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در بحث بيکاری به دليل روش�های متفاوت در محاس�به آن، 
ارقام مختلفی در كشور ارائه می شود. از سويی تعريف از بيکار 
و ش�يوه های محاس�به فنی آن باعث تعدد ارق�ام و اعداد در 
مورد بيکاران شده است به طوری كه در برخی از محاسبه ها، 
گروههای دانش آموزی و دانش�جويی جزء بيکاران محسوب 
نمی ش�وند و در پاره ای موارد دارندگان 16 س�اعت كار در ماه 
جز ش�اغالن به حس�اب می آيند. علی رغم اين موارد آمارها 
مويد رش�د بيکاری در كشور اس�ت . به طوری كه در گزارش 
مجله اكونوميس�ت پيش بينی ش�ده است، در س�ال 1392 و 
1393 شمار افراد دارای شغل در ايران به ترتيب 27.7ميليون 
نفر و 28.4 ميليون نفر خواهد ش�د.  و در س�ال 1394 نيروی 
كار ش�اغل در كشور حدود 29/1 ميليون نفر ارزيابی می شود 
و نرخ بيکاری در اين س�الها به ترتيب برابر 15 و 15/5 و 15/1 
درصد برآورد ش�ده اس�ت كه به طور خالصه روند آن از سال 

88 تا 94 در جدول ذيل ارائه می شود.

 

سرمقاله
زيربناييطرحنقش زاييدهاي اشتغال ر

هاي کارآمدي و  ترین شاخص دهد. و یکي از مهم هاي دولتمردان هر کشوري را اشتغال تشکیل مي ترین دغدغه اصلي
نوان گیرد. کینز به ع گیري قرار مي ها نیز با میزان اشتغال ایجاد شده و نرخ کاهش بیکاري مورد سنجش و اندازه موفقیت دولت

وي معتقد است پردازد.  پردازان اشتغال در کتاب نظریه عمومي اشتغال، بهره و پول به این مهم مي ترین نظریه یکي از مهم
از کاهش سود سهامداران  تر شناختي ناشي از آن براي جوامع بشري بسیار خطرناک هاي آسیب گسترش دامنه بیکاري و پدیده

داند و معتقد است  هاي کژرفتاري و بزهکاري مي ي را موجد و موجب بسیاري از پدیدهبنگاههاي اقتصادي است. کینز بیکار
اي را به کار گیریم تا کانالهایي را حفر نمایید و سپس گروهي دیگر را استخدام کنیم تا خاکهاي بیرون ریخته را  اگر عده يحت

( مثبت  externality)  يآمدها و پي است  مفید دوباره به جاي اول آن برگردانند براي شکوفایي اقتصادي و نشاط جامعه
 کشوردر شود و پیدایش آن موجب به وجود آمدن عرضه کل  مي لتقاضا ک گیري اشتغال باعث ایجاد فرایند شکل دارد. زیرا

  .یابد ميگذاري بخش دولتي و مخارج صادرات رشد  و به تبع آن تقاضاي موثر در جامعه از حاصل جمع مصرف، سرمایه شده
نماید و در برخورد با بحرانهاي  سیاستهاي پولي، ثبات قیمتها و رشد اقتصادي را در ایجاد اشتغال موثر ارزیابي مي کینز

کند مخارج خود را افزایش و مالیاتها را کاهش دهند. به طور کلي باید گفت که در  پیشنهاد مي ها اقتصادي به دولت
ید و تولید نیز تابع تقاضاي موثر است و در این روند تقاضاي موثر نیز از حاصل هاي اقتصادي کینز اشتغال تابع تول اندیشه

آید که برآیند و تعامل میان آنها موجد و موجب  گذاري بخش دولتي ، مخارج صادرات به دست مي جمع مصرف، سرمایه
  شود. اشتغال مي

تعریف از بیکار و شود. از سویي  کشور ارائه مي در بحث بیکاري به دلیل روشهاي متفاوت در محاسبه آن، ارقام مختلفي در
گروههاي  ها، در برخي از محاسبهشده است به طوري که در مورد بیکاران هاي محاسبه فني آن باعث تعدد ارقام و اعداد  شیوه

به شاغالن ساعت کار در ماه جز  16اي موارد دارندگان  و در پاره شوند جویي جزء بیکاران محسوب نميدانش آموزي و دانش
کونومیست امجله گزارش در . به طوري که  استبیکاري در کشور رشد  رغم این موارد آمارها موید آیند. علي حساب مي

میلیون نفر  28.4میلیون نفر و 27.7یران به ترتیب اشمار افراد داراي شغل در  1393و  1392در سال  است،بیني شده  پیش
شود و نرخ بیکاري در این سالها  ارزیابي مينفر میلیون  1/29حدود در کشور ر شاغل نیروي کا 1394و در سال  خواهد شد. 

ارائه در جدول ذیل  94تا  88درصد برآورد شده است که به طور خالصه روند آن از سال  1/15و  5/15و  15به ترتیب برابر 
  شود. مي
  

نفر ميليون به بيكاران تعداد و كار نيروي واحد
بيكاريسال كاروضع بيكارينيروي بيكاراننرخ تعداد
88  25 9/12 22/2  
89  7/25 2/13 39/2  
90  4/26 1/14 72/3  
91  27 15 05/4  
92  7/27 15 05/4  
93  4/28 5/15 40/4  
94  1/29 1/15 39/4  

  

با عنايت به آمار جدول فوق ايجاد اشتغال و حفظ و گسترش 
آن از درج�ه اولوي�ت و اهميت بااليی برای كش�ور برخوردار 
است و در اين زمينه شركتهای مهندسی پيمانکار پروژه های 
س�اختمانی ك�ه در انجمن ش�ركتهای س�اختمانی متمركز و 
متراكم شده اند، نسبت به وزن و ظرفيت اجتماعی خود سهم 
موثری در ايجاد اشتغال كشور دارند. برای روشن شدن بحث، 
شاهد مثالی از كشور همسايه ايران ارائه می دهيم. همانطوری 

كه مس�بوق به سابقه است كش�ور تركيه بدون داشتن منابع 
نفتی و يا به بيان�ی منابع تجديد ناپذير طبيعی )نفت، گاز( از 
طريق حمايت از شركتهای ساختمانی توانسته است با رقمی 
مع�ادل 203 ميليارد دالر در پروژه های س�اختمانی در خارج 
از مرز جغرافيايی آن كش�ور يعنی در 90 كش�ور جهان فعال 
باشد به بيان آماری بيش از دو برابر درآمدهای ارزی ناشی از 
نفت ايران فقط با حمايت از صدور خدمات فنی و مهندس�ی 
شركتهای س�اختمانی توانسته اس�ت ارزآوری داشته باشد. 
بی ش�ک شركتهای مهندس�ی پروژه محور ايران اگر نگوييم 
كه ويژگی های ممتازتری نس�بت به ش�ركتهای مشابه ترك 
دارند الاقل اين امر پذيرفتنی اس�ت ك�ه در حد و اندازه آنها 
می باشند لذا آنچه كه در اين زمينه مغفول مانده است و باعث 
شده است كه ميزان ارزآوری ش�ركتهای مهندسی پيمانکار 
ساختمانی ايرانی در حد و اندازه 4 ميليارد دالر متوقف شود 
همان�ا ع�دم حمايت ه�ای الزم و كافی دول�ت در عرصه های 

داخلی، بين المللی  و در كشورهای ميزبان می باشد.
چند س�ال قبل هياتی از تركيه همراه با وزير امور س�اخت و 
س�از آن كش�ور به ايران آمده بودند. اين هيات جلسه ای نيز 
با هيات مديره انجمن ش�ركتهای ساختمانی در محل انجمن 
داش�تند. مس�اله تعجب برانگي�ز اين  بود كه در اين جلس�ه 
نمايندگان بخش خصوصی هدايت برنامه نشس�ت را بر عهده 
داش�تند. بی سبب نيس�ت كه شركتهای مهندس�ی پيمانکار 
س�اختمانی كشور تركيه در س�ال 2011 در 90 كشور جهان با 
مبلغی معادل 203 ميليارد دالر مشغول فعاليت در پروژه هاي 
عمراني بودند و درآمد سرانه آن كشور بدون داشتن قطره ای 
نفت و گاز به حدود 11 هزار دالر می رسد كه تقريبا حدود 2/5 
برابر متوس�ط درآمد س�رانه ايران است و توانسته  با نفوذ در 
بازارهای هدف جهانی و باال بردن سهم بازار كشور خود، آثار 
مخرب بحرانهای اقتصادی جهان را از كشور تركيه دور سازد. 
ضمن آنکه شركتهای ساختمانی آن كشور پروژه های عظيمی 
را در قاره آفريقا، آسيای ميانه، روسيه، شبه جزيره عربستان 

نقش طرح هاي زیربنایي در اشتغال زایی
اصلی ترين دغدغه های دولتمردان هر كش�وری را اشتغال تش�کيل می دهد. و يکی از مهم ترين شاخص های كارآمدی و موفقيت 
دولت ها نيز با ميزان اش�تغال ايجاد ش�ده و نرخ كاهش بيکاری مورد س�نجش و اندازه گيری قرار می گيرد. كينز به عنوان يکی از 
مهم ترين نظريه پردازان اش�تغال در كتاب نظريه عمومی اش�تغال، بهره و پول به اين مهم می پردازد. وی معتقد اس�ت گس�ترش 
دامنه بيکاری و پديده های آسيب شناختی ناشی از آن برای جوامع بشری بسيار خطرناك تر از كاهش سود سهامداران بنگاههای 
اقتصادی است. كينز بيکاری را موجد و موجب بسياری از پديده های كژرفتاری و بزهکاری می داند و معتقد است حتی اگر عده ای 
را به كار گيريم تا كانالهايی را حفر نماييد و سپس گروهی ديگر را استخدام كنيم تا خاكهای بيرون ريخته را دوباره به جای اول آن 
برگردانند برای شکوفايی اقتصادی و نشاط جامعه مفيد است  و پی آمدهای  )externality ( مثبت دارد. زيرا فرايند شکل گيری 
اشتغال باعث ايجاد تقاضای كل می شود و پيدايش آن موجب به وجود آمدن عرضه كل در كشور شده و به تبع آن تقاضای موثر 

در جامعه از حاصل جمع مصرف، سرمايه گذاری بخش دولتی و مخارج صادرات رشد می يابد.
كينز سياستهای پولی، ثبات قيمتها و رشد اقتصادی را در ايجاد اشتغال موثر ارزيابی می نمايد و در برخورد با بحرانهای اقتصادی 
به دولت ها پيش�نهاد می كند مخارج خود را افزايش و مالياتها را كاهش دهند. به طور كلی بايد گفت كه در انديش�ه های اقتصادی 
كينز اشتغال تابع توليد و توليد نيز تابع تقاضای موثر است و در اين روند تقاضای موثر نيز از حاصل جمع مصرف، سرمايه گذاری 

بخش دولتی ، مخارج صادرات به دست می آيد كه برآيند و تعامل ميان آنها موجد و موجب اشتغال می شود.
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در دس�ت اجرا دارد و اين امر باعث ش�ده است كه تركيه در 
ده س�اله اخير از رش�د اقتصادی ش�تابانی برخوردار شود. و 
شركتهای س�اختمانی آن به عنوان سفيران فرهنگ و تمدن 
جايگاه آن كش�ور را در كشورهای ميزبان توسعه بخشيده و 

تثبيت كنند.
اين تمايزات اقتصادی و فاصله ش�اخصهای ميان دو كش�ور 
را چگون�ه می توان توجيه كرد؟ آيا جز اين اس�ت كه كش�ور 
تركيه با توجه دقيق و عميق، از شركتهای پيمانکار پروژه های 
عمران�ی در داخل كش�ور خود، در منطقه و در س�طح جهان 
حمايت بی دريغ انجام داده اس�ت. طبيعی اس�ت وقتی دولت 
فض�ای فعالي�ت و مذاك�ره و حمايتهای داخل�ی، منطقه ای و 
بين المللی را از ش�ركت های پيمان�کار پروژه های عمرانی به 
عم�ل می آورد. بازتاب اين حمايتها به دولت و كش�ور و رونق 

و شکوفايی اقتصادی آن برمی گردد.
آنگونه كه بيس�ت و دو ش�ركت پيمانکاری س�اخت و ساز و 
س�اختمان س�ازی تركيه در فهرس�ت بهترينهای مهندسی 
عم�ران جهان ق�رار گرفته ان�د و بعد از آمري�کا و چين رتبه 
س�وم را در فعاليته�ای پروژه ه�ای عمرانی در س�طح جهان 
احراز  كرده اند. هدف از طرح مقايس�ه تطبيقی اين اس�ت كه 
چنانچه فرصت و مجال كافی و حمايتهای قانونی از شركتهای 
ساختمانی ايرانی، در انجام پروژه های عمرانی درون كشوری، 
منطقه ای و جهانی به عمل آيد اين مجموعه عظيم مهندسی 
عمرانی با تجربه 65 س�ال در س�اخت و س�از در س�ازه ها و 
س�امانه های تمدن�ی، می توان�د ارزش اف�زوده ای ب�ه مراتب 
بيش�تری از نفت برای كش�ور ايجاد كند ضم�ن آنکه ارزش 
اف�زوده اين بخش نه تنها آس�يبی به ثروته�ای ملی و منابع 
طبيعی وارد نمی سازد بلکه شيوه های عمل آن، توسعه پايدار 
كش�ور را تضمين و تقويت می كند ولی با تاسف بايد گفت كه 
نه تنها گامهای اساس�ی در اين روند از س�وی دولت مشاهده 
نمی شود بلکه گاهی با نامهربانی  ها و موانع تراشی در فراروی 

اين قبيل شركتها بر مشکالت آنها نيز افزوده می گردد. 
امروز صنعت س�اختمان حدود 20 درصد سرمايه ثابت كشور 
را در اختيار دارد. اين س�هم به نظر می رس�د قابليت افزايش 
به چندين براب�ر درصد فعلی را دارد. آمارهای واقعی نش�ان 
می دهد كه س�االنه حدود 100 ميليون مترمربع ساخت و ساز 
مسکونی در سطح كشور انجام می شود. چنانچه زيرساختهای 
توسعه ای و پروژه های عمرانی سال 90 را با بودجه ای برابر 47 
هزار ميليارد تومان به آن اضافه كنيم ميزان س�اخت و ساز و 
به تبع آن اش�تغال زايی در اين بخ�ش می تواند به چند برابر 

ميزان فعلی برسد.  
در فراين�د تاثير بخش پيمان�کاری س�اختمانی و پروژه های 
عمرانی در روند اش�تغال ذكر اين نکته ضروری اس�ت كه به 
ازاء هر 70 مترمربع ساخت و ساز در كشور2/5 شغل مستمر 
پيوسته و 0/3 شغل مستمر وابسته ايجاد می شود يعنی جمعا 

2/8 شغل در كشور ايجاد می شود.
ارقام فوق نش�ان دهنده ميزان اش�تغال زايی باالی اين بخش 
نس�بت به ساير بخش�ها می باش�د عالوه بر اينکه 140 رشته 
ش�غلی در حوزه مس�کن و شهرس�ازی و بخش س�اختمانی 
فعال اس�ت. بايد اضافه كنم ك�ه 480 زيربخش نيز در ارتباط 

با بخش ساختمانی فعال می ش�ود چنانچه ارقام ارائه شده را 
در كنار هم قرار دهيم مش�خص می شود كه بخش ساختمانی 
در ش�رايط فعلی آمادگی ارزآوری ح�دود 20 ميليارد دالر از 
طري�ق ص�دور خدمات فنی و مهندس�ی به كش�ور را دارد و 
همچني�ن با ايجاد حمايتهای الزم و يا الاقل برداش�تن موانع 
فراروی ش�ركتهای س�اختمانی، اين بخش آمادگی تامين 20 
درصد اشتغال مولد كش�ور را دارد چنانچه هزينه ايجاد يک 
پست كار را در كشور حدود 800 ميليون ريال در نظر بگيريم  
و اين رقم را در تعداد بيکاران كش�ور كه در خوشبينانه ترين 
حالت حدود2/5 ميليون نفر اس�ت ض�رب كنيم به مبلغ 200 
هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری برای اشتغال می رسيم كه 
رقم�ی معادل حدود 78 ميليارد دالر را نش�ان می دهد كه با 
توجه به بودجه كل كشور تامين چنين منابع مالی برای ايجاد 
اش�تغال توسط دولت امکان پذير نيس�ت، لذا دولت می تواند 
با سياس�تهای ارش�ادی و حمايتی خود از بخش خصوصی به 
ويژه ش�ركتهای مهندس�ی پيمانکار پروژه های عمرانی برای 
رفع بخشی از مشکالت اشتغال از اين بخش بهره گيری نمايد 
ضمن اينکه اتمام پروژه ها نيز در ايجاد اش�تغال از نقطه نظر 
تولي�د و نگهداری س�امانه های آن می تواند ه�م مانع نابودی 
س�رمايه گذاريها ش�ده و هم گروه زيادی را در اش�تغال مولد 
وارد می سازد. بنابراين حفظ و گسترش شركتهای ساختمانی 
راهی برای برون رفت از مش�کل اش�تغال و ايجاد زمينه الزم 
برای زيرساختهای توس�عه كشور است. بالطبع برای تشويق 
بخش خصوصی، به ويژه ش�ركتهای ساختمانی بايد گام های 
موثرت�ری از طري�ق نهاده�ای دولت�ی ب�رای ب�رون رفت از 
مش�کالت و رهيافت ه�ای راهبردی برداش�ته ش�ود تا نقش 
واقعی ش�ركتهای مهندسی پروژه های عمرانی )فراتر از تاثير 
اقتصادی و اجتماعی اين قبيل شركتها در كشور تركيه را( در 

ايران نيز وارد عرصه های واقعيتهای اجتماعی شود. 

از آنجائي كه بيکاري زمينه س�از پيدايش، گسترش و افزايش 
پديده ه�اي آسيب ش�ناختي و كژرفت�اري اجتماعي اس�ت 
و اص�والً با رش�د بيکاري نرخ بزه�کاري و جرايم نيز افزايش 
مي ياب�د و با توجه به هزينه ه�اي باالي اجتماعي كه جرائم به 
بودجه عمومي دولت تحميل مي كند و بس�ياري از خانواده ها 
را درگي�ر معض�ل جوانان آس�يب ديده از اعتياد، خش�ونت و 
قاچاق مي س�ازد؛ لذا براي برون رف�ت از اين قبيل پديده هاي 
آسيب زا، مناسب ترين روش باال بودن سطح اشتغال و به تبع 
آن ايجاد اش�تغال براي جوانان اس�ت و همانطوري كه اشاره 
ش�د بخش ساخت و س�از و ساختماني بيش�ترين و باالترين 
ضريب اشتغال زايي را نسبت به ساير بخش هاي فعاليت دارد 
و نوع كار آنها پايان پذير نيس�ت زيرا هرم س�ني جمعيت در 
مناطقي نياز به مس�کن دارد. افزايش جمعيت نياز به توسعه 
زيرساختها و افزايش توليد دارد و در نوعي هم افزايي فرايند 
امور س�اختماني همواره مورد نياز اس�ت و تماي�ل به فزوني 
دارد؛ لذا دولتمردان ب�راي بهره گيري از اين ميزان توانايي ها 
و دانايي ها الزم است به امکان پايداري و ماندگاري اين بخش 
به هر نحو و روش�ي كه صالح مي دانن�د، در چارچوب حفظ و 

توسعه منافع ملي كشور كمک و مساعدت نمايند.
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مهن�دس خوانس�اری، نائب رئيس هي�ات مديره انجمن 
شركتهای ساختمانی در این  نشست مشترک و برای تکمیل 
توافقات به عمل آمده در خصوص آغاز همکاری نوسازی گفت: 
باید وضعیت همکاری انجمن با دولت در زمینه بافتهای فرسوده 
شفاف س��ازی ش��ود تا ش��رکتها با خیال راحت وارد این عرصه 
ش��وند، به همین منظور امروز س��واالتی را که در ذهن ماست 
مطرح می کنیم و امیدواریم با دریافت پاسخهای مناسب اولین 

قدم برای شروع همکاری برداشته شود.

در ادامه مهندس فريدون خزاعی، قائم مقام دبير انجمن 
شركتهای س�اختمانی ضمن اش�اره به مغایرت موجود در 
قبال نحوه ارائه تس��هیالت خطاب ب��ه نمایندگان دولت گفت: 
در ش��یوه نامه پرداخت تسهیالت ماّده 3 مبلغ تسهیالت برای 
هر واحد مسکونی 300 میلیون ریال و برای بنای غیر مفید هر 
متر مربع 4 میلیون ریال می باش��د درحالیکه در بسته حمایتی 
نوسازی بافت های فرسوده مبلغ تسهیالت واحدهای مسکونی 
بروش ساخت غیر صنعتی دویست میلیون ریال و برای ساخت 

بروش صنعتی 250 میلیون ریال تعیین شده است.

مهندس جمور معاون برنامه ريزی و توس�عه شركت مادر 
تخصصی عمران در پاس��خ به این اظهارات مبلغ نهایی شده 
تسهیالت را مطابق با شرایط مسکن مهر 20، 22 و 25 میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت: هزینه برای بافتهای فرسوده زیاد است 
و م��ا مایل بودیم مبلغ تس��هیالت را در این م��ورد باال بیریم. 
هر چند براساس مصوبه دولت با تسهیالت 30 میلیون تومانی 

موافقت شده است اما بانک مرکزی نسبت به افزایش تسهیالت، 
نظر مثبتی ندارد و باید فعاالن ساختمانی به همان بضاعت سابق 
بانک ها اکتفا کنند. بی شک بانکهای مختلف روشهای مختلفی 
دارند، و اختیاراتی وجود دارد که مربوط به هیات مدیره بانکها 
اس��ت و ارتباطی با خط اعتباری ندارد، هر چند ترجیح ما این 
اس��ت که ارائه تسهیالت در کل کشور با روش همگنی صورت 
گیرد و اگر تفاوتی دیده ش��ود مربوط به پروژه های خاص است 

که در آنها روشهای پرداخت متفاوت است.

مهن�دس كنگانی، عضو هيات مديره انجمن ش�ركتهای 
س�اختمانی نيز با اشاره به این که تس��هیالت اعالم شده از 
سوی دولت از حدود 8 سال قبل مبنای پرداخت تسهیالت بوده 
است، یادآور شد: تس��هیالت موجود با توجه به افزایش روز به 
روز هزینه های ساخت نمی تواند کمک چندانی برای سازندگان 
س��اختمانی به حساب آید. نوع س��اختمانها و هزینه الزم برای 
اجرای آنها نیز با هم فرق دارد، ضمن این که ظاهرا باید هزینه 
زیادی را برای آماده س��ازی در بافتهای فرسوده، و تامین هزینه 
محوطه س��ازی کنار گذاش��ت. اگر 8 سال قبل با چنین مبلغی 
قادر به اتمام یک واحد س��اختمانی بوده ایم، بی ش��ک امروزه با 
 تغیی��رات قابل توج��ه قیمتی  قادر به این امر نیس��تیم. و این

 مابه التفاوت هزینه ها را چه کسی باید پرداخت کند؟

مهندس جمور در پاسخ خاطرنشان شد: باید محور صحبتها 
را با توجه به بضاعت ما کنترل کرد. ش��ما سرمایه گذار هستید 
و ما فقط با ارائه تس��هیالتی زمینه را برای سرمایه گذاری شما 

نماين�دگان انجم�ن ش�ركتهای 
روز  نشس�ت  در  س�اختمانی 
دوشنبه 10 مهر ماه با مسئوالن 
وزارت راه و شهرس�ازی  ب�ه 
بحث و تبادل نظر درباره شيوه 
ورود اي�ن انجم�ن ب�ه مس�ئله 
بافته�ای فرس�وده پرداختن�د. 
در اين جلس�ه مهن�دس جمور، 
معاون برنامه ريزی و توس�عه 
ش�ركت مادر تخصصی عمران 
مهرافش�ار  آق�ای  بهس�ازی،  و 

مدير كل تجهيز منابع مالی و مش�اركتهای مردمی، و خانم نفيس�ه مجيری كارش�ناس مس�ئول اوراق بهادار و س�رمايه گذاری 
ش�ركت مادر تخصصی عمران و بهس�ازی حاضر بودند. مهندس جواد خوانس�اري، مهندس س�يد محسن مقدس زاده، مهندس 
فريدون خزاعی، مهندس  محمدعلی پورشيرازی و مهندس محمد كنگانی نيز نمايندگان انجمن شركتهای ساختمانی بودند كه 

سوالهايی درباره ابهامات موجود در شيوه نامه پرداخت تسهيالت ساخت مسکن در بافتهای فرسوده شهری مطرح كردند.

نشست مشترك انجمن شركت هاي ساختماني با مسئوالن وزارت راه وشهرسازي؛

شرکتهای ساختمانی در آستانه
 ورود به طرح بافتهای فرسوده
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آماده می کنیم. تسهیالت ذکر شده تنها برای ساخت واحدهای 
مسکونی است و مسئولیت تامین هزینه محوطه سازی، مشاعات 

و سایر فضاها بر عهده سرمایه گذار است.

در ادام�ه مهندس خزاعی  با اش�اره به وجود ابهامات قابل 
توجه در متن شیوه نامه پرداخت تسهیالت ساخت مسکن در 
بافت های فرسوده برای فعاالن ساختمانی اعالم کرد: بهتر است 
دولت در مورد نحوه پرداخت اقس��اط تسهیالت به شرکت های 
س��اختمانی شفاف سازی کند. در متن ش��یوه نامه ارائه شده از 
س��وی دولت، در م��اده 9 برای پرداخت اقس��اط تس��هیالت، 
ش��رایطی در نظر گرفته شده است که بعد از اتمام فونداسیون، 
اس��کلت و سقف، سفت کاری و س��پس نازک کاری تسهیالت 
ب��ه ترتیب 15، 40،30 و 15 درص��د از وام تعلق می گیرد این 
در حالی اس��ت که شرکت های س��اختمانی به دلیل کار روی 
بلوک های مختلف نمی توانند تا پایان هر یک از مراحل فوق در 

تمام واحدها تسهیالت دریافت نکنند.

ش�هريار مهرافش�ار مدي�ر كل تجهي�ز مناب�ع مال�ی و 
مش�اركتهای مردمی ش�ركت م�ادر تخصص�ی عمران و 
بهسازی شهری ايران در اين زمينه تصريح كرد: هر چند 

در ش��یوه نام��ه، روش پرداخت 
اقساط تسهیالت به این صورت 
آمده اس��ت، ام��ا در صورت نیاز 
می توان برای دریافت تسهیالت 
به میزان درصد مشخصی از کار 
وارد مذاکره شد؛ برای مثال اگر 
حتی 50 درصد از کل پروژه به 
مرحله فونداسیون رسیده باشد 
می توان ترتیبی اتخاذ کرد تا 15 
درصد تس��هیالت مربوط به آن 

50 درصد به سازنده پرداخت شود.

مهن�دس پورش�يرازی عضو ديگر هي�ات مديره انجمن 
ش�ركتهای س�اختمانی در ادامه همين بحث با اشاره به 
وضعيت بازار و نوس�ان قيمتها روی لزوم اقدام سريع تر 
برای خريد مصالح كه مستلزم پرداخت درصد بيشتری 
از تس�هيالت در مراح�ل اوليه كار اس�ت تاكيد كرد كه 
مهندس جمور در جواب گفت: در حال حاضر پرداختی برای 
تجهیز کارگاه با این شیوه نامه ای که با بانکها داریم به طور کلی 
پرداخت نمی شود. ضمن این که با توجه به روشهای خلق پول 
که امروزه در دنیا مطرح اس��ت، توقع ما از انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی این اس��ت که خود را به تسهیالت موجود وابسته 
نکنند و بیشتر از چتر حمایتی دولت برای تسهیل مراحل کار 

استفاده نمایند. 

مهندس كنگانی با اش�اره به اين كه در مکانیزم تهیه منابع 

برای پروژه اش��اره به صندوق زمین و ساختمان است که قانون 
و آئین نام��ه الزم را دارد ام��ا بانکی باید این ام��ر را تائید کند 
ک��ه تاکنون اتفاقی نیافتاده اس��ت. در قان��ون حمایت نیز ، در 
ماده 4 مس��ئولیت معرفی سازنده به بانک های عامل با شرکت 
مادر تخصصی عمران و بهس��ازی شهری ایران است درحالیکه 
در ش��یوه نامه، مسئولیت با ش��رکت عمران و مسکن سازان و 
شهردار شهر مربوطه میباشد. که مهندس جمور  گفت این که 
قانون مشکلی ندارد و عموما در اجرا با مشکل مواجه می شود. 

مهندس خزاعی گفت: باید  در قرارداد مش��ارکت در ساخت 
و س��ایر محدثات، تکلیف خرید زمین هایی که امکان خرید آن 
برای ش��رکت مادر تخصصی وجود نداش��ته باشد روشن شود. 
عالوه ب��ر این در قانون حمایت ماده 
10، ادارات ثبت مکلفند ظرف دو ماه 
به انجام کلی��ه عملیات ثبتی جهت 
حذف معابر، تجمیع و تفکیک اسناد 
اقدام کند اگر این کار در دو ماه انجام 
نشد چه می شود. که مهندس جمور 
عن��وان کرد: اداره ثبت اس��ناد برای 
دو م��اه اعالم آمادگی کرده اس��ت و 
ضرورتی برای  تهیه آئین نامه وجود 
ندارد چون ابهامی در این مورد وجود 
ن��دارد. البته می ت��وان از اداره ثبت ش��یوه نامه ای در این مورد 

خواست.

مهن�دس خزاع�ی درباره قيم�ت ف�روش و آزادی عمل 
انجمن در اين باره س�وال كرد ك�ه مهندس جمور گفت: 
دولت در این پروژه تنها مس��ئول اعطای تس��هیالت است و به 
هیچ وجه نرخ معینی برای فروش واحدها تعیین نمی کند. پس 
از اتمام کار، فعاالن ساختمانی با توجه به قیمت کارشناسی روز 

نرخ فروش واحدها را خودشان تعیین می کنند.

 مهندس خوانساری پرسيد اگر بعد از دو سال خريداری 
نب�ود س�ازنده باي�د اقس�اط وام را پرداخ�ت كند؟ كه 
مهندس جمور گفت: ش��رکت های ساختمانی در مدت زمان 
18 م��اه موظف به تکمیل و اتمام واحدها هس��تند و چنانچه 
پس از دو س��ال موفق به فروش واحدها نشوند باید تسهیالت 
را ب��ه صورت یکجا به دول��ت پرداخت کنند. در واکنش به این 

مهندس جمور: 
شركت های ساختمانی در مدت زمان 

18 ماه موظف به تکميل و اتمام 
واحدها هستند و چنانچه پس از دو 
سال موفق به فروش واحدها نشوند 

بايد تسهيالت را به صورت يکجا 
به دولت پرداخت كنند 
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سخنان مهندس خوانساری ضمن ابراز نگرانی از احتمال فروش 
نرفتن واحدها بعد از پایان زمان مشارکت مدنی دو ساله، خطاب 
به مس��ئوالن بافت های فرسوده، پیشنهاد کردند: امنیت فکری 
قدرت ریس��ک س��ازنده را افزایش می دهد و اگر در این زمینه 
دولت به فعاالن ساختمانی تضمین خرید می داد، مانند آنچه در 
مسکن مهر وجود داشت، تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در 

این زمینه راحت تر می شد.

مهندس خزاعی گفت: پس از خرید و تجمیع واحدها تکلیف 
 فضاهای��ی که ب��ه خیابان ها و س��ایر مش��اعات تخصیص داده 
می شود چه خواهد شد. مالکیت کوچه ها و خیابان های موجود با 
شهرداری است و باید تکلیف این مالکیت با شهرداری حل شود 

که مهندس جم��ور عنوان کرد: 
پالکهایی که حذف می شوند به 
پالکهای مجاور الحاق می گردند.

مهندس كنگانی پرسيد: پس 
از خرید و تجمیع واحد ها تکلیف 
فضاهایی که به خیابان ها و سایر 
مشاعات تخصیص داده می شود 
چ��ه خواهد ش��د ک��ه مهندس 
جمور گفت: بحث سیاس��تهای 
تش��ویقی اس��ت و تهاتر مد نظر 

نیس��ت. البته دقیق��ا نمی دانم این امر رایگان اس��ت یا نیازمند 
توافق با شهرداری است. 

در ادام��ه م��اده مهندس خزاعی با اش��اره به ای��ن که ماده 13 
ش��یوه نامه ابهام دارد و باید در مورد تضمین اسناد مالکیت به 
بانک های عامل و غیرعامل آن تصریح ش��ود. چون مالکیت این 
واحدها در اختیار سازنده نمی باشد که مهندس جمور گفت: ما 
با تعریف یک بسته تسهیالتی کاری کرده ایم که شما بتوانید با 

یک سند از چند بانک مختلف تسهیالت بگیرید. 

مهن�دس جمور در پاس�خ ب�ه اين س�وال ك�ه مالکيت 
واحد ه�ا در چ�ه مرحله ای به س�ازنده منتقل می ش�ود 
گفت سهم المش��ارکه تا زمانی که قابل جداکردن نباشد توزیع 
نمی شود. البته می توان با تفاهم نامه ای  از فروش برخی واحدها 

برای تجهیز دوباره منابع اقدام کرد. 

بعد از مطرح شدن ايرادهای موجود در شيوه نامه نوسازی 
در بافت های فرسوده و پاسخ گويی مسئوالن وزارت راه و 
شهرسازی، مهندس خوانساری پيشنهاد كرد: با توجه به 
قدرت اجرایی دولت برای جلب نظر ساکنان بافت های فرسوده 
ب��ه منظور ف��روش امالک واق��ع در این محدوه ها، بهتر اس��ت 
زمین ها از طریق دولت به سازندگان واگذار شود؛ همچنین اگر 
ترتیبی اتخاذ ش��ود که ارزش ریالی زمین در اقس��اط دو تا سه 
ساله از فعاالن ساختمانی دریافت شود، به مراتب اثربخش تر از 
تس��هیالت و سایر کمک ها است. ضمن این که 21 درصد سود 

برای تسهیالت این کار زیاد است.

مهن�دس جمور ضمن عن�وان اين امر که سیاس��ت بخش 
خصوص��ی ب��رای جدای��ی از بخش 
دولتی سیاس��تی مترقی است اما ما 
قادر نیس��تیم با دریافت ارزش ریالی 
زمین به صورت اقساط و بدون بهره، 
آن را واگذار کنیم چون برای این امر 
منع قانون��ی داریم. دولت از ابزارهای 
قانونی خ��ود برای تمل��ک محدوده 
بافت های فرسوده استفاده می کند اما 
ارزش زمین به قیمت کارشناسی روز 
تعیین می ش��ود و دولت نمی تواند در 

این زمینه تخفیف قائل شود.

مهندس كنگانی با اشاره به زلزله استان آذربايجان شرقی 
گفت: با توجه به خساراتی که حادثه ای مثل زلزله دارد و شاید 
جبران آن از توان دولت خارج باشد، اگر دولت بخواهد در مورد 

بهسازی بافتهای فرسوده یارانه بدهد چیز عجیبی نیست. 
در پای��ان این جلس��ه و به دنبال عدم حص��ول توافق نهایی در 
مورد ابهامات موجود، نمایندگان انجمن ش��رکتهای ساختمانی 
پیشنهاد کردند مسیر مذاکرات به سیر اجرایی هدایت شود تا در 
ص��ورت رضایت طرفین، مذاکرات برای اجرای پروژه های بعدی 
ادامه یابد. به این منظور و براساس پیشنهاد روسای شرکت های 
ساختمانی مقرر شد زمین هایی برای بررسی امکان اجرای پروژه 
الگو در چهار شهر تهران، بندرعباس، قزوین و مشهد به فعاالن 

ساختمانی معرفی شود و امکان بازدید از آنها فراهم گردد.

