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يوند  ه  ام ت با  ي بهار م رس�د ا راه شور  نش�ا 
شت ها بيشتر م شود  نتر  گ ا م يابد مهربان ها اف ي
ن  وش� بير ن را با نو ت در را مردم�ا همراه ب�ا بهار 
س�ت به  ش�  د اش�ناخت م بخش�ند  ي  � تلفي
ر م كن�د كا به�ارا  �ا  ا خوي� م رس�د ان
تمر  ويش م ان با چنين  ات ان ا هميش� بود  ارت
ر دنياي  فرينش تما  ت ا ت  ه ي تره ها  بر گ
را م بود بهار با  فرين در كنش اي ها ش�ور ي نوين با 
بان ش�يرين ا يادگارهاي ديرين با ما سخن م گويد ما 
گاه فرا م خواند  وي نوخواه  نو وش� نو را به نو
ي  امه  كهن را ا تن انديش� خوي بر س�ا تا 
ه�ا  تدا كننده  ي� كه رن ي نو بر تن اندا  ش�و
�ا كه  ن ه به�ارا باش�د  ي� لوه ه�ا  ين كم�ا  رن
يارا يک�د  ه محف گردد  م ي�ارا   ا ب نش�ا ا ف
گ  ني  تا بيايي انديش�ه ها خوي را رن ا بهارا 
�ي بهارا  ا كني همراه با ترن ن ه  ي� ت را  �را  
ند  ترانه  مهربان  ارا را ش�انه م  ه  وا س� كه گي
ا كني  در  �د  مه م كند ما ني  م را م خوان�د  
ر  گا را  ا سور  سر شن نور يين  سما مو 
تر  يار  كيفيت با ت ب ترده با د م گ ه  گ در ب س

نين اندا كني  اهها خوي  ت ي در 
حرا  شت   �تا گ م ده م دهد كه  بهار م رس�د  م
�تا سرد ها   م ت بياييد ما ني   دش�ت به گ نش
اري  شت سر ب تما را  ك مهر ها  يا ب مهر ها ا
ت  ي  � و  د ا مط �اد مهر  ماه را در ف  ت
ه  ي لوه ا  ان خوي  تما  ان اب ا ه ها ر و در 

بخشي
يارها  شاخصه ها  د با م رسد تا چه  بهار م رسد  ا ما م 
ين كما ي رن  بهار خود راهماهن ساخته اي  ك رن
امت رفتار خوي سرانداخته اي  م گويد  ه ها  را در اندا
تما  ه ها رفتار  ا ر يا ر س بهار را در تمام 
لور  متجل كرده اي بهار ا ما م خواهد كه با  خوي مت
رش بينش   ه ها ن و س� به  ما ني در تمام  ت
رفتار خود نو نوار شوي چو بهار شوي شور  شيداي  
ي   ا سا ان هم مهر  مهربان را ب هي چش داشت ار
ي بهار با ما سخن م گويد كه ت   گير  ش با نرد 
تان  م ت  ر ا گريوه ها س�خت  دشوار مشک برا گ
رخ� امي�د به دس�تياب به هدفه�ا بار  رم�  را 
فه ا در خوي دارد كه ه  بهاران است چشن بهارا فل
مت  ا موختن  ه س�تودن اس�ت   اين است كه م
طو  نيت م مهرير سرد دشوار ها با كاربرد  در برابر 
به هد ب ش سرانجام بهار در  خواهد داشت  ما 

�تي مهندسا  يتها ه ا ير  ناگري ا چا با اين  ناگ
ر  ود باشد يا راه دي صد مو اگر د راه برا رسيد به م
خش  اره توان ند با اين گ م يابند  يا راه س�وم م س�ا

دشوارها سرك  شدن است 
ه  مان كه شما به مطا ر است  شايد  ا گ سا كه در 
طر  يده  نور دميده باشد   يد س� ردا اين نوشتار م 
ا ش�ما رسيده باش�د  سا سخت بر   به مش�ام 
يمانکارا  شت   مران گ ه ها  ر يمانکار  مهندس�ا 
ايا  ه بودند  يار موا مران با دشواريها ب ه ها  ر
يمانکارا هنو  �يار ا  ات ب دي است  مطا س�ا ن
رگ ا  ي مديرا با بخ ب رداخت نش�ده اس�ت اين 
تند كه  بر ه ه ها  خود ر ر �ان ش�ا در  منابع ان
نها برا  نا را تشکي م دهند  ترده  ر  گ خانواده ب
يرا  حظه ش�مار م كنند  ايا خوي  و  م دريافت 
يد  مران خود را م ه ها  ر ها كار شا در  ريت نير اك
يينها نور م دانند  انجام   ي سنتها   را د به ا
امه نو   ه تهيه  ي يت م شمارند به  ي ام   را امر ا
دي  ندا ن يدانه برا خانواده  برخ ا خويشا هديه  
تما  ه ها ا � گر م ي� ا رفتارها فرهن  
بان ايرا را تشکي م دهد كه با تح  ومها فرهن  
يينها نور برا  � را در  ه ايفا ن و دريافتها م
ع رفتارها فرهن ريشه در  ط د با ير م سا نها امکا 
يرا  د  ارد م سا ف را  ا افظه تاريخ دارد  فش�ار م
تما  ش�اكله  ماهيت ملتها را  ونه رفتارها هويت ا اين

بيائيم با حل مشكل پيمانكاران پروژه هاي عمراني

 شادماني نوبهاران را همگاني سازيم
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ام رفتارها  تما افراد با انجام بهن ند  ن ا م س�ا
اه محو  مح  اي اه   اي نا  مفهوم م يابد   يين م

ري م گردد را  ت تما با ا فرد در ا
ه محور  ر در چنين شرايط اس�ت كه مديرا شركتها 
ناها  يينها ن�ور س�خت در تن ش�نها   ا  ب�ا 
من اينکه  س�و در فشار م باش�ند  �تند ا د ما ه
ند با  رد سا �ت بر انتظارات خانوادگ خوي را م باي
ه ها  ر �ان شا در  ها ان �تره تر ا نير خانواده گ
كيد  برا دريافت  ات خوي ت �تند كه بر مطا ه ه موا
مين ني  نجيره ها ت حظه ش�مار م كنند ا سوي   
مران  ه ها  ر يمان�کارا  ه ا  �کارا اين گ�ر ل كه 
رار م دهند  يما را تحت فشار  م باشند شديدا  مجريا 
دم  مران در خ م ه ها  ر يمانکارا   به نظر م رسد 
ايا  ه باشند كه در  ام تما اين  ل  ا ه ها ش� گر
سا ما كه شر بهارا را تدا م كند در سخت ترين 

رار م گيرند مان خود   دشوارترين شراي 
ه سخت كو  يتها ارسا اين گر ورت  رداخت  دم 
ه ا  يرساختها توس ر كه تمد سا  ساخت  ش  ت
وب م شود فشارها  نها مح ان  هدفها تخصص  ان
نوا  د  بانکها ني به  ارد م س�ا نها  ه ا را بر  ان چند
رداخت را با بهره  ام  مين كه  نجيره ها ت ر ا  يک� دي
اي م دهد به  براب�ر اف ر د س�ا  ني به د مرك� 
نها را در  شنايا  يمانکار  خويشا   �ت  ور كه ه
رار م گيرد اين م ني ا  ر تهديد  مصادره اموا  م
يينها بشکوه  اي ها بهارا   ي ر موارد است كه  دي
گونه م بخش�د بيايي اين  ا لوه ا  نها  د  ن�ور را در ن
ت  سربلند  سرفرا  تما را كه هدف  ا ه ا گر

ه  ي ندارند  در گرما توا فرسا با  در ميهن 
ه ا  يرساختها توس د به ساخت  سا   شر  در
�ه در منا  در ي�ر  هم�ت م گمارن�د  در س�رما 
ه ها  سامانه ها تمدن  تان  سردسير به ايجاد سا كوه
نها  اري  ي ب ر سا ه هاي د د ند ا چنين د ردا م 
وي نور باس�تان دس�ت در  ي نو بهاران   ني ب�ا ر
يشوا بهارا  نور بشتابند  دس�ت تمام مردم ايرا به 
ي اس�ت كه  ت برند  ش�نها نور  يينه�ا    ا 
يد  ستانه بهارا   اين بخ ا كوشندگا دانش مرد در 
ص برا  ران  اس�ترس  فشار  نور در ت  تاب  ن
ي اداره ها  ي در  بيرنتها  ات خوي در  دريافت مطا
ت سرگردا ش�وند  بد  نتيجه گير  مانها د  س�ا
را  ي ر بينديشند  د ن ا  گيريها به دش�واريها 
ا تمد سا را ار نهي  يشاهن ينده باشند بيايي اين 
تما  نها سرمايه ها ا در نش�اني كه  در بداني  در 
�تند كه م خواهند دس�ت در  �ا اين مر  بوم ه ب اد
اري  باد ب دست ه دهند به مهر ميهن خوي را كنند 
ندا اين مر  بوم بد استرس   نها ني چو ساير شهر
اي ها  ي ا  نور باشند  ا  ي گر بهار  ا ص  فشار 
ت ها  ت برند  خ ه در چنين فراگرد  ام ت   ي
ونه برخورد  رند اين ماهها مرارت  كار دشوار را ا تن بدر 
ايا س�ا شر انصا  �انها فن  مهندس� در  با ان
ه ها  و يجيا  ت كه اين  ب ا ني ت اين گفته ا گ ني
خ�دا را ما ه  ويند كه  تمردا ب مهندس� كش�ور با د
ا  ني كه بر ما ر ته برخوردهاي بهتر ا  مردماني  شاي
ت  يد  بهار را با  مشک م شود بياييد ش�ادمانيها 

ي ان سا مران هم ه ها  ر يمانکارا 

ن�وروز را ك�ه يادگار فاخر و ماندگار نياكان ماس�ت گرامي مي داريم و فرار رس�يدن بهار 
را با زيباترين، پاياترين و برترين س�رودها و درودها پيشكش مردمان ايران زمين و جامعه 

مهندسي تمدن آفرين كشورمان مي نمائيم.
ب�راي همگان، لبي خندان، دلي ش�ادان و روزگاري ش�كوفان با رون�دي دلخواه و دلنواز 

همراه با دل انگيزترين چشم انداز، از خداوند بزرگ خواهانيم.
بهترين ها،  ارزنده ترين ها، سازنده ترين ها و برترين ها را

 برايتان آرزومنديم.

ش�اد زي، دير زي و آزادا
جش�ن نوروزتان بهين بادا

                       انجمن شركتهاي ساختماني
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ی با  �اری رئيس شورای هماهن واد خوان �ه مهندس  ل در ابتدای اين 
ه ای  كر ساب دا به  ت ا ن دم به مديرا ارش�د انجمنهای  گفتن خيرم
متی رياست نهاد  ای مهندس ر رداخت  ا  ی  ا تشکي شورای هماهن
ميمانه تش�کر كرد  ي همکاری  ام  دكتر مصطفوی دبير اين نهاد به د ت

د:  اف�

ن  رفه ای كش�ور در سا نفی  ی تش�کلهای مهندس�ی  ه   بهمن گردهمايی مديرا ارش�د ش�ورای هماهن ر سه ش�ن
يمانکارا  را  يت بحرانی مش�ا و اين گردهمايی بررسی  ار ش�د مو همايش�های انجمن ش�ركتهای س�اختمانی برگ
ات كارها  خدمات انجام ش�ده  �دم دريافت مطا يمتها   ييرات ش�ديد  لت ت مرانی كش�ور به  ه�ای  ر ندگا   س�ا

ايا ان  �ای  رار ا بادگرا با اس�ت د  می  س�ر مهوری اس� د  ر مجيد س�ر ياتی چند ا  ت  د ا ت  ب�ود كه ب
ای ارشد شورای  د ا سخنرانی ا ه رسميت يافت ب ل اه  اي اری در  مدی  مهندس خوان  دكتر مصطفوی مهندس فخر
ی تشکلها  ه مديرا ارشد تشکلهای شورای هماهن ي نوا ميهما  به  خوندی  اس  ی مديرا تشکلها  دكتر  هماهن

رداختند نی  مرانی  راههای بر رفت به راي ه های  ر ی دست اندركارا  ت فرار ائ  مشک يرامو م اد نظر  با ت

با همکاری صمیمانه همکاران ما در 
سازمان برنامه شاخص های تعدیل 
6 ماهه اول منتشر شد. امروز اینجا 
هس�تیم تا دوب�اره در مورد تغییر 
قیمتهای ناش�ی از  تحری�م و ارز و 
نب�ود پ�ول و تخصی�ص اعتبار به 

چاره اندیشی بپردازیم.

 در نشس���������ت مديران ارشد تشكلها  مط����رح شد 
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د ا  ه بود ب ل با اين  مهندس منوچهر ملکيانی فرد  رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی كه مي
نوا كرد: ري گفت  ی كشور ت ا فرينا  اين كه ر مهندس را به كار

 ش�رایط عموم�ی پیم�ان جدی�د، ش�رایط 
عادالنه ای است که با وجود آن هم پیمانکار و 
هم کارفرما و مجری طرح پیشرفت می کنند. 
در حالی که با شرایط عمومی پیمان حاضر، 
هر که بیش�تر کار کند ضعیف تر می شود. 
درخواس�ت ما از اعضای س�ازمان مدیریت 
این است که نگذارند حاصل دو سال زحمت 
وتو ش�ود ع�اوه بر ای�ن ما بای�د درباره 
تعیین تلکیف طرحها پافشاری کنیم چون 
این امر جزو واجبات ما است. باید افزایش 

قیمتها نیز جبران شود

شرایط دش�وار نباید ما را 
از اصاح بسترهای موجود 
غافل کند. تش�کلها هم باید 
ب�ه یاری س�ازمان مدیریت 
ص�ورت  در  ت�ا  بش�تابند 
ش�رایط  بهب�ود  و  تغیی�ر 
بستر مناسبی برای فعالت 

موجود باشد.
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ر ايرا در ادامه با تش�کر ا  ه مهندس�ا مش�ا ام مدی رئيس  مهن�دس فخر
د: ی  انجمن شركتهای ساختمانی اف شورای هماهن

ی ا اين كه  هار خوشحا دی بود كه با ا ی سخنرا ب مهندس تائ دبير شورای هماهن
ور دارد گفت:  ندگی كشور  ا سا و مع د در 

مهندس تائب: 
در ش�ورای هماهنگی ب�ه این نتیجه 
رس�یدیم که باید یک اتاق فکر ایجاد 
اساس�ی  راهبرده�ای  روی  ک�رده، 
اندیش�ه کرده، آنه�ا را مدون نماییم. 
ع�اوه ب�ر ای�ن بای�د ب�ا مهندس�ی 
را  صحی�ح  راهکاره�ای  ش�رایط، 
ارائ�ه کنیم و با دفاع از این راهکارها 

درصدد عملیاتی کردن آنها باشیم.

مهندس فخر صمدی: 
بی شک کشور بدون برنامه  
دقیق علمی با مشکل مواجه 
می شود از جمله مشکاتی 
ک�ه در صنع�ت اح�داث به 

وجود آمده است. 
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دردانی  من  دی بود كه  ات سخنرا ب ات  تجهي يمانکار تاسي مدی رئيس هيات مديره ش�ركتهای  مهندس ا
نوا كرد: ر اين گردهمايی  ه ا مهندس ملکيانی فرد به خا ي ی  تش�کر  ا رياس�ت ش�ورای هماهن
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ی ايرا ني  ا اد دبير انجمن شركتهای راه مهندس 
گف�ت

گار شت ني  بد اما تو ر بر ما گ
ت   گار ني ا خود كن اين ر       فکری به 

كان�و  رئي�س  ادتمند  س� مهن�دس 
نوا كرد:  سراسری در ادامه 

مهندس آزاد:
در بحث پیمانکاری باید دید چگونه پیمانکارعاش�ق 
حرفه خود می ش�ود. هنرمندان چون هر روز ش�اهد 
تغییرات ایجاد ش�ده در اثر هنری در حال خلق خود 
هس�تند عاشق آن می شوند. در مورد پیمانکاری نیز 
تکام�ل کار وجود دارد که تعامل آن با اقش�ار جامعه 

افزون شدن عشق را منجر می شود
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مهندس ترابی رئيس هيات مديره  انجمن نفت  گا كشور در 
نوا كرد: ت  ادامه  نش

ه اين  ي خوندی كه مهما  اس  دكتر 
نوا كرد: گردهمايی بود ني 

دکتر عباس آخوندی:
 ماهی�ت دولت در ایران 
عوض شده  و با شدت 
بیشتری در حال تغییر 
اس�ت. در گذشته دولت 
پولدار بوده و حتی در 
س�خت ترین شرایط که 
قیمت نف�ت پایین بوده 
توزی�ع  ق�درت  دول�ت 
منابع را داش�ته اس�ت 
ماهی�ت  ام�روزه  ام�ا 
دولت از حالت توزیعی 

خارج شده است.

مهندس ترابی :
ه�����ماهنگی  ش�ورای 
می توان�د ش�ورای عالی 
بخش خصوصی تشکیل 
ح�وزه  در  فع�ا  و  داده 
کارفرمای�ان غیردولت�ی 
به حیات خ�ود ادامه داده 
دول�ت  ب�ا  آن  کن�ار  در 
وارد گفتگو ش�ود ضمن 
اینکه بای�د احتمال کم تر 
ش�دن نقش دول�ت را در 
س�رمایه گذاریها در نظر 

بگیرد  
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ام   دكتر مصطفوی دبي�ر نهاد ت
رايی كشور  مدير ك نظام فنی  ا
ا  ی ا با بيا اينک�ه محوريت ر
�دا اس�ت  �ت ا ن �اما  ناب

د اف

دکتر عباس آخوندی:
مهندس�ان باید از حوزه ش�هروندی به جامعه ایران ن�گاه کنند و به 
جای انجام کار مهندس�ی صرف به توس�عه جامعه بیاندیش�ند. آنها 
بای�د نق�ش تعیی�ن کنن�ده خ�ود را در تغیی�ر ماهیت دولت درس�ت 
ارزیاب�ی کنند، نباید همچن�ان نقش یک متقاض�ی را در برابر دولت 

داشته باشند. 

دكتر مصطفوی :
ب�ه نظر م�ن بای�د بح�ث تغییر 
ماهی�ت دول�ت و بح�ث احی�ای 
س�ازمان مدیریت مورد بررسی 
ق�رار گیرد و نه�اد برنامه ریزی 

جای خود را مشخص کند. 
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ای هيات مديره كانو سراس�ری گفت:  در ادامه مهندس س�يفی ا ا

طارديا دبير انجمن شركتهای  مهندس محمد 
نوا كرد:  ساختمانی 

مهندس محمد عطاردیان :
به هر حال ما مطالباتی داریم که نمی توان 
به دلیل بی پولی و یا کم پولی دولت از آنها 
صرفنظر کرد. اندیش�یدن و برنامه ریزی 
ب�رای آینده مطلوب اس�ت و پایه ای برای 

اصاح است. 

رئيس  حی  ا مهندس 
انجمن بر ايرا درباره 
رك�ت  چ�را  اينک�ه 
بخ�  در  �ی  تما ا
دا ش�ک  �ت ا ن
يحات�ی  تو نمی گي�رد 

نوا كرد  گفت: 
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من تشکر  طارديا  ای مهندس  ناب  اده:  لی  دكتر 
يام  ارا ماهنامه  تی ك�ه در اختيار كارگ� مج�دد ا فر
ت  ارد س�وا ه می فرماييد  ا رار داديد اگر ا بادگ�را 

ت شوي اين نش
: طارديا مهندس 

نا  يشنهادهای  مرانی می توا ا نظرات   ه های  ر ت  ائ  مش�ک يمانکار به م ه به اش�را مهندسا  با تو
يمتی برای بخش�های  طه  ينده اين بخ اس�تفاده كرد تا ن يت  ا ردی برای ش�يوه های ف اره های راه نوا گ به 
ا  مر ند به همين منظ�ور دكتر  ردا نها بر اس�اس اي�ن ديدگاهها به تصحي برخی ا ام�ور ب كارفرمايی باش�د  
طارديا دبير انجمن  ت مهندس محم�د  ح ای  ميمانه  ويی  بادگ�را در گفت يام  اده س�ردبير ماهنامه  ل�ی 
تهای  مرانی  ساختمانی  فر ه های  ر �تند تا ا منظر ايشا به بررسی شراي كنونی  ش�ركتهای ساختمانی نش
مايتهای بی دري مهندس  م�ات   دردانی ا  من  �يو انتش�ارات انجمن  ند كمي ردا ی اين بخ ب ي� ر

و  را برای ا خوانندگا محترم ماهنامه در می نمايد  طارديا مشر اين گفت

  توانمندي شرکت در گرو توانمندي مدیر آن است

  ارز يكي از عوامل تعيين كننده قيمتها در صنعت ساختمان
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی مطرح کرد:
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فها   نوا كرديد  ير ا م�واردی كه  اده:  لی  دكتر 
ه به اين كه  ود دارد با تو درتهايی در در ش�ركتها 
اهی داري  تحصي دانش� ار فار ا د  ه د نه  س�ا
وتی برای ش�ركتها باشند شما درباره  ا  كه می توانند ن
تهاي كه بير ا ش�ركت  مانی  فر وتهای در س�ا

رار گيرد چه نظری داريد م تواند فرار شركتها 
: طارديا مهندس 

اده: ل  دكتر 

اره  دي� به گ ار ت ا اره  ير گ� اده: ب�ه ت ل� 
انو كار كارفرما  ورت كه در  اختيار شده است در 
ا  �وب م ش�ود در  مکل اس�ت  كارگر مح مح
ی يا  LC  ريا طرفين نوش�ته ش�ود انو بايد مر ا كه 
مو اند  يير كلمه  اهرا همين ت ار اس�نادی ني  ت ا
ه  می توانند توس� كارفرما اتفا افتاد  كار چند سا به 

مد كرد ه تخصصی  فکری را ناكار گر
: طارديا مهندس 

LC

�ی  همکارانتا  ا ناب �ی ت�  اده: در  ل�  دكت�ر 
يات بر  ياتی در مورد ما ما ما بخش�نامه ای توس� س�ا
يا اين بخشنامه نظر شما  ادر ش�ده است  ده   ار اف

را تامين می كند
: طارديا مهندس 

A B A
B A

A B A C
A C

اده: ل�ی  دكت�ر 



16
6

شما در باره 
موارد ف�و چه نظ�ری داريد  
يارهاي را بايد  ديد چ�ه م ت م

بيشتر در نظر گرفت
 : طاردي�ا مهن�دس 

LC

ت اخير  اده: تحو ل�ی  دكتر 
ير  در م�ورد نر ار چ�ه ت
يمان�کار  يته�ا  ا ف ر 
م  و چه مکاني داش�ته  ا
يشنهاد  اب  له  برای اين م

است
 : طاردي�ا مهندس 

 شرکتي که چند سال زحمت کشیده و ماندگار 
ش�ده ب�ه دلی�ل این ک�ه طی 5 س�ال اخی�ر در 
مناقص�ات برن�ده نش�ده از رتبه بن�دي حذف 

مي شود و باید از اول کار خود را شروع کند. 

به نظر من این قانون باید تغییر کند. در حقیقت 
قانون کلید کار اس�ت؛ ب�ا کلید خراب نمي توان 
قف�ل ناگش�وده اي را ب�از ک�رد.در کش�ورهای 
پیش�رفته ماشین آالت و س�رمایه اصاً معیار 
نیس�تند و مدیران توانمند که کارهاي سترگ 
مي کنن�د از س�رمایه خ�ود به�ره نمي برند. در 
ش�روع کار، کافرم�ا LC ریال�ي ب�از می کند و 
پیمانکار،  س�رمایه الزم را برای شروع کار، از 
بانک مي گیرد؛ پولها در طول قرارداد به حساب 
همان بانک مي آید و باعث مي ش�ود که گردش 
مالي خوبي داشته باشد در واقع کار با مدیریت 

انجام مي شود نه با ماشین آالت و رتبه باال
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"
 "

پیشواز نوروز

خانه تکاني

 )1(نيم نگاهي بر آيين هاي بشكوه نوروزي در ميان مردمان ايران زمين

آيين نوروزي در تهران قديم
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سبزه سبز کردن

"  " "
 "

خوردنیهاي شب عید

رشته پلو

 " "

چراغهاي شب عید

 رسم خانه تکاني، فقیر و غني نمي شناخت 
و براي انجام ش�دن آن، تمام وس�ایل خانه 
باید بیرون ریخته شده و تمام خانه شسته، 
جارو و گردگیري مي شد و بعد تمام اسباب 
پس از تمیز ش�دن ب�ه داخل برده ش�ده و 
چیده مي شد. در همین خانه تکاني ها، دو کار 
مهم انجام مي گرفت، یکي دل کندن از لوازم 
و اسباب کهنه و شکسته بود که پس از یک 
یا چند س�ال کار کردن و تعمیر شدن، دیگر 
نفسهاي آخر را کش�یده و تنها به درد دور 
انداختن مي خورد و همچنین تغییر و تحول 
شکل چیدن اثاث منزل که با بیرون ریختن 
و دوباره چیدن، شکل تازه اي به خانه داده 

و موجب تنوع مي شد. 
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آداب نشستن بر سر سفره هفت سین

 " "

تفریحات نوروز تا روز سیزده
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آيين هاي نوروز در گيالن 

کشتي گیله مردي 

الفند بازي: 

ورزا جنگ 
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جلوه اي از آيين هاي نوروزي
 در استان مازندران

شگون آو ري 

آداب و رسوم نوروز خواني 
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ه های  ر ی را در مورد  ری مطا ت خ ی نش يا  ن ندگی خات ا رارگاه س�ا ای مهندس مظفری فرمانده  اش�اره: 
هت ا خوانندگا گرامی  ه مرات  های ارائه شده در اين مصا و ي اهميت مو مرانی مطر كرده اند كه به د

بادگرا در می شود يام  ماهنامه 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( اعام کرد   

رویکرد نوین قرارگاه در اجرای پروژه ها
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ي ر من ا ر ب ا ا
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را  يا ام�ور با ا اميد اس�ت متو
ش�ا  � راه اب ي� م�وارد  د
تصاد  ل ا بر رفت ا شراي ف
يت  ا ي  ي�د را بي� ا   تو

بخشند

23 سياست كلي براي حمایت از توليد
س ا مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام اب شد  ر  ظ ره ام م يد توس م مايت ا تو ت  سه سياست كل برا  اشاره: بي
ع  ديت مديرا ارشد نظام بتواند من م است اميد است با  رگوار اس ر ب يام ه  ت ا ما رسا و  ر  ت  سه گانه كه ياد و بي اين ا
اك بر اب   ه به درست  در چارچوب ر  و چنان ه كشور باشد ب ش� اين ا نده برا رش�د  توس رات با  منش�ا بركات  ا
اك  اشت برا دريافت بيشتر ا ر  ه كشور خواهد گ ت فرار توس ناها  مشک يار ا تن ايان بر ب طه  راي شود ن مليات  ا

