در آن می توان روندها و 
فرایندهای سياستگذاری ها و برنامه ریزیهای توسعه كشور را دریافت. بنابراین كاربرد شيوه های انقباضی و انبساطی 
در بودجه و نحوه و چگونگی ميزان درآمدها به هزینه ها از جمله نشان دهنده تراز )عادی، مثبت و منفی( در بودجه 
است كه می تواند آثار تورمی و یا ضدتورمی در اقتصاد داشته باشد. اصوالً بودجه های متعارف و متناسب را با شفافيت 
موج�ود در كلي�ه ارقام و ردیفهای آن مورد س�نجش و اندازه گيری قرار می دهند و از آن ب�ه عنوان پایه های اصلی 
تحليلهای اقتصادی حتی در متغيرهای كالن اس�تفاده می ش�ود. در بررسيهای بودجه با روش پيش بينی آقای دكتر 
فرش�اد مؤمنی تحليلی ارائه داده اند كه به دليل نكات علمی و آموزنده موجود در آن، عيناً به نقل از روزنامه جهان 

صنعت مورخ دهم اردیبهشت ماه سال جاری جهت اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پيام آبادگران درج می شود.



44
44

طرح به اتمام برس��د اما در الیحه بودج��ه 91 برای 652 طرح از 
طرح های یادش��ده باز هم بودجه در نظر گرفته و اعالم ش��ده كه 
این طرح ها در س��ال های پس از 91 نيز همچنان نياز به دریافت 
بودجه دارند  بنابراین  معلوم می ش��ود در سال 1390، دولت تنها 
توانس��ته 94 طرح را به اتمام برس��اند و كل توان دولت در اجرای 
پروژه های ملی را در همين حد نشان می دهد  اما دولت باز هم در 
الیحه بودجه 1391  مشاهده می شود كه 436 طرح ملی جدید را 
معرفی كرده است یعنی دولت در این زمينه حتی واقعيت هایی را 
كه خود در الیحه آورده را نيز نادیده گرفته و خالف منطق رفتار 
كرده است. فقط همين نكته كه در سال 90 به جای 746 طرح، 
94 طرح تمام شده به قاعده قيمت های سال 90، حدود 13 هزار 
ميليارد تومان اضافه هزین��ه به نظام ملی تحميل كرده و بدیهی 
است كه تكرار این اشتباه فاحش در الیحه 1391 یعنی اینكه این 

قصه همچنان استمرار دارد.
یك��ی از كانون ه��ای حل مس��ایل اقتص��ادی ایران، پي��دا كردن 
راه حل��ی برای پروژه ه��ای عمرانی معوق و مه��ار ناكارآمدی ها و 

بی انضباطی های دولت در این زمينه است.
2- بودجه شركت ها: بودجه شركت دولتی سازمان هدفمندی كه 
در س��ال 90، حدود 500 هزار ميلي��ارد ریال بوده، در الیحه 91  
به 31 ميليارد رسيده و گفته شده كه رقم مورد نظر دولت كه به 
صورت غيررسمی به مجلس گفته شده بالغ بر 130 هزار ميليارد 

تومان است.
در الیحه بودجه س��ال 90 ادعا ش��ده بود كه تعداد ش��ركت های 
زیان دی��ده در ح��د صفر اس��ت و گویی همه ش��ركت ها در حال 
سوددهی هستند. اما در راستای سياست تشدید عدم شفافيت ها 
مشاهده ش��د كه در ردیف های متفرقه منابعی برای جبران زیان 

این شركت ها در نظر گرفته شده است.
در الیحه بودجه 91 فقط اس��م چهار ش��ركت زیانده درج شده و 
سایر ش��ركت های زیانده باز هم با همان تكنولوژی شناخته شده 
به طور صوری س��ودده ذكر شده اند. ریشه یابی دالیل اصرار دولت 
بر تداوم این ش��دت بخشی به عدم شفافيت ها می تواند از مسایل 
مهم دیگری رمزگش��ایی كند.در قانون بودجه 90 منابع حاصل از 
واگذاری 290 هزار ميليارد ریال در ردیف های بودجه و 139800 
ميليارد ریال در احكام بودجه است كه در مجموع حدود 430 هزار 
ميليارد ریال می ش��وند. اما گزارش عملكرد 9 ماهه دولت در این 
زمينه چيزی حدود 39 هزار ميليارد یعنی كمتر از 10 درصد كل 
را به عنوان عملكرد نشان می دهد. رشد دریافتی های شركت های 
دولتی از محل بودجه عمومی بابت كمك زیان شركت های دولتی 
و اجرای طرح های عمرانی آنها در سال 91، نسبت به سال 90  به 
ترتيب 38 و 29 درصد اس��ت. توجه به رشد زیاندهی شركت های 

دولتی مساله بسيار مهمی است كه نياز به تحليل مستقلی دارد.
نكته مهم دیگر این اس��ت كه بر اس��اس الیح��ه بودجه 1391، 
مجموع رقم وام های داخلی و خارجی ش��ركت های دولتی حدود 
610 هزار ميليارد ریال است كه نسبت به الیحه بودجه 90 حدود 
114 هزار ميليارد ریال بيش��تر اس��ت. اما رش��د تسهيالت و وام 
بانكی در نظر گرفته شده برای اینها نسبت به سال قبل 99 درصد 
افزای��ش یافته ك��ه در كنار انبوه مالحظات مربوط به س��وء تدبير 
دول��ت و مداخله های فاجعه آفرین در آنه��ا به معنای از ميدان به 
در شدن بخش خصوصی هم هست و از این ناحيه نيازمند بحث و 

تعمق به مراتب بيشتری خواهد شود.

3- در فاصل��ه س��ال های 1385 تا دی ماه س��ال 1390، مجموع 
واگذاری های سهام ش��ركت های دولتی بيش از 85 هزار ميليارد 
تومان ش��ده و این در حالی اس��ت كه در دوره 16 س��ال پيش از 
آن فقط كمتر از س��ه هزار ميليارد تومان واگذاری داشته ایم  اما با 
وجود این افراط در واگذاری رش��د اندازه دولت بسيار شدیدتر از 

دو دولت قبلی است.
4- در سال های جنگ همواره سهم بودجه عمومی بيشتر از بودجه 
شركت های دولتی بوده است و پس از آن با وجود خصوصی سازی های 
گسترده همواره سهم بودجه شركت ها از بودجه كل افزایش و سهم 
بودجه عمومی كاهش یافته است به طوری كه طی سال های اخير 
نس��بت س��هم آن دو به ترتيب به ح��دود 70 در برابر 30 درصد 
رسيده است. هر قدر سهم بودجه عمومی بيشتر باشد نشان دهنده 
اهتمام دولت به امور زیربنایی و ارتقای س��رمایه های انسانی است 
و این جای ش��گفتی و س��وال دارد كه چرا در دوره پس از جنگ 
اهتمام دولت در این زمينه تحت الشعاع اشتهای سيری ناپذیر برای 
افزایش تصدی گری بوده و این كارها با ش��عار و عمل آزادسازی و 

خصوصی سازی همراه بوده است.
از منظر اقتصاد سياسی یك علت این مساله می تواند این باشد كه 
به طور نسبی كنترل و نظارت روی بودجه شركت ها بسيار كمتر از 
بودجه عمومی است و این روند می تواند با زمينه های فساد و عدم 

شفافيت رابطه داشته باشد.
5- نكته مهم دیگر مس��اله بحران بدهی های دولت است. در سند 
الیحه بودجه 91 پيش بينی ش��ده كه فقط در سال 1391، حدود 
162 ه��زار ميليارد تومان بر حجم بدهی های دولت افزوده ش��ود 
و این افزایش از كانال های انتش��ار اوراق مش��اركت در یك ابعاد 
بی س��ابقه، اس��تقراض از ش��بكه بانكی داخلی و وام های خارجی 

صورت گرفته است.
توج��ه به رقم حيرت انگيز مزبور به خوبی نش��ان می دهد كه طی 
س��ال های اخير دولت یك س��اختار ماليه ای ایجاد كرده كه برای 
گذران امور خود در سال 91 ميزان وامی كه نياز دارد 2/4 برابر كل 
س��هم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت است و این وام ها 
یعنی وجود یك اراده جدی برای پيش خور كردن درآمدهای آتی 
و گروگانگيری دولت های بعدی با وجود همه عدم ش��فافيت هایی 
كه اعداد و ارقام الیحه بودجه از آن در رنج اس��ت، همين چيزی 
كه در س��ند مزبور انعكاس یافته گویای بسياری از مسایل است و 
اميدوارم نمایندگان محترم مجلس به این مس��اله در حد اهميت 
آن به صورت جدی توجه كنند.در ادبيات اقتصاد سياسی مفهومی 
تحت عنوان گروگانگيری دولت بعدی وجود دارد و آنجا با موازین 
مشخصی بحث می شود كه دولت هایی كه اواخر دوران مسووليت 
خود را سپری می كنند از منظر رفتارهای مالی باید تحت نظارت 
بيشتری باش��ند چرا كه ممكن است از طریق افراط در رویه های 
انبس��اط مالی عالوه بر وارد آوردن خسارت های جدی به اقتصاد 
مل��ی، تعهدات غيرمتعارفی به دولت بعد از خود تحميل كنند كه 
از منظ��ر عدال��ت و اخالق و كارآیی اقتص��اد ملی هيچ ضرورت و 
توجيهی ندارند.در جمع بندی از مباحث مطرح ش��ده و به منظور 
ارایه ی��ك تصویر از فضای كالن اقتصاد ایران در س��ال 91، باید 
گفت همه كارشناسان و مسووالنی كه در این مدت درباره تصویر 
كالن اقتصاد ایران در س��ال 1391 بحثی ارایه كرده اند روی این 
مس��اله اتفاق نظر دارند كه ایران با تشدید روندهای ركود تورمی 

مواجه خواهد بود.



اج��راي فاز دوم هدفمن��دي یارانه ها از منظر فع��االن اقتصادي 
مبهم و نگران كننده ش��ده اس��ت. نبود آمار و اطالعات علمي و 
كارشناس��انه از نتایج اجراي فاز اول و اعالم غيررسمي و شفاهي 
بعض��ي جهت گيري هاي مورد نظر دولت در ف��از دوم و ابهامات 
قانوني كه توسط نمایندگان مجلس مطرح مي شود، بيش از پيش 

به این نگراني ها دامن مي زند.
به گزارش رواب��ط عمومي اتاق ایران، علي اصغر جمعه ای، ریيس 
اتاق س��منان با تاكيد بر این مساله كه دولت نمي گوید كه همه 
بخش ها آماده اند، آمادگي یك مس��اله اس��ت و ت��وان اجرا یك 
مس��اله دیگر، گفت: بخش خصوصي آماده است تا هر چه را كه 
به مصلحت مملكت اس��ت، انجام دهد، اما م��ا اكنون اجراي فاز 
دوم هدفمندي یارانه ها در بخش توليد را به مصلحت نمي دانيم.
وی با بيان این مطلب كه بيش از 80 درصد ماده هش��ت قانون 
هدفمندكردن یارانه ها در بخش توليد عملياتي نشده، افزود: این 
م��اده، 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندي یارانه ها را به بخش 

توليد اختصاص داده و نحوه صرف آن را نيز به صورت وجوه اداره 
شده و تسهيالت بانكي مشخص كرده است. جمعه ای ضمن بيان 
این نكته كه وجوه اداره ش��ده در بخش توليد شامل ماليات ها و 
تامين اجتماعي است، اعالم كرد: هيچ كدام از وجوه این دو بخش 
داده نش��د و هيچ كدام یك ریال كاهش پيدا نكرد.وی ادامه داد: 
در بحث تس��هيالت بانكي هم تنها به بعضی از واحدهایي كه در 
قب��ال ان��رژي اثرپذیر بودند، كارت اعتب��اري در قالب وام به آنها 
داده ش��د تا با این روش، بانك ما به التفاوت انرژي را به صورت وام 
بپردازد و از ماه بعد اقس��اطش را با 4 درصد س��ود دریافت كند. 
در صورتي  كه اگر كس��ي توانش را داشته باشد، از همان ماه اول 

پرداخت مي كند.

فاز دوم با حساسيت بيشتری اجرا شود
اما به اعتقاد محسن چمن آرا، بحث موجود در هدفمندی این است 
كه یارانه ها منطقي شوند. وی در همين زمينه گفت: هدفمندی 

فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان اتاق هاي بازرگاني مطرح کردند

نگرانی از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها
اشاره:

هدفمندي یارانه ها به عنوان یكي از عوامل مؤثر در روند ورود به سازمان تجارت جهاني و از الزامات آن مي باشد. ایران 
پس از 23 بار تقاضا براي عضویت به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شد و براي عضویت رسمي در آن الاقل 
به 8 سال زمان نياز است كه حدود 126 عامل اقتصادي ایران متناسب با استانداردهاي WTO )سازمان تجارت جهاني( 
تغيير یابد و كش�ورهاي بررس�ي كننده پرونده عضویت ایران این قبيل متناسب سازي ها را بپذیرند. از جمله رسيدن 
قيمتهاي ایران به سطح قيمتهاي جهاني در بسياري از كاال و خدمات با حذف یارانه ها مي باشد. در این ميان حاملهاي 
انرژي از جمله اموري است كه باید در برنامه ریزي هاي استاندارسازي مورد توجه ویژه قرار گيرد. بالطبع رساندن قيمتهاي 
حاملهاي انرژي بخش صنعت به قيمتهاي جهاني، این بخش را شدیداً تهدید مي كند و چنانچه تمهيدات در این زمينه 
اندیشيده نشود احتمال كاهش توليد و افزایش بيكاري در صنعت وجود دارد. در این زمينه فعاالن بخش خصوصي و 
نمایندگان اتاقهاي بازرگاني نگراني هایي را ابراز كرده اند كه به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 91/2/20 درج مي شود.
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كار بزرگي اس��ت و حساس��يت مربوط به خ��ود را دارد و با توجه 
به مش��كالت ناش��ي از تورم باالي موجود در كشور باید با ظرافت 
خاصي به آن نگاه شود. وی ادامه داد: بهتر بود به جاي نقدي بودن 
یارانه ها تمهيدات دیگري اندیش��يده مي شد و حيف است كه این 
پول به ص��ورت نقدي به جامعه بياید چرا كه راه هاي بهتري براي 
هدفمند كردن یارانه ها وجود دارد. چمن آرا یادآور ش��د: زحماتي 
كشيده شده، اما بيشتر باید روي آن بحث و بررسي صورت بگيرد، 

به ویژه مرحله دوم باید با حساسيت بيشتري كار شود.