مهندس خوانساری:
 با توجه به قدرت اجرايی دولت 
برای جلب نظر ساكنان ب      

افت های فرسوده به منظور فروش 
امالک واقع در اين محدوه ها، بهتر 
است زمين ها از طريق دولت به 

سازندگان واگذار شود 
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بسیاری از پیمانکاران از حدوث این واقعه مبهوتند و کارفرمایان 
نی��ز از حّل این بحران ناتوان. چ��را که رییس یا مدیر کارفرمای 
دولتی بدون هماهنگي و دس��تور مقامات باال نمي توانند در این 
خص��وص تصمیم گیری کند و یا ب��ا اعمال خاتمۀ پیمان، به داد 

پیمانکار برسد.
قطعاً مدیران ارشد و مسئوالن تراز باالی کشور قادرند با تشکیل 
اتاق فکر و با توجه به واقعیت تلخ تحریمها، تصمیم متناسب در 
این ب��اره اتخاذ کنند. با بروز وضعیت فعل��ی، اکنون پیمانکاران 
جرأت شرکت در مناقصه را ندارند و آنهایی که دست به گریبان 
این وضعیت اند به هر طریقی در پی برون رفت از این مشکل اند. 
کم نیس��تند پیمانکارانی که حاضرند بدون به دست آوردن سود 
حداقل و یا ب��ا تحمل زیان اندک، در این اوضاع وخیم پیمان را 
رها کنند اما وجود ضمانت نامه های بانکی در ید کارفرمایان، مانع 
از این امر است. بعضی اما حاضرند از ضمانت نامه ها نیز صرف نظر 
کنن��د تا بیش از این در باتالق ورشکس��تگی فرو نروند. چرا که 
ب��ه قول آن مثل مع��روف: »جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری، 

منفعت است«!!
اصل لزوم قراردادها در دانش حقوق که به معنی الزم االجرا بودن 
تعهدات طرفین در قراردادهاست، اجازه نمی دهد که یک طرف 
پیمان بدون توافق طرف مقابل، مبلغ پیمان را به تناسب افزایش 
قیمتها تغییر دهد و اگر بر فرض می توانست به توافق جدیدی با 
طرف خود دست یابد، طبیعت پیمان که جزو قراردادهای اداری 
اس��ت، مس��لماً این انعطاف پذیری را از کارفرمای دولتی سلب 
کرده است. با این حال، مسأله به کالف سردرگمی می ماند که به 
نظر می رس��د تا زمان تصمیمگیری مسؤولین درجه یک کشور، 
گزیری برای این امر ناخوش��ایند وجود ن��دارد که در این تنازع 
گویا این پیمانکار است که باید در برابر کافرما قربانی شود. ولی، 
آیا قربانی شدن پیمانکار - این آبادگر کشور ایران – می تواند به 
نفع میهن و منافع ملی و حتا خود کارفرمای بزرگ )دولت( نیز 
باشد؟ پاسخ کاماًل منفی است. پس آیا برای خروج از این معضل 

می توان راهکار حقوقی یافت؟
اصوالً در زمان پیش��نهاد قیمت به هنگام ش��رکت در مناقصه، 

پیمان��کار معموالً نوس��انات قیمتها را با درص��د متعارف لحاظ 
می کند زیرا در کشورهایی مثل ایران که درآمدها متکی به نفت 
و مش��تقات آن اس��ت و به لحاظ فقدان مدیریت اقتصادی و به 
تبع آن ن��ازل بودن ضریب تولید ناخالص مل��ی میزان تورم در 
حال افزایش است، پیش بینی رشد تورم در حد متعارف آن بین 
10 تا 15 درصد )کمی بیشتر یا کمتر( امری کاماًل طبیعی است 
ولی صعود قیمتها در حّد 100 تا 150 درصد علی االصول امری 
غیرمتعارف و غیرطبیعی اس��ت. حال وقت��ی در حالت محاصره 
و تحریم اقتصادی اوضاع متع��ارف به ناگه دگرگون و نامتعارف 
می شود آیا هیچ عقل سلیمی می تواند پیمانی را که تعادل آن از 
حی��ث برابری ارزش عوضین )ثمن و مثمن( به هم می خورد در 
حالت طبیعی فرض کند؟ کدام انصاف و کدام وجدان می پذیرد 
که یکی از دو طرف پیمان هس��ت و نیس��ت خود را به عللی از 
دس��ت دهد که مسبب آن حادثه ای اس��ت که از توان دو طرف 
خارج بوده اس��ت؟ درس��ت اس��ت که در تجارت به جای س��ود 
ممکن اس��ت یک��ی از طرفین گاهی متحمل زیان نیز ش��ود اما 
آی��ا موارد ن��ادر را می توان با بحرانه��ا و تحریمهای جهانی علیه 
یک کشور مقایس��ه کرد که در آن نه همۀ پیمانکاران، که همۀ 
مردم بالاستثنا با این مشکل مواجه اند؟ پس، افزایش قیمتها در 
وضعیت بحرانی و متأثر از تحریمهای بین المللی با افزایش قیمتها 

در حالت طبیعی و عادی متفاوت اند.
در عقود آنی که عوضین در زمان بس��یار کوتاهی بین دو طرف 
قرارداد رّد و بدل می شود )مثل خرید و فروش کاال( تأثیر افزایش 
ناگهانی قیمتها چندان قابل اعتنا نیس��ت اما در عقود مس��تمر 
مث��ل پیمان که عامل زمان در اجرای آن از عوامل تعیین کننده 
است، بروز بحرانهای اقتصادی ضربه های سهمگینی به یک طرف 
پیمان )پیمانکار( وارد می کند که باید برای حل این مهم راهکار 

حقوقی یافت.
گاهی به نظر می رس��د چنین وضعیت��ی از مصادیق بارز حوادث 
قهری )فورس ماژور( است. چرا که در تبیین حوادث قهری مادۀ 

229 قانون مدنی می گوید:
»اگر متعهد به واسطۀ حادثه ای که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار 
اوست نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید، محکوم به تأدیۀ خسارت 

محاصرۀ اقتصادی و تحريمه�ای بين المللی عليه ايران واقعيت تلخی 
است كه متأسفانه آثار خود را بر اقتصاد ايران به وضوح برجای گذاشته 
و فع�اًل گريزی از آن نيس�ت. اين پدي�دۀ ناگوار بالطب�ع قراردادهای 
پيمان�کاری را به عنوان يک فعاليت اقتصادی تحت الش�عاع خود قرار 

داده است.
از يک طرف پول ملی در برابر ارزهای خارجی قدرت خود را از دس�ت 
داده و از س�وی ديگر ام�کان واردات برخی كااله�ای توليد خارج كه 
بايد در موضوع پيمان به كار رود، به داخل كش�ور فراهم نيس�ت و يا 
به سختی به دست می آيند. اين امر باعث شده كه سرنوشت پيمانهای 
انعقاد ش�دۀ پيش از تحريمها در هاله ای از ابه�ام فرو رود و برای برون 

رفت از اين معضل چاره انديشی شود.

افزایش قیمتها و سرنوشت پیمانها
ابراهيم اسماعيلی هريسی
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نخواه��د بود«. و در تکمیل این م��اده بخوانید مادۀ 227 همان 
قانون را که مقرر می دارد:

»متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأديۀ خس�ارت 
می ش�ود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واس�طۀ 

علت خارجی بوده است كه نمی توان مربوط به او نمود«.
همچنین در کتاب قرمز فیدیک که در س��ال 1999 به ویرایش 
نهایی رس��یده، در بن��د )1( مادۀ 19 در تعری��ف فورس ماژور 
می گوی��د: »فورس م��اژور در این ماده عبارت اس��ت از رویداد 

استثنایی:
)الف( که از کنترل هر یک از طرفین خارج است 

)ب( ک��ه طرف مرب��وط پیش از انعقاد پیم��ان به طور منطقی 
نمی توانسته خود را آمادۀ مقابله با آن نماید.

)ج( ک��ه در صورت بروز، طرف مرب��وط به طور منطقی قادر به 
جلوگیری از آن یا مقابله با آن نمی باشد.

)د( ک��ه به هیچ وجه نمی توان طرف 
دیگر را در بروز آن مقصر دانست«.

عین تعریف فیدیک از حوادث قهری 
هر چن��د در ش��رایط عمومی پیمان 
کالس��یک )موضوع نش��ریۀ شمارۀ 
1143 س��ازمان مدیری��ت و برنامه 
ریزی کش��ور( نیام��ده و صرف��اً به 
مصادیق آن اش��اره شده، اما بعداً در 
پیمانها »طرح و ساخت« یا »تأمین 
کاال و تجهیزات، ساختمان و نصب« 
فیدی��ک  ق��رارداد  از  )EPC( ک��ه 
اقتباس شده، عیناً راه یافته است. به 

ویژه آن که، هم در قرارداد فیدیک و هم در پیمانهای همس��ان 
EPC سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن ذکر مصادیق 
فورس ماژور به صراحت گفته شده که: »... فورس ماژور ممکن 
است شامل رویدادها یا شرایط استثنایی زیر باشد لیکن محدود 
به این موارد نخواهد بود« به عبارت دیگر موارد مذکور به عنوان 
فورس ماژور، حصری نیس��تند بل ک��ه تمثیلی اند که می تواند 
ش��امل موارد مش��ابه نیز گردد. یعنی تفاوتی نمی کند که یک 
وقتی طوفان طبیعی مانع از انجام کار پیمانکار ش��ود یا طوفان 

اقتصادی!!
ول��ی حقوقدان��ان بی��ن »ف��ورس م��اژور« و »تغیی��ر اوضاع و 
احوال« یک ق��رارداد تفاوت قائلند و بحرانه��ای اقتصادی را از 
نوع تغییر اوض��اع و احوال قرارداد می ش��مارند. تغییر اوضاع و 

اح��وال قرارداد در قراردادهای بین الملل��ی اصل و قاعده ای را 
 ایج��اد کرده که به نام قاعدۀ »ربوس س��یک اس��تانتی بوس«

)Rebus Sic Stantibus( مشهور است.
»شی ای« )chailly( در اين باره می گويد:

»اصلی اس��ت که بر حس��ب آن، تغییر اساس��ی و واقعی اوضاع 
و احوال��ی که با در نظر گرفتن آن اوض��اع و احوال معاهده ای 
منعقد ش��ده اس��ت، امکان دارد به متروک شدن معاهده منجر 
گ��ردد و یا الاقل از نیروی الزام آور آن بکاهد«. مفهوم این قاعده 
اکنون به عنوان یک قاعدۀ معتبر حقوق بین الملل در مادۀ 62 
کنوانسیون 1969 وین درج گردیده است. در تفسیر این قاعده 
در قرن نوزدهم بین حقوقدانان هماهنگی نس��بی وجود دارد و 
در حقیق��ت وجود قاعدۀ ربوس مورد تردید قرار نگرفته اس��ت. 
»هفتر« حقوقدان بین المللی می گوی��د: »وقتی تغییر اوضاع و 
احوال زم��ان عقد قیود اصلی معاهده را سس��ت کند، می توان 
درب��ارۀ اصل »وفای به عهد و احترام 

به قول« استثنایی قائل شد«.
ام��روزه قاع��دۀ رب��وس وارد حقوق 
داخلی ش��ده و بس��یار م��ورد توجه 
واقع ش��ده اس��ت، زی��را مس��أله و 
مش��کل مهمی را در حقوق داخلی و 
بین المللی مطرح می سازد که عبارت 
از مباینت و مغایرت با اصل وفای به 
عهد و احترام به تعهد اس��ت. به این 
معن��ا که چنان چه اوض��اع و احوال 
زمان انعقاد عقد تغییر کرده و »همه 
چیز به حال خود باقی نمانده باشد« 
چگونه می توان از عهدۀ تعهدات برآمد. پیرامون قاعدۀ ربوس در 
قانون مدنی یا دیگر قوانین ایران، مس��تقاًل ماده یا موادی وجود 
ندارد ولی اص��ول دیگری در نظام حقوقی ما و فقه امامیه بیان 

شده که کمی بعد دربارۀ آنها بحث خواهیم کرد.
ب��ا این حال در قاع��دۀ ربوس، فی الواقع بح��ث در لزوم و عدم 
لزوم قراردادی اس��ت که با اوضاع و احوال معین از نظر شرایط 
اجتماعی، اقتصادی، قانون گذاری، پولی و بانکی منعقد ش��ده 
اس��ت و در این اوضاع و احوال، به خصوص در قراردادهای دراز 
مدت به هنگام اجرای قرارداد آن چنان تغییری اساسی و بنیادی 
ایجاد ش��ود که اجرای قرارداد برای متعهد سخت و دشوار شده 
و یا چنین شرایطی موجب ضرر فاحش و نامعقول متعهد گردد. 
در قرارداده��ای تجاری که هدف از آن کس��ب س��ود و منفعت 

»هفتر« حقوقدان بين المللی 
می گويد: »وقتی تغيير 

اوضاع و احوال زمان عقد 
قيود اصلی معاهده را سست 

كند، می توان دربارۀ اصل 
»وفای به عهد و احترام به 
قول« استثنايی قائل شد«
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اس��ت، انتظار و توقع ضرر، امری اس��ت آشکار اما ضرری که در 
عرف معقول و منطقی باشد. ضرر فاحش و غیرقابل جبرانی که 
در اث��ر تغییر اوضاع و احوال به متعهد وارد می ش��ود، هیچگاه 
مورد انتظار طرفین نبوده اس��ت. متعاقدین با توجه به شرایط و 
اوضاع و احوال حاکم در زمان تش��کیل قرارداد در برابر امتیازی 

که دریافت می کنند، تعهدی را برعهده می گیرند.
هر یک از متعاقدین با س��نجش سود و زیان و ارزش مبادالتی 
معامل��ه به انعقاد پیمان ابراز تمایل نم��وده و با ایجاب و قبول، 
عقد منعقد می ش��ود. تعادل و توازن در عوضین فرضی است و 
ممکن است در واقع چنین تعادلی وجود نداشته باشد، طرفین 
با فرض توازن و تعادل مالی، انتظار دریافت همان میزان ارزشی 

را دارن��د که به طرف مقابل پرداخت 
می کنند. بدیهی است که این تعادل 
و توازن فرضی، جعلی است نه ذاتی 
و حقیق��ی. یعنی طرفی��ن با در نظر 
گرفتن اوضاع و احوال و جوانب امر و 
پیش بینی های الزم به سنجش سود 
و زی��ان، عق��دی را منعقد می کنند 
و ب��ا توجه به این حالتها و ش��رایط 
اقتصادی است که توازن عقد برقرار 
می گردد. بخش سود و زیان براساس 
اطالعات��ی ص��ورت می پذیرد که هر 
یک از متعاقدین از اوضاع اقتصادی، 
قیمتها، هزینه ه��ا، قوانین و مقررات 
حاکم بر عق��ود و معامالت، صادرات 
و واردات، سیاستهای اقتصادی حاکم 
بر جامع��ه در نظر گرفتن خطرات و 
تهدیدات، اوضاع جوی و س��ایر امور 
مؤث��ر در تع��ادل اقتصادی ق��رارداد 

کسب می کنند.
موضوع قابل طرح دیگر این است که 
تعادل و توازن ایجاد ش��ده براساس 

رضای��ت و قصد متعاقدین، بدون رضایت و قصد آنها قابل تغییر 
نیست و ثبات قراردادها ایجاب می کند که طرفین خود را ملتزم 
به نتایج و آثار عقد دانس��ته و مجاز به نقض قرارداد نباشد. الزام 
متعاقدین به اجرای عقد موجب ثبات قراردادها ش��ده و به جز 
موارد مج��از در قانون و یا توافق طرفین، آنها خود را موظف به 
اجرای عقد می دانند. حقوق کشورهای مختلف تأکید زیادی بر 
اصل لزوم دارند و جز در موارد مجاز در قانون یا توافق طرفین، 
اجازۀ فس��خ ق��رارداد را به طرفین و یا تعدی��ل آن را به قاضی 
نمی دهند. در حقوق کشور فرانسه با اعمال نظریۀ حادثۀ پیش 
بینی نش��ده، قاضی حکم بر تعدیل قراردادهای اداری می نماید. 
در حقوق کشور مصر، جز در موارد ذکر شده دو استثنا بر اصل 

لزوم در قانون مدنی آن کشور وارد شده است.
استثنای نخست در موضوع نظریۀ حوادث غیرمترقبه است که 
قاض��ی برابر مادۀ 147 قانون مدنی مصر مجاز به تعدیل قرارداد 

است.
اس��تثنای دوم در مادۀ 149 در »عق��ود اذعان« ]عقود الحاقی 
و تحمیلی مثل ش��رایط عمومی پیمان ما[ آمده است. در عقود 
مذک��ور قاضی مجاز به تعدیل ش��روط تحمیلی غیرعادالنه و یا 

بخشیدن و یا لغو آن شروط است.
عناصر تشکیل دهندۀ نظریۀ تغییر اوضاع و احوال )قاعدۀ ربوس( 

به قرار زیر است:
1- بروز حادثه 

2- مشکل شدن اجرای قرارداد 
3- اوضاع و احوال زمان عقد به طور بنیادی و اساسی تغییر یابد 
4- در اث��ر تغییر در اوضاع و احوال زم��ان عقد، تعادل و توازن 
قرارداد به شّدت برهم خورده و روابط 

طرفین را متأثر سازد.
5- حادث نشدن وقایعی که منجر به 
تغییر اوضاع و احوال می گردد، فرض 

اساسی در قرارداد باشد.
تفاوت عم��دۀ قاعدۀ ربوس )یا تغییر 
ش��رایط قرارداد( با ف��ورس ماژور در 
این است که در فورس ماژور اجرای 
ق��رارداد غیرممک��ن می ش��ود ولی 
در تغییر ش��رایط قراردادی، اجرای 
قرارداد به قدری دش��وار می شود که 
 موجب تضرر یکی از طرفین قرارداد 

می گردد .
در اینج��ا برای نتیج��ه گیری از این 
بحث باید به دو پرس��ش زیر پاس��خ 

دهیم که:
اوالً- آي�ا تحريمه�ای اقتصادی 
عليه ايران جزو قاعدۀ ربوس است 
 يا اين كه مشمول حوادث قهری

 )فورس ماژور( است؟
دوم- آي�ا ب�رای خارج ش�دن از 
وضعي�ت بوجود آمدۀ فعلی در پيمانه�ا، راه حل حقوقی 

می توان يافت؟
پاس�خ پرسش نخست: از آنجا که عوامل متأثر از تحریمهای 
اقتص��ادی و افزای��ش ناگهانی و ش��دید قیمته��ا همانند موارد 
مذک��ور در حوادث قهری، اجرای قرارداد را غیرممکن نمی کند 
بل که بس��یار دش��وار می نماید و در اثر این دش��واری زیانهای 
هنگفتی متوجه پیمانکاری می ش��ود که می تواند وضعیت او را 
به ورشکستگی منتهی کند لذا حالت به وجود آمده از وضعیت  
فعلی اقتصادی، پیمان را در حالت تغییر اوضاع و احوال قراردادی 
قرار می دهد و علی االصول نمی توان وضعیت به وجود آمده را از 

موارد حوادث قهری محسوب داشت.
پاس�خ پرس�ش دوم: حال با توجه به این که وضعیت حادث 
جزو تغییر اوضاع و احوال قراردادی است در نظام حقوقی ایران 
اگرچ��ه صریحاً ماده یا موادی در قوانی��ن موجود چیزی تحت 

  در قاعدۀ ربوس، فی الواقع 
بحث در لزوم و عدم لزوم 

قراردادی است كه با اوضاع 
و احوال معين از نظر شرايط 

اجتماعی، اقتصادی،
 قانون گذاری، پولی و بانکی 
منعقد شده است و در اين 

اوضاع و احوال، به خصوص در 
قراردادهای دراز مدت به هنگام 
اجرای قرارداد آن چنان تغييری 
اساسی و بنيادی ايجاد شود 
كه اجرای قرارداد برای متعهد 

سخت و دشوار شده و يا  چنين 
شرايطی موجب ضرر فاحش و 

نامعقول متعهد  گردد 
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عن��وان تغیی��ر اوض��اع و احوال 
قراردادی، دیده نمی ش��ود اما از 
قواع��دی مانند قاع��دۀ الضرر و 
نفی عسر و حرج و شروط ضمنی 
)ش��رط بنایی( می توان استفاده 
ک��رد ت��ا ب��ه وس��یلۀ آن قواعد، 
وضعیت پیش آمدۀ فعلی را برای 

حمایت از پیمانکار تغییر داد؟
واقعی��ت این اس��ت ک��ه آن چه 
مافوق طاقت بشری است و در آن 
ضیق و عسر و دشواری و صعوبت 
اس��ت، حکم آن اعم از تکلیفی و 
وضعی منتفی است. یعنی چنان 

چه در اثر حکم ش��ارع، شخص مکلف از نظر عرف در مشقت و 
حرج و ضیق واقع گردد، خواه این حکم از احکام تکلیفی از قبیل 
نماز، روزه و مقدمات آن از واجبات و یا نهی از انجام محرمات و 
خ��واه حکم از احکام وضعی از قبیل لزوم و جواز و تعهد و انجام 
امری باش��د، انجام اعمال مذکور با استناد به قاعدۀ نفی عسر و 
ح��رج الزم نیس��ت و مکلف به خاطر عدم انج��ام اعمال مذکور 

مؤاخذه نمی شود و مسؤول نیست.
با اس��تدالل فوق می ت��وان به معافیت پیمان��کاری که تعهد به 
س��اخت جاده یا ابنیه ای از قبیل پلهای بزرگ، سد، نیروگاه و یا 
ساختمانی نموده باشد و به دلیل محاصرۀ اقتصادی و تحریمهای 
بین المللی و یا قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها باال رفته، 
م��واد اولیه کمی��اب و هزینۀ نیروی کار افزای��ش یافته و از این 
طری��ق انجام تعهد برای وی دش��وار و موجب مش��قت و حرج 
گ��ردد، حکم کرد. در بعضی م��وارد امکان انجام تعهد با تحمل 
هزینه ه��ای گزاف وجود دارد، مثاًل پیمان��کار می تواند با فروش 
منزل مسکونی، ملزومات ش��غلی و وسیلۀ ایاب و ذهاب خود و 
تحمل هزینه ای هنگفت و خ��ارج از متعارف، تعهد را به انجام 
برساند اما قطعاً اجرای تعهد در این صورت موجب مشقت و عسر 
و حرج پیمانکار است. در این حالت نیز الزام پیمانکار به فروش 

اموال شخصی که برای خود و خانوادۀ 
وی مورد نیاز است، دلیلی ندارد.

از طرف دیگر براساس قاعدۀ »الضرر 
و الضرار فی االس��الم« که در حقوق 
اروپایی تحت عنوان »س��وء استفاده 
از حق« م��ورد مطالعه قرار می گیرد، 
می توان��د در پیمانهای��ی که دس��ت 
خوش تغییرات اساسی و بنیادین قرار 
گرفته اند و تعادل ارزش��ی دو تعهد 
به ویژه در م��ورد صورت وضعیتها و 
دریافته��ای، پیمان��کار از ضرره��ای 
وارد ش��ده به پیمانکار ممانعت نمود. 
قاع��دۀ الضرر و یا س��وء اس��تفاده از 
حق عبارت از این اس��ت که انس��ان در م��واردی از حقوقی که 
برخوردار می شود ممکن اس��ت از حق مسلم خود برای اهداف 
نامش��روع اس��تفاده کند. و همی��ن حق باع��ث تضییع حقوق 
خصوصی اش��خاص یا حقوق عمومی شود. در این صورت چنین 
حقی قابل اعمال نیس��ت چرا که هدف آن، از بین بردن حقوق 
دیگران اس��ت. کم��ا این که اصل 40 قانون اساس��ی جمهوری 
 اس��المی ایران با ابتنا به اصل الضرر اشعار می دارد: »هیچ کس
 نمی تواند حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع 

عمومی قرار دهد«.
از آنجا که در ش��رایط عمومی پیمان انج��ام کار موضوع پیمان 
از سوی پیمانکار حقی اس��ت برای کارفرما و اعمال این حق از 
ناحیۀ وی علیه پیمانکار در زمان افزایش ناگهانی قیمتها، موجب 
اضرار به پیمانکار می باش��د و در واقع نوعی سوء استفاده از حق 
اس��ت لهذا با استفاده از این قاعده می توان در زمان تحریمهای 
اقتص��ادی از اضرار کارفرما به پیمانکار در اجرای موضوع پیمان 

جلوگیری کرد.
از سوی دیگر اگر این مطلب را بپذیریم که هر قرارداد بر مبنای 
متعارف و برداش��ت و فهم عرفی از ارزشهای حاکم منعقد شده 
اس��ت و متعهد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط حاکم 

تفاوت عمدۀ قاعدۀ ربوس
 )يا تغيير شرايط قرارداد( 

با فورس ماژور در اين است 
كه در فورس ماژور اجرای 

قرارداد غيرممکن می شود ولی 
در تغيير شرايط قراردادی، 

اجرای قرارداد به قدری دشوار 
می شود كه موجب تضرر يکی 

از طرفين قرارداد می گردد  
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بر زمان عقد، ملتزم به انجام تعهد ش��ده است، با تغییر اوضاع و 
احوال و دگرگونی ارزشهای مذکور باید در نظر داشته باشیم که 
آن چه رخ داده متفاوت از چیزی است که در محاسبه و انتظارات 
طرفین بوده است. در اینجاست که می توان از شرط ضمنی نیز 

برای مخدوش کردن اصل لزوم قراردادها سود جست.
شرط ضمنی )یا شرط بنایی( به این معناست که طرفین پیمان 
به طور ضمنی به هنگام انعقاد آن پذیرفته اند که شرایط تقریباً 
کم وبیش بر همین منوالی خواهد بود که در زمان امضای پیمان 
بوده اس��ت. ولی تغییرات ناگهانی به هی��چ وجه نمی تواند مورد 
انتظار دو طرف باش��د. ازین رو، در صورت پیدایش دگرگونی ها 
بنیادین مسلماً پیمان آن چیزی نبوده که آنها تصور می کرده اند. 
پس، آن ش��رط ضمنی یا بنایی با این تحوالت غافلگیرکننده به 
هم خورده و طبیعتاً پیمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. 
در این حالت اس��ت که حق فس��خ ضمنی نیز باید برای طرف 

متضرر، از جهت ایجاد تعادل در پیمان منظور شود.
و نکتۀ آخر این که آثار تغییر اوضاع و احوال بر پیمان چیست؟

گفتیم در قانون مدنی، مادۀ مشخصی که مستقیماً حکم مربوط 
به تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد را بیان کند، وجود ندارد و رویۀ 
قضایی نظام حقوقی ما نیز در این باره ساکت است اما با استفاده 
از قواع��دی مانند قاعدۀ الضرر و رفع عس��ر و حرج و نیز ش��رط 
ضمنی )تبانی( می توان برای تغییر شرایط قرارداد راه حل مناسبی 
اتخاذ کرد. مع هذا بررس��ی راه حلهایی که در مواقع بروز حوادث 
غیرمترقب��ه و دگرگ��ون کنندۀ اوضاع و احوال در سیس��تمهای 
مختلف به آن عمل شده است، نشان می دهد که یک اصل کلی 
همیش��ه مورد توجه قضات بوده اس��ت و در رویۀ قضایی داخلی 
برخی از کشورها و یا رویۀ داوریهای بین المللی مشهود است و آن 
این که به خصوص در قراردادهای دراز مدت اصل بر ادامۀ حیات 
حقوقی مش��هود قرارداد اس��ت و تا آن جا که امکان داشته است 
خدشه ای به اساس قرارداد وارد نکرده و با تعلیق موقتی، مفاد و 
آثار قرارداد یا تعدیل و ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در قرارداد بر 
مبنای تراضی و توافق طرفین سعی در ادامۀ حیات حقوقی داشته 
اند اما در مواردی که امکان رفع ضرر حادث برای یکی از طرفین 
نب��وده و از طرف دیگر اجرای تعهد نیز برای متعهد غیرعادالنه و 

شاق و دشوار به نظر می رسد با فسخ قرارداد به نوعی از ورود ضرر 
ناروا به یکی از طرفین جلوگیری به عمل می آید.

در شرایط عمومی پیمان کالسیک )موضوع نشریۀ شمارۀ 1143 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( متأسفانه موضوع تغییر 
در اوضاع و احوال پیمان پیش بینی نشده و پیشنهاد اینجانب در 
کمیتۀ بازنگری راهبردی شرایط عمومی پیمان در خصوص تغییر 
مادۀ 48 ش��رایط عمومی پیمان به ماده ای تحت نام »تغییر در 
ش��رایط پیمان« مورد پذیرش قرار نگرفت. با این وجود چون در 
شرایط فعلی دربارۀ امکان فسخ پیمان به هنگام بروز تحریمهای 
اقتص��ادی و افزای��ش غیرمترقبۀ قیمتها چیزی ب��رای پیمانکار 
پیش بینی نشده و حتا امکان فسخ پیمان در هیچ شرایطی برای 
پیمانکار وجود ندارد، کارفرما که در مادۀ 49 امکان تعدیل پیمان 
را دارد می توان��د )و بای��د( برای صیان��ت از منافع ملی و حقوق 
پیمانکار با اس��تناد به این ماده اجرای پیمان را به حالت تعلیق 
درآورد و در ص��ورت ادامۀ وضعیت بحران اقتصادی در نهایت با 
اس��تناد به بند )د( مادۀ 49 شرایط عمومی پیمان امکان اعمال 
مادۀ 48 ش��رایط عمومی پیمان را فراهم سازد. اما همان طوری 
که در ابتدای این مقال بیان شد به نظر مي رسد متصدیان امور 
و کارفرمایان بخ��ش دولتی اراده معطوف به این هدف را ندارند 
در نتیجه پیمانکار ناگزیر اس��ت با اس��تفاده از مادۀ 53 شرایط 
عمومی پیمان از طریق مرجع حل اختالف )دادگاه - نه ش��ورای 
عالی فن��ی( کارفرما را ملتزم به تعلیق قرارداد نماید. در س��ایر 
قراردادهای همسان EPC با توجه به مواد مربوط از جمله مادۀ 
65 و 67 )موضوع نشریۀ شمارۀ 5490( و سایر پیمانهای مشابه 

از مکانیزم فوق بهره برد.

راه حل آسانی كه شايد برای راقم اين سطور آرمانی باشد 
اين است كه: اوالً، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با صدور 
بخش��نامه ای جامع در زمان بحرانهای اقتصادی از روش تعدیل 
قیمتها، به طور واقعی و متناسب با افزایش آنها برای کلیۀ پیمانها 
)چ��ه آنها که دارای ش��رط تعدیل و چه آن ها که دارای ش��رط 
تعدیل نیستند( استفاده کند و ثانیاً تعدیلهای سه ماهۀ هر سال 

را بدون تأخیر و در زمان مناسب و به هنگام اعالم کند.
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برایان عزیز؛ حتماً  عنایت دارید که جمعیت کره زمین به طور روزافزون در حال افزایش است و از سویي هر روز بر تعداد نیازمندان به 
اشتغال افزوده مي شود و هر لحظه تعدادي از مردم، شغل خود را از دست مي دهند. از این رو به نظر مي رسد حیاتي ترین نیاز امروز جوامع 
بشري فراهم نمودن زمینه هاي مناسب براي ایجاد اشتغال و کارآفریني است و این مهم نه تنها به دست صاحبان سرمایه و دست اندرکاران 

مدیریت و همه افرادي که به نحوي داراي محوریت هستند، قابل انجام است.
به نظر من، جنابعالي که یکي از آموزگاران تواناي مدیریت هستید و خداوند یکتا بیان و قلم شیوا و نافذي به شما ارزاني داشته است، در 
این برهه حساس از زمان که بخشي از بشریت با بحران افزایش جمعیت، فقدان فرصت هاي برابر شغلي و بحرانهاي اقتصادي دست به 
گریبان است؛ مي توانید با ترغیب سرمایه داران جهان به سوي سازندگي و تولید، کمک شایاني به ایجاد و گسترش زمینه اشتغال در کره 

زمین نمائید.
اینجانب نیز پس از مطالعات بسیار و بررسي هاي میداني که حاصل آن نگارش 4 جلد کتاب در رابطه با سازندگي و تولید به نام »مدیریت،  
نگرش، باورها و اخالق در حرفه« است؛ به این نتیجه رسیده ام که کلیدحل مشکالت اقتصادي جهان ما در ایجاد و توسعه،  سازندگي و 

به ايران و تهران خوش آمديد.
از اينکه شما را مالقات خواهم كرد بسيار خوشحالم. صبح، هنگامي كه با اتومبيل به طرف محل كارم مي رفتم، بنر تبليغي 
كه تصوير شما در آن نقش بسته بود؛ نظر مرا جلب نمود. بالدرنگ از راننده خواستم ماشين را كنار كشيدم تا بتوانم آدرس 

و تلفن محل سخنراني شما را يادداشت كنم و در جلسه سخنراني شما حاضر شوم.
اينجانب مؤسس و مدير يک گروه پيمانکاري عمومي با بيش از 50 سال پيشينه فعاليت در پهنه مديريت و سازندگي هستم 
و همه كتابهاي موجود ش�ما در ايران را مطالعه  كرده ام. گرچه اكثر مطالب ش�ما براي همگان آموزنده بوده و من نيز از آن 
بسيار استفاده نموده ام، اما رويکرد سخنراني ها و كتابهاي شما بيشتر در زمينه مديريت تجارت و نحوه ثروتمند شدن است.

 نامه اي با پیام فرهنگ سازي براي سازندگي و تولید به آقاي برایان تریسي، ) استاد مدیریت(
با رویكرد هزاره سوم

موضوع: ترغيب سرمايه داران 
دنيا به سازندگي و توليد

نوشته: مهندس نادر عطايي
رئيس هيأت مديره شركت مهندسي و ساختماني جهان پارس
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تولید است.
احداث زیرساخت ها همیشه مقدم بر تولید است، به عبارت دیگر اگر 
کارخانه اي احداث نش��ود، امکان تولید فراهم نخواهد شد و بدیهي 
اس��ت که به دست تاجران محصولي نخواهد رسید تا به مبادله آن 
بپردازند. وانگهي شایان ذکر است که سرمایه گذاري در سازندگي و 
تولید، اشتغال زاترین فعالیت ممکن در جهان ماست. به طور مثال 
در احداث یک پاالیشگاه 200 هزار بشکه اي نفت، در دوره ساختمان 
و نصب حدود )4000 الي 5000( نفر بطور مس��تقیم مشغول بکار 
مي شوند و تعداد بیشتري نیز در مشاغل پیراموني مانند ساخت کاال 

و تجهیزات، فروش مصالح و مواد اولیه و غیره درگیر خواهند شد.
اما در دوره بهره برداري )با توجه به اتوماسیون و تکنولوژي مدرن( 
تعداد افراد شاغل به حدود 200 الي 250 نفر کاهش مي  یابد. تجربه 
اینجانب در احداث کارخانجاتي نظیر فوالد، سیمان،  کاغذ،  نیروگاه 
برق )به استثناي کارخانجات الکترونیک و صنایع نظامي که در آن 

تجربه اي ندارم( نیز همین منوال را نشان مي دهد.
اگر با نگاه عمیق به مسیر پیدایش تمدن در کره زمین توجه کنیم، 
درخواهیم یافت که مدنیت امروز، مرهون فعالیت کساني است که 

در عرصه سازندگي تالش کرده اند.
بنابراین مایلم مجدداً تأکید کنم که سازندگي نه تنها تولید اشتغال 
مي کند و آباداني به همراه دارد، بلکه یکي از اساسي ترین نیازهاي 
زیربنائي و ضروري جهان امروز ما اس��ت. در حالي که تجارت اگر 
چه ممکن اس��ت باعث ثروتمند ش��دن گروهي گ��ردد ولي الزاماً 

فراهم کننده آباداني و رفاه براي همگان نخواهد بود.
برای��ان عزی��ز، موضوع س��ازندگي و تولید در کش��ورهاي در حال 
توسعه از اهمیت باالتري برخوردار است. زیرا به دلیل آماده نبودن 
زیرساختهاي الزم که ناشي از فقدان سازندگي و تولید کافي است 
خیل عظیمي از جوانان آماده به کار در این جوامع، بیکارند و به ناچار 
براي ادامه زندگي خود به س��وي مشاغل کاذب و غیرمولد و گاهي 
مخرب مانند واس��طه گري و داللي بدون ایجاد ارزش افزوده واقعي 
روي مي آورند؛ که این موضوع باعث توسعه بحران اقتصادي در این 
کشورها مي ش��ود زیرا از آن رو که افراد در اندیشه هرچه ثروتمند 

ش��دن هستند، کاالها را دس��ت به دست مي کنند و باعث افزایش 
کاذب قیمت مایحتاج ضروري و در نتیجه تورم افس��ار گس��یخته 

مي شوند؛ پدیده اي که متأسفانه در بیشتر نقاط شاهد آن هستیم.
در کشور ما ایران نیز که یکي از کشورهاي ثروتمند خاورمیانه است 
و بحمداله امکانات اولیه مانند مسکن، مایحتاج عمومي مانند مواد 
غذایي، پوشاک و لوازم بهداشتي به وفور وجود دارد؛ وجود مشاغل 
کاذب و دست به دست شدن اجناس، همواره موجب گراني عجیب 

و غریب و غیرقابل توجیه کاالهاست.
برایان عزیز از همه مهمتر اینکه، اگر جمعیت انبوه گرسنه و بیکار کره 
زمین در جایي مشغول بکار نشوند، قطعاً بیشترین مشکل را براي 
س��رمایه داران و مدیران و چهره هاي کلیدي جهان ایجاد مي کنند، 
زیرا بدون امنیت امکان ثروتمند شدن وجود نخواهد داشت و امنیت 

از طریق توسعه رفاه نسبي همگان فراهم خواهد شد.
به نظر من از آنجایي که جریان کس��ب ث��روت در جامعه، در پرتو 
تالش همه انس��انها تحقق پیدا مي کند و ثروتمندان نیز از رهگذر 
تالش خود و تعامل با دیگران به ثروت مي رسند؛ لذا شایسته است 
ثروت خود را صرف اشتغال هر چه بیشتر از تعداد بیکاران کاسته 
شود و همگان از نعمت رفاه نسبي برخوردار گردند در غیر اینصورت 
وجود انبوه بیکاران گرسنه جهان، بسیار خطر آفرین خواهد بود اجازه 
دهید با نگاهي شاید بدبینانه عرض کنم که با توجه به تسلیحات 
کش��تار جمعي که شوربختانه در دس��ترس همگان است احتمال 
وقوع جنگ جهاني دیگري که این بار مي تواند به نابودي کره زمین 

بیانجامد دور از انتظار نخواهد بود.
در پایان، مایلم مجدداً تأکید نمایم لطفاً در ساختار اندیشگي خود امر 
حیاتي سازندگي و تولید را بیش از پیش بگنجانید و در سخنراني ها 
و مقاالت خود دقیق تر به آن بپردازید و به خیل عالقمندان خود به 
ویژه صاحبان سرمایه و مدیران و چهره هاي کلیدي،  اهمیت و نیاز 
ضروري ورود هرچه س��ریعتر به عرصه س��ازندگي و تولید را یادآور 

شوید تا جهاني بهتر و شایسته تر داشته باشیم.
ب�ا آرزوي موفقي�ت از درگاه اي�زد منان ب�راي جنابعالي و 

خانواده محترم.
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روز ش�نبه مورخ 91/7/1 س�ی وهشتمين جلسه كميسيون 
اقتص�ادی و بانکها با حض�ور مهندس مس�عودی، مهندس 
ظاهری، مهندس س�بوخی، مهندس س�يدين و آقای تکلی  
برای نشس�ت  ب�ا نماين�دگان معاون�ت كل بازاريابی بانک 
ص�ادرات برگزار ش�د. پيرو پيش�نهاد بانک�داری پروژه ای 
كه توس�ط انجمن شركتهای س�اختمانی ارائه شد، معاونت 
بازاريابی بانک صادرات درخواس�ت جلس�ه ای نمود و آقای 
محمد بيارش معاونت اداره كل بازاريابی و خدمات مشتريان 
و آقای يداهلل  علی محمدی كارشناس بازاريابی به نمايندگی 
از بانک صادرات در اين جلس�ه ش�ركت كردند تا به بحث و 

تبادل نظر درباره اين پيشنهاد بپردازند.  