تصاد مور  در م كني نامه دنيا ا ت  سه گانه مشر  را به ن ا ر بر سياستها كل بي

يم دها
ان خو شما

اي رب
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اشاره:
شته است  ار ميليارد توما گ دين كشور كه ا مر  ه اي ن اف
ه  مينه س�ا تورم م باش�د چنان دين  ج ا ن نش�ا م دهد اين 
يد   اي م دهد به سمت تو و كشور را اف ايه  رفشار كه  و  ري  ت
ند استمرار  يخته  ر د هدايت نشود با بر تورم جام گ يتها مو ا ف
ه  كشور را به  ام يت به ركود تورم م انجامد  در نهايت  چنين 
مين منابع ما  مو ساده ترين راه ها ت د م ت م سا بيمار هلند م
ت  چه  ترين راه ني را ا بان مرك بهترين  مناس ه است ي به 
ه به با بود  ا با تو د  مين گير س�ا تصاد كشور را  وا  ا �ا   ب
ت  دين م باي ا ن و گرد به نظر م رسد بخش ا اين مي ج 
ي فر سکه  كارهاي چو  ر شود س�ا مع  ه  ام ا س�ط 
را  ر ا فر ا رده  انوا دي را مشاركت گواه س ه ا ر را  ا
دي  ود  ت ند شاخه  تصاد كشور  در ر ود ا بهادار م تواند در به

ارد نشود بلکه  تيا  ه ها سفته با  ا ي يتهاي با ان ا ه  برا ف ام ر ش�ده مجددا به  مع  دين ها  ايجاد كند مش�ر بر اينکه ن
ه چ مدرس مديريت  نده ا با هاد كو و ار مينه گفت ا در اين  د سو داده شود  ا  مو ا  ها اشت ر ه ها   ر يد  تکمي  به سمت تو

بادگرا در م گردد يام  هت استفاده خوانندگا گرام ماهنامه  ينا  تصاد مور ا اسفندماه شده است كه  ار در دنيا ا ما  سرمايه گ

نقش و تأثير افزایش تقاضاي سفته بازي و احتياطي نقدینگي سرگردان در تورم
يم دها

ان خو شما
اي رب
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يم دها
ان خو شما

اي رب
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يم دها
ان خو شما

اي رب

ار  تهابات با يشنهادها  راهکارهايی را در رابطه با كاه ا چه 
ارائه می كنيد
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تی كه در  من تش�کر ا فر اده  ي  ای مهن�دس 
ن�وب را برای  طفا ش�ركت تهرا  رار داديد  اختي�ار ما 

رفی كنيد خوانندگا ماهنامه ما م

اه  اي ي�ت خود ش�ما در هر س�ه  ا ها ف �و س�ا در 
ر   ور داش�تيد اگ�ر نو يمانکار  ر مش�ا كارفرما

محمدرضا طبیب زاده عنوان کرد:

• لزوم ایجاد كنسرسيوم همکاري در شرایط كنوني
• نياز به ایجاد امکانات الزم براي امور پيمانکاري پروژه های عمرانی

• نياز به تعریفی قانونی از جایگاه انجمن هاي صنفي 

تحصي سا  فو  اده فار ا ي  ا  مهندس محمدر
اه تهرا است  انس راه  ساختما ا دانشکده فنی دانش ي
ور  ار كار مهندس� شد  تا كنو به  ارد با ی ا س�ا  
فه  يمانکار  كارفرما بد  ر  تمر در هر سه بخ مشا م
ی را با  ا  ور در اين س�ه ف �تمر كرده اس�ت  يت م ا ف
شنا نموده  ديدگاههای مختل كارها مهندس� در كش�ور 
يمانکار  ت  ن است ايشا يک ا مهندسين با تجربه در 
يام  گی ها ماهنامه  ي ود اين   ساخت  سا م باشد  با 

ه ا با ايشا كرد دام به انجام مصا بادگرا ا
ر ا  ا ا  ی كه در  و با  م بهمن ماه برای ديدار  گفت ر د
نوب است به شركت  مديرا ارشد شركت ساختمانی تهرا 
ت  ايی به سوا ه نمودي ايش�ا با ش�کي نوب مرا تهرا 

مران به ارائه راه  ه های مختل  ر يمانکارا  ت  اد مختل مشک ی اب اكا س ا  اس دادند   ت  يی  د مختل ما با خشر
دی  اتخا  ع  خوبی برای بررسی های ب ه می تواند من طه نظرهای ارائه شده در اين مصا رداختند بی ش ن مينه  لهايی در اين 
من  م برا توفي در  باشد  �ترها  مرانی  ايجاد ب ه های  ر ت  ر در مورد رفع بخش�ی ا مش�ک تصميمات مفيد  مو

ل می نمايي ه  رار دادند نظر خوانندگا محترم ماهنامه را به مشر اين مصا تی كه در اختيار ما  دردانی ا فر تشکر  

از سوابق کاری مهندس طبیب زاده

"
 "

 " "
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ي بفرمائيد طفا تو نها ديده ايد  ابتکار در 

BOX
BOX

 "

Larg Bore  "

Bending Machine

 "

 "

  قانون مناقصات بایستي به نحوي باشد که 
مجریان و کارفرمایان بدون واهمه بتوانند از 
هر نوع باز خواست سیستمهاي نظارتي و 

کنترلي اصلح ترین قیمت موجود در مناقصه 
یعني "قیمت حداقل مناسب" نه "قیمت حداقل" 

را انتخاب نمایند. اینجانب در سمینار مناقصات 
مقاله اي تقدیم نمودم و به  این مورد با ذکر 
جزئیات پرداختم. عاقمندان مي توانند به 

مجموعه مقاالت "نخستین هم اندیشي سراسري 
نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آیین 

نامه هاي آن" مراجعه بفرمائید. 
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  •

  •

  •

"
 " "  "

"

 "
 •

 •

VAT value added tax

سوابق آموزشی و پژوهشی
  مهندس طبیب زاده

" "
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VAT

VAT

ب�ه  ت  مش�ک م�ورد  در 
�ت  سي در  م�ده  �ود 
نظری داريد  ه بندی چه  رت
ی  چه   ب�رای بهينه س�ا
يه هايی  تو يش�نهادات  

داريد
   •

EPC

ونه  مرانی چ ه های  ر ير هدفمندك�رد يارانه ها را بر  تا
ه های  ر �ار  در چه بخش�هايی ا  ياب�ی می كنيد  ار
مرانی  رش�ته های تخصصی  بيش�تر نمودار اس�ت  
ه  راهه�ای بر رف�ت ا  را در چه س�ا  كارهايی خ

می كنيد

يمانکارا  ات  ام مطا رداخت بهن شهايی را برای  چه ر
ات  و مطا مرانی مفيد می دانيد ب�رای  ه ه�ای  ر
يه می كنيد   نها چه راهکارهاي�ی را تو اش�ته ش�ده  ان
مرانی چه راههای  ه های  ر ه  ينده تخصيص بود برای 

بر رفتی را در نظر گرفته ايد

 در قان�ون اخی�ر مناقص�ات ج�اري م�اده 
10 صراحتاً نوش�ته ش�ده ک�ه کارفرمایان 
در اس�ناد مناقص�ات براي اطمین�ان خاطر 
پیمان�کاران تاکی�د ش�ده اس�ت ک�ه انج�ام 
معامله به هر طریق مشروط بر آن است که 
دس�تگاه هاي موضوع بند )ب( ماده )1( این 
قانون به نحو مقتضي نسبت به پیش بیني 
منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمینان 
حاصل و مراتب در اس�ناد مرتبط قید شده 

باشد
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�تند در  ی ه ا م ش�ده  دي ا ي�ا ش�اخص های ت
اس� ش�ما منفی اس�ت چه راههايی را برای  ورتی كه 
راردادهای  يت  يشنهاد می نمائيد   ی شد   ا

افتت�اح اعتب�ار اس�نادي ریال�ي و پرداخت 
مطالب�ات پیمان�کاران یک�ي از راهکاره�اي 
رفع این مشکل مي باشد. در این مورد گرچه 
بحث از سالیان قبل مطرح بوده و در نهایت 
با پیگیري ذینفع�ان در قانون برنامه پنجم 
نیز ملحوظ ش�ده ولي باز ش�رایط و بستر 
الزم بی�ن دولت و بانکه�ا و بانک مرکزي به 
نحوي آماده نیست که از این روش همچون 
افتتاح اعتبار ارزي س�ود جس�ت، پیشنهاد 
این اس�ت که مس�ئوالن محت�رم انجمن هاي 
صنفي با تجمی�ع دیدگاه ها و نگاه خود این 
بحث کلیدي را در چارچوب قانون  در مورد 
وضعی�ت قراردادها و مطالب�ات موجود به 

سرانجام برسانند.
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ونه می دانيد  را را چ در دست ا

ربخ ميا  ام ا برای ت
يمانکاری با بخ  بخ� 
يه هايی  كارفرمايی چه تو

داريد

"
"
 "

 " "

گرچه در گذش�ته عدم نزدیکي بین ضرایب 
ب�ا  مدیری�ت  س�ازمان  منتش�ره  تعدی�ل 
قیمت هاي واقعي دیده نمي شد ولي امروزه 
و خصوصا در 10 س�ال گذش�ته به تدریج 
ای�ن فاصل�ه ک�م گردی�ده اس�ت. بطوریکه 
در س�الهاي اخی�ر تقریبا نرخ ه�اي نیروي 
انس�اني ب�ه کار گرفت�ه ش�ده در ضرای�ب 
تعدیل با واقعیت ها متناسب است، ولي نرخ 
ماش�ین آالت به کارگرفته شده در محاسبه 
تعدی�ل بعضا ب�ا ش�رایط موجود ب�ازار و 
خصوصا نوس�انات بس�یار شدید سوخت 
تطاب�ق ن�دارد. در این م�ورد ای�ن انعطاف 
بایس�تي توسط س�ازمان مدیریت و قانون 
مرتب�ط در پذی�رش قیمت ه�اي معق�ول در 

نواحي  مختلف ایران دیده شود.
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EPC

Joint Venture

EPC

EPC

EPC

Joint& several

responsibility

Time Cost Empact

 ما متاسفانه فرهنگ کار مشارکتی را نمي دانیم 
و از این منظر ضربات بسیار مهلکي به پیکره 
کار پیمان�کاري م�ا وارد ش�ده اس�ت. فض�اي 
تربیت�ي و آموزش�ي م�ا از فض�اي خان�واده 
و دبس�تان، دبیرس�تان و دانش�گاه بایس�تي 
ش�کل بگی�رد و ما باید یاد بگیری�م که به جای 
ب�ه کارگیري کلمه »من« از کلمه »ما« اس�تفاده 
کنیم. عاوه بر این، در شرایط کنوني با توجه 
به س�طح و حجم پروژه ه�اي عمراني مملکت 
قطع�ا نی�از ب�ه ایج�اد کنسرس�یوم هم�کاري 
ی�ا مش�ارکت همکاري مدن�ي و نظای�ر آنها در 
پروژه ها مي باش�د. به تحقیق یک پیمانکاربه 
تنهایی نمی تواند مسئولیت چنین پروژه هاي 
ب�زرگ خصوصا در پروژه هاي صنعتي، نفت، 
گاز و پتروش�یمي که حج�م آنها باالي میلیارد 

یورو مي باشد به عهده مي گیرد.
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EPC

ود امور شركتهای ساختمانی  ي بيشتری برای به اگر تو
طفا ارائه دهيد داريد 
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 "

R&D Data Collection

ی ايرا می بينيد  شنی برای بخ خصو يا چش اندا ر
رفه  من�د به ادامه  وانانی كه  يش�نهادی برای  چه 

تند داريد مهندسی ه

ودی  ش ن ودی    ش ن گر 
چندين سخن ن كه گفتی كه شنودی

ش  ه بر  مه كار است  اش بود  ر داش�تن   با
رئيس  و ش�ي ا مو دائمی داش�ت به  ر به  باي�د با

لی سينا:  ابو
تا بدانجا رسيد دان من
كه بدان همی كه نادان 
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چهارشنبه سوري 

 )2(نيم نگاهي بر آيين هاي بشكوه نوروزي در ميان مردمان ايران زمين

آيين نوروزي در  استان آذربايجان
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سایاچي ها 

تکم گردان ها 

بایراملئق 



39
  

طبخ انواع غذاها و خوراکي هاي خوشمزه 

سبزوار و مراسم سنتي علفهآيين نوروز در ميان مردم استان خراسان
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اشاره:  شركت ساختماني و تأسيساتي كاربردكار طي نامه هاي شماره 07/05/700090 مورخ 91/11/2 در رابطه قرارداد مترمربعي مقطوع پااليشگاه  
آزاد اسالمي در بيمارستان 132 تختخوابي امام سجاد)ع( تبريز مربوط به آن واحد اعالم كرده است كه علي رغم بخشنامه هاي شماره 10080776 
م�ورخ 91/10/11 و ش�ماره 100/34643 م�ورخ 91/5/1 در م�ورد جبران آث�ار تغيير ارز و جبران آثار اصالح قيمت حامله�اي انرژي در پيمانهاي 
بدون تعديل توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري،  دانشگاه آزاد از پذيرش و اجراي مفاد بخشنامه هاي مذكور 
خودداري مي نمايد و براي حل مشكل پيش آمده از انجمن شركتهاي ساختماني درخواست مساعدت و ياري نموده است. رياست هيأت مديره 
انجمن طي نامه اي به آيت ا... هاشمي رفسنجاني و دكتر دانشجو تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق پيمانكاران فوق در اجراي بخشنامه مذكور شده 
است كه اميد است از اين مكاتبه نتيجه الزم براي شركت كاربرد كار حاصل شود؛ لذا متن نامه شركت به انجمن و نامه رياست محترم هيأت مديره 
به مقامات عالي رتبه دانشگاه منضم به بخشنامه جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي شود چون بخشنامه مربوط نحوه آثار 
تغيير قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعديل در ماهنامه شماره 303 مربوط به ديماه سال جاري آورده شده است در صورت نياز خوانندگان گرامي 

ماهنامه به شماره مذكور مراجعه فرمائيد. در زير روند مكاتبات مربوط به مشكل پيش آمده براي شركت كاربردكار ارائه مي شود.
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     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی

     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی
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     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی

     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی



44



45
  

اشاره: 
ستی   مو ميهن د ری دارد كه ا  برای  مه دهخدا ش

ر می گويد: مه در اين ش ن خواهی بهره گيری می كند 
ر در است خردی به خا م  هنو

نه ماكيا برده است كه بر 
يد         ارم   سا به  سخت گ به  من

هيد كه اشک چو خو ا ر  دم 
د  كه  ها  در  خنده  بر  گريه ام  

م�و  ا   ماكي�ا �ن دار  
ا را به تماشا می نشيني  ری ا رفتارشناسی مر ه دي و امر 
ايدارند   دم   ابت  ا در ش�فا ني    اين اس�ت كه اين مر
�ی به ن ا  مين�ه نظر خوانن�دگا گرامی را به مطل  در اي�ن 

ل می كني  ار مهر مور   رگ خ

ار كيلومتر را برای  ه  ه ي همه سا فت ان ملی ش ي   نر در 
ا می كند ر لو خود  ر بيمار  م رسيد به هم

دا   نر همانند  ر اری مهر با فرارسيد بهار  رگ ار خ به گ
ار كيلومتری ا  ير  ه ی ي م س ا  ا ني  شته ام های گ س�ا
نا  ما �ر بيمار خود را كه  گشت تا هم اس�ی با نوبی به كر ای  فري

ات كند نام دارد م
ت  ادر ني ديمی  ت  را نا   ماده ای است كه به س ي  ما

نی را انجام دهد و د  رتی تا اين  مها
ت شناسی كه ا س�ا  به درما    ي ا فوكي  اس�تي
دا هر سا برای ديد  ر ي داد:  د در اين خصو تو ردا ماده می 
نا  ها به ما و تمام اين س�ا اس�ی با می گردد  در  فت خود به كر
ی اس�ت كه شاهد اين منظره  يا نجمين سا  فادار بوده اس�ت اين 

بوده ام
خمی شد  به اين  نا در س�ا  توس� چند شکارچی  ي با ما

ا با ماند ر ترتي اين   ماده برای هميشه ا 
ارا  رن ياد خ يار  ه ب نا مورد تو دا  ما ر ش  رای  ا ما ام
حظه  ت  دها نفر برای  ي  رار گرفته  به همي�ن د �ه مندا   
اسی  س در شر كر ار دسکی  بر اش� در دهکده  ديدار اين  
يما به  �ت ه به اين افراد م دا بد تو ر مده بودند ام�ا  گ�رد ه 

ا كرد ر نا انتظار ا را می كشيد  ايی كه ما شيانه در  سوی 
هار  ات ا �ت ش�ناس كر ي يا اين  اری ايتا رگ ار خ براس�اس گ
ينده  ن ش ر  ر  فت  فت  ورت  کها به  ساير   داشت: 
کی  ين   دا ا ر �ی كه  ا ش�يانه های خود با می گردند در به 
رانه انتظار ا را  نا در خانه بی  ما صد می رسد چو  اس�ت كه به م

می كشد
ينده چهار  ر د ماه  ش�ته  ن س�ا گ به گفته اين مح همانند 
ا  ر موختن  يفه  راد  د خواهند ش�د   ه   متو و ن 

ت ادر به انجام  ني نا  ما هده خواهد گرفت چو  نها را به  به 
ای  فري در خود به سوی  ه ها با  و �تا  م س با فرا رس�يد  س�
ين�ده در انتظار  نا ت�ا بهار  ما �ی كه  ا ا م�ی كنند در ر نوب�ی 

شيانه خواهند ماند فادار خود در  دا  ر گشت  با

بايد آموخت ز مرغان هوا هم نفسی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 
 به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست 
 مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
کاه سروری آن است کز این ترک بردوزی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی
 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

میی دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی  

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع 
که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم 
بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی

می اندر مجلس آصف به نوروز جالی نوش
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
                                                                          حافظ   
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ا  ا فشار ناشی ا با رفتن ا  تی كوتاه برای ان مينه سا فرا له ها  اگرد در راه 

اگرد در مجله له ها است  اين 

يو انتشارات     كمي

ندگ ت  ا دايره ا به م

يرا م كرد  ساختمانهاي مدر  مينها را م خريد خانه ها را  ي شنيده بودند  ه ا را ا ماه ها  ا ستا شد  ارد ر مرد م 

يرا شده  ر به دست ا  س ا دي ستاها يک  سوسه م كرد ر اب بود كه همه را  در  ن يشنهادهاي  نها بنا م كرد  بر 

مين خوار ر برا  جي داشت   ر  بود نو 

ا كه  تاد مرد در  بر مرد اي مد ر ستا را ني نابود خواهد كرد كدخدا  اب اين ر يشنهادها ما  تند كه  همه م دان

مين مجان  ش كدخدا سکوت كرد  گفت: در ده ما  به دامنه كوه خيره شده بود گفت: كدخدا همه اين ام را با ه چند م فر

ار م شود مرد  اگ يموده به ا  ه  ن طه ا با م گردد هر د  به ن ياده م ر مين را  است سنت اين است كه خريدار محي 
خره م كن م گفت: مرا م

شي  مين م فر لهاست به اين شيوه  كدخدا گفت: ما ن

سوسه  گردد اما با  طه ش�ر با ند  به ن ر ب دتر د ت راه رفت گاه با خود فکر م كرد كه  مرد م به راه افتاد چند س�ا

يمود ايه را  رگتر را ا  خود كند تمام كوه مين ب د   م شد كه چند گام بيشتر بر

دي م شد  ستائيا ن ر نمايا شد مرد م ك ك به كدخدا  ر س�تائيا  كدخدا در انتظار بودند س�ايه ا ا د ب بود ر ر

ا داد مين درا كشيد   ند بر ر  ر ب ت  ت نم توان د  انو  تد  ت باي مان كه به كدخدا رسيد نم توان

ودند ر ا  ا ن ايه هاي كه دي ايه ها خيره مانده بود كوه ردستها كوه اه هنو به د ن

د ديدگاه  د نتيجه
ت شده اين  مريکا كه در اين كتاب  ما ناسای  رات رئيس سا ر  چا م شود ا خا اهات ب اشت مريکا كتاب بنام  هر دهه در 
وهر خودكار يا  يرا  ودند  ار ن ادر به نوشتن  گ به  ا ود  دم  لت  مين خار م شدند به  و  انوردا ا  ت ف است كه 
ما ناسا تصمي گرفت اين مشک را  كند  ا تمام شركتها  6 رئيس سا اشت   در سا  ر نم گ خودنويس بر ر كا ا
هش  ار ي شركت  ر سرمايه گ د  ميليو د د ما   س ا  ماه  وت به همکار كرد سرانجام  هش د تجار  
ه در تمام شراي  ا در سرما شديد گرما شديد  خ ب در ف ير ي  و ا  د كه در تمام شراي  ا لم را ب موف شد 

اب استفاده باشد 
سيه به دستشا رسيد با  اي ر ما ف ر سا راف ا  شن در اين خصو گرفته شد تل نماي شد  مان كه اين محصو ر
ا ا مداد استفاده م كني تمام به گفته  ات در ف ت ا يار خنده دار انجام داده ايد ما چندين سا است برا  اين متن: كار ب
اه در اين مورد را تمرك بر  ت  اشت لت شک طي شد ا  ما ت هش سا را  ماه دفتر  دا رسيد اين تل ت ناسا ب رئيس 

س ها بر ر راه  تمرك كرده بودند رف كرده است ر ر مشک م

رد شاهين  ا در  ر به 
رد تا برای استفاده در مراس  رندگا دربار س نها را به مربی  س  نوا هديه دريافت كرد  ادشاهی د شاهين كوچ به 
ماده شکار است اما نمی دان  مد  گفت كه يکی ا شاهين ها تربيت شده   ادشاه  د  د مربی ن شکار تربيت كند ي ماه ب
ی  و كنجکا رار داده تکا نخورده است اين مو ی شاخه ای  ی برای  يکی افتاده كه ا هما ر ا كه  را ر چه اتفا

تند کدام نتوان ا كند اما هي ر را دربار كاری كنند كه شاهين  شکا  مشا يخت  دستور داد تا  ادشاه را بران
ادشاه  ادا خوبی ا  رد  ا در ر م كنند كه هر كس بتواند ش�اهين را به  ادش�اه دس�تور داد تا به همه مردم ا د  ر ب
ادشاه دستور داد  ا است  ر ا  كی تمام در با در  م ني با چا ادشاه ديد كه شاهين د د  دريافت خواهد كرد  ر ب
رد  ا در ر ست كه شاهين را به  ردند  گفتند ا د شاه  ع را ن ی متوا ر رند درباريا كشا د ا بيا ه گر شاهين را ن ج تا م

تی گر ه اد ونه اين كار را كردی شايد  ردی چ ا در ر رسيد: تو شاهين را به  ادشاه 
ته بود بريدم شاهين فهميد  ی  نش رم كار ساده ای بود من ف شاخه ای را كه شاهين ر ر كه ترسيده بود گفت: سر كشا

ا كرد ر كه با دارد  شر به 
ري … ايما را ب ير  م است برای با رفتن شاخه های  گاهی 

رات ري را به  اه  يا هي دادهايما را می شناسي  يا توانايی ها  است تي  ته ه اب ايما  ير  در به شاخه های  چ
خود داده اي
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كـاخ كرمليـن روسيـه در یـک نگـاه
کو  ی شهر م ته مرك ه
ار ي�ا كرملين  اس�ت 
ده در كرانه  ان ر  كه در 
کو ساخته  د م ی ر ش�ما
دادی كا   ش�د  شام ت
ا اس�ت كا كرملين  كلي
اريد  ن�را مر كه م�ی توا 
م�اری  يادب�ود تاريخی  م
ر ناميد ا چهار  ا سيه م ر
�ا  ديوار  صر چهار كلي
كرملين به هم�راه بر های 
كرملين تشکي يافته  است 
اين كا به منظور اس�کا 
سيه مورد  مهور ر رئيس 
�رار می گي�رد  اس�تفاده 
ديوارهای كرملين  بر ها 

ايای ناهماهن  يائی ساخته شدند  ی س�ا های  تا  توس استادا ايتا در 
ري را در بر   6 ت  متر مربع  �ا ه ای به م ی شک ديوار كرملين محو ل م
اهای مختل  ی ارتفا  در  و كلی اين ديوار  متر  يارد است  می گيرد 
6 متر  خامت ديوار ني بين  تا  مين  ا  تا  متر در نوسا است  ته به نو   ب
ت نو چوب های گوناگو  اركت است كه ا بي رهای كا ا  و برخی تا است ك 
ها  ار  شده بر فر است ش ن ر ن  اركتی ياد درست شده است چنين 
ار  سيصد كيلوگرم   نها يکه يی رن ن دار كه هر ي ا  وس�ترهای 
وديت كا كرملين  ی يکصد  شصت سا مو مين می كنند   رها را ت دارد نور تا
داگانه ا  رانده است اين كا دارای  اتا  يادی را ا س�ر گ ييرات  اين كا ت
ای شخص ا  ی برای ا ن ها رخت كن راهر  اتا های اختصا رها سا مله تا
ايی است كه  ات  اتا هايی برای خدمه فنی اس�ت كرملين  و مملکت اتا مط
کومت  ين  نجا خت می شود در اينجا ايوا مخو  استا سيه به  تمام راه های ر
تاريا  ر کو را تماشا كرد نين ديکتاتوری  ت گرفتن م و ا كرملين  ل كردند نا
ی كرد  ين س ی بود يلت دگرگو سا يکا  ستر ر تکر  را شک داد گورباچ م
ات   وتين در راه به انجام رساند ا ديمير  ات را به انجام برس�اند   ا

ها ت كرد يشرفته  سيه در ردي  كشور  رارداد ر

The best mutual relationship between “I” and “U”
How can you SM  LE without “I”?
How can you be F  Ne without  “I”?
How can you   W  SH  without  “I”?
How can you be   FR  END  without “I”?
“I” am very important, but this “I” can never achieve S  
CCESS without “U”.

شتر گرا
يدا كند  مرد شتر را گ كرده بود سوگند خورد كه اگر شتر را 
ا شتر  يدا شد  س ا مدت شتر  شد   را به ي دره بفر
م كرده باشد گربه ا را به گرد شتر  برا اين كه به سوگند 
ه كرد شخص برا خريد  ر ار برد  برا فر  ت   را به با ب
ش گفت: ي دره  يمت م فر مد  گفت: شتر را به چه  ي 
ا است فور ي دره به مرد داد كه شتر  يمت ار مشتر كه ديد 
ا  ي ا شتر گفت: شتر را با گربه ا كه در گردن  را بخرد اما 
د دره است مشتر گفت:  يمت گربه چهار  ش   است م فر

ده ا در گرد نداشت انی است اگر چنين  شتر ار

كوچهايبود،انمشمعرفت
مردمانشبامرامازهرجهت

سيلآمدكوچهراورياهنكرد
گاهنكرد مردمشراباجهانبي

هرچهردآنكويبودازمعرفت
شستباخودربدسيلبيصفت

ازتمامكوچهتنهايكنفر
نشماندوخودجستازخطر خاندا

رسموراهنيك،هرجابود،هست
ازنهادمردمآنكوچهاست

چونكهردانديشه،تواينگوهناي
حتمدارمبچهيآنكوچهاي
انتخاب مهندس جهانگير عصرآزاد
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ی ا كارفرمايا  ملکرد ب يمانکارا ما ا  چرا برخی ا 
ام خ  ه گرايی در  تند  برای ايجاد ت ی ه نارا

مينه چه تدابيری بايد انديشيد اين 

 تردی�دی در حس�ن نی�ت کارفرمای�ان و 
اه�داف آنه�ا به عن�وان خادمی�ن مملکت 
وج�ود ندارد ولی برای مدیریت صحیح، 
ش�ناخت قوانین، دانش و جس�ارت کافی 
در تصمیم گیری ه�ا الزم اس�ت. مدی�ران 
اجرایی و سازمانهای مجری باید نقدپذیر 
باش�ند و لو از ناحیه بیمانکار و مشاور. 
اگر کس�ی جرات نقد خود را داشته باشد 
و اج�ازه انتقاد را به دیگ�ران بدهد عما 

باعث توسعه محیط کار خود می شود.