حركت به سمت سقوط 
محس��ن حاجی بابا، دیگر عضو هيات نمایندگان اتاق ایران نيز در 
خصوص هدفمندی توضيح داد: اصل این است كه باید هزینه ها و 
ارقام ما واقعی شود، این یك حركت اساسی برای كشور بوده و من 
آن را قبول دارم و باید انجام شود، اما روش آن را قبول ندارم. وي 
بر این باور است كه با این روش ادامه دادن و این نحوه پول دادن 
و تامين منابع، به س��مت رشد حركت نمی كنيم. حاجي بابا افزود: 
در نتيجه وقتی فاز اول آن با چنين مش��كالتی روبه رو اس��ت، فاز 
دوم آن نيز نمی تواند مورد تایيد هر آنكه دس��تی در اقتصاد دارد، 
باشد و من به این اعتقادی ندارم كه درآمد نفت بين مردم تقسيم 

بشود، اما ارقام باید واقعی شوند.

فاز اول هدفمندی هنوز 
ارزيابی نشده 

ریي��س  حری��ری،  مجيدرض��ا 
واردات  مدیری��ت  كميس��يون 
ات��اق ایران هم اس��م این طرح را 
هدفمند كردن یارانه ها نمی گذارد 
و مي گوید: این حذف سوبسيد از 
اقتصاد است كه بسيار قابل احترام 
و صحيح بوده و من به ش��دت از 
آن حمایت می كنم. وی در همين 
زمينه توضيح داد: هدفمند كردن 
به معنای جبران و تامين مس��ائل 
و مشكالت اقشار آسيب پذیر است 
ك��ه در همه جای دنيا هم صورت 
می گي��رد، حت��ی در اقتصادهای 
كاپيتاليس��تی نيز حقوق بيكاری، 

بيمه اجتماع��ی و آموزش مجانی برای اینك��ه حداقل رفاه ایجاد 
شود، وجود دارد.حریري ادامه داد: متاسفانه این اتفاقات در كشور 
ما صورت نمی گيرد. در اینجا ما شكل یارانه را تغيير دادیم و آن را 
به صورت مس��اوی بين مردم تقسيم می كنيم؛ به همين دليل من 
اس��م این طرح را هدفمندی نمی گ��ذارم. حریری در خصوص فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها عنوان كرد: تا زمانی  كه فاز اول هدفمندی 
ارزیابی نش��ده است، چرا باید به س��راغ فاز دوم آن برویم؟ به طور 
كلي برای چه یك حركت را فاز بندی می كنند؟ برای اینكه توانایی 
كامل برای اجرای آن را ندارند و می خواهند مرحله به مرحله آن را 
ارزیابی كنند، ولی من ندیدم كه چنين ارزیابی درخصوص فاز اول 

هدفمندی صورت گيرد.

زيرساخت ها فراهم شود 
ام��ا به اعتقاد محمود دودانگه، دیگر عض��و هيات نمایندگان اتاق 
ایران، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت صنعت و معدن و 
تجارت، ساختار اقتصاد كشور، نفتي و رانتي بوده و باید كاري كنيم 
كه این ناكارآمدي ها از بين برود. وی بر این باور اس��ت كه در 50 
سال گذشته سرمایه گذاري همواره كاهشي بوده و بهره وري كافي 
را نداشته و ما هيچ وقت بهره برداري مناسبي از سرمایه گذاري مان 
نداشته ایم. دودانگه در خصوص هدفمندی تصریح كرد: هدفمندي 
یارانه ها به نوعي به بازتعریف اقتصاد كش��ور برمي گردد و تصميم 
بس��يار مباركي اس��ت. وی با بيان این مطلب كه بخش خصوصي 
هم در مرحله اول خيلي خوب كمك كرده، عنوان كرد: ما ناچار و 
ناگزیریم كه این مسير را دنبال كنيم، در غير این صورت آیندگان 
به ما معترض خواهند بود كه چرا منابعي كه باید براي نس��ل هاي 
بعدي حفظ ش��ود، صرف ناكارآمدي ها شده است. دودانگه افزود: 
بنابرای��ن دولت و بخش خصوصي باید از این روند حمایت كنند و 
با فراهم كردن زیرساخت ها، ساختار اقتصاد كشور را هدایت كنند 
و مراحل مختلف هدفمندي اجرا ش��ود؛ زیرا این یك تصميم ملي 
اس��ت. وي با بيان این مطلب كه دولت در فاز اول به طور گسترده  
ت��الش كرد ك��ه به بخش خصوصی كمك كن��د و در فاز دوم هم 
بای��د از ظرفيت ه��اي موجود براي 
كمك به بخش خصوصي استفاده 
كند، ادامه داد: به طور مثال ممكن 
اس��ت بخش��ي از ظرفيت صندوق 
توس��عه ملي به كمك هدفمندي 
یارانه ها و اجراي مناسب آن بياید تا 
ساختار توليدي و صنعتي كشور كه 
انرژي  بر است به سمت بهينه سازي 
انرژي حركت كن��د و اجراي بهتر 
هدفمندي را تس��هيل كند.وی در 
پایان توضيح داد: هر چند كه دولت 
مي تواند به اجرایی شدن این قانون 
كمك كند، اما اگر تصور كنيم همه 
ش��رایط باید آماده و مهيا باش��د تا 
مرحله دوم این قانون اجرا شود، این 
امكان هيچ وقت فراهم نخواهد شد.

محسن چمن آرا:
و  اس�ت  بزرگ�ي  كار  هدفمن�دی   
حساس�يت مربوط به خ�ود را دارد 
و ب�ا توج�ه به مش�كالت ناش�ي از 
تورم ب�االي موجود در كش�ور باید 
ب�ا ظرافت خاصي به آن نگاه ش�ود.   
بهتر بود به جاي نقدي بودن یارانه ها 
تمهيدات دیگري اندیشيده مي شد 
و حيف اس�ت كه این پول به صورت 
نقدي به جامعه بياید چرا كه راه هاي 
بهتري براي هدفمند كردن یارانه ها 

وجود دارد. 
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افزايش مشكالت با اجرای فاز دوم هدفمندی
محمد حسين روشنك، عضو هيات نمایندگان اتاق ایران و مشهد 
نيز معتقد اس��ت كه فاز اول هدفمندي نيز به درستي اجرا نشده 
اس��ت. به نظر وی، برای هدفمن��دي یارانه ها یا اصالح س��اختار 
اقتصادي كش��ور چاره اي جز تح��ول نداریم. وی این را هم گفت: 
آن چيزي كه در مجلس شوراي اسالمي تصویب شد، بسيار قانون 
خوب و حساب شده اي بود، اما اقدامي كه دولت در فاز یك انجام 
داد كه توليد و  تجارت را به طور كلي ندید و قانون را به آن شكلي 
كه باید اجرا مي  ش��د،  اجرا نكرد، یك اش��كال بزرگ بود. روشنك 
افزود: از آنجایي كه این اش��كال در اجراي فاز یك بود به نظر من 
تا آن اشكاالت برطرف نشده اجراي فاز دوم فایده اي ندارد و تنها 

بر مشكالت مي افزاید.

نگاه دولت در اجرای هدفمندی دستوری است
حميدرضا صالحی، عضو هيات نمایندگان اتاق ایران و دبير و عضو 
هيات مدیره س��ندیكای صنعت برق ایران نيز با نگاه منتقدانه خود 
به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بر این باور است كه در فاز اول 
هدفمندي، وعده های دولت مانند یارانه صنایع اجرایي نشد و قدرت 
خرید مردم افزایش پيدا نكرد. وی هدفمندی را یك جراحي بزرگ 
در اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: اما این جراحي باید توسط یك 
تيم پزشكي و جراحان خيلي قوي و با رعایت الزامات انجام می شد، 

به عنوان مثال باید حقوق ها هم همراه با باال 
رفتن هزینه ها افزایش پيدا مي كرد.صالحي 
افزود: كشورهاي دیگري مانند تركيه كه این 
كار را كرده ان��د، الزام��ات الزم را نيز رعایت 
كرده اند. این كش��ور با وجود نداش��تن نفت 
یا درآم��د آنچناني حقوق ه��ا را پله پله و به 
تناس��ب باال برد تا مردم قدرت خرید داشته 
باشند و اكنون مي بينيم كه كارمندان تركيه 
نيز از بس��ياري حقوق ها و ش��رایط دیگران 
برخوردارن��د. وی با بيان این مطلب كه نگاه 
دولت نگاه��ي دیكته اي و از ب��اال به پایين 
اس��ت، تصریح كرد: »این در حالي است كه 
اقتصاد یك علم بوده و دیكته بردار نيست. در 
ابتدا باید ای��ن موضوع را جا بيندازیم. هنوز 
بسياري از اهالي دولت به اینكه اقتصاد یك 

علم اس��ت، اعتقادی ندارند. صالحي در پایان تاكيد كرد: خيلي از 
واحدهایي كه نتوانس��تند هزینه هاي خود را تامين كنند، تعطيل 
كردند و به خارج از كش��ور رفتند یا كار خ��ود را به واردات تغيير 

دادند.
پروژه اي خوب، زمان بد!

محمد مروج حسيني، عضو هيات نمایندگان اتاق ایران و عضو هيات 
ریيس��ه اتاق كاش��ان هم با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها، گفت: پيش از شروع هدفمندی در مصاحبه اي پيش بينی 
كردم كه هدفمندي یارانه ها یا اجرا نمي شود یا مجبور خواهند شد 
متوقفش كنند و اكنون نيز به همين جا رسيده است. وی ادامه داد: 

هدفمندي پروژه بسيار خوبي است كه در موقعيت بسيار بدي انجام 
ش��د و باید در زماني انجام مي ش��د كه مشكالت تحریم را نداشته 
باشيم. خيلي خوب بود كه از دوران آقاي هاشمي رفسنجاني شروع 
مي ش��د. مروج حسيني افزود: یارانه مانند بهمني است كه هر چه 
پایين تر مي آید بزرگ تر و س��نگين تر مي ش��ود و وقتي جلوي آن 
مي ایستيد، قدرت تخریبش بيشتر مي شود. وي اشكال دیگر اجرای 
هدفمندی را این دانست  كه قرار بود تغيير و تحوالت با شيب مالیم 
پنج ساله انجام ش��ود، اما اكنون معلوم نيست چند ساله است. به 
اعتقاد مروج مساله مهم دیگر این است كه سهم صنعت داده نشد.

وی بي��ان كرد: ش��ما به عنوان مصرف كنن��ده مي توانيد موفقيت 
هد فمندي را در كيفيت نان ارزیابی كنيد. مروج نيز مانند حریری 
معتقد است كه عنوان هدفمندی یارانه ها 
غلط ب��وده و ای��ن كار در حقيقت حذف 

است و نه هدفمندي. 
وی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی 
یادآور شد: ما نمي دانيم بخش دوم یارانه ها 
چيس��ت. در بخش اول باید بودجه اي به 
تولي��د و صنعت اختص��اص مي یافت كه 
نيافت و به جای 50 درصدي هم كه قرار 
بود ب��ه مردم داده ش��ود، 100 درصد به 

مردم داده شده و كم هم آمده است.

هدفمندی و تجربه كشورهای ديگر
ام��ا به اعتقاد »س��يده فاطم��ه مقيمی« 
هدفمندی یارانه ها كار بسيار درستی بود. 
این عض��و هيات نماین��دگان اتاق تهران 
گف��ت: به هر حال در تمام كش��ورهایی كه این ط��رح را اجرایی 
كرده اند، نقاط ضعف و قوت آن مش��خص ش��ده اس��ت و ما هم 
می توانس��تيم از همان تجربيات استفاده كنيم، اما بسيار عجوالنه 

تصميم گرفته شد. 
وی افزود: ش��اید بهتر بود كه در این مقطع زمانی با این س��رعت 
اجرا نمی ش��د، اما اكنون كه خروجی مرحله اول را دیده ایم، دیگر 
 نباید به اجرای آن تحت این ش��رایط ادام��ه داد. به نظر من باید

 توج��ه كرد كه چه فش��ار اقتص��ادی اي به م��ردم مي آید. گمان 
نمی كنم كه با پرداخت یارانه ه��ای نقدی هزینه ها و مابه التفاوت 
هزینه تحميل ش��ده به مردم در اثر اجرای هدفمندی، پوش��ش 

داده شده باشد. 