مهندس مس�عودی در ابتدای جلس�ه پيش�نهاد بانکداری 
پروژه ای را مربوط به صفر تا صد پروژه خواند و گفت: انجمن 
ش��رکتهای ساختمانی متش��کل از 580 عضو است که عموما این 
شرکتها جزو شرکتهای رتبه یک و بزرگ کشور و شرکتهای درجه 
یک و فعال در تهران هس��تند و ش��رکتهای کوچک تر در اس��تانها 

پراکنده اند و پروژه های کوچک را انجام می دهند.
آقای بيارش، معاونت اداره كل  بازاريابی و خدمات  مشتريان 
درب�اره چگونگی وصول مطالب�ات و اطمينان خاطر بانک از 
وصول مطالبات و چگونگی وصل كردن مشتريان گروهی به 
بانک پرس�يد و افزود: بحث دیگر این  است که ما قابلیت تهاتر 
غیرنقدی عوارض ش��هرداری را هم برای پیمانکاران شما داریم که 
به کسانی که در محدوده شهری عوارض و تراکم  نیاز داشته باشند 
ارائه می کنیم. بحث شما که ما هم از آن استقبال می کنیم  تمرکز 

حساب اعضاء شما در بانک صادرات و توان باز پرداخت  آنها  است 
که  در این زمینه می خواهم به شفافیت بدانم چه اتفاقی می افتد؟

در پاس�خ مهندس س�يدين عنوان ك�رد: در خصوص تمرکز 
حس��اب بایس��تی چیزی باش��د که اعضاء ما که حدود 600 عضو 
هس��تند ترغیب ش��وند که حس��ابهای خود را در بانک و نزد شما 
متمرک��ز کنند و این ش��رکتها  معموال ش��رکتهایی هس��تند که 
توانسته اند تعهدات خود را به درستی انجام دهند و سرجمع دارای 

سوابق خوب و شرکتهای سرپا هستند .

آقای بيارش  گفت: در راس��تای درخواست ش��ما با فرض اینکه 
این بس��ته پیشنهادی عملیاتی ش��ود، آیا تعهدی هست که تمرکز 
وجوه در بانک صادرات باش��د؟ و ما این امکان را داریم که با ایجاد 
تفاهم نام��ه در کل ای��ران  این موضوع را اجرا کنیم؟ آیا انجمن هم 
می توان��د اعض��اء را ملزم کند؟ آیا این قابلی��ت در انجمن به لحاظ 

دستوری وجود دارد یا نه؟

مهندس س�بوخی افزود: واقعیت این است که ما انجمن صنفی 
هستیم و نمی توانیم دستوری باشیم و اعضاء را وادار کنیم که کاری 
را انج��ام دهند، ما می توانیم بگوئیم که تفاهم نامه را امضاء کرده ایم 
و بر اس��اس تفاهم نامه اقدام کنید و شما بایس��تی با ارائه خدمات 

مطلوب مشتری را جذب و حفظ کنید.

در ادامه آقای بيارش پرس�يد كارفرمايان ش�ما چه كسانی 
هس�تند؟ ک��ه مهندس س��بوخی گف��ت: وزارت راه و مس��کن و 

در نشستی با نمايندگان معاونت كل بازاريابی بانک صادرات مطرح شد:

پروژه دستگاههای دولتی می تواند اساس 
اعتبار پیمانكار مجري آن باشد
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شهرسازی و وزارتخانه ها و نهادهای عمومی، ارگانها و شهرداریها 
و.... همه کارفرمایان ما به شمار می آیند. 

آق�ای علی محمدی كارش�ناس بازاريابی ب�ه نمايندگی از 
بانک صادرات پرس�يد شركتهای عضو ش�ما در كجا ثبت 
شده اند؟ كه مهندس مسعودی گفت: اکثرا در تهران هستند 
و منعی هم نداریم کس��انی که در شهرستانها ثبت شدند عضو ما 
باشند و بعضی ها هم اینگونه هستند. اکثر شرکتهای بزرگ عضو 
انجمن می باش��ند وعضویت در انجمن یک اعتبار است. کاری که 
ما می توانیم انجام دهیم پس از تفاهم نامه تک تک شرکتهایی را 
که پیش ش��ما می فرستیم تعهد کنیم و هردو تعهدات را رعایت 
کنی��م و در تفاهم نامه به توافقی می رس��یم  ک��ه در آن ضمانت 
اجرایی هم دیده ش��ده اس��ت و ش��ما در قالب تفاهم نامه کلی با 
آن پیمانکارتوافقاتی را جهت عملیاتی کردن اقدام می کنید. شما 
ی��ک تفاهم نامه را امضاء می کنید که ه��ر مناقصه را که پیمانکار 
می خواهد شرکت کند از ابتدا )گرفتن ضمانت نامه ها و....( با بانک 
صادرات باشد و تا سقف A ریال تسهیالت می دهید و شرکت هم 
تعهد می دهد که گردش مالی پروژه در آن حساب نزد بانک شما 
باش��د و با کارفرما نیز تعهدنامه امض��اء می کند که وجوه حاصل 
از پ��روژه را منحصرا به همان حس��اب واریز نماید که مثال حدود 

50 یا 80 میلیارد ریال می شود. اگر 
ش��ما   امتیازهایی را در تفاهم نامه 
قائل شوید و یک بسته که ازوضعیت 
فعلی بهتر است تعریف کنید، در پی 
این اقدام خود ش��رکتها دنبال بانک 
می رون��د و این ام��ر از حالت اجبار 

بهتر وعملیاتی تر است.

آقای بيارش پرس�يد شرکتها در 
م��ورد وثائ��ق و ضمانت نامه ه��ا چه 
تضمین��ی می دهن��د ک��ه مهندس 
مس��عودی گفت: همان وثائق قبلی، 
که کمی شرایط سهل تر باشد. آقای 
بی��ارش در جواب گف��ت: ما همین 
االن ب��ا همی��ن وثائق ک��ه به گفته 
شما سفت وسخت است کلی بدهی 

معوق و س��ر رسید گذشته داریم که خود شما هم از این موضوع 
مطلع هس��تید. ش��ما یک ضمانت اجرایی قوی تر دارید و آن این 
اس��ت که انجمن ضمانت کند. آیا انجم��ن هم ضمانت می کند؟ 
مهندس مسعودی جواب داد: انجمن هیچ گونه ضمانتی نمی کند. 
فق��ط ضمانت ما اعتباری اس��ت. اعتبار ش��رکت پیش ما خراب 

می شود و اصوال اساسنامه ما هم اجازه چنین کاری را نمی دهد.

مهندس مس�عودی گفت: بانکها از ما برای وثیقه ملک و سفته 
و ... می خواهند. ما معتقدیم داش��تن پروژه از دستگاههای دولتی 
یک اعتبار محس��وب می ش��ود مثال هر جای دنیا کسی که یک 
ق��رارداد 50 میلیاردی از دولت  یا ش��هرداری دارد خیلی اعتبار 
دارد، متاس��فانه بانکه��ای ما این موضوع را س��خت می پذیرند و 

بایستی راحت تر آن را قبول کنند.

آقای بي�ارش گفت: بانک با صدور ضمانت نام��ه بدون دریافت 
وثیقه ریس��ک زیادی می کند در صورتی که پروژه به س��رانجام 
نرس��د بانک چطور ب��ا این نکته که وثیقه ای غی��ر از پروژه ندارد 
کنار بیاید؟ که مهندس مسعودی در جواب عنوان کرد: در بحث 
ضمانت نامه شما بایستی مدیریت ریسک کنید. در صورتی که از 
هر هزار مورد هم یک ضمانت نامه واخواست و ضبط نمی شود شما 
بایستی این ریسک را قبول کنید و قابل تضمین نیست که هیچ 
یک از ضمانت نامه ها ضبط  نمی شود. مهندس سبوخی نیز افزود: 
شرکت های پیمانکاری عموما  خوش نام هستند و شما می توانید 

در این باره از بانکها هم استعالم کنید.

آقای بيارش در تکميل سخنان خود گفت: پیشنهاد بنده این 
است به عنوان کار آزمایشی کسانی که مد نظر شما هستند و در 
حوزه سرپرستی مرکز حس��اب دارند و مسبوق به سابقه حساب 
نزد بانک صادرات هستند برای تعدادی از آنها این کار را آزمایشی 

انجام دهیم.
مهندس ظاهری نيز گفت: شرکتهای ساختمانی قبل از هر چیز 
توس��ط معاونت راهبردی ریاست جمهوری رتبه بندی می شوند و 
اعتبار شرکتهای صنف ما زیاد است، برای مثال بانک اقتصاد نوین 
بس��ته به اعتبار و رتبه ش��رکت با سفته به امضاء مدیران شرکت  
ضمانت نامه صادر می کند، بعنوان 
وثیق��ه ص��دور ضمانت نامه ملک 
نمی گی��رد، فقط برای تس��هیالت 

وثیقه ملکی می گیرد.

مهندس مس�عودی گف�ت: اگر 
باشیم چیزی  نداش��ته  تفاهم نامه 
ب��رای تبلی��غ نداریم و بایس��تی 
تفاهم نامه ای باشد که ما به اعضاء 
توضیح دهیم و این به عنوان طرح 
پایلوت قابل مذاکره است. ولی اگر 
هدف مش��خص نباش��د نمی توان 
گفت:  بیارش  آق��ای  اقدامی نمود. 
از ش��رکتهایی که می شود به آنها 
اطالع رس��انی کرد یکی دو مورد را 
در قالب این درخواس��ت در سرپرستی مرکز معرفی و اقدام کنیم 
و این که پروژه را معرفی کنند و تعهد کارفرما را بگیرند که وجوه 

به حساب مشخص واریز شود.

وی همچنين در جواب مهندس مس�عودی كه پرس�يد در 
ازای اين اقدام ش�ما چه می كنيد؟ افزود: ب��ه ازای آن برای 
صدور ضمانت نامه که شما خواسته اید اقدام می کنیم که مهندس 
مس��عودی گفت: شما اکنون نیز این اقدام را  انجام می دهید و با 
این اقدام هیچ کس س��مت شما نمی آید. درخواست ما این است 
ک��ه پ��روژه را در بانک تجمی��ع کنیم و همه امور بانکی را ش��ما 
انجام دهید و شما هم می دانید که در ازای این کار ضمانت نامه و 
تس��هیالت ریالی و L/C می دهید و پیمانکار خیالش راحت است 
که ش��ما این تس��هیالت را می دهید و آن تفاهم را با شما امضاء 
می کن��د. ما در قدم اول صدور ضمانتنامه را تس��هیل می کنیم و 

پرداخت تسهیالت را هم در 

مهندس مسعودی: 
بانکها از ما برای وثيقه ملک و سفته 
و ... می خواهند. ما معتقديم داشتن 
پروژه از دستگاههای دولتی يک 
اعتبار محسوب می شود مثال هر 
جای دنيا كسی كه يک قرارداد 50 

ميلياردی از دولت  يا شهرداری دارد 
خيلی اعتبار دارد، متاسفانه بانکهای 
ما اين موضوع را سخت می پذيرند 
و بايستی راحت تر آن را قبول كنند 
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هم در طرح آزمایش��ی سرعت می بخشیم. ضمن اینکه قابلیت 
وصول وجوه از طریق کارفرماهای ش��ما برای ما محرز می شود 
وهم س��رعت کار ما وهم تس��هیالتی که ما ارائه می دهیم برای 
ش��رکتهای شما مشخص می ش��ود. در صورت مطلوب بودن و 
رضای��ت از طرح آزمایش��ی از این فرآیند، برای همه ش��رکتها 
وارد بحث می ش��ویم. و بعدا هم به دنبال درخواست تسهیالت 

ش��ما در م��ورد تخفیف��ات 
را  غی��ره  و  ضمانت نامه ه��ا 

پیگیری می کنیم.

مهن�دس س�يدين عضو 
ديگر كميس�يون عنوان 
كرد: شما یک بسته تعریف 
و اع��الم کنید. در قالب  این 
بسته تسهیالت را به کسانی 
می دهی��د که این ش��رایط 
را داش��ته باش��ند و آن هم 
بایس��تی س��وابق خوب  از 
جمل��ه در م��ورد پروژه ه��ا 
داش��ته باش��ند، ش��ما یک 

اعتبار سنجی و ارزیابی انجام می دهید. در نهایت اینکه بگوئید 
این تس��هیالت را به کس��انی می دهیم که این شرایط را احراز 
کنند، ما دنبال این بسته هستیم و ما به اعضاء اطالع می دهیم 

که هر کس این  شرایط را دارد اقدام نماید.

آقای بيارش با اعالم اين كه ما اين پيش�نهاد را پيگيری 
می كني�م اف�زود: می توانیم در قالب ای��ن تفاهمنامه به ارائه 
خدمات س��رعت ببخش��یم. البته ضمن جذابیت هم برای همه 
اعضاء یکس��ان نیست برای یکی کاهش نرخ خدمات مهم است 
و برای دیگری سرعت خدمات و صدور ضمانت نامه ها که به این 

هم بایستی توجه نمود.

مهندس مس�عودی عنوان كرد: پس ش��ما ب��ا  تعریف یک 
روش، هم��ه پیمان��کاران را در حوزه خود داش��ته باش��ید اگر 
پیمانکار کوچک بود برایش سهم کمتر و بزرگتر بود سهم بیشتر 
قائل ش��وید. دربحث عمل کردن در قالب پ��روژه ای، ما در این 
قالب تمرکز وجوه در بانک صادرات خواهیم داش��ت و شما هم 
سرویس دهی همه خدمات بانکی را و هم ما می دانیم وهم شما 

که چه خدماتی برای بانک سودده وچه خدماتی سوده نیست.

مهندس مسعودی پرسيد آيا جذب پيمانکارها برای شما 
س�ود و جذابيتی دارد يا خير؟ كه آق�ای بيارش گفت: از 
تمرکز وج��وه و فروش ضمانتنامه ها از لح��اظ کارمزد محوری 
جذابیت دارد و بخش��ی از وجوه در قالب حساب جاری از سود 
سپرده ش��ان از زمان واریز وجوه تا زمان هزینه نزد ما می ماند. 
ما نمی توانیم از نرخ های شورای عالی پول و اعتبار عدول کنیم 
و تغییر نرخ کارمزد ضمانت نامه ها در اختیار بانکها نیس��ت. ما 
آمادگی داریم در قالب این درخواس��ت بصورت یک تفاهم نامه 
موردی درهر سرپرس��تی که شما بخواهید انجام دهیم و دلیل 
اینکه نمی توانیم  به صورت  انجام دهیم این اس��ت که مصوبه و 

نامه های شما برای اعضاءالزام آور نیست ولی تفاهمنامه و مصوبات 
و بخشنامه های ما در کل شعب بانک الزام آور است. اگر ما بتوانیم 
با هیات مدیره انجمن ش��رکتهای س��اختمانی یک تفاهمنامه 
امض��اء کنیم که در آن تعهد ش��ود که اعض��اء تمرکز وجوه در 
بانک صادرات داشته باشند و حداقل میانگین موجودی حساب 
در شش ماهه مثال A ریال باشد ما هم تعهد می کنیم که  برای 
خدمات بانکی کارمزد نگیریم 
و ضمانتنامه ها را موردی اقدام 
کنیم. یا تعهد میکنیم تا سقف 
مبلغA  ریال را سفته با امضاء 
مدیران بگیریم. اگر موارد شما 
هم ب��رای اعضاء ال��زام آور بود 
می توانیم ای��ن تفاهم نامه را با 
هیات مدیره امضاء کنیم ولی 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه مصوبات 
و نامه های ش��ما ب��رای اعضاء 
ال��زام آور نیس��ت مجبوریم با 

شرکتها تفاهم کنیم.

مهندس مسعودی در پاسخ 
گفت: ما می توانیم در تفاهمنامه متن تعهدنامه را که قرار است 
ش��رکتها امضاء کنند و به کارفرم��ا بدهند را ضمیمه و الزام آور 
کنیم، ما گفتیم نمی توانیم کس��ی را مجبور کنیم که به سمت 
بانک ش��ما بیاید و اگر کسی بر مبنای این تفاهم نامه آمد ملزم 
اس��ت که ش��رایط را بپذیرد و تعهد دهد. اگر ش��ما بتوانید در 
خصوص س��ود سپرده ش��رکتها و تخفیف و تقلیل نرخ کارمزد 
ضمانتنامه ها و تس��هیل را در ارائه خدمات بانکی در تفاهم نامه 
بیاوری��د با این اقدام دیگر نیازی به اجبار نیس��ت و خود بخود 

شرکتها مشتریان بانک می شوند.
آق�ای بيارش اظهار ك�رد: م��ا نمی توانیم این م��وارد را در 
تفاهم نامه بیاوریم مگر اینکه اعتبار شرکتها این اجازه را بدهد. 
ش��رکتهایی که در بانک صادرات حساب دارند برای شروع این 
پیشنهاد بهترهستند چون در بانک سابقه دارند و جزئیات این 
امر قابل بررس��ی است. س��رویس پروژه ای مد نظر ما است و ما 
در یک کار کارشناس��ی با همکاران سرپرستی موارد را بررسی 
می کنیم و از ش��ما هم دعوت می کنیم که در بحث کارشناسی 

ما حضور داشته باشید.
در پايان اين جلس�ه آقای بيارش از مش�کالت قوانين و 
بخش�نامه ها و خصوصی- دولتی بودن بانکها و الزام های 
بانک مركزی كه مانع از ارائه خدمات بهتر به مش�تريان 
می ش�ود س�خن گف�ت و اعض�اء كميس�يون از حضور 
نمايندگان بانک در جلس�ه تش�کر نمودند. پس از اتمام 
جلس�ه با نمايندگان بانک، اعضاء حاضر كميسيون امور 
اقتص�ادی و بانکها  نظ�رات خود را از نشس�ت با بانکها 
مط�رح نمودند و عن�وان كردند: با در نظ�ر گرفتن همه 
موارد، بانک اقتصاد نوين با توجه به آش�نايی با ش�رايط  
و اقدام�ات انجام داده ش�ده قبلی ب�رای ادامه رايزنی و 
تش�کيل جلس�ات بهت�ر و مفيدتر می باش�د. پس مقرر 
گردي�د با اين بانک جهت ارائه پيش�نهاد و درخواس�ت 

تشکيل جلسات اقدام گردد. 

مهندس مسعودی:
 پ�س ش�ما ب�ا  تعري�ف ي�ک روش، همه 
پيمان�کاران را در ح�وزه خ�ود داش�ته 
باش�يد اگر پيمانکار كوچ�ک بود برايش 
س�هم كمتر و بزرگتر بود س�هم بيش�تر 
قائل ش�ويد. دربحث عم�ل كردن در قالب 
پروژه ای، ما در اين قالب تمركز وجوه در 
بانک صادرات خواهيم داش�ت و شما هم 
سرويس دهی همه خدمات بانکی را و هم 
ما می دانيم وهم شما كه چه خدماتی برای 
بانک سودده وچه خدماتی سوده نيست
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   درباره ش�ركت هگزا و پروژه های عمده آن توضيح 
دهيد؟

مهندس��ان مش��اور هگزا در سال 1344 تأس��یس و در ارایه 
خدمات مش��اوره و طراحی کارهای س��یویل و سازه، قدمتی 
بی��ش از چه��ار دهه دارد. این مهندس��ان مش��اور توس��ط 
پیش��گامان ورود تکنیک بتن پی��ش تنیده به ایران، بنا نهاده 
ش��د و در دو ده��ه اول فعالیت خود با طراح��ی و نظارت بر 
س��اخت پل های خاص و دهانه بزرگ به ش��هرت رسید. این 
س��وابق در اکثر نقاط کشور و خصوصا در طول رودخانه های 
کارون، دز و  زاینده رود مش��هود است. مطالعات مسیر، طرح 
هندس��ی تقاطع ها و دیگر زمینه های مهندسی راه و راه آهن 

از س��ال 1361 به طور گس��ترده ای در ش��رکت هگزا صورت 
گرفته است. سابقه همکاری گس��ترده این مهندسین مشاور 
در پروژه های قطار شهری به سال 1365 برمی گردد و تاکنون 
در طراحی و نظارت س��ازه های زیرزمین��ی و تونل ها تجارب 
ارزن��ده ای اندوخته اس��ت. ش��رکت هگزا در ح��ال حاضر در 
زمینه های س��ازه و پل، راه و راه آهن، سازه های زیر زمینی و 
تونل، مهندسی ژئوتکنیک و پی، قطار شهری و مدیریت طرح 

و ساخت پروژه های عمرانی فعالیت می کند.

  آي�ا اين ش�ركت نوآوری يا ابت�کار خاصی در زمينه 
صنعت احداث داشته است؟ 

هگزا ش�ركتی است كه توانس�ته بيش از نيم قرن در عرصه مهندسی عمران باقی بماند  و حضور در اولين پروژه راه 
آهن ملی ايران )بافق – بندرعباس( پس از پيروزی انقالب اس�المی و بازسازی پل خرمشهر در زمان جنگ تحميلی 

از افتخاراتی است كه اين شركت در كارنامه خود دارد. 
مدير عامل ش�ركت هگزا مهندس حسين چهرآزاد است كه متولد سال 1321 و فارغ التحصيل سال 1346 دانشکده 
فنی دانش�گاه تهران در رش�ته راه و س�اختمان می باشد. وی مدت 14 سال در ش�هرداری تهران به عنوان مهندس 
اجرايی پروژه های بزرگ شهری مشغول به كار بوده و در سال 1360 در حاليکه مدير كل عمران و ساختمان ) سازمان 
عمران فعلی( بود آنجا را ترك و به ش�ركت هگزا پيوس�ت. وی تا س�ال 1384 به عنوان عضو هيئت مديره و مسئول 
بخش نظارت در اين شركت انجام وظيفه نمود و از سال 1384 نيز به عنوان مدير عامل، سکان دار شركت ساختمانی 
هگزا اس�ت. ماهنامه پيام آبادگران در جهت همبس�تگی و آش�نايی بيش�تر اعضا، طی مالقات حضوری با مهندس 
چهرآزاد، مديرعامل شركت هگزا در باب مسائل و مشکالت پيمانکاران به گفتگو نشست كه نظر خوانندگان محترم 

ماهنامه را به مشروح اين گفتگو جلب می نماييم.

مهندس چهرآزاد مطرح کرد:

کارآفرينی، اشتغال مولد و کاهش هزينه ها 
با کاربرد اصول مهندسی ارزش در هگزا
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 عموما منظور از خالقیت و ابتکار مهندس مش��اور، بررسی،  
اظه��ار نظر و تجدید نظ��ر در مطالعات قبل��ی و ارتقای آن 
می باش��د. با مروری بر سابقه مهندس��ان مشاور هگزا میزان 
خالقی��ت و ابت��کار در پروژه ها برای متخصصان این رش��ته 
آش��کار می گردد. طراحی و نظارت پل ه��ای خاص و دهانه 
بزرگ و روش های اجرایی متنوع پل س��ازی از تخصص های 
اصلی این ش��رکت مشاور می باشد و در طول حدود نیم قرن 
حض��ور در این عرصه با بهره گیری از آخرین دس��تاوردهای 
این صنعت، کماکان رکورد بزرگترین پل های کابلی، قوس��ی 

و صندوقه ای پیش تنیده کشور را در اختیار دارد . 
طراح��ی و اج��رای پ��ل هفت��م اهواز ب��ه عن��وان اولین پل 
صندوق��ه ای بتنی با طول دهانه 140 مت��ر که برنده جایزه 
بتن س��ال ش��د، تحلیل، کنترل طراحی و نظارت عالیه پل 

س��د کارون 3 به عن��وان بزرگترین 
پ��ل قوس��ی فل��زی در خاورمیانه 
ب��ا دهان��ه 252 مت��ر، طراح��ی و 
نظ��ارت پل کابلی هش��تم اهواز با 
دهانه 212 متر ب��ر روی رودخانه 
کارون، طراح��ی پل اللی به عنوان 
بزرگترین پل کابلی کشور با دهانه 
256 متر، طراحی پایه های بتنی با 
قالب لغزنده، عرشه فلزی متشکل 
از صندوقه های فلزی در دو ردیف 
و نصب به روش پیشرانی عرشه در 
پل ه��ای راه آهن میانه - بس��تان 
آب��اد- تبری��ز از نمونه های خاص 

صنعت پل سازی می باشد.

  ش�ركت ش�ما در زمينه راهس�ازی و زيرساختهای 
حم�ل و نقل ريلی كش�ور چه فعاليتهاي�ی انجام داده 

است؟
-راهس��ازی از عمده فعالیت های مهندسی عمران در کشور 
پهن��اور ایران می باش��د. هگزا ب��ا طراحی بهینه مس��یر در 
مهمترین محورهای کش��ور و استفاده از کارشناسان ارشد با 
تجربه بیش از 50 سال سابقه در طراحی، زمینه به کارگیری 
اصول مهندسی ارزش را فراهم آورده است. از نمونه های بارز 
ای��ن بخش می توان به کوتاه کردن بی��ش از 80 کیلومتر از 
مسیر کرمانشاه- ایالم- خوزستان و باالبردن سرعت طرح و 
درجه راه در پروژه محور جایگزین مس��جد س��لیمان - اللی 
متش��کل از تونل ها، گالری ها و اجرای بلندترین پل کش��ور 

برفراز دریاچه سد گتوند علیا اشاره نمود.
در راس��تای گس��ترش زیرساختهای 
حم��ل و نق��ل ریلی کش��ور، هگزا 
با مطالع��ات بهینه مس��یر و بعضا 
بازنگری مطالعات موجود براساس 
مهندس��ی ارزش، موفق به کاهش 
کیلومترها طول خط و هزینه های 
زیرس��ازی و ابنیه های مسیر شده 
اس��ت، به طوری ک��ه بازبینی راه 
آهن غرب کش��ور موفق به کاهش 
بیش از 40 کیلومتر از مسیر و در 
راه آهن چابهار- فهرج نیز به حذف 
18 کیلومت��ر تون��ل و صرفه جویی 
به می��زان 400 میلی��ارد ریال در 
هزینه های زیرسازی گردیده است. 

گس�ترش  راس�تای  در 
زيرس�اخت ه�ای حم�ل و 
نق�ل ريلی كش�ور، هگزا با 
مطالعات بهينه مسير و بعضا 
موجود  مطالع�ات  بازنگری 
ارزش،  مهندس�ی  براساس 
به كاهش كيلومترها  موفق 
و هزينه ه�ای  ط�ول خ�ط 
زيرسازی و ابنيه های مسير 

شده است 
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همچنین وظیف��ه تکمیل مطالعات 
و نظ��ارت براج��رای قطعات  4 و 5 
راه آهن مشهد- س��رخس به طول 
17 کیلومتر را برعهده داش��ت که با 
مطالعات حوزه آبری��ز و ارائه دالیل 
فنی، موفق به حذف 5 دس��تگاه پل 
ب��زرگ دره ای مرتف��ع به طول کلی 
حدود 1150 متر و جایگزینی آن با 
پل های زیرخاکی به صورت باکس و 
یا قوسی گردید. ضمنا در مطالعات 
اولیه و نقش��ه های پیمان برای سه 

دس��تگاه تونل های مس��یر به طول ه��ای 1001 متر و 2313 
متر و 2548 متر که حفاظت موقت سنگین و نهایتا الینینگ 
مسلح پیش بینی ش��ده بود با بررسی های بیشتر و محاسبات 
دقیق ت��ر ضمن آنکه حفاظت موق��ت در زمان حفاری حداقل 
مص��رف آهن آالت صورت گرفت الینینگ نهایی نیز به صورت 

بتن غیر مسلح اجرا گردید.
در این بخش پروژه های قطعات 2 و 3 راه آهن میانه – بستان 
آباد- تبریز و قطعه 5 راه آهن غرب کش��ور را می توان نام برد 
و از نمونه ه��ای دیگ��ر می توان به طراحی خاص عبور مس��یر 
راه آه��ن دوخطه سریع الس��یر ته��ران – قم اش��اره کرده، با 
توجه به اینکه حدود17/5 کیلومتر مس��یر از منطقه ای کامال 
ش��وره زار بین دو دریاچه حوض السلطان و دریاچه نمک عبور 
می کرد این مهندس��ین مشاور با مطالعات وسیع و جمع آوری 
اطالع��ات اقدام به طراحی خاص مبتنی ب��ر ایجاد کانال های 
زهکش طرفین مس��یر و استفاده ماس��ه بادی به عنوان بستر 
س��ازی نموده و آبروه��ای مربوطه را نیز بص��ورت باکس های 
پیش س��اخته بدون میلگرد طراحی کرد و پ��س از قیراندود 

کردن کامل با ش��یوه خاصی به اجرا در 
آورد. الزم به ذکر اس��ت اگر چنانچه در 
آن زم��ان ق��رار بود ای��ن 17/5 کیلومتر 
ب��ا ژئوتکس��تایل که مخص��وص عبور از 
زمین های با تالقی و ش��ورزار می باش��د 
اجرا گردد هزین��ه، حداقل 5 برابر طرح 

اجرا شده می بود.
شرکت هگزا در بخش حمل و نقل ریلی 
ش��هری ب��ا جایگزین ک��ردن روش های 
و  Cut & Cuver عمی��ق   نیم��ه 
Top-Down   در ساخت کیلومترها از 
  )NATM(سازه های مسیر به جای روش های مکانیزه و سنتی
و همچنین تلفیق المان های پیش ساخته و درجاریز در سازه 
تونل ه��ا، کاهش قابل توجهی در هزینه ه��ا بوجود آورده و بر 
س��هولت اجرا افزوده اس��ت. برای نمونه، طراحی قطار شهری 
مش��هد به عنوان اولین قطار ش��هری های بزرگ بعد از تهران 
و طراحی روش های حفاری، حفاظت موقت گود، س��اخت 24 
ایس��تگاه و 7 کراس اور در ایس��تگاه های قطارشهری اهواز را 

می توان نام برد.
 

  اقدامات صورت گرفته توسط اين شركت را در زمينه 
كار آفرينی و اشتغال شرح دهيد؟

هگ��زا باور دارد تنها در س��ایه جذب، س��ازماندهی و آموزش 
بهتری��ن و کارآمدتری��ن نیروها در عرصه مهندس��ی و فراهم 
آوردن بس��ترهای الزم برای به حداکثر رس��اندن قابلیت های 
انسانی، س��ازمان می تواند در مسیر پیشرفت و رقابت با دیگر 
س��ازمان ها قرار گی��رد. همچنین ش��رکت هگزا ب��ا تعهد به 
کارکنان، پای بندی به اصول اخالقی و تاکید بر س��المت کار، 

هگ�زا با بازبين�ی راه آهن 
غ�رب كش�ور موف�ق ب�ه 
كاهش بيش از 40 كيلومتر 
آه�ن  راه  در  و  مس�ير  از 
چابهار- فهرج نيز موفق به 
ح�ذف 18 كيلومتر تونل و 
صرفه جوي�ی به ميزان 400 
ميليارد ريال در هزينه های 

زيرسازی گرديده است.
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تامین ش��رایط قابل رقاب��ت با دیگران، 
حمای��ت از آموزش مس��تمر، انگیزش 
کارکن��ان، ش��رایط مناس��بی را ب��رای 
پرورش و توسعه قابلیت ها فراهم آورده 
است. در این راستا  حدود 400 پرسنل 
هم اکنون در این شرکت مشغول به کار 
می باش��ند و  ش��ایان ذکر است که دو 
مجموعه مهندسان مشاور موفق توسط 
این ش��رکت در عرصه مهندسی کشور، 
به صورت مجزا و مس��تقل تاسیس و در 

حال فعالیت می باشند.

  ش�ركت هگزا چه چش�م اندازی 
ب�رای آينده دارد، و بيانيه ماموريت 
و ارزش�های حاك�م بر اين ش�ركت 

چيست؟
هگزا برای چشم انداز ده سال آینده خود 
در نظر دارد در حد برترین مشاور کشور 
و مطرح در س��طح خاورمیانه  باش��د و 
با  توسعه این شرکت، آن را به شرکتی 

پیش��رو در زمینه های پل و س��ازه های خاص، راه و ترافیک، راه 
آهن و قطارشهری، تونل، ژئوتکنیک، مدیریت طراحی و ساخت 

و زمین شناسی تبدیل نماید. 
در بیانیه ماموریت شرکت هگزا نیز بر استفاده از تخصص و تجربه 
متخصصان در زمینه طراحی زیرس��اخت های مدرن حمل و نقل 
زمینی در جهت آبادانی و توس��عه پایدار تاکید شده است. هگزا 
متعهد به ارزش هایی است که نمادهایی هستند از انرژی و تالش 

بی پایان شرکتی که توانسته است بیش از 
نیم قرن در عرصه مهندس��ی عمران باقی 
مانده، توسعه یابد و هرگز به وضع موجود 
راضی نباشد. احساس مسئولیت و پایبندی 
به تعهدات در قبال کارفرما برای توس��عه 
پایدار، تالش دائمی در جهت حفظ شان و 
حسن شهرت شرکت، یادگیری، نوآوری و 
بهره گیری از دانش روز، تامین رفاه و حفظ 
کرامت نیروی انس��انی به عنوان مهم ترین 
سرمایه شرکت، پایبندی به منشور جامعه  
 )FIDIC( بین المللی مهندس��ان مش��اور
ارزش هایی است که فرهنگ کاری شرکت 
هگزا را تش��کیل می دهند و همواره باعث 

رشد و تعالی ما گردیده است.

   چه برنامه هايی برای بهينه س�ازی 
ساختار س�ازمانی در ابعاد محتوايی و 

ساختاری شركت در نظر داريد؟
-سازمان دهی نقش محوری در انجام موفق 
اهداف، سیاس��ت ها و راهبردهای سازمان 
ایفاء می کند. با این رویکرد، س��اختار س��ازمانی هگزا به گونه ای 
طراحی و بهینه سازی شده است که تمام پروژه ها از یک زنجیره 
فرماندهی یکپارچه که در راس آن مدیر پروژه قرار دارد، پیروی 
می کنند، در عین حال ش��بکه ای از واحدهای پش��تیبانی فنی، 
مهندسی، مدیریتی، و تدارکاتی به تمام پروژه های در دست اجرا 
به طور هماهنگ، سازمان یافته و تخصصی ارائه می دهند و تمام 
مجموعه ها و زیر مجموعه ها از طریق این س��اختار با یکدیگر در 

ش�ركت هگ�زا در بخ�ش 
حمل و نقل ريلی شهری با 
روش های  كردن  جايگزين 
 Cut & عمي�ق  نيم�ه 
   Top-Downو  Cuver
كيلومتره�ا  س�اخت  در 
ب�ه  مس�ير  س�ازه های  از 
ج�ای روش ه�ای مکانيزه 
و    )NATM(س�نتی و 
المان های  تلفيق  همچنين 
پيش ساخته و درجاريز در 
قابل  تونل ها، كاهش  سازه 
توجهی در هزينه ها بوجود 
آورده و ب�ر س�هولت اجرا 

افزوده است 
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تعاملند. برای اجرای کارآمد پروژها، تیم 
مدیریت پروژه، تحت رهبری مدیر پروژه، 
مسئولیت تطابق تمام و کمال طراحی با 
مش��خصات و الزامات مندرج در قرارداد 
را، از ابت��دا تا پای��ان، به عهده می گیرد و 
سیس��تم پردازش اطالع��ات و داده ها در 
کلی��ه مراحل اجرایی پروژه به کار گرفته 
می ش��ود و تمام فعالیت ه��ای مدیریتی 
پروژه مانن��د برنامه ری��زی، زمانبندی، و 
مدیریت منابع انسانی تحت یک ساختار 

یکپارچه ساماندهی می گردد.

   مختصري درب�اره كليات وظايف 
مهندس�ان مش�اور توضي�ح دهيد؟ 
به نظر شما مهندس�ان مشاور با چه 
مش�کالتی در س�طح خ�رد، ميانه و 
كالن و در بعد درون سازمانی و برون 
س�ازمانی مواجه هس�تند و راه حل 

پيشنهادی شما در اين زمينه ها چيست؟ 
فعالیت ش��رکت مهندسان مش��اور بر پایه اندیشه و فکر و تجربه 
آن می باش��د. در این راستا خدماتی که توسط شرکت هگزا ارائه 
می گردد خدم��ات تخصصی مهندس��ی در زمینه های مطالعات 
ش��ناخت ط��رح و امکان س��نجی، مطالعات پای��ه و مرحله اول، 
مطالع��ات مرحل��ه دوم و تفضیل��ی، نظارت کارگاه��ی و کنترل 
کیفیت، خدمات فنی حین اجرا تحت عنوان نظارت عالیه، خدمات 
کنترل مطالعات، خدمات مدیریت طرح در قالب قراردادهای 2 و 
3 عاملی و مجموعه خدمات مهندسی در قالب قراردادهای طرح 
و ساخت می باشد. مهندسین مشاور امروزه با مسائل و مشکالت 
زیادی مواجه هس��تند که از جمله آنها می توان به مواردی مانند 
مش��کل نقدینگی و عدم دریافت ب��ه موقع حق الزحمه، واگذاری 
کارها از طریق فراخوان و رقابت ناسالم همکاران در جهت پایین 
آوردن حق الزحم��ه خدمات حتی گاهی در ثلث تعرفه های اعالم 
ش��ده، عدم تعدیل تعرفه ها و متعاقبا افزایش هزینه تمام ش��ده 
خدمات و نهایتا زوال تدریجی آنها اشاره کرد. متاسفانه به دلیل 
وضعیت خاص کش��ور قدرت جامعه مهندسین مشاور در دفاع از 

حقوق مهندسان مشاور نیز کم شده است.  