مهندس فروغی مطرح كرد:

اخالق حرفه ای بهبود روابط را به همراه دارد

و  � �د  اهوا  م ی متو �ا فر ر دا مهن�دس 
ير  ی   �ه ای خصو ب اس�ت اين بني�اد موس بني�اد 
و  يی تجربيات م ی دارد با ه اف ی است كه س انتفا
ی ا  ی درست ياری رساند مهندس فر را در تصمي س�ا
ی خود ابرا خوش�نودی می كند   تما رفه ای  ا ندگی 
ار است  ندگی كند اميد باره  رار باشد د د اس�ت اگر  ت م
يمايد  خوشيهای  ب �ير را با همه س�ختيها  د همين م
تی كه  دردانی ا فر من تشکر   بادگرا  يام  ماهنامه 
ارت نير در  ب  ه امور  ر  توس ا ساب مديريت  م
طه نظر  ت تا ن ت ايشا نش ح ای  رار دادند  اختيار ما 
ويا شود  يمانکارا  ت  ائ  مشک ايشا را در مورد م
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يه ها   لير هم�ه تو چ�را 
صات  نا در منا اده�ا هم انت
رار  يمت مدنظر  ايين ترين  ما 
وانين  ي�ا ايراد در  می گيرد 
راه را برای چني�ن امری هموار 

كرده است

ه اند  فش�ار برای  ر ی اختص�ا يافته به  مناب�ع ما
يا  ياد است اين امر ا كجا نشات می گيرد   ه  ر اتمام 

ه باشد ی برای توس می تواند سا  كاری منط

هیچ جا در ضوابط یا قانون ما درج نش�ده 
اس�ت که پایین ترین قیمت باید برنده شود 
بلکه نوشته شده باید مناسبت ترین قیمت 
مدنظر قرار گیرد. قبل از انقاب مناسب ترین 
قیمت قابل استخراج بود اما بعد از انقاب به 
دلیل توس�عه س�رمایه گذاری و منابع مالی 
کش�ور، ساز و کار س�ابق تغییر کرد. برای 
تش�خیص این مس�ئله که قیمت پیشنهادی 
مناس�ب ترین قیمت هس�ت یا ن�ه، دانش و 
جسارت کافی الزم است تا کسی که تصمیم 
می گیرد قدرت پاسخگویی به دالیل تصمیم 
خود را داش�ته باشد، اما متاسفانه این نکته 

عموما و کمتر رعایت نمی شود.
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ت�ی ا  اههای د تم�ردا  دس�ت مدتهاس�ت ك�ه د
ه ه�ا س�خن  ر در  �ی  بخ� خصو اری  س�رمايه گ
ی  يا بخ خصو ا س�وا اينجاس�ت كه  می گويند 

ی كافی برای چنين امری را دارد  بنيه ما

يمانکار   ام� خ ميا  به نظر ش�ما راهکاری برای ت
ي  اس تو ت بود  ورت م ود دارد در  كارفرما 

دهيد

يمانکارا   ي�ت  ود  فکر می كني�د راهی ب�رای به
ود دارد را  مشا

�ود می تواند برای  واني�ن مو يا 
اب  ام  نظ� دهی به ر ايج�اد ت

يمانکار  كارفرما  گره گشا باشد

 این که بخش خصوصی سرمایه بیاورد 
ب�ه این معن�ا نیس�ت که ش�اغان این 
بخ�ش پولی را در گنجه پنهان کرده اند 
و اکن�ون باید آن را بیرون بیاورند. در 
واق�ع منظ�ور حضور این ش�رکتها در 
عرصه س�ازندگی به پش�توانه اعتبار 
آنها است. اعتباری که در نتیجه حاصل 
س�الها تجربه اندوزی و تاش مس�تمر 
به دس�ت آمده است و طبعا این اعتبار 
باید به رس�میت شناخته شود و مورد 

احترام و پشتیبانی قرار گیرد. 

بای�د نهاد دیگری وجود داش�ته باش�د 
که اعتبار بخش خصوصی را تضمین 
کن�د که ام�روزه همی�ن بخش اش�کال 
دارد. بانکه�ای ما به خودی خود منابع 
مالی اندک�ی دارند و به تنهایی قادر به 

پشتیبانی از طرحهای بزرگ نیستند.
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Sosoljip

 " "

polyurea

"

"

ختمان
تسا

صنع ر
خبا ا

بزرگراه کنار گذر جنوبی بومهن افتتاح شد

دستور مقام معظم رهبری  به مهندس  نیکزاد

ایران ششمین نرخ تورم بزرگ دنیا را دارد

خانه ای که به جای مصرف، انرژی تولید می کند
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ده پیشنهاد 43 اقتصاددان ایرانی برای گذر از بحران

محیط بازدارنده کسب و کار

پیشنهادهایی برای تغییر وضع موجود

ی ابراهيمی  تصاد رس�يده است: دكتر ت ای اين اس�تادا ا اين نامه به ام
لی بخشی  طف اد بختياری دكتر  ری دكتر  ه اك مت ا ری دكتر ن سا
�ن  ي بين دكتر  ها مير  ور  ميد بهمن  ا دكتر  ا مه ب دكتر فا
ی چينی چيا  هرمی مرت تحصيلی دكتر مهدی تکيه دكتر محمد مهدی 
فر خيرخواها  �ينی دكتر محمود ختائی دكتر  دكتر سيد محمد 
ين ساسا  ح دا ن رنانی دكتر محمود دانشور كاخکی دكتر  دكتر مح
در دكتر  ی س�يد دكتر محمد س�تاری فر دكتر بهرام س�حابی محمدت

ين  رستو شجری دكتر مصطفی شري دكتر  هوشن شجری دكتر 
اهری  ه  دا ائی دكتر  ن  ی تهرانی دكتر  اد لی  ی دكتر  اد
صاری دكتر  اس  ی دكت�ر  ري ده ت �ين  ی دكتر  ا ا  دكتر ر
لی  اسمی دكتر  رسو  دا نفری دكتر  �ن  اده  ماد مصطفی 
وی  اس مرت ی كيانمهر دكتر سيدابوا هرا كريمی محمد ری دكتر  ن
ائی  ه مير جت ا ن مصطفوی دكتر سيد مهدی مصطفوی  سيدمحمد

نو ری  دكتر بهر هادی  ا نا لير لی منص دكتر  دا دكتر 

ختمان
تسا

صنع ر
خبا د كرده بودند در ا و گوش ار را به م يان لمی   ير يامد سياس�ت های  دد  ار های مت ش�ته با انتشار گ تصاددانا كش�ور كه در س�ا های گ  نفر ا ا

تصاد كشور نوشته  همه انديشمندا كشور را به مشاركت فکری  ر نامه ای سرگشاده در باب شراي كنونی ا ت ده بار دي مر د يمانده ا  ين ماه های با ا
نها نام افرادی چو دكتر  تصاد كه در ميا  اد اين اساتيد ا ت به ا تصاد ار دنيای ا وت كرده اند به گ يت دشوار كنونی د ويی برای بر رفت ا  در چاره 
هت  ه در  شته به هي  م سياست های گ ري ني به چش می خورد تدا ده ت ين   نو  دكتر  هاد  �ن  رنان دكتر بهر محمد    س�تار فر دكتر مح
كر می شوند  تصاددانا مت اين ا دام كنند شته  كنونی ا يکردهای گ ری اساسی در ر ن و ارشد نظام بايد به با ت  ا اين ر م منافع نظام  ملت ايرا ني
ت   من برشمرد مشک تصاد  كور اساتيد ا ی  سياسی منجر شود در نامه م تما ات ا ار يت در درا مدت به ت ود دارد كه استمرار اين  كه بي  

لی ارائه داده اند يت ف يت  بر رفت ا  ود  يشنهاد ني به منظور به ی كشور در شراي كنونی   ي ر چا های 
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كارنامه انجمن ش�ركتهاي س�اختماني
 در                                                                                                               س����ال 91

اشاره:
م بخشيد   رفه ا خوي را با شتاب بيشتر تدا نف   يتها  ا انجمن ش�ركتها ساختمان در س�ا  ف
ا امور ساخت   ينف يرب   مانها  نهادها  يار با سا ات ب به مکات ت ت م برا بررس  بر رفت ا مشک
ور  ات با  ل گردها همايشها   تها مي شت نش ت ساختما سا انجام داد در  سا كه گ ن ه  و سا 
ت داشته است  در  ار م يار ا موارد  ام  تام در ب ار شد اين ت يمانکار برگ رفه مندا بخ مهندسی 
بادگرا  يام  هت ا خوانندگا گرام ماهنامه  نها نمودار خواهد ش�د  اره ا ا  ت  ار م دي ني  ينده ن
ير ارائه  شت به شر  يتها انجمن در سا كه گ ا نوا كارنامه ف بخش ا ت ها  كوش های انجام شده را با 

می دهد
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ت كام تر نمايا شود   ه انجام شده م توان ن د است هر  ت يو انتشارات م كمي
ا دست يار درا شده ما را به سمت خود  ي ورت تح م يابد كه شما  اين در
نده خوي  نده  سا هارنظرها ار ت  ا ا به گرم بفشاريد  با ارسا مطا م

ربار شد اين نشريه يار رسانيد ما را در 

گزارش عملکرد یکساله نشریه پيام آبادگران

8

ار  نائ گ �ا  ميدر در ابت�دای هماي� مهندس 

�رخی دبير  ر گل لی ا خود را به نيابت ا مهندس 
كنفران�س

ردازند ت طل پيمانکاران جریمه ب •كارفرمایان دولتی ه  باید در ازای دیركرد پردا

صوصی ش  •افزایش رشد و توسعه اقتصادی با اعتماد به ب

• صنعت احدا یکی از مه ترین عوام  موثر در رسيدن به تمدن صنعتي

اري ها  ای  دولت در پایان واگ • بازبينی و

ر شد  دا  ت ا ی صن م ران ب ا و کن   در 

ی كشور    ه ای بخ خصو يداد توس� رگترين ر نوا ب دا ايرا به  ت ا ن مللی  س�ومين كنفرانس بين ا

اری كارگاه های تخصصی  ار شد برگ ي تهرا برگ م مللی هت ا اری در مرك همايش�های بين ا رماه س�ا   

ا  گاری ف رد راهی برای سا �ت های بين تش�کلی فراه  ت تخصصی  كاربردی ايجاد نش ا كاربردی ارائه م

يد  ا تو ردهای ف ی برای ارائه دستا ان ر  اه ب ايی نمايش ود بر ور ا دش�واری های مو ود   با ش�راي مو

دا  ت ا ن ر  ده تش�ک ب مله برنامه های اين كنفرانس بود كه با همياری ش�ان دا ا  ت ا ن  خدمت در 

نين مجلس  تی  هم ی با بخ د ام هر چه بيشتر بخ خصو يمانکارا ت و  ات م رداخت مطا ار شد  برگ

های كليدی مورد بح   و مله مو ه ای كش�ور ا  ت توس� ن ی   ی بخ خصو ي ر ت  برای رفع مش�ک

مطر شده در اين هماي بود 

6
6

در اي�ن دي�دار مهن�دس منوچه�ر ملکيانی ف�رد رئيس 

هي�ات مدي�ره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی خطاب به 

رئيس مجمع تش�خيص مصلحت نظام گف�ت: 

آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی عنوان کرد 

ريشه تمام مشكالت كشور
 روحيه افراط و تفريط است
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گزارش كميسيون اقتصادی و بانکها
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�ور  وي�ت ب�ا  �يو   كمي
ور  اي�ا مهندس  ا خ�ود  ا
اد  ص�ر  مهن�دس  ی  ش�يرا
و س�ا  ر در  ار  مهندس 
ش�ده  �ا  ار درخواس�تهای   
ويت در  �يو  ب�رای  به كمي
را  انجمن ش�ركتهای س�اختمانی 
ي  بررس�ی نم�ود  ش�ركتهای 
�يو  كمي در  بررس�ی  ا  �س 
ويتشا توس� هيات مديره 
رار  محت�رم مورد تاييد  تصوي 

گرفت

گزارش ساليانه 
كميسيون عضویت
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دي ا با شاخصهای ت  درارت

•

•

•

يمانکاری راردادهای  سری در  ينه های با  بررسی ه

HSE

کن مهر  بررسی نر ساختمانهای م

ي های فهرست های بها نا

ری  انجام خدمات دا

EPC

EPC

راهکارهای بر رفت راردادی  ت  بررسی مشک

گزارش كميسيون فنی

ت ابراهي ش�ري
ی  بتون را مجيد ش�ي بهائ�ی دكت�ر گ ر يحي�ی خا �ار   � ح�ی كا ا ا ل�ی تاه  بهم�ن دادما
اده   رگ� � اير ب �ا هميری افش�ين  ل� محم�ود ر ی  ل�ی ر ا يوس�فيا  اه�ری ش� �ا   ا

ی ور ناهيد ش�و ا ش�فيع  مر
يريا ين د امير  امی  ا  د ر رهام مو ر  شوتن هوش�ن  س  س�ير

ا ان ا فر لير دانی محمد تکلی  ين ي  
دي  شاخصهای ت

يمانکاری راردادهای  سری در  ينه های با  بررسی ه
کن مهر راردادهای م  بررسی نر  

های فهرست های  بها  ي نا  
ری  انجام خدمات دا

دي  EPC د رشراي كنونی  د ت راردادهای فا ی در  6 بررسی  راهکارهای ا
راردادی  راهکارهای بر رفت ت   بررسی مشک

رده های ساختمانی  ارائه نظرات يو ملی استاندارد مهندسی ساختما   مصا  فر سيه كمي ات ا ل  مشاركت در 
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راردادی       ت  مشک

دم  يه ن�ر مصا  خدم�ات   اي� ب�ی ر اف
را  با نر  �  ا مين مصا ينه های ت ي� ه تط

رارداد

 

ع  تخصيص كافی رداخت بمو دم 

دي وش شاخصهای ت دم 

تی ی  د يمانکارا خصو شراي نابرابر 

رداخت  ي  راردادهای بد  اد  ان

ی  ا ير  رد  بر

ود فهرست بها به ر ن

واب  بخشنامه ها توس كارفرمايا ايت  دم ر

يت كارفرما

ه  ر يشرفت  ار با  ت مين ا دم تناس ت

ار ت مين ا هت ت رائی  مانت ا ود  دم 

يشنهادی   راهکارهای 

دي �ير ش�اخصهای س�ه ماهه  ت انه اس�ت ا م يمت ها ر اي  ن�د اف  ر
م گردد ا يد  حي رسيد شاخصهای ماهانه تو رداخت   نمی شود به ر 

ه  اب تو اي  م  با اف م كليدی   ا هت  ا ت   تفا رداخت مابه ا  
ت   ی د ررات ما انو تنظي بخش�ی ا م مين مصا ا مح ماده        ت

يمانکار  اب  ينه با نرخهای نرخنامه به  منظور نمود ه
م شاخصها  اب تا ا ح لی ا ت  تفا رداخت مابه ا  

يمانکار ينه به  � ه رداخت ا يي�د كارفرما   ع تهيه مورد ت رف�ی مرا   م
ه شود فر محاس دي  م در شاخصهای ت يمت اين ا  

ته به ار  اب م   ت نر ار  ريا در مورد تهيه ا تفا رداخت مابه ا  
ييرات نر ار باشد ات تابع ت ات  تجهي يمت خريد تاسي   

م  در  نر ا ات توس كارفرما خريداری  ات  تاسي ت تجهي ي   باتنظي 
رداخت  يشنهاد به ار  فر شود  يا  نر خريد را با نر ر  ه شاخصها  محاس

نمايند
يد م  رارداد ب م در  ي بينی  تی  ه های  ر  در 

ديد رارداد های  ا د  يشنهاد  ان   

با  ام بانکی  ت  هي كارفرما  امکا استفاده ا ت نامه بين بان   با تنظي تواف
را مشاركت  فراه گردد ی بان  نه سود ا ا رداخت سود 

ی  استفاده ا شاخصهای بان مرك
طع ابتدای  يمت  های ر ا م ه به ش�راي  ی كرد ش�اخص ها با تو ا   

سا 

نوا  رار دادهای با س مشخص ب تی در  يمانکارا د دم مش�ار  ام   ا
ا تا س  ميليارد ريا  م

صات  اری منا انو برگ واب  ايت  ام به ر  ا
ا داشته باشند واب يک تی  ی  د  شركتهای بخ خصو

صه  اری های خار ا منا اگ   
تی  يمانکارا د ير يا راهکار های مشابه برای ه ترا كرد  ري ت ما   ا

ی  با بخ خصو

د بر اس�اس ش�راي  ا  در و  به مي د م رداخت در  ي  رداخت   
يرب ع مصوبات  يما   به ت مومی 

ی  ا يمت  يين  ت صه  ي تر  ا انجام  منا ات د ام به انجام مطا  ا

د فهرست بها  يشنهادی انجمن با انجام ن يشنهاد استفاده ا فهرست بهای 

ي شخصی  ما س دم ا ايت بخشنامه ها   ام ر يشنهاد ا  

ام به استفاده ا  ين شود  يا ا يت كارفرما تد وابطی برای تش�خيص    
ه بندی شده  ام چهاررت خدمات 

ی  در شود رارداد برای خريدهای خار ر در  ی  ار  ار ت  ا
ه   ر ندی مصوب  مان يش�رفت برنامه  ار متناس با  ت مين ا ت به ت �  ن

دام شود  رارداد ا شراي 

يد  ات  مين تجهي ه های دارای ت �ر ی در  ی  ار  مطاب� ردي�  ترا  ريا
شود
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ايانی سخن 

و  در  م گردد  ا �اری مطاب راهکارهای  ردي�    رارداده�ای   در 
رهي شود  راردادها  اد اين گونه  ر كشور ا ان ا شراي 

م شاخصهای ماهانه  ا دي سريع  ی با ت دين مين ن  ت

رداخت  يمانکار با  ورت درخواس�ت  مومی فيدي در   مش�ابه ش�راي 
يمانکار ی به توس  مين ما ارت  ت خ

دام شده است انو ا ت به ا   ن

ما های  نها در  يير  دم امکا  ت وانين   ر بود  يين مدت مناس برای مو  ت
كوتاه 

ی نامه شماره  مور    يش�نهادی انجمن كه   مصوب نمود ر 
  ارائه شده است

طو يمت م مع   راردادهای سر  ت  مشک

ييرات نر ار اری  به حا ت ت دم انجام فر ا

رداختها خير در  ت

ده يات بر ار اف انو  ما ت  مشک

وانين واب   ات  دم 

افی ينه های ا يما   ه ييرات مدت  ت

رداخت  ي نويس بخشنامه  و  امات م ات با م رايی  مکات دی ارائه راهکارهای ا دامات ب ي اينکه در ا تو
ی  نظارت  نت محترم برنامه ري ا 6 مور به م ی نامه شماره  ت نر مصا تنظي   تفا مابه ا

مهوری ارسا شده است ردی رياست  راه
يو را ياری نمودند  مرات  ات  كمي ل ور  همفکری در  �يو كه با  ای محترم كمي  بدينوس�يله ا ا

ت مديره  دبير  محترم انجمن ديد ني با هدايات هي م می دارد اميد دارد كه در سا  دردانی خود را ا  تشکر  
ن باشند ای محترم  هت استفاده همکارا  ا  منش خدمات مفيد 
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ing cash gifts to relatives is forming a part of 
Iranian cultural, collective behaviors of vari-
ous cultural, ethnic and lingual groups.  If they 
receive their delayed payments, they will be 
able to play a role in Nowruz rituals.  Natural-
ly, cultural behaviors have a root in historical 
memory and it imposes a double pressure, be-
cause these kinds of behaviors build the social 
identity and the nature of nations.  The social 
role of individuals will find meaning, if the po-
sition of an individual could be fulfilled in the 
society by performing it. 
In such a condition, the managers of project-
oriented companies are facing financial bottle-
necks with the beginning of Nowruz feasts 
and rituals. They are under pressure from two 
sides. They must meet the expectation of their 
own families and at the same time the expec-
tation of the broader families of their human 
forces who are working in the projects, those 
who are looking forward to receive their pay-
ments. 
On the other side, the chain of supply who are 
the creditors of this type of contractors of de-
velopmental projects bring the contract admin-
istrators under intensive pressure and it seems 
that the contractors of developmental projects, 
in the first front line of job and social groups 
of this society are in the hardest and most dif-
ficult situation at the end of the fiscal year and 
start of spring. 

The lack of payment of the financial statements 
to this layer of society , who are building the 
infrastructure of the society , has imposed 
multilateral pressures on them . At the same 
time, banks as one of the chains of supply , has 
increased the interest of the paid loan in form 
of compound interest for two and half times . 
This issue also endangers the work life of con-
tractors and their relatives and put  them  ex-
posed to the risk of confiscation of their assets. 

This dilemma distorts the beauty of spring and 
glorious rites of Nowruz. 
Let’s free this social group from these con-
cerns. This group of society has no goal in 
mind but to enhance and promote their be-
loved country. They are the people who are 
working to develop infrastructures in various 
situations including an exhaustive hot air of 48 
degrees and 98 humidity rates and in a cold 
weather below 30 degrees in mountainous and 
cold regions.  Let’s these layers of society wel-
come the spring hands in hands of other Ira-
nian people and enjoy spring festivals.  It is a 
pity if part of learned forces at the threshold 
of New Year experience nervous pressures in 
connection with their financial claims through 
libertines of governmental offices and think 
about future problems without any result. 
Let’s appreciate these civilization-building 
pioneers. They are the humble social capitals 
of this territory and they intend to build and 
promote their country. Let’s them to start the 
beautiful spring without any stress and en-
joy the beauties of the nature and forget the 
months of hard working. It is not fair to deal 
in such a way with the technical and engineer-
ing individuals at the end of the year. It is not 
an exaggeration if the Bassij-like people in the 
area of engineering say to their statesmen “we 
are also part of people and deserve to be treat-
ed better”. Let’s extend the joy and happiness 
of spring and Nowruz by solving the problems 
of the contractors of developmental projects.    
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Spring arrives and the joy and passion of the 
nature finds a beautiful link with the society.  
The affection and devotion increase.  People 
give an aesthetic combination of spring on in-
ner fragrance with the external new garments.  
Love and friendship reaches to its climax. Hu-
man wishes if the spring could continue forev-
er and humane communication could continue 
in such a dynamic form in life and social entity 
and create a new world with amazing beauties.
Springs speaks in a sweet language of the old 
memories.  It calls us to put on new garments, 
to seek new thinks and find a new awareness, 
to throw out the old clothes from the body of 
our ideas and put on a new clothes with colors 
indicating the rainbow of special manifesta-
tions of spring and become a human to add the 
companions’ happiness. Let’s associate our 
ideas with the color of spring and give it fresh-
ness.  Along with the breeze of spring which 
combs the hairs of green lands and sings the 
song of kindness, let’s start joy and perform 
the rituals of Nowruz , in a higher quality in 

our land. 
Springs comes and gives the good news that 
the winter had passed and plains are full of 
flowers . Let’s throw away all possible unkind-
ness and create a balance between the affec-
tion and the moon in a pleasant space of the 
nature and manifest it in our social and human 
domains. 
Springs comes and asks us upon which stan-
dards have we coordinated ourselves with it 
and asks us if we have manifested empathy 
and the green spirit of spring in all behav-
ioral and social scenes. Spring asks us to be 
new in attitudes, vision and behavior, just like 
spring and extend our affectionate feelings 
to everybody generously.  Springs asks us to 
make efforts to pass the winter of difficulties 
and bring about hope and achieve spring rains. 
Spring festival has a philosophy in it which is 
learning and admiring. It teaches us that being 
resistant against coldness, will lead to spring 
and we have to face challenges to achieve it. 
When there are two ways available to reach 
a destination, engineers find another way or 
build a third way. Having such an assumption, 
all challenges can be overcome. 
The year is passing. Perhaps when you are 
reading these words, the New Year has already 
started and you have received its fragrance. 
However, engineers who are contractors of de-
velopmental projects have experienced a hard 
year. They have faced many difficulties. The 
year is coming to an end, but still the claims 
of many contractors have not been paid. These 
types of mangers are facing a great part of hu-
man resources who are working in their proj-
ects, those who are in fact their large families.  
They are waiting to receive their salaries. Most 
of the labor forces in developmental projects 
stick to performing the Iranian New Year ritu-
als and consider it a vital obligation and some-
thing connected with their reputation.
In particular, purchasing new garments, giv-

Nowruz Editorial 
Let’s publicize the joy of new spring by solving the 
problems of the contractors of developmental projects 
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يوند  ه  ام ت با  ي بهار م رس�د ا راه شور  نش�ا 
شت ها بيشتر م شود  نتر  گ ا م يابد مهربان ها اف ي
ن  وش� بير ن را با نو ت در را مردم�ا همراه ب�ا بهار 
س�ت به  ش�  د اش�ناخت م بخش�ند  ي  � تلفي
ر م كن�د كا به�ارا  �ا  ا خوي� م رس�د ان
تمر  ويش م ان با چنين  ات ان ا هميش� بود  ارت
ر دنياي  فرينش تما  ت ا ت  ه ي تره ها  بر گ
را م بود بهار با  فرين در كنش اي ها ش�ور ي نوين با 
بان ش�يرين ا يادگارهاي ديرين با ما سخن م گويد ما 
گاه فرا م خواند  وي نوخواه  نو وش� نو را به نو
ي  امه  كهن را ا تن انديش� خوي بر س�ا تا 
ه�ا  تدا كننده  ي� كه رن ي نو بر تن اندا  ش�و
�ا كه  ن ه به�ارا باش�د  ي� لوه ه�ا  ين كم�ا  رن
يارا يک�د  ه محف گردد  م ي�ارا   ا ب نش�ا ا ف
گ  ني  تا بيايي انديش�ه ها خوي را رن ا بهارا 
�ي بهارا  ا كني همراه با ترن ن ه  ي� ت را  �را  
ند  ترانه  مهربان  ارا را ش�انه م  ه  وا س� كه گي
ا كني  در  �د  مه م كند ما ني  م را م خوان�د  
ر  گا را  ا سور  سر شن نور يين  سما مو 
تر  يار  كيفيت با ت ب ترده با د م گ ه  گ در ب س

نين اندا كني  اهها خوي  ت ي در 
حرا  شت   �تا گ م ده م دهد كه  بهار م رس�د  م
�تا سرد ها   م ت بياييد ما ني   دش�ت به گ نش
اري  شت سر ب تما را  ك مهر ها  يا ب مهر ها ا
ت  ي  � و  د ا مط �اد مهر  ماه را در ف  ت
ه  ي لوه ا  ان خوي  تما  ان اب ا ه ها ر و در 