محمد مروج حسيني:
 ما نمي دانيم بخش دوم 
در  چيس�ت.  یارانه ه�ا 
بخش اول باید بودجه اي 
صنع�ت  و  تولي�د  ب�ه 
اختص�اص مي یافت كه 
نياف�ت و ب�ه ج�ای 50 
درص�دي هم ك�ه قرار 
بود به مردم داده شود، 
100 درصد به مردم داده 
ش�ده و ك�م ه�م آمده 

است.
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عضو هيأت رئيسه انجمن شركت هاي ساختماني: 

420 هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده
 50 شهر ايران ساخته مي شود 

ب��ا توجه ب��ه این كه در 50 ش��هر ایران 
ح��دود 72 هزار هكتار مس��احت بافت 
فرس��وده محاس��به شده اس��ت بخش 
خصوص��ي طي 10 س��ال آین��ده 420 
ه��زار واحد مس��كوني در ای��ن بافت ها 
مي س��ازد. مهندس جواد خوانس��اري � 
انجمن شركت هاي  عضو هيأت رئيس��ه 
س��اختماني �  در گفتگ��و با  خبرگزاری ایس��نا،  ب��ا بيان این كه 
بازس��ازي 72 هزار هكتار مساحت بافت فرسوده از برنامه هاي این 
ش��ركت اس��ت، اظهار كرد: در طي نشس��تي با معاون وزیر راه و 
شهرس��ازي قرار است بافت فرس��وده حدود 50  شهر كشور مورد 
بازس��ازي قرار گيرد. وي ادامه داد: بر این اس��اس ظرف 10 سال 
آینده حدود 72 هزار هكتار بافت فرس��وده كش��ور كه بر طبق آن 
س��االنه 420 هزار واحد مس��كوني نوسازي مي ش��ود. خوانساري 
با بيان این كه ش��ركت عمران و بهسازي ش��هري ایران قرار است 
چارچوب ها و اطالعات بافت فرس��وده این 50 ش��هر را در اختيار 
بخش خصوصي قرار دهد، گفت: در نوسازي این بافت هاي فرسوده 
باید چندین قطعه به صورت تجميع یافته مورد ساخت وساز قرار 
گيرد لذا باید اطالعات جامع از زمين ها قبل از آغاز كار در اختيار 
ما قرار گيرد.عضو هيأت رئيسه انجمن شركت هاي ساختماني بيان 
كرد:  در طي روندس��ازي قطعات تاسيس��ات زیربنایي این بافت ها 
تغيير مي كند لذا ش��ركت مادر تخصصي عمران بهس��ازي شهري 
ای��ران قرار اس��ت اطالعات جامعي را از ای��ن بافت ها طي 10 روز 
آین��ده در اختيار ما قرار دهد. وي با تاكيد بر این كه بدون مطالعه 
قبلي امكان ش��روع كردن این پروژه نيس��ت، تصریح كرد: معاون 
وزیر راه و شهرسازي تعهد كرده است اطالعات كافي را در اختيار 
ما قرار دهد و انجمن شركت هاي ساختماني نيز براساس امكاناتي 
كه دولت براي ساخت و ساز در اختيار بخش خصوصي مثل جواز 
و وام قرار مي دهد، برنامه ریزي و كار را ش��روع كنيم. خوانس��اری 
در پایان گفت: پيش از این، مذاكراتی در این زمينه با ش��هرداریها 
داشتيم و در طی جلس��ه ای با كيان پور معاون وزیر، ساخت 420 
هزار واحد مسكونی در بافتهای فرسوده 50 شهر ایران مورد بحث 

و گفتگو قرار گرفته است. 

رييس سازمان نظام مهندسی اعالم كرد
تخلف 2 درصدی در ساخت و سازهای كشور

 ریيس سازمان نظام مهندسی در حاليكه تفاهمنامه پياده سازی 
نظام جامع بيمه های تخصصی مهندس��ی ساختمان و شهرسازی 
را با بيمه مركزی و بيمه ایران امضاء می كرد، گفت: در دو درصد 
س��اخت و س��ازهای كش��ور تخلف صورت می گيرد. سيدمهدی 
هاش��می در مراس��م امضای تفاهم نامه پياده س��ازی نظام جامع 
بيمه های تخصصی مهندسی س��اختمان و شهرسازی در گفتگو 

با خبرگزاری فارس افزود: 16 س��ال است كه اجرای قانون نظام 
مهندسی س��اختمان از سوی مجلس مصوب ش��ده اما عملياتی 
نش��ده است. وی ادامه داد: با امضای تفاهم نامه ای كه امروز ميان 
سازمان نظام مهندسی، بيمه مركزی و بيمه ایران امضاء می شود 
ساختمان های دارای بيمه نامه تا 10 سال در مقابل حوادث بيمه 
خواهند بود. وی با بيان این كه هدف این تفاهم نامه تامين منافع 
مردم و ارتقای كيفيت ساخت وساز است، گفت: امروز دیگر بيمه 
یك موضوع تشریفاتی نيس��ت بلكه در بخش هایی بيمه اجباری 
شده و حتی در مورد ساختمان نيز ایده اصلی همين بوده است. 

زمان بهره برداری از سد  گتوند
وزیر نيرو از آغاز بهره برداری از سد گتوند در روز سوم خردادماه 
س��ال جاری خبر داد.مجيد نامجو در نشس��ت مشترك مدیران 
وزارت ني��رو با ریيس و اعضای كميس��يون كش��اورزی مجلس 
ش��ورای اس��المی، در گفتگو با پایگاه خب��ری وزارت نيرو گفت: 
س��د بزرگ گتوند در یك ماه آینده به بهره برداری می رسد. وی، 
اس��تفاده 12 هزار ميليارد ریالی از م��واد 10 و 12 قانون بودجه 
را از جمله این دس��تاوردها بویژه در بخش تامين آب كشاورزی 
عنوان كرد و گفت: در س��ال گذش��ته همچنين حدود پنج هزار 
ميلي��ارد ریال از ظرفيت ماده 36 قانون بودجه برای س��د گتوند 
ب��ه منظور تهاتر ب��ا قرارگاه خاتم االنبياء اس��تفاده ش��د كه این 
دس��تاوردها با همكاری و تعامل وزارت نيرو با نمایندگان مجلس 
حاصل ش��ده است. وی سپس فروش گسترده اوراق مشاركت به 
منظور تامين منابع مالی پروژه های صنعت آب و برق را به عنوان 
یكی از فعاليت های ویژه وزارت نيرو در س��ال گذش��ته خواند و 
گف��ت: پارس��ال درمجموع بيش از 20 هزار ميلي��ارد ریال اوراق 
مشاركت در بخش آب در وزارت نيرو به فروش رسيد. وزیر نيرو 
به مصوبه خوب بند دو قانون بودجه در س��ال گذشته اشاره كرد 
و گفت: مازاد درآمدهای نفتی كمك زیادی به بخش آب كش��ور 
كرده اس��ت و بيش از دو هزار روس��تا با همين كمك آبرس��انی 
ش��د.وزیر نيرو در ادامه از آغاز عمليات اجرایی س��د بختياری در 
آین��ده نزدیك به عنوان یكی از طرح های بزرگ در س��ال جاری 
یاد كرد و گفت: استفاده از ماده 33 به صورت در اختيار گذاشتن 
ام��وال در اختي��ار وزارت نيرو با پيمان��كار راه تامين منابع مالی 
این طرح بزرگ اس��ت. به گفته وی، در زمان كنونی بس��ته ای با 
بيش از 10 ميليارد دالر اعتبار با چينی ها توافق ش��ده اس��ت تا 
از فاینانس چين اس��تفاده و ش��بكه های آبياری و زهكشی پایين 
سدها انجام شود و ریيس جمهوری نيز به شدت در حال پيگيری 

این موضوع است.
 

یك كارشناس با اشاره به طرح ویژه مسكن:

به جاي توسعه محدوده شهر از ظرفيت بافت فرسوده 
استفاده شود

یك كارش��ناس مسكن با اش��اره به اینكه بهتر است دولت براي 
حل مش��كل مس��كن از ظرفيت هاي بافت فرسوده استفاده كند، 
گفت: اكنون اس��تان تهران به یك ميليون واحد مس��كوني براي 
تامي��ن تقاضاهاي موجود نياز دارد این در حالي اس��ت كه حدود 
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300 ه��زار واحد مس��كوني خالي از س��كنه در داخل تهران نيز 
موجود است. در گفتگو  با خبرگزاری ایسنا،  احمدرضا سرحدي 
با اش��اره به این كه طرح ویژه مس��كن در حد یك پيشنهاد است 
و به مرحله اجرا نرس��يده اس��ت، اظهار كرد: اگر دولت بنا دارد 
براي حل مش��كل كمبود مسكن در كالنش��هرها اقدام به توليد 
مسكن كند بهتر اس��ت از ظرفيت موجود در بافت هاي فرسوده 
اس��تفاده كند. وي با اش��اره ب��ه این كه ده ها ه��زار هكتار بافت 
فرسوده در كالن ش��هرها وجود دارد، اضافه كرد: دولت مي تواند 
با در نظر گرفتن طرح آمایش س��رزمين در بافت هاي فرس��وده 
اقدام به توليد واحدهاي مسكوني كند. سرحدي در ادامه با بيان 
این كه هرگونه توسعه محدوده شهرها نامعقول و نامطلوب است 
و عواقب گراني خواهد داش��ت، گفت: بافت هاي فرس��وده هم از 
نظر فيزیكي و هم اجتماعي مش��كالتي را ایجاد كرده اس��ت اما 
دولت تمایل ندارد روي بافت هاي فرس��وده س��رمایه گذاري كند 
این در حالي  است كه نوسازي این بافت از هر نظر به نفع جامعه 

و اقتصاد كالن است.

نخستين همايش ملي مهندسي تخريب در صنعت 
ساختمان

عمليات تخریب در بس��ياري از فعاليتهاي س��اختماني به عنوان 
اولين و حساس ترین بخش از عمليات اجرایي مي باشد. متاسفانه 
ط��ي س��الهاي اخير آمار حوادث صنعت س��اختمان در كش��ور 
نمایانگر آنس��ت كه تخریبهاي غير اصولي، تبعات و آس��يب هاي 
جاني و مالي سنگيني را به همراه داشته است. مساله قابل تأمل 
اینجاست كه حوادث مذكور در تخریب ساختمانهاي یك یا چند 
طبقه، بروز نموده اند و در آینده اي نزدیك، عمر مفيد ساختمانها 
با تعداد طبقات بيش��تر و حتي با اس��كلتهاي سازه اي گوناگون 
رو ب��ه پایان ب��وده، كه در صورت عدم آمادگي، چاره اندیش��ي و 
پيش بين��ي تمهي��دات الزم در این زمينه، صنعت س��اختمان با 
چالش��ي اساس��ي رو به رو خواهد شد. نخس��تين همایش ملي 
مهندس��ي تخریب در صنعت ساختمان، در تاریخ 25 خردادماه 
1391 در محل دانشگاه صنعتي اميركبير با هدف تقویت رویكرد 
 و نگ��رش مهندس��ی و مدیریتی به تخریب و آس��يب شناس��ي 
وضع موجود و ارائه راهكارهاي علمي، كاربردي و اجرایي برگزار 

خواهد شد.

 اولين كنفرانس ملی صنعت بتن
اولي��ن كنفرانس مل��ی صنعت بت��ن 4 و 5 خرداد م��اه 1391 
توس��ط مرك��ز بين المللي عل��وم و تكنولوژي پيش��رفته و علوم 
محيطي در ش��هر كرمان برگ��زار می ش��ود. محورهاي همایش 
عبارتن��د از: تعمير، تقویت و بهس��ازي لرزه اي س��ازه هاي بتني، 
طراح��ي و اجراي س��ازه هاي بتني، فناوریه��اي نوین در صنعت 
بتن، افزودني ها و مواد كمكي در صنعت بتن، دوام بتن و توسعه 
پایدار، توليد و كاربرد س��نگدانه ها در بتن، انواع سيمان و نقش 
آنها در توسعه پایدار، مدیریت كنترل كيفي در صنعت سيمان و 

بتن، ماشين آالت صنعت بتن.

ساخت مسكن های 15 طبقه ای در تهران
رئيس اتحادیه كش��وری مشاوران امالك با بيان این كه واحدهای 
مسكونی در طرح ویژه مسكن در ساختمان های 15 طبقه احداث 
می ش��ود، گفت: قيمت این واحد ها 30 الی 40 درصد پایين تر از 
قيمت واحد های مس��كونی موج��ود در آن منطقه خواهد بود. به 
گ��زارش كارآمدنيوز،  مصطفی قلی خس��روی با بيان این كه طرح 
ویژه مس��كن در تكميل طرح مس��كن مهر، مسكن خود مالك و 
بافت فرس��وده اجرا می ش��ود، اظهار كرد: این طرح برای اقشاری 
غير از متقاضيان مس��كن مهر در كالنشهر ها اجرا می شود. رئيس 
اتحادیه كشوری مشاوران امالك در ادامه با بيان  این كه ساماندهی 
معامالت امالك و مستغالت را نيز پيگيری می كنيم، اضافه كرد: 
مس��كن ویژه در س��اختمان های 15 طبقه ب��ا امكاناتی بيش از 
مس��كن مهر ساخته می شود، تا نياز س��ایر دهك های جامعه در 
بخش مسكن را برآورده كند. وی با اشاره به این كه این واحدهای 
مس��كونی در مناطق حكيميه، چبتگر و اكباتان ساخته می شود، 
تصری��ح كرد: قيم��ت این واحد ها 30 ال��ی 40 درصد پایين تر از 
قيمت واحد های مس��كونی موج��ود در آن منطق��ه خواهد بود.
خس��روی در ادامه به تاثير اجرای این ط��رح بر كاهش قيمت ها 
اش��اره و اظهار كرد: ب��ا افزایش عرضه  در پ��ی تحویل واحد های 
مسكن مهر قيمت اجاره بها در سال جاری افزایش پيدا نمی كند.