  نح�وه و چگونگ�ي رابط�ه دفتر مهندس�ان مش�اور با 
پيمانکاران را در تدوين فهارس بهاي پايه ساليانه، تعديل 
و ضرايب منطقه اي توضيح دهيد؟ نقش دفتر مهندس�ين 
مش�اور در بازنگ�ري ضواب�ط و بخش�نامه هاي مربوط به 
 قرارداده�اي پيمان�کاري و خدمات مش�اوره اي را چگونه

 مي بينيد؟

 متاس��فانه در س��الهای اخی��ر از جامعه 
مهندس��ان مش��اور در راس��تای تدوین 
فهارس به��اي پای��ه س��الیانه، تعدیل و 
ضرایب منطق��ه اي و در بازنگري ضوابط 
و بخش��نامه هاي مربوط ب��ه قراردادهاي 
پیمانکاري و خدمات مش��اوره اي اهداف 

فوق نظر خواهی جدی بعمل نمی آید.
                                      

تعيي�ن  و  مناقص�ه  انج�ام  آي�ا    
پيمانکار ب�ه روش مت�داول را تائيد 
مي كنيد؟ در ص�ورت پذيرش وجود 
مشکالتی در قانون مناقصات و نحوه 
ايران، موارد  برگزاری مناقص�ات در 
را طبقه بن�دی كرده، و ش�رح دهيد 
ب�رای راههای برون رف�ت از آنها چه 

پيشنهاداتی داريد؟ 
 -در گذش��ته ب��رای انتخ��اب پیمان��کار 
بسته به نوع کار به لحاظ مبلغ، تخصص 
الزم، ماش��ین آالت الزم و تجربه قبلی سازمان برنامه وقت با نظر 
دستگاه اجرایی از لیست کوتاه استفاده می کرد و در این موضوع 
نوعی تقس��یم کار بین پیمانکاران را نیز در نظر می گرفت که به 

نظر بهترین روش است.

  در مورد ماليات بر ارزش افزوده چه نظری داريد ؟
  بدیهی اس��ت اعمال قانون اخذ مالیات ارزش افزوده با ش��کل 
فعلی از مشاوران و پیمانکاران به نوعی ظلم می باشد و مشکالت 

فراوانی را بوجود آورده است که باید اصالح شود.

  در مورد تاثير هدفمندكردن يارانه ها بر پروژه های عمرانی 
چه نظری داري�د؟ آثار آن در چه بخش�هايی از پروژه های 

عمرانی و رشته های تخصصی آن بيشتر نمودار است؟
بدیهی اس��ت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ش��کل فعلی 
قیم��ت تمام ش��ده کار را به میزان قابل توجه افزایش داده اس��ت 
ک��ه اقدام جبرانی آن در هیچ ج��ای حق الزحمه ها و تعرفه ها دیده 

نمی شود.

  در م�ورد وص�ول مطالبات مع�وق پروژه ه�ا چه نظری 
داريد؟ و راههای برون رفت از اين شرايط چيست؟

 ب��ا توجه ب��ه توان مالی پایی��ن دولت و معوق مان��دن دریافت 
مطالبات شاید تنها راه در مورد مهندسان مشاور پرداخت اوراق 
قرضه کوتاه مدت )حداکثر س��ه ماه��ه( و با ضمانت بانک عامل 
جهت پرداخت به موقع در تاریخ س��ر رس��ید راه حل مناس��بی 

باشد.

ش�ركت هگزا ب�ا تعهد به 
كاركن�ان، پ�ای بن�دی به 
اصول اخالق�ی و تاكيد بر 
سالمت كار، تامين شرايط 
قاب�ل رقاب�ت ب�ا ديگران، 
حمايت از آموزش مستمر، 
انگيزش كاركنان، ش�رايط 
مناس�بی را ب�رای پرورش 
و توس�عه قابليت ها فراهم 
آورده اس�ت. در اين راستا  
ح�دود 400 پرس�نل ه�م 
ش�ركت  اي�ن  در  اكن�ون 

مشغول به كار می باشند
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پيشگفتار:
ش�ده  ج�دی  تغيي�رات  دس�تخوش  اخي�ر  درس�الهای  عمران�ی  پروژه ه�ای  اج�رای  فض�ای 

اس�ت. قواني�ن باالدس�تی ب�ه عن�وان راه�کار تامي�ن مناب�ع مال�ی پروژه ه�ا مس�ئوليت تامي�ن مناب�ع مال�ی را از تعه�د 
 كارفرماي�ان ب�ه تعه�د پيمان�کاران يعن�ی از بخ�ش دولت�ی به بخ�ش خصوص�ی و بر اس�اس اص�ل 44 قانون اساس�ی منتقل

 می نمايد. نمود عملکردی اصل فوق الذكر و در پی آن تنظيم و ابالغ سند چشم انداز عملکردی نظام تا سال 1404 مصوب مقام معظم 
رهبری تدوين و ابالغ شده است. در اين ارتباط حضور بخش خصوصی در فضای بسيار گسترده در پروژه های مختلف عمرانی و 
خصوصًا در پروژه های نفتی در فعاليتهای باالدستی در صنعت نفت و توفيق حضور پيمانکاران بخش خصوصی در اين فضا به عنوان 
)Developer( همتراز با شركت ملی نفت ايران و يا حضور پيمانکاران برای پروژه های BOO،BOT و Buy-Back و نظاير آن ريسک 
 و مسئوليت را كامال متوجه پيمانکاران نموده است. لذا به منظور پوشش ريسک های موجود در اجرای پروژه ها آشنايی به ضوابط

بين المللی تجربه شده در اين مورد امری الزامی به نظر می رسد.
 ه�دف از تقدي�م مقال�ه حاض�ر بي�ان تعاري�ف اولي�ه در م�ورد بح�ث Hedging نم�ودن فعاليت ه�ای خري�د ي�ا س�رويس
 Goods & Service  در نظامات بين المللی می باش�د كه تا كنون در فضاهای مهندس�ی، پيمانکاری و كس�ب و كار ما به منظور 
پوشش ريسک معرفی نشده است. بحث Hedging يکی از بحث های مهم در حفاظت از سرمايه و به جهت پايين آوردن ريسک 
در تب�ادالت مال�ی منجمل�ه حضور در بورس، نگاه به تغيي�رات و اثرات نرخ و برابری ارزها در تبادالت مال�ی و نظاير آن در بازار 
كسب و كار و تجارت است. اين مقاله تنها باب اين بحث را می گشايد. اميد دارد صاحبنظران و كارشناسان و استادان ارجمندم 
در امور اقتصادی و بانکی به اين امر با دقت نظر بهتری بپردازند و با ورود به بحث و ارائه ديدگاه و پيش�نهادات به جهت روش�ن 
ش�دن ابع�اد اين موضوع كمک و هم�کاری بفرمايند تا بتوان قوانين مربوط به اين بحث را در فضای كارهای مهندس�ی و صنعت 
پيمانکاری و همچنين تبادالت تامين كاال و تجهيزات ابتداً به درستی شناخته و با كمک و مساعدت ذينفعان در قوه مقننه و در 

ساير ارگانهای ذيربط آنرا قانونمند نمود.

مقدمه اي بر معرفي و شناخت روش تامين منابع مالی

)Hedging( با پوشش 
مهندس رضا طبيب زاده-  مدير فني شركت ساختماني تهران جنوب
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مقدمه:
در س��ال های اخیر و در ایران فضای اجرای پروژه ها و فضای 
کسب و کار با حضور بورس در تبادالت مالی، تعریف و اجرای 
طرح های ب��زرگ عمرانی و زیربنای��ی در بخش های مختلف 
صنعت، دس��تخوش تغییرات جدی بوده و بنا به ضرورت و با 
 )MEGA Project( این سیاست، اجرای پروژه های بزرگ
در انواع طرح های عمرانی تعریف و در دستور کار نظام و دولت 
قرارگرفته است. نحوه اجرا و انتقال کار به پیمانکاران نیز متقاباًل 
 با ش��رایط قبل تفاوت های جدی نم��وده و پیمانکاران بزرگ
 )General Contractor=GC( ب��ه عن��وان پیمانکاران 

اصلی به پروژه ها وارد شدند.
فض��ای انتخ��اب، نحوه اجرای کار و تقس��یم مس��ئولیت ها و 
ریسک، سمت و س��وی اجرای پروژه های بزرگ را به صورت 
روش دو عامل��ی )EPC( س��وق داده اس��ت و در این ارتباط 
مس��ئولیت و ریس��ک پیمانکارEPC )متشکل از کنسرسیوم 
همکاري مشاوران / پیمانکاران/ سازندگان( و باالخص موضوع 
خرید خدمات، تجهیزات و کاال با ارزهاي مختلف و نوس��انات 
آنها نس��بت به یکدیگر با توجه ب��ه پیچیدگی های بازار مالی 
بین المللی به مراتب وسیع تر و گسترده تر از شرایط قبلي بوده 

و این مسئولیت به عهده پیمانکاران قرار گرفته است.
  ب��ه جه��ت بررس��ی و تعیین ریس��ک در پروژه ه��ای بزرگ
 )Risk Management( و پیگیری آن ها روش های علمی 
 مختلفی منجمله روش )Monte Carlo Simulation( و 

نظایر آن توصیه می شود.
عالوه بر قبول ریس��ک بیش��تر در پروژه ها توسط پیمانکاران 

EPC ، در پاره ای از طرح های بزرگ، تأمین منابع مالی
Financing( Project( و یا قبول مس��ئولیت در طراحی، 
اجرا، به��ره برداری و نگه��داری و فروش محص��ول حاصل از 
پروژه ه��ا )Cooperation Financing( نی��ز ب��ه پیمانکار 
 ) BOO, BOT،Buy-Back  محول می شود. )مانند روش های
 )Hedging( لذا شناخت روش تأمین منابع مالی با پوشش
برای درک صحیح گردش س��رمایه و کم نمودن اثرات منفی 
س��رمایه گذاری به منظور مقابله با اثرات ریسک های موجود 
در ام��ر خری��د کاال و خدمات در بورس و ی��ا بازارهای دیگر 

سرمایه ای امری ضروري بنظر مي رسد.
مقاله تقدیمی حاضر حاصل از اس��تنتاج و برگردان ازمتون و 
منابع خارجي با عنوان  مقدمه ای به معرفی و ش��ناخت اولیه 

روش تأمین پوشش )Hedging( تقدیم شده است.
امی��د دارد این مقاله موجب باز ش��دن ب��اب بحث و مذاکره 
برای ارائه مقاالت بعدی توسط استادان و صاحب نظران برای 
تدقیق این روش، بس��تر س��ازی قانونی برای آن و همچنین 

برای انطباق با شرایط بین المللی گردد.
    

: )Hedging(تعريف مقدماتی روش تامين پوشش
Hedging در معن��ی لغوی در فض��ای مالی، به معنی حفظ 
سرمایه در مقابل مسائل و مشکالت، یا از دست دادن مقداری 
زی��ادی ارزش پ��ول و ثروت ب��ه جهت تح��والت ناگهانی در 
فضای کس��ب و کار می باش��د. در معنی لغ��وی عام به معنی 
حفاظ یا دیواره اس��ت که توسط پرچین یا درختچه در حول 
ساختمان ساخته می شود. روش تأمین منابع مالی با پوشش 
)Hedging( روش��ی اس��ت که هر س��رمایه گذار بایستی با 
آن آشنایی داشته باش��د. بدون شک پوشش، حمایت، حفظ 
و نگه��داری اوراق به��ادار معموالً دارای اهمیت��ی هم تراز با 
قیمت گذاری برروي این اوراق می باش��د و اعتقاد بر این است 
که این روش مربوط به تخصصی ترین محدوده کارهای مالی 
است. اما حتی افراد مبتدی می توانند این روشها را بشناسند 
که چگونه عمل می نماید و س��رمایه گذاران و شرکت ها از چه 
تکنیک ها و روش هایی برای حفاظت خود در مقابل ریسک ها 
اس��تفاده می کنند ت��ا از خود محافظت کنن��د. برخی به این 
روش به صورت روش های استراتژی های پیشرفته در سرمایه 
گذاری نگاه می کنند، اما اصول این روش ها تقریباً ساده است. 
در سال های اخیر با عمومیت یافتن سرمایه گذاری در بورس 
)و در نتیجه قبول ریسک توسط متقاضی( شناخت و استفاده 
از روش تأمین پوش��ش، گستردگی بیش��تر یافته است. ولی 
علیرغم آن درک همگانی در این مورد حداقل در بازار کسب 

و کار ایران وجود ندارد.

روش تأمين پوشش )Hedging( چيست؟
بهتری��ن راه��کار برای درک فوری این روش ها آن اس��ت که 
ابتدا به این پدیده به عنوان یک عملکرد بیمه ای نگاه ش��ود. 
هنگامی ک��ه افراد تصمیم به اس��تفاده از این روش می گیرند، 
خود را در برابر یک اتفاق منفی و یک ریسک ناشناخته بیمه 

می کنند.
در حقیق��ت این عمل از حادث ش��دن اتفاق منفی نمی تواند 
جلوگی��ری کند، ولی حتی اگر این اتفاق منفي حادث ش��ود 
با اعم��ال این روش به احتمال زیاد آن موارد تحت پوش��ش 
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قرارگرفته ان��د و اثر منفی اتفاق کاهش خواهد یافت. لذا این 
روش ه��ا تقریب��اً در همه م��وارد کاربرد دارند و م��ا آن را هر 
روز درهمه امور روزمره خود نیز اس��تفاده می کنیم. به عنوان 
مثال، هنگامی که شما اقدام به خرید بیمه منزل شخصی خود 
می نمائی��د، درحقیق��ت منزل خود را در قبال آتش س��وزی، 
دزدی و س��ایر عوامل تخریبی پیش بینی نشده پوشش داده 
اید. اکثر افراد دانسته یا ندانسته، این روش ها را بکار می گیرند.
مث��ال دیگر اینکه، هنگامی که ش��ما برای حداقل کردن خطر 
کم ش��دن درآمد خود، ب��ه دلیل حوادث حی��ن کار، خود را 
بیم��ه می کنید و یا بیمه عمر خریداری می کنید تا در صورت 
ف��وت خ��ود از خانواده خ��ود حمایت کنی��د، در این صورت 
براس��اس روش تأمین پوش��ش)Hedging( عمل کرده اید. 
شما به صورت ماهانه پرداخت هایی را انجام می دهید تا تحت 
پوشش یک شرکت بیمه قرار بگیرید. براساس تئوری، تعریف 
)Hedging( یعن��ی قب��ول ی��ک روش تأمین پوش��ش یک 
سرمایه گذاری برای محدود کردن ریسک سرمایه گذاری دیگر 
و لذا بیمه یک مثال از این روش در عملکرد واقعی می باشد.

صاحب��ان اوراق بهادار، س��رمایه گذاران انفرادی و ش��رکت ها 
ب��رای آنکه کمت��ر در معرض خطرات و ریس��ک های مختلف 
قرار بگیرند از تکنیک های مختلف روش های تأمین پوش��ش 
اس��تفاده می کنند. البته در بازارهای مالی، این روش ها بسیار 
پیچیده تر از پرداخت یک حق بیمه در س��ال به شرکت های 

بیمه گذار می باشند.
در مقاب��ل خط��رات  اس��تفاده از "روش تأمی��ن پوش��ش" 
س��رمایه گذاری، به معنای استفاده اس��تراتژیکی  از ابزارهای 
موجود در بازار س��رمایه برای مقابله ب��ا خطر هر گونه تغییر 
قیمت زیان آور می باش��د. ب��ه بیان دیگر یک س��رمایه گذار، 
س��رمایه گذاری خود را به وس��یله یک  س��رمایه گذاری دیگر 
تحت پوشش و محافظت قرار می دهد  و لذا استفاده از روش 
تأمین پوش��ش به معنای ایجاد یک س��رمایه گذاری برای کم 
کردن ریسک تغییر قیمت زیان آور برای یک سرمایه گذاری 

دیگر می باشد.
از لح��اظ عملي، برای" تأمین پوش��ش" بایس��تی برروی دو 

منبع ریس��ک/درآمد که دارای همبستگی و ارتباط منفی1  با 
یکدیگر می باش��ند حرکت ش��ود. لذا هنوز هم بایس��تی برای 
چنین پوشش بیمه ای هزینه پرداخت شود. اگر چه بعضی از 
مردم در مورد تعامالت مالی که در آن امکان دستیابی به سود 
نامحدود و بدون ریس��ک وجد داشته باش��د ، فکر می نمایند 
ولی روش تأمین پوشش نمی تواند بطور کامل ما را از واقعیت 

ناخوشایند رابطه ریسک/ درآمد2  برهاند.  
ای��ن رابطه یک اصل درتجارت اس��ت که درآم��د بالقوه و باال 
به همراه افزایش ریس��ک محقق می ش��ود. میزان پایین عدم 
اطمینان )ریس��ک پایین( همیشه مربوط به درآمدهای بالقوه 
کمتر می باشد در صورتیکه میزان باالی عدم اطمینان)ریسک 
باال( مربوط به درآمدهای بالقوه بیش��تر می باش��د. براس��اس 
این اصل، پول س��رمایه گذاری شده فقط وقتی سودهای باال 
بدست می دهد، که در معرض احتمال باالیی از به هدر رفتن 
و خطر باش��د. هدف این اس��ت که این ریس��ک تحت کنترل 

در آید.
ب��ه دلیل اصل عملکرد فرآیند در "ریس��ک/ درآمد" متقاضی 
بایستی در زمان سرمایه گذاری از طریق اوراق بهادار از میزان 
تحمل و توان ش��خصی خود از ریس��ک آگاهی کامل داش��ته 
باشد. قبول برخی ریسک ها در هزینه به معنای بدست آوردن 
درآمد بیش��تر می باشد. بنابراین به قطع یقین اگر هدف سود 
باال می باشد، نمی توان تمامی ریسک ها را حذف کرد. لذا هدف 
نهایی، یافتن یک تعادل مناس��ب در این تقابل مالی می باشد 
که در آن مقداری س��ود بدست می آید، اما در مقابل، دغدغه 

جدی در طول انجام معامله بوجود نخواهد آمد.
کم ش��دن میزان ریسک همیشه معادل کم شدن سود بالقوه 
خواهد بود. بنابراین اس��تفاده از روش تأمین پوش��ش ، برای 
اغلب اوقات، روش��ی نیس��ت که براس��اس آن برای شما سود 
حاصل شود، بلکه روشی است که از طریق آن ضرر بالقوه خود 
را کاهش خواهید داد. اگر سرمایه گذاری ، که تأمین پوشش 
ش��ده است، ایجاد س��ود نماید، شما به طور معمول سودی را 
ک��ه در تصور دارید، کاه��ش داده اید ولی اگر در مقابل باعث 
ضرر ش��ود، اعمال روش تأمین پوشش توس��ط سرمایه گذار 

)اگر موفقیت آمیز باشد( میزان ضرر را کاهش خواهد داد.
 ،" )Hedging(در کتابهای مرج��ع، "روش تأمین پوش��ش
همیش��ه با یک مثال کالس��یک همراه اس��ت. فرض شود که 
متقاضی می خواه��د برروی صنعت تولید طناب های ارتجاعی 
)ک��ه اف��راد برای تفری��ح آن را به خود بس��ته و از باالی یک 
بلندی مرتفع خود را به پایین پرت می کنند( س��رمایه گذاری 
کند. شما یک شرکت مناسب به نام X می شناسید که انقالبی 
در م��واد و طراحی این طنابها ایجاد ک��رده و طناب های این 
 ،Y شرکت بسیار بهتر از نزدیک ترین رقیب آن یعنی شرکت
می باش��د و استنباط ش��ما بر این است که قیمت سهام X در 
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ط��ول ماه آینده افزایش خواهد یافت. ولی متأس��فانه، صنعت 
تولید این طناب ها  همیش��ه در مع��رض تغییرات ناگهانی در 
قوانی��ن و اس��تانداردهای ایمن��ی قرار دارد و ای��ن به معنای 
آنس��ت که بی ثباتی3  در این صنعت بوضوح دیده می ش��ود. 
چنین موضوعی به "ریس��ک صنعت" معروف اس��ت. علیرغم 
ای��ن بی ثباتی، متقاضی به این ش��رکت اطمینان دارد و فقط 
به دنبال راهی برای کم کردن ریس��ک صنعت می باش��د. در 
چنی��ن حالتی متقاضی اقدام به روش تأمین پوش��ش خواهد 
نمود. بدین صورت که یک قرارداد فرعی برای خرید4  س��هام 
 Y و یک قرارداد فرعی برای فروش5  سهام شرکت X شرکت

منعقد خواهد شد.
اگر تجارت متقاضی پیش��رفت کند، متقاضی از لحاظ س��هام 
 Y س��ود خواهد نمود ولی در مورد سهام شرکت X ش��رکت
ضرر خواهد نمود، که امید اس��ت یک س��ود متعادل را نصیب 
متقاض��ی کند. اگر تجارت مورد نظر دچار ضربه ش��ود، بدین 
 X معن��ي که، فردی در حال اس��تفاده از طناب های ش��رکت
س��قوط کرده و فوت کند، متقاضی از لحاظ س��هام ش��رکت 
X ض��رر خواهد کرد ولی در س��هام ش��رکت Y س��ود خواهد 
ب��رد و لذا براین اس��اس، ض��رر کلی متقاض��ی، یعنی ضرر از 
قرارداد فرعی خرید س��هام X ، به دلیل کم ش��دن ریس��ک 
صنعت کاهش یافته است. این موضوع گاهی به عنوان تجارت 
دوگانه6  نامیده می ش��ود. این عمل به سرمایه گذاران کمک 
می کند تا در تجارت بی ثبات جایگاهی مناسب ایجاد کنند و 
یا شرکت هایی را در این تجارت پیدا کنند که به نوعی دارای 
ريسک نظم پذير7  هستند. یعنی ریسک آن ها به تبعیت از 

ریسک کل بازار می باشد.

سرمايه گذاران چگونه تأمين پوشش می كنند؟ 
  )Hedging(تکنیک های به کار گرفته در روش تأمین پوشش
معم��والً با اس��تفاده از ابزاره��ای مالی پیچیده ک��ه به عنوان 
ضمائم یا قراردادهای فرعی8 شناخته می شود، انجام می گردد. 
دو روش یعنی قرارداد انتخابی9   و سلف خری10  به عنوان دو 
روش قراردادهای فرعی قابل ذکر است. در مقاله تقدیمی هدف 
ارائه و تش��ریح همه جزئیات این روش ها و چگونگی عملکرد 
آن نمی باش��د، بلکه هدف ارائه تعاریف اولیه به منظور آشنایی 
مقدماتی با این روش ها می باش��د. الزم به یادآوری است که با 
به کارگیری این روش می توان اس��تراتژی های بازرگانی خود 
را تعیین و کار را به گونه اي توس��عه داد که در یک س��رمایه 
گذاری مطمئن تر میزان ضررها توسط سود حاصل در یکی از 

این قراردادها تعدیل و کنترل شود.
ذیاًل روش کار با ارائه یک مثال توضیح داده شده است. فرض 
شود سهام شرکت فرضی X در اختیار است، در بلندمدت در 
مورد این ش��رکت اطمینان حاصل اس��ت، ولی اندک نگراني 

در م��ورد ضررهای کوتاه م��دت در این تج��ارت وجود دارد. 
برای حمایت از خطر س��قوط س��هام ش��رکت X بایستی یک 
ق��رارداد فرعی فروش11  با این ش��رکت منعقد ش��ود، که به 
ما حق فروش س��هام ش��رکت X را با قیم��ت معین می دهد. 
این اس��تراتژی به عنوان فروش مزدوج12  شناخته و معرفی 
می ش��ود. طرفی که قرارداد فرعی ف��روش را منعقد می نماید، 
انتظار دارد که قیمت دارایی مربوطه قبل از تاریخ تعیین شده 
کاه��ش یابد و لذا با فروش و طبق قرارداد س��ود خواهد کرد. 
طرف دیگر قرارداد برآورد می نماید که قیمت س��هام کمتر از 
قیمت تعیین شده در قرارداد نخواهد شد اما آنچنان هم بیش 
از آن قیمت افزایش نخواهد داشت برای روشن شدن موضوع 

مثال های ذیل نوشته شده است.
مثال اول:  فرض مي ش��ود که سرمایه گذاری، قرارداد فروش 
100سهم از شرکت X را به مبلغ هر سهم 1000واحد )جمعاً 
000ر100 واحد( منعقد نموده اس��ت و قیمت تعیین ش��ده 
در قرارداد برای س��هام 000ر10 واحد و قیمت فعلی س��هام 
000ر12 واحد است. این قرارداد به سرمایه گذار حق )نه الزام( 
فروش سهام ش��رکت X را به قیمت 000ر10 واحد می دهد. 
اگر قیمت س��هام ش��رکت X به 000ر8 واح��د کاهش یابد، 
قرارداد فروش فوق سودآور خواهد بود و سرمایه گذار می تواند 
ق��رارداد خود را با فروش س��هام اجرا نماید. ب��ه عبارت دیگر 
سرمایه گذار می تواند 100 سهم شرکتX  را به قیمت 000ر8 
واحد خریداری و س��پس طبق ق��رارداد اقدام به فروش آن به 
قیمت 000ر10 واح��د نماید. بدون درنظر گرفتن هزینه های 
عملیات، سود دریافت شده به صورت زیر محاسبه می شود:                                                                                     

اگر س��رمایه گذار در هنگام عقد قرارداد صاحب سهام شرکت 
X باش��د، به آن قرارداد فروش م��زدوج می گویند و این عمل 
به عنوان تأمین پوشش در مقابل کم شدن قیمت سهام عمل 
خواهد نمود. این استراتژی یک سطح اطمینان مناسب ایجاد 
می کن��د که اجازه س��ودهای نامحدود ب��ه دارنده آن می دهد 
ول��ی از ضررهای بالقوه جلوگیری خواهد نمود. در صورتی که 
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قیمت س��هام از قیمت تعیین ش��ده )قبل از زمان تعیین شده( 
کاهش یابد، سرمایه گذار می تواند از طریق فروش سهام با قیمت 
تعیین شده سود ببرد. اگر قیمت سهام به باالتر از قیمت تعیین 
ش��ده افزایش یابد، سرمایه گذار )با توجه به هزینه عقد قرارداد( 
س��هام خ��ود را با قیمت ب��ازار فروخته و س��ود خواهد کرد. در 
اصل این عمل مانند خرید یک بیمه برای س��هام خود می باشد. 

منحنی زیر میزان سود یا ضرر سرمایه گذار را نشان می دهد:

مثال دوم: مثال برای روش تأمین پوش��ش در مورد یک شرکت 
اس��ت که وابستگی زیادی به یک کاالی خاص دارد. فرض کنید 
ش��رکت X نگران ب��ی ثباتی  قیمت مواد خام A می باش��د که 
در تولی��دات او نقش مهمی دارد. اگر قیمت مواد خام A س��ریعاً 
رش��د غیر متعارف نماید، شرکت X گرفتار مشکالت عدیده ای 
خواهد ش��د که به طور جدي حاشیه سود شرکت را به مخاطره 
می اندازد. لذا برای تأمین پوش��ش در قبال عدم اطمینان قیمت 
مواد خام A، ش��رکت X می تواند یک قرارداد سلف خری امضاء 
نماید که به او اجازه خرید مواد خام A را با یک قیمت معین و 
 X در زمان تعیین ش��ده در آینده می دهد. با این روش شرکت
می تواند به راحتی هزینه س��رمایه گ��ذاری خود را بدون نگرانی 
 A در مورد نوسان قیمت کاال تعیین نماید. اگر قیمت مواد خام
افزایش بسیار زیادی نسبت به قیمت تعیین شده در سلف خری 
داش��ته باشد، تأمین پوشش انجام ش��ده است زیرا شرکت X با 
پرداخت قیمت کمتر س��ود نموده اس��ت. اما اگر قیمت کاهش 
یابد، شرکت X هنوز مجبور به خرید براساس قیمت تعیین شده 
در قرارداد می باش��د و در حقیقت بهتر می بود که شرایط تأمین 

پوشش انجام نمی شد.

جمع بندی و نتيجه گيری:
الف: اعمال و بکارگیری "روش تأمین پوشش" در شرایط کنونی 
تمامی جنبه های سرمایه گذاری و تجارت را فراگرفته است، برای 
مثال، یک شرکت ممکن اس��ت تصمیم به احداث یک کارخانه 
در کش��وری که محص��والت خود را ب��ه آنجا ص��ادر می نماید، 
بگیرد تا در قبال خطر تغییر نرخ ارز تأمین پوش��ش بماند. یک 
س��رمایه گذار می تواند خرید س��هام خود را توسط یک "قرارداد 
فرعی فروش" و یا یک فروش��نده سهام می تواند توسط "قرارداد 
فرعی خرید" تأمین پوش��ش نماید. قراردادهای س��لف خری و 
س��ایر قراردادها خود می توانند توسط ابزار ترکیبی دیگر تأمین 

پوشش شوند.
اساساً برای هر سرمایه گذاری یک نوع تأمین پوشش وجود دارد. 
عالوه بر حمایت از یک س��رمایه گذار در مقابل خطرات مختلف، 
تأمین پوش��ش باعث گردش صحیح تر و مناس��ب تر سرمایه در 

بازار نیز خواهد شد.
ب: اجرا و به کارگیری تأمین پوشش دارای هزینه است. بنابراین 
قبل از تصمیم برای اس��تفاده از روش های تأمین پوش��ش این 
س��وال مطرح اس��ت که آیا مزایای بدس��ت آمده از این روش ها 
جب��ران هزینه های مربوط به اجرای این روش را می نماید؟ الزم 
به یادآوری است که هدف تأمین پوشش کسب سود نیست بلکه 
پوشش در مقابل کاهش ریسک ها/ضررها می باشد. هزینه تأمین 
پوشش، چه در زمینه هزینه خرید در قراردادها یا از دست دادن 
س��ود به علت اش��تباه بودن در تصمیم، بایستی پرداخت شود. 
این هزینه ای اس��ت که برای جلوگیری از عدم اطمینان در این 
روش پرداخت می گردد و لذا تأمین پوش��ش چه در سهام و چه 
در بازرگانی و یا در س��ایر موقعیت ه��ا در خصوص کم کردن یا 

انتقال ریسک عمل می نماید.
ریس��ک یکی از اجزای اصلی اما خطرناک و نامعلوم هر سرمایه 
گذاری و ارائه خدمات  مي باشد. بدون توجه به این که هدف ما 
در س��رمایه گذاری در صنایع و خدمات چیست؟ داشتن دانش 
در خصوص استراتژی های تأمین پوشش منجر به آگاهی بهتر از 
چگونگی عمل کرد سرمایه گذاران و شرکت ها در جهت حمایت 
از آن ها می باش��د. چه تمایل به استفاده پیچیده از قراردادهای 
فرعی باشد و چه نباشد، یادگیری چگونگی عمل تأمین پوشش 
کم��ک می کند تا درک بهتری از بازار داش��ته باش��ید، که این 
عمل همیشه کمک می نماید تا سرمایه گذاری بهتری انجام و یا 

خدمات بهتري ارائه شود.
پ: تأمین پوش��ش یک استراتژی مناسب برای حمایت از سهام، 
تجارت و ارائه خدمات در مقابل عدم اطمینان اس��ت.  بر اساس 
نگاه به ریس��ک/ درآمد نتیجه تأمین پوشش در یک محیط بی 
ثبات درآمد کمتری نس��بت به ش��رط بندی مس��تقیم خواهد 
داش��ت اما خطر ورشکس��تگی را کاهش می دهد. گرچه تأمین 
پوشش با بیمه مقایسه شده است و اما باید تاکید شود که بیمه 
بسیار دقیق تر از تأمین پوشش عمل می نماید. توسط بیمه شما 
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تمام و کمال ضررهای خود را )منهای فرانشیز( دریافت می کنید. 
اما في المثل تأمین پوشش سهام، یک علم و روش دقیق نیست 
و واقعیت ممکن است مطابق آنچه پیش بینی شده ، نباشد. اگر 
چه مدیران ریس��ک همیش��ه  به دنبال یک تأمین پوشش کامل 

هستند ولی دستیابی به آن در عمل بسیار دشوار است.

 پ: کاربرد تأمین پوش��ش بس��یاری از س��رمایه گذاران هیچگاه 
قب��ول یک قرارداد فرع��ی را در زندگی خود تجربه نکرده اند. در 
حقیقت بس��یاری از افرادی که اعتقاد به خرید و نگهداری سهام 
دارن��د کاماًل از نوس��انات کوتاه مدت صرف نظ��ر می کنند. برای 
این گونه س��رمایه گذاران،  امتیازات )منفعت( کمی در اس��تفاده 
از روش ه��ای تأمین پوش��ش وجود دارد، زیرا آن ها به س��رمایه 
خود اجازه افزایش همراه با کل بازار را می دهند. لذا پرسش این 
اس��ت که پس چرا بایس��تی با این روش ها آشنا باشیم؟حتی اگر 
ش��ما هرگز برای حفظ ارزش سهام خود اقدام به استفاده از این 
روش نمی کنید، بایستی آگاه باشید که این روش ها چگونه عمل 
می کنند زیرا بس��یاری از شرکت ها و سرمایه های بزرگ به نوعی 
این تأمین پوش��ش را انجام می دهند. به طور مثال، شرکت های 
نفتی ممکن اس��ت در مقابل نوسانات قیمت نفت تأمین پوشش 
کنند، و همچنین یک ش��رکت بین المللی ممکن اس��ت در قبال 
نوسانات نرخ ارز تأمین پوشش نماید. یادگیری روش های تأمین 
پوش��ش به ش��ما کمک می کند ت��ا این چنین کارها و س��رمایه 
گذاری ها را درک کرده و در مورد بازار کسب و کار خود تصمیم 

بگیرید.

تعاريف بکار گرفته شده در مقاله

 :)Volatility(1-  بی ثباتی سهام
یک اندازه گیری آماری از پراکندگی درآمدها از یک س��هام و یا 

شاخص بازار می باشد. 
بی ثباتی را می توان هم با اس��تفاده از انحراف معیار و یا واریانس 
بین درآمدهای یک سهام و یا شاخص بازار محاسبه نمود. هر چه 
بی ثباتی یک سهام بیشتر باشد، ریسک آن سهام بیشتر است. به 
عبارت دیگر بی ثباتی، مقدار عدم اطمینان و یا ریس��ک در مورد 
میزان تغییرات مبلغ س��هام می باشد. بی ثباتی بیشتر به معنای 
آنست که مبلغ سهام بالقوه در یک محدوده وسیع می تواند تغییر 
کند و این به آن معنا اس��ت که قیمت س��هام می تواند در زمانی 
کوتاه به طور نامنظم باال یا پایین برود. بی ثباتی کمتر به معنای 
آنست که قیمت سهام به طور نامنظم نوسان نداشته است اما در 

طول زمان تغییرات مداومی را خواهد داشت.
یک��ی از روش های اندازه گیری بی ثباتی یک س��هام نس��بت به 
 بازار، محاس��به مقدار Beta می باش��د. این مقدار به طور تقریب
 بی ثباتی درآمد یک س��هام را در مقایس��ه با درآمد مبنای بازار 

نش��ان می دهد. برای مثال اگر مقدار Beta در مورد سهامی 1/1 
باش��د مبلغ این س��هام با تغییر 100 درصد در مبنای)شاخص( 
بازار به میزان 110 درصد تغییر کرده اس��ت. برعکس سهامی که 
دارای مقدار Beta معادل 0/9 اس��ت، ب��ا تغییر 100 درصد در 

مبنای )شاخص( بازار به میزان 90 درصد تغییر کرده است.

:)Long Position( 2- قرارداد فرعی برای خريد
خرید طی این قرارداد به خریدار حق )نه الزام( خرید یک کاال یا 

سرمایه را به مقدار معین در تاریخی معین می دهد.

)Short Position(:   3- قرارداد فرعی برای فروش
فروش طی این قرارداد به فروشنده حق )نه الزام( فروش یک کاال 

یا سرمایه را به مقدار معین و در تاریخی معین می دهد.

     :)Pairs Trade(  4- تجارت دوگانه
به معنای اس��تراتژی هماهنگ کردن یک ق��رارداد فرعی خرید 
 Short( ب��ا ی��ک ق��رارداد فرعی ف��روش )Long Position(
Position( در دو س��هام از یک بخش صنعت اس��ت. این عمل 
باع��ث به وجود آم��دن تأمین پوش��ش )Hedge( می گردد که 

اساساً یک شرط بندی  بر روی دو سهام می باشد.
این عمل اس��تراتژی نهایی یک انتخاب کننده س��هام می باش��د 
زیرا انتخاب س��هام تنها چیزی است که برای آن ها اهمیت دارد. 
حرک��ت واقعی بازار اهمیت آنچنانی ندارد. اگر بازار یا یک بخش 
از آن در ی��ک جهت حرکت کند، س��ودی که از ق��رارداد فرعی 
خرید بدس��ت می آید توس��ط ضرر قرارداد فرعی فروش تعدیل 

می گردد.

:)Derivatives( 5- قراردادهای مشتقه فرعی
در سرمایه گذاری عبارت است از یک سهام که قیمت آن بستگی 
به )یا منت��ج از ( یک یا چندین دارایی دارد. این قرارداد بین دو 
یا چندین طرف منعقد می گردد. مبلغ قرارداد توس��ط نوس��انات 
دارای��ی مزبور تعیین می گردد. معمول تری��ن دارایی های به کار 
رفته در این قراردادها س��هام، وثیقه، کاالها، ارزها، نرخ های سود 

و شاخص های بازار می باشد.
قراردادهای سلف خری، پیش خرید، خرید انتخابی و مبادله ای،  
معمول ترین انواع قراردادها می باشند. در این قراردادها هر چیزی 
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ممکن اس��ت به عن��وان دارایی به کار رود. حت��ی قراردادهایی 
براساس اطالعات آب و هوا وجود دارند مانند میزان بارندگی یا 

تعداد روزهای آفتابی در یک منطقه خاص.
ای��ن قرارداده��ا معموالً برای تأمین پوش��ش ریس��ک ها به کار 
می روند، اما می توانند برای مقاصد خاص نیز به کار بروند. برای 
مث��ال یک س��رمایه گذار اروپایی که در حال خرید س��هام یک 
ش��رکت آمریکایی در بورس آمریکا توسط ارز دالر می باشد، در 
معرض خطر تغییر نرخ ارز خواهد بود. برای تأمین پوش��ش این 
ریسک، این س��رمایه گذار می تواند برای فروش سهام در آینده 
و تبدیل پول آن به یورو اقدام به س��لف خری ارز نماید تا نرخ 

تبدیل ارز را برای خود ثابت نگاه دارد. 