بخشي
يارها  شاخصه ها  د با م رسد تا چه  بهار م رسد  ا ما م 
ين كما ي رن  بهار خود راهماهن ساخته اي  ك رن
امت رفتار خوي سرانداخته اي  م گويد  ه ها  را در اندا
تما  ه ها رفتار  ا ر يا ر س بهار را در تمام 
لور  متجل كرده اي بهار ا ما م خواهد كه با  خوي مت
رش بينش   ه ها ن و س� به  ما ني در تمام  ت
رفتار خود نو نوار شوي چو بهار شوي شور  شيداي  
ي   ا سا ان هم مهر  مهربان را ب هي چش داشت ار
ي بهار با ما سخن م گويد كه ت   گير  ش با نرد 
تان  م ت  ر ا گريوه ها س�خت  دشوار مشک برا گ
رخ� امي�د به دس�تياب به هدفه�ا بار  رم�  را 
فه ا در خوي دارد كه ه  بهاران است چشن بهارا فل
مت  ا موختن  ه س�تودن اس�ت   اين است كه م
طو  نيت م مهرير سرد دشوار ها با كاربرد  در برابر 
به هد ب ش سرانجام بهار در  خواهد داشت  ما 

�تي مهندسا  يتها ه ا ير  ناگري ا چا با اين  ناگ
ر  ود باشد يا راه دي صد مو اگر د راه برا رسيد به م
خش  اره توان ند با اين گ م يابند  يا راه س�وم م س�ا

دشوارها سرك  شدن است 
ه  مان كه شما به مطا ر است  شايد  ا گ سا كه در 
طر  يده  نور دميده باشد   يد س� ردا اين نوشتار م 
ا ش�ما رسيده باش�د  سا سخت بر   به مش�ام 
يمانکارا  شت   مران گ ه ها  ر يمانکار  مهندس�ا 
ايا  ه بودند  يار موا مران با دشواريها ب ه ها  ر
يمانکارا هنو  �يار ا  ات ب دي است  مطا س�ا ن
رگ ا  ي مديرا با بخ ب رداخت نش�ده اس�ت اين 
تند كه  بر ه ه ها  خود ر ر �ان ش�ا در  منابع ان
نها برا  نا را تشکي م دهند  ترده  ر  گ خانواده ب
يرا  حظه ش�مار م كنند  ايا خوي  و  م دريافت 
يد  مران خود را م ه ها  ر ها كار شا در  ريت نير اك
يينها نور م دانند  انجام   ي سنتها   را د به ا
امه نو   ه تهيه  ي يت م شمارند به  ي ام   را امر ا
دي  ندا ن يدانه برا خانواده  برخ ا خويشا هديه  
تما  ه ها ا � گر م ي� ا رفتارها فرهن  
بان ايرا را تشکي م دهد كه با تح  ومها فرهن  
يينها نور برا  � را در  ه ايفا ن و دريافتها م
ع رفتارها فرهن ريشه در  ط د با ير م سا نها امکا 
يرا  د  ارد م سا ف را  ا افظه تاريخ دارد  فش�ار م
تما  ش�اكله  ماهيت ملتها را  ونه رفتارها هويت ا اين

بيائيم با حل مشكل پيمانكاران پروژه هاي عمراني

 شادماني نوبهاران را همگاني سازيم
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ام رفتارها  تما افراد با انجام بهن ند  ن ا م س�ا
اه محو  مح  اي اه   اي نا  مفهوم م يابد   يين م

ري م گردد را  ت تما با ا فرد در ا
ه محور  ر در چنين شرايط اس�ت كه مديرا شركتها 
ناها  يينها ن�ور س�خت در تن ش�نها   ا  ب�ا 
من اينکه  س�و در فشار م باش�ند  �تند ا د ما ه
ند با  رد سا �ت بر انتظارات خانوادگ خوي را م باي
ه ها  ر �ان شا در  ها ان �تره تر ا نير خانواده گ
كيد  برا دريافت  ات خوي ت �تند كه بر مطا ه ه موا
مين ني  نجيره ها ت حظه ش�مار م كنند ا سوي   
مران  ه ها  ر يمان�کارا  ه ا  �کارا اين گ�ر ل كه 
رار م دهند  يما را تحت فشار  م باشند شديدا  مجريا 
دم  مران در خ م ه ها  ر يمانکارا   به نظر م رسد 
ايا  ه باشند كه در  ام تما اين  ل  ا ه ها ش� گر
سا ما كه شر بهارا را تدا م كند در سخت ترين 

رار م گيرند مان خود   دشوارترين شراي 
ه سخت كو  يتها ارسا اين گر ورت  رداخت  دم 
ه ا  يرساختها توس ر كه تمد سا  ساخت  ش  ت
وب م شود فشارها  نها مح ان  هدفها تخصص  ان
نوا  د  بانکها ني به  ارد م س�ا نها  ه ا را بر  ان چند
رداخت را با بهره  ام  مين كه  نجيره ها ت ر ا  يک� دي
اي م دهد به  براب�ر اف ر د س�ا  ني به د مرك� 
نها را در  شنايا  يمانکار  خويشا   �ت  ور كه ه
رار م گيرد اين م ني ا  ر تهديد  مصادره اموا  م
يينها بشکوه  اي ها بهارا   ي ر موارد است كه  دي
گونه م بخش�د بيايي اين  ا لوه ا  نها  د  ن�ور را در ن
ت  سربلند  سرفرا  تما را كه هدف  ا ه ا گر

ه  ي ندارند  در گرما توا فرسا با  در ميهن 
ه ا  يرساختها توس د به ساخت  سا   شر  در
�ه در منا  در ي�ر  هم�ت م گمارن�د  در س�رما 
ه ها  سامانه ها تمدن  تان  سردسير به ايجاد سا كوه
نها  اري  ي ب ر سا ه هاي د د ند ا چنين د ردا م 
وي نور باس�تان دس�ت در  ي نو بهاران   ني ب�ا ر
يشوا بهارا  نور بشتابند  دس�ت تمام مردم ايرا به 
ي اس�ت كه  ت برند  ش�نها نور  يينه�ا    ا 
يد  ستانه بهارا   اين بخ ا كوشندگا دانش مرد در 
ص برا  ران  اس�ترس  فشار  نور در ت  تاب  ن
ي اداره ها  ي در  بيرنتها  ات خوي در  دريافت مطا
ت سرگردا ش�وند  بد  نتيجه گير  مانها د  س�ا
را  ي ر بينديشند  د ن ا  گيريها به دش�واريها 
ا تمد سا را ار نهي  يشاهن ينده باشند بيايي اين 
تما  نها سرمايه ها ا در نش�اني كه  در بداني  در 
�تند كه م خواهند دس�ت در  �ا اين مر  بوم ه ب اد
اري  باد ب دست ه دهند به مهر ميهن خوي را كنند 
ندا اين مر  بوم بد استرس   نها ني چو ساير شهر
اي ها  ي ا  نور باشند  ا  ي گر بهار  ا ص  فشار 
ت ها  ت برند  خ ه در چنين فراگرد  ام ت   ي
ونه برخورد  رند اين ماهها مرارت  كار دشوار را ا تن بدر 
ايا س�ا شر انصا  �انها فن  مهندس� در  با ان
ه ها  و يجيا  ت كه اين  ب ا ني ت اين گفته ا گ ني
خ�دا را ما ه  ويند كه  تمردا ب مهندس� كش�ور با د
ا  ني كه بر ما ر ته برخوردهاي بهتر ا  مردماني  شاي
ت  يد  بهار را با  مشک م شود بياييد ش�ادمانيها 

ي ان سا مران هم ه ها  ر يمانکارا 

ن�وروز را ك�ه يادگار فاخر و ماندگار نياكان ماس�ت گرامي مي داريم و فرار رس�يدن بهار 
را با زيباترين، پاياترين و برترين س�رودها و درودها پيشكش مردمان ايران زمين و جامعه 

مهندسي تمدن آفرين كشورمان مي نمائيم.
ب�راي همگان، لبي خندان، دلي ش�ادان و روزگاري ش�كوفان با رون�دي دلخواه و دلنواز 

همراه با دل انگيزترين چشم انداز، از خداوند بزرگ خواهانيم.
بهترين ها،  ارزنده ترين ها، سازنده ترين ها و برترين ها را

 برايتان آرزومنديم.

ش�اد زي، دير زي و آزادا
جش�ن نوروزتان بهين بادا

                       انجمن شركتهاي ساختماني
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ی با  �اری رئيس شورای هماهن واد خوان �ه مهندس  ل در ابتدای اين 
ه ای  كر ساب دا به  ت ا ن دم به مديرا ارش�د انجمنهای  گفتن خيرم
متی رياست نهاد  ای مهندس ر رداخت  ا  ی  ا تشکي شورای هماهن
ميمانه تش�کر كرد  ي همکاری  ام  دكتر مصطفوی دبير اين نهاد به د ت

د:  اف�

ن  رفه ای كش�ور در سا نفی  ی تش�کلهای مهندس�ی  ه   بهمن گردهمايی مديرا ارش�د ش�ورای هماهن ر سه ش�ن
يمانکارا  را  يت بحرانی مش�ا و اين گردهمايی بررسی  ار ش�د مو همايش�های انجمن ش�ركتهای س�اختمانی برگ
ات كارها  خدمات انجام ش�ده  �دم دريافت مطا يمتها   ييرات ش�ديد  لت ت مرانی كش�ور به  ه�ای  ر ندگا   س�ا

ايا ان  �ای  رار ا بادگرا با اس�ت د  می  س�ر مهوری اس� د  ر مجيد س�ر ياتی چند ا  ت  د ا ت  ب�ود كه ب
ای ارشد شورای  د ا سخنرانی ا ه رسميت يافت ب ل اه  اي اری در  مدی  مهندس خوان  دكتر مصطفوی مهندس فخر
ی تشکلها  ه مديرا ارشد تشکلهای شورای هماهن ي نوا ميهما  به  خوندی  اس  ی مديرا تشکلها  دكتر  هماهن

رداختند نی  مرانی  راههای بر رفت به راي ه های  ر ی دست اندركارا  ت فرار ائ  مشک يرامو م اد نظر  با ت

با همکاری صمیمانه همکاران ما در 
سازمان برنامه شاخص های تعدیل 
6 ماهه اول منتشر شد. امروز اینجا 
هس�تیم تا دوب�اره در مورد تغییر 
قیمتهای ناش�ی از  تحری�م و ارز و 
نب�ود پ�ول و تخصی�ص اعتبار به 

چاره اندیشی بپردازیم.

 در نشس���������ت مديران ارشد تشكلها  مط����رح شد 
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د ا  ه بود ب ل با اين  مهندس منوچهر ملکيانی فرد  رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی كه مي
نوا كرد: ري گفت  ی كشور ت ا فرينا  اين كه ر مهندس را به كار

 ش�رایط عموم�ی پیم�ان جدی�د، ش�رایط 
عادالنه ای است که با وجود آن هم پیمانکار و 
هم کارفرما و مجری طرح پیشرفت می کنند. 
در حالی که با شرایط عمومی پیمان حاضر، 
هر که بیش�تر کار کند ضعیف تر می شود. 
درخواس�ت ما از اعضای س�ازمان مدیریت 
این است که نگذارند حاصل دو سال زحمت 
وتو ش�ود ع�اوه بر ای�ن ما بای�د درباره 
تعیین تلکیف طرحها پافشاری کنیم چون 
این امر جزو واجبات ما است. باید افزایش 

قیمتها نیز جبران شود

شرایط دش�وار نباید ما را 
از اصاح بسترهای موجود 
غافل کند. تش�کلها هم باید 
ب�ه یاری س�ازمان مدیریت 
ص�ورت  در  ت�ا  بش�تابند 
ش�رایط  بهب�ود  و  تغیی�ر 
بستر مناسبی برای فعالت 

موجود باشد.
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ر ايرا در ادامه با تش�کر ا  ه مهندس�ا مش�ا ام مدی رئيس  مهن�دس فخر
د: ی  انجمن شركتهای ساختمانی اف شورای هماهن

ی ا اين كه  هار خوشحا دی بود كه با ا ی سخنرا ب مهندس تائ دبير شورای هماهن
ور دارد گفت:  ندگی كشور  ا سا و مع د در 

مهندس تائب: 
در ش�ورای هماهنگی ب�ه این نتیجه 
رس�یدیم که باید یک اتاق فکر ایجاد 
اساس�ی  راهبرده�ای  روی  ک�رده، 
اندیش�ه کرده، آنه�ا را مدون نماییم. 
ع�اوه ب�ر ای�ن بای�د ب�ا مهندس�ی 
را  صحی�ح  راهکاره�ای  ش�رایط، 
ارائ�ه کنیم و با دفاع از این راهکارها 

درصدد عملیاتی کردن آنها باشیم.

مهندس فخر صمدی: 
بی شک کشور بدون برنامه  
دقیق علمی با مشکل مواجه 
می شود از جمله مشکاتی 
ک�ه در صنع�ت اح�داث به 

وجود آمده است. 



9
  

دردانی  من  دی بود كه  ات سخنرا ب ات  تجهي يمانکار تاسي مدی رئيس هيات مديره ش�ركتهای  مهندس ا
نوا كرد: ر اين گردهمايی  ه ا مهندس ملکيانی فرد به خا ي ی  تش�کر  ا رياس�ت ش�ورای هماهن
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ی ايرا ني  ا اد دبير انجمن شركتهای راه مهندس 
گف�ت

گار شت ني  بد اما تو ر بر ما گ
ت   گار ني ا خود كن اين ر       فکری به 

كان�و  رئي�س  ادتمند  س� مهن�دس 
نوا كرد:  سراسری در ادامه 

مهندس آزاد:
در بحث پیمانکاری باید دید چگونه پیمانکارعاش�ق 
حرفه خود می ش�ود. هنرمندان چون هر روز ش�اهد 
تغییرات ایجاد ش�ده در اثر هنری در حال خلق خود 
هس�تند عاشق آن می شوند. در مورد پیمانکاری نیز 
تکام�ل کار وجود دارد که تعامل آن با اقش�ار جامعه 

افزون شدن عشق را منجر می شود
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مهندس ترابی رئيس هيات مديره  انجمن نفت  گا كشور در 
نوا كرد: ت  ادامه  نش

ه اين  ي خوندی كه مهما  اس  دكتر 
نوا كرد: گردهمايی بود ني 

دکتر عباس آخوندی:
 ماهی�ت دولت در ایران 
عوض شده  و با شدت 
بیشتری در حال تغییر 
اس�ت. در گذشته دولت 
پولدار بوده و حتی در 
س�خت ترین شرایط که 
قیمت نف�ت پایین بوده 
توزی�ع  ق�درت  دول�ت 
منابع را داش�ته اس�ت 
ماهی�ت  ام�روزه  ام�ا 
دولت از حالت توزیعی 

خارج شده است.

مهندس ترابی :
ه�����ماهنگی  ش�ورای 
می توان�د ش�ورای عالی 
بخش خصوصی تشکیل 
ح�وزه  در  فع�ا  و  داده 
کارفرمای�ان غیردولت�ی 
به حیات خ�ود ادامه داده 
دول�ت  ب�ا  آن  کن�ار  در 
وارد گفتگو ش�ود ضمن 
اینکه بای�د احتمال کم تر 
ش�دن نقش دول�ت را در 
س�رمایه گذاریها در نظر 

بگیرد  
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ام   دكتر مصطفوی دبي�ر نهاد ت
رايی كشور  مدير ك نظام فنی  ا
ا  ی ا با بيا اينک�ه محوريت ر
�دا اس�ت  �ت ا ن �اما  ناب

د اف

دکتر عباس آخوندی:
مهندس�ان باید از حوزه ش�هروندی به جامعه ایران ن�گاه کنند و به 
جای انجام کار مهندس�ی صرف به توس�عه جامعه بیاندیش�ند. آنها 
بای�د نق�ش تعیی�ن کنن�ده خ�ود را در تغیی�ر ماهیت دولت درس�ت 
ارزیاب�ی کنند، نباید همچن�ان نقش یک متقاض�ی را در برابر دولت 

داشته باشند. 

دكتر مصطفوی :
ب�ه نظر م�ن بای�د بح�ث تغییر 
ماهی�ت دول�ت و بح�ث احی�ای 
س�ازمان مدیریت مورد بررسی 
ق�رار گیرد و نه�اد برنامه ریزی 

جای خود را مشخص کند. 
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ای هيات مديره كانو سراس�ری گفت:  در ادامه مهندس س�يفی ا ا

طارديا دبير انجمن شركتهای  مهندس محمد 
نوا كرد:  ساختمانی 

مهندس محمد عطاردیان :
به هر حال ما مطالباتی داریم که نمی توان 
به دلیل بی پولی و یا کم پولی دولت از آنها 
صرفنظر کرد. اندیش�یدن و برنامه ریزی 
ب�رای آینده مطلوب اس�ت و پایه ای برای 

اصاح است. 

رئيس  حی  ا مهندس 
انجمن بر ايرا درباره 
رك�ت  چ�را  اينک�ه 
بخ�  در  �ی  تما ا
دا ش�ک  �ت ا ن
يحات�ی  تو نمی گي�رد 

نوا كرد  گفت: 
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من تشکر  طارديا  ای مهندس  ناب  اده:  لی  دكتر 
يام  ارا ماهنامه  تی ك�ه در اختيار كارگ� مج�دد ا فر
ت  ارد س�وا ه می فرماييد  ا رار داديد اگر ا بادگ�را 

ت شوي اين نش
: طارديا مهندس 

نا  يشنهادهای  مرانی می توا ا نظرات   ه های  ر ت  ائ  مش�ک يمانکار به م ه به اش�را مهندسا  با تو
يمتی برای بخش�های  طه  ينده اين بخ اس�تفاده كرد تا ن يت  ا ردی برای ش�يوه های ف اره های راه نوا گ به 
ا  مر ند به همين منظ�ور دكتر  ردا نها بر اس�اس اي�ن ديدگاهها به تصحي برخی ا ام�ور ب كارفرمايی باش�د  
طارديا دبير انجمن  ت مهندس محم�د  ح ای  ميمانه  ويی  بادگ�را در گفت يام  اده س�ردبير ماهنامه  ل�ی 
تهای  مرانی  ساختمانی  فر ه های  ر �تند تا ا منظر ايشا به بررسی شراي كنونی  ش�ركتهای ساختمانی نش
مايتهای بی دري مهندس  م�ات   دردانی ا  من  �يو انتش�ارات انجمن  ند كمي ردا ی اين بخ ب ي� ر

و  را برای ا خوانندگا محترم ماهنامه در می نمايد  طارديا مشر اين گفت

  توانمندي شرکت در گرو توانمندي مدیر آن است

  ارز يكي از عوامل تعيين كننده قيمتها در صنعت ساختمان
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی مطرح کرد:
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فها   نوا كرديد  ير ا م�واردی كه  اده:  لی  دكتر 
ه به اين كه  ود دارد با تو درتهايی در در ش�ركتها 
اهی داري  تحصي دانش� ار فار ا د  ه د نه  س�ا
وتی برای ش�ركتها باشند شما درباره  ا  كه می توانند ن
تهاي كه بير ا ش�ركت  مانی  فر وتهای در س�ا

رار گيرد چه نظری داريد م تواند فرار شركتها 
: طارديا مهندس 

اده: ل  دكتر 

اره  دي� به گ ار ت ا اره  ير گ� اده: ب�ه ت ل� 
انو كار كارفرما  ورت كه در  اختيار شده است در 
ا  �وب م ش�ود در  مکل اس�ت  كارگر مح مح
ی يا  LC  ريا طرفين نوش�ته ش�ود انو بايد مر ا كه 
مو اند  يير كلمه  اهرا همين ت ار اس�نادی ني  ت ا
ه  می توانند توس� كارفرما اتفا افتاد  كار چند سا به 

مد كرد ه تخصصی  فکری را ناكار گر
: طارديا مهندس 

LC

�ی  همکارانتا  ا ناب �ی ت�  اده: در  ل�  دكت�ر 
يات بر  ياتی در مورد ما ما ما بخش�نامه ای توس� س�ا
يا اين بخشنامه نظر شما  ادر ش�ده است  ده   ار اف

را تامين می كند
: طارديا مهندس 

A B A
B A

A B A C
A C

اده: ل�ی  دكت�ر 
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شما در باره 
موارد ف�و چه نظ�ری داريد  
يارهاي را بايد  ديد چ�ه م ت م

بيشتر در نظر گرفت
 : طاردي�ا مهن�دس 

LC

ت اخير  اده: تحو ل�ی  دكتر 
ير  در م�ورد نر ار چ�ه ت
يمان�کار  يته�ا  ا ف ر 
م  و چه مکاني داش�ته  ا
يشنهاد  اب  له  برای اين م

است
 : طاردي�ا مهندس 

 شرکتي که چند سال زحمت کشیده و ماندگار 
ش�ده ب�ه دلی�ل این ک�ه طی 5 س�ال اخی�ر در 
مناقص�ات برن�ده نش�ده از رتبه بن�دي حذف 

مي شود و باید از اول کار خود را شروع کند. 

به نظر من این قانون باید تغییر کند. در حقیقت 
قانون کلید کار اس�ت؛ ب�ا کلید خراب نمي توان 
قف�ل ناگش�وده اي را ب�از ک�رد.در کش�ورهای 
پیش�رفته ماشین آالت و س�رمایه اصاً معیار 
نیس�تند و مدیران توانمند که کارهاي سترگ 
مي کنن�د از س�رمایه خ�ود به�ره نمي برند. در 
ش�روع کار، کافرم�ا LC ریال�ي ب�از می کند و 
پیمانکار،  س�رمایه الزم را برای شروع کار، از 
بانک مي گیرد؛ پولها در طول قرارداد به حساب 
همان بانک مي آید و باعث مي ش�ود که گردش 
مالي خوبي داشته باشد در واقع کار با مدیریت 

انجام مي شود نه با ماشین آالت و رتبه باال
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"
 "

پیشواز نوروز

خانه تکاني

 )1(نيم نگاهي بر آيين هاي بشكوه نوروزي در ميان مردمان ايران زمين

آيين نوروزي در تهران قديم
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سبزه سبز کردن

"  " "
 "

خوردنیهاي شب عید

رشته پلو

 " "

چراغهاي شب عید

 رسم خانه تکاني، فقیر و غني نمي شناخت 
و براي انجام ش�دن آن، تمام وس�ایل خانه 
باید بیرون ریخته شده و تمام خانه شسته، 
جارو و گردگیري مي شد و بعد تمام اسباب 
پس از تمیز ش�دن ب�ه داخل برده ش�ده و 
چیده مي شد. در همین خانه تکاني ها، دو کار 
مهم انجام مي گرفت، یکي دل کندن از لوازم 
و اسباب کهنه و شکسته بود که پس از یک 
یا چند س�ال کار کردن و تعمیر شدن، دیگر 
نفسهاي آخر را کش�یده و تنها به درد دور 
انداختن مي خورد و همچنین تغییر و تحول 
شکل چیدن اثاث منزل که با بیرون ریختن 
و دوباره چیدن، شکل تازه اي به خانه داده 

و موجب تنوع مي شد. 
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آداب نشستن بر سر سفره هفت سین

 " "

تفریحات نوروز تا روز سیزده
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آيين هاي نوروز در گيالن 

کشتي گیله مردي 

الفند بازي: 

ورزا جنگ 
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جلوه اي از آيين هاي نوروزي
 در استان مازندران

شگون آو ري 

آداب و رسوم نوروز خواني 
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ه های  ر ی را در مورد  ری مطا ت خ ی نش يا  ن ندگی خات ا رارگاه س�ا ای مهندس مظفری فرمانده  اش�اره: 
هت ا خوانندگا گرامی  ه مرات  های ارائه شده در اين مصا و ي اهميت مو مرانی مطر كرده اند كه به د

بادگرا در می شود يام  ماهنامه 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( اعام کرد   

رویکرد نوین قرارگاه در اجرای پروژه ها
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ي ر من ا ر ب ا ا

6

 6

 

 

 

 

را  يا ام�ور با ا اميد اس�ت متو
ش�ا  � راه اب ي� م�وارد  د
تصاد  ل ا بر رفت ا شراي ف
يت  ا ي  ي�د را بي� ا   تو

بخشند

23 سياست كلي براي حمایت از توليد
س ا مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام اب شد  ر  ظ ره ام م يد توس م مايت ا تو ت  سه سياست كل برا  اشاره: بي
ع  ديت مديرا ارشد نظام بتواند من م است اميد است با  رگوار اس ر ب يام ه  ت ا ما رسا و  ر  ت  سه گانه كه ياد و بي اين ا
اك بر اب   ه به درست  در چارچوب ر  و چنان ه كشور باشد ب ش� اين ا نده برا رش�د  توس رات با  منش�ا بركات  ا
اك  اشت برا دريافت بيشتر ا ر  ه كشور خواهد گ ت فرار توس ناها  مشک يار ا تن ايان بر ب طه  راي شود ن مليات  ا

تصاد مور  در م كني نامه دنيا ا ت  سه گانه مشر  را به ن ا ر بر سياستها كل بي

يم دها
ان خو شما

اي رب
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اشاره:
شته است  ار ميليارد توما گ دين كشور كه ا مر  ه اي ن اف
ه  مينه س�ا تورم م باش�د چنان دين  ج ا ن نش�ا م دهد اين 
يد   اي م دهد به سمت تو و كشور را اف ايه  رفشار كه  و  ري  ت
ند استمرار  يخته  ر د هدايت نشود با بر تورم جام گ يتها مو ا ف
ه  كشور را به  ام يت به ركود تورم م انجامد  در نهايت  چنين 
مين منابع ما  مو ساده ترين راه ها ت د م ت م سا بيمار هلند م
ت  چه  ترين راه ني را ا بان مرك بهترين  مناس ه است ي به 
ه به با بود  ا با تو د  مين گير س�ا تصاد كشور را  وا  ا �ا   ب
ت  دين م باي ا ن و گرد به نظر م رسد بخش ا اين مي ج 
ي فر سکه  كارهاي چو  ر شود س�ا مع  ه  ام ا س�ط 
را  ر ا فر ا رده  انوا دي را مشاركت گواه س ه ا ر را  ا
دي  ود  ت ند شاخه  تصاد كشور  در ر ود ا بهادار م تواند در به

ارد نشود بلکه  تيا  ه ها سفته با  ا ي يتهاي با ان ا ه  برا ف ام ر ش�ده مجددا به  مع  دين ها  ايجاد كند مش�ر بر اينکه ن
ه چ مدرس مديريت  نده ا با هاد كو و ار مينه گفت ا در اين  د سو داده شود  ا  مو ا  ها اشت ر ه ها   ر يد  تکمي  به سمت تو

بادگرا در م گردد يام  هت استفاده خوانندگا گرام ماهنامه  ينا  تصاد مور ا اسفندماه شده است كه  ار در دنيا ا ما  سرمايه گ

نقش و تأثير افزایش تقاضاي سفته بازي و احتياطي نقدینگي سرگردان در تورم
يم دها

ان خو شما
اي رب
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يم دها
ان خو شما

اي رب
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يم دها
ان خو شما

اي رب

ار  تهابات با يشنهادها  راهکارهايی را در رابطه با كاه ا چه 
ارائه می كنيد
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تی كه در  من تش�کر ا فر اده  ي  ای مهن�دس 
ن�وب را برای  طفا ش�ركت تهرا  رار داديد  اختي�ار ما 

رفی كنيد خوانندگا ماهنامه ما م

اه  اي ي�ت خود ش�ما در هر س�ه  ا ها ف �و س�ا در 
ر   ور داش�تيد اگ�ر نو يمانکار  ر مش�ا كارفرما

محمدرضا طبیب زاده عنوان کرد:

• لزوم ایجاد كنسرسيوم همکاري در شرایط كنوني
• نياز به ایجاد امکانات الزم براي امور پيمانکاري پروژه های عمرانی