معاون وزیر راه خبر داد
تكميل بزرگراه سيرجان بندرعباس تا پايان سال

مدیرعامل ش��ركت س��اخت با اش��اره به تكميل 254 كيلومتر 
از پ��روژه 324 كيلومت��ری بزرگ��راه س��يرجان-بندرعباس، از 
 تكمي��ل 70 كيلومتر باقی مانده تا پایان س��ال خبر داد و گفت:
 س��االنه 20 ميليارد تومان به این پروژه تزریق ش��ده است.سيد 
احم��د صادقی در گفتگو ب��ا خبرگزاری فارس درب��اره عمليات 
اجرایی احداث بزرگراه س��يرجان � بندرعباس اظهار داشت: این 
مس��ير بزرگراهی تا قب��ل از دولت نهم همان ج��اده ای بود كه 
پيش از انقالب س��اخته ش��ده و دارای ع��رض 9 متر و یك باند 
رفت و یك باند برگش��ت بود. وی ادامه داد: از س��ال 1384 كه 
س��فر استانی دولت آغاز شد، دولت مصوب كرد كه این مسير به 
بزرگراه تبدیل ش��ده و ظرف 4 سال ساخته شود. صادقی ادامه 
داد: قبل از مصوبه دولت، تبدیل این راه اصلی به بزرگراه س��الی 
ی��ك تا دو ميليارد تومان اعتبار داش��ت اما پ��س از آن مصوبه، 
س��االنه بيش از 20 ميليارد تومان ب��ه این پروژه اختصاص پيدا 
كرد. مدیر عامل ش��ركت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و 
نقل با اش��اره ب��ه اینكه طول پروژه 324 كيلومتر اس��ت، یادآور 
ش��د: تاكنون 254 كيلومتر از این مح��ور در قطعات مختلف به 
صورت بزرگراه س��اخته ش��ده و نزدیك به 70 كيلومتر آن باقی 
مانده اس��ت. معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بيان اینكه بيش از 
200 كيلومت��ر این پروژه در حوزه اس��تان هرم��زگان و بقيه در 
حوزه استان كرمان است، تأكيد كرد: این70 كيلومتر باقی مانده 
در قالب چند قطعه در حال انجام اس��ت و حداكثر تا پایان سال 

جاری به بزرگراه تبدیل خواهد شد. 
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ب��ا توجه به این كه CMMS ش��اخه ای از فن آوری اطالعات 
است كه به گونه ای تخصصی در مدیریت نت ماشين آالت معنا 
 IT می یابد، الزم اس��ت نخس��ت بدانيم كه فن آوری اطالعات

دارای چه تعاریف ویژگی هایی است.
تعریف : فن آوری اطالعاتIT معموالً به كليه فن آوری هایی 
اشاره دارد كه در پنج حوزه جمع آوری، ذخيره سازی، پردازش، 

انتقال و نمایش اطالعات كاربرد دارند.
تعریف : ف��ن آوری اطالعاتIT به مطالعه، طراحی، توس��عه، 
پياده سازی، پشتيبانی یا مدیریت سيستم های اطالعاتی مبتنی 
بر رایان��ه، خصوصا برنامه ه��ای نرم افزاری و س��خت افزار رایانه 

می پردازد.
فن آوری اطالعاتIT از چهار عنصر اساس��ی شامل انسان، ساز 
و كار، ابزار، ساختار تشكيل شده است، به طوری كه در این فن 
آوری ، اطالعات از طریق زنجيره ارزش��ی كه از به هم پيوستن 
این عناصر ایجاد می ش��ود جریان یافته، پيوسته تعالی و تكامل 

سازمان را فرا راه خود قرار می دهد: 

حوزه های فن آوری اطالعات عبارتند از :
• مدیریت اطالعات

• پياده سازی شبكه های رایانه ای
• مهندسی رایانه

• طراحی سيستم های پایگاه داده
• مدیریت سيستم های اطالعاتی

 MISسيستم های اطالعاتی مدیریت •

• مدیریت سيستم ها
• امنيت

• مدیریت خدمات فن آوری اطالعات
 بدی��ن ترتي��ب، می ت��وان نتيجه گيری ك��رد كه ب��ه كار گيری 
 CMMS  فن آوری اطالعات در مدیریت نت ماشين آالت كه در
تبلور می یابد، فقط به معنای استفاده از نرم افزار، رایانه و شبكه 

نيست.
برای پياده س��ازی CMMS در امور نت ماش��ين آالت عمرانی 
و  راهس��ازی الزم اس��ت تمام و یا بخش��ی از كاره��ای كه در 
ارتب��اط با ف��ن آوری اطالعات تعریف ش��ده اس��ت در بس��تر 
 Planned Basedیك��ی از الگوه��ای نت مبتن��ی ب��ر برنام��ه
بدی��ن گون��ه اس��ت  پياده س��ازی ش��ود؛ و   Maintenance
CMMS ك��ه پيك��ره بن��دی مدیری��ت ن��ت برمبن��ای رایان��ه 

  )Computerized Maintenance Management System(
شكل می گيرد.

بنابرای��ن، برخ��الف برخ��ی پنداره��ای رای��ج CMMS یكی 
 از الگوه��ای مدیری��ت نت نيس��ت بلكه ابزاری اس��ت كه با به

  –  كار گي��ری آن در یك��ی  از نظام های نت مبتن��ی بر برنامه 
نظام نت پيش گيرانه Preventive Maintenance یا نظام 
ن��ت پي��ش بينان��ه PdM(predictive Maintenance( و  یا   
 )PaM(Proactive Maintenance نظام ن��ت كنش گرانه 
می توان به توسط آن جمع آوری، ذخيره سازی، پردازش، انتقال 
و نمای��ش اطالعات را با اس��تفاده از نرم افزار، رایانه و ش��بكه؛ 

امكان پذیر ساخت.

 CMMS  پياده سازی  
در مديريت نت ماشين آالت راهسازی و معدنی

مهندس حسین انصافپور

چكيده : هنگامی كه از فن آوری اطالعات و پياده سازی CMMS  در مدیریت نت ماشين آالت  سخنی به ميان می آید،  ناخود 
آگاه  اندیش�ه گزینش نرم افزار مناس�بی كه بتواند پاس�خ گوی نيازهای نت ماشين آالت باش�د؛ به ذهن ما راه می یابد. اما آیا 

گزینش نرم افزار مناسب خود پاسخی مناسب است؟
 فن آوری اطالعات و پياده س�ازی CMMS در نت ماش�ين آالت اكنون در نخستين گام های خود بر مبنای نگرشی سيستمی 
و مهندس�ی اس�ت. همانند تمامی موضوع هایی كه مهندس�ی نت   ماش�ين آالت باید از دیگر دانش های مهندسی فراگيرد و 
بكاربندد، جایگاه واقعی  فن آوری اطالعات در مدیریت نت ماش�ين آالت نيز باید به درس�تی مورد تحليل قرار گيرد. در این 
نوش�تار می كوش�يم روشن سازیم كه برای اس�تقرار یك نظام مهندسی نت ماش�ين آالت متكی بر فن آوری اطالعات در چه 

بسترسازی هایی باید صورت گيرد و فن آوری اطالعات در كدام یك از الگوهای مهندسی نت كارآیی بيشتری دارد



CMMS به مثابه یك سيس��تم، مفه��وم برنامه ریزی را درخود 
نهفته دارد بنابراین، نمی توان این سيستم را در سازمانی كه در آن 
BM( نت مبتنی بر روش های س��نتی و یا نت مبتنی برشكست

Breakdown Maintenance( وجود دارد، پياده سازی كرد.
هنگام��ی كه درب��اره نظام مدیریت نت و یا نظ��ام نت مبتنی بر 
رایانه سخن می گویيم، به روشنی از نظام یا سيستم سخن گفته 
ایم و این بدان معنا اس��ت كه امور ماشين آالت ) بویژه مدیریت 
نت ( باید با  تكيه بر نگرش سيستمی سازمان یابد. بر مبنای این 
دیدگاه، نت ماشين آالت و به تبع آن مدیریت  نت زیر سيستمی 
از كل سيس��تم یك شركت/س��ازمان كاربر ماشين آالت است و 
برای آن كه بتواند به درس��تی وظایف خود را به انجام برس��اند 
باید با س��ایر فرآیندهای موجود شركت شامل فرآیندهای اصلی 
مدیریت س��رمایه، مدیریت بهره برداری، مدیریت پش��تيبانی و 
همچني��ن، مدیریت فن آوری اطالعات ارتباطی متقابل داش��ته 

باشد.
بنابراین، ایجاد زیر س��اخت هاي مدیریتي و تش��كيالتي در یك 
شركت كاربر ماشين آالت و وجود روابط تعاملي بين فرآیند های 
مختلف آن است كه با استفاده از فن آوري اطالعات و بكارگيري 
 CMMS نيروي انس��اني آموزش دیده در یك ش��بكه ارتباطی

سامان مي یابد .
 CMMS پرس��ش این اس��ت كه چگونه نتایج حاصل از كاربرد
می تواند در تصميم گيری های مدیریتی نقشی جدی ایفا نماید؟ 
چگونگی پياده سازی مدیریت نت ماشين آالت است كه می تواند 
به این پرس��ش پاس��خ دهد. بدی��ن منظور بای��د ببينيم كه در 
ای��ن رابطه كداميك از الگوهای مدیریت نت ماش��ين آالت مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
مدیریت نت ماشين آالت در ماهيت خود یك كار خدماتی است 
كه باید با كيفيتی مناسب ارائه شود به گونه ای كه از یك طرف 
ماشين آالت را از دیدگاه مدیریت دارایی سازمان چنان نگهداری 
نماید تا با اس��تهالك بهينه، بت��وان از آن ها در پروژه های دیگر 
استفاده كرد و یا در زمان نياز با قيمت مناسب به فروش رسانيد.
از طرف دیگر مدیریت نت، باید ماشين آالت را با چنان كيفيتی 
آماده به كار نگاه دارد كه در زمان درخواس��ت بكارگيری آن ها 

در این یا آن پروژه در دسترس باشند.
انطباق مدیریت نت ماش��ين آالت با اس��تاندارد مدیریت كيفيت 
ISO9000 می توان��د در ای��ن راس��تا به ما كم��ك كند. چرخه 
دمينگ PDCA الگوی عمومی نگرش سيستمی در پياده سازی 
مدیریت كيفيت ISO9000 اس��ت. به جرات می توان گفت كه 
هرگاه نظام كيفيت یك شركت توليدی و یاخدماتی نتواند بطور 
كام��ل مراحل این چرخ��ه را طی نماید، وج��ود نظام مدیریت 

كيفيت در آن شركت معنایی نخواهد داشت. 
خوش��بختانه در سال های بكارگيری چرخه دمينگ در امور نت 
ماش��ين آالت مورد توجه قرار گرفته است. براساس این چرخه، 
مدیری��ت نت را باید برنامه ریزی ك��رد، مطابق برنامه اجرا كرد، 
نتایج اجرا را مورد بررس��ی و  تحليل قرار داد و با اصالح عيب ها 

و نقص ها، كيفيت خدمات نت را بهبود بخشيد.
 مایل��م بدین نكته مه��م تاكيد جدی نمایم ك��ه در این چرخه 
Act  ناظر به انجام یك اقدام اصالحی اس��ت، كه در اثر تحليل 
وارس��ی )Check( كار انجام ش��ده )Do( براساس یك برنامه 

)Plan(  می باشد .

در بحث م��ا اگر اقدام اصالحی Act به یك اقدام اصالح كننده 
Corrective Action برای پيشگيری از بروز عيب های ایجاد 
ش��ده در مدیریت نت ماشين آالت تعبير شود، این چرخه بدون 

بهبود مستمر پيوسته تكرار خواهد شد !
اق��دام   ،ISO9000 كيفي��ت  مدیری��ت  دی��دگاه  از  ام��ا 
اصالح��ی)Action( ن��ه تنها اقدامی اس��ت كه ب��رای اصالح  
Correction عي��ب ی��ا خرابی كه واقع ش��ده اس��ت صورت 
  )Root Cause Analysis )RCA می گي��رد، بلك��ه ش��امل
تحليل ریش��ه ای خرابی است با این هدف كه علت ایجاد كننده 
خرابی حذف شده؛ تكرار نگردد. دراین ارتباط به نظر می رسد كه 
الگوی مدیریت نت كنش گرایانه از سایر الگوها مناسب تر باشد .
 CMMS با PDCA اما چه ارتباط�ی بين چرخه دمينگ

وجود دارد ؟
چرخ��ه دمينگ  PDCA الگ��وی مدیریت اجرای��ی نظام نت 

ماشين آالت است .
هرگاه تشكيالت و نظامات اجرایي سازمان را به مثابه زیرساختار 
و س��اختارهاي مربوط به پيكره بندي یك شركت فرض نمایيم 
فن آوری اطالعات براس��اس تعاریفی كه در ابتدای این نوش��تار 
بيان كردیم،  به عنوان ش��بكه عصبي آن محس��وب مي ش��ود. 
ارتب��اط ارگاني��ك بين مدیری��ت اجرایی و مدیری��ت اطالعات 
س��ازمان اس��ت كه می تواند، س��ازمان را قادر نماید كه در یك 
نظام رقابتی كس��ب و كار به فعاليت خود ادامه دهدو به  اهداف 

خود دست یابد . 
نظام مدیریت نت برمبنای رایانه ) اطالعات( CMMS به عنوان 
یكی از شاخه های فن آوری اطالعات سازمان، با انتخاب یك نرم 
افزار تخصصی نت ماشين آالت عمرانی، راهسازی و معدنی همراه 
با سخت افزارها و نيروی انسانی آموزش دیده و توانایی كه بتواند 
تحت وب یا تحت ش��بكه اینترانتی داده ها/ اطالعات ویا گزارش 
های مرتبط را به مراكز تعریف ش��ده مدیریت نت ارسال نماید، 
در واقع تامين كننده این سيس��تم عصبی است مدیریت اجرایی 
نت اس��ت  ك��ه در تركيبی ارگانيك با چرخ��ه دمينگ می تواند 
به بهبود مس��تمر نظام مدیریت نت یاری رس��اند . بر این مبنا، 
چرخه اطالعات مدیریت نت تحت عنوان نظام پيمایش اطالعات               
SPI(System Planning Information( ب��ه ش��رح زیر 
بيان می گردد كه ش��امل برنامه ریزي ب��راي ایجاد گزارش هاي 
 )MRP(Management Report Planning مدیریت��ي 
 اس��ت تا مش��خص نماید كه آیا برنامه بر اس��اس شاخص هاي
ش��ده  تعيي��ن   )KPI(Key Performance Indicators
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توسط مدیریت نت ماش��ين آالت به اهداف خود رسيده است یا 
نه . 