    :)Options( 6- قرارداد انتخابی
 Option Writer(( یک قرارداد مالی بین یک طرف به عنوان
و طرف دیگر به عنوان )Option Holder(. چنین قراردادی 
این حق )نه الزام( را به خریدار می دهد که یک س��هام یا دیگر 

دارایی مالی را با یک قیمت توافق شده 
)Strike Price( در ط��ول ی��ک دوره معین و یا در یک تاریخ 
معین )exercise date( بخرد)Call Option( یا بفروش��د 

 . )Put Option(
قراردادهای انتخابی بس��یار بدون ثبات ب��وده و به صورت های 
مختلف��ی می توانند به کار روند. بازرگانان از این قراردادها برای 
معامالت قماری، که یک کار بس��یار پر خطر می باشد، استفاده 
می کنند. در حالیکه دیگران برای کم کردن ریس��ک نگهداری 

یک دارایی آن را به کار می برند.
به عنوان مثال، ی��ک طرف به عنوان) )Option Writer که 
قرارداد انتخابی خرید )Call Option( را به فروش می رساند، 
اعتقاد دارد که قیمت س��هام به کار رفته در قرارداد نس��بت به 
قیمت توافق ش��ده در طول مدت تعیین شده پایین خواهد آمد 

و بدین صورت او حداکثر سود را خواهد برد.
عن��وان  ب��ه  دیگ��ر  ط��رف  برعک��س  دقیق��اً  اعتق��اد   ای��ن 
)Option Buyer ( می باشد که اعتقاد دارد این سهام افزایش 
خواه��د یافت، که در ای��ن صورت خریدار،  س��هام را با قیمت 
پایین تری بدست آورده و با قیمت باالتری به فروش می رساند 

تا سود ببرد.

:)Futures( 7- سلف خری
یک قرارداد مالی که در آن خریدار بایس��تی یک دارایی، مانند 
کااله��ای فیزیکی یا ابزارهای مال��ی، را در یک زمان معین و با 
قیمت معین خریداری کند )یا فروش��نده آن دارایی را بفروش 
رس��اند(. این  قراردادها بایستی جزئیات کیفی و کمی دارایی را 
تش��ریح کنند. این قراردادها به عنوان اس��تاندارد برای سهولت 

تبادل ارز به کار می روند.
برخی از قراردادهای س��لف خری ب��رای تحویل کاالی فیزیکی 
نوش��ته می ش��وند و برخی براس��اس پرداخت نق��دی پول. این 
قرارداده��ا توانایی ایج��اد اهرم های قوی در بازار س��هام را دارا 
می باش��د. قرارداد س��لف خ��ری می تواند برای تأمین پوش��ش 
تغییرات قیم��ت دارایی به کار رود. به عن��وان مثال یک تولید 
کننده ذرت از قرارداد سلف خری برای ثابت نگاه داشتن قیمت 

محصول خود و کم کردن ریسک استفاده می نماید. 
تفاوت اصلی بین قرارداد انتخابی و س��لف خری آنس��ت که در 
نوع اول دارنده قرارداد حق خرید یا فروش دارایی تا زمان معین 
دارد و در نوع دوم دارنده  قرارداد الزاماً بایس��تی شرایط قرارداد 

را برآورده نماید.  

1 - Negative Correlation
2 - Risk-Return Tradeoff  
 3 - Volatility
4  - Call Position
5  - Put Position
6  - Pairs trade
7  - Systematic Risk
8  - Derivatives
9  - Options
10  - Futures                                                      
11  - Put Option
12  - Married Put
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آدرس: تهران، خيابان طالقانی، خيابان شهيد برادران مظفر)صبای جنوبی( شماره 86 - 88 كد پستی 14169
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تاريخ: 91/2/30
شماره: 1884 -91

پيوست:

شماره ثبت: 94

انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(
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آدرس: تهران، خيابان طالقانی، خيابان شهيد برادران مظفر)صبای جنوبی( شماره 86 - 88 كد پستی 14169
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پيوست:

شماره ثبت: 94

انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(
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فراخوان مقاله
 جامعه مهندسان مشاور ايران در نظر دارد دومين همايش اخالق حرفه ای را با عنوان اخالق حرفه ای: موانع، 

راهکارها  در  روز دوشنبه 18 دی ماه برگزار نمايد.
با توجه به جايگاه ويژه مقاالت در ارتقای سطح علمی همايش ها، بدين وسيله از تمامی مهندسان مشاور ، 

اساتيد، صاحبنظران، كارشناسان، دانشگاهيان و عالقمندان حوزه اخالق حرفه ای، دعوت می گردد تا با ارسال 
دستاوردهای خود در قالب مقاله به دبيرخانه همايش ، زمينه ارتقای هرچه بيشتر سطح علمی اين رويداد بزرگ 

جامعه مهندسی كشور را فراهم نمايند.

عالقمندان می توانند مقاالت خود را حداکثر تا تاریخ 15 آذرماه 1391 به دبیرخانه همایش به نشاني تهران �  ولنجک 
� خیابان بیست و ششم  بلوار دانشجو � نبش گلریزان � شماره 25� ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران یا به نشاني  

ethics@irsce.org ارسال نمایند.
شماره تماس: 22406259-60
جامعه مهندسان مشاور ايران

انتخابات انجمن شرکتهاي راهسازي ايران
به موجب نامه ارس��الي به ش��ماره 125770 مورخ 91/7/6 انجمن شرکتهاي راهسازي ایران، انتخابات آن انجمن برگزار گردید و 

اسامي ذیل به عنوان اعضاي هیأت مدیره و بازرسان از تاریخ 91/7/12 به مدت سه سال انتخاب شدند:
آقایان مهندسان:

رئيس هيأت مديره محمدباقر گلبن   
نايب رئيس عباس غفاري   

خزانه دار بهروز زنگنه   
دبي�ر علي آزاد    

عضو هيأت مديره محمد طالبي   
عضو هيأت مديره محمدتقي مرادي     
عضو هيأت مديره سياوش اميني   
عضو هيأت مديره رضا قدوسي   

محمود مصطفي زاده      عضو علي البدل
عباس وفائي         عضو علي البدل

محمد سعيد صافي    عضو علي البدل
آقايان مهندسان:

بازرس اصلي ناصر شفيعيان   
بازرس اصلي غالمرضا خوش گفتار منفرد  

مسعود بهرامي    بازرس علي البدل
 

پيام آبادگران:
 ضمن تبريک به همکاران گرامي در انجمن ش�ركتهاي راهس�ازي اي�ران، موفقيت بيش از 

پيش   آنان را در راه آباداني ميهمن عزيزمان را آرزومنديم.

 برگزاری كنفرانس ايتک در نيمه اول اسفند ماه 1391 در دانشگاه تهران
دومين كنفرانس بين  المللی  رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي» ETEC«با پيروی از اهداف 
اوليه كنفرانس، يعنی هم افزايی دانشگاه، دولت و صنعت در زمينه بهينه سازی مصرف انرژی 
در كش�ور برگزار خواهد ش�د. با توجه به اهداف س�ازمان منطقه ويژه اقتصاد انرژی پارس بر 
ارائه دستاوردهای صنعت كشور، شعار اصلی اين كنفرانس »خودكفايی، توليد و كارآفرينی در 

زمينه انرژی« خواهد بود.
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 به زودی هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش می رسد 

وزی��ر راه و شهرس��ازی اعالم کرد: از کل مبلغ 6500 میلیار تومان اوراق مش��ارکت برای ای��ن وزارتخانه، به زودی هزار میلیارد 
تومان از این اوراق به فروش می رسد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی مهندس علی نیکزاد که برای بازدید 
از پروژه های راه و شهرس��ازی به اس��تان گیالن سفر کرده بود در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن قزوین- رشت، تصریح کرد: به 
منظور تصریح در اجرای پروژه راه آهن قزوین- رشت از محل فروش اوراق مشارکت 260 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص 
می یابد. وی تاکید کرد دراین مس��یر ریلی از قزوین تا رش��ت 6 ایس��تگاه در نظر گرفته شده است که ایستگاه رشت و لوشان از 
جمله آنهاست.  وزیر راه و شهرسازی یاد آور شد برای تسریع در روسازی و ساخت راه آهن قزوین - رشت و پرداخت مطالبات 
پیمان��کاران بی��ش از 70 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��د. وی ادامه داد: محور ریلی قزوین- رش��ت- انزلی در کریدور 
ترانزیتی شمال – جنوب قراردارد که طول مسیر آن 205 کیلومتر در قالب 9 قطعه بوده که حدود 40 کیلومتر آن و دو خطه 
و 65 کیلومتر آن یک خطه است. مهندس نیکزاد ابراز داشت: برای این پروژه تا کنون 377 میلیارد تومان هزینه شده است که 
برای اتمام آن 350 میلیارد تومان مورد نیاز اس��ت که با توجه به قرار گرفتن این پروژه در طرح های مهر ماندگار مقرر ش��ده تا 

پایان دولت دهم به بهره برداری برسد. 
رقم دقيق كسری بودجه 91 

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: کس��ری بودجه دولت در سالجاری 54000 میلیارد تومان برآورد شده است نه 
74000 میلیارد تومان. غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص رقم دقیق کسری بودجه دولت در سال 
جاری اظهارداشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش بینی می شود کسری بودجه دولت در سال جاری در حدود 54000 
میلیارد تومان باش��د. رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اش��اره به اینکه درحدود 37000 میلیارد تومان برای 
بودجه عمرانی کشور در سال جاری به تصویب رسیده است، گفت: با توجه به شرایط موجود، پیش بینی می شود تا پایان سال تنها 
10000 میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد. به گفته مصباحی مقدم، دولت پروژه های بزرگی در زمینه نفت، 
گاز و پتروشیمی در دستورکار دارد که عالوه براستفاده از منابع دولتی از منابع اختصاصی خود برای اجرای آنها سرمایه گذاری 
می کن��د. وی افزود: براس��اس قانون در حدود 14.5 درصد از درآم��د حاصل از فروش نفت و گاز در اختیار وزارت نفت قرار دارد 
که با توجه به افزایش نرخ ارز پیش بینی می ش��ود درآمد دولت از این محل با افزایش قابل مالحظه ای روبرو ش��ود. این نماینده 
مجل��س در ادامه میزان بودجه مصوب برای اجرای طرحهای مهر ماندگار را 7300 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: براس��اس 

برنامه ریزی انجام شده، قرار است این بودجه تا پایان سال به صورت 100 درصد تحقق پیدا کند.
 

طول راه های ايران چقدر است؟ 
رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور طول راه های اصلی، فرعی و روستایی کشور را اعالم کرد.  شهریار افندی زاده 
در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: در کش��ور 200 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در کل ایران وجود دارد. معاون وزیر 

راه گفت: در حال حاضر 80 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و 120 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور وجود دارد.
وی افزود: یکی از وظایف سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور نگهداری از راه های کشور است تا سقف خدمات متناسب 
با نیاز باشد. افندی زاده ادامه داد: در سال جاری سازمان راهداری تالش کرده است نگهداری و بهسازی راه ها را در حدود 9 هزار 
کیلومتر در برنامه برای اجرا داش��ته باش��د. معاون راه و شهرسازی گفت: شانه سازی در 1690 کیلومتر از راه های کشور از دیگر 
اقداماتی اس��ت که در س��ال جاری انجام می ش��ود. وی هم چنین اظهار کرد: اصالح شیب در 6800 کیلومتر از راه های کشور به 
منظور کاهش خطرات رانندگی انجام خواهد شد. رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور ادامه داد: اجرای عملیات 
حفاظتی رویه ی راه ها در 12 هزار کیلومتر و نیز درز گیری هش��ت هزار کیلومتر از جمله اقدامات س��ازمان راهداری است که 35 

درصد آن تا پایان مرداد ماه انجام شد و مابقی تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.
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بايد قوانين كسب وكار برای بخش خصوصی ساده سازی شود
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ساده سازی قوانین برای بخش خصوصی را خواستار شد و گفت: رویکرد مجلس 

اصالح قوانین دست و پاگیر فضای کسب وکار است.
به گزارش ایرنا،  کاظم جاللی درهمایش علمی محیط حقوقی کس��ب و کار در ایران دراتاق تهران، افزود: طی 106 س��ال گذشته 
همواره شاهد حضور بخش خصوصی و اصناف در مجلس بوده ایم. رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گفت: حضور 

بخش خصوصی در فرایند قانون گذاری در مجلس هشتم پر رنگ بود.
وی با اشاره به سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: برای نخستین بار در کشور حمایت از سرمایه مطرح شده و 
آنچه نیز که در مرکز پژوهش های مجلس پیگیری می شود حمایت از تولید ملی در کشور است. به گفته وی، باید قوانین مانع 
تولید ملی شناس��ایی و اصالح ش��ود. وی در پایان تاکید کرد: همواره از تعامل مجلس با بخش خصوصی برای اصالح موانع کسب 
و کار حمای��ت م��ی کنیم. در این همای��ش فعاالن بخش خصوصی در حوزه های مختلف موانع کس��ب و کار را با ارائه مقاالتی بر 

شمردند و حمایت هر چه بیشتر مسئوالن در رفع موانع کسب و کار را خواستار شدند.
 

ساخت 90 درصد از تجهيزات احداث راه ها در كشور
معاون وزیر راه و شهرس��ازی از س��اخت 90 درصد از مصالح و تجهیزات احداث راه های مواصالتی در داخل کش��ور خبر داد. سید 
احمد صادقی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بیش از 90 درصد از مصالح و تجهیزات مورد نیاز احداث آزادراه، بزرگراه و خطوط 
ریلی در داخل کش��ور س��اخته می ش��ود. وی افزود: در حوزه ریلی باید در بخش ریل س��ازی تکنولوژی را به کشور وارد کرده و با 
توجه به آن نیاز خطوط ریلی داخلی را تامین کنیم. صادقی با یاد آوری این که در تالش برای جذب مشارکت یکی از شرکت های 
فوالدی برای ساخت ریل در کشور هستیم، گفت: با توجه به برنامه های توسعه ای ریلی کشور تمام تولید داخل می تواند استفاده  
ش��ود. رییس ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور خاطر نش��ان کرد: سرمایه گذار در بخش ساخت ریل در ایران 
می تواند به بازگش��ت س��رمایه ی خود به دلیل وجود بازار در داخل و حتی صادرات پس از تامین نیاز داخلی، امیدوار باش��د. علی 
نیکزاد وزیر راه و شهرسازی درباره تولید ریل در کشور گفته بود: با شرکت ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل در کشور در حال 

مذاکره هستیم.
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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 اين پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    

 

نكته اي پندآميز و قندريز
 

شش سخن تفکربرانگیز اینشتین
اینشتین در سال 1879 زاده شد، اما سخنان او تا به امروز معتبر باقی 

مانده اند. در اینجا با هم شش سخن قصار اینشتین را با هم مرور می کنیم:
1- از گذشته بیاموزیم، برای امروز زندگی کنیم، به امید فردا باشیم.

2- مطرح کردن پرسش ها و احتماالت تازه و مشاهده کردن مشکالت 
قدیمی از زاویه دید تازه، نیاز به تخیل خالق دارند و باعث پیشرفت های 

حقیقی در دانش می شوند.
3- مهم ترین تالش بشر، کوشش در جهت حفظ اخالقیات در اعمالش 

بوده است، توازن داخلی ما و حتی وجودمان به این امر بستگی دارد. فقط 
اخالق در اعمالمان است که به زندگی مان زیبایی و بزرگی می بخشد.

4- کل زندگی در واقع یک رشته انتخاب است. چه تعداد زیادی از مردم 
در عادات روزانه شان به دام افتاده اند، آنها گیج و هراسناک و نامتمایز به 
نظر می آیند. برای یک زندگی بهتر باید شیوه زندگی مان را انتخاب کنیم.

5- واقعا دیوانگی است که یک کار را بارها و بارها تکرار کنیم و انتظار 
نتایج متفاوتی داشته باشیم.

6- دو شیوه برای گذران زندگی وجود دارد: اینکه تصور کنیم که هیچ 
معجزه ای وجود ندارد و اینکه هر چیزی را در حکم معجزه بپنداریم.

پنداشت ها و برداشت ها
به س��المتي آنهایي که در اوج س��ختي ها و مش��کالت ب��ه جاي اینکه 

ترکمان کنند، درکمان کردند.
به س��المتي آنهایي که درد دل هم��ه را گوش مي دهند اما فردي براي 

دردل کردن ندارند.
به سالمتي مادري که وقتي غذا سر سفره کم مي آید اولین کسي است 

که مي گوید آن غذا را دوست ندارد و از سفره کنار مي کشد.
به س��المتي آنهایي که به پدر و مادرشان احترام مي گذارند و مي دانند 
در خانه اي که بزرگترها کوچک شوند،  کوچک تر هرگز بزرگ نمي شوند.
به س��المتي کسي که وقتي، بي وقت به او زنگ مي زني و خوابیده است 
براي اینکه دلت را نشکند مي گوید خوب شد زنگ زدي باید براي کاري 

بیدار مي شدم.

به س��المتي آن بچه اي که شیمي درماني کرده، همه  موهایش ریخته، به 
پدرش مي گوید: بابا من االن مثل رونالدو و یا روبرتو کارلوس شدم. باباش 

مي گوید قربانت بروم تو از آنها خوش تیپ تر هستي.
به سالمتي دوست خوبي که مثل خط سفید وسط جاده است تکه تکه 

مي شود ولي پا به پایت مي آید.
به سالمتي پدري که لباس خاکي و کثیف مي پوشد و سرکار مي رود تا 
شکم بچه اش را سیر کند؛ اما بچه خجالت مي کشد به دوستانش بگوید 

که این مرد پدر من است.
به سالمتي همه آنهایي که ما را در همین وضعیتي که هستیم دوست دارند.
به س��المتي دوست نازنیني که گفت قبر مرا خیلي بزرگتر بسازید زیرا 

یک دنیا آرزو با خود همراه دارم.
و در پایان به سالمتي تو که از بهترین هایي. 

دو نگاه متفاوت به کار
Japanese attitude of work
If one can do it, I can do it.
If no one can do it, I must do it.

Middle eastern attitude for work
If one can do it, let him do it.
If no one can do it, how can I do it.

انسان شناسي
  آدمه��اي بزرگ درباره ایده ها س��خن مي گویند؛ آدمهاي 
متوسط درباره چیزها سخن مي گویند؛ آدمهاي کوچک پشت 

سر دیگران سخن مي گویند.
 آدمهاي بزرگ درد دیگران را دارند؛ آدمهاي متوس��ط درد 

خودشان را دارند؛ آدمهاي کوچک بي درد هستند.
 آدمهاي بزرگ عظمت دیگران را مي بینند؛ آدمهاي متوسط 
به دنبال عظمت خود هستند؛ آدمهاي کوچک عظمت خود را 

در تغییر دیگران مي بینند.
  آدمهاي بزرگ به دنبال طرح پرسشهاي بي پاسخ هستند؛ 
آدمهاي متوسط پرسشهایي مي پرسند که پاسخ دارد؛ آدمهاي 

کوچک مي پندارند پاسخ همه پرسشها را مي دانند.
  آدمهاي بزرگ به دنبال خلق مس��ئله هس��تند؛ آدمهاي 
متوسط به دنبال حل مسئله هستند؛ آدمهاي کوچک مسئله 

ندارند.
 آدمهاي بزرگ سکوت را بر سخن گفتن ترجیح مي دهند؛ 
آدمهاي متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح مي دهند؛ 
آدمهاي کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود 

مي گیرند.
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دو سال بعد از افتتاح بزرگترين سازمان بين المللی صلح، سازمان 
ملل به دنبال مکانی مناس�ب برای دفاتر مركزی جهانی بود. پس 
از پيشنهادهای متعدد از شهرهای مختلف آمريکای شمالی، پس 
  John D. Rockefeller از اه�دای زمي�ن 17 هکت�اری از س�وی
ساختمان سازمان در كنار رودخانه East River در شهر نيويورك 
ساخته شد.  با تأثيرات جنگ جهانی دوم كه در جای جای دنيا به 
چشم می خورد، سازمان ملل از معماران برجسته برای كار مشاركتی، 
به شيوه ای صلح آميز و نه رقابتی برای طراحی ساختمانش دعوت به 
عمل آورد.  در س�ال 1947، سازمان ملل اين طرح بين المللی را به 
تيم Wallace K. Harrison  واگذار كرد تا دفترخانه جهانی اش 
را كه نمادی از آينده ای روش�ن و صلح آميز است بنا نهد. اگرچه از 
نظر قانونی، سازمان ملل محدود به مرزها، دولت و يا قانون اياالت 
متحده نيست، از آنجا كه اياالت متحده فقط به عنوان مکانی برای 
مقر س�ازمان ملل بود، با مخالفت شديد كشورهای اروپايی مواجه 
شد. با اين وجود، سازمان ملل چند مکان ديگر كه از نظر جغرافيايی 

مناسب با تمام كشورها باشد را پيشنهاد داد. 
اگر John D. Rockefeller زمينش را اهدا نمی كرد نيز سازمان 
به دنبال جزيره ای اختصاصی در كانادا و نزديک آبشار نياگارا بود. 
از نظر س�ازمان ملل، مانهاتان انتخابی مناس�ب و منطقی بود كه 
در حال حاضر مركز بس�ياری از پروازهای بين المللی است. يکی 
از شاهکارهای سازمان ملل پس از ساخت موفقيت آميز سازمان 
بين المللی صلح آميز، گروهی از معماران بودند كه توانس�تند با 

همکاری يکديگر اين سازمان را طراحی نمايند. 
پس از ش�روع طرح، معمارانی از كشورهای مختلف به نيويورك 
آمدند تا در س�اخت اين س�ازمان نقش آفرينی كنند.  اين گروه 
ارزياب�ی 50 ط�رح را در ط�ول يک دوره از جلس�ات خ�ود ارائه 
 Oscar دادند. در نهايت، انتخاب بين دو طرح يعنی طرح  32 از
Niemeyer و ط�رح 23 از Le Corbusier ص�ورت گرفت و با 
اس�تراتژی Niemeyer كه طرح جداسازی ساختمان دبيرخانه 
و مجم�ع عمومی س�ازمان مل�ل به دو ب�رج بزرگ كه س�اخت 
ميدان بزرگ ش�هری در آن س�وی مقر بود كه نس�بت به طرح 
Le Corbusier با تأكيد بر متمركز كردن س�اختمان دبيرخانه 
و مجمع عمومی سازمان ملل مناسب تر به نظر می رسيد، موافقت 

ش�د. در كمال شگفتی، اگرچه شورا اس�تراتژی Niemeyer را 
به عنوان طرح برنده برگزي�د، Le Corbusier  طرح خود برای 
مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان طرحی تركيبی و موقعيتی 
بهتر نسبت به دو برج طراحی شده توسط Niemeyer به كرسی 
نش�اند. اين تغيي�ر نيازمند تخري�ب مركز بزرگ مدن�ی بود كه 
Niemeyer  براي�ش خواب ديده ب�ود اما Niemeyer مانع اين 
جايگزين سازی نشد و گفت: » او كارفرماست و احساس می كنم 
كه  دوست دارد پروژه اش انجام شود. من از تصميم خود پشيمان 
نيستم.« آنچه امروز از ساختمان سازمان ملل مشاهده می كنيم 
 Oscar حاص�ل طرحی اس�ت ك�ه در س�ال 1947 با هم�کاری
 Le Corbusier ب�رای برج بين المللی 39 طبقه و  Niemeyer
برای س�اختمان مجمع عمومی سازمان ملل و حفظ ظاهر ميدان 
مدنی Niemeyer با پاركی بزرگ مشرف به East River است. 
س�اخت اين پروژه در س�ال 1952 به اتمام رس�يد و س�اختمان 
دبيرخانه به س�مبلی از سازمان ملل مبدل شد. شيشه سبز اين 
دفتر اداری و س�نگ مرمر روشن آن  و آب East River  در زير 

نور خورشيد درخشيده و به فضا تآللويی خاص می بخشد.
عليرغم برج شيش�ه ای و ف�والدی Niemeyer ك�ه تمام دفاتر 
ديپلمات خارجی اينگونه ساخته شده، ساختمان مجمع عمومی 
س�ازمان ملل Le Corbusier كه از بتن س�نگين ساخته شده، 
به قلب مقر ديپلماتيک س�ازمان ملل تبديل ش�ده اس�ت. اين 
س�اختمان كوتاه قد يک گنبد نمادين دارد كه سالن های متعدد 
برای جلسات در آن قرار دارد. يکی از مهمترين فضاهای موجود 
در زي�ر اين گنب�د، مركز س�اختمان يعنی همانجايی اس�ت كه 
كش�ورهای عضو س�ازمان ملل دور يکديگر جمع شده و مسائل 
سياس�ی، نظامی و اقتصادی را حل و فص�ل می نمايند.  در حال 
حاضر، سازمان ملل 192 عضو دارد. اگرچه بيش از 50 سال است 
كه سازمان ملل در اين مکان مستقر است ولی كشورهای خارجی 
و ساكنان مانهاتان همچنان تالش می نمايند تا مقر سازمان ملل 
را ب�ه مکانی خ�ارج از اياالت متح�ده ببرند. ت�ا آن زمان، طرح 
Niemeyer و Corbusier ب�رای س�اختمان س�ازمان ملل به 
فردايی روش�ن تر هم از نظر سياس�ی و هم از نظر معماری اشاره 

خواهد داشت.

حکایتي از موالنا
پیر مرد تهی دس��ت، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند 
و با س��ائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذائی ناچیز فراهم می کرد.

از قضا یک روز که به آسیاب رفته بود، دهقان مقداری گندم در دامن 
لباس اش ریخت و پیرمرد گوشه های آن را به هم گره زد و در همان 
حالی که به خانه بر می گشت با پروردگار از مشکالت خود سخن می 
گفت و برای گشایش آنها فرج می طلبید و تکرار می کرد :ای گشاینده 
گره های ناگشوده عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما بگشای. 
پی��ر م��رد در حالی که این دعا را با خود زمزم��ه می کرد و می رفت، 
یکباره یک گره از گره های دامنش گش��وده ش��د و گندم ها به زمین 

ریخت او به شدت ناراحت شد و رو به خدا کرد و گفت :

من تو را كی گفتم ای يار عزيز
كاين گره بگشای و گندم را بريز

آن گره را چون نيارستی گشود
اين گره بگشودنت ديگر چه بود ؟!
پیر مرد نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع کند ولی در کمال 
ناباوری دید دانه های گندم روی همیانی*  از زر ریخته است! پس متوجه 
فضل و رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خدا طلب 

بخشش نمود .نتیجه گیري موالنا از بیان این حکایت:
تو مبين اندر درختی يا به چاه      تو مرا بين كه منم مفتاح راه
* کیسه ای از پوست بزغاله که برای نگهداری پول به کار می رفته است

ساختمان سازمان ملل چگونه ساخته شد؟
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شادي و هیجان ثبت جهاني یک اثر تاریخي از تمدن ایران 
در فهرست میراث جهاني آنقدر زیاد است که گاهي باعث 
مي شود که همه نگراني ها در مورد حفاظت و ساماندهي 

از آن اثر از بین برود.
فهرست  در  نامش  اثري  وقتي  که  است  حالي  در  این 
میراث جهاني قرار مي گیرد، خاطر بسیاري از دوستداران 
و  راحت  اثر  آن  از  حفاظت  بابت  از  فرهنگي  میراث 
ثابت  تجربه  که  است  حالي  در  این  مي شود،  آسوده 
جهانیان  تاریخي  حافظه  در  حتي  اثر  یک  ثبت  که  کرده 
نیست. اثر  آن  از  حفاظت  براي  تضمیني  ایران   در 

چغازنبيل، عبادتگاهي با بوي فاضالب!

فهرست  در  که  است  ایران  از  اثري  نخستین  چغازنبیل، 
مهمترین  از  یکي  جهانیان  تا  گرفته  جاي  جهاني  میراث 
دستاوردهاي بشري را بشناسند. این ثبت مهم در نوزدهم 
به  فرهنگي  میراث  کارشناسان  با تالش  اردیبهشت 1358 
نتیجه رسید. از همان زمان عزم براي صیانت از این اثر آغاز 

و پایگاهي براي حفاظت از آن تشکیل شد.

این  باورند که  این  بر  از دوستداران میراث فرهنگي  برخي 
پایگاه هاي میراث فرهنگي  بهترین  از  تاریخي یکي  پایگاه 
است. بوده  گذشته  هاي  سال  در  اثار  از  حفاظت   براي 
با این وجود، این پایگاه همواره با مشکالت بسیاري همراه 
نبود  مورد  در  بسیاري  خبرهاي  نیز  پیش  چندي  و  بوده 

وضعیت مناسب این اثر جهاني منتشر شد.
بر اساس آخرین اخبار، چغازنبیل به محلي براي عبور احشام 
تبدیل شده و گردشگران از وضعیت بد این محوطه باستاني 
پساب هاي  تعفن  بوي  و  حیواني  فضوالت  انباشت  به دلیل 
نیشکر شکایت دارند، تا جایي که برخي از آن ها از ورود به 

چغازنبیل و بازدید از آن خودداري مي کنند.

بوي فاضالب و چراي گوسفندان 
در نخستين اثر ثبت جهاني ايران

انجام  براي  نفت  وزارت  اقدامات  دلیل  به  هم  مدتي 
خطري  در  ملي  گنجینه  این  عمراني  هاي  پژوه 
کارشناسان  پیگیري هاي  پس  که  گرفت  قرار  جدي 
رفت. بین  از  موقت  صورت  به  خطر  این   یونسکو، 
چراي  و  فاضالب  بد  شرایط  مورد  در  خبرها  همه  رغم  به 
گوسفندان، مسئول کنوني پایگاه چغازنبیل به CHN خبر از 

شرایط مناسب این محوطه عیالمي مي دهد.
به گفته مظفر فرهادپور، در حال حاضر عرصه و حریم 53 هزار 
هکتاري چغازنبیل تعیین شده و مطالعات منسجمي روي بحث 
 زمین شناسي و باستان شناسي این اثر صورت گرفته است.
در  مرمت  براي  الزم  اقدامات  اینکه  بیان  با  همچنین  او 
انجام است، مي گوید: آخرین مرمت  این محوطه در حال 
و  یک  طول  به  آن  دوم  حصار  مرمت  تاریخي  بناي  این 
مرمت  نیز  معبد  از  هایي  بخش  دیگر  سوي  از  است.  نیم 

 15 اثر جهاني، 15خطر بزرگ در کمین! 
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است.  شده  بازسازي  کامل  طور  به  نیز  آن  دروازه   4 و   شده 
با این وجود، مسئله چراي گوسفندان و بوي فاضالب همچنان 
مي  شمار  به  چغازنبیل  عیالمي  محوطه  جدي  مشکالت  از 
داد. انجام  جدي  اقدامات  آن  ساماندهي  براي  باید  که   رود 
پادشاه  گال،  اونتاش  توسط  که  است  نیایشگاهي  چغازنبیل، 
بزرگ عیالمي و براي ستایش ایزد اینشوشیناک نگهبان شهر 

شوش،ساخته شده است.

تخت جمشيد،دست و پا زدن در آب هاي بهاري!

تخت جمشید 
زمان  در  ایران  امپراتوري  تشریفاتي  پایتخت  سال  سالیان  که 
دودمان هخامنشیان بوده  است، دومین اثري است که در فهرست 
میراث جهاني به نام ایرانیان ثبت شده است. این اثر تاریخي همواره 
 یکي از معرفه هاي شاخص ایرانیان در جهان به شمار مي رود.
یکي  هم  جمشید  تخت  شناسي  باستان  و  حفاظت  پایگاه 
پایگاه  این  است.  فرهنگي  میراث  هاي  پایگاه  نخستین 
دستاورها  این  اگر  که  است  داشته  بسیاري  دستاوردهاي 
هاي  مرمت  همچون  بوده،  برانگیز  چالش  اوقات  گاهي 
بیشتر  فشار  ایجاد  باعث  ها  آن  از  برخي  که  گرفته  صورت 
است. کرده  ایجاد  شکاف  بدنه  در  و  شده  ها  ستون  سر   به 
از  پس  نیز  جمشید  تخت  حریم  تعیین  که  شود  مي  گفته 
اخیرا مورد  از ثبت جهاني آن مي گذرد،  سي و سه سال که 
این وجود شنیده  با  بازنگري قرار گرفته و تصویب شده است 
از  بسیاري  نظر  با  چندان  حریم  تعیین  این  که  شود  مي 
نیست. آن ها  تایید  مورد  و  ندارد  همخواني  حریم   کارشناسان 

آب گرفتگي در دومين اثر ثبت جهاني در ايران
پذیرش  نظر  از  همچنان  جمشید  تخت  دیگر  طرف  از 
هنوز  و  روست  به  رو  بسیاري  با مشکالت  نوروز  در  گردشگران 
هستند. ناراضي  پذیرش  نحوه  از  گردشگران  بسیاري   هم 

مي  باستاني  اثر  این  جهاني  ثبت  از  سال  همه  این  اینکه  با 
است  نشده  ساماندهي  آن  هاي  آبه  راه  هم  هنوز  گذرد، 
دریاچه  رسد،  مي  که  سرما  فصل  و  زمستان  هم  هنوز  و 
شود! مي  غرق  آب  در  اثر  و  شد  مي  درست  کوچک   اي 

بسیاري از کارشناسان هم معتقدند که نفوذ آب باران در قسمتهاي 
مختلف تخت جمشید و ایجاد رطوبتهاي شدید در بنا باعث شده 
 که هر ساله سنگهاي دو هزار و 500 ساله این بنا متالشي شوند.

تخت  در  باران  آب  هدایت  براي  راهکارها  نامناسب  اجراي 
محوطه  بارندگي ها،  شروع  با  ساله  هر  که  شده  باعث  جمشید 
هاي مختلف این بنا به آب انبارهاي بزرگي تبدیل که در نهایت 
شود. جمشید  تخت  تاریخ  سنگهاي  شدن  متالشي  به   منجر 

با این وجود اکنون گفته مي شود که تیمي خارجي با بهترین 
مرمت کاران جمع شدند که مرمت و ساماندهي تخت جمشید را 
آغاز کنند، آینده تنها داوري است که مي تواند وجود داشته باشد.

مترو در كمين ميدان نقش جهان!
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میدان نقش جهان، سومین اثر از ایران است که نامش در فهرست 
میراث جهاني ماندگار شد! اما بعد سي و سال همچنان این میدان 
 در محاصره خطرهایي است که از هر سو به آن وارد مي شود.
اثر  این  خروج  احتمال  که  رسد  مي  خبر  هم  هنوز 
طوریکه  به  دارد،  وجود  جهاني  ثبت  از  ایراني  شاخص 
میراث  سازمان  فرهنگي  میراث  معاون  پیش،  روز  چند 
میراث  فهرست  از  خروج  خطر  که  کرد  اعالم  فرهنگي 
مي کند. تهدید  را  اصفهان  جهان  نقش  میدان   جهاني، 
که  بود  گفته  مورد  این  در  همچنین  علویان صدر  مسعود 
یونسکو  کارشناسان  حضور  زمان  در  که  گزارشي  براساس 
اجراي  در  اصفهان  شهري  قطار  مسؤوالن  شد،  ارائه  ایران  در 
جهان  نقش  میدان  زیر  از  که  غربي   � شرقي  محور هاي 
براي  جدي  خطري  موضوع  این  و  دارند  اصرار  مي گذرد، 
 میدان نقش جهان و مجموعه ي اطراف آن محسوب مي شود.

ميدان نقش جهان، سومين اثر ثبت جهاني ايران كه 
در يک قدمي ميراث در خطر قرار گرفت

باقي است  هنوز در ذهن و خاطر دوستداران میراث فرهنگي 
این  هویت  که  بود  بلندي  شاخ  ها  سال  تا  جهان نما  برج  که 
میدان را در خطر قرار داده بود. برج جهان نما، در سال 1375 
از  عنوان بخشي  به  تحدید که  تاریخي  کاروانسراي  تخریب  با 
 109 شماره  به   1310 سال  در  اصفهان  باغ  چهار  مجموعه 
تجاري  کاربري  با  بود،  شده  ثبت  ایران  ملي  آثار  فهرست  در 
منظر  در  بنا  این  بلندي  آنجاییکه  از  شد.  احداث  فرهنگي  و 
یونسکو  داشت،  قرار  جهان  نقش  میدان  فرهنگي  و  تاریخي 
میدان  دادن  قرار  موضوع  بار  اولین  براي   1380 سال  در 
کرد. مطرح  خطر  در  میراث  فهرست  در  را  جهان   نقش 
اکنون دوستداران میراث فرهنگي معتقدند که وضعیت میدان 
نقش جهان نامناسب است و نه از آن به درستي محافظت مي 
 شود و نه اینکه بناهاي و عناصر ثبت شده در آن مرمت مي شوند.
میدان  از  نگهداري  نحوه  که  است  باور  این  بر  سپنتا  شاهین 
تاریخي در شان آن نیست و همه بناهایي که در آن به ثبت 
رسیده اند به نوعي در خطرند و به نظر مي رسد که قرار گرفتن 
 این بنا در فهرست میراث جهاني نتوانسته ناجي این میدان شود.

تخت سليمان؛ قرباني سنگ هاي قيمتي

تخت سلیمان، نام محوطه تاریخي بزرگي در نزدیکي تَکاب و 

روستاي تخت سلیمان در استان آذربایجان غربي که به عنوان 
چهارمین اثر میراث جهاني ثبت شده است.

این محوطه تاریخي از هجوم عوامل طبیعي و غیر طبیعي در 
به دلیل استخراج معادن سنگ هاي قیمتي در  نبوده و  امان 
اطراف آن به شدت آسیب دیده است. به طوریکه مدیر پایگاه 
میراث فرهنگي تخت سلیمان گفته که برج و باروي مجموعه ي 
تخت سلیمان که حدود یک هزار و 200 متر محیط آن است، 
به همین دلیل، کارهاي حفاظتي  است.  به شدت آسیب دیده 

براي رفع خطر و نگهداري شرایط موجود در دست انجام اند.