• نياز به تعریفی قانونی از جایگاه انجمن هاي صنفي 

تحصي سا  فو  اده فار ا ي  ا  مهندس محمدر
اه تهرا است  انس راه  ساختما ا دانشکده فنی دانش ي
ور  ار كار مهندس� شد  تا كنو به  ارد با ی ا س�ا  
فه  يمانکار  كارفرما بد  ر  تمر در هر سه بخ مشا م
ی را با  ا  ور در اين س�ه ف �تمر كرده اس�ت  يت م ا ف
شنا نموده  ديدگاههای مختل كارها مهندس� در كش�ور 
يمانکار  ت  ن است ايشا يک ا مهندسين با تجربه در 
يام  گی ها ماهنامه  ي ود اين   ساخت  سا م باشد  با 

ه ا با ايشا كرد دام به انجام مصا بادگرا ا
ر ا  ا ا  ی كه در  و با  م بهمن ماه برای ديدار  گفت ر د
نوب است به شركت  مديرا ارشد شركت ساختمانی تهرا 
ت  ايی به سوا ه نمودي ايش�ا با ش�کي نوب مرا تهرا 

مران به ارائه راه  ه های مختل  ر يمانکارا  ت  اد مختل مشک ی اب اكا س ا  اس دادند   ت  يی  د مختل ما با خشر
دی  اتخا  ع  خوبی برای بررسی های ب ه می تواند من طه نظرهای ارائه شده در اين مصا رداختند بی ش ن مينه  لهايی در اين 
من  م برا توفي در  باشد  �ترها  مرانی  ايجاد ب ه های  ر ت  ر در مورد رفع بخش�ی ا مش�ک تصميمات مفيد  مو

ل می نمايي ه  رار دادند نظر خوانندگا محترم ماهنامه را به مشر اين مصا تی كه در اختيار ما  دردانی ا فر تشکر  

از سوابق کاری مهندس طبیب زاده

"
 "

 " "
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ي بفرمائيد طفا تو نها ديده ايد  ابتکار در 

BOX
BOX

 "

Larg Bore  "

Bending Machine

 "

 "

  قانون مناقصات بایستي به نحوي باشد که 
مجریان و کارفرمایان بدون واهمه بتوانند از 
هر نوع باز خواست سیستمهاي نظارتي و 

کنترلي اصلح ترین قیمت موجود در مناقصه 
یعني "قیمت حداقل مناسب" نه "قیمت حداقل" 

را انتخاب نمایند. اینجانب در سمینار مناقصات 
مقاله اي تقدیم نمودم و به  این مورد با ذکر 
جزئیات پرداختم. عاقمندان مي توانند به 

مجموعه مقاالت "نخستین هم اندیشي سراسري 
نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آیین 

نامه هاي آن" مراجعه بفرمائید. 
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  •

 •

  •

  •

  •

"
 " "  "

"

 "
 •

 •

VAT value added tax

سوابق آموزشی و پژوهشی
  مهندس طبیب زاده

" "
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VAT

VAT

ب�ه  ت  مش�ک م�ورد  در 
�ت  سي در  م�ده  �ود 
نظری داريد  ه بندی چه  رت
ی  چه   ب�رای بهينه س�ا
يه هايی  تو يش�نهادات  

داريد
   •

EPC

ونه  مرانی چ ه های  ر ير هدفمندك�رد يارانه ها را بر  تا
ه های  ر �ار  در چه بخش�هايی ا  ياب�ی می كنيد  ار
مرانی  رش�ته های تخصصی  بيش�تر نمودار اس�ت  
ه  راهه�ای بر رف�ت ا  را در چه س�ا  كارهايی خ

می كنيد

يمانکارا  ات  ام مطا رداخت بهن شهايی را برای  چه ر
ات  و مطا مرانی مفيد می دانيد ب�رای  ه ه�ای  ر
يه می كنيد   نها چه راهکارهاي�ی را تو اش�ته ش�ده  ان
مرانی چه راههای  ه های  ر ه  ينده تخصيص بود برای 

بر رفتی را در نظر گرفته ايد

 در قان�ون اخی�ر مناقص�ات ج�اري م�اده 
10 صراحتاً نوش�ته ش�ده ک�ه کارفرمایان 
در اس�ناد مناقص�ات براي اطمین�ان خاطر 
پیمان�کاران تاکی�د ش�ده اس�ت ک�ه انج�ام 
معامله به هر طریق مشروط بر آن است که 
دس�تگاه هاي موضوع بند )ب( ماده )1( این 
قانون به نحو مقتضي نسبت به پیش بیني 
منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمینان 
حاصل و مراتب در اس�ناد مرتبط قید شده 

باشد
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�تند در  ی ه ا م ش�ده  دي ا ي�ا ش�اخص های ت
اس� ش�ما منفی اس�ت چه راههايی را برای  ورتی كه 
راردادهای  يت  يشنهاد می نمائيد   ی شد   ا

افتت�اح اعتب�ار اس�نادي ریال�ي و پرداخت 
مطالب�ات پیمان�کاران یک�ي از راهکاره�اي 
رفع این مشکل مي باشد. در این مورد گرچه 
بحث از سالیان قبل مطرح بوده و در نهایت 
با پیگیري ذینفع�ان در قانون برنامه پنجم 
نیز ملحوظ ش�ده ولي باز ش�رایط و بستر 
الزم بی�ن دولت و بانکه�ا و بانک مرکزي به 
نحوي آماده نیست که از این روش همچون 
افتتاح اعتبار ارزي س�ود جس�ت، پیشنهاد 
این اس�ت که مس�ئوالن محت�رم انجمن هاي 
صنفي با تجمی�ع دیدگاه ها و نگاه خود این 
بحث کلیدي را در چارچوب قانون  در مورد 
وضعی�ت قراردادها و مطالب�ات موجود به 

سرانجام برسانند.
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ونه می دانيد  را را چ در دست ا

ربخ ميا  ام ا برای ت
يمانکاری با بخ  بخ� 
يه هايی  كارفرمايی چه تو

داريد

"
"
 "

 " "

گرچه در گذش�ته عدم نزدیکي بین ضرایب 
ب�ا  مدیری�ت  س�ازمان  منتش�ره  تعدی�ل 
قیمت هاي واقعي دیده نمي شد ولي امروزه 
و خصوصا در 10 س�ال گذش�ته به تدریج 
ای�ن فاصل�ه ک�م گردی�ده اس�ت. بطوریکه 
در س�الهاي اخی�ر تقریبا نرخ ه�اي نیروي 
انس�اني ب�ه کار گرفت�ه ش�ده در ضرای�ب 
تعدیل با واقعیت ها متناسب است، ولي نرخ 
ماش�ین آالت به کارگرفته شده در محاسبه 
تعدی�ل بعضا ب�ا ش�رایط موجود ب�ازار و 
خصوصا نوس�انات بس�یار شدید سوخت 
تطاب�ق ن�دارد. در این م�ورد ای�ن انعطاف 
بایس�تي توسط س�ازمان مدیریت و قانون 
مرتب�ط در پذی�رش قیمت ه�اي معق�ول در 

نواحي  مختلف ایران دیده شود.
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EPC

Joint Venture

EPC

EPC

EPC

Joint& several

responsibility

Time Cost Empact

 ما متاسفانه فرهنگ کار مشارکتی را نمي دانیم 
و از این منظر ضربات بسیار مهلکي به پیکره 
کار پیمان�کاري م�ا وارد ش�ده اس�ت. فض�اي 
تربیت�ي و آموزش�ي م�ا از فض�اي خان�واده 
و دبس�تان، دبیرس�تان و دانش�گاه بایس�تي 
ش�کل بگی�رد و ما باید یاد بگیری�م که به جای 
ب�ه کارگیري کلمه »من« از کلمه »ما« اس�تفاده 
کنیم. عاوه بر این، در شرایط کنوني با توجه 
به س�طح و حجم پروژه ه�اي عمراني مملکت 
قطع�ا نی�از ب�ه ایج�اد کنسرس�یوم هم�کاري 
ی�ا مش�ارکت همکاري مدن�ي و نظای�ر آنها در 
پروژه ها مي باش�د. به تحقیق یک پیمانکاربه 
تنهایی نمی تواند مسئولیت چنین پروژه هاي 
ب�زرگ خصوصا در پروژه هاي صنعتي، نفت، 
گاز و پتروش�یمي که حج�م آنها باالي میلیارد 

یورو مي باشد به عهده مي گیرد.
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EPC

ود امور شركتهای ساختمانی  ي بيشتری برای به اگر تو
طفا ارائه دهيد داريد 
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 "
 "

R&D Data Collection

ی ايرا می بينيد  شنی برای بخ خصو يا چش اندا ر
رفه  من�د به ادامه  وانانی كه  يش�نهادی برای  چه 

تند داريد مهندسی ه

ودی  ش ن ودی    ش ن گر 
چندين سخن ن كه گفتی كه شنودی

ش  ه بر  مه كار است  اش بود  ر داش�تن   با
رئيس  و ش�ي ا مو دائمی داش�ت به  ر به  باي�د با

لی سينا:  ابو
تا بدانجا رسيد دان من
كه بدان همی كه نادان 
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چهارشنبه سوري 

 )2(نيم نگاهي بر آيين هاي بشكوه نوروزي در ميان مردمان ايران زمين

آيين نوروزي در  استان آذربايجان
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سایاچي ها 

تکم گردان ها 

بایراملئق 
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طبخ انواع غذاها و خوراکي هاي خوشمزه 

سبزوار و مراسم سنتي علفهآيين نوروز در ميان مردم استان خراسان
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اشاره:  شركت ساختماني و تأسيساتي كاربردكار طي نامه هاي شماره 07/05/700090 مورخ 91/11/2 در رابطه قرارداد مترمربعي مقطوع پااليشگاه  
آزاد اسالمي در بيمارستان 132 تختخوابي امام سجاد)ع( تبريز مربوط به آن واحد اعالم كرده است كه علي رغم بخشنامه هاي شماره 10080776 
م�ورخ 91/10/11 و ش�ماره 100/34643 م�ورخ 91/5/1 در م�ورد جبران آث�ار تغيير ارز و جبران آثار اصالح قيمت حامله�اي انرژي در پيمانهاي 
بدون تعديل توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري،  دانشگاه آزاد از پذيرش و اجراي مفاد بخشنامه هاي مذكور 
خودداري مي نمايد و براي حل مشكل پيش آمده از انجمن شركتهاي ساختماني درخواست مساعدت و ياري نموده است. رياست هيأت مديره 
انجمن طي نامه اي به آيت ا... هاشمي رفسنجاني و دكتر دانشجو تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق پيمانكاران فوق در اجراي بخشنامه مذكور شده 
است كه اميد است از اين مكاتبه نتيجه الزم براي شركت كاربرد كار حاصل شود؛ لذا متن نامه شركت به انجمن و نامه رياست محترم هيأت مديره 
به مقامات عالي رتبه دانشگاه منضم به بخشنامه جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي شود چون بخشنامه مربوط نحوه آثار 
تغيير قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعديل در ماهنامه شماره 303 مربوط به ديماه سال جاري آورده شده است در صورت نياز خوانندگان گرامي 

ماهنامه به شماره مذكور مراجعه فرمائيد. در زير روند مكاتبات مربوط به مشكل پيش آمده براي شركت كاربردكار ارائه مي شود.
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اشاره: 
ستی   مو ميهن د ری دارد كه ا  برای  مه دهخدا ش

ر می گويد: مه در اين ش ن خواهی بهره گيری می كند 
ر در است خردی به خا م  هنو

نه ماكيا برده است كه بر 
يد         ارم   سا به  سخت گ به  من

هيد كه اشک چو خو ا ر  دم 
د  كه  ها  در  خنده  بر  گريه ام  

م�و  ا   ماكي�ا �ن دار  
ا را به تماشا می نشيني  ری ا رفتارشناسی مر ه دي و امر 
ايدارند   دم   ابت  ا در ش�فا ني    اين اس�ت كه اين مر
�ی به ن ا  مين�ه نظر خوانن�دگا گرامی را به مطل  در اي�ن 

ل می كني  ار مهر مور   رگ خ

ار كيلومتر را برای  ه  ه ي همه سا فت ان ملی ش ي   نر در 
ا می كند ر لو خود  ر بيمار  م رسيد به هم

دا   نر همانند  ر اری مهر با فرارسيد بهار  رگ ار خ به گ
ار كيلومتری ا  ير  ه ی ي م س ا  ا ني  شته ام های گ س�ا
نا  ما �ر بيمار خود را كه  گشت تا هم اس�ی با نوبی به كر ای  فري

ات كند نام دارد م
ت  ادر ني ديمی  ت  را نا   ماده ای است كه به س ي  ما

نی را انجام دهد و د  رتی تا اين  مها
ت شناسی كه ا س�ا  به درما    ي ا فوكي  اس�تي
دا هر سا برای ديد  ر ي داد:  د در اين خصو تو ردا ماده می 
نا  ها به ما و تمام اين س�ا اس�ی با می گردد  در  فت خود به كر
ی اس�ت كه شاهد اين منظره  يا نجمين سا  فادار بوده اس�ت اين 

بوده ام
خمی شد  به اين  نا در س�ا  توس� چند شکارچی  ي با ما

ا با ماند ر ترتي اين   ماده برای هميشه ا 
ارا  رن ياد خ يار  ه ب نا مورد تو دا  ما ر ش  رای  ا ما ام
حظه  ت  دها نفر برای  ي  رار گرفته  به همي�ن د �ه مندا   
اسی  س در شر كر ار دسکی  بر اش� در دهکده  ديدار اين  
يما به  �ت ه به اين افراد م دا بد تو ر مده بودند ام�ا  گ�رد ه 

ا كرد ر نا انتظار ا را می كشيد  ايی كه ما شيانه در  سوی 
هار  ات ا �ت ش�ناس كر ي يا اين  اری ايتا رگ ار خ براس�اس گ
ينده  ن ش ر  ر  فت  فت  ورت  کها به  ساير   داشت: 
کی  ين   دا ا ر �ی كه  ا ش�يانه های خود با می گردند در به 
رانه انتظار ا را  نا در خانه بی  ما صد می رسد چو  اس�ت كه به م

می كشد
ينده چهار  ر د ماه  ش�ته  ن س�ا گ به گفته اين مح همانند 
ا  ر موختن  يفه  راد  د خواهند ش�د   ه   متو و ن 

ت ادر به انجام  ني نا  ما هده خواهد گرفت چو  نها را به  به 
ای  فري در خود به سوی  ه ها با  و �تا  م س با فرا رس�يد  س�
ين�ده در انتظار  نا ت�ا بهار  ما �ی كه  ا ا م�ی كنند در ر نوب�ی 

شيانه خواهند ماند فادار خود در  دا  ر گشت  با

بايد آموخت ز مرغان هوا هم نفسی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 
 به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست 
 مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
کاه سروری آن است کز این ترک بردوزی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی
 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

میی دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی  

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع 
که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم 
بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی

می اندر مجلس آصف به نوروز جالی نوش
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
                                                                          حافظ   
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پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از   پاگرد

پله ها است و اين پاگرد در مجله......

کميسيون انتشارات    

دايره اي به مساحت زندگي

مرد مالك وارد روستا شد. آوازه اش را از ماه ها پيش شنيده بودند. زمينها را مي خريد، خانه ها را ويران مي کرد و ساختمانهايي مدرن 

بر آنها بنا مي کرد. پيشنهادهايش آنقدر جذاب بود که همه را وسوسه مي کرد. روستاها يكي پس از ديگري به دست او ويران شده 

بود؛ نوعي حرص عجيب داشت و حرص براي زمين خواري....

همه مي دانستند که پيشنهادهاي مالي جذابش، اين روستا را نيز نابود خواهد کرد. کدخدا آمد روبروي مرد ايستاد. مرد در حالي که 

به دامنه کوه خيره شده بود گفت: کدخدا! همه اين امالك را با هم چند مي فروشي؟ کدخدا سكوتي کرد و گفت: در ده ما زمين مجاني 

است. سنت اين است که خريدار، محيط زمين را پياده مي رود و به نقطه اول باز مي گردد؛ هرآنچه پيموده به او واگذار مي شود. مرد 
مالك گفت: مرا مسخره مي کني؟

کدخدا گفت: ما نسلهاست به اين شيوه زمين مي فروشيم. 

مرد مالك به راه افتاد. چند سـاعتي راه رفت؛ گاهي با خود فكر مي کرد که زودتر دور بزند و به نقطه شـروع بازگردد. اما باز وسوسه 

مي شد که چند گامي بيشتر برود و زميني بزرگتر را از آن خود کند. تمام کوهپايه را پيمود....

غروب بود؛ روسـتائيان و کدخدا در انتظار بودند. سـايه اي از دور نمايان شد مرد مالك کم کم به کدخدا و روستائيان نزديك مي شد. 

زماني که به کدخدا رسيد، نمي توانست بايستد. زانو زد حتي نمي توانست حرف بزند. بر روي زمين دراز کشيد و جان داد.

نگاهش هنوز به دوردستها، کوهپايه ها خيره مانده بود. کوهپايه هايي که ديگر از آن او نبودند....

دو ديدگاه و دو نتيجه
هر دهه در آمريكا کتابي بنام )اشتباهات بزرگ ( چاپ مي شود. از خاطرات رئيس سازمان ناسای آمريكا که در اين کتاب ثبت شده اين 
است که وقتي فضانوردان از جو زمين خارج مي شدند، به علت عدم وجود جاذبه قادر به نوشتن  گزارش نبودند. زيرا جوهر خودکار يا 
خودنويس بر روي کاغذ اثري نمي گذاشت .  در سال 1968 رئيس سازمان ناسا تصميم گرفت اين مشكل را حل کند و از تمام شرکتهاي 
تجاري و پژوهشي دعوت به همكاري کرد. سرانجام پس از 8/5 ماه زمان و حدود 11 ميليون دالر سرمايه گذاري يك شرکت پژوهشي 
موفق شد قلمي را بسازد که در تمامي شرايط جوي از قبيل زيرآب، در فضا، در سرماي شديد، گرماي شديد و خالصه در تمامي شرايط 

قابل استفاده باشد. 
زماني که اين محصول رونمايي شد وجشني در اين خصوص گرفته شد، تلگرافي از طرف سازمان فضايي روسيه به دستشان رسيد با 
اين متن: کار بسيار خنده داري انجام داده ايد. ما چندين سال است براي ثبت اطالعات در فضا از مداد استفاده مي کنيم. تمام به گفته 
رئيس وقت ناسا بعداز رسيدن اين تلگراف 4 ماه دفتر پژوهشي سازمان تعطيل شد. او علت شكست و اشتباه در اين مورد را تمرکز بر 

روي مشكل معرفي کرده است. روس ها بر روي راه حل تمرکز کرده بودند

به پرواز در آوردن شاهين 
پادشاهی دو شاهين کوچك به عنوان هديه دريافت کرد. پس آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم 
شكار تربيت کند. يك ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت که يكی از شاهين ها تربيت شده و آماده شكار است. اما نمی دانم 
چه اتفاقی برای آن يكی افتاده که از همان روز اول که آن را روی شاخه ای قرار داده تكان نخورده است. اين موضوع کنجكاوی 

پادشاه را برانگيخت و دستور داد تا پزشكان و مشاوران دربار، کاری کنند که شاهين پرواز کند. اما هيچكدام نتوانستند.
روز بعد پادشـاه دسـتور داد تا به همه مردم اعالم کنند که هر کس بتواند شـاهين را به پرواز درآورد پاداش خوبی از پادشاه 
دريافت خواهد کرد. صبح روز بعد پادشاه ديد که شاهين دوم نيز با چاالکی تمام در باغ در حال پرواز است. پادشاه دستور داد 
تا معجزه گر شاهين را نزد او بياورند. درباريان کشاورزی متواضع را نزد شاه آوردند و گفتند اوست که شاهين را به پرواز درآورد. 

پادشاه پرسيد: تو شاهين را به پرواز درآوردی؟ چگونه اين کار را کردی؟ شايد جادوگر هستی؟
کشاورز که ترسيده بود گفت: سرورم، کار ساده ای بود، من فقط شاخه ای را که شاهين روی آن نشسته بود بريدم. شاهين فهميد 

که بال دارد و شروع به پرواز کرد.
گاهی الزم است برای باال رفتن، شاخه های زير پايمان را ببريم …

چقدر به شاخه های زير پايمان وابسته هستيم؟ آيا توانايی ها و استعدادهايمان را می شناسيم؟ آيا هيچگاه جرات ريسك را به 
خود داده ايم؟
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كـاخ كرمليـن روسيـه در یـک نگـاه
کو  ی شهر م ته مرك ه
ار ي�ا كرملين  اس�ت 
ده در كرانه  ان ر  كه در 
کو ساخته  د م ی ر ش�ما
دادی كا   ش�د  شام ت
ا اس�ت كا كرملين  كلي
اريد  ن�را مر كه م�ی توا 
م�اری  يادب�ود تاريخی  م
ر ناميد ا چهار  ا سيه م ر
�ا  ديوار  صر چهار كلي
كرملين به هم�راه بر های 
كرملين تشکي يافته  است 
اين كا به منظور اس�کا 
سيه مورد  مهور ر رئيس 
�رار می گي�رد  اس�تفاده 
ديوارهای كرملين  بر ها 

ايای ناهماهن  يائی ساخته شدند  ی س�ا های  تا  توس استادا ايتا در 
ري را در بر   6 ت  متر مربع  �ا ه ای به م ی شک ديوار كرملين محو ل م
اهای مختل  ی ارتفا  در  و كلی اين ديوار  متر  يارد است  می گيرد 
6 متر  خامت ديوار ني بين  تا  مين  ا  تا  متر در نوسا است  ته به نو   ب
ت نو چوب های گوناگو  اركت است كه ا بي رهای كا ا  و برخی تا است ك 
ها  ار  شده بر فر است ش ن ر ن  اركتی ياد درست شده است چنين 
ار  سيصد كيلوگرم   نها يکه يی رن ن دار كه هر ي ا  وس�ترهای 
وديت كا كرملين  ی يکصد  شصت سا مو مين می كنند   رها را ت دارد نور تا
داگانه ا  رانده است اين كا دارای  اتا  يادی را ا س�ر گ ييرات  اين كا ت
ای شخص ا  ی برای ا ن ها رخت كن راهر  اتا های اختصا رها سا مله تا
ايی است كه  ات  اتا هايی برای خدمه فنی اس�ت كرملين  و مملکت اتا مط
کومت  ين  نجا خت می شود در اينجا ايوا مخو  استا سيه به  تمام راه های ر
تاريا  ر کو را تماشا كرد نين ديکتاتوری  ت گرفتن م و ا كرملين  ل كردند نا
ی كرد  ين س ی بود يلت دگرگو سا يکا  ستر ر تکر  را شک داد گورباچ م
ات   وتين در راه به انجام رساند ا ديمير  ات را به انجام برس�اند   ا

ها ت كرد يشرفته  سيه در ردي  كشور  رارداد ر

The best mutual relationship between “I” and “U”
How can you SM  LE without “I”?
How can you be F  Ne without  “I”?
How can you   W  SH  without  “I”?
How can you be   FR  END  without “I”?
“I” am very important, but this “I” can never achieve S  
CCESS without “U”.

شتر گرا
يدا كند  مرد شتر را گ كرده بود سوگند خورد كه اگر شتر را 
ا شتر  يدا شد  س ا مدت شتر  شد   را به ي دره بفر
م كرده باشد گربه ا را به گرد شتر  برا اين كه به سوگند 
ه كرد شخص برا خريد  ر ار برد  برا فر  ت   را به با ب
ش گفت: ي دره  يمت م فر مد  گفت: شتر را به چه  ي 
ا است فور ي دره به مرد داد كه شتر  يمت ار مشتر كه ديد 
ا  ي ا شتر گفت: شتر را با گربه ا كه در گردن  را بخرد اما 
د دره است مشتر گفت:  يمت گربه چهار  ش   است م فر

ده ا در گرد نداشت انی است اگر چنين  شتر ار

كوچهايبود،انمشمعرفت
مردمانشبامرامازهرجهت

سيلآمدكوچهراورياهنكرد
گاهنكرد مردمشراباجهانبي

هرچهردآنكويبودازمعرفت
شستباخودربدسيلبيصفت

ازتمامكوچهتنهايكنفر
نشماندوخودجستازخطر خاندا

رسموراهنيك،هرجابود،هست
ازنهادمردمآنكوچهاست

چونكهردانديشه،تواينگوهناي
حتمدارمبچهيآنكوچهاي
انتخاب مهندس جهانگير عصرآزاد
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ی ا كارفرمايا  ملکرد ب يمانکارا ما ا  چرا برخی ا 
ام خ  ه گرايی در  تند  برای ايجاد ت ی ه نارا

مينه چه تدابيری بايد انديشيد اين 

 تردی�دی در حس�ن نی�ت کارفرمای�ان و 
اه�داف آنه�ا به عن�وان خادمی�ن مملکت 
وج�ود ندارد ولی برای مدیریت صحیح، 
ش�ناخت قوانین، دانش و جس�ارت کافی 
در تصمیم گیری ه�ا الزم اس�ت. مدی�ران 
اجرایی و سازمانهای مجری باید نقدپذیر 
باش�ند و لو از ناحیه بیمانکار و مشاور. 
اگر کس�ی جرات نقد خود را داشته باشد 
و اج�ازه انتقاد را به دیگ�ران بدهد عما 

باعث توسعه محیط کار خود می شود.

مهندس فروغی مطرح كرد:

اخالق حرفه ای بهبود روابط را به همراه دارد

و  � �د  اهوا  م ی متو �ا فر ر دا مهن�دس 
ير  ی   �ه ای خصو ب اس�ت اين بني�اد موس بني�اد 
و  يی تجربيات م ی دارد با ه اف ی است كه س انتفا
ی ا  ی درست ياری رساند مهندس فر را در تصمي س�ا
ی خود ابرا خوش�نودی می كند   تما رفه ای  ا ندگی 
ار است  ندگی كند اميد باره  رار باشد د د اس�ت اگر  ت م
يمايد  خوشيهای  ب �ير را با همه س�ختيها  د همين م
تی كه  دردانی ا فر من تشکر   بادگرا  يام  ماهنامه 
ارت نير در  ب  ه امور  ر  توس ا ساب مديريت  م
طه نظر  ت تا ن ت ايشا نش ح ای  رار دادند  اختيار ما 
ويا شود  يمانکارا  ت  ائ  مشک ايشا را در مورد م
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يه ها   لير هم�ه تو چ�را 
صات  نا در منا اده�ا هم انت
رار  يمت مدنظر  ايين ترين  ما 
وانين  ي�ا ايراد در  می گيرد 
راه را برای چني�ن امری هموار 

كرده است

ه اند  فش�ار برای  ر ی اختص�ا يافته به  مناب�ع ما
يا  ياد است اين امر ا كجا نشات می گيرد   ه  ر اتمام 

ه باشد ی برای توس می تواند سا  كاری منط

هیچ جا در ضوابط یا قانون ما درج نش�ده 
اس�ت که پایین ترین قیمت باید برنده شود 
بلکه نوشته شده باید مناسبت ترین قیمت 
مدنظر قرار گیرد. قبل از انقاب مناسب ترین 
قیمت قابل استخراج بود اما بعد از انقاب به 
دلیل توس�عه س�رمایه گذاری و منابع مالی 
کش�ور، ساز و کار س�ابق تغییر کرد. برای 
تش�خیص این مس�ئله که قیمت پیشنهادی 
مناس�ب ترین قیمت هس�ت یا ن�ه، دانش و 
جسارت کافی الزم است تا کسی که تصمیم 
می گیرد قدرت پاسخگویی به دالیل تصمیم 
خود را داش�ته باشد، اما متاسفانه این نکته 

عموما و کمتر رعایت نمی شود.
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ت�ی ا  اههای د تم�ردا  دس�ت مدتهاس�ت ك�ه د
ه ه�ا س�خن  ر در  �ی  بخ� خصو اری  س�رمايه گ
ی  يا بخ خصو ا س�وا اينجاس�ت كه  می گويند 

ی كافی برای چنين امری را دارد  بنيه ما

يمانکار   ام� خ ميا  به نظر ش�ما راهکاری برای ت
ي  اس تو ت بود  ورت م ود دارد در  كارفرما 

دهيد

يمانکارا   ي�ت  ود  فکر می كني�د راهی ب�رای به
ود دارد را  مشا

�ود می تواند برای  واني�ن مو يا 
اب  ام  نظ� دهی به ر ايج�اد ت

يمانکار  كارفرما  گره گشا باشد

 این که بخش خصوصی سرمایه بیاورد 
ب�ه این معن�ا نیس�ت که ش�اغان این 
بخ�ش پولی را در گنجه پنهان کرده اند 
و اکن�ون باید آن را بیرون بیاورند. در 
واق�ع منظ�ور حضور این ش�رکتها در 
عرصه س�ازندگی به پش�توانه اعتبار 
آنها است. اعتباری که در نتیجه حاصل 
س�الها تجربه اندوزی و تاش مس�تمر 
به دس�ت آمده است و طبعا این اعتبار 
باید به رس�میت شناخته شود و مورد 

احترام و پشتیبانی قرار گیرد. 