 فرآین��د تولي��د ای��ن اطالع��ات مجموع��ه، جم��ع آوري داده ه��ا 
 )Data Processing( داده ه��ا  پ��ردازش   ،  )Data Gathering( 
اطالع��ات تحلي��ل  و  آوری  پدی��د  درنتيج��ه   و 
Information Making(    را درب��ر م��ی گي��رد كه  باید به 
تهي��ه و تدوین گزارش هایي طراحي ش��ده مرتب��ط با مدیریت 
 بيانجام��د.  توس��ط گزارش ه��ا ی گوناگون اس��ت كه  وارس��ي

 Check  در چرخه دمينگ امكان پذیر می گردد .
مساله مهم این است كه هرگاه نظام اطالعات مدیریت نت 
كه در CMMS پياده س�ازی می گردد، به گونه ای طراحی 
نشده باش�د كه خروجی های آن كه شامل گزارش هایی با 
رده  های مختلف مدیریتی اس�ت، منجر به اقدام اصالحی 
Act یا پدیدآوری بهبود در الگوی مدیریت نت س�ازمان 
نش�ود، تمام�ی یا بيش�تر اطالعات توليد ش�ده توس�ط 
نرم اف�زار مدیریت نت  بيه�وده )Garbage( خواهد بود. 
بدی��ن ترتي��ب، در چرخ��ه دمينگ، انج��ام اقدام��ات اصالحی 
)Act( ب��ه كم��ك گزارش ه��ای مدیریتی نت ن��ه تنها موجب 
بهبود مس��تمر می ش��ود؛ بلكه این امكان را فراهم می سازد كه 
بواس��طه بهبودهای حاصل شده در دستيابی به اهداف سازمان، 
برنامه ریزی های )Planing(  انجام ش��ده نيز متناسب با ارتقای 

اهداف تغيير نمایند . 
 SPI و PDCA در نقطه اشتراك  چرخه های  A درشكل باال
قرار گرفته اس��ت. فلش دو س��ر، درباال ارتباط بين P درچرخه 
دمين��گ و برنامه ریزی گزارش هاي مدیریتي MRP را درچرخه 
SPI درباره نتایجی كه باید بواس��طه اجرای P حاصل آید نشان 

می دهد .
همچني��ن؛ فلش دوس��ر پایين  ارتباط بين گ��زارش هاي تهيه و 
تدوین شده RM كه از پردازش داده های ناشی از اقدامات  انجام 
شده Do در چرخه دمينگ حاصل می گردد را مشخص مي كند .

  نتيجه گيری :
بس��تر  ب��ر  ك��ه  ماش��ين آالت  ن��ت  اجرای��ی  مدیری��ت   .1 
ن��ت  برنام��ه  ب��ر   مبتن��ی  مدیری��ت  الگوه��ای  از   یك��ی 
 Planned Based Maintenance س��امان یافت��ه باش��د؛ 
در تركيب��ی ارگاني��ك با مدیری��ت اطالعات نت ك��ه به عنوان 
ش��اخه ای از فن آوری اطالعات محسوب می شود پيكره بندی   
پياده س��ازی CMMS را در یك س��ازمان كاربر ماش��ين آالت 

پدی��د می آورد. این پيكره بن��دی بكارگيری یك نرم افزار كامال 
تخصصی ماشين آالت عمرانی، راهسازی و معدنی و عناصر اصلی  
فن آوری اطالعات شامل انسان، ساز و كار، ابزار و ساختار را در 

بر می گيرد.
2. ب��ا توجه به این كه تحليل ریش��ه ای خراب��ی برای حذف آن 
در الگ��وی مدیریت نت كنش گرانه PaMتعریف می ش��ود كه 
ناظر به بهبود مس��تمر در مدیریت نت ماش��ين آالت می باش��د،   
پياده س��ازی CMMS در این الگو اثر بخش��ی بيشتری خواهد 
داش��ت. اطالعات و یا گ��زارش های خروج��ی از CMMS به 
صورتی بس��يار جدی می توانند در تحليل ریش��ه ای خرابی ها و 
همچنين علت انحراف از ش��اخص ه��ا و معيارها نقش مهمی را 

ایفا نمایند.
3. پياده س��ازی CMMS حتی اگ��ر بهترین نرم افزار تخصصی 
ماشين آالت عمرانی و راهس��ازی را به خدمت گرفته باشد و در 
بس��تر سخت افزاری بسيار مناسبی ارائه گردد؛ بدون استفاده از 
نيروهای انس��انی با تحصيالت مرتبط و آموزش دیده و یك زیر 
ساخت مهندسی ش��ده فن آوری اطالعات كه تمامی حوزه های 

فعاليت آن را در بر گيرد نمی تواند موفقيت آميز باشد.
4. بای��د همواره به خاطر داش��ت كه مدیریت نت ماش��ين آالت 
زیر سيس��تمی اس��ت از سيس��تم مدیریت یك شركت/سازمان 
كاربر ماش��ين آالت، بنابراین بدون روابط تعاملی با مدیریت های 
CMMS بهره برداری، پشتيبانی و فن آوری اطالعات پياده سازی

امكان پذیر نخواهد بود.
5. تعریف هدف ها و ش��اخص های قاب��ل اندازه گيری مرتبط با 
مدیریت نت ماش��ين آالت اس��ت كه می تواند اطالعات خروجی 
CMMS را به گونه ای در جهت بهبود مس��تمر مدیریت نت در 

برنامه ریزی و اجرا هدایت نماید.

جناب آقای مهندس هدايت اهلل  نورانی  پور
مديرعامل محترم شركت سايول

با دریغ و تاس�ف خبر درگذش�ت م�ادر بزرگوارآنجناب 
را دریاف�ت کردیم  این مصیب�ت بزرگ را به جنابعالی و 
خانواده محترم تسلیت عرض  نموده برای آن مرحومه 
غلو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت 

می نماییم.
هيات مديره و بازرسان انجمن شركت های ساختمانی

در به��ش���ت  آرزو  ره یاف���ت�ن
ه�ر نفس ش�هدی به ساغرداش�تن
نیس�ت هرگ�ز در ح�د و ان�دازه ای
داش�تن م�ادر  لحظ�ه  ی�ک  ل�ذت 
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شركت در نمايشگاه های بين المللی
 ابزاری  برای بازاریابی 

كاال  و صدور خدمات فنی و مهندسی
نخس�تين گردهمایی رس�می شركت فوژان راهبران با ش�عار »همگام با شما تا نمایشگاه آلمان« 
كار خود را آغاز كرد و به بررسی راهكارهای توسعه روابط تجاری ایران با كشورآلمان در آستانه 

برگزاری نمایشگاههای سال 2012 آلمان پرداخت.
در ابتدای این جلس�ه دكتر ابوالحسن رامين فر رئيس هيات مدیره شركت فوژان راهبران ضمن 
خيرمق�دم ب�ه مهمانان داخلی و خارجی عنوان كرد: ما بخش�ی از بدنه اقتصاد هس�تيم كه قصد 
دارند راههای هموار و ناهموار كش�ور را برای توس�عه هموار كند.  سخنران بعدی مهندس پرویز 
ش�ریفی مدیر كل كش�ورهای حوزه اروپا و آمریكا در اتاق بازرگانی و صنایع ایران بود كه درباره 
راهكارهای توس�عه اقتصادی فيمابين كش�ورهای اروپایی مخصوصا آلمان و ایران سخن گفت و 
اف�زود: در یادآوری ارتباط فرهنگ ایرانی و آلمانی اش�اره به همدلی گوته با حافظ كافی اس�ت، 
متاس�فانه نقش كش�وری مانند آلمان در س�الهای اخير در اقتصاد ایران كمرنگ ش�ده است كه 
اگر برای كم ش�دن ارتباطات چاره ای اندیش�يده نش�ود بازاری كه متعلق به آلمان بوده توس�ط 
كش�ورهای دیگر اش�غال می ش�ود. آلمان با 350 هزار كيلومترمربع مس�احت و 82 ميليون نفر 
جمعيت درآمد سرانه ای حدود 36 هزار دالر دارد و بر اساس آمار سال 2010 حدود 1/08 ترليون 
دالر واردات در مقابل 1/27 ترليون دالر صادرات داش�ته اس�ت. درس�ال  2010 از كل واردات و 
صادرات مربوط به آلمان، این كشور حدود  5.46 ميليارد دالر صادرات به ایران و 1/133 ميليارد 
دالر واردات از ایران داش�ته است كه این حجم روابط تجاری چيز بایسته ای نيست و باید تالش 
ش�ود با جایگزین كردن سياس�ت اقتصادی به جای اقتصاد سياس�ی به بهبود روابط بين این دو 
كشور اقدام كنيم. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی سعی دارد ضمن حفظ اصولی 
كه همه به آن معتقد هس�تند تراز تجاری را بهبود بخش�د كه این امر می تواند از طریق ش�ركت 
 در نمایش�گاههای خارجی، معرفی امكانات داخلی و ارائه مش�اوره برای تسهيل كار تّجار باشد. 

در ادامه خانم فلورانس ش�لبرگ معاون امور بين الملل ش�ركت نمایش�گاهی دورس�لدرف، آقای 
هلموت كنور مدیر امور بين المللی شركت نمایشگاهی بين المللی هانوفر و آقای الرس هایده مدیر 
امور بين الملل نمایش�گاه های كلن به معرفی ویژگی های مجموعه شركت-نمایش�گاه های آلمان 
پرداختند. در ادامه این برنامه پيام خيرمقدم رئيس هيات مدیره شركت نمایشگاه های بين المللی 
برلين نيز قرائت ش�د كه طی آن شركت در نمایش�گاه های بين المللی ابزاری برای بازاریابی كاال، 
معرفی شركتها و توس�عه بازارهای جدید عنوان شد. مدیرعامل شركت نمایشگاه های بين الملل 
موني�خ ني�ز پيامی به این گردهمایی ارس�ال داش�ته بود كه توس�ط خانم نيلوفر پن�كار، معاون 

مدیرعامل شركت فوژان راهبران قرائت شد.
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  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و این پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    
 موفقیت، نقطه مقابل شکست نیست؛ ممکن است دونده اي نفر آخر شود، 

اما اگر رکورد شخصي اش را شکسته باشد موفق است. 
  اگر خاموش بنش�ینیم تا دیگران به سخن گفتن تشویقمان کنند، بهتر از 

آن است که سخني بگوییم و دیگران با ایما و اشاره خاموشمان کنند. 
  به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم 

)جواهر لعل نهرو (
  بي صبري در راه موفقیت، مانع بزرگي است. 

  موفقیت را به رخ دیگران نکشیم؛ ولي آنها را دست کم هم نگیریم. 
  موفقی�ت، یک علم اس�ت؛ اگر مقدماتش را بدانیم، نتیجه اش را به دس�ت 

مي آوریم.
  آسانس�وري ک�ه بتواند ما را به باالترین طبقه موفقیت برس�اند، از کار 
افت�اده اس�ت و ما ناگزیریم که براي رس�یدن به راه�روي موفقیت پله پله 

باال برویم.
  ما هرگز نمي توانیم به س�وي موفقی�ت گام برداریم، مگر این که آمادگي 

شکست را در خود سراغ داشته باشیم. 
  موفق نمي شویم، مگر از کاري که مي کنیم لذت ببریم.

  مي توانیم بزرگي و عظمت موفقیت هایمان را، با بزرگي موانعي که از سر 
مي گذرانیم، بسنجیم.

  تمام حقایق س�ه مرحله را پشت سرگذاشته اند: اول، مورد تمسخر واقع 
ش�ده اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان یک چیز 

بدیهی پذیرفته شده اند. 
  اگر بخواهیم بر عالم فرمانروا باشیم باید عقل بر ما حاکم باشد.

  نیمی از جهان، افرادی هس�تند که چیزی ب�رای گفتن دارند و نمی توانند 
بگویند و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه 

حرف میزنند.
  تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند و مغزهای خالی 

برای پر کردن این تفنگها.
  براي گام نهادن در آبهاي ناشناخته باید به این که سرانجام، بندر آشکار 

خواهد شد، باور داشته باشیم.

در سال 1291 شمسی به هزینه جعفر 
قلی خان بختیاری )سردار اسعد سوم(، 
در ضلع ش�مال غربی میدان توپخانه 
در کوچ�ه ب�اغ ایلخان�ی ک�ه بعده�ا 
خیاب�ان عالءالدوله ن�ام گرفت یکی از 
زیباترین خانه های مس�کونی ساخته 
ش�د. کوچه باغ ایلخانی با کف س�نگ 
فرش و کناره های درخت کاری ش�ده 
مح�ل س�کونت بس�یاری از درباریان 
قاج�ار و س�فرای خارجی ب�ود. بعد از 
تغییراتی که در اجرای طرح توس�عه 
ش�هری مبتنی بر استقرار نظام مدنی 
که بین س�الهای 1299 تا 1320 ش�کل 
گرف�ت خیابان عالء الدول�ه به خیابان 
فردوسی نام گذاری شد. این بنا بسیار 
زیبا و دل انگیز و نم�وداری از ذوق و 
هنر معماری اواخر دوره قاجاریه است 
و در س�الهای اخیر توس�ط س�ازمان 
میراث فرهنگی کشور مرمت گردیده و 
به عنوان یک اثر ملی به ثبت رس�یده 
اس�ت. طی س�اخت و س�ازهای که در 
س�ال 1307 در خیابان فردوسی انجام 
گرفت، بن�ای صندوق پ�س انداز ملی 
و دیگ�ر بناه�ای ادارات مرک�زی بانک 
ملی س�اخته ش�د. بنای مذک�ور که در 
داخل مجموعه مذکور واقع ش�ده بود 
توس�ط بانک مل�ی ای�ران خری�داری 
و م�ورد اس�تفاده های گوناگ�ون قرار 
گرفت. از آن جمله اس�ت: دایره فالحت 
و کشاورزی- باش�گاه ورزشی، محل 
پذیرای�ی از میهمانان، کتابخانه و ... تا 
اینکه بانک ملی بر آن شد با به نمایش 
گذاشتن پیشکش ها و هدایای نفیسی 
که به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس 
بانک ملی ایران در بیستم شهریور ماه 
1357 از بان�ک های سراس�ر جهان به 
بانک ملی ایران فرس�تاده ش�ده است 
ای�ن بنا را ب�ه ن�ام "م�وزه بانک ملی 

ایران" جاودانه سازد.