تخت سليمان، چهارمين اثري كه تا آستانه قرار گرفتن 
در ميراث در خطر رفت! و برگشت!

مجموعه بناهاي تاریخي در تخت سلیمان در اطراف دریاچه اي 
و  اشکانیان  دوره هاي  بناهاي  آثار  است.  شده  ساخته  طبیعي 
ساساني و ایلخانان مغول در این محل یافت شده است. مهم ترین 
 آثار به جا مانده از آن آتشکده و تاالرهاي دوره ساساني است.

بر اساس آخرین اطالعات از پایگاه حفاظت از این بنا، اقدامات 
حفاظتي در برج و باروي مجموعه  ثبت جهاني تخت سلیمان، 

در حد رفع خطر و نگهداري وضع موجود انجام مي شود.

ارگ بم، در روياي خروج از ميراث در خطر!
ارگ بم بزرگ ترین بناي خشت و گلي دنیا است که در نزدیکي 
شهر بم در استان کرمان و در جنوب شرقي ایران قرار دارد. این 
بنا پیش از سده 5 پیش از میالد ساخته شده و تا حدود سال 
1850 میالدي مورد استفاده بوده است. در تاریخ 5 دي 1382، 
زمین لرزه اي شدید در این منطقه روي داد که باعث شد این بنا 

تا حدود زیادي تخریب شود.
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پس زلزله بود که این بنا در فهرست میراث جهاني جاي گرفت. 
خطر  در  میراث  فهرست  در  هم  هنوز  بنا  این  وجود  این  با 
شناخته مي شود. با آنکه جهانیان براي نجات این اثر از ویراني 
اما تا اکنون این همه اقدامات نتوانسته است که  بسیج شدند 

این بنا را فهرست میراث در خطر خارج کند.

بنايي كه پس از سال هاي سال هنوز از فهرست ميراث 
در خطر خارج نشده است

توانست  امسال کشور کوچک فیلیپین  این در حالي است که 
کند. خارج  خطر  در  میراث  فهرست  از  را  خود  آثار  از   یکي 
با این وجود امروز همچنان بحث بر سر مرمت صحیح و ناصحیح 
بر  مرتب  یونسکو  کارشناسان  که  چند  هر  است.  داغ  بنا  این 
ساماندهي این بنا نظارت دارند اما برخي از کارشناسان مرمت 
در ایران هستند که نقدهاي جدي به نحوه ساماندهي این بنا 

دارند و معتقدند که باید این نحوه مرمت تغییر کند.

پاسارگاد؛ بنايي كه به آن مفتخر نيستيم!
از  برجاي مانده  باستاني  آثار  از  مجموعه اي  پاسارگاد 
شمال  کیلومتري   135 در  که  است  هخامنشي  دوران 
شده است. واقع  فارس  استان  منطقه پاسارگاد  در   شیراز 
این مجموعه دربرگیرنده  ابنیه اي چون کاخ دروازه، پل، کاخ بار 
عام، کاخ اختصاصي، دو کوشک، آبنماهاي باغ شاهي، آرامگاه 
استحکامات دفاعي تل تخت، کاروانسراي مظفري،  کمبوجیه، 
است. بالغي  تنگه  و  مقدس  محوطه  بزرگ،  کوروش   آرامگاه 
این مجموعه، پنجمین مجموعه ثبت شده در فهرست آثار میراث 
جهاني در ایران است که طي جلسه یونسکو که در تیرماه سال 
1383 در چین برگزار شد به علت دارا بودن شاخص هاي فراوان 
رسید. ثبت  به  جهاني  میراث  فهرست  در  آرا  صد  100در   با 

پاسارگاد گرفتار رطوبت درياچه سيوند
شرایط پاسارگاد به عنوان میراث جهاني مانند سایر آثار شرایط 
مناسبي نیست که بتوان به آن مفتخر شد. سد سیوند و رطوبت 
ناشي از آن باعث شده تا این اثر با مشکالتي مواجه شود. هرچند 
طي سال هاي گذشته مرمت سقف آن به اتمام رسید و اکنون 
گلسنگ زدایي هم مي شود؛ اما کارشناسان بر این باورند که در 

دراز مدت رطوبت دریاچه سیوند روي این اثر تاثیر مي گذارد.
 

گنبد سلطانيه اما با كاشي هاي شکسته!
گنبد سلطانیه بزرگ ترین گنبد آجري جهان و مقبره  اولجایتو 
تغییر  محمد خدابنده  سلطان  به  را  نام خود  که  مردي  است. 
جزو  هایي  ویژگي  چنین  با  اثري  چنین  کشوري  کمتر  داد. 
هم  بودن  فرد  به  منحصر  این  اما  دارد  خود  جهاني  میراث 
بردارد. عظیم  بناي  این  شانه هاي  روي  از  دردي   نتوانست 
پس از ثبت و از سال 1387 مشکالت این بنا با آنکه در فهرست 
بود  آن  از  حاکي  خبرها  شد.  داشت،آغاز  جاي  جهاني  میراث 
که ساخت و سازهاي اخیر در عرصه شهر تاریخي سلطانیه و 
حریم درجه یک گنبد سلطانیه به حدي شدت گرفته است که 
احتمال آن مي رود این اثر میراث جهاني، در خطر پیوستن به 

فهرست میراث در خطر یونسکو قرار گیرد.

كاشي هاي گنبد كه يک سال پس از مرمت فروريخت!
هن��وز جنج��ال ه��ا ب��ر س��ر خ��روج ای��ن اث��ر تاریخ��ي از 
ب��ود ک��ه  باق��ي  برج��اي خ��ود  فهرس��ت می��راث جهان��ي 
 کاش��ي اي مرم��ت ش��ده آن پ��س از یک س��ال ف��رو ریخت!
خبرگ��زاري ه��ا نوش��تند : در حال��ي ک��ه هنوز کمت��ر از یک 
س��ال از نصب آخرین کاش��ي گنبد س��لطانیه گذش��ته است، 
ش��واهد حاکي اس��ت که کاشي هاي قس��مت هاي پائین گنبد 
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س��لطانیه در ح��ال ریزش اس��ت و ناهمگون��ي از لحاظ رنگ 
در بدن��ه اصلي گنبد س��لطانیه نیز به چش��م م��ي خورد. هم 
چنین بعضي دیگر از کاش��ي ها نیز رو به فرس��ایش اس��ت و 
 قس��متي از آنها پوس��یده و بخش دیگري س��الم مانده است. 

اکن��ون آخرین خبرها حاکي از آن اس��ت ک��ه اقدامي جدي 
ب��راي س��اماندهي و مرمت کاش��ي ها نش��ده و هن��وز معلوم 
 نیس��ت که تا چ��ه زماني ای��ن وضعیت ادامه پی��دا مي کند.

 

بيستون، همچنان در خطر!

این اثر در سال 2006 میالدي به ثبت جهاني رسید. این سنگ 
 نوشته حدود 27 کیلومتري شهر کرمانشاه در غرب ایران است.
 بناي بیستون، بنایي در معرض خطر گذر جاده و شرکت پتروشیمي!
با این وجود از سال 84، 2 مساله این سنگ نوشته را تهدید 
پتروشیمي  شرکت  یک  ساخت  براي  اصرار  کند؛یکي  مي 
دیگر در کنار شرکت پیشین که حریم منظري بیستون را در 
خطر قرار داده و دیگري اصرار استانداري مبني بر گذر جاده 

بیستون به کرمانشاه.این خطرها هنوز هم این بناي تاریخي را 
تهدید مي کند و معلوم نیست که تا چه زماني قرار است این 

وضعیت ادامه داشته باشد.
 

قره كليسا؛ در محاصره داربست هاي مرمتي
قره کلیسا کلیساي تادئوس مقدس، نام کلیسایي تاریخي در 
یک  از  پس  کلیسا  این  است.  ایران  غربي  آذربایجان  استان 
سال تاخیر در ثبت به دلیل کامل نبودن پروندهف در تاریخ 
7 ژوئیه 2008، مجموعه قره کلیسا، شامل 3کلیساي اصلي با 
نام هاي قره کلیسا یا سنت تادئوس، سنت استپانوس و زور زور 

در فهرست میراث جهاني یونسکو به ثبت رسید.

كليساهاي غرب كشور نيازمند مرمت و ساماندهي!
اگر چه مرمت و ساماندهي این کلیساها پس از ثبت آغاز شد 
اما هنوز تکمیل نشده است و به نظر مي رسد که مرمت آن 

همچنان با چالش هاي جدي رو به روست.

فاضالب دشمن جدي سازه هاي آبي شوشتر
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سازه هاي آبي شوشتر تیر ماه سال جاري با اخذ اکثریت آرا در 
نشست ساالنه مرکز میراث جهاني به عنوان دهمین اثر ایراني 
ثبت شد. اما از آن روز به بعد این سازه هاي آبي روي خوشي 
را به خود ندیدند و هر چه بود، بوي فاضالب بود و شکستن پل 
گرگر و هشدارهاي دوستداران میراث فرهنگي!گفته مي شود 
که نشت فاضالب از دیواره هاي ساحلي و دیگر نقاط به قدري 
زیاد است که از مدت ها پیش مکاتبات و مذاکرات متعددي در 
این مورد صورت گرفته است ولي تاکنون دستگاههاي متولي 
اقدام خاصي را در این باره انجام نداده اند به گونه اي که دست 
اندرکاران حوزه میراث فرهنگي احساس خطر نموده و خواهان 

ورود دستگاههاي متولي در این مورد شده اند.

سازه هاي آبي شوشتر بارها در خطر خروج از فهرست 

آثار جهاني !
این در حالي است که مجموعه آسیاب هاي شوشتر در استان خوزستان 
شامل ده ها آسیاب است که بزرگ ترین مجموعه صنعتي تا پیش 
از انقالب صنعتي به شمار مي رود. استفاده از آب براساس شرایط 
اقلیمي با ایجاد شبکه هاي زیرزمیني زیر شهرکهن شوشتر، یکي از 
 هوشمندانه ترین شکل هاي معماري شهري آبي را بروز داده است.

 
آشغال ها، متجاوزان اصلي بازار تبريز!

بازار تبریز، یکي از بزرگ ترین و مهم ترین بازارهاي سرپوشیده 
در  بازار،  این  مي رود.  به شمار  آسیا  قاره?  و  ایران  سطح  در 
بازارچه ها،  و شامل  است  ثبت رسیده  به  آثار جهاني  فهرست 
پیش تر  شود.  مي  متعددي  کاروانسراهاي  و  سراها  تیمچه ها، 
به جهت قرارگرفتن شهر تبریز برسر چهارراه جاده? ابریشم و 
آسیایي،  مختلف  کشورهاي  از  کاروان  هزاران  روزانه?  گذر 
از رونق بسیار  بازار آن  این شهر و  از آن،  اروپایي  آفریقایي و 

خوبي برخوردار بوده است.
آتش سوزي بازار تبريز را در خطر خروج از ثبت جهاني قرار 

داد
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احترام به بزرگترها و سالمندان حتي در برخاستن و جاي خود 
را به پی��ران دادن از جلوه هاي ویژه رفتار اخالقي مردم ایران 
اس��ت. رعایت انصاف در روابط اجتماعي و َحَکم قرار دادن آن 
در مناسبات فردي، میان گروهي و اجتماعي از جلوه هاي بارز 
رفتار اخالقي در جامعه ایران محسوب مي شود. آنچه بر خود 
نمي پس��ندي، بر دیگري نیز نپسند. از گزاره هاي بسیار مهم و 
مؤثر اخالقي اس��ت که حوزه هاي رفتار و تعامالت و تأمالت را 
در جامعه ایراني مشخص و معین مي کند. همیاري و همکاري 
در امور کمک به انس��ان ها در مواق��ع اضطراري و مورد لزوم 
از ویژگي هاي ماهیتي و هویتي ایرانیان، از س��طح مردم ده تا 
بخش، از جمعیت ش��هرهاي کوچک تا ش��هروندان شهرهاي 

بزرگ و بنگاه هاي اقتصادي است.
خیرخواهي در امور با این بینش که »این جهان کوه اس��ت و 
فعل ما ندا/ س��وي ما آید نداها را صدا«؛ زمینه ساز بسیاري از 
رفتارهاي شایسته و در خور تحسین ما ایرانیان را رقم مي زند. 
»تونیکي مي کن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز«

پایه ها و مایه هاي اصلي و اساسي بسیاري از رفتارهاي اخالقي 
ما را تش��کیل مي دهد،  خود را جاي دیگري قراردادن و آنگاه 
در مورد اف��راد قضاوت کردن بهترین و مناس��ب ترین زمینه 
را در قیاس با خویش��تن به دس��ت مي دهد و رفتار را بر روند 
مهرباني، رحم و خیرخواهي س��مت و س��و مي بخشد زیرا که 
انس��ان با خویشتن خویش نمي تواند بیگانگي و دوگانگي کند 
وقتي خود را جاي دیگ��ري قرار مي دهد و واکنش رفتاري او 
را با خود مقایس��ه مي کند آن��گاه به درک واقعي تري از روابط 
دست مي یابد و متوجه ظرفیت ها و گذشت ها در طرف مقابل 

مي گردد و براس��اس آن رفتار خویش را بازسازي مي نماید به 
طوریکه سمت و سویي اخالقي مي یابد.

اصوالً این گزاره بینش��ي که منافع جمع��ي را مقدم بر منافع 
ف��ردي دانس��تن، عصاره اخ��الق اجتماعي را رق��م مي زند و 
انگاره هاي ذهني را مي سازد و بر روال آن افراد سعي در حفظ 
و گسترش منافع جمعي براساس خرد جمعي مي کنند و این 
موارد سرچشمه جوشان و خروشان روابط اجتماعي متکي بر 
اخالق ایرانیان را ش��کل مي دهد. به نظر مي رس��د در پاره اي 
از ارزش ه��ا، هنجارها و معیاره��اي فرهنگي متکي بر اخالق، 
نیازمند بازنگري به منظور بازس��ازي و بازتولید آن مي باشیم 
و برخي از منظومه هاي ارزش��ي و فرهنگي ایراني و اس��المي 
که زبانزد جهانیان بوده اس��ت مي بایستي به نسل هاي جدید 
انتقال یابد تا روندي متوازن تر در الگوهاي اخالقي و ارزش��ي 

در جامعه مشاهده شود. 

اگ��ر بپذیریم که اخالق اجتماعي پایه ه��اي اصلي و مایه هاي 
اساسي ش��بکه اعتماد اجتماعي را در جامعه تشکیل مي دهد 
ب��ه عبارتي دیگ��ر باید گفت که ش��بکه اعتم��اد فراگیر ملي 
و اجتماع��ي ب��ه عن��وان عام��ل پیونددهنده کلی��ه عوامل و 
زنجیره هاي تأمین رشد و توسعه کشور مي باشد. با این تعبیر 
و تعریف، مي توان ش��بکه اعتماد فراگیر مل��ي و اجتماعي را 
موتور محرکه س��رمایه اجتماعي دانس��ت. این نوع س��رمایه 
مجموع��ه اي از هنجارهاي )نیک و مفی��د( در نظام اجتماعي 
اس��ت که موج��ب ارتقاي س��طح همکاري اعض��اي جامعه و 
موجب پائین آمدن سطح هزینه تبادالت و ارتباطات مي شود. 

نقش اخالق اجتماعي در تشكيل شبكه اعتماد اجتماعي
دکتر غالمرضا علي زاده
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س��رمایه اجتماعي ریش��ه در اخالق اجتماعي دارد به طوري 
که هر اندازه س��هم سرمایه اجتماعي در نظام اجتماعي باالتر 
باشد بوروکراس��ي، کاغذبازي و دیوان ساالري در آن جامعه و 
سازمانهاي اجتماعي آن کاهش مي یابد و روند امور با سرعت 
و سهولت بیشتري انجام مي گیرد، زیرا جاي این قبیل امور را 

اعتماد اجتماعي پر مي سازد. 
پاره اي از اندیش��مندان بنیان توس��عه پایدار را نیز در تحقق 
س��رمایه اجتماعي آنهم از طریق ایج��اد زمینه هاي الزم براي 
پیدایش، گس��ترش و ژرفابخشي به اعتماد اجتماعي مي دانند 
درونمایه اصلي تمامي مفاهیمي که به آن اش��اره رفت اخالق 
اجتماع��ي اس��ت. در تبارشناس��ي لغ��وي و اصطالحي واژه 
اخالق بای��د بگویم این مفهوم در زب��ان یوناني Ethos و در 
زبان انگلیس��ي  )Ethics( ی��ا )morals( و در فرانس��ه به 
)Ethique( آمده اس��ت. براي نظ��ام اخالقي و ارزش  داوري 
آن، مالک ها، ش��اخص ها و مؤلفه هایي وج��ود دارد همچنین 
تعریف��ي از آن نیز ارائه ش��ده اس��ت، معموالً در س��ازمانها و 
نهاده��اي اجتماعي، اخالق یکي از اجزاء و ارکان اس��تراتژي 
و یا فلس��فه مدیریت )ارزش ها( را ش��امل مي شود. در حافظه 
تاریخي، قدیمي ترین نظام اخالقي مربوط به مکتب ارسطویي 
اس��ت که براس��اس چهار مقوله ناش��ي از چهار قوه )شهوي، 
عصبي، عامل��ه و عاقله( به چهار فضیلت عمده )عفت، حکمت، 
عدالت و ش��جاعت( طبقه بندي مي شود که طیفهاي افراط و 
تفریط آن به صورت هش��ت رذیلت در طرفهاي چهار فضیلت 

قرار مي گیرند.
ب��ه طور کلي امروزه پنج نظام عم��ده اخالقي در بیان اخالق 

حرفه اي وجود دارد:
  )utilitarianism( )1. نظام اخالقي فایده گرا )س��ودانگاري
ب��ه تعبیر »بتلهام« باالترین س��ود ب��راي بیش��ترین افراد با 

کمترین زمان
2.  نظام اخالق��ي وظیفه  گ��را  Functionalism به تعبیر 

»کانت« تکلیف را مالک اخالقي  بودن مي داند
3. نظام عدالت گرا  Justice orientate عدالت الزم اس��ت، 

آزادي بدون عدالت معني ندارد.
4. نظ��ام آزادي گ��را   Liberalism آزادي انس��ان مقدم بر 

عدالت است.
5. نظ��ام خیرگرا )دیني( religion & orientate در نظام 
خیرگرا تقرب به خداوند، اس��اس اخالق حرفه اي است کانت 
مي گوید اخالق جز رعایت حقوق مردم در کسب و کار نیست.

فوکویام��ا مي گوید: اگر افراد صرفاً با گرایش به نفع ش��خصي 
)معقول( عمل کنند آنگاه چیزهاي سرنوشت س��از چون تهور، 
سرزندگي، ازخودگذشتگي، نیکوکاري، یاهرگونه فضایل دیگر 
را که به جامعه قابلیت زیس��ت،  بقا و تکامل تاریخي مي دهد، 

 در میان نخواهد بود و از بین مي رود.

پیت��ر دراکر معتقد اس��ت مدیریت تنه��ا فرماندهي و نظارت 
نیس��ت بلکه ع��الوه بر اینکه مدی��ر باید به مباح��ث تولید و 
کیفیت و بازار بیندیش��د مي بایستي به مسائل انساني سازمان 
تحت مدیریت خوی��ش نیز توجه کند. به اخالق و ارزش هاي 
جامع��ه و تأثی��ر آنها بر س��ازمان خود نیز بپ��ردازد و رضایت 
جامعه را در فرایند امور س��ازمان خ��ود در نظر بگیرد، بنابر، 
دی��دگاه پیتر دراکر مهمتری��ن متغیر در موفقیت س��ازمان، 

اخالق حرفه اي است.
عوام��ل اصلي و مؤثر در موفقیت: عوام��ل متعددي به عنوان 
عامل اصلي و مؤثر در موفقیت س��ازمان مؤثر مي باش��ند که 
مهمترین آن مناس��بات اخالقي اس��ت که در نیروي انساني 
متبلور مي ش��ود. سایر عوامل را نیز مي توان در موارد زیر ارائه 

کرد.
دان��ش فني و ت��وان فناوري، منابع مالي و اعتباري مناس��ب، 
انگیزش دروني نیروي انساني، رضایت مشتري، سهم و جایگاه 
مطلوب در بازار، مش��ارکت خالق س��ازماني،  ت��وان رقابتي و 

فناوري.

اخالق در مديريت سازماني:
ش��یوه هاي عمل مدی��ران در براب��ر مس��ئولیت ها و تعهدات 
اجتماع��ي و بهره گی��ري از اخ��الق در مناس��بات و تعامالت 

درون سازماني شامل طبقه بندي زیر مي باشد:
1. مدی��ران تدافعي: به س��ازمان به عنوان منب��ع درآمد نگاه 
مي کنند و س��عي در استفاده هرچه بیشتر از منابع سازمان را 

دارند و اخالق براي آنان جنبه فرعي پیدا مي کند.
2. مدیران واکنش��ي: در مقابل فشارها به تعهدات خود عمل 
مي کنن��د به نوع��ي مناس��بات اخالق��ي را در چنین فضایي 

مصلحت مي دانند.
3. مدی��ران انطباقي: تعهد اخالقي را مي پذیرند و به آن عمل 

مي کنند.
4. مدی��ران اثرگ��ذار: تعهد اخالق��ي را پذیرفته اند و به دنبال 
نهادي کردن آن در س��ازمان هس��تند و س��عي در گسترش 

برون سازماني و فرهنگ سازي آن دارند.
ذکر این نکته را ضروري مي دانم که اصول اخالقي پیش شرط 
مدیریت اس��ت. ضمن آنکه اخالق حرفه اي یک دانش است و 
ب��ر مبناي منطق و عقالنیت معطوف به انصاف باید بنا ش��ود 
و براي فرهنگ س��ازي آن باید ش��اخصه ها و مؤلفه هاي رفتار 
اخالقي توس��ط مدیران مشخص شود آنگونه که شاخصه هاي 
اخالقي متعارض نباشد و مدیران خود پیشاپیش منابع انساني 

سازمان، اصول اخالقي را رعایت نمایند.

موانع رشد اخالقي
1. فقدان نگرش راهبردي به اخالق
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2. تک بع��دي عمل کردن، یعني به ی��ک واحد توجه کردن و 
سایر واحدها را نادیده گرفتن

3. فرافکن��ي، عدم نگرش به نقش خ��ود و عمده کردن نقش 
عوامل محیطي در روند و فرایند امور

4. ابزاران��گاري مش��تري )مش��تري مداري اب��زار انگارانه( به 
مشتري به عنوان ابزار سودرساني نگریسته مي شود.

5. فق��دان انگیزه؛ بین انگی��زه و اخالق رابطه وجود دارد. )هر 
قدر مناس��بات اخالقي در سازمان گس��ترش یابد انگیزه هاي 

سازماني نیز رشد مي یابد.(
6. نارضایتي شغلي

7. فقدان مهارت در تصمیم گیري
8. بالتکلیفي یا تعارضات اخالقي
9. فقدان نظامهاي جامع اخالقي

10. موانع فیزیکي و رواني محیط کار
11. عدم استفاده بهینه از امکانات در اختیار و دخل و تصرف 

غیرمعقول در آن
بناب��ر آنچ��ه مطرح ش��د تروی��ج اخ��الق در س��ازمان نوعي 
س��رمایه گذاري اس��ت که مي توان��د یکي از مهمتری��ن انواع 
س��رمایه هاي  س��ازمان باش��د به طوري که اخ��الق مي تواند 
زمینه هایي مانند اعتماد،  رضایت مش��تري، جذب منابع مالي، 
تقوی��ت و تصحیح انگی��زش کارکنان و مش��ارکت عمومي را 
تقویت و تضمی��ن نماید. با این تبیین که اخالق حرفه اي هم 
داراي بس��تر سازماني اس��ت و هم واجد بستر فراسازماني نیز 
مي باش��د. به گونه اي که وقتي اخالق حرفه اي وارد بنیان هاي 
فرهنگي و نهادهاي سیاسي مي ش��ود تبدیل به زیرساختها و 
سازه هاي تمدن بش��ري مي گردد. به ویژه در حافظه تاریخي 
کشور ما بعد از حمله مغول ها نحوه و چگونگي ترویج اخالق در 
کس��ب و کار از طریق نهادینه سازي آن میان اصناف و نظارت 
بر عملکرد اخالقي صاحبان مشاغل در بازسازي ویراني ها مؤثر 
و نقش آفرین بوده است. زیرا که اخالق اصول و استانداردهایي 
را مش��خص و معین مي کند که رفتارهاي فردي و س��ازماني 
با آن مورد س��نجش و اندازه گیري ق��رار مي گیرد و همچنین 
اخ��الق درونمایه و راه ه��اي اعمال رفتار مطلوب و مناس��ب 
ارتباطي است آثار مثبت این قبیل رفتارها در دو بعد سازماني 
و فردي قابل طبقه بندي مي باشد. در بعد درون سازماني متکي 
بر عناصر محیط دروني اس��ت و در بعد فردي متکي بر رفتار 

ارتباطي درون شخصي و برون شخصي مي شود. 
در بعد برون ش��خصي رفتار ارتباطي ش��امل ارتب��اط با خالق 
هس��تي، محیط زیست و دیگران اس��ت که در مجموعه خود 
تعام��ل اجتماعي، حریم ش��غلي و حریم خان��واده را معّین و 
مش��خص مي سازد و موجب و موجد مسئولیت پذیري اخالقي 

در هفت حوزه کاربردي مي گردد.
1. مسئولیت اخالقي فرد در حریم خصوصي: که در تعریف آن 

این شعر مصداق دارد که:
هر کس��ي گر عیب خود دیدي ز پیش/ک��ي بُدي فارغ وي از 

اصالح خویش
2. مسئولیت اخالقي در حریم خانواده: که اعضاي آن در قبال 

یکدیگر مسئولیت اخالقي دارند.
3. مس��ئولیت اخالقي در حریم ش��غلي: حفظ حریم ش��غلي 

دغدغه افراد اخالقي است.
4. مس��ئولیت اخالق در حریم سازمان: تک تک افراد سازمان 
در قبال س��ازمان مسئولیت اخالقي دارند که با تعلق سازماني 

همراه است.
5. مس��ئولیت اخالقي در حریم اجتماعي: اخالق ش��هروندي 

ضلع مهمي از اخالق زندگي اجتماعي است.
6. مسئولیت اخالق زیس��ت محیطي: انسان نسبت به محیط 
زیس��ت هم مس��ئولیت اخالقي دارد و بای��د امانتدار و حافظ 

ثروت هاي نسل هاي آینده باشد.
7. مس��ئولیت اخالق��ي دیني: انس��ان در مقاب��ل خداوند نیز 
مس��ئولیت اخالق��ي دارد و بای��د اخالق دین��ي را در تمامي 

حوزه هاي زیستي خود رعایت نماید.
بناب��ر آنچه گفته ش��د امروز بی��ش از پیش نیاز ب��ه بازتولید 
مفاهی��م و مضامین اخالق اجتماعي و حرفه اي در مناس��بات 
می��ان فردي، گروه��ي و اجتماعي و در نهاده��اي اقتصادي، 
 اجتماع��ي و فرهنگي مي باش��یم تا روند امور ب��دون تنش و 
فش��ار عصبي و در محیطي صمیم��ي و متکي بر خیرخواهي، 
 انص��اف، قانون و ترجیح منافع جمع��ي و ملي بر منافع فردي 
وارد چرخه عملیاتي و اجرایي ش��ود. مقاله را با این ش��عر نغز 

به پایان مي بریم که:
»مردان روزگار به اخالق زنده اند

قومي كه شد فاقد اخالق مردني است«
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مقدمه:
بررس��ي هاي سازمانهاي یادگیرنده و هوش��مند در هزاره سوم 
نشان دهنده این واقعیت است که مهمترین سرمایه هر سازماني 
را منابع انس��اني آن تشکیل مي دهد. یکي از دغدغه هاي اصلي 
س��ازمان ها، حفظ و نگهداري منابع انساني، کارآمد و اثربخش 
اس��ت. براي اثبات مدعا باید بگویم که یک س��ئوال مش��ترک 
را در دو نقط��ه جه��ان از دو مدیر موفق صنعتي مي پرس��ند. 
از آق��اي بنز و آق��اي فورد که صنایع اتومبیل س��ازي آنها برند 
جهاني دارد، سئوال مي ش��ود بزرگترین دغدغه شما چیست؟ 
آنها بدون اطالع از پاس��خ یکدیگر یک پاسخ مشترک مي دهند 
و مي گویند: اگر  روزي یکي از منابع انساني کلیدي، اظهار کند 
ک��ه از فردا مي خواهد ت��رک کار کند. این بزرگترین اش��تغال  
فکري ما را تش��کیل مي دهد بنابرای��ن حفظ و نگهداري منابع 
انس��اني الیق و شایس��ته یکي از چالش هاي اصلي و اساس��ي 
مدیریت در هزاره س��وم است و در این زمینه توجه خوانندگان 
گرامي ماهنامه پیام آبادگران را به قس��مت دوم مقاله پژوهشي 
ترجمه شده »مدیریت نیروي انساني در پروژه هاي ساختماني 

بلندمرتبه« جلب مي کنیم. 

آناليز 3: تعداد روزهای کاری در هفته و کل زمان کار در هفته
از ش��رکت های پیمانکار حاضر در این تحقیق خواسته شد که 
تع��داد روزهای هفته که بطور معمول در ط��ول پروژه، در آن 
روزها کار می کنند را مش��خص نموده و همچنین جمع تعداد 
ساعت های کاری در هفته که بهره وری دارند و در پروژه فعال 

هستند را نیز اعالم نمایند.
با توجه به جدول شماره 6 بطور میانگین شرکت های انگلیسی 
5,4 روز در هفته کار می کنند، که نش��ان این است که در این 
تحقیق 31 شرکت انگلیسی پیمانکاری تصمیم کلی بر کارکرد 
6 روزه دارند ولی ش��رکت های آلمانی و فرانسوی بر خالف این 
عمل نموده و بیشتر از کارکرد 5 روز در هفته حمایت می کنند. 

البته میانگین کارکرد هفتگی در اروپا در حدود 5,2 است.
از نظر بیش��ترین میزان س��اعت ه��ای کاری در هفته و وقت 
استراحِت کمتر، کشور انگلستان برنامه هفتگی سخت گیرانه تری 
ب��رای نیروی کار خود دارد. اگرچه آلمان ها 5 روز هفته را کار 
می کنند)45ساعت و 28 دقیقه( اما از لحاظ ساعت کاری فقط 
24 دقیقه با س��اعت کاری انگلستان که 6 روز هفته را کار می 

کنند، تفاوت دارند. از طرف دیگر ، ش��رکت های فرانسوی در 
کارگاه دارای ساعت کاری کمی بیش از 40 ساعت هستند در 
حالی که در اروپا میانگین س��اعت کاری بیش��تر از 44 ساعت 
است. همچنین کاماًل روشن است که با توجه به انحراف معیار 
ک��م پیمانکاران فرانس��وی، آنه��ا برنامه بهت��ر و پایدارتری در 
مقایس��ه با دیگر پیمان��کاران دارند و چندین س��اعت کمتر از 

پیمانکاران انگلیسی و آلمانی کار می کنند.

جدول شماره 6: روزهای كاری در هفته
    

 

  
 

 : روزهاي کاري در هفته6جدول شماره 

ور  ك
انكاران ي تعداد

قي ت ا  در

تعداد ي ميان
در كاري اي رو

ه  ف

را ان
اندارد  اس

تعداد حدا
در كاري اي رو

ه  ف

رتعداد حداك
در كاري اي رو

ه  ف

ان ل ان 31  5.4  0.39  5  6 

ه  ران 14  5  0 5  5 

ان  ل 10 5  0  5  5 

ا  ارو 55  5.2  0.34  5  6 

 : مجموعه ساعات کاري در هفته7جدول شماره 

ور  ك
انكاران ي تعداد

قي ت ا  در
ا سا ي ميان
ه ف در  كاري

را ان
اندارد  اس

ا سا حدا
ه ف در  كاري

ا رسا حداك
ه ف در  كاري

ان ل ان 31 
 52ساعت و 45

 دقیقه
5.22   ساعت 35  ساعت 55

ه  ران 14 
 4ساعت و  40

 دقیقه
0.84   ساعت 38  ساعت 43

ان  ل 10 
 28ساعت و 45

 دقیقه
5.14   ساعت 38  ساعت 55

ا  ارو 55 
 19ساعت و  44

 دقیقه
5.1   ساعت 38  ساعت 55

 

كارنالي نيروي يري بكار و دا اس
  در پرسشنامه این مقاله، کارگران به سه دسته تقسیم شدند:

 کارگران ساده : با حقوق پایین، بدون هیچ مهارت و مورد استفاده براي فعالیتهاي معمولي در کارگاه(1
 مهارت خاصکارگران نیمه ماهر: با حقوق متوسط، داراي تجربه کم و نیمه ماهر در یک (2

ي فعالیت هاي آن مهارت.)در اینجا کارگران ماهر: با حقوق باال، داراي تجربه باال و داراي قابلیت فعالیت در تمام(3
 فعال هستند.( يقاب هاي بتن درجا که هم در زمینه آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ریزياست  منظور کارگراني

 گاه، مقایسه اي ارائه نموده است :استفاده کارگران در کاردر رابطه با  8جدول 
 
 
  

آناليز 4: استخدام و بکارگيری نيروی كار 
در پرسشنامه این مقاله، کارگران به سه دسته تقسیم شدند:

1( کارگران س��اده : با حقوق پایین، بدون هیچ مهارت و مورد 
استفاده برای فعالیتهای معمولی در کارگاه

2( کارگ��ران نیمه ماهر: با حقوق متوس��ط، دارای تجربه کم و 
نیمه ماهر در یک مهارت خاص

3( کارگ��ران ماه��ر: با حقوق ب��اال، دارای تجربه ب��اال و دارای 
قابلیت فعالی��ت در تمامی فعالیت ه��ای آن مهارت.)در اینجا 
منظور کارگرانی اس��ت که هم در زمین��ه آرماتوربندی، قالب 

بندی و بتن ریزی درجا قاب های بتنی فعال هستند.(
جدول 8 در رابطه با اس��تفاده کارگران در کارگاه، مقایسه ای 

ارائه نموده است :

مدیریت نیروي انساني در پروژه هاي ساختماني بلندمرتبه
)قسمت دوم(

نويسندگان: ديويد پرو وبز، گري هولت، پاول اولومواليي
مترجم: اميريوسف دارياني/ شركت عمران آذرستان
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جدول شماره 8: تقسيم بندی انواع كارگران بر اساس مهارت
    

 

 : تقسیم بندي انواع کارگران بر اساس مهارت8جدول شماره 

ور  ك

انكاران ي تعداد
قي ت ا  در

ران هكار ني
ر  ما

ر ما ران  كار ران  سادكار
ك تعداد
ران  كار

 تعداد    تعداد   تعداد    تعداد    تعداد  

ان ل ان 4  14.29  13  46.43  11  39.29  4  14.29  28  100 

ه  ران 3  13.04  7  30.44  13  56.52  3  13.04  23  100 

ان  ل 2  5.26  15  39.47  21  55.26  2  5.26  38  100 

ا  ارو 3  10.71  12  42.86  13  46.43  3  10.71  28  100 

  
کارگر ساده، استفاده شده  2از  کارگر ساده و در آلمان 3کارگر ساده، در فرانسه از  4طبق جدول باال در انگلستان از 

از کارگران ماهر استفاده مي کنند و آلمان ها  39.3از کارگران ماهر، انگلیسي ها در حدود  56فرانسوي ها   است.
   درصد از کارگران ماهر استفاده مي کنند.55.26

نفر(، پیمانکاران  38کار مي گیرند )، پیمانکاران آلماني بیشترین تعداد نیروي کار را در کارگاه ب8با توجه به جدول 
از کارگران  55نفر را بکار گماردند. در کل پیمانکاران آلماني در حدود  23نفر و شرکت هاي فرانسوي  28انگلیسي 

  ماهر استفاده نمودند.
حالي که این است در  1:3.3:2.8در انگلیس نسبت استفاده از کارگر ساده، کارگر نیمه ماهر و کارگر ماهر، به صورت 

است. در آلمان به شدت نسبت استفاده از   1:7.5:11و در فرانسه بصورت  1:2.3:4.3نسبت در آلمان به صورت 
  است. 1:4:4.5در اروپا این نسبت بصورت  است. 5کارگران بدون مهارت پایین است و این مقدار در حدود

مقاله و مقاالت دیگر مطرح گشته است. در پیمانکاران از سوي دیگر مفهوم دیگري به نام دامنه کنترل در این 
 8کارگر یک سوپروایزر. براي شرکت هاي فرانسوي به ازاي هر  6انگلیسي این مفهوم به این صورت است: به ازاي هر 

کارگر یک سوپروایزر داریم. به این ترتیب در انگلستان تعداد  10کارگر یک سوپروایزر و در آلمان به ازاي هر 
روایزر هاي بیشتري براي کنترل نیروي انساني استخدام مي شوند. در آلمان تعداد کارگران بیشتر و ناظرین سوپ

 کمتري را در کارگاه هاي پروژه ها اختصاص مي دهند.
همچنین از پیمانکاران خواسته شد که شکل به کارگیري و استخدام نیروي کار خود را در قالب سه روش زیر ارائه 

  کنند:
 دام مستقیماستخ(1
 استخدام غیر مستقیم )پیمانکاران دست دوم و جزء((2
 ) استخدام مستقیم و غیرمستقیم( 2و  1استفاده از هر دو روش (3

پیمانکاران آنان را به طور غیرمستقیم و از  76پیمانکاران، کارگران و نیروي کار را بطور مستقیم و  26در انگلستان 
آنان  7پیمانکاران، نیروي کار خود را بطور مستقیم و 93در فرانسه   گیرند. طریق پیمانکاري دست دوم به کار مي

به  90پیمانکاران بصورت پیمانکاري دست دوم و  10در آلمان  را بصورت پیمانکاري دست دوم استخدام مي کنند.
  صورت مجموعه اي از استخدام مستقیم و غیرمستقیم، نیروي کار خود را استخدام مي کنند.