بای�د نهاد دیگری وجود داش�ته باش�د 
که اعتبار بخش خصوصی را تضمین 
کن�د که ام�روزه همی�ن بخش اش�کال 
دارد. بانکه�ای ما به خودی خود منابع 
مالی اندک�ی دارند و به تنهایی قادر به 

پشتیبانی از طرحهای بزرگ نیستند.
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Sosoljip

 " "

polyurea

"

"

ختمان
تسا

صنع ر
خبا ا

بزرگراه کنار گذر جنوبی بومهن افتتاح شد

دستور مقام معظم رهبری  به مهندس  نیکزاد

ایران ششمین نرخ تورم بزرگ دنیا را دارد

خانه ای که به جای مصرف، انرژی تولید می کند
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ده پیشنهاد 43 اقتصاددان ایرانی برای گذر از بحران

محیط بازدارنده کسب و کار

پیشنهادهایی برای تغییر وضع موجود

ی ابراهيمی  تصاد رس�يده است: دكتر ت ای اين اس�تادا ا اين نامه به ام
لی بخشی  طف اد بختياری دكتر  ری دكتر  ه اك مت ا ری دكتر ن سا
�ن  ي بين دكتر  ها مير  ور  ميد بهمن  ا دكتر  ا مه ب دكتر فا
ی چينی چيا  هرمی مرت تحصيلی دكتر مهدی تکيه دكتر محمد مهدی 
فر خيرخواها  �ينی دكتر محمود ختائی دكتر  دكتر سيد محمد 
ين ساسا  ح دا ن رنانی دكتر محمود دانشور كاخکی دكتر  دكتر مح
در دكتر  ی س�يد دكتر محمد س�تاری فر دكتر بهرام س�حابی محمدت

ين  رستو شجری دكتر مصطفی شري دكتر  هوشن شجری دكتر 
اهری  ه  دا ائی دكتر  ن  ی تهرانی دكتر  اد لی  ی دكتر  اد
صاری دكتر  اس  ی دكت�ر  ري ده ت �ين  ی دكتر  ا ا  دكتر ر
لی  اسمی دكتر  رسو  دا نفری دكتر  �ن  اده  ماد مصطفی 
وی  اس مرت ی كيانمهر دكتر سيدابوا هرا كريمی محمد ری دكتر  ن
ائی  ه مير جت ا ن مصطفوی دكتر سيد مهدی مصطفوی  سيدمحمد

نو ری  دكتر بهر هادی  ا نا لير لی منص دكتر  دا دكتر 

ختمان
تسا

صنع ر
خبا د كرده بودند در ا و گوش ار را به م يان لمی   ير يامد سياس�ت های  دد  ار های مت ش�ته با انتشار گ تصاددانا كش�ور كه در س�ا های گ  نفر ا ا

تصاد كشور نوشته  همه انديشمندا كشور را به مشاركت فکری  ر نامه ای سرگشاده در باب شراي كنونی ا ت ده بار دي مر د يمانده ا  ين ماه های با ا
نها نام افرادی چو دكتر  تصاد كه در ميا  اد اين اساتيد ا ت به ا تصاد ار دنيای ا وت كرده اند به گ يت دشوار كنونی د ويی برای بر رفت ا  در چاره 
هت  ه در  شته به هي  م سياست های گ ري ني به چش می خورد تدا ده ت ين   نو  دكتر  هاد  �ن  رنان دكتر بهر محمد    س�تار فر دكتر مح
كر می شوند  تصاددانا مت اين ا دام كنند شته  كنونی ا يکردهای گ ری اساسی در ر ن و ارشد نظام بايد به با ت  ا اين ر م منافع نظام  ملت ايرا ني
ت   من برشمرد مشک تصاد  كور اساتيد ا ی  سياسی منجر شود در نامه م تما ات ا ار يت در درا مدت به ت ود دارد كه استمرار اين  كه بي  

لی ارائه داده اند يت ف يت  بر رفت ا  ود  يشنهاد ني به منظور به ی كشور در شراي كنونی   ي ر چا های 
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كارنامه انجمن ش�ركتهاي س�اختماني
 در                                                                                                               س����ال 91

اشاره:
م بخشيد   رفه ا خوي را با شتاب بيشتر تدا نف   يتها  ا انجمن ش�ركتها ساختمان در س�ا  ف
ا امور ساخت   ينف يرب   مانها  نهادها  يار با سا ات ب به مکات ت ت م برا بررس  بر رفت ا مشک
ور  ات با  ل گردها همايشها   تها مي شت نش ت ساختما سا انجام داد در  سا كه گ ن ه  و سا 
ت داشته است  در  ار م يار ا موارد  ام  تام در ب ار شد اين ت يمانکار برگ رفه مندا بخ مهندسی 
بادگرا  يام  هت ا خوانندگا گرام ماهنامه  نها نمودار خواهد ش�د  اره ا ا  ت  ار م دي ني  ينده ن
ير ارائه  شت به شر  يتها انجمن در سا كه گ ا نوا كارنامه ف بخش ا ت ها  كوش های انجام شده را با 

می دهد
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ت كام تر نمايا شود   ه انجام شده م توان ن د است هر  ت يو انتشارات م كمي
ا دست يار درا شده ما را به سمت خود  ي ورت تح م يابد كه شما  اين در
نده خوي  نده  سا هارنظرها ار ت  ا ا به گرم بفشاريد  با ارسا مطا م

ربار شد اين نشريه يار رسانيد ما را در 

گزارش عملکرد یکساله نشریه پيام آبادگران

8

ار  نائ گ �ا  ميدر در ابت�دای هماي� مهندس 

�رخی دبير  ر گل لی ا خود را به نيابت ا مهندس 
كنفران�س

ردازند ت طل پيمانکاران جریمه ب •كارفرمایان دولتی ه  باید در ازای دیركرد پردا

صوصی ش  •افزایش رشد و توسعه اقتصادی با اعتماد به ب

• صنعت احدا یکی از مه ترین عوام  موثر در رسيدن به تمدن صنعتي

اري ها  ای  دولت در پایان واگ • بازبينی و

ر شد  دا  ت ا ی صن م ران ب ا و کن   در 

ی كشور    ه ای بخ خصو يداد توس� رگترين ر نوا ب دا ايرا به  ت ا ن مللی  س�ومين كنفرانس بين ا

اری كارگاه های تخصصی  ار شد برگ ي تهرا برگ م مللی هت ا اری در مرك همايش�های بين ا رماه س�ا   

ا  گاری ف رد راهی برای سا �ت های بين تش�کلی فراه  ت تخصصی  كاربردی ايجاد نش ا كاربردی ارائه م

يد  ا تو ردهای ف ی برای ارائه دستا ان ر  اه ب ايی نمايش ود بر ور ا دش�واری های مو ود   با ش�راي مو

دا  ت ا ن ر  ده تش�ک ب مله برنامه های اين كنفرانس بود كه با همياری ش�ان دا ا  ت ا ن  خدمت در 

نين مجلس  تی  هم ی با بخ د ام هر چه بيشتر بخ خصو يمانکارا ت و  ات م رداخت مطا ار شد  برگ

های كليدی مورد بح   و مله مو ه ای كش�ور ا  ت توس� ن ی   ی بخ خصو ي ر ت  برای رفع مش�ک

مطر شده در اين هماي بود 

6
6

در اي�ن دي�دار مهن�دس منوچه�ر ملکيانی ف�رد رئيس 

هي�ات مدي�ره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی خطاب به 

رئيس مجمع تش�خيص مصلحت نظام گف�ت: 

آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی عنوان کرد 

ريشه تمام مشكالت كشور
 روحيه افراط و تفريط است
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گزارش كميسيون اقتصادی و بانکها
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�ور  وي�ت ب�ا  �يو   كمي
ور  اي�ا مهندس  ا خ�ود  ا
اد  ص�ر  مهن�دس  ی  ش�يرا
و س�ا  ر در  ار  مهندس 
ش�ده  �ا  ار درخواس�تهای   
ويت در  �يو  ب�رای  به كمي
را  انجمن ش�ركتهای س�اختمانی 
ي  بررس�ی نم�ود  ش�ركتهای 
�يو  كمي در  بررس�ی  ا  �س 
ويتشا توس� هيات مديره 
رار  محت�رم مورد تاييد  تصوي 

گرفت

گزارش ساليانه 
كميسيون عضویت
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دي ا با شاخصهای ت  درارت

•

•

•

يمانکاری راردادهای  سری در  ينه های با  بررسی ه

HSE

کن مهر  بررسی نر ساختمانهای م

ي های فهرست های بها نا

ری  انجام خدمات دا

EPC

EPC

راهکارهای بر رفت راردادی  ت  بررسی مشک

گزارش كميسيون فنی

ت ابراهي ش�ري
ی  بتون را مجيد ش�ي بهائ�ی دكت�ر گ ر يحي�ی خا �ار   � ح�ی كا ا ا ل�ی تاه  بهم�ن دادما
اده   رگ� � اير ب �ا هميری افش�ين  ل� محم�ود ر ی  ل�ی ر ا يوس�فيا  اه�ری ش� �ا   ا

ی ور ناهيد ش�و ا ش�فيع  مر
يريا ين د امير  امی  ا  د ر رهام مو ر  شوتن هوش�ن  س  س�ير

ا ان ا فر لير دانی محمد تکلی  ين ي  
دي  شاخصهای ت

يمانکاری راردادهای  سری در  ينه های با  بررسی ه
کن مهر راردادهای م  بررسی نر  

های فهرست های  بها  ي نا  
ری  انجام خدمات دا

دي  EPC د رشراي كنونی  د ت راردادهای فا ی در  6 بررسی  راهکارهای ا
راردادی  راهکارهای بر رفت ت   بررسی مشک

رده های ساختمانی  ارائه نظرات يو ملی استاندارد مهندسی ساختما   مصا  فر سيه كمي ات ا ل  مشاركت در 
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راردادی       ت  مشک

دم  يه ن�ر مصا  خدم�ات   اي� ب�ی ر اف
را  با نر  �  ا مين مصا ينه های ت ي� ه تط

رارداد

 

ع  تخصيص كافی رداخت بمو دم 

دي وش شاخصهای ت دم 

تی ی  د يمانکارا خصو شراي نابرابر 

رداخت  ي  راردادهای بد  اد  ان

ی  ا ير  رد  بر

ود فهرست بها به ر ن

واب  بخشنامه ها توس كارفرمايا ايت  دم ر

يت كارفرما

ه  ر يشرفت  ار با  ت مين ا دم تناس ت

ار ت مين ا هت ت رائی  مانت ا ود  دم 

يشنهادی   راهکارهای 

دي �ير ش�اخصهای س�ه ماهه  ت انه اس�ت ا م يمت ها ر اي  ن�د اف  ر
م گردد ا يد  حي رسيد شاخصهای ماهانه تو رداخت   نمی شود به ر 

ه  اب تو اي  م  با اف م كليدی   ا هت  ا ت   تفا رداخت مابه ا  
ت   ی د ررات ما انو تنظي بخش�ی ا م مين مصا ا مح ماده        ت

يمانکار  اب  ينه با نرخهای نرخنامه به  منظور نمود ه
م شاخصها  اب تا ا ح لی ا ت  تفا رداخت مابه ا  

يمانکار ينه به  � ه رداخت ا يي�د كارفرما   ع تهيه مورد ت رف�ی مرا   م
ه شود فر محاس دي  م در شاخصهای ت يمت اين ا  

ته به ار  اب م   ت نر ار  ريا در مورد تهيه ا تفا رداخت مابه ا  
ييرات نر ار باشد ات تابع ت ات  تجهي يمت خريد تاسي   

م  در  نر ا ات توس كارفرما خريداری  ات  تاسي ت تجهي ي   باتنظي 
رداخت  يشنهاد به ار  فر شود  يا  نر خريد را با نر ر  ه شاخصها  محاس

نمايند
يد م  رارداد ب م در  ي بينی  تی  ه های  ر  در 

ديد رارداد های  ا د  يشنهاد  ان   

با  ام بانکی  ت  هي كارفرما  امکا استفاده ا ت نامه بين بان   با تنظي تواف
را مشاركت  فراه گردد ی بان  نه سود ا ا رداخت سود 

ی  استفاده ا شاخصهای بان مرك
طع ابتدای  يمت  های ر ا م ه به ش�راي  ی كرد ش�اخص ها با تو ا   

سا 

نوا  رار دادهای با س مشخص ب تی در  يمانکارا د دم مش�ار  ام   ا
ا تا س  ميليارد ريا  م

صات  اری منا انو برگ واب  ايت  ام به ر  ا
ا داشته باشند واب يک تی  ی  د  شركتهای بخ خصو

صه  اری های خار ا منا اگ   
تی  يمانکارا د ير يا راهکار های مشابه برای ه ترا كرد  ري ت ما   ا

ی  با بخ خصو

د بر اس�اس ش�راي  ا  در و  به مي د م رداخت در  ي  رداخت   
يرب ع مصوبات  يما   به ت مومی 

ی  ا يمت  يين  ت صه  ي تر  ا انجام  منا ات د ام به انجام مطا  ا

د فهرست بها  يشنهادی انجمن با انجام ن يشنهاد استفاده ا فهرست بهای 

ي شخصی  ما س دم ا ايت بخشنامه ها   ام ر يشنهاد ا  

ام به استفاده ا  ين شود  يا ا يت كارفرما تد وابطی برای تش�خيص    
ه بندی شده  ام چهاررت خدمات 

ی  در شود رارداد برای خريدهای خار ر در  ی  ار  ار ت  ا
ه   ر ندی مصوب  مان يش�رفت برنامه  ار متناس با  ت مين ا ت به ت �  ن

دام شود  رارداد ا شراي 

يد  ات  مين تجهي ه های دارای ت �ر ی در  ی  ار  مطاب� ردي�  ترا  ريا
شود
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ايانی سخن 

و  در  م گردد  ا �اری مطاب راهکارهای  ردي�    رارداده�ای   در 
رهي شود  راردادها  اد اين گونه  ر كشور ا ان ا شراي 

م شاخصهای ماهانه  ا دي سريع  ی با ت دين مين ن  ت

رداخت  يمانکار با  ورت درخواس�ت  مومی فيدي در   مش�ابه ش�راي 
يمانکار ی به توس  مين ما ارت  ت خ

دام شده است انو ا ت به ا   ن

ما های  نها در  يير  دم امکا  ت وانين   ر بود  يين مدت مناس برای مو  ت
كوتاه 

ی نامه شماره  مور    يش�نهادی انجمن كه   مصوب نمود ر 
  ارائه شده است

طو يمت م مع   راردادهای سر  ت  مشک

ييرات نر ار اری  به حا ت ت دم انجام فر ا

رداختها خير در  ت

ده يات بر ار اف انو  ما ت  مشک

وانين واب   ات  دم 

افی ينه های ا يما   ه ييرات مدت  ت

رداخت  ي نويس بخشنامه  و  امات م ات با م رايی  مکات دی ارائه راهکارهای ا دامات ب ي اينکه در ا تو
ی  نظارت  نت محترم برنامه ري ا 6 مور به م ی نامه شماره  ت نر مصا تنظي   تفا مابه ا

مهوری ارسا شده است ردی رياست  راه
يو را ياری نمودند  مرات  ات  كمي ل ور  همفکری در  �يو كه با  ای محترم كمي  بدينوس�يله ا ا

ت مديره  دبير  محترم انجمن ديد ني با هدايات هي م می دارد اميد دارد كه در سا  دردانی خود را ا  تشکر  
ن باشند ای محترم  هت استفاده همکارا  ا  منش خدمات مفيد 
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ing cash gifts to relatives is forming a part of 
Iranian cultural, collective behaviors of vari-
ous cultural, ethnic and lingual groups.  If they 
receive their delayed payments, they will be 
able to play a role in Nowruz rituals.  Natural-
ly, cultural behaviors have a root in historical 
memory and it imposes a double pressure, be-
cause these kinds of behaviors build the social 
identity and the nature of nations.  The social 
role of individuals will find meaning, if the po-
sition of an individual could be fulfilled in the 
society by performing it. 
In such a condition, the managers of project-
oriented companies are facing financial bottle-
necks with the beginning of Nowruz feasts 
and rituals. They are under pressure from two 
sides. They must meet the expectation of their 
own families and at the same time the expec-
tation of the broader families of their human 
forces who are working in the projects, those 
who are looking forward to receive their pay-
ments. 
On the other side, the chain of supply who are 
the creditors of this type of contractors of de-
velopmental projects bring the contract admin-
istrators under intensive pressure and it seems 
that the contractors of developmental projects, 
in the first front line of job and social groups 
of this society are in the hardest and most dif-
ficult situation at the end of the fiscal year and 
start of spring. 

The lack of payment of the financial statements 
to this layer of society , who are building the 
infrastructure of the society , has imposed 
multilateral pressures on them . At the same 
time, banks as one of the chains of supply , has 
increased the interest of the paid loan in form 
of compound interest for two and half times . 
This issue also endangers the work life of con-
tractors and their relatives and put  them  ex-
posed to the risk of confiscation of their assets. 

This dilemma distorts the beauty of spring and 
glorious rites of Nowruz. 
Let’s free this social group from these con-
cerns. This group of society has no goal in 
mind but to enhance and promote their be-
loved country. They are the people who are 
working to develop infrastructures in various 
situations including an exhaustive hot air of 48 
degrees and 98 humidity rates and in a cold 
weather below 30 degrees in mountainous and 
cold regions.  Let’s these layers of society wel-
come the spring hands in hands of other Ira-
nian people and enjoy spring festivals.  It is a 
pity if part of learned forces at the threshold 
of New Year experience nervous pressures in 
connection with their financial claims through 
libertines of governmental offices and think 
about future problems without any result. 
Let’s appreciate these civilization-building 
pioneers. They are the humble social capitals 
of this territory and they intend to build and 
promote their country. Let’s them to start the 
beautiful spring without any stress and en-
joy the beauties of the nature and forget the 
months of hard working. It is not fair to deal 
in such a way with the technical and engineer-
ing individuals at the end of the year. It is not 
an exaggeration if the Bassij-like people in the 
area of engineering say to their statesmen “we 
are also part of people and deserve to be treat-
ed better”. Let’s extend the joy and happiness 
of spring and Nowruz by solving the problems 
of the contractors of developmental projects.    
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Spring arrives and the joy and passion of the 
nature finds a beautiful link with the society.  
The affection and devotion increase.  People 
give an aesthetic combination of spring on in-
ner fragrance with the external new garments.  
Love and friendship reaches to its climax. Hu-
man wishes if the spring could continue forev-
er and humane communication could continue 
in such a dynamic form in life and social entity 
and create a new world with amazing beauties.
Springs speaks in a sweet language of the old 
memories.  It calls us to put on new garments, 
to seek new thinks and find a new awareness, 
to throw out the old clothes from the body of 
our ideas and put on a new clothes with colors 
indicating the rainbow of special manifesta-
tions of spring and become a human to add the 
companions’ happiness. Let’s associate our 
ideas with the color of spring and give it fresh-
ness.  Along with the breeze of spring which 
combs the hairs of green lands and sings the 
song of kindness, let’s start joy and perform 
the rituals of Nowruz , in a higher quality in 

our land. 
Springs comes and gives the good news that 
the winter had passed and plains are full of 
flowers . Let’s throw away all possible unkind-
ness and create a balance between the affec-
tion and the moon in a pleasant space of the 
nature and manifest it in our social and human 
domains. 
Springs comes and asks us upon which stan-
dards have we coordinated ourselves with it 
and asks us if we have manifested empathy 
and the green spirit of spring in all behav-
ioral and social scenes. Spring asks us to be 
new in attitudes, vision and behavior, just like 
spring and extend our affectionate feelings 
to everybody generously.  Springs asks us to 
make efforts to pass the winter of difficulties 
and bring about hope and achieve spring rains. 
Spring festival has a philosophy in it which is 
learning and admiring. It teaches us that being 
resistant against coldness, will lead to spring 
and we have to face challenges to achieve it. 
When there are two ways available to reach 
a destination, engineers find another way or 
build a third way. Having such an assumption, 
all challenges can be overcome. 
The year is passing. Perhaps when you are 
reading these words, the New Year has already 
started and you have received its fragrance. 
However, engineers who are contractors of de-
velopmental projects have experienced a hard 
year. They have faced many difficulties. The 
year is coming to an end, but still the claims 
of many contractors have not been paid. These 
types of mangers are facing a great part of hu-
man resources who are working in their proj-
ects, those who are in fact their large families.  
They are waiting to receive their salaries. Most 
of the labor forces in developmental projects 
stick to performing the Iranian New Year ritu-
als and consider it a vital obligation and some-
thing connected with their reputation.
In particular, purchasing new garments, giv-

Nowruz Editorial 
Let’s publicize the joy of new spring by solving the 
problems of the contractors of developmental projects 
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يوند  ه  ام ت با  ي بهار م رس�د ا راه شور  نش�ا 
شت ها بيشتر م شود  نتر  گ ا م يابد مهربان ها اف ي
ن  وش� بير ن را با نو ت در را مردم�ا همراه ب�ا بهار 
س�ت به  ش�  د اش�ناخت م بخش�ند  ي  � تلفي
ر م كن�د كا به�ارا  �ا  ا خوي� م رس�د ان
تمر  ويش م ان با چنين  ات ان ا هميش� بود  ارت
ر دنياي  فرينش تما  ت ا ت  ه ي تره ها  بر گ
را م بود بهار با  فرين در كنش اي ها ش�ور ي نوين با 
بان ش�يرين ا يادگارهاي ديرين با ما سخن م گويد ما 
گاه فرا م خواند  وي نوخواه  نو وش� نو را به نو
ي  امه  كهن را ا تن انديش� خوي بر س�ا تا 
ه�ا  تدا كننده  ي� كه رن ي نو بر تن اندا  ش�و
�ا كه  ن ه به�ارا باش�د  ي� لوه ه�ا  ين كم�ا  رن
يارا يک�د  ه محف گردد  م ي�ارا   ا ب نش�ا ا ف
گ  ني  تا بيايي انديش�ه ها خوي را رن ا بهارا 
�ي بهارا  ا كني همراه با ترن ن ه  ي� ت را  �را  
ند  ترانه  مهربان  ارا را ش�انه م  ه  وا س� كه گي
ا كني  در  �د  مه م كند ما ني  م را م خوان�د  
ر  گا را  ا سور  سر شن نور يين  سما مو 
تر  يار  كيفيت با ت ب ترده با د م گ ه  گ در ب س

نين اندا كني  اهها خوي  ت ي در 
حرا  شت   �تا گ م ده م دهد كه  بهار م رس�د  م
�تا سرد ها   م ت بياييد ما ني   دش�ت به گ نش
اري  شت سر ب تما را  ك مهر ها  يا ب مهر ها ا
ت  ي  � و  د ا مط �اد مهر  ماه را در ف  ت
ه  ي لوه ا  ان خوي  تما  ان اب ا ه ها ر و در 

بخشي
يارها  شاخصه ها  د با م رسد تا چه  بهار م رسد  ا ما م 
ين كما ي رن  بهار خود راهماهن ساخته اي  ك رن
امت رفتار خوي سرانداخته اي  م گويد  ه ها  را در اندا
تما  ه ها رفتار  ا ر يا ر س بهار را در تمام 
لور  متجل كرده اي بهار ا ما م خواهد كه با  خوي مت
رش بينش   ه ها ن و س� به  ما ني در تمام  ت
رفتار خود نو نوار شوي چو بهار شوي شور  شيداي  
ي   ا سا ان هم مهر  مهربان را ب هي چش داشت ار
ي بهار با ما سخن م گويد كه ت   گير  ش با نرد 
تان  م ت  ر ا گريوه ها س�خت  دشوار مشک برا گ
رخ� امي�د به دس�تياب به هدفه�ا بار  رم�  را 
فه ا در خوي دارد كه ه  بهاران است چشن بهارا فل
مت  ا موختن  ه س�تودن اس�ت   اين است كه م
طو  نيت م مهرير سرد دشوار ها با كاربرد  در برابر 
به هد ب ش سرانجام بهار در  خواهد داشت  ما 

�تي مهندسا  يتها ه ا ير  ناگري ا چا با اين  ناگ
ر  ود باشد يا راه دي صد مو اگر د راه برا رسيد به م
خش  اره توان ند با اين گ م يابند  يا راه س�وم م س�ا

دشوارها سرك  شدن است 
ه  مان كه شما به مطا ر است  شايد  ا گ سا كه در 
طر  يده  نور دميده باشد   يد س� ردا اين نوشتار م 
ا ش�ما رسيده باش�د  سا سخت بر   به مش�ام 
يمانکارا  شت   مران گ ه ها  ر يمانکار  مهندس�ا 
ايا  ه بودند  يار موا مران با دشواريها ب ه ها  ر
يمانکارا هنو  �يار ا  ات ب دي است  مطا س�ا ن
رگ ا  ي مديرا با بخ ب رداخت نش�ده اس�ت اين 
تند كه  بر ه ه ها  خود ر ر �ان ش�ا در  منابع ان
نها برا  نا را تشکي م دهند  ترده  ر  گ خانواده ب
يرا  حظه ش�مار م كنند  ايا خوي  و  م دريافت 
يد  مران خود را م ه ها  ر ها كار شا در  ريت نير اك
يينها نور م دانند  انجام   ي سنتها   را د به ا
امه نو   ه تهيه  ي يت م شمارند به  ي ام   را امر ا
دي  ندا ن يدانه برا خانواده  برخ ا خويشا هديه  
تما  ه ها ا � گر م ي� ا رفتارها فرهن  
بان ايرا را تشکي م دهد كه با تح  ومها فرهن  
يينها نور برا  � را در  ه ايفا ن و دريافتها م
ع رفتارها فرهن ريشه در  ط د با ير م سا نها امکا 
يرا  د  ارد م سا ف را  ا افظه تاريخ دارد  فش�ار م
تما  ش�اكله  ماهيت ملتها را  ونه رفتارها هويت ا اين