 ساختمان 100 ساله موزه بانك ملی 
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هوشمندي دیگران را بپذیریم و جدي بگیریم
عتیقه فروش�ی در روس�تایی به منزل رعیتی ساده زیس�ت وارد شد. دید کاس�ه ای نفیس و قدیمی دارد که در گوشه ای افتاده و گربه اي 

در آن آب می خورد. فکر کرد اگر قیمت کاس�ه را بپرس�د رعیت متوجه مطلب می ش�ود و قیمت گرانی بر آن می نهد. لذا گفت: عموجان چه 

گربه قشنگی داری آیا حاضری آن را به من بفروشی؟ رعیت گفت: چند می خری؟ عتیقه فروش گفت: یک درهم. رعیت گربه را گرفت و به 

دست عتیقه فروش داد و گفت: خیرش را ببینی.عتیقه فروش پیش از خروج از خانه با خونسردی گفت: عموجان این گربه ممکن است در 

راه تشنه اش شود بهتر است کاسه آب را هم به من بفروشی. رعیت گفت: قربان من به وسیله این کاسه تا به حال پنج گربه فروخته ام. 

کاسه فروشی نیست.

براي پسربچه ای که تا چهارده سالگی چوپانی می کرده و حتی 
بع�د از مهاجرت نیز ش�ب ها را ب�ه ظرف شس�تن می گذرانده 
چ�ه سرنوش�تی را پیش بین�ی می کنید؟ خیلی بعید اس�ت که 
او را یک�ی از برتری�ن مخترعین و جراح�ان قلب جهان تصور 
 Tofy کنید. پروفس�ور توفیق موس�یوند که در خارج از ایران
Mussivand نامی�ده می ش�ود، در روس�تای ورکانه اس�تان 
هم�دان چش�م ب�ه جه�ان گش�ود. او ک�ه در دوران کودک�ی و 
نوجوانی مجبور به چوپانی بود ش�ب های تابس�تان که روی 
پش�ت بام دراز می کشید، مدت ها به آسمان و ستارگانی که به 
او چش�مک می زدند خیره می ش�د، به دالیل آفرینش جهان فکر 
می کرد و از خود می پرسید: »هدف و منظور از خلقت این نقاط 
نوراني و زیبا چیس�ت؟ من چه کس�ي هس�تم و در کجاي این 

دنیاي بزرگ ایستاده ام؟«.
 این ک�ه چنی�ن س�واالتی از ذهن یک ک�ودک چوپان بگ�ذرد به  
نظ�ر عجیب می رس�د ول�ی دکتر موس�یوند از هم�ان کودکی 
نیز مش�تاق خوان�دن و یادگیری چیزهای جدی�د بود و همین 
ویژگی به او کمک کرد که از محیط روس�تا خارج شده و ابتدا 
به دانشگاه تهران و سپس با بورسیه ای که به دست آورد به 
دانش�گاه آلبرتا کانادا برس�د. البته او کسی نیست که گذشته 
خ�ود را انکار کرده یا از آن احس�اس پش�یمانی کند، به همین 
دلی�ل وقت�ی برای همای�ش بین المللی بوعلی س�ینا بعد از 37 
س�ال به ایران سفر می کند چنین می گوید: »آمده ام تا سری به 
زادگاهم، ورکانه، بزنم و گله گوس�فندها را ببینم و به آسمان 
ص�اف و پرس�تاره خیره بش�وم و یک بار دیگر به س�ال های 
دور کودک�ی ام بازگردم و آن نقط�ه عزیمتی را بیابم که هرگز 
فراموشش نکرده و نمی کنم. راستش من با یاد کودکی آرامش 
پی�دا می کنم. آنجا هم همیش�ه دنبال خاطراتی ب�وده ام که در 
دنی�ای م�درن و پیچی�ده ب�ه من آرام�ش بدهد که آن ه�ا را در 
چوپانی و همان ش�ب های مهتابی می یافتم. چوپانی انسان را 

به اصل خود و خدا و طبیعت نزدیک می کند«.
او سال های ابتدایی در کانادا را به یادگیری زبان، تحصیل در 
طول روز و کار طاقت فرس�ا در شب به عنوان یک ظرف شوی 
گذراند تا توانست از دانشگاه در رشته های مدیریت و مهندسی 
مکانیک فارغ التحصیل ش�ود. سپس با خانمی کانادایی به نام 
دیکس�ی ل�ی ازدواج کرد. در دهه 1970 س�مت های متعددی را 
ب�ه عنوان یک مهندس برعهده داش�ت تا زیربنای یک آلبرتای 
جدید را پی ریزی کند. بعد از نقل مکان با همس�ر و دو پسرش 
به کلیولند در اوهایو بود که دوباره س�واالت مربوط به رمز 
و راز جهان به س�راغش آمده و او را به بازگش�ت به دانشگاه 
و تحصیل علوم پزش�کی در دانش�گاه آکرون و کالج پزشکی 
ش�مال  شرقی دانش�گاه اوهایو مش�تاق کرد. در این زمان بود 
که تلفیق علوم مهندسی و پزشکی به او کمک کرد تا به دانش 

نوینی در زمینه اعضای مصنوعی دست یافته و بتواند بعد از 
مدتی قلب مصنوعی انسان را اختراع کند. بعد از سه سال کار 
در کلینیک کلیولند، دکتر ویلبرت کئون از انستیتو قلب اوتاوا 
از او درخواست کرد تا سرپرستی تیم قلب مصنوعی انستیتو 
را برعهده بگیرد. آنجا بود که چوپان سابق توانست فن آوری 
قلب مصنوعی خود را گس�ترش داده و آن را به اس�تانداردی 

برای آینده تبدیل کند.
از آن به بعد بود که ش�هرت وی عالم گیر ش�د و وی ریاس�ت 
بس�یاری از هیئت ه�ای علمی و تخصصی و س�مت اس�تادی 
رش�ته های جراح�ی و مهندس�ی در دانش�گاه های اوت�اوا و 
کارلت�ون را برعهده گرف�ت. فعالیت های تحقیقاتی او باعث به 
وجود آمدن سالی 1000 شغل در کانادا و سرریز شدن بیش از 
200 میلیون دالر س�رمایه گذاری خارجی در طی ده سال شده 

است.
دکتر موسیوند اختراعات بسیاری را به ثبت رسانده است که 
مهم ترین آن ها عبارتند از: قلب مصنوعی کنترل از راه دور که 
پ�س از ق�رار گرفتن در بدن بیمار مي ت�وان از طریق ماهواره، 
اینترن�ت و تلف�ن از وضعیت آن و همچنین وضعیت س�المت 
بیمار آگاه شد و امکان ارسال برق به آن بدون ایجاد سوراخي 

در بدن، از طریق سیستم الکترومغناطیسي فراهم است. 
از تمام�ی ای�ن افتخ�ارات و اختراع�ات ک�ه بگذری�م داس�تان 
زیباتری�ن هدیه ای که پرفس�ور موس�یوند دریاف�ت کرده نیز 
بس�یار خواندنی اس�ت. او این داس�تان را چنی�ن نقل می کند: 
»طبق قوانین مرس�وم کان�ادا هدیه دادن به پزش�کان و هدیه 
گرفتن از آن ها ممنوع است. یک روز دیدم شخصی از شبکه ای 
کانادای�ی به دفتر کارم در بیمارس�تان اوتاوا آمد و بس�ته ای 
را جلوی من گذاش�ت که از گرفتنش امتناع کردم. آن ش�خص 
خیلی اصرار داش�ت و همین باعث ش�د که بس�ته را باز کنم. 
هف�ت حلقه فیلم از همدان و زادگاهم روس�تای ورکانه بود که 
خودشان تهیه کرده بودند. گریه ام گرفت و به این فکر کردم که 
چطور برای یک ش�بکه کانادایی این قدر زادگاه من و آن خانه 
محقر سنگی اهمیت داشته که هزاران کیلومتر را طی کنند و از 
آن فیلم بس�ازند. آن ها این کار را کرده بودند که بدانند واقعا 
م�ن ی�ک چوپان در دره های کوه الوند ب�وده ام و این به جرأت 
مهم ترین هدیه زندگی من بود«. دکتر موس�یوند رس�الت خود 
را چنی�ن ش�رح می دهد و چه خوب بود که تمامی دانش�مندان 
و پزش�کان چنی�ن رس�التی را ب�ر دوش خ�ود نی�ز می دیدند: 
»براي من آنچه مهم است خدمت به بشر است نه تنها به مردم 
کش�ورم بلکه ب�ه مردم تمام دنی�ا. در واقع جز ای�ن نیز نباید 
باشد، رسالت من به عنوان یک پزشک، کمک به بیماران، تعلیم 
و تربیت پزش�کان دیگر و این بار ابداعات و اکتش�افاتي است 

که بتواند به نوعي به بشر کمک کند«.

تلفيق علم مهندسی و پزشكی برای اختراع قلب مصنوعی



56
56

طبقه بندي شيوه ها و روش هاي پرداخت 
)Methods of Payment(

در دادوستدهاي بازرگاني براساس ریسك پذیري
روش��هاي پرداخت براساس ميزان ریسك یكي از طرفين معامله 

در سه گروه طبقه بندي مي شود:
1� روشهایي كه در آن براي فروشنده زمينه ریسك و خطرپذیري 
زیاد اس��ت ولي براي خریدار این ریسك كم در نظر گرفته شده 

است.
2� روشهایي كه در آن براي خریدار زمينه ریسك و خطرپذیري 

زیاد ولي براي فروشنده این ریسك كم مي باشد.
3� روش��هایي كه در آن براي خریدار و فروش��نده شرایط تقریباً 

مشابه و یكساني در ریسك  و خطرپذیري وجود دارد.
در روش اول معموالً فروش��نده كاال را ارس��ال مي كند و سپس 

وجه آن را از خریدار دریافت مي كند.
در روش دوم معم��والً فروش��نده وجه كاال را قبل از ارس��ال از 
خریدار دریافت مي كند. و در روش س��وم توس��ط عامل سومي 
همزمان در ارسال كاال توسط فروشنده و دریافت وجه آن توسط 

رابط از خریدار روش داد و ستد را شكل مي دهد.

انواع شيوه هاي پرداخت در معامالت بازرگاني
Kind of Payment Methods 

)اعتب��ارات  بازرگان��ي  معام��الت  در  پرداخ��ت  متداول تری��ن 
اس��نادي( اس��ت. این ش��يوه پرداخ��ت داراي مق��ررات خاصي 
اعتب��ارات اس��نادي  ب��ه مق��ررات متحدالش��كل   اس��ت ك��ه 
 )Uniform Credit Provisions – UCP 600(
مع��روف اس��ت. اعتب��ارات اس��نادي تعهدي اس��ت ك��ه بانك 
گش��ایش كننده اعتب��ار برعهده مي گيرد تا در قبال اخذ اس��ناد 
معيني كه مورد درخواست متقاضي اعتبار است مطالبات ذینفع 

اعتبار یا فروشنده را بپردازد.

انواع اعتبارات اسنادي
ارزي ب��رات  ش��كل  دو  ب��ه  اس��نادي   اعتب��ارات 
  )B/E – Bill of Exchange( و ی��ا از طری��ق اعتبارنام��ه 

)L/C – Letter of Credit( انجام مي شود.
برات ارزي )B/E – Bill of Exchange( این اعتبارنامه توسط 
صادركننده یا فروشنده نوشته مي شود و از طریق بانك ذینفع به 
خریدار و یا واردكننده ارسال مي شود تا قبول نویسي شود. سپس 
اعتبارنامه قبول نویسي ش��ده )به وسيله خریدار یا واردكننده( را 
فروشنده یا صادركننده به بانك خود ارائه مي دهد و مبلغ مندرج 
در آن را بالفاصله دریافت مي كند. این برات قابل معامله مي باشد.

اعتبارنامه )L/C( این اعتبارنامه در قالب و فرم قراردادي اس��ت 
كه به موجب آن بانك بازكننده اعتبار )بنابه درخواس��ت خریدار 
یا واردكننده( به بانك دیگري كه بانك كارگزار ناميده مي ش��ود 
مجوز مي دهد كه اگر فروشنده اسناد حمل كاالي موردم معامله 
را تس��ليم نماید آن بانك حداكثر ميزان اعتبار را پرداخت كند. 

بانك كارگزار س��پس این اس��ناد را براي بانك خریدار ارس��ال 
مي كند،  اعتبارنامه )L/C( برخالف برات قابل معامله نيست.

اعتبار اس�نادي )Usance L/C( یوزان��س به معني مهلت، 
مدت، بهره پول اس��ت ولي در عرف تجارت بين المللي به معناي 
معامله نسيه تضمين شده مي باشد. هزینه یوزانس همان بهره اي 
اس��ت كه خریدار كاال )متقاضي اعتب��ار( عالوه بر قيمت كاال به 

دليل مهلت داده شده مي پردازد.

فاینانس )Finance( در مواقعي كه فروش��نده كاال حاضر به 
قبول اعتبار اس��نادي نمي ش��ود، معموالً خریدار، از یك شركت 
مالي درخواس��ت مي كند كه وارد معامله ش��ده و وجه معامله را 
نقداً به فروشنده بپردازد و در سررسيد یوزانس اصل و بهرة مبلغ 
را از خری��دار كاال اخ��ذ نماید. این مؤسس��ات را Financer یا 

تأمين كننده مالي یا سرمایه گذار مي گویند.
)western union( س��ایر روش��ها از قبيل پرداخ��ت نق��دي 
 )T/Tin Advance( و )Money Gram( ك��ه ریس��ك آن 

براي خریدار بسيار زیاد است، معموالً توصيه نمي شود.