طبق جدول باال در انگلستان از 4 کارگر ساده، در فرانسه از 3 
کارگر س��اده و در آلمان از 2 کارگر ساده، استفاده شده است.  
فرانسوی ها  56 درصد  از کارگران ماهر، انگلیسی ها در حدود  
39,3 درص��د از کارگران ماهر اس��تفاده م��ی کنند و آلمان ها 

55,26 درصد از کارگران ماهر استفاده می کنند.
با توجه به جدول 8، پیمانکاران آلمانی بیش��ترین تعداد نیروی 
کار را در کارگاه بکار می گیرند )38 نفر(، پیمانکاران انگلیسی 
28 نفر و ش��رکت های فرانس��وی 23 نفر را بکار گماردند. در 
کل پیمان��کاران آلمانی در ح��دود  55 درصد از کارگران ماهر 

استفاده نمودند.
در انگلیس نس��بت استفاده از کارگر س��اده، کارگر نیمه ماهر 
و کارگ��ر ماهر، به ص��ورت 1:3,3:2,8 اس��ت در حالی که این 
نس��بت در آلمان به ص��ورت 1:2,3:4,3 و در فرانس��ه بصورت 
1:7,5:11  است. در آلمان به شدت نسبت استفاده از کارگران 
بدون مهارت پایین اس��ت و این مقدار در حدود 5 درصد است. 

در اروپا این نسبت بصورت 1:4:4,5 است.
از س��وی دیگر مفهوم دیگری به نام دامنه کنترل در این مقاله 
و مقاالت دیگر مطرح گشته است. در پیمانکاران انگلیسی این 
مفهوم به این صورت است: به ازای هر 6 کارگر یک سوپروایزر. 
برای شرکت های فرانسوی به ازای هر 8 کارگر یک سوپروایزر 
و در آلمان به ازای هر 10 کارگر یک س��وپروایزر داریم. به این 
ترتیب در انگلستان تعداد سوپروایزر های بیشتری برای کنترل 
نیروی انس��انی اس��تخدام می ش��وند. در آلمان تعداد کارگران 
بیش��تر و ناظرین کمتری را در کارگاه های پروژه ها اختصاص 

می دهند.
همچنین از پیمانکاران خواس��ته ش��د که شکل به کارگیری و 

استخدام نیروی کار خود را در قالب سه روش زیر ارائه کنند:
1( استخدام مستقیم

2( استخدام غیر مستقیم )پیمانکاران دست دوم و جزء(
3( اس��تفاده از ه��ر دو روش 1 و 2 ) اس��تخدام مس��تقیم و 

غیرمستقیم(
در انگلس��تان  26 درصد پیمان��کاران، کارگران و نیروی کار را 
بطور مستقیم و 76 درصد پیمانکاران آنان را به طور غیرمستقیم 
و از طریق پیمانکاری دس��ت دوم به کار می گیرند. در فرانسه  
93 درص��د پیمان��کاران، نیروی کار خود را بطور مس��تقیم و7 

درصد آنان را بصورت پیمانکاری دست دوم استخدام می کنند. 
در آلمان 10 درصد پیمانکاران بصورت پیمانکاری دس��ت دوم 
و 90 درص��د به صورت مجموعه ای از اس��تخدام مس��تقیم و 

غیرمستقیم، نیروی کار خود را استخدام می کنند.
در آلمان از اس��تخدام کارگران بطور مستقیم برای قالب بندی 
و بتن ریزی اس��تفاده ش��ده است ، در حالی که برای آرماتوربندی  ، 
نی��روی کار ب��ه روش غیر مس��تقیم به کار گرفته ش��ده اند و 
بنابراین ش��رکت های آلمانی گرایش بیش��تری به اس��تخدام 
مس��تقیم نیروی کار دارند. طبق آنچه گفته ش��د، پیمانکاران 
آلمانی و فرانس��وی، بیش��تر از اس��تخدام مس��تقیم اس��تفاده 
 کرده و این نش��ان دهنده این اس��ت که این شرکت ها ترجیح 
داده اند که مس��ئولیت کارهای خ��ود را خود بر عهده گیرند و 
این با بکارگیری دامنه کنترل بیش��تر، توس��ط مدیر و مسئول 
کارگران، نش��ان داده ش��ده اس��ت.) به ازای هر 8 نفر کارگر و 
10 نف��ر کارگر ، 1 نفر س��وپروایزر به ترتی��ب در کارگاه های 
شرکت های فرانس��وی و آلمانی حضور دارند(. البته قابل ذکر 
است که از سال 1997 و با تغییر در قوانین مالیاتی انگلستان، 
کارشناس��ان، افزایش استخدام به روش مستقیم در حدود 20 
درصد بیشتر را در سال 1998به بعد برای انگلیس، پیش بینی 

می کنند.
بحث 

1-مديريت كارگاه ساختمان های بلندمرتبه:
پیمانکاران انگلیس��ی در حدود 20 درصد تا 40 درصد پرسنل 
مدیریتی، نظارتی و کنترلی بیش��تری نس��بت ب��ه پیمانکاران 
فرانس��وی و آلمانی اختصاص داده اند. این در حالی اس��ت که 
اختصاص پرس��نل ستادی زیاد در کارگاه های پروژه ها، منجر 
به صرف هزینه های باال و افزایش دخالت های نابجای کارگران 

خواهدشد.
ng�Over Sta ی��ا اختصاص پرس��نل نظارتی و کنترلی باال 
 )Disruption (در کارگاه منجر به بی نظمی و بهم ریختگی
ش��ده و بر بهره وری و عملکرد پروژه، اثر سوء خواهد گذاشت. 
این امر به حدی مضر است که حتی بر فعالیت های دیوارچینی 
نی��ز اثر منفی می گذارد.جذب پرس��نل زیاد، اث��رات منفی بر 
انگیزه پرس��نل ناظر و مدیریت و همچنین فعالیت های توسعه 
ش��غلی ، نظارت و کنترل آنها در کارگاه می گذارد. از س��ویی 
این بی نظمی و اختالل، اثرات روحی- روانی و انگیزش��ی روی 
مدیران، پرس��نل نظارتی و کنترلی داش��ته ، بطور مستقیم بر 
بهره وری ش��رکت های س��اختمانی و عمرانی اث��ر می گذارد. 
البته ب��رای حل این موضوع راه حل کیفی و نه کمی مثمرثمر 

خواهد بود.
از طرف دیگر با تأمین س��اختار وس��یع تر تحصیلی و آموزشی 
برای مدیریت کارگاه، مس��ئولیت های آنها       می تواند ارتقاء 
یافته و دارای مس��ئولیت های بیش��تری در پروژه ها ش��ده و 
رش��د یابند، برای همین منظور بهتر اس��ت از بکارگیری بیش 
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از حد مهندس��ین ب��رای نظارت و کنت��رل، جلوگیری گردد. 
ای��ن امر منجر به افزایش س��طح انگیزه و ابت��کار مدیریت و 
 نظارت گشته و همچنین منجر به کاهش قابل توجه هزینه ها 

می گردد.

برنامه كاری
ش��رکت های انگلیسی و آلمانی بیشتر از 45 ساعت در هفته 
کار م��ی کنند در حالی که این میزان در فرانس��ه به ش��کل 

قانونی نمی تواند بیشتر از 43 ساعت در هفته گردد.
مطاب��ق مقاالت و آمارهای بدس��ت آم��ده، برنامه های کاری 
 ک��ه بی��ش از 40 س��اعت در هفته هس��تند، باع��ث کاهش
ب��رای  را  کار  نی��روی  هزینه ه��ای  و  گش��ته  به��ره وری    
 شرکت ها باال برده اند بدون اینکه بهره وری مناسبی جهت اتمام 
پروژه ه��ا ایجاد کنند. بر طبق تحقیقات قبلی، به ازای هر 10 
س��اعت اضافه کاری در هفته، 12 درصد بهره وری در اجرای 
پ��روژه ها کاهش می یابد. هم چنین طبق اطالعات بدس��ت 
آمده، با افزایش س��اعت کاری از 40 س��اعت تا 60 ساعت در 
هفته، در طی مدت 6 هفته ، نسبت به زمانی که ساعت کاری 
40 س��اعت در هفته بود، پیشرفت قابل مالحظه ای در پروژه 

مشاهده نشده است .
تحقیقات نش��ان می دهد س��اعت کار زی��اد در کارگاه های 
انگلس��تان و آلمان، اث��ر منفی بر عملکرد تولید و پیش��رفت 
پروژه دارد. بنابراین طبق اس��تاندارد، 5 روز کاری با س��اعت 
کاری 40 س��اعت در هفت��ه یکی از مقادی��ر بهینه در زمینه 

برنامه کاری کارگاه ها در اروپا است.

خصوصيات نيروی كار
1( طبق تحقیقات، نیروی کار در انگلس��تان بیشتر به صورت 
 غیرمس��تقیم )پیمان��کار جزء( و نیم��ه ماهر ب��ه کار گرفته

 می شوند در حالی که در فرانسه و آلمان نیروی کار بصورت 
مس��تقیم و کارگر ماهر استخدام می ش��وند. همچنین عدم 
وج��ود مهارته��ای الزم در کارگران تأثیر بس��یار مهمی دارد 
که باعث دقت بیش��تری در انتخاب نوع کارگران می ش��ود. 
از مقاالت دیگر اینگونه برمی آید که، توس��عه یافتن مشاغل 
آزاد و چند ش��اخه ش��دن مهارت های نی��روی کار که منجر 
به کمبود مهارت های الزم در بازار س��اخت و س��از شده و از 
عوامل مهم نیمه ماهر بودن اکثر کارگران انگلیس��ی است که 
بطور مس��تقیم یا غیرمستقیم در بازار س��اخت و ساز به کار 
گرفته می شوند. از این رو دامنه کنترل مهندسین و مدیران 
ناظر در کارگاه های پروژه های پیمانکاران انگلیس��ی افزایش 

زیادی یافته است.

2( در فرانس��ه از آنجایی که س��اختار قانون طوری اس��ت که 
پیمانکاران جزء قادر به ش��کایت مستقیم از کارفرما هستند، 

) در مواقعی که پیمانکار اصلی هیچ پرداختی به آنان صورت 
نم��ی دهد( از ای��ن روش اس��تفاده نمی ش��ود. در عوض در 
شرکت های پیمانکاری فرانسوی استراتژی هایی طراحی می 
ش��ود که کارگران ماهر را داخلی و س��ازمانی کرده ، مهارت 
های گوناگون را در آنان افزایش داده و استقالل قابل توجهی 
به نیروی کار می دهند. آمارها نش��ان می دهد که بکارگیری 
و اس��تخدام مس��تقیم نیروی کار منجر به مسئولیت پذیری 
بیشتر فعالیت ها و پروسه ها در کارگاه توسط این نوع نیروی 
کار   می گ��ردد. در واقع در فرانس��ه از کارگ��ران انتظار می 
رود ک��ه توانایی خود را در س��ازماندهی ، کنت��رل و نظارت 
بر پروس��ه های س��اختمانی خود، نش��ان دهن��د. مزایای این 
 نوع نی��روی کار منجر  به بکارگیری گ��روه های کوچک تر ،
 چابک تر و ماهرتری می شود که نیاز به نظارت کمتری دارند و

 به نظر می رس��د از لح��اظ عملکرد از پیمان��کاران آلمانی و 
انگلیسی بهتر عمل کنند.

3( در آلمان موقعیت کارگران در وضعیت خطر قرار دارد، در 
حدود  25 درصد کارگران ماهر آلمان باالی 50 س��ال س��ن 
دارند و به نظر می رس��د تا چند سال آینده، 66 درصد  آنان 
به سن بازنشستگی برسند. اگرچه، سیاست هایی جهت ارتقاء 
مهارت های کارآموزان و کارگران جوان، مورد تصویب و اجرا 
قرار گرفته اس��ت  و همچنین سیاست هایی جهت بکارگیری 
بهینه ماشین آالت ساختمانی و عمرانی توسط این کارآموزان  

به اجرا درآمده است.
البته نقطه قوت صنعت س��اختمان و عمران آلمان، ارائه کار 
با کیفیت اس��ت که بطور کامل وابسته به اشتغال نیروی کار 
ماهر در کارگاه های ساختمانی است. هم چنین برای افزایش 
به��ره وری باید کمبودهای مهارتی کارگران برطرف ش��ده و 
آموزش ها ی کافی به نیروی کار داده شود تا این خأل جبران 
گ��ردد. بنابراین بر طبق این مقاله، مدل سیس��تم فرانس��وی 
مدل بهینه تر و بهتری را بر طبق یافته های ما، ارائه میدهد.

نتايج:
استفاده بهینه از منابع به خصوص منابع انسانی و نیروی کار، 
ب��ا توجه به فاکتورهای مختلف و مؤثر بر عملکرد و بهره وری 
آن در کارگاه ها که در نهایت اثر مثبتی در پیش��رفت پروژه 
دارد، نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه را می طلبد، این 

زمینه ها عبارتند از:
1( پرسنل مدیریتی، نظارتی و کنترلی کارگاه

2( ساعات کاری روزانه
3( زمان های استراحت ) جهت تجدید قوا(
4( کیفیت و کمیت زمان کل کار در هفته

5( سطح مهارتی کارگران و نیروی کار
6( مقدار نیروی کار

7( روش های استخدامی نیروی کار در کارگاه های پروژه ها
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هش��تادمین مجم��ع عمومي و بیس��ت و چهارمی��ن کنگره و 
 کمیس��یون بین الملل��ي ب��زرگ ICOLD از تاری��خ 13 الي
 19 خردادماه سال 1391 در شهر کیوتوي ژاپن برگزار گردید 
و آقاي مهندس احمد دولت خواهي به عنوان  نماینده ش��رکت 
ژی��ان  و یکي از اعضاي بورد کمیته مهندس��ین جوان کمیته 
بین المللي س��دهاي بزرگ انتخاب ش��دند. گ��زارش برگزاري 
کنفرانس فوق که  توس��ط شرکت محترم ژیان  ارسال گردیده 

به شرح ذیل ارائه مي گردد.

1- معرفي کميسيون بين المللي
)ICOLD( سدهاي بزرگ      

کمیس��یون بین المللي س��دهاي بزرگ )ICOLD( در س��ال 
1928 میالدي )84سال پیش( به منظور ارتقاء دانش سدسازي 
و تبادل کارشناس��ان جهان در زمینه مهندسي سد ایجاد شد. 
هدف اصلي این کمیسیون، ساخت  سدها با رعایت کامل مسائل 
ایمني، توجیه پذیري از نظر اقتصادي و در نهایت نداشتن اثرات 
منفي بر محیط زیست در چارچوب توسعه پایدارمي باشد. این 
کمیسیون داراي 92عضو از کشورهاي مختلف جهان متشکل 
از مهندسان، طراحان، استادان، پیمانکاران و مشاوران نهادهاي 
خصوصي و دولتي سراسر جهان مي باشد. این کمیسیون داراي 
26 کمیته فني تخصصي بوده که اعضاء آن متشکل از بیش از 
500 نفر از نمایندگان منتخب کشورها مي باشند. شایان ذکر 
اس��ت که ایران در 24 کمیته داراي کرسي نمایندگي است که 
وظیفه اصلي کمیته هاي تخصصي تدوین نشریات و بولتن هاي 
فني به عنوان دستورالعمل ها و راهنماي طراحان و بهره برداران 

براي استفاده در سدها مي باشد.
ضمنا هر ساله نیز مجمع عمومي به همراه یک سمپوزیوم یک 
روزه که به مس��ائل ویژه سدسازي مي پردازد ، برگزار مي گردد 
که ت��ا به حال ای��ران میزبان دو اجالس در س��ال هاي 1975 

)1354( و 2005 )1384( بوده است.
این کمیسیون داراي هیئت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، یک 
دبی��ر کل از کش��ور فرانس��ه و 5 نایب رئی��س از 5 قاره جهان 
مي باشد که در مقطع زماني 1998-2001 سمت نایب رئیسي 

آسیا بعهده نماینده کشورمان بوده است.
عالوه بر تدوین بولتن های یاد ش��ده، این کمیسیون، در جهت 
ارتقاء دانش سدسازی، هر سه سال یکبار، با تشکیل کنگره های 
بین المللی که در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود، چهار 
موضوع تحت عنوان » سوال ها« که  در عین حال جزء مشکالت 
مبتال به سدس��ازی دنیا مي باش��ند، با ارائه حدود 200 تا 300 
مقاله علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حاصل آن 5 مجلد 

مجموعه مقاالت ارزنده و معتبر بین المللی است.

)IRCOLD( 2-   كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
کمیته ملي سدهاي بزرگ ایران بر اساس مصوبه مجلس شوراي 
ملي س��ابق در س��ال 1347 به عضویت کمیسیون بین المللي 
درآمد و فعالیت خود را ش��روع، تا در سال 1365 اساسنامه آن 
به  تصویب مجدد مجلس ش��وراي اس��المي رسید. تشکیالت 
این کمیته مرکب از ش��وراي عالي، هیئت اجرایي و 20 کمیته 
تخصصي مي باش��د.  براساس اساسنامه مصوب، ریاست شوراي 
عال��ي برعهده وزی��ر محترم نیرو و معاونت محت��رم امور آب و 
آبفا، قائم مقام ریاس��ت ش��وراي عالي مي باشند. این کمیته در 
حال حاضر با داش��تن 60 شرکت عضو )حقوقي( و 2190 عضو 
حقیقي از کارشناس��ان ارش��د امور آب از بزرگترین تشکلهاي 
تخصصي در کشور به منظور مشاوره و تدوین دستور العملهاي 
فني در زمینه سدسازي و سازه هاي وابسته محسوب مي گردد.

2-1- اه�داف كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
 ترویج مفاهیم درست، کامل و دقیق مهندسي سدسازي به 
لحاظ فني جهت ارتقاء دانش سدسازي به منظور اجراي صحیح 

پروژه ها و تاسیسات آبي 
 معرفي پروژه هاي سدس��ازي و تبلیغ اث��رات احداث آنها به 

لحاظ اقتصادي، اجتماعي، امنیتي و زیست محیطي 
  نش��ر و ترویج نوآوري ه��ا در جهت ارتقاء کیفي دانش فني 

سدسازي
  تجهیز، توسعه و گسترش فعالیت هاي کمیته ملي متناسب 

با نیازهاي بخش آب

3- تشکيل كميته مهندسين جوان
)Young Engineers Forum(     

در   )ICOLD( ب��زرگ  س��دهاي  بین الملل��ي  کمیس��یون 
اجالس هانوي در س��ال 2010 تصمیم به ایجاد کمیته  اي تحت 
عنوان »مهندس��ین جوان« زیر 40 س��ال،  به منظور اطمینان 
از تداوم فعالیت هاي 84 س��اله کمیسیون در راستاي طراحي، 
اج��را و بهره برداري ایمن، مطمئن و پایدار در انطباق با محیط 

زیست نمود.

:)YEF( 3-1- اهداف كميته مهندسين جوان
 ترغیب و تش��ویق به حضور و مشارکت مهندسین جوان در 

اجالس هاي ICOLD؛
 ایج��اد فرصت براي انتقال دانش به نس��ل بعدي و تضمین 

آینده طوالني مدت ICOLD؛ 
 فراهم نمودن بس��تري براي مهندس��ین جوان به منظور در 

ارتباط بودن با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود؛

 
مهندس احمد دولت خواهي نماينده شركت ژيان  

گزارش بيست و چهارمين كنگره و هشتادمين مجمع 
عمومي كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ

)June, 2012 2-8 1391 13-19 خرداد(
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 تشویق مهندس��ین جوان به فعالیت در کمیته هاي ملي به 
منظ��ور حمایت از س��ه هدف فوق الذکر در س��طح ملي و بین 

المللي؛
 ایجاد مکاني براي به اش��تراک گذاشتن استراتژیهاي کشور 
پیرامون جذب، ترغیب، توسعه و حمایت از مهندسین جوان در 

صنعت مهندسي سدسازي. 

کمیته ملي س��دهاي بزرگ ایران )IRCOLD( نیز از مهرماه 
سال 1390 نس��بت به ایجاد کمیته مهندس��ین جوان شاخه 
)IRCOLD( اقدام نمود. این کمیته با انتخاب رئیس و دبیر، 
فعالیتهاي خود را رسماً آغاز نموده و جلسات مربوطه به صورت 

منظم تشکیل مي گردد.
جه��ت تحقق اهداف و چش��م انداز کمیته مهندس��ین جوان 
ای��ن کمیته عالوه بر انج��ام فعالیتهاي داخلي )ش��امل موارد 
ذیل( بر اس��اس برنامه ری��زي صورت گرفته در اجالس س��ال 

ICOLD(2012(  در کشور ژاپن حضوري فعال داشته .
• مش��ارکت در زمینه ه��اي فعالی��ت کمیت��ه مل��ي از جمله 
بازدیده��اي علمي، تالیفات،  برگ��زاري کارگاه هاي تخصصي و 

سخنرانیهاي علمي 
•  همکاري در ارتقاي وب سایت کمیته ملي براي اطالع رساني 
دقیق آخرین دستاوردها در صنعت سدسازي با همکاري کمیته 

آموزش و آگاهي هاي عمومي 
 ICOLD حضور فعال در کنگره ها و اجالس هاي ساالنه  •

•  ارائه مقاالت علمي در کنگره ها و اجالس ها
•  شرکت در بازدید هاي فني حین کنگره و اجالس

•  ارتباط مس��تمر و تنگاتنگ با کمیسیون بین المللي سدهاي 
بزرگ )ICOLD( از طریق پست الکترونیکي و نامه هاي رسمي  

4- هش��تادمین مجم��ع عمومی و بیس��ت و چهارمین کنگره 

جهانی ICOLD )کمیس��یون بین المللی سدهای بزرگ( در 
تاری��خ 13 تا 18 خ��رداد ماه 1391 در مح��ل برگزاري مرکز 

بین المللي کنفرانس شهر کیوتوي ژاپن ICC برگزار گردید.

 اين گردهمايی را در س�ه بخش اصلی می توان تقس�يم 
بندی نمود:

 4-1-بخش اول: برگزاری هش��تادمین مجمع عمومی ش��امل 
روسای ICOLD و کمیته های تخصصی شامل :

• پوشش بیش از130 بولتن علمی در موضوعات مرتبط. 
• انتخاب رئیس  ICOLD و معرفی رئیس جدید , بررس��ی و 

تصویب عضویتهای جدید
• بررسی موارد ارسال شده از سوی کمیته های ملی 

• برگزاری جلسه  کمیته مهندسین جوان که براي اولین بار به 
صورت رسمي برگزار مي شد 

حدود 100 کش��ور در 21 کمیته تخصص��ی فعالیت دارند که 
در مجم��وع 352 مقاله کامل از 43 کش��ور دنیا در موضوعات 
مختلف به کنفرانس ارس��ال گردید. تعداد شرکت کنندگان در 
کنفرانس حدود 1085 نفر از 71 کش��ور مختلف بود که تعداد 

39 نفر از ایران شرکت داشتند.

4-2-بخش دوم: س��مپوزیوم بین المللی با عنوان ”سدها برای 
Dam for a changing world.“دنیای در حال تغییر

در روز سه شنبه 91/3/16
س��رفصلهای مطروحه در س��مپوزیوم بین المللی شامل موارد 

هفتگانه ذیل می باشند:
1( اثرات تغییرات جوی بر روی س��دها و منافع س��دها در این 

زمینه
2( سدها برای جوابگویی به رشد روزافزون جمعیت جهان

3( انتقال علم و تکنولوژی در مهندسی سد
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4( تکنولوژیهای پیشرفته برای ساخت سدها
5( معرفی تکنیک های جدید برای جلوگیری و مدیریت حوادث 

و تصادفات
6( زمین لرزه ها

7( موارد ژئوتکنیکی و فونداسیون سدها
از کش��ور ایران حدود 18 مقاله ش��فاهي و 20 مقاله پوستري در 

این بخش ارائه گردید.

ارائه مقاالت
4-3-بخش س��وم: در بیس��ت و چهارمین کنگره کمیسیون بین 
المللی سدهای بزرگ )ICOLD( که روز چهار شنبه 91/3/17 
ش��روع و تا تا روز جمعه ادامه داش��ت، چهار س��وال زیر مطرح و 

توسط شرکت کنندگان به سواالت پاسخ داده شد.
س�وال 92: تکنیکیهای موفق زیست محیطی برای سدها ومخازن 

آنها
س�وال 93: بررسی ریسک، اثرات آن، شناخت، پاسخ و مدیریت 

ریسک
س�وال 94: مسائل مربوط به تخلیه سیالب: ارزیابی – بازبینی و 

انتخاب بهینه ترین طراحی در این زمینه
س�وال 95: فرسودگی، پیری و بروزسازی: ریسکهای موجود در 

سدهای فرسوده، روشهای تعمیر و بازسازی 

5- موارد ديگر:
5-1- افتتاح نمایش��گاه تخصصي در کنار برگزاری کنفرانس که 
در آن شرکتها و سازمانهاي مختلف به ارائه آخرین تولیدات، فن 

آوریها و دستاوردهاي فني پرداخته بودند.
 5-2- اجرای تورهای فني از پروژه های مختلف س��د س��ازی از 
جمله س��د Amagase Dam که یک پ��روژه تلمبه ذخیره اي 
در کشور ژاپن می باشد. الزم به ذکر است که بدلیل توپوگرافی با 
شیب تند رودخانه ها نیروگاه های تلمبه ذخیره ای نقش مهمی در 
صنع��ت برق آبی ژاپن دارند که در حال حاضر به میزان 26000 
مگاوات ظرفیت تلمبه ای ذخیره ای مورد بهره برداری قرار گرفته 

است.

5- 3- بیانیه جهانی ذخیره آب 
برای توسعه پایدار 

1. آب زندگانی است و سازه های 
ذخیره آب ابزار جدا نا پذیر حیات 

جوامع بشری می باشند. 
2. سرمایه گذاری در سازه های 
ذخیره آب س��رمایه گذاری در 

اقتصاد سبز است.
3.  سرمایه گذاری در سازه های 
ذخی��ره آب در تغیی��رات جوی 

نقش موثری دارد.
4. رویک��ردی متع��ادل ک��ه از 
ترکیب مخازن ب��زرگ کوچک 
و متوسط حاصل می شود مورد 

نیاز است.
5. رویکردی که توسعه پایدار با 
حداقل تاثیرات مخرب در آن در 

نظر گرفته شود.

6- جلسه  كميته مهندسين جوان
)Young Engineers Forum( 

جلسه  کمیته مهندس��ین جوان در روز دو شنبه 91/3/15 براي 
اولین بار به صورت رس��مي با حضور حدود 59 شرکت  کننده از 

22 کشور برگزار گردید.
در ابتدا آق��ای Marco Conrad رئیس کمیته جوانان ضمن 
خوش آمدگویي و مروري بر فعالیتهای سال گذشته که در لوسرن 
سوئیس با حدود 18 شرکت کننده برگزار گردیده بود از تشکیل 
کمیت��ه جوان��ان IRCOLD و KNCOLD در کمیته ه��اي 
ملي کش��ورهاي ایران و کره تش��کر وسپس تش��کیالت کمیته 
مهندس��ین جوان ایران توس��ط مهندس دولت خواهی ریاس��ت 
کمیته مهندس��ین جوان ایران ارائه گردید ک��ه علی رغم اینکه 
مدت زیادی از تش��کیل آن نمی گذش��ت ولی ب��ا حدود عضویت 
بیش از 50 مهندس جوان در این کمیته و شروع فعالیت رسمي 
خود با جلسات منظم ماهانه تاثیر قابل توجه ای بر حضار داشت.

 
 IRCOLD ارائه كميته جوانان

توسط مهندس دولت خواهی
 )YEF( در ادامه در مورد ساختار سازمانی کمیته  مهندسین جوان
و انتخابات بورد کمیته مهندسین جوان بحث های فراوانی صورت 
گرف��ت و در نهایت به اتفاق آراء نمایندگانی از کش��ور جمهوری 
اسالمی ایران )مهندس دولت خواهی( و کشورهای آمریکا، اتریش، 
جمه��وری چک، کره جنوبی و س��وئیس به عن��وان بورد کمیته 

مهندسین جوان ICOLD-YEF انتخاب شدند.
 

جلسه  كميته مهندسين جوان 
)Young Engineers Forum(

در خاتمه نیز با توجه به اینکه نشست  ساالنه بعد در شهر سیاتل 
Seattle آمری��کا در س��ال 2013 برگزار می گ��ردد، برنامه ریزی 
جهت حضور فعال مهندسین جوان در سال آتی بحث گردید که 
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RCM برای نخس��تین بار در صنایع هواپیمایی پدیدار شد و در 
مدت کوتاهی در تمامی رش��ته های صنعتی گس��ترش یافت به 
گون��ه ای که امروز آن را به عنوان تنها راه حل قابل اطمینان در 

مدیریت نت تلقی نمایند.
"ش��اید بت��وان RCM را توانمندترین ابزار تعری��ف فعالیت های 
ن��ت، تعیین فواصل آنها و نحوه اجرای آنها دانس��ت. این ابزار که 
برای اولین بار در صنایع هوایی آمریکا ایجاد ش��د، توانست میزان 
س��قوط های متاثر از نقص فنی هواپیماهای مسافربری را ازحدود 
40 سقوط در یک میلیون پرواز به 0,1 سقوط دریک میلیون پرواز 

کاهش دهد....." 
دراین نوش��تار، کوش��یده ام نکته هایی را بی��ان کنم که به نظرم 
RCM را از س��ایر اس��تراتژی های نگهداری متفاوت می سازد و 
می تواند در تغییر نگرش ما در امور نت تاثیرگذار باش��د. ضمن 
آن ک��ه اش��اره  ای ظریف به مدیری��ت نت در ش��رکتهای کاربر 
ماش��ین آالت عمرانی، راهسازی و معدنی در این رابطه داشته ام 
تا نوعی فاصله س��نجی بین آنچه در امور نت این ماشین آالت در 
ش��رایط کنونی درجریان اس��ت و آنچه که در مباحث مقدماتی 

RCM وجود دارد مشخص شود.
س��یر تکامل نگهداری و تعمیرات از س��ال 1930در س��ه نسل  
دس��ته بندی می ش��ود؛ افزایش مکانیزه شدن صنعت در جنگ 
جهانی دوم و پیچیده تر شدن و گوناگونی هرچه بیشتر ماشین 
آالت  از س��ال 1950 بدین سو، منجر به آغاز وابستگی صنعت 

به ماشین شده است.
درجه��ان کنون��ی اس��تفاده از فناوری های پیش��رفته در تولید 
و خدم��ات، بکارگیری ماش��ین های گوناگ��ون را اجتناب ناپذیر 
می س��ازد. این امر اگرچه  ب��ه باالبردن به��ره وری کار و تولید 
ودرنتیجه پدید آوری ثروت بیش��تر می انجامد اما "وابستگی ما 
ب��ه تجهیزات فیزیکی را افزایش می دهد. هزینه های مالکیت و 
عملیات این دارایی ها را رش��د می دهد. برای تضمین باالترین 
نرخ بازگش��ت س��رمایه؛ باید بتوانیم از دارایی های فیزیکی )که 
ماش��ین آالت از مهمترین آنها هس��تند( تا زمان نیاز، بطور موثر 
اس��تفاده نماییم. درنهایت، خود هزینه های نگهداری  وتعمیرات 
چه به صورت مطلق و چه نسبت به کل هزینه ها پیوسته درحال 
افزایش اس��ت }وبا ش��رایط کنونی کش��ورما به گونه ای شتابان 
افزای��ش بیش��تری می یاب��د.{ در برخی از صنای��ع؛ هزینه های 
نگه��داری و تعمی��رات دارای رتبه دوم و یا حت��ی اول درمیان 
هزینه های عملیاتی اس��ت. درنتیجه، تنها در عرض س��ی سال 
نگه��داری و تعمیرات از مرحله ای که هیچ اهمیت نداش��ت به 

صدر جدول اولویت های کنترل هزینه رسیده است"
بدین س��ان، ماش��ین به عنوان یکی از مهمتری��ن دارایی های 
فیزیکی سازمان و ابزار تولیدی است که برای تداوم ایجاد ارزش 
افزوده در تولید ثروت یک س��ازمان تلقی می شود. دراین راستا،  
نگهداری و تعمیرات ماشین نه تنها برای بازگشت سرمایه ای که 
صرف خرید آن شده است، بلکه برای افزایش حاشیه سود مورد 

انتظار از بکارگیری آن معنا و مفهومی جدی می یابد. "بدینگونه 
اس��ت که نگه��داری وتعمی��رات وظیفه و هدف اصل��ی خود را 
بخصوص درارتباط با بهره برداری از ماش��ین بازیابی می کند و از 

آنجا به تعریف نوینی از نگهداری و تعمیرات می رسد."  
}در مدیریت نت ماش��ین آالت عمرانی؛ راهس��ازی و معدنی در 
ش��رایط کنونی؛ علی رغم این که این     ماش��ین آالت بزرگترین 
س��هم دارایی های فیزیکی ش��رکت های پیمانکار کاربر اینگونه 
دس��تگاه ها را تش��کیل می دهند اما کمتری��ن توجه به وضعیت 
نگه��داری آنها می ش��ود و درس��ت همی��ن نگ��رش تناقض نما 
)پارادوکس��یکال( اس��ت که میلیاردها تومان س��رمایه ماش��ین 
آالتی این گونه شرکت ها درزمانی کوتاه میلیاردها تومان هزینه 
تعمی��رات را بر دارندگان آن تحمیل م��ی کند؛ اما از آن جا که 
نگرش��ی اقتصادی در اج��رای پروژه های عمرانی، راهس��ازی و 
معدنی وجود ندارد، نقش اقتصاد ماشین در ایجاد ارزش افزوده 
کار انجام ش��ده در پروژه ها و نیز سهم نگهداری و تعمیرات در 

اقتصاد پروژه نادیده انگاشته می شود.
واقعیت این است که در شرکت های عمرانی، راهسازی ومعدنی 
امور نت ماش��ین آالت برای ادامه فعالی��ت این دارایی فیزیکی، 
برای بهره برداری در ش��رایط عملیاتی موجود صورت می گیرد 

اما قابلیت اطمینان و تضمینی در کار نیست!
تقابل واحدهای نت و بهره برداری ) اجرا( در ش��رکت های کاربر 
ماشین آالت راهسازی ومعدنی یا پروژه محور درنهایت به انهدام 
نسبی و یا کامل ماشین آالت می انجامد تا دستیابی به هدف های 
پروژه میسر شود. این موضوع نمایان گر وجود یک نگرش مسلط 
در مدیریت ارش��د این شرکت ها است و آن  این که از نظر آنان؛ 
ماش��ین فقط ابزاری است برای انجام فعالیت های پروژه و نه یک 

دارایی فیزیکی که در انجام پروژه سرمایه گذاری شده است.{
 RCM از ای��ن رو نخس��تین گام ب��رای اعمال نم��ودن فرآیند
براین ش��الوده بنیان نهاده ش��ده اس��ت که : "پیش از شروع به 
بررس��ی الزامات نگهداری و تعمیرات تجهیزات در یک سازمان 
بای��د بدانیم که این تجهیزات چه هس��تند و تصمیم بگیریم که 
کدامیک از آن ها قرار اس��ت تحت بررسی RCM قرار بگیرند. 
بدین معنا که باید سیس��تم ثبت دارای��ی ها در کارخانه ) یا در 
یک س��ازمان کاربر ماشین آالت س��نگین عمرانی، راهسازی و 
معدنی –توضیح از من  است( اگر از قبل وجود نداشته باشد، راه 
اندازی شود".  همچنین "از منظر مهندسی، هر دارایی فیزیکی 
دارای دو جزء اس��ت، اول باید مورد نگه��داری و تعمیرات قرار 
گیرد و همچنین هر چند یک بار ممکن اس��ت نیاز به تغییرات 

اصالحی داشته باشد"
بدین ترتیب، باید نخس��ت این پرسش را در سازمان خود مطرح 
س��ازیم که آیا اصوال حت��ی برای این که بدانی��م ارزش فیزیکی 
دارایی ماش��ین آالتی ش��رکت چقدر اس��ت در این زمینه گامی 

برداشته ایم؟
هنگامی که لباچوس��کی برای نخستین بار مطرح ساخت که دو 

 تحليلي کارکردگرايانه از نگهداری و تعميرات مبتنی بر قابليت 
RCMجان موبریاطمينان

مترجمان : دكتر علی زواشکيانی و مهندس رضا آزادگان
برداشت آزاد:از مهندس حسين انصافپور
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خ��ط موازی می توانند در نهایت به یکدیگر برس��ند و یا از یک 
نقط��ه خ��ارج از یک خط می توان بیش از ی��ک خط به موازات 
آن رس��م کرد، اندیش��ه بشری را نس��بت به وجود فضاهایی غیر 
از فضای هندس��ه اقلیدسی را که دانش بی تردید زمان خود بود 
دگرگون س��اخت. دگرگونی در اندیش��ه سنتی از ایجاد تردیددر 
نحوه این گونه  اندیش��یدن پدید می آید و از این نظرRCM در 
امور نت همان نقش��ی را ایفا نموده است که اندیشه هایی دیگر 
در دیگر رشته های دانش بشری به دگرگونی اندیشه های سنتی 

و باورهای دیرپا ایفا نموده اند.
ایجاد تردید در درس��ت بودن روش های سنتی مبتنی بر برنامه 
ریزی، نقطه شروعی جدی است در      اندیشه ورزی درباره "تغییر 
بس��یاری از باورهای اصلی ما در باره عمر و شکس��ت ) خرابی ( 
دستگاه ها". نویسنده درهمان صفحه های نخستین کتاب درباره 
پژوهش های جدید درباره نگهداری و تعمیرات       می نویسد : 
"جدا از افزایش انتظارات، پژوهش های جدید بسیاری از باورهای 
اصلی ما درباره عمر و شکس��ت )خراب��ی( را تغییرداده اند". می 
توان گفت که از این دیدگاه RCM تحولی مهم را در استراتژی 
نگهداری پدید آورده است. این که به استراتژی ها و تکنیک های 
نگهداری به گونه ای کلیش��ه ای و قالبی نگاه نکنیم. دینامیس��م 

درونی RCM در همین نکته مهم نهفته است.
"نتایجی که از این پژوهش ها حاصل می شود آگاهی فزاینده ای 
درباره این موضوع است که با وجود این که ممکن است فعالیت 
های نگهداری و تعمیرات س��نتی مبتنی بر برنامه انجام شوند با 
این حال بس��یاری از آن ها عمال مفید نیس��تند و ممکن اس��ت 
بعض��ی از آن ه��ا با تولید نیز تداخل داش��ته ، یا حتی خطرناک 
باش��ند. این موضوع بطورخاص در مورد بسیاری از فعالیت های 
نگهداری و تعمیرات پیش��گیرانه صادق اس��ت" از این روس��ت 
ک��ه می توان نت مبتنی بر قابلیت اطمین��ان را نت تحلیلی )نت 

آنالیتیک ( نیز نامید.
چنین رویکردی بدین دلیل اس��ت "که طی بیست سال گذشته 
صدها تکنیک جدید" نگهداری و تعمیرات "ایجاد ش��ده، توسعه 
یافت��ه اند...... تاکید کالس��یک بر تعمیرات اساس��ی و سیس��تم 
ه��ای اجرایی ارتقا یافته، درنتیجه پیش��رفت ه��ای زیادی را با 
خ��ود همراه کرده اند" این پیش��رفت ها در پدی��داری ابزارهای 
کمک��ی برای تصمیم گیری مخاطرات حاالت و اثرات شکس��ت، 
تکنی��ک های پایش وضعیت، طراحی تجهیزات با تاکید مضاعف 
بر قابلی��ت اطمینان و گرای��ش قابل توجه به تفکر س��ازمانی و 
مشارکت..... تبلور یافته اند از این رو "یکی از اصلی ترین چالش 
های متخصصان نت تنها یادگیری این تکنیک های جدید نیست 
بلک��ه عالوه برآن تصمیم گیری درب��اره ضرورت هریک از آن ها 

برای سازمان است"
بنابرای��ن توجه به این نکته مهم اس��ت که RCM تکنیک های 

 PdMپی��ش بینانه ، PMب��کار رفت��ه در نت های پیش��گیرانه
وکن��ش گرانه ) پیش اق��دام( PaM را نفی نم��ی کند بلکه به 
درستی بر این نکته تاکید می ورزد "که به همان اندازه که برای 
انجام صحیح فعالیت های نت تالش می شود، به انتخاب صحیح 
فعالی��ت ها نیز باید توجه ش��ود" چرا که "اگر تصمیم  صحیحی 
اتخاذ شود احتمال ارتقای عملکرد تجهیز و بطور هم زمان ثابت 
نگاه داش��تن و یاحتی کاهش هزینه ه��ای نگهداری و تعمیرات 
وجود دارد و اگر تصمیم اش��تباهی اتخاذ شود مشکالت جدیدی 
بوجود آمده، مش��کالت قبل نیز بدتر خواهد شد". در این راستا 
RCM هفت پرسش اصلی را درباره تجهیز ) دستگاه( یا سیستم 
مورد بررس��ی خود مطرح می سازد که پاسخ بدان ها در تصمیم 
گیری ب��رای بکارگیری روش های و تکنی��ک های موثر نت در 
موضوع مورد بررس��ی از اهمیت اساس��ی برخوردار هستند و بر 
همین اس��اس اس��ت که نویس��نده در فصل های 2 تا 10 کتاب 

بطور کامل به این پرسش ها پاسخ داده است.