بيائيم با حل مشكل پيمانكاران پروژه هاي عمراني

 شادماني نوبهاران را همگاني سازيم
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ام رفتارها  تما افراد با انجام بهن ند  ن ا م س�ا
اه محو  مح  اي اه   اي نا  مفهوم م يابد   يين م

ري م گردد را  ت تما با ا فرد در ا
ه محور  ر در چنين شرايط اس�ت كه مديرا شركتها 
ناها  يينها ن�ور س�خت در تن ش�نها   ا  ب�ا 
من اينکه  س�و در فشار م باش�ند  �تند ا د ما ه
ند با  رد سا �ت بر انتظارات خانوادگ خوي را م باي
ه ها  ر �ان شا در  ها ان �تره تر ا نير خانواده گ
كيد  برا دريافت  ات خوي ت �تند كه بر مطا ه ه موا
مين ني  نجيره ها ت حظه ش�مار م كنند ا سوي   
مران  ه ها  ر يمان�کارا  ه ا  �کارا اين گ�ر ل كه 
رار م دهند  يما را تحت فشار  م باشند شديدا  مجريا 
دم  مران در خ م ه ها  ر يمانکارا   به نظر م رسد 
ايا  ه باشند كه در  ام تما اين  ل  ا ه ها ش� گر
سا ما كه شر بهارا را تدا م كند در سخت ترين 

رار م گيرند مان خود   دشوارترين شراي 
ه سخت كو  يتها ارسا اين گر ورت  رداخت  دم 
ه ا  يرساختها توس ر كه تمد سا  ساخت  ش  ت
وب م شود فشارها  نها مح ان  هدفها تخصص  ان
نوا  د  بانکها ني به  ارد م س�ا نها  ه ا را بر  ان چند
رداخت را با بهره  ام  مين كه  نجيره ها ت ر ا  يک� دي
اي م دهد به  براب�ر اف ر د س�ا  ني به د مرك� 
نها را در  شنايا  يمانکار  خويشا   �ت  ور كه ه
رار م گيرد اين م ني ا  ر تهديد  مصادره اموا  م
يينها بشکوه  اي ها بهارا   ي ر موارد است كه  دي
گونه م بخش�د بيايي اين  ا لوه ا  نها  د  ن�ور را در ن
ت  سربلند  سرفرا  تما را كه هدف  ا ه ا گر

ه  ي ندارند  در گرما توا فرسا با  در ميهن 
ه ا  يرساختها توس د به ساخت  سا   شر  در
�ه در منا  در ي�ر  هم�ت م گمارن�د  در س�رما 
ه ها  سامانه ها تمدن  تان  سردسير به ايجاد سا كوه
نها  اري  ي ب ر سا ه هاي د د ند ا چنين د ردا م 
وي نور باس�تان دس�ت در  ي نو بهاران   ني ب�ا ر
يشوا بهارا  نور بشتابند  دس�ت تمام مردم ايرا به 
ي اس�ت كه  ت برند  ش�نها نور  يينه�ا    ا 
يد  ستانه بهارا   اين بخ ا كوشندگا دانش مرد در 
ص برا  ران  اس�ترس  فشار  نور در ت  تاب  ن
ي اداره ها  ي در  بيرنتها  ات خوي در  دريافت مطا
ت سرگردا ش�وند  بد  نتيجه گير  مانها د  س�ا
را  ي ر بينديشند  د ن ا  گيريها به دش�واريها 
ا تمد سا را ار نهي  يشاهن ينده باشند بيايي اين 
تما  نها سرمايه ها ا در نش�اني كه  در بداني  در 
�تند كه م خواهند دس�ت در  �ا اين مر  بوم ه ب اد
اري  باد ب دست ه دهند به مهر ميهن خوي را كنند 
ندا اين مر  بوم بد استرس   نها ني چو ساير شهر
اي ها  ي ا  نور باشند  ا  ي گر بهار  ا ص  فشار 
ت ها  ت برند  خ ه در چنين فراگرد  ام ت   ي
ونه برخورد  رند اين ماهها مرارت  كار دشوار را ا تن بدر 
ايا س�ا شر انصا  �انها فن  مهندس� در  با ان
ه ها  و يجيا  ت كه اين  ب ا ني ت اين گفته ا گ ني
خ�دا را ما ه  ويند كه  تمردا ب مهندس� كش�ور با د
ا  ني كه بر ما ر ته برخوردهاي بهتر ا  مردماني  شاي
ت  يد  بهار را با  مشک م شود بياييد ش�ادمانيها 

ي ان سا مران هم ه ها  ر يمانکارا 

ن�وروز را ك�ه يادگار فاخر و ماندگار نياكان ماس�ت گرامي مي داريم و فرار رس�يدن بهار 
را با زيباترين، پاياترين و برترين س�رودها و درودها پيشكش مردمان ايران زمين و جامعه 

مهندسي تمدن آفرين كشورمان مي نمائيم.
ب�راي همگان، لبي خندان، دلي ش�ادان و روزگاري ش�كوفان با رون�دي دلخواه و دلنواز 

همراه با دل انگيزترين چشم انداز، از خداوند بزرگ خواهانيم.
بهترين ها،  ارزنده ترين ها، سازنده ترين ها و برترين ها را

 برايتان آرزومنديم.

ش�اد زي، دير زي و آزادا
جش�ن نوروزتان بهين بادا

                       انجمن شركتهاي ساختماني
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ی با  �اری رئيس شورای هماهن واد خوان �ه مهندس  ل در ابتدای اين 
ه ای  كر ساب دا به  ت ا ن دم به مديرا ارش�د انجمنهای  گفتن خيرم
متی رياست نهاد  ای مهندس ر رداخت  ا  ی  ا تشکي شورای هماهن
ميمانه تش�کر كرد  ي همکاری  ام  دكتر مصطفوی دبير اين نهاد به د ت

د:  اف�

ن  رفه ای كش�ور در سا نفی  ی تش�کلهای مهندس�ی  ه   بهمن گردهمايی مديرا ارش�د ش�ورای هماهن ر سه ش�ن
يمانکارا  را  يت بحرانی مش�ا و اين گردهمايی بررسی  ار ش�د مو همايش�های انجمن ش�ركتهای س�اختمانی برگ
ات كارها  خدمات انجام ش�ده  �دم دريافت مطا يمتها   ييرات ش�ديد  لت ت مرانی كش�ور به  ه�ای  ر ندگا   س�ا

ايا ان  �ای  رار ا بادگرا با اس�ت د  می  س�ر مهوری اس� د  ر مجيد س�ر ياتی چند ا  ت  د ا ت  ب�ود كه ب
ای ارشد شورای  د ا سخنرانی ا ه رسميت يافت ب ل اه  اي اری در  مدی  مهندس خوان  دكتر مصطفوی مهندس فخر
ی تشکلها  ه مديرا ارشد تشکلهای شورای هماهن ي نوا ميهما  به  خوندی  اس  ی مديرا تشکلها  دكتر  هماهن

رداختند نی  مرانی  راههای بر رفت به راي ه های  ر ی دست اندركارا  ت فرار ائ  مشک يرامو م اد نظر  با ت

با همکاری صمیمانه همکاران ما در 
سازمان برنامه شاخص های تعدیل 
6 ماهه اول منتشر شد. امروز اینجا 
هس�تیم تا دوب�اره در مورد تغییر 
قیمتهای ناش�ی از  تحری�م و ارز و 
نب�ود پ�ول و تخصی�ص اعتبار به 

چاره اندیشی بپردازیم.

 در نشس���������ت مديران ارشد تشكلها  مط����رح شد 
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د ا  ه بود ب ل با اين  مهندس منوچهر ملکيانی فرد  رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی كه مي
نوا كرد: ري گفت  ی كشور ت ا فرينا  اين كه ر مهندس را به كار

 ش�رایط عموم�ی پیم�ان جدی�د، ش�رایط 
عادالنه ای است که با وجود آن هم پیمانکار و 
هم کارفرما و مجری طرح پیشرفت می کنند. 
در حالی که با شرایط عمومی پیمان حاضر، 
هر که بیش�تر کار کند ضعیف تر می شود. 
درخواس�ت ما از اعضای س�ازمان مدیریت 
این است که نگذارند حاصل دو سال زحمت 
وتو ش�ود ع�اوه بر ای�ن ما بای�د درباره 
تعیین تلکیف طرحها پافشاری کنیم چون 
این امر جزو واجبات ما است. باید افزایش 

قیمتها نیز جبران شود

شرایط دش�وار نباید ما را 
از اصاح بسترهای موجود 
غافل کند. تش�کلها هم باید 
ب�ه یاری س�ازمان مدیریت 
ص�ورت  در  ت�ا  بش�تابند 
ش�رایط  بهب�ود  و  تغیی�ر 
بستر مناسبی برای فعالت 

موجود باشد.
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ر ايرا در ادامه با تش�کر ا  ه مهندس�ا مش�ا ام مدی رئيس  مهن�دس فخر
د: ی  انجمن شركتهای ساختمانی اف شورای هماهن

ی ا اين كه  هار خوشحا دی بود كه با ا ی سخنرا ب مهندس تائ دبير شورای هماهن
ور دارد گفت:  ندگی كشور  ا سا و مع د در 

مهندس تائب: 
در ش�ورای هماهنگی ب�ه این نتیجه 
رس�یدیم که باید یک اتاق فکر ایجاد 
اساس�ی  راهبرده�ای  روی  ک�رده، 
اندیش�ه کرده، آنه�ا را مدون نماییم. 
ع�اوه ب�ر ای�ن بای�د ب�ا مهندس�ی 
را  صحی�ح  راهکاره�ای  ش�رایط، 
ارائ�ه کنیم و با دفاع از این راهکارها 

درصدد عملیاتی کردن آنها باشیم.

مهندس فخر صمدی: 
بی شک کشور بدون برنامه  
دقیق علمی با مشکل مواجه 
می شود از جمله مشکاتی 
ک�ه در صنع�ت اح�داث به 

وجود آمده است. 
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دردانی  من  دی بود كه  ات سخنرا ب ات  تجهي يمانکار تاسي مدی رئيس هيات مديره ش�ركتهای  مهندس ا
نوا كرد: ر اين گردهمايی  ه ا مهندس ملکيانی فرد به خا ي ی  تش�کر  ا رياس�ت ش�ورای هماهن
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ی ايرا ني  ا اد دبير انجمن شركتهای راه مهندس 
گف�ت

گار شت ني  بد اما تو ر بر ما گ
ت   گار ني ا خود كن اين ر       فکری به 

كان�و  رئي�س  ادتمند  س� مهن�دس 
نوا كرد:  سراسری در ادامه 

مهندس آزاد:
در بحث پیمانکاری باید دید چگونه پیمانکارعاش�ق 
حرفه خود می ش�ود. هنرمندان چون هر روز ش�اهد 
تغییرات ایجاد ش�ده در اثر هنری در حال خلق خود 
هس�تند عاشق آن می شوند. در مورد پیمانکاری نیز 
تکام�ل کار وجود دارد که تعامل آن با اقش�ار جامعه 

افزون شدن عشق را منجر می شود
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مهندس ترابی رئيس هيات مديره  انجمن نفت  گا كشور در 
نوا كرد: ت  ادامه  نش

ه اين  ي خوندی كه مهما  اس  دكتر 
نوا كرد: گردهمايی بود ني 

دکتر عباس آخوندی:
 ماهی�ت دولت در ایران 
عوض شده  و با شدت 
بیشتری در حال تغییر 
اس�ت. در گذشته دولت 
پولدار بوده و حتی در 
س�خت ترین شرایط که 
قیمت نف�ت پایین بوده 
توزی�ع  ق�درت  دول�ت 
منابع را داش�ته اس�ت 
ماهی�ت  ام�روزه  ام�ا 
دولت از حالت توزیعی 

خارج شده است.

مهندس ترابی :
ه�����ماهنگی  ش�ورای 
می توان�د ش�ورای عالی 
بخش خصوصی تشکیل 
ح�وزه  در  فع�ا  و  داده 
کارفرمای�ان غیردولت�ی 
به حیات خ�ود ادامه داده 
دول�ت  ب�ا  آن  کن�ار  در 
وارد گفتگو ش�ود ضمن 
اینکه بای�د احتمال کم تر 
ش�دن نقش دول�ت را در 
س�رمایه گذاریها در نظر 

بگیرد  
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ام   دكتر مصطفوی دبي�ر نهاد ت
رايی كشور  مدير ك نظام فنی  ا
ا  ی ا با بيا اينک�ه محوريت ر
�دا اس�ت  �ت ا ن �اما  ناب

د اف

دکتر عباس آخوندی:
مهندس�ان باید از حوزه ش�هروندی به جامعه ایران ن�گاه کنند و به 
جای انجام کار مهندس�ی صرف به توس�عه جامعه بیاندیش�ند. آنها 
بای�د نق�ش تعیی�ن کنن�ده خ�ود را در تغیی�ر ماهیت دولت درس�ت 
ارزیاب�ی کنند، نباید همچن�ان نقش یک متقاض�ی را در برابر دولت 

داشته باشند. 

دكتر مصطفوی :
ب�ه نظر م�ن بای�د بح�ث تغییر 
ماهی�ت دول�ت و بح�ث احی�ای 
س�ازمان مدیریت مورد بررسی 
ق�رار گیرد و نه�اد برنامه ریزی 

جای خود را مشخص کند. 
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ای هيات مديره كانو سراس�ری گفت:  در ادامه مهندس س�يفی ا ا

طارديا دبير انجمن شركتهای  مهندس محمد 
نوا كرد:  ساختمانی 

مهندس محمد عطاردیان :
به هر حال ما مطالباتی داریم که نمی توان 
به دلیل بی پولی و یا کم پولی دولت از آنها 
صرفنظر کرد. اندیش�یدن و برنامه ریزی 
ب�رای آینده مطلوب اس�ت و پایه ای برای 

اصاح است. 

رئيس  حی  ا مهندس 
انجمن بر ايرا درباره 
رك�ت  چ�را  اينک�ه 
بخ�  در  �ی  تما ا
دا ش�ک  �ت ا ن
يحات�ی  تو نمی گي�رد 

نوا كرد  گفت: 
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من تشکر  طارديا  ای مهندس  ناب  اده:  لی  دكتر 
يام  ارا ماهنامه  تی ك�ه در اختيار كارگ� مج�دد ا فر
ت  ارد س�وا ه می فرماييد  ا رار داديد اگر ا بادگ�را 

ت شوي اين نش
: طارديا مهندس 

نا  يشنهادهای  مرانی می توا ا نظرات   ه های  ر ت  ائ  مش�ک يمانکار به م ه به اش�را مهندسا  با تو
يمتی برای بخش�های  طه  ينده اين بخ اس�تفاده كرد تا ن يت  ا ردی برای ش�يوه های ف اره های راه نوا گ به 
ا  مر ند به همين منظ�ور دكتر  ردا نها بر اس�اس اي�ن ديدگاهها به تصحي برخی ا ام�ور ب كارفرمايی باش�د  
طارديا دبير انجمن  ت مهندس محم�د  ح ای  ميمانه  ويی  بادگ�را در گفت يام  اده س�ردبير ماهنامه  ل�ی 
تهای  مرانی  ساختمانی  فر ه های  ر �تند تا ا منظر ايشا به بررسی شراي كنونی  ش�ركتهای ساختمانی نش
مايتهای بی دري مهندس  م�ات   دردانی ا  من  �يو انتش�ارات انجمن  ند كمي ردا ی اين بخ ب ي� ر

و  را برای ا خوانندگا محترم ماهنامه در می نمايد  طارديا مشر اين گفت

  توانمندي شرکت در گرو توانمندي مدیر آن است

  ارز يكي از عوامل تعيين كننده قيمتها در صنعت ساختمان
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی مطرح کرد:
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فها   نوا كرديد  ير ا م�واردی كه  اده:  لی  دكتر 
ه به اين كه  ود دارد با تو درتهايی در در ش�ركتها 
اهی داري  تحصي دانش� ار فار ا د  ه د نه  س�ا
وتی برای ش�ركتها باشند شما درباره  ا  كه می توانند ن
تهاي كه بير ا ش�ركت  مانی  فر وتهای در س�ا

رار گيرد چه نظری داريد م تواند فرار شركتها 
: طارديا مهندس 

اده: ل  دكتر 

اره  دي� به گ ار ت ا اره  ير گ� اده: ب�ه ت ل� 
انو كار كارفرما  ورت كه در  اختيار شده است در 
ا  �وب م ش�ود در  مکل اس�ت  كارگر مح مح
ی يا  LC  ريا طرفين نوش�ته ش�ود انو بايد مر ا كه 
مو اند  يير كلمه  اهرا همين ت ار اس�نادی ني  ت ا
ه  می توانند توس� كارفرما اتفا افتاد  كار چند سا به 

مد كرد ه تخصصی  فکری را ناكار گر
: طارديا مهندس 

LC

�ی  همکارانتا  ا ناب �ی ت�  اده: در  ل�  دكت�ر 
يات بر  ياتی در مورد ما ما ما بخش�نامه ای توس� س�ا
يا اين بخشنامه نظر شما  ادر ش�ده است  ده   ار اف

را تامين می كند
: طارديا مهندس 

A B A
B A

A B A C
A C

اده: ل�ی  دكت�ر 
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شما در باره 
موارد ف�و چه نظ�ری داريد  
يارهاي را بايد  ديد چ�ه م ت م

بيشتر در نظر گرفت
 : طاردي�ا مهن�دس 

LC

ت اخير  اده: تحو ل�ی  دكتر 
ير  در م�ورد نر ار چ�ه ت
يمان�کار  يته�ا  ا ف ر 
م  و چه مکاني داش�ته  ا
يشنهاد  اب  له  برای اين م

است
 : طاردي�ا مهندس 

 شرکتي که چند سال زحمت کشیده و ماندگار 
ش�ده ب�ه دلی�ل این ک�ه طی 5 س�ال اخی�ر در 
مناقص�ات برن�ده نش�ده از رتبه بن�دي حذف 

مي شود و باید از اول کار خود را شروع کند. 

به نظر من این قانون باید تغییر کند. در حقیقت 
قانون کلید کار اس�ت؛ ب�ا کلید خراب نمي توان 
قف�ل ناگش�وده اي را ب�از ک�رد.در کش�ورهای 
پیش�رفته ماشین آالت و س�رمایه اصاً معیار 
نیس�تند و مدیران توانمند که کارهاي سترگ 
مي کنن�د از س�رمایه خ�ود به�ره نمي برند. در 
ش�روع کار، کافرم�ا LC ریال�ي ب�از می کند و 
پیمانکار،  س�رمایه الزم را برای شروع کار، از 
بانک مي گیرد؛ پولها در طول قرارداد به حساب 
همان بانک مي آید و باعث مي ش�ود که گردش 
مالي خوبي داشته باشد در واقع کار با مدیریت 

انجام مي شود نه با ماشین آالت و رتبه باال



17
  

"
 "

پیشواز نوروز

خانه تکاني

 )1(نيم نگاهي بر آيين هاي بشكوه نوروزي در ميان مردمان ايران زمين

آيين نوروزي در تهران قديم
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سبزه سبز کردن

"  " "
 "

خوردنیهاي شب عید

رشته پلو

 " "

چراغهاي شب عید

 رسم خانه تکاني، فقیر و غني نمي شناخت 
و براي انجام ش�دن آن، تمام وس�ایل خانه 
باید بیرون ریخته شده و تمام خانه شسته، 
جارو و گردگیري مي شد و بعد تمام اسباب 
پس از تمیز ش�دن ب�ه داخل برده ش�ده و 
چیده مي شد. در همین خانه تکاني ها، دو کار 
مهم انجام مي گرفت، یکي دل کندن از لوازم 
و اسباب کهنه و شکسته بود که پس از یک 
یا چند س�ال کار کردن و تعمیر شدن، دیگر 
نفسهاي آخر را کش�یده و تنها به درد دور 
انداختن مي خورد و همچنین تغییر و تحول 
شکل چیدن اثاث منزل که با بیرون ریختن 
و دوباره چیدن، شکل تازه اي به خانه داده 

و موجب تنوع مي شد. 
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آداب نشستن بر سر سفره هفت سین

 " "

تفریحات نوروز تا روز سیزده
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آيين هاي نوروز در گيالن 

کشتي گیله مردي 

الفند بازي: 

ورزا جنگ 
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جلوه اي از آيين هاي نوروزي
 در استان مازندران

شگون آو ري 

آداب و رسوم نوروز خواني 
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ه های  ر ی را در مورد  ری مطا ت خ ی نش يا  ن ندگی خات ا رارگاه س�ا ای مهندس مظفری فرمانده  اش�اره: 
هت ا خوانندگا گرامی  ه مرات  های ارائه شده در اين مصا و ي اهميت مو مرانی مطر كرده اند كه به د

بادگرا در می شود يام  ماهنامه 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( اعام کرد   

رویکرد نوین قرارگاه در اجرای پروژه ها
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را  يا ام�ور با ا اميد اس�ت متو
ش�ا  � راه اب ي� م�وارد  د
تصاد  ل ا بر رفت ا شراي ف
يت  ا ي  ي�د را بي� ا   تو

بخشند

23 سياست كلي براي حمایت از توليد
س ا مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام اب شد  ر  ظ ره ام م يد توس م مايت ا تو ت  سه سياست كل برا  اشاره: بي
ع  ديت مديرا ارشد نظام بتواند من م است اميد است با  رگوار اس ر ب يام ه  ت ا ما رسا و  ر  ت  سه گانه كه ياد و بي اين ا
اك بر اب   ه به درست  در چارچوب ر  و چنان ه كشور باشد ب ش� اين ا نده برا رش�د  توس رات با  منش�ا بركات  ا
اك  اشت برا دريافت بيشتر ا ر  ه كشور خواهد گ ت فرار توس ناها  مشک يار ا تن ايان بر ب طه  راي شود ن مليات  ا

تصاد مور  در م كني نامه دنيا ا ت  سه گانه مشر  را به ن ا ر بر سياستها كل بي

يم دها
ان خو شما

اي رب
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اشاره:
شته است  ار ميليارد توما گ دين كشور كه ا مر  ه اي ن اف
ه  مينه س�ا تورم م باش�د چنان دين  ج ا ن نش�ا م دهد اين 
يد   اي م دهد به سمت تو و كشور را اف ايه  رفشار كه  و  ري  ت
ند استمرار  يخته  ر د هدايت نشود با بر تورم جام گ يتها مو ا ف
ه  كشور را به  ام يت به ركود تورم م انجامد  در نهايت  چنين 
مين منابع ما  مو ساده ترين راه ها ت د م ت م سا بيمار هلند م
ت  چه  ترين راه ني را ا بان مرك بهترين  مناس ه است ي به 
ه به با بود  ا با تو د  مين گير س�ا تصاد كشور را  وا  ا �ا   ب
ت  دين م باي ا ن و گرد به نظر م رسد بخش ا اين مي ج 
ي فر سکه  كارهاي چو  ر شود س�ا مع  ه  ام ا س�ط 
را  ر ا فر ا رده  انوا دي را مشاركت گواه س ه ا ر را  ا
دي  ود  ت ند شاخه  تصاد كشور  در ر ود ا بهادار م تواند در به

ارد نشود بلکه  تيا  ه ها سفته با  ا ي يتهاي با ان ا ه  برا ف ام ر ش�ده مجددا به  مع  دين ها  ايجاد كند مش�ر بر اينکه ن
ه چ مدرس مديريت  نده ا با هاد كو و ار مينه گفت ا در اين  د سو داده شود  ا  مو ا  ها اشت ر ه ها   ر يد  تکمي  به سمت تو

بادگرا در م گردد يام  هت استفاده خوانندگا گرام ماهنامه  ينا  تصاد مور ا اسفندماه شده است كه  ار در دنيا ا ما  سرمايه گ

نقش و تأثير افزایش تقاضاي سفته بازي و احتياطي نقدینگي سرگردان در تورم
يم دها

ان خو شما
اي رب
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يم دها
ان خو شما

اي رب
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يم دها
ان خو شما

اي رب

ار  تهابات با يشنهادها  راهکارهايی را در رابطه با كاه ا چه 
ارائه می كنيد
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تی كه در  من تش�کر ا فر اده  ي  ای مهن�دس 
ن�وب را برای  طفا ش�ركت تهرا  رار داديد  اختي�ار ما 

رفی كنيد خوانندگا ماهنامه ما م

اه  اي ي�ت خود ش�ما در هر س�ه  ا ها ف �و س�ا در 
ر   ور داش�تيد اگ�ر نو يمانکار  ر مش�ا كارفرما

محمدرضا طبیب زاده عنوان کرد:

• لزوم ایجاد كنسرسيوم همکاري در شرایط كنوني
• نياز به ایجاد امکانات الزم براي امور پيمانکاري پروژه های عمرانی

• نياز به تعریفی قانونی از جایگاه انجمن هاي صنفي 

تحصي سا  فو  اده فار ا ي  ا  مهندس محمدر
اه تهرا است  انس راه  ساختما ا دانشکده فنی دانش ي
ور  ار كار مهندس� شد  تا كنو به  ارد با ی ا س�ا  
فه  يمانکار  كارفرما بد  ر  تمر در هر سه بخ مشا م
ی را با  ا  ور در اين س�ه ف �تمر كرده اس�ت  يت م ا ف
شنا نموده  ديدگاههای مختل كارها مهندس� در كش�ور 
يمانکار  ت  ن است ايشا يک ا مهندسين با تجربه در 
يام  گی ها ماهنامه  ي ود اين   ساخت  سا م باشد  با 

ه ا با ايشا كرد دام به انجام مصا بادگرا ا
ر ا  ا ا  ی كه در  و با  م بهمن ماه برای ديدار  گفت ر د
نوب است به شركت  مديرا ارشد شركت ساختمانی تهرا 
ت  ايی به سوا ه نمودي ايش�ا با ش�کي نوب مرا تهرا 

مران به ارائه راه  ه های مختل  ر يمانکارا  ت  اد مختل مشک ی اب اكا س ا  اس دادند   ت  يی  د مختل ما با خشر
دی  اتخا  ع  خوبی برای بررسی های ب ه می تواند من طه نظرهای ارائه شده در اين مصا رداختند بی ش ن مينه  لهايی در اين 
من  م برا توفي در  باشد  �ترها  مرانی  ايجاد ب ه های  ر ت  ر در مورد رفع بخش�ی ا مش�ک تصميمات مفيد  مو

ل می نمايي ه  رار دادند نظر خوانندگا محترم ماهنامه را به مشر اين مصا تی كه در اختيار ما  دردانی ا فر تشکر  

از سوابق کاری مهندس طبیب زاده

"
 "

 " "
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ي بفرمائيد طفا تو نها ديده ايد  ابتکار در 

BOX
BOX

 "

Larg Bore  "

Bending Machine

 "

 "

  قانون مناقصات بایستي به نحوي باشد که 
مجریان و کارفرمایان بدون واهمه بتوانند از 
هر نوع باز خواست سیستمهاي نظارتي و 

کنترلي اصلح ترین قیمت موجود در مناقصه 
یعني "قیمت حداقل مناسب" نه "قیمت حداقل" 

را انتخاب نمایند. اینجانب در سمینار مناقصات 
مقاله اي تقدیم نمودم و به  این مورد با ذکر 
جزئیات پرداختم. عاقمندان مي توانند به 

مجموعه مقاالت "نخستین هم اندیشي سراسري 
نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آیین 

نامه هاي آن" مراجعه بفرمائید. 
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  •