)Guarantee Letter of Bank( ضمانت نامه هاي بانكي
چ��ون ارزیاب��ي دقيق از توان و قابليت فني و مالي فروش��نده یا 
ارائه كننده خدمات مشكل است و این امكان وجود دارد كه پس 
از عقد قرارداد و گش��ایش اعتبار اس��نادي حوادثي رخ دهد كه 
به واس��طه آن فروش��نده از انجام تعهدات خود برنياید بنابراین 
خریدار جهت حصول اطمينان از حس��ن اجراي قرارداد توس��ط 
فروش��نده یا ارائه كننده خدم��ات از او ضمانت نامه درخواس��ت 

مي كند كه یكي از ابزارهاي مؤثر در تجارت بين المللي است.
ضمانت نامه بانكي تعهد غيرقابل برگش��ت یك بانك به پرداخت 
وج��ه مورد ضمانت در ص��ورت عدم ایفاي قرارداد توس��ط یك 

نگرشي اجمالي بر ادبیات اقتصادي و مالي
دكتر غالمرضا علي زاده
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شخص ثالث مي باشد. این شخص ثالث فروشنده یا متعهد انجام 
قرارداد اس��ت. تحت ش��رایط ضمانت نامه بانك ضامن باید وجه 

ضمانت نامه را با اولين درخواست ذینفع پرداخت نماید.
قوانين كش��ور صادركنن��ده ضمانت نامه ناظر بر اجراي ش��روط 

ضمانت نامه است.

طرفين ضمانت نامه
هر ضمانت نامه اي از اعضاي زیر تشكيل مي شود:

1. دستوردهنده )متقاضي ضمانت نامه یا ضمانت خواه یا مضمون 
)ordered( عنه

)Guarantor( 2. بانك ضامن یا صادركننده ضمانت نامه
3. بانك صادركننده ضمانت نامه متقابل

)Counter Guarantor( 
)Bene�ciary( 4. ذینفع ضمانت نامه یا مضمون له

انواع ضمانت ها )كه در تجارت بين الملل كاربرد دارد(:
1. ضمانت نامه شركت در مناقصه یا مزایده 

Tender )BID]Bond(
2. ضمانت نامه حسن انجام كار

Performance Bond 
3. ضمانت نامه پيش پرداخت

Advance Payment Guarantor
4. ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

Peternotion Money Guarantee 

نحوه صدور ضمانت نامه
Manner of Guarantee Insurance 

و   )direct( مس��تقيم  ش��كل  دو  ب��ه  ضمانت نام��ه  معم��والً 
متقاب��ل  ضمان��ت  آن  ب��ه  ك��ه   )Indirect(  غيرمس��تقيم 
روش  در  مي ش��ود.  گفت��ه  ني��ز   )Counter Guarantee(
مس��تقيم ضمانت نامه به دس��تور متقاضي ضمانت نامه مستقيماً 

و بدون واسطه براي ذینفع ارسال مي شود.
در روش غيرمستقيم: در این روش بانك صادركننده ضمانت نامه 
طبق دس��تور مضمون عنه )متقاض��ي( ضمانت نامه خود را براي 
بانك كارگزار خود در كشور ذینفع صادر مي كند. الزم به توضيح 

است كه روش دوم بر روش اول برتري دارد.

قرارداد سرمایه گذاري تضمين شده 
 )GIC(Guaranteed Investment Contract  

به نوعي از قراردادهاي س��رمایه گذاري اطالق مي ش��ود كه سود 
انتظاري س��رمایه گذار در آن پيش��اپيش تضمين ش��ده باشد و 
چنانچه شركت دریافت كننده سرمایه بيش از درصد ميزان سود 
تضمين ش��ده در سال مورد قرارداد، س��ود به دست آورده باشد 
به نسبت افزایش س��ود نيز درصدي به سرمایه گذار مي دهد. در 

این نوع از س��رمایه گذاري معموالً سرمایه گذار در زیان مؤسسه 
دریافت كننده سرمایه سهيم و شریك نمي شود.

)Mortgage Bonds( اوراق قرضه یا وثيقه ملكي
ای��ن ن��وع اوراق قرضه تعهدات بلندمدتي اس��ت كه ب��ا دارایي 
معين تضمين مي ش��وند. در وضعيت ورشكستگي و عدم توانایي 
پرداخت از طرف ش��ركت، صاحبان اوراق قرضه رهني، مالكيت 

دارایي مزبور را به دست خواهند آورد.

Investment De�nition تعریف سرمایه گذاري
س��رمایه گذاري عبارت اس��ت از تعداد اضافه شده به موجودي و 
انباشت س��رمایه در هر سال و یا عبارت است از صرف وجوه در 

K=ID  .حال حاضر به اميد دریافت عایدات بيشتر در آینده
س��رمایه گذاري همواره تح��ت دو عامل مه��م:  1� زمان )مدت 

انتظار( و 2� خطر یا ریسك  قرار دارد.

تقسيم بندي سرمايه گذاري
سرمایه گذاري به دو گروه عمده تقسيم مي شود:

)Physical Investment( الف � سرمایه گذاري فيزیكي
این نوع سرمایه گذاري عبارت است از اجراي پروژه ها و طرحهاي 

صنعتي كه منجر به ایجاد دارایي فيزیكي ملموس مي شود.

)Financial Investment( ب �  سرمایه گذاري مالي
این نوع سرمایه گذاري عبارت است از صرف پول براي خرید اوراق 

بهادار مانند اوراق قرضه، سهام عادي و سهام ممتاز و غيره...
وقت��ي از س��رمایه گذاري صحب��ت مي ش��ود، معم��والً ه��دف، 
س��رمایه گذاري مالي اس��ت كه در آن ویژگي هاي ان��واع اوراق 
به��ادار و بازاره��اي مالي مربوط به این ن��وع اوراق مورد مطالعه 

قرار مي گيرد.

Investment Bank بانك هاي سرمایه گذاري
در هر كش��وري معموالً سرمایه گذاري توسط گروهي از مردم، و 
پس انداز نيز توسط گروهي دیگر از مردم انجام مي شود. هدف از 
بانكهاي سرمایه گذاري به كار انداختن پول در كارخانه، تجهيزات 
و موجودي هاست. بنابراین پس اندازها به دست واسطه هاي مالي 
س��پرده مي ش��ود تا آنها وجوه مالي را در اختيار شركتهایي قرار 
دهن��د كه در نظر دارن��د آن را در خرید كارخانه، تجهيزات و یا 

موجودي ها به كار برند.

وظيفه بانكهاي سرمایه گذار هدایت پس اندازها و وجوه اشخاص 
به س��مت خرید اوراق بهادار شركتها و عمدتاً اوراق قرضه است. 
از جمله فعاليت بانكهاي س��رمایه گذاري، وظيفه پذیره نویس��ي، 

توزیع اوراق بهادار و ارائه خدمات مشورتي است.



58
58

20 billion tomans annually.
The director general for the construction of transpor-
tation infrastructures referring to the length of the 
project as 324 kilometers, reiterated that so far 25 
4 kilometers of the project has been built and ap-
proximately 70 kilometers has been left.

The Director General of MAPSA Called for 
Supporting the Producers of Novel Materials 
and the Construction Industrialists in the Year 
“National Production”
Fars News Agency- the MAPSA director general 
said, the national project of housing industrializa-
tion in the year “Support for National production, 
Capital and labor” rushes into the novel construc-
tions and allows for supplying one million new 
housing units using the  industrialized approaches. 
Ali Azad reiterated, since the supreme leader has 
named this year as the year of “Support for Nation-
al production, Capital and Labor”, so the MAPSA 
and contractors in the industrialized construction 
feel a new responsibility to promote the culture of 
using the novel materials in the construction indus-
try. He added, our construction contractors in the 
housing industrialization section are able to satisfy 
the country’s housing demands costing the least ex-
penses and the highest e�ciency without importing 
the construction materials from other countries.  

The Under-sea Wonders
The Discovery of a Coral Garden
 in the Caspian Sea Waters
Persian Gulf, undoubtedly, is one of the most beau-
tiful natural hallmarks in the world. The number 
and variety of its undersea creatures, and its amaz-
ing and dreamlike views, draws the attention of 
every viewer to its spectacular beauties. Although, 
most of its rare and exceptional manifestations have 
not yet been revealed, the I.R.I.B. documentaries-
makers have successfully discovered a coral gar-
den in the 40-60 meter depth of the Persian Gulf. 
We appreciate the e�orts of the team’s cameramen 
and scuba divers; and provide a report quoting the 
Hamshahri newspaper, Ordibehesht 20th.

The documentaries makers who have witnessed 
various events in the Persian Gulf’s under waters 
have unexpectedly discovered the exceptional 
home to �shes and corals and unveiled the secrets 
to sea corals.
It was incredible to discover the exceptional home 
to a numerous variety of corals and �shes in the 
depths of 40 to 60 meters in the Persian Gulf wa-
ters. When we went into the region in the mid 
Straits of Hormuz, several scuba divers receiving 

the news from our team, ridiculously, said: “Is there 
anything to be found in such a depth?”. 
When it was arranged to make the documentaries 
“The Exploration into the Persian Gulf Depths”, 
for the I.R.I.B., I took a trip to the region to un-
veil its mysteries. Therefore, our groups including 
three persons stepped into the depths of the region’s 
waters. The under-sea water currents in this region 
were unpredictable. Also, there was a river �ow-
ing underneath. We went down into the depth of 45 
meters. However, the water was not lucid due to the 
strong currents and suspended particles. The few 
species we observed there were enough to make 
us certain that we are confronting an amazing phe-
nomenon. We waited for several days so that the 
ebb and tide of the sea reaches its ideal status. 
Fortunately, this time, there was a perfect under 
water visibility. We could see a garden lied down 
the Caspian Sea bed from a 20 meter range and we 
were astonished. I was panting for breath. I didn’t 
know that this excitement was due to the mysteri-
ous atmosphere under sea or because of the beau-
ties which I had never seen in my life as a scuba 
diver. Immediately, we started to work. Time was 
passing in a �ash and the oxygen in the gas con-
tainer was running out.  Being delighted to see such 
an amazing phenomenon, we looked around aston-
ishingly and cautiously. 
On the national day of Persian Gulf, nothing is pret-
tier to pay a special tribute to this precious jewel 
and try to prevent from its destruction and to take 
practical measures to preserve it.
The Persian Gulf is not only a name; it is the home 
to thousands of beautiful species of   creatures 
which need our care.

The Project for Transferring the Aras River Water 
to the Lake Orumiye to Prevent from its Aridity 
The Deputy Minister of Water and Power an-
nounced that Iran is going to negotiate with the 
Azarbayejan Rep. to prepare the grounds for trans-
ferring the border Aras River to the Lake Orumiye 
to prevent its aridity. He added, the construction 
and �lling up the ten dams around the Orumiye has 
been stopped. 
Describing the latest e�orts and plans for prevent-
ing the lake Orumiye aridity, Mohammad Reza 
Atarzade said, concerning the Lake Orumiye, the 
rainfalls have increased 18 percents this year com-
pared with similar last year. He added, due to it 
takes time to go back to the previous status. Atar-
zade expressed his hope to stop the Lake aridity and 
to decrease its aridity. He added, however, there is 
still a decline in the water resources. He reiterated 
that the construction of 8-10 dams in the Lake Oru-
miye region has been stopped.       
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erational next month. He described the allocation 
of 12 thousand billion rials according to the articles 
10 and 12 of the budget law as an achievement for 
supplying water for the agriculture section. He add-
ed, within the last year, 5 thousand billion Rials has 
been allotted, according the article 30 of the budget 
law, to barter with the Khatamol anbia army camp 
thanks to the cooperation between the Ministry of 
Power and Majle members. He also referred to the 
sale of government bonds for supplying the �nan-
cial resources for the water and power industry 
projects. He said, the government sold more than 
20 billion dollars of bonds last year.  The Ministry 
of Water and Power also referred to the paragrath2 
of the budget law and added, the oil incomes sur-
plus has been a sizeable contribution to the water 
section so that it has allowed to supply fresh water 
for more than 2 thousand villages. Majid Namjoo 
also announced that the construction operation of 
the Bakhtiyari damn as one of the biggest projects 
of this year is going to kick o� in near future. He 
said, a package worth than 10 billion dollars credit 
has been agreed on with the Chinese counterpart to 
supply the �nance to carry out the construction of 
the water networks.

A Construction Industry Expert: it is better to 
bene�t from the old texture rather than to extend 
the city boundaries
ISNA News Agency- a construction industry expert 
said, it is better that the government take advantage 
of the old texture to solve the housing problem. He 
added, although the Tehran province needs to one 
million housing units to supply the existing demands, 
there are about 300 thousands of housing units va-
cant in Tehran. Ahmad Reza Sarhadi described the 
special plan for housing merely as a proposal which 
has not been implemented and said, if the govern-
ment intends to supply the housing shortage in the 
metropolitans, it is better to bene�t from the existing 
capacities of the old textures in the cities.  
Sarhady regarded the extension of the city’s bound-
aries illogical leading to an increase in the prices. 
He added, although the old textures have created 
physical and social problems, it seems that the gov-
ernment is not willing to invest on the old textures. 
However, the renovation of the old textures can be 
economical to both society and the economics at a 
higher level.

The First National Congress on the Demolition 
in the Construction Industry
The demolition operation in the most construction 
activities is regarded as the initial and the most deli-
cate parts of the implementation operations. Unfor-
tunately, the recent statistics in the construction in-
dustry indicates that the non-standard demolitions 

has imposed heavy �nancial losses, injured and 
killed a lot of people. The �rst national congress 
on the demolition engineering in the construction 
industry will be held in the Amirkabir Industrial 
University, Khordad 25th, aiming at improving the 
attitudes towards demolition engineering, pathol-
ogy of the existing status, and providing a set of 
scienti�c, practical, and feasible approaches.