هفت پرسش اصلی RCM عبارتند از :
1. کارکردها و اس��تانداردهای عملکرد مربوط به تجهیز درشرایط 

عملیاتی موجود چیست؟
2. به چه صورت هایی ممکن اس��ت تجهیز از انجام کارکردهایش 

باز ایستد؟
3. چه چی��زی باعث وقوع هریکدام از شکس��ت ها)خرابی ها (ی 

کارکردی می شود؟
4. در زمان رخداد هرشکست چه اتفاقاتی روی می دهد؟

5. هر شکست از چه نظر هایی اهمیت دارد؟
6. برای پیش بینی یا پیشگیری از هرشکستی چه می توان انجام 

داد؟
7. چه باید کرد اگر نتوان فعالیت های پیش اقدام مناس��بی پیدا 

کرد.
بدین سان نقطه شروع ما برای چگونگی تصمیم گیری دربرخورد 
با خرابی دس��تگاه ها پاسخ های تحلیلی به این پرسش هاخواهد 

بود.
در ای��ن رابطه تعریف هایی جدی��دی از واژگان رایج در امور نت 
ب��ه میان می آید که نقطه پرش به نوعی دیگراندیش��یدن درباره 
فعالیتهای نت می باشد. در تعریف کارکرد بدین نکته مهم اشاره 
باید کرد که: "تاکید براین که تجهیز )دس��تگاه( چه کاری انجام 
می دهد، ب��ه جای آن که خود تجهیز چیس��ت یک روش کامال 
جدی��د برای تعریف اه��داف نگهداری و تعمی��رات تجهیزات به 

دست می دهد."
با این تعریف، نگهداری و تعمیرات از کجا آغاز می شود؟ هنگامی 
که یک اتفاق، یک تجهیز)دستگاه( را از کاری که انجام می دهد 
متوقف نماید. به عبارتی دس��تگاه دچار شکست شود. "دردنیای 
RCM وضعیت شکس��ت ها به عنوان شکس��ت های کارکردی 
ش��ناخته می ش��وند چون وقتی رخ می دهند ک��ه تجهیز قادر به 
انج��ام یک کارکرد در حد اس��تاندارد مورد نظر کاربر نباش��د". 
درنتیجه: "نگهداری و تعمیرات با بکارگیری رویکردی مناس��ب 
برای مدیریت شکس��ت ها می تواند به اهدافش نایل شود". برای 
مدیریت شکست ها نیز باید شکست هارا شناسایی کرد: بررسی 
حاالت شکس��ت؛ اثرات شکس��ت و پیامدهای شکست گام های 

بعدی است که دراین راستا برداشته می شود.
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در RCM توجه به این نکته مهم اس��ت که بررسی هر شکست 
تنها در محدوده فیزیکی دستگاه نیست که باید مورد بررسی قرار 
گیرد بلکه باید دید که پیامدهای آن چیست. شناسایی پیامدهای 
شکست و  دسته بندی آن ها از چنان اهمیتی برخوردارند که به 
عنوان" مبنای یک چارچوب استراتژیک برای تصمیم گیری های 
مربوط به نگهداری و تعمیرات مورد اس��تفاده قرار می گیرند". از 
ای��ن دیدگاه،  "فعالیته��ای RCM به وضوح تنها دلیل انجام هر 
فعالیت نگهداری و تعمیرات پیش اقدامی را در اجتناب یا کاهش 
پیامدهای شکس��ت و نه فقط جلوگیری از شکست به صورت فی 
نفس��ه می داند". بدین سان؛ RCM می آموزد که استفاده از هر 
روش نگهداری مبتنی بر برنامه که با هدف پیشگیری از شکست 
صورت می گیرد باید با این اندیشه صورت گیرد که وقوع شکست 
چه پیامدهایی را به  دنبال دارد. تش��خیص پیامدهای شکست و 
عمق آن است که می تواند در تصمیم سازی مدیران برای انجام 
اقدامات ضروری که صرف منابع گوناگون را ایجاب می نماید اثر 
گذاری جدی نماید. فرآیند RCM پیامدهای شکست را به چهار 

گروه زیر دسته بندی می نماید:
پيامدهای شکس�ت پنهان : }"شکست پنهان شکستی است 
که درش��رایط عادی به خودی  خود برای کاربران آش��کار نمی 
شود"؛ به عبارتی نشانه های آشکاری را از خود بروز نمی دهند- 
اکثر این شکس��ت ها مربوط به تجهیزات محافظی هس��تند که 
حالت شکس��ت ایمن را ندارند{شکست های پنهان دارای اثرات 
مستقیم نمی باش��ند ولی ممکن است که سازمان را با شکست 
های چندگانه }شکس��ت ابزارهای محافظت��ی و همزمان با آن 
شکست خود دس��تگاه{ پیامدهای  خطرناک و اغلب فاجعه بار 
روبرو کنند. این که با چه شدتی بخواهیم از وقوع شکست های 
پنه��ان جلوگیری کنیم به پیامدهای شکس��ت های چندگانه و 

ریسک های مرتبط با آن وابسته است.
پيامدهای ايمنی و محيط زيس�تی: یک شکست اگر فردی را 
کش��ته یا زخمی کند، دارای پیامدهای ایمنی است. اگر منتهی به 
نقض استانداردهای محیط زیستی در ابعاد شرکتی، منطقه ای، ملی 

یا بین المللی شود شکست دارای پیامدهای محیط زیستی است. 
در صورتی که یک شکس��ت پیامدهای ایمنی و محیط زیس��تی 
داش��ته  باشد،RCM هزینه های مالی پیشگیری از این شکست 
را درنظر نمی گیرد. اگر مش��کلی در ایمنی وجود داش��ته باشد 
این الزام وجود دارد که یا باید از بروز مش��کل جلوگیری کرد یا 

آن را به نوعی  ایمن کرد.
پیامدهای عملیاتی : یک شکس��ت دارای پیامد عملیاتی اس��ت 
اگ��ر ب��رروی تولید) نرخ خ��روج، کیفیت محص��ول، خدمات به  
مش��تریان و یا هزینه های عملیات به عالوه هزینه های مستقیم 
تعمیر( اثر گذار باشد. براین اساس، این پیامدها به صورت ذاتی 
جنبه اقتصادی دارند، پس  معموال آن ها را با معیارها اقتصادی 
ارزیابی می نماین��د. بنابراین برنامه ریزی نگهداری باید به گونه 
ای صورت گیرد که پیامدهای اقتصادی یک شکست چه درمورد 
خود دس��تگاه و چه درمورد اثرات محیطی آن، در کمترین حد 
ممکن باشد. نکته مهم دراین رابطه، این است که اقدامات پیش 
گیرانه برای جلوگیری از شکس��ت ه��ای عملیاتی به دقت باید 
براین موضوع متمرکز باش��د که هزینه های ناش��ی از این گونه 
اقدامات در قیاس با شکست هایی که احتمال وقوع آن ها وجود 

دارد، به صرفه هس��ت یا نه. این نگرش نگهداری پیش��گیرانه را 
به س��متی سوق می دهد که باارزش افزوده حاصل از اعمال آن 

درنظر گرفته شود.
پيامدهای غير عملياتی : شکس��ت های آشکاری است که در 
این دس��ته جای می گیرند، این گونه شکست ها بر روی ایمنی 
و یا تولید تاثیری ندارند و فقط هزینه مس��تقیم تعمیر را موجب 
می ش��وند. مقصود از شکست آش��کار ، آن دسته از شکست ها 
در دستگاه ها است که کاربر از نشانه های بروز آن متوجه وقوع 

آنها می شود.
RCM برای جلوگیری از شکست دستگاه ها، که آنها را تکنیک 
های مدیریت شکست می نامد اقداماتی را پیشنهاد می کند که 
تفصیل آن ها از حوصله این بحث خارج اس��ت اما آن ها را می 

توان به دودسته عمومی تقسیم نمود:

فعاليت ه�ای پي�ش اق�دامProactive Tasks : فعالیت 
هایی هس��تند که پیش از وقوع شکس��ت و ب��رای جلوگیری از 
وارد ش��دن وضعیت شکس��ت انجام می ش��وند. این فعالیت ها 
آن چ��ه که به صورت س��نتی ب��ه عنوان نگه��داری و تعمیرات  
":پی��ش گیران��ه" و "پی��ش گویانه" ش��ناخته می ش��وند را در 
 برم��ی گیرد. ام��ا RCM از به گونه ای دیگ��ر ، از عبارت های
 ، Scheduled Restoration"بازس��ازی زمان بندی ش��ده""
 Scheduled"ش��ده بن��دی  زم��ان  نم��ودن  خ��ارج  رده  "از 
اقتضای��ی" تعمی��رات  و  همچنین"نگه��داری  و    Discard"

On- Condition Maintenance استفاده می نماید.

اقدامات پيش ف�رضDefault Actions  : این اقدامات با 
خود وضعیت شکس��ت س��رو کار دارن��د و در زمانی انتخاب می 
ش��وند که امکان شناس��ایی فعالیت پیش اقدام موثری درمورد 
 آن ه��ا وجود ن��دارد. اقدامات پیش فرض ش��امل جس��تجوی 
و    Redesignبازطراح��ی  ،  Failure-Findingشکس��ت

کارکرد تا شکستRun to Failure  است.
بدین ترتیب با شناس��ایی، شکس��ت، اث��رات و پیامدهای آن و 
همچنی��ن فعالیت هایی ک��ه باید در جلوگی��ری از وقوع آن ها 
 RCM ،ب��ه عمل آورد و یا پیامدهای آن را به حداقل رس��انید
مش��خص نماید که چگونه باید آن را اعمال نمود که بطور کلی 

موارد زیر را در برمی گیرد:
• برنامه ریزی

• پدیدآوری گروه های بررسی به منظور تحلیل و انجام اقداماتی 
در راستای نتایج تحلیل
• ممیزی و پیاده سازی

نويسنده دستاوردهای RCM را به شرح زير بيان می كند:
1. ايمنی و سالمت محيط زيست بيشتر

2. عملکرد بهبود يافته عمليات
3. اثر بخشی بيشتر برای هزينه های نگهداری و تعميرات

4. عمر مفيدبيشتر برای اقالم گران قيمت
5. يک پايگاه جامع اطالعاتی

6. انگيزش بيشتر افراد
7. كارگروهی بهتر
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اشاره:

تصويب نامه شماره 154028/ت 48329 مورخ 91/8/6 هيأت وزيران و آئين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 91 كل كشور جهت اجراء، 
ابالغ گرديد. به منظور اطالع بيشتر از محتواي اين تصويب نامه عين آئين نامه اجرايي آن در ماهنامه درج مي شود.

            

                       بخشنامه شماره: 230/27577/د
                               تاريخ: 1391/08/17
پيوست: دارد مخاطبين/ ذينفعان : امور مالياتی شهر و استان تهران 

                               اداره كل امور مالياتی…
                               سازمان حسابرسی

                               جامعه حسابداران رسمی ايران
موضوع : آيين نامه اجرايی بند 39 قانون بودجه سال 1391 كل كشور در ارتباط با تجديد ارزيابی دارائيها

به پیوست تصویب نامه شماره 154028/ت 48319 ه�  مورخ 1391/8/6 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند 39  قانون 
بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 1391/8/9 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابالغ می گردد.

 
حسين وكيلی
معاون مالياتهای مستقيم

شماره: 154028/ت48319ه� 
                     تاريخ: 1391/08/06

وزارت امور اقتصادی و دارايی
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور

 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/07/23 بنا به پیشنهاد شماره 200/8269/77723 مورخ 1391/04/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند )39( قانون بودجه 
سال 1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آيين نامه اجرايی بند )39( قانون بودجه سال 1391 كل كشور
ماده1� در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف � بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کاال یا خدمت فعالیت می کند.
ب � دارايی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.

ج � ماليات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد )48(، )105( و )131( قانون مالیاتهای مستقیم و اصالحات بعدی آن.
ماده2� بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد 

این آی�ین نامه، دارایی های خود را در سال 1391 تجدی�د ارزیابی نموده و مازاد حاص�ل از آن را به حس�اب سرمایه م�نظور نمایند، از ش�مول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره1� در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد )106( و )161( قانون تجارت می باشند.

تبصره2� دارایی های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره3� اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید 
ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدی�د 

ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثب�ت و به حساب سرمایه در دف�اتر قانونی، ط�ی سال 1392 منظور نمایند.
ماده3� با توجه به بندهای )34( و )35( استاندارد حسابداری شماره )11( هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقالم طبقه ای که دارایی 

مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده4� به منظور اصالح مبنای محاسبه استهالک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهالک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه 

قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5� تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهالکات موضوع ماده )151( قانون مالیاتهای مستقیم بالمانع است.

ماده 6� در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره � چنانچه 
در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق 
تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول م��ق��ررات م���اده )59( و ت�بص�ره های )1( و )2( ماده )143( و ماده )143( 

مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7� در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده )115( قانون 

مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده )116( قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8� تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

تبصره - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از )50درصد( 
سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده10� بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر 

تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف � اعالم نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391 )صرفاً برای سال تجدید ارزیابی(

ب � اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهالک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.
ج_ اظهارنظر در مورد صحت اصالح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده11� عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موض�وع بن�د )39( قانون بودجه سال 1391 
کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده12� برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.
       محمدرضا رحيمی/معاون اول رئيس جمهور
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The main and effective factors of success: 
Various factors as main and effective factors are in-
fluential in the success of an organization whose most 
important ones are ethical relations being manifested 
in human forces. Other factors can be also presented in 
the following cases: 
Technical knowledge and technological capabilities, 
proper financial and credit resources , internal incentives 
of human forces , customer’s satisfaction , ideal share 
and position in the market , organizational creative par-
ticipation and competitive and technological abilities 

Ethics in Organizational Management: 
The methods of action of managers towardssocial re-
sponsibilities and commitments and using ethics in 
intra-organizational relationships and interactions include 
the following classification: 
1. Defensive managers: They look at the organization 
as a source of income and try to use the sources of the 
organization much more and ethics find a secondary 
aspect for them. 
2. Reactive mangers: They meet their obligations 
against the pressures and consider ethical relationships 
in such an atmosphere as advisable in one way or an-
other. 
3. Adaptive managers: They accept ethical commit-
ment and practice it.
4. Effective managers: They have accepted ethical ob-
ligation and try to institutionalize it in the organization 
and try to expand it outside the organization and build 
it as a culture. 
It is worth mentioning that the ethical principles are 
prerequisites for management. The professional ethic 
is knowledge and should be based on fair-oriented 
logic and intellect.  In order to build it as a culture, the 
indexes and components of an ethical behavior must 
be specified by managers . The ethical indexes should 
not be conflicting and the managers themselves should 
observe the ethical principles prior to the human forces 
of the organization. 

Obstacles of Ethical Growth 
1. Lack of strategic attitude towards ethics 
2. Acting in a single-dimension form , paying attention 
to one unit and ignoring other units 
3. Projection , lack of viewing one’s role and magnify-
ing the role of environmental factors in the trend of 
affairs 
4. Viewing a customer instrumentally . To view a cus-
tomer as an instrument for further benefit. 
5. Lack of motivation . There is a relation between mo-
tivation and ethics ( To the extent the ethical relation-
ships in an organization is expanded , to the same ex-
tent , the organizational motivations should also grow) 
6. Job dissatisfaction 
7. Lack of skill in decision taking 
8. Being undecided or ethical conflicts 
9. Lack of comprehensive ethical systems 
10. Physical and mental obstacles of work environ-
ment 
11. Lack of optimal use of facilities under the control 
and irrational possession of them 
Based on what was put forth , the spread of ethics 
in the organization is a kind of investment which 
can be one of the most important types of organiza-
tional capitals . It is such that ethics can reinforce or  
guarantee the grounds such as trust , customer satis-

faction , absorption of financial resources , correction 
and reinforcement of staffs’ motivation and public par-
ticipation. Moreover, ethical value has both organiza-
tional and utra-organizational bed-ground . It is such 
that when professional ethic enters cultural bases and 
political institutions , it is converted into infrastruc-
tures and structures of human civilizations.
In particular , in the historical memory of our coun-
try after the Mogul invasion , the method and quality 
of spread of ethics in business through institutional-
izing it among guilds and monitoring the ethical per-
formance of holders of careers have been effective 
in reconstruction of demolished sites.  Ethics specify 
principles and standards by which the individual and 
organizational behaviors are measured . Also ethic is 
the motif and ways to practice ideal and proper com-
municative behaviors . The positive effects of these 
types of behaviors can be classified in two individual 
and organizational dimensions. In the intra-organiza-
tional dimension , it relies on the elements of internal 
environment and in the individual dimension , it relies 
on communicative intra-personal and inter-personal 
behaviors. 

In inter-personal dimension, the communicative be-
havior includes the relationship with the creator of the 
universe , environment and others which in its set , it 
determines and specifies the social interaction , job and 
family domains and give rise to ethical responsibility 
taking in seven applied areas. 
1. Ethical responsibility of an individual in the priva-
cy: It is manifested in the following poem: One who 
views his own fault in advance , will not ignore  to 
correct himself. 
2. Ethical responsibility in the domain of family: The 
family members have ethical responsibility toward 
each other . 
3. Ethical responsibility in career domain: Maintaining 
career limit is the preoccupation of ethical individuals. 
4. Ethical responsibility in the limit of organization: 
Every individual has an ethical responsibility toward 
the organization which is accompanied by organiza-
tional attachment. 
5. Ethical responsibility in the social limit: The citizen 
ethic is an important wing of the ethics of social life. 
6. Ethical responsibility towards environment: Human 
has ethical responsibility towards environment and 
should serve as a trusty and protector of the asses of 
future generations. 
7. Religious ethical responsibility: Human has an ethi-
cal responsibility towards God and should observe re-
ligious ethics in all his living domains.  

Based on what was said, today, we need the reproduc-
tion of social and professional ethical motifs and con-
cepts in the intra, group and social relationships and 
in the economic, social and cultural institutions . This 
will help the trends of affairs to enter the operational 
and executive cycle without neurotic tension and pres-
sure and in a sincerer environment based on philan-
thropy ,fairness , law and preference of collective and 
national interests to individual interests. 

The article is concluded with this excellent poem: 
The men of the age are alive due to ethics 
The people who are in lack of ethics will perish.  
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Respecting the elders and senile and giving one’s 
seat to the old peoples are some of the specific ethi-
cal manifestations of Iranian people. Observing fair-
ness in social relationships and using it as a judgment 
based on individual, intra-group and social relation-
ships are among the outstanding symbols of ethical 
behavior in the Iranian society. 
 “What you do not choose for yourself, do not choose 
for others” is one of the important and effective ethi-
cal phrases which specifies the domains of behaviors 
and interactions in the Iranian society.  Cooperation 
and assistance in affairs related to helping with hu-
mans in emergency and necessary cases is one of the 
inherent and identity features of Iranian from the level 
of people of village to the district, from the popula-
tion of small towns to the citizens of big cities and 
economic enterprises.  
Philanthropy attitudes with this vision which says 
“this world is like a mount and our action is like a 
voice in it.  The reflection of our own voice returns 
to us” makes grounds for many good and admirable 
behaviors among us, as the Iranian people. “You do 
a good and throw something into Tigris river for the 
benefit of others, the God will return your favor while 
you may be wandering about in a desert” are forming 
the basic pillars and motifs of our ethical behaviors. 
Putting oneself in the position of others and then judg-
ing the people give us the best ground to compare our-
selves and direct behaviors based on passionate and 
benevolent intentions.  Human can not feel strange 
with himself when he puts himself in the position 
of others. He compares the behavioral reactions and 
achieves a more real understanding of the relation-
ships and understands the capacities of the other side.  
Then he can reconstruct his own behavior such that it 
finds an ethical direction. 
Basically, this visionary phrase which gives priority to 
the public interest in comparison with the individual 
interests makes the essence of the social ethics. It cre-
ates mental ideas and in this manner, individuals try 
to keep the collective interests based on collective 
wisdom. These cases shape the boiling and roaring 
fountain of social relationship based on ethics among 
Iranians.
It seems, in some values, and cultural standards rely-
ing on ethics, we need to revise and reproduce them. 
Some of the value-based and cultural features of Iran 
and Islam is known to the world and should be trans-
ferred to the new generations, so that a more balance 
trend to be observed in the ethical and value models 
of the society. 
If we accept that the social ethics form the basic pillars 
and motifs of the network of social trust in the society, 
in other words, it should be said that the establishment 
of a national and social pervasive trust network can 
serve as a linking factor for all factors and chains of 
growth and development chain in the country.  With 
this interpretation and definition, it can be said that the 
national and social pervasive trust network is a driv-
ing force of the social capital.  This type of capital is 
a set of good and useful norms in the social system 
which promotes the level of cooperation among soci-

ety members and causes the reduction of level of costs 
for exchanges and communications.
Social capital has roots in social ethics , such that to 
the extent the share of social capital in a social system 
is higher , to the same extent , bureaucracy in that so-
ciety and its social organizations will decrease and the 
processes of affairs are made much faster and easier , 
because the social trust fill these affairs. 
Some of the thinkers believe that the base of sustain-
able development is in the fulfillment of social capital, 
through creating necessary ground to form, expand 
and deepen social trust. The main motif of all afore-
mentioned concepts is social ethics. In etymology of 
the term “ethics”, it should be said this term is pre-
sented in English as Ethics or Morals and in French as 
Ethique. There are standards, indexes and components 
for the ethical system and the value of its judgment. 
Also a definition is presented for this term.
Usually in organizations and social institutions, eth-
ics is one of the parts of strategy or philosophy of 
management ( values) . In the historical memory, one 
of the oldest ethical system is related to the Aristotle 
school of thought which is classified based on four 
items resulting from the four ( sensual, neurotic, ac-
tion and wisdom(  powers into four main virtues of ) 
chastity, wisdom , justice and brevity) . The respective 
extremis spectrum is in place in the other side of vir-
tues in form of eight evils: 

In general, today , five main ethical systems exist in 
the expression of professional ethics: 
1. Utilitarianism system which in the words of Beth-
lehem is the highest benefit for the greatest number of 
individuals with the least period of time 
2. Functionalism system which according to Kant 
considers assignment as the standard of being ethical 
3. Justice Orientate system : Justice is necessary. Free-
dom without justice has no meaning
4.  Liberalism system: The freedom of human pro-
ceeds the justice 
5. Religion and Orientate system: In this system, prox-
imity to God is the base of professional ethics . Kant 
says that ethics is nothing but observing the peoples’ 
rights in business. 
Fukuyama says, “ If individuals practice only with a 
tendency to personal interest, then destiny-making af-
fairs such as braveness , joy, scarification , benevolent 
actins , or any other virtues which gives the society 
ability to live , survive and historical evolution will 
not be present and will be annihilated. 
Peter. Drucker believes management is not only com-
mandment and supervision , but in addition to the fact 
that manager should think on topics of production 
and quality and market , he/she should pay attention 
to the human issues of the organization under his/her 
management too.  He/she should deal with ethics and 
values of the society and their impact on his/her own 
organization and consider the satisfaction of the soci-
ety in the process of his/her own organization affairs. 
So, according to Peter Drucker , the most important 
variable in the success of an organization is profes-
sional ethics. 

The Role of Social Ethics in the Formation of
 Social Trust Network 
Dr. Gholamreza Alizadeh 
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and Arabian Peninsula . This has made Turkey to enjoy 
an accelerating economic growth in recent decade .  The 
construction companies of that country have been able to 
develop and stabilize the position of Turkey in the host 
country as the ambassadors of culture and civilization. 

How these economic features and distance among the 
indexes of the two countries can be justified? Isn’t that 
Turkey has extended broad support in the region and the 
world to the construction engineering contractor com-
panies inside Turkey in a careful and deep manner.  It 
is natural that when the government creates a space for 
activity , negotiation and local, regional and international 
support in respect of developmental contractor project 
companies , the reflection of these supports returns to the 
government and country and leads to the economic thriv-
ing state. 

It is such that twenty two construction engineering con-
tractors companies of Turkey are at the list of the best 
developmental engineering companies in the world.  
They rank third in developmental projects at global level 
after USA and China . The purpose of this comparative 
study is to show that if sufficient support to be given to 
Iranian construction companies inside the country , at re-
gional and also world level , this huge set of engineering 
companies , with an experience of more than 65 years in 
construction and civilizational units , can create an added 
value much more than oil for the country. This added val-
ue will have no damage on the national assets and natural 
resources , but its methods of practice will guarantee and 
reinforce the sustainable development as well.  Unfortu-
nately , it should be said , no basic steps in this trend is 
seen in the side of the government , but sometimes some 
of these unfavorable treatment and creating obstacles be-
fore these companies add to their problems. 

Today , the construction industry possesses about 20 
percent of the fixed capital of the country . This share 
seems to have a potential of increase by many times of 
the present percent. The real statistics show that annually 
about 100 million square meters of the residential con-
struction is conducted nationwide.  If the developmental 
infrastructures and developmental projects of the year 
2011-12 to be added to that with a budget equal to 47 
thousands billion Tomans , the rate of the construction 
and following that , employment creation in this sector 
can be promoted to many times of the present rate. 

In the process of the effect of construction contractors 
sector and developmental projects  in the trend of em-
ployment , it is necessary that in lieu of per 70 square 
meter of construction in the country , 2.5 constant job and 
0.3 dependent jobs will be created , i.e  totally 2.8 jobs 
will be created in the country. 

The above figures show the rate of high employment cre-
ation of this sector in comparison with other sectors, in 
addition to 140 jobs which are active in the domain of 
housing and urbanism and construction sector. It should 
be added that 480 sub-section will be activated in con-
nection with construction sector . If we put the presented 
figures besides each other, it will become clear that the 

construction sector in the present situation has a poten-
tial to gain foreign exchange currency equal to about 20 
billion dollars through export of technical and engineer-
ing services. Also , by giving necessary supports or at 
least by removing the obstacles ahead of construction 
companies , this sector is ready to supply 20 percent of 
the generative employment . If we consider the cost of 
creation a job in the country as equal to 800 million rials 
and multiple this figure by the number of unemployed 
in the country , ( which in most optimistic evaluation is 
about 2.5 million people ( , we will reach to the amount 
of 200 thousand billion Tomans investment for employ-
ment which shows a figure equal to about 78 billion Dol-
lars . Taking into consideration the total budget of the 
country and that the supply of this financial resources 
for the employment creation is not possible for the gov-
ernment , the government can help with the removal of 
the employment problems by orienting and supportive 
policies given to private sectors in particular the devel-
opmental projects  engineering contractors companies 
.  From the perspective of production and keeping their 
sites, the completion of these projects will prevent from 
the destruction of investments and helps a huge group to 
enter the generative employment scene. So, keeping and 
expanding construction companies is a way to move out 
from the problem of employment and to create necessary 
grounds for the development infrastructures.  Naturally 
, in order to encourage the private sectors , in particular 
construction companies , more effective steps should be 
taken through governmental institutions to distance from 
the problems and to move in parallel with strategic mech-
anism.  In this way, and much more than socio-economic 
impacts of these types of companies, the real role of con-
tractor engineering developmental companies like Tur-
key can also enter into the scene of social realities of Iran. 

As unemployment will cause the formation , expansion 
and increase of pathological phenomena and social mis-
behaviors  and basically with the growth of unemploy-
ment , the rate of offense and crimes will also increase , 
also the high cost which the crimes impose on the pub-
lic budget of the government , and many families face 
a society with young people afflicted with addiction , 
violence and smuggling, so to move out from this dam-
aging phenomena ,the best way is to have a high rate of 
employment and following that employment of young 
people. 

As it was mentioned , the sector of construction  has 
the highest and greatest rate of job creation coefficient 
as compared with other sectors of activities. The type 
of the work in this sector is unceasing , because the age 
pyramid of the population in many areas needs housing. 
The increase of population demands development in in-
frastructures and increase of production .  The synergy 
of construction affairs is always needed and tends to in-
crease , so using these capabilities and knowledge , the 
statesmen should help with the sustainability of this sec-
tor in any method which they advise within the frame-
work of keeping and development of national interests.  
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Employment is one of the most basic preoccupations of 
statesmen in each country. One of the most important 
indexes of efficiency and success of governments is also 
assessed and measured by the rate of created employ-
ment and the rate of unemployment reduction.  Keynes 
as one of the most important theoreticians of employ-
ment in the book of “The General Theory of Employ-
ment, Interest and Money” deals with this important 
topic. He believes that the expansion of unemployment 
scope and pathological phenomena resulting from it are 
more dangerous than the reduction of the interest of 
stakeholders of enterprises for the human community. 

Keynes thinks that unemployment is the cause of many 
violations and believes if we employ some people to 
dig canals and then employ some others to put the dug 
soils into its first place, it will be useful for the economic 
flourishing state and joy of the society and it will have 
positive externalities.  Because the process of formation 
of employment will create the total demands and its for-
mation will make general supply in the whole country. 
Following that, the effective demands in the society re-
sulting from sum of consumption, investment of govern-
mental sector and expenditures of exports will grow. 

Keynes evaluates the monetary policies, price stability 
and economic growth as effective factors in the creation 
jobs. In dealing with economic crises, he suggests to the 
government to increase their costs and decrease taxes.  
In general it can be said that in the economic ideas of 
Keynes, employment is subject to production and pro-
duction is also subject to the effective demand. In this 
trend , the effective demands comes from the sum of 
consumption , investment of governmental sector , and 
costs of experts whose outcome and interaction among 
them will cause employment. 

In connection with unemployment, due to different 
methods of calculation, different figures are presented 
in the country.  The definition of unemployed person 
and the methods of technical calculation have given rise 
to the diversity of figures and numbers on unemployed 
people.  It is such that in some calculations, the student 
and university students are not considered part of unem-
ployed people and in some other cases, the holders of 
16 hours work per month are considered as employed 
people.  Despite these cases, the statistics confirm the 
growth of unemployment in the country.  According to 
a report by the “Economist”, it has been forecasted that 
in 2013-14 and 2014-15, the number of individuals with 
a job in Iran will become 27.7 and 28.4 million people 
respectively.  In 2015-16, the employed labor force is 
estimated to be about 29.1 million people and the unem-
ployment rate in these years is estimated to be 15, 15.5 
and 15.1 percent respectively.  The respective trend from 
2009 to 2015 is presented in the following Table. 

  

Considering the statistics of the above Table, the creation 
of employment, keeping and expanding it is of a high 
priority and importance in the country. In this regard, the 
engineering contracting companies of Construction Proj-
ects which have been concentrated in the Association 
of Construction Companies have an effective share in 
employment creation with regard to their social weight 
and capacity.  In order to elaborate the discussion, an 
example is presented from one of the Iranian neighbor-
ing companies.  As it known , Turkey without having oil 
resources or in other word , the natural non-renewable 
resources ( oil , gas) , and through the support of con-
struction companies has been able to be active in con-
struction projects outside its geographical borders with 
a figure equal to 203 billion dollars , i.e in 90 countries 
in the world. 

In statistical expression, it has been able to have two 
times of foreign exchange incomes resulting from Irani-
an oil only with the support of the export of technical and 
engineering services of construction companies.  There 
is no doubt that the Iranian project-oriented engineering 
companies , if not to say to be higher , at least they have 
features similar to Turkish companies .  At least , it is 
an acceptable view that they are at the same size and 
capacity . So, what has been ignored here and has made 
the Iranian construction contractor engineer companies 
to stop at the level of 4 billion dollars is the lack of suf-
ficient and necessary support in local ,international and 
host countries. 

Some years ago , a delegation along with the Minister of 
Construction Affairs of Turkey visited Iran . This delega-
tion had a meeting with the Board of Directors of the As-
sociation of Construction Company at the venue of the 
Association .  It was surprising that in that meeting , the 
delegates of the private sector were leading the program 
of the meeting.  This explains how the Turkish construc-
tion engineering contractors companies had been active 
in developmental projects in 90 countries with a figure 
equal to 203 billion dollars in 2011. Furthermore, their 
per capita income without having a droplet of oil and gas 
amounts to about 11 thousands dollars which is almost 
about 2.5 times of the average income per capita in Iran. 
It has been able to influence the global target markets 
and increase its share and move back the global destruc-
tive economic outcomes from Turkey.  At the same time, 
the construction companies of  that country undertake 
huge projects in African continent , Central Asia , Russia 
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Unit of labor force and the number of unemployed in million people  
Year  Situation of 

unemployment of 
the labor force  

Unemployment
rate  

Number of 
unemployed

2009-10 25 12.9 2.22 
2010-11 25.7 13.2 2.39 
2011-12 26.4 14.1 3.72 
2012-13 27 15 4.05 
2013-14 27.7 15 4.05 
2014-15 28.4 15.5 4.40 
2015-16 29.1 15.1 4.39 

Considering the statistics of the above Table, the creation of employment, keeping and 
expanding it is of a high priority and importance in the country. In this regard, the 
engineering contracting companies of Construction Projects which have been 
concentrated in the Association of Construction Companies have an effective share in 
employment creation with regard to their social weight and capacity.  In order to 
elaborate the discussion, an example is presented from one of the Iranian neighboring 
companies.  As it known , Turkey without having oil resources or in other word , the 
natural non-renewable resources ( oil , gas) , and through the support of construction 
companies has been able to be active in construction projects outside its geographical 
borders with a figure equal to 203 billion dollars , i.e in 90 countries in the world.

In statistical expression, it has been able to have two times of foreign exchange incomes 
resulting from Iranian oil only with the support of the export of technical and engineering 
services of construction companies.  There is no doubt that the Iranian project-oriented 
engineering companies , if not to say to be higher , at least they have features similar to 
Turkish companies .  At least , it is an acceptable view that they are at the same size and 
capacity . So, what has been ignored here and has made the Iranian construction 
contractor engineer companies to stop at the level of 4 billion dollars is the lack of 
sufficient and necessary support in local ,international and host countries.

Some years ago , a delegation along with the Minister of Construction Affairs of Turkey 
visited Iran . This delegation had a meeting with the Board of Directors of the 
Association of Construction Company at the venue of the Association .  It was surprising 
that in that meeting , the delegates of the private sector were leading the program of the 
meeting.  This explains how the Turkish construction engineering contractors companies 
had been active in developmental projects in 90 countries with a figure equal to 203 
billion dollars in 2011. Furthermore, their per capita income without having a droplet of 
oil and gas amounts to about 11 thousands dollars which is almost about 2.5 times of the 
average income per capita in Iran. It has been able to influence the global target markets 
and increase its share and move back the global destructive economic outcomes from 
Turkey.  At the same time, the construction companies of  that country undertake huge 
projects in African continent , Central Asia , Russia and Arabian Peninsula . This has 
made Turkey to enjoy an accelerating economic growth in recent decade .  The 
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