The First National Congress on the Concrete 
Industry
The �rst national congress will be held in Kerman 
by the international center for the advanced tech-
nology and sciences, Khordad, 4-5th. The congress 
agenda includes: repair, reinforcement and reno-
vation of the concrete structures, designing and 
implementing the concrete structures, the concrete 
durability and permanent development, additives 
and supplementary materials, production and ap-
plication of gravels in the concretes, various types 
of cements and their functions, the management of 
quality control in the cement and concrete industry, 
the concrete machineries.

The Construction of 15 story-Housing Units in 
Tehran
Karamad News Agency- the head of the real state 
Counselors Federation announced that the 15 story 
housing units will be built in Tehran. He added, the 
price of these building units will be 30-40 percent 
less than the existing housing units in the same dis-
trict. Mostafa Gholi Khosravi also said, the special 
plan for housing will be carried out for the strata ex-
cept Mehr Housing applicants. These housing units 
are scheduled to be built in the Hakimiye, Chitgar, 
and Ekbatan districts.  Mostafa Gholi Khosravi re-
iterated that the price of these building units will be 
30-40 percent less than the existing housing units 
in the same district. He added, the plan is going 
to decrease the housing prices so that the housing 
rents will not increase this year.

The Deputy Minister of Roads and Transpor-
tation: Sirjan-Bandar Abbas High way will be 
completed this year
Fars News Agency: the construction director gen-
eral announced that 254 kilometers out of the 324 
kilometers of the Sirjan-Bandar Abbas high way 
project will be completed until the end of this year. 
He added, 20 billion tomans has been injected into 
the project each year. 
He added, since the government’s provincial trip in 
1384, it was rati�ed that this road be changed into 
a highway within 4 years. Sadeghi also said, prior 
to the government’s rati�cation, 1-2 billion tomans 
had been allocated to the project annually which 
after the government’s rati�cation, it increased to 
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ering of the Management and Planning Organiza-
tion
This group of views can be summarized in the fol-
lowing statements: 
1. The decision to integrate the Management and 

Planning Organization in president deputy stra-
tegic planning and control lacks enough theoreti-
cal and operational grounds 

2. The merger is most likely to cause failure in the 
detailed planning based on social, cultural and 
political (clear and updated) information

3. The merger causes the �fth plan to face with nu-
merous problems

4. The merger most probably decreases the control-
ling tools and accordingly can give rise to �nan-
cial corruption. 

5. The merger might increase the failure and �nan-
cial corruption in developmental projects

6. The merger might reduce the quality of plans and 
projects. 

7. The merger might increase the costs of develop-
mental projects

8. The merger might reduce monitoring of develop-
mental projects

9. Integration of the employers’ and supervisors’ 
sections in the provinces, might weaken the 
monitoring role 

10. The merger might cause disruption and instabil-
ity in the country’s 20-year plan

11. The merger might cause an increase in the plans’ 
discipline.

12. The merger might cause neglecting of medium- 
and ling-run plans 

13. The merger might cause the plans to get far from 
the real goals, since they will have less monitor-
ing and supervision

14. The merger might increase the tendencies toward 
subsidy, in this way the budget will be spent for 
subsidies and developmental plans will face halts

15. The merger might give rise to potential growth 
of companies, governmental units and organiza-
tions and consequently will increase the current 
budget 

16. The merger might push the senior managers to 
spend the budgets; this will decrease �scal dis-
cipline. 

17. The merger might cause of displacement of bud-
gets and this can cause some sectors with di�er-
ent problems

18. The merger might decrease the country’s poten-
tial to make use of the private sector, which in 
turn give rise to uncompetitive condition in the 
country 

19. The merger might increase the role of the gov-
ernment in social arena and this will take the 
government miles away from its real goals and 
plans

20. The merger might grow the in�ation due to in-
creased liquidity, and if continued the Dutch dis-
ease can a�ect the economy 

21. The merger might give the state run sector to 
overshadow all the projects, and since the gov-
ernment has a lot to do conducting these projects 
might take longer time and thus an increase in 
the developmental projects is expected 

22. The merger might increase the bureaucracy and 
lead to unprofessional decisions 

Considering the above mentioned points, it seems that 
recovering the Management and Planning Organiza-
tion can lead to more advantages. And it calls for the 
government to pave the way for the Management and 
Planning Organization to be recovered. The Housing 
Construction Association puts emphasis on the need 
for resuscitation of the Management and Planning Or-
ganization. The association reveals to do all the helps 
it can, in studying and researching the issue scienti�-
cally and technically.
It seems that once more through comprehensive stud-
ies the positive and negative e�ects of the issue are to 
be studies and speci�ed, and if it was found that it is 
to the country’s advantage that the Management and 
Planning Organization be recovered, the government 
paves the way to do so. The Housing Construction 
Association invests all its experience and potential to 
help the concerned organizations in researching the 
subject.

The Construction News
The head of Engineering Organization: 
2 percent violation in the state constructions
Fars Agency: signing the memorandum of understand-
ings with the Central Insurance and Iran Insurance 
corporations for implementing the comprehensive 
system of construction engineering and city construc-
tion technical insurances, the head of the Engineering 
Organization said, there has been a 2 percent violation 
in the state constructions. Seyyed Mehdi Hashemi 
added, the implementation of the construction engi-
neering was rati�ed by Majles about 16 years ago, but 
it has not become operational yet.  Referring to the 
objectives of the memorandum as securing the cus-
tomers bene�ts and improving the construction qual-
ity, he said, today, the insurance cannot be considered 
as a luxury but it is a must in areas including the con-
struction industry. 

The Gatvand Dam to Become Operational 
The Ministry of Water and Power data base: the Min-
istry of Water and Power announced, the Gavand 
damn is going to become operational this year, Khor-
dad, 3rd.  In a common session between the direc-
tors of Ministry of Water and Power and the Majles 
agriculture commission members, Majid Namjoo an-
nounced that the Gatvand dam is going to become op-
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Organization, Management and Planning Organiza-
tion was established in 1379. 

Organizational structure of management and 
planning organization
As mentioned above, the Management and Planning 
Organization began its work in 1379. It consists of 
the head (who serves as the vice president also) 9 
Deputies and 43 centers, o�ce and head quarter, 30 
Management and Planning Organization of the prov-
inces, 10 relevant Councils, the three units.

The goals and tasks 
Management and Planning Organization (enjoying a 
modern and comprehensive institutional framework) 
took several main responsibilities: 
1- Planning 
a. Doing the social and economic studies and fore-
casting the country’s resources in order to prepare 
budget and plan. 
b. Preparing medium- and long-run plans to achieve 
sustainable and comprehensive development in the 
country. 
2- Budgeting 
a. Proposing policies to the Economic Council relat-
ing to the budget
b. Preparing the annual budget in cooperation with 
relevant institutions.
3- Monitoring and evaluation 
a. Continuous monitoring of their annual develop-
ment of the plans 
b. Monitoring and evaluating the e�ciency and per-
formance of executive agencies 
c. Monitoring and evaluation of developmental proj-
ects 
4- Technical A�airs 
a. Establishing technical and implementation systems 
of developmental projects through the development 
of technical and operational standards of the plans
b. Organizing and evaluating the performance of 
technical and operational factors through the prepa-
ration, formulation, implementation and monitor-
ing of the implementation of regulations relating to 
recognizing the technical competence and referring 
tasks to units which are responsible for performing 
and implementing the development projects. 
5- Informatics Issues 
a. Holding and managing meetings of the country’s 
High Council of Informatics based on the rules and 
regulations to follow up and implement the decisions 
of the Council
b. Preparation of regulations and criteria for quali�-
cation and classi�cation of computer centers, com-
puter activities, computer companies
c. Coordination and monitoring computer companies
d.  issuance of permits to import computer equipment
6- Employment A�airs 

a. Taking care of the good performance of the coun-
try’s employment laws and regulations in ministries 
and government agencies
a.  Giving instructions on how to implement the national 
employment laws and regulations in order to create a har-
mony
b.  Doing necessary studies and research on employment 
issues and providing advisory suggestions and ideas
7- Organization issues and methods
a. Reforming the government’s organization and de-
centralization 
b.  Studying and proposing plans related to purposes 
and tasks of ministries, institutions and governmental 
companies
The changes in the structure of Planning and Manage-
ment Organization were carried out according to studies 
conducted from 1379 to 1384. Then the results of these 
studies joint with a letter were sent to the president, and 
a new phase started. The report stressed the updating of 
organization’s a�airs, to �t the time. It was supposed 
to take the organization out of the old molds to focused 
more on macro and long-term approach. 

Possible Motives and Views of those who agree 
with maintaining the integration of Management 
and Planning Organization in president deputy 
strategic planning and control 
Generally speaking, the views of those senior manag-
ers who agree with the idea can be summarized in the 
following points: 
1. A change in approach of the country’s planning 

system in which a part has been always prefer-
able to the regional system

2. Being responsible with being merged in the state 
o�ces 

3. The planning councils’ direct supervision and re-
sponsibility for regional budgeting and planning

4. The board of ministers being more responsible 
for the budget 

5. Stopping the susceptibility of management and 
planning organization that was responsible for 
two areas of budgeting and programs, with the 
attitude that working in both areas causes the 
vulnerability to increase. 

6. More and better revelation of work �ow, status, 
and the type of �ve-year development programs 
and its annual budget 

7. Increasing the in�uence of authorities of the 
states in the budget and planning

8. Priority of regional planning system
9. Taking management and planning organizations 

of provinces out of quandary
10.  O�ering new de�nition of planning and budget-

ing systems, in the �eld of the structure, strategy 
and approach. 

Motives and Views of those who agree with recov-
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Editorial 
Management & Planning Organization to be Re-
covered: A Necessity 
The Need of Today, and Tomorrow’s Must 
Outlook
Before getting to the main point, it might be needed 
to pay attention to a brief history of the Economic 
Council, Plan and Budget Organization (PBO), Man-
agement & Planning Organization, president deputy 
strategic planning and control.  
In order to coordinate the construction activi-
ties and the need for plans for economic and so-
cial growth, the Economic Council was founded 
in 1316 (Solar colander). On Farvardin 17, 1325 
 according to the law rati�ed by board of  
ministers, a Board for planning the reformation plan 
of the country was founded. And the Cabinet (after 
receiving reports provided by the Board in 1325) 
paved the way to be registered. It led into a new board 
called the supreme board of planning.
The supreme board of planning in 1327 prepared 
the legal seven year developmental plan of the 
country. For the �rst time any contentions were 
asked to be avoided among organizations which 
were conducting similar operations. And the  
necessity of economic transformation was empha-
sized too. It was suggested that the cooperation pro-
gram between the circles of government and state-run 
organizations be carried out by a special organization 
called the Planning Organization.
Thus , in 1327the planning organization was 
founded which then was renamed as the  
temporary planning organization and �nally in (Per-
sian month) Bahman 1327 under the Act 26it was 
called planning organization. 
At the end of the �rst developmental plan in 1333 
Abul-hasssan Ibtehaj was called to restore the plan-
ning organization. He set a condition which was the 
use of oil revenue for developmental plans of the 
country.
Since the �rst developmental plan this condition is 
not yet realized. Instead the country’s budget has 
been always dependent on oil revenue.  
This approach was assumed, based on the fact that 
there are a lot of other countries in the world which 
are not dependent on oil revenue, so the same point 
could be realized in Iran, in such case the revenue 
would be provided through taxes or other sourc-
es. The oil income was supposed to be spent for  
developmental plans of the country, which could 
provide the country with a boost in developing from 
di�erent perspectives. To get to such position the sci-
enti�c projects started to change the country from the 
current sate to an ideal state. One of the plans was 
to avoid being a mono-product country. It was sup-
posed that the country changes into a quality-oriented 
country. 

All and all it led to mixing budget and planning,  
because it was supposed that the budget can  
provide an operational and disciplined ground for 
plans. But at the same time it caused a lot of con-
tentions among the people of high rank, to the 
extent that some of them sometimes decided 
to dissolve this key organization. The organiza-
tion led to one seven-year and 3 �ve-year plans 
before the revolution and 4 �ve-year plans after  
revolution. The Management and Planning  
Organization of Iran (MPO) in 1378 was approved 
to help the president in creating the wholesome 
out of all organizations in the country and to give 
rise to the implementation of economic and so-
cial plans of the government. It legally started the 
job in 1379. The organization was mingled in The  
Presidential Institution in 1385.

Some words on the formation of The Management 
and Planning Organization of Iran (MPO)

A - The Plan and Budget Organization (PBO)
The planning organization, in the course of its devel-
opment and in order for the better implementation of 
programs in 15 Isfand, 1351 (all tasks related to bud-
get were transformed to it) changed its name into the 
Plan and Budget Organization (PBO). 

B - Administrative and Employment 
A�airs Organization 
In 1334 the organization for jobs categorization 
was found; it was a sub o�ce of the Ministry of 
 Finance which aimed to establish a common ground 
in civil servant salaries and bene�ts and over-
all implementation of the principle of equal rights 
for equal work. This organization in 1337 changed 
its name into Department of Civil Service. The  
organization was withdrawn from the Ministry of Fi-
nance and acted under the supervision of Prime Minis-
ter. The idea of revising the rules for employment and 
creating a center for supervising the employment rules 
and regulations were centered more and more through 
that organization.  Then there was the administrative 
council in 1340 and resumed the work of national em-
ployment legislation. 
The O�ce of the High Council, consider-
ing all rules and regulations of employment and  
comparing those rules with some of the developed 
countries and counseling with some experts, a pi-
lot project of the bill for employment was prepared 
for the Country. This bill, after investigation and 
review was rati�ed on Khordad 31, 1345 in 11 sea-
sons. According to this Act, the Supreme Administra-
tive Council was replaced by the organization called 
 Administrative and Employment A�airs Organization. 
Through the integration of the Plan and Budget Orga-
nization and Administrative and Employment A�airs 
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