 •

  •

  •

  •

"
 " "  "

"

 "
 •

 •

VAT value added tax

سوابق آموزشی و پژوهشی
  مهندس طبیب زاده

" "
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VAT

VAT

ب�ه  ت  مش�ک م�ورد  در 
�ت  سي در  م�ده  �ود 
نظری داريد  ه بندی چه  رت
ی  چه   ب�رای بهينه س�ا
يه هايی  تو يش�نهادات  

داريد
   •

EPC

ونه  مرانی چ ه های  ر ير هدفمندك�رد يارانه ها را بر  تا
ه های  ر �ار  در چه بخش�هايی ا  ياب�ی می كنيد  ار
مرانی  رش�ته های تخصصی  بيش�تر نمودار اس�ت  
ه  راهه�ای بر رف�ت ا  را در چه س�ا  كارهايی خ

می كنيد

يمانکارا  ات  ام مطا رداخت بهن شهايی را برای  چه ر
ات  و مطا مرانی مفيد می دانيد ب�رای  ه ه�ای  ر
يه می كنيد   نها چه راهکارهاي�ی را تو اش�ته ش�ده  ان
مرانی چه راههای  ه های  ر ه  ينده تخصيص بود برای 

بر رفتی را در نظر گرفته ايد

 در قان�ون اخی�ر مناقص�ات ج�اري م�اده 
10 صراحتاً نوش�ته ش�ده ک�ه کارفرمایان 
در اس�ناد مناقص�ات براي اطمین�ان خاطر 
پیمان�کاران تاکی�د ش�ده اس�ت ک�ه انج�ام 
معامله به هر طریق مشروط بر آن است که 
دس�تگاه هاي موضوع بند )ب( ماده )1( این 
قانون به نحو مقتضي نسبت به پیش بیني 
منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمینان 
حاصل و مراتب در اس�ناد مرتبط قید شده 

باشد
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�تند در  ی ه ا م ش�ده  دي ا ي�ا ش�اخص های ت
اس� ش�ما منفی اس�ت چه راههايی را برای  ورتی كه 
راردادهای  يت  يشنهاد می نمائيد   ی شد   ا

افتت�اح اعتب�ار اس�نادي ریال�ي و پرداخت 
مطالب�ات پیمان�کاران یک�ي از راهکاره�اي 
رفع این مشکل مي باشد. در این مورد گرچه 
بحث از سالیان قبل مطرح بوده و در نهایت 
با پیگیري ذینفع�ان در قانون برنامه پنجم 
نیز ملحوظ ش�ده ولي باز ش�رایط و بستر 
الزم بی�ن دولت و بانکه�ا و بانک مرکزي به 
نحوي آماده نیست که از این روش همچون 
افتتاح اعتبار ارزي س�ود جس�ت، پیشنهاد 
این اس�ت که مس�ئوالن محت�رم انجمن هاي 
صنفي با تجمی�ع دیدگاه ها و نگاه خود این 
بحث کلیدي را در چارچوب قانون  در مورد 
وضعی�ت قراردادها و مطالب�ات موجود به 

سرانجام برسانند.
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ونه می دانيد  را را چ در دست ا

ربخ ميا  ام ا برای ت
يمانکاری با بخ  بخ� 
يه هايی  كارفرمايی چه تو

داريد

"
"
 "

 " "

گرچه در گذش�ته عدم نزدیکي بین ضرایب 
ب�ا  مدیری�ت  س�ازمان  منتش�ره  تعدی�ل 
قیمت هاي واقعي دیده نمي شد ولي امروزه 
و خصوصا در 10 س�ال گذش�ته به تدریج 
ای�ن فاصل�ه ک�م گردی�ده اس�ت. بطوریکه 
در س�الهاي اخی�ر تقریبا نرخ ه�اي نیروي 
انس�اني ب�ه کار گرفت�ه ش�ده در ضرای�ب 
تعدیل با واقعیت ها متناسب است، ولي نرخ 
ماش�ین آالت به کارگرفته شده در محاسبه 
تعدی�ل بعضا ب�ا ش�رایط موجود ب�ازار و 
خصوصا نوس�انات بس�یار شدید سوخت 
تطاب�ق ن�دارد. در این م�ورد ای�ن انعطاف 
بایس�تي توسط س�ازمان مدیریت و قانون 
مرتب�ط در پذی�رش قیمت ه�اي معق�ول در 

نواحي  مختلف ایران دیده شود.
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EPC

Joint Venture

EPC

EPC

EPC

Joint& several

responsibility

Time Cost Empact

 ما متاسفانه فرهنگ کار مشارکتی را نمي دانیم 
و از این منظر ضربات بسیار مهلکي به پیکره 
کار پیمان�کاري م�ا وارد ش�ده اس�ت. فض�اي 
تربیت�ي و آموزش�ي م�ا از فض�اي خان�واده 
و دبس�تان، دبیرس�تان و دانش�گاه بایس�تي 
ش�کل بگی�رد و ما باید یاد بگیری�م که به جای 
ب�ه کارگیري کلمه »من« از کلمه »ما« اس�تفاده 
کنیم. عاوه بر این، در شرایط کنوني با توجه 
به س�طح و حجم پروژه ه�اي عمراني مملکت 
قطع�ا نی�از ب�ه ایج�اد کنسرس�یوم هم�کاري 
ی�ا مش�ارکت همکاري مدن�ي و نظای�ر آنها در 
پروژه ها مي باش�د. به تحقیق یک پیمانکاربه 
تنهایی نمی تواند مسئولیت چنین پروژه هاي 
ب�زرگ خصوصا در پروژه هاي صنعتي، نفت، 
گاز و پتروش�یمي که حج�م آنها باالي میلیارد 

یورو مي باشد به عهده مي گیرد.
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EPC

ود امور شركتهای ساختمانی  ي بيشتری برای به اگر تو
طفا ارائه دهيد داريد 
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 "
 "

R&D Data Collection

ی ايرا می بينيد  شنی برای بخ خصو يا چش اندا ر
رفه  من�د به ادامه  وانانی كه  يش�نهادی برای  چه 

تند داريد مهندسی ه

ودی  ش ن ودی    ش ن گر 
چندين سخن ن كه گفتی كه شنودی

ش  ه بر  مه كار است  اش بود  ر داش�تن   با
رئيس  و ش�ي ا مو دائمی داش�ت به  ر به  باي�د با

لی سينا:  ابو
تا بدانجا رسيد دان من
كه بدان همی كه نادان 
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چهارشنبه سوري 

 )2(نيم نگاهي بر آيين هاي بشكوه نوروزي در ميان مردمان ايران زمين

آيين نوروزي در  استان آذربايجان
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سایاچي ها 

تکم گردان ها 

بایراملئق 
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طبخ انواع غذاها و خوراکي هاي خوشمزه 

سبزوار و مراسم سنتي علفهآيين نوروز در ميان مردم استان خراسان
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اشاره:  شركت ساختماني و تأسيساتي كاربردكار طي نامه هاي شماره 07/05/700090 مورخ 91/11/2 در رابطه قرارداد مترمربعي مقطوع پااليشگاه  
آزاد اسالمي در بيمارستان 132 تختخوابي امام سجاد)ع( تبريز مربوط به آن واحد اعالم كرده است كه علي رغم بخشنامه هاي شماره 10080776 
م�ورخ 91/10/11 و ش�ماره 100/34643 م�ورخ 91/5/1 در م�ورد جبران آث�ار تغيير ارز و جبران آثار اصالح قيمت حامله�اي انرژي در پيمانهاي 
بدون تعديل توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري،  دانشگاه آزاد از پذيرش و اجراي مفاد بخشنامه هاي مذكور 
خودداري مي نمايد و براي حل مشكل پيش آمده از انجمن شركتهاي ساختماني درخواست مساعدت و ياري نموده است. رياست هيأت مديره 
انجمن طي نامه اي به آيت ا... هاشمي رفسنجاني و دكتر دانشجو تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق پيمانكاران فوق در اجراي بخشنامه مذكور شده 
است كه اميد است از اين مكاتبه نتيجه الزم براي شركت كاربرد كار حاصل شود؛ لذا متن نامه شركت به انجمن و نامه رياست محترم هيأت مديره 
به مقامات عالي رتبه دانشگاه منضم به بخشنامه جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي شود چون بخشنامه مربوط نحوه آثار 
تغيير قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعديل در ماهنامه شماره 303 مربوط به ديماه سال جاري آورده شده است در صورت نياز خوانندگان گرامي 

ماهنامه به شماره مذكور مراجعه فرمائيد. در زير روند مكاتبات مربوط به مشكل پيش آمده براي شركت كاربردكار ارائه مي شود.
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     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی

     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی
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     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی

     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی
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اشاره: 
ستی   مو ميهن د ری دارد كه ا  برای  مه دهخدا ش

ر می گويد: مه در اين ش ن خواهی بهره گيری می كند 
ر در است خردی به خا م  هنو

نه ماكيا برده است كه بر 
يد         ارم   سا به  سخت گ به  من

هيد كه اشک چو خو ا ر  دم 
د  كه  ها  در  خنده  بر  گريه ام  

م�و  ا   ماكي�ا �ن دار  
ا را به تماشا می نشيني  ری ا رفتارشناسی مر ه دي و امر 
ايدارند   دم   ابت  ا در ش�فا ني    اين اس�ت كه اين مر
�ی به ن ا  مين�ه نظر خوانن�دگا گرامی را به مطل  در اي�ن 

ل می كني  ار مهر مور   رگ خ

ار كيلومتر را برای  ه  ه ي همه سا فت ان ملی ش ي   نر در 
ا می كند ر لو خود  ر بيمار  م رسيد به هم

دا   نر همانند  ر اری مهر با فرارسيد بهار  رگ ار خ به گ
ار كيلومتری ا  ير  ه ی ي م س ا  ا ني  شته ام های گ س�ا
نا  ما �ر بيمار خود را كه  گشت تا هم اس�ی با نوبی به كر ای  فري

ات كند نام دارد م
ت  ادر ني ديمی  ت  را نا   ماده ای است كه به س ي  ما

نی را انجام دهد و د  رتی تا اين  مها
ت شناسی كه ا س�ا  به درما    ي ا فوكي  اس�تي
دا هر سا برای ديد  ر ي داد:  د در اين خصو تو ردا ماده می 
نا  ها به ما و تمام اين س�ا اس�ی با می گردد  در  فت خود به كر
ی اس�ت كه شاهد اين منظره  يا نجمين سا  فادار بوده اس�ت اين 

بوده ام
خمی شد  به اين  نا در س�ا  توس� چند شکارچی  ي با ما

ا با ماند ر ترتي اين   ماده برای هميشه ا 
ارا  رن ياد خ يار  ه ب نا مورد تو دا  ما ر ش  رای  ا ما ام
حظه  ت  دها نفر برای  ي  رار گرفته  به همي�ن د �ه مندا   
اسی  س در شر كر ار دسکی  بر اش� در دهکده  ديدار اين  
يما به  �ت ه به اين افراد م دا بد تو ر مده بودند ام�ا  گ�رد ه 

ا كرد ر نا انتظار ا را می كشيد  ايی كه ما شيانه در  سوی 
هار  ات ا �ت ش�ناس كر ي يا اين  اری ايتا رگ ار خ براس�اس گ
ينده  ن ش ر  ر  فت  فت  ورت  کها به  ساير   داشت: 
کی  ين   دا ا ر �ی كه  ا ش�يانه های خود با می گردند در به 
رانه انتظار ا را  نا در خانه بی  ما صد می رسد چو  اس�ت كه به م

می كشد
ينده چهار  ر د ماه  ش�ته  ن س�ا گ به گفته اين مح همانند 
ا  ر موختن  يفه  راد  د خواهند ش�د   ه   متو و ن 

ت ادر به انجام  ني نا  ما هده خواهد گرفت چو  نها را به  به 
ای  فري در خود به سوی  ه ها با  و �تا  م س با فرا رس�يد  س�
ين�ده در انتظار  نا ت�ا بهار  ما �ی كه  ا ا م�ی كنند در ر نوب�ی 

شيانه خواهند ماند فادار خود در  دا  ر گشت  با

بايد آموخت ز مرغان هوا هم نفسی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 
 به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست 
 مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
کاه سروری آن است کز این ترک بردوزی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی
 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

میی دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی  

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع 
که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم 
بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی

می اندر مجلس آصف به نوروز جالی نوش
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
                                                                          حافظ   
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ا  ا فشار ناشی ا با رفتن ا  تی كوتاه برای ان مينه سا فرا له ها  اگرد در راه 

اگرد در مجله له ها است  اين 

يو انتشارات     كمي

ندگ ت  ا دايره ا به م

يرا م كرد  ساختمانهاي مدر  مينها را م خريد خانه ها را  ي شنيده بودند  ه ا را ا ماه ها  ا ستا شد  ارد ر مرد م 

يرا شده  ر به دست ا  س ا دي ستاها يک  سوسه م كرد ر اب بود كه همه را  در  ن يشنهادهاي  نها بنا م كرد  بر 

مين خوار ر برا  جي داشت   ر  بود نو 

ا كه  تاد مرد در  بر مرد اي مد ر ستا را ني نابود خواهد كرد كدخدا  اب اين ر يشنهادها ما  تند كه  همه م دان

مين مجان  ش كدخدا سکوت كرد  گفت: در ده ما  به دامنه كوه خيره شده بود گفت: كدخدا همه اين ام را با ه چند م فر

ار م شود مرد  اگ يموده به ا  ه  ن طه ا با م گردد هر د  به ن ياده م ر مين را  است سنت اين است كه خريدار محي 
خره م كن م گفت: مرا م

شي  مين م فر لهاست به اين شيوه  كدخدا گفت: ما ن

سوسه  گردد اما با  طه ش�ر با ند  به ن ر ب دتر د ت راه رفت گاه با خود فکر م كرد كه  مرد م به راه افتاد چند س�ا

يمود ايه را  رگتر را ا  خود كند تمام كوه مين ب د   م شد كه چند گام بيشتر بر

دي م شد  ستائيا ن ر نمايا شد مرد م ك ك به كدخدا  ر س�تائيا  كدخدا در انتظار بودند س�ايه ا ا د ب بود ر ر

ا داد مين درا كشيد   ند بر ر  ر ب ت  ت نم توان د  انو  تد  ت باي مان كه به كدخدا رسيد نم توان

ودند ر ا  ا ن ايه هاي كه دي ايه ها خيره مانده بود كوه ردستها كوه اه هنو به د ن

د ديدگاه  د نتيجه
ت شده اين  مريکا كه در اين كتاب  ما ناسای  رات رئيس سا ر  چا م شود ا خا اهات ب اشت مريکا كتاب بنام  هر دهه در 
وهر خودكار يا  يرا  ودند  ار ن ادر به نوشتن  گ به  ا ود  دم  لت  مين خار م شدند به  و  انوردا ا  ت ف است كه 
ما ناسا تصمي گرفت اين مشک را  كند  ا تمام شركتها  6 رئيس سا اشت   در سا  ر نم گ خودنويس بر ر كا ا
هش  ار ي شركت  ر سرمايه گ د  ميليو د د ما   س ا  ماه  وت به همکار كرد سرانجام  هش د تجار  
ه در تمام شراي  ا در سرما شديد گرما شديد  خ ب در ف ير ي  و ا  د كه در تمام شراي  ا لم را ب موف شد 

اب استفاده باشد 
سيه به دستشا رسيد با  اي ر ما ف ر سا راف ا  شن در اين خصو گرفته شد تل نماي شد  مان كه اين محصو ر
ا ا مداد استفاده م كني تمام به گفته  ات در ف ت ا يار خنده دار انجام داده ايد ما چندين سا است برا  اين متن: كار ب
اه در اين مورد را تمرك بر  ت  اشت لت شک طي شد ا  ما ت هش سا را  ماه دفتر  دا رسيد اين تل ت ناسا ب رئيس 

س ها بر ر راه  تمرك كرده بودند رف كرده است ر ر مشک م

رد شاهين  ا در  ر به 
رد تا برای استفاده در مراس  رندگا دربار س نها را به مربی  س  نوا هديه دريافت كرد  ادشاهی د شاهين كوچ به 
ماده شکار است اما نمی دان  مد  گفت كه يکی ا شاهين ها تربيت شده   ادشاه  د  د مربی ن شکار تربيت كند ي ماه ب
ی  و كنجکا رار داده تکا نخورده است اين مو ی شاخه ای  ی برای  يکی افتاده كه ا هما ر ا كه  را ر چه اتفا

تند کدام نتوان ا كند اما هي ر را دربار كاری كنند كه شاهين  شکا  مشا يخت  دستور داد تا  ادشاه را بران
ادشاه  ادا خوبی ا  رد  ا در ر م كنند كه هر كس بتواند ش�اهين را به  ادش�اه دس�تور داد تا به همه مردم ا د  ر ب
ادشاه دستور داد  ا است  ر ا  كی تمام در با در  م ني با چا ادشاه ديد كه شاهين د د  دريافت خواهد كرد  ر ب
رد  ا در ر ست كه شاهين را به  ردند  گفتند ا د شاه  ع را ن ی متوا ر رند درباريا كشا د ا بيا ه گر شاهين را ن ج تا م

تی گر ه اد ونه اين كار را كردی شايد  ردی چ ا در ر رسيد: تو شاهين را به  ادشاه 
ته بود بريدم شاهين فهميد  ی  نش رم كار ساده ای بود من ف شاخه ای را كه شاهين ر ر كه ترسيده بود گفت: سر كشا

ا كرد ر كه با دارد  شر به 
ري … ايما را ب ير  م است برای با رفتن شاخه های  گاهی 

رات ري را به  اه  يا هي دادهايما را می شناسي  يا توانايی ها  است تي  ته ه اب ايما  ير  در به شاخه های  چ
خود داده اي
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كـاخ كرمليـن روسيـه در یـک نگـاه
کو  ی شهر م ته مرك ه
ار ي�ا كرملين  اس�ت 
ده در كرانه  ان ر  كه در 
کو ساخته  د م ی ر ش�ما
دادی كا   ش�د  شام ت
ا اس�ت كا كرملين  كلي
اريد  ن�را مر كه م�ی توا 
م�اری  يادب�ود تاريخی  م
ر ناميد ا چهار  ا سيه م ر
�ا  ديوار  صر چهار كلي
كرملين به هم�راه بر های 
كرملين تشکي يافته  است 
اين كا به منظور اس�کا 
سيه مورد  مهور ر رئيس 
�رار می گي�رد  اس�تفاده 
ديوارهای كرملين  بر ها 

ايای ناهماهن  يائی ساخته شدند  ی س�ا های  تا  توس استادا ايتا در 
ري را در بر   6 ت  متر مربع  �ا ه ای به م ی شک ديوار كرملين محو ل م
اهای مختل  ی ارتفا  در  و كلی اين ديوار  متر  يارد است  می گيرد 
6 متر  خامت ديوار ني بين  تا  مين  ا  تا  متر در نوسا است  ته به نو   ب
ت نو چوب های گوناگو  اركت است كه ا بي رهای كا ا  و برخی تا است ك 
ها  ار  شده بر فر است ش ن ر ن  اركتی ياد درست شده است چنين 
ار  سيصد كيلوگرم   نها يکه يی رن ن دار كه هر ي ا  وس�ترهای 
وديت كا كرملين  ی يکصد  شصت سا مو مين می كنند   رها را ت دارد نور تا
داگانه ا  رانده است اين كا دارای  اتا  يادی را ا س�ر گ ييرات  اين كا ت
ای شخص ا  ی برای ا ن ها رخت كن راهر  اتا های اختصا رها سا مله تا
ايی است كه  ات  اتا هايی برای خدمه فنی اس�ت كرملين  و مملکت اتا مط
کومت  ين  نجا خت می شود در اينجا ايوا مخو  استا سيه به  تمام راه های ر
تاريا  ر کو را تماشا كرد نين ديکتاتوری  ت گرفتن م و ا كرملين  ل كردند نا
ی كرد  ين س ی بود يلت دگرگو سا يکا  ستر ر تکر  را شک داد گورباچ م
ات   وتين در راه به انجام رساند ا ديمير  ات را به انجام برس�اند   ا

ها ت كرد يشرفته  سيه در ردي  كشور  رارداد ر

The best mutual relationship between “I” and “U”
How can you SM  LE without “I”?
How can you be F  Ne without  “I”?
How can you   W  SH  without  “I”?
How can you be   FR  END  without “I”?
“I” am very important, but this “I” can never achieve S  
CCESS without “U”.

شتر گرا
يدا كند  مرد شتر را گ كرده بود سوگند خورد كه اگر شتر را 
ا شتر  يدا شد  س ا مدت شتر  شد   را به ي دره بفر
م كرده باشد گربه ا را به گرد شتر  برا اين كه به سوگند 
ه كرد شخص برا خريد  ر ار برد  برا فر  ت   را به با ب
ش گفت: ي دره  يمت م فر مد  گفت: شتر را به چه  ي 
ا است فور ي دره به مرد داد كه شتر  يمت ار مشتر كه ديد 
ا  ي ا شتر گفت: شتر را با گربه ا كه در گردن  را بخرد اما 
د دره است مشتر گفت:  يمت گربه چهار  ش   است م فر

ده ا در گرد نداشت انی است اگر چنين  شتر ار

كوچهايبود،انمشمعرفت
مردمانشبامرامازهرجهت

سيلآمدكوچهراورياهنكرد
گاهنكرد مردمشراباجهانبي

هرچهردآنكويبودازمعرفت
شستباخودربدسيلبيصفت

ازتمامكوچهتنهايكنفر
نشماندوخودجستازخطر خاندا

رسموراهنيك،هرجابود،هست
ازنهادمردمآنكوچهاست

چونكهردانديشه،تواينگوهناي
حتمدارمبچهيآنكوچهاي
انتخاب مهندس جهانگير عصرآزاد
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ی ا كارفرمايا  ملکرد ب يمانکارا ما ا  چرا برخی ا 
ام خ  ه گرايی در  تند  برای ايجاد ت ی ه نارا

مينه چه تدابيری بايد انديشيد اين 

 تردی�دی در حس�ن نی�ت کارفرمای�ان و 
اه�داف آنه�ا به عن�وان خادمی�ن مملکت 
وج�ود ندارد ولی برای مدیریت صحیح، 
ش�ناخت قوانین، دانش و جس�ارت کافی 
در تصمیم گیری ه�ا الزم اس�ت. مدی�ران 
اجرایی و سازمانهای مجری باید نقدپذیر 
باش�ند و لو از ناحیه بیمانکار و مشاور. 
اگر کس�ی جرات نقد خود را داشته باشد 
و اج�ازه انتقاد را به دیگ�ران بدهد عما 

باعث توسعه محیط کار خود می شود.

مهندس فروغی مطرح كرد:

اخالق حرفه ای بهبود روابط را به همراه دارد

و  � �د  اهوا  م ی متو �ا فر ر دا مهن�دس 
ير  ی   �ه ای خصو ب اس�ت اين بني�اد موس بني�اد 
و  يی تجربيات م ی دارد با ه اف ی است كه س انتفا
ی ا  ی درست ياری رساند مهندس فر را در تصمي س�ا
ی خود ابرا خوش�نودی می كند   تما رفه ای  ا ندگی 
ار است  ندگی كند اميد باره  رار باشد د د اس�ت اگر  ت م
يمايد  خوشيهای  ب �ير را با همه س�ختيها  د همين م
تی كه  دردانی ا فر من تشکر   بادگرا  يام  ماهنامه 
ارت نير در  ب  ه امور  ر  توس ا ساب مديريت  م
طه نظر  ت تا ن ت ايشا نش ح ای  رار دادند  اختيار ما 
ويا شود  يمانکارا  ت  ائ  مشک ايشا را در مورد م
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يه ها   لير هم�ه تو چ�را 
صات  نا در منا اده�ا هم انت
رار  يمت مدنظر  ايين ترين  ما 
وانين  ي�ا ايراد در  می گيرد 
راه را برای چني�ن امری هموار 

كرده است

ه اند  فش�ار برای  ر ی اختص�ا يافته به  مناب�ع ما
يا  ياد است اين امر ا كجا نشات می گيرد   ه  ر اتمام 

ه باشد ی برای توس می تواند سا  كاری منط

هیچ جا در ضوابط یا قانون ما درج نش�ده 
اس�ت که پایین ترین قیمت باید برنده شود 
بلکه نوشته شده باید مناسبت ترین قیمت 
مدنظر قرار گیرد. قبل از انقاب مناسب ترین 
قیمت قابل استخراج بود اما بعد از انقاب به 
دلیل توس�عه س�رمایه گذاری و منابع مالی 
کش�ور، ساز و کار س�ابق تغییر کرد. برای 
تش�خیص این مس�ئله که قیمت پیشنهادی 
مناس�ب ترین قیمت هس�ت یا ن�ه، دانش و 
جسارت کافی الزم است تا کسی که تصمیم 
می گیرد قدرت پاسخگویی به دالیل تصمیم 
خود را داش�ته باشد، اما متاسفانه این نکته 

عموما و کمتر رعایت نمی شود.
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ت�ی ا  اههای د تم�ردا  دس�ت مدتهاس�ت ك�ه د
ه ه�ا س�خن  ر در  �ی  بخ� خصو اری  س�رمايه گ
ی  يا بخ خصو ا س�وا اينجاس�ت كه  می گويند 

ی كافی برای چنين امری را دارد  بنيه ما

يمانکار   ام� خ ميا  به نظر ش�ما راهکاری برای ت
ي  اس تو ت بود  ورت م ود دارد در  كارفرما 

دهيد

يمانکارا   ي�ت  ود  فکر می كني�د راهی ب�رای به
ود دارد را  مشا

�ود می تواند برای  واني�ن مو يا 
اب  ام  نظ� دهی به ر ايج�اد ت

يمانکار  كارفرما  گره گشا باشد

 این که بخش خصوصی سرمایه بیاورد 
ب�ه این معن�ا نیس�ت که ش�اغان این 
بخ�ش پولی را در گنجه پنهان کرده اند 
و اکن�ون باید آن را بیرون بیاورند. در 
واق�ع منظ�ور حضور این ش�رکتها در 
عرصه س�ازندگی به پش�توانه اعتبار 
آنها است. اعتباری که در نتیجه حاصل 
س�الها تجربه اندوزی و تاش مس�تمر 
به دس�ت آمده است و طبعا این اعتبار 
باید به رس�میت شناخته شود و مورد 

احترام و پشتیبانی قرار گیرد. 

بای�د نهاد دیگری وجود داش�ته باش�د 
که اعتبار بخش خصوصی را تضمین 
کن�د که ام�روزه همی�ن بخش اش�کال 
دارد. بانکه�ای ما به خودی خود منابع 
مالی اندک�ی دارند و به تنهایی قادر به 

پشتیبانی از طرحهای بزرگ نیستند.
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Sosoljip

 " "

polyurea

"

"

ختمان
تسا

صنع ر
خبا ا

بزرگراه کنار گذر جنوبی بومهن افتتاح شد

دستور مقام معظم رهبری  به مهندس  نیکزاد

ایران ششمین نرخ تورم بزرگ دنیا را دارد

خانه ای که به جای مصرف، انرژی تولید می کند



52

ده پیشنهاد 43 اقتصاددان ایرانی برای گذر از بحران

محیط بازدارنده کسب و کار

پیشنهادهایی برای تغییر وضع موجود

ی ابراهيمی  تصاد رس�يده است: دكتر ت ای اين اس�تادا ا اين نامه به ام
لی بخشی  طف اد بختياری دكتر  ری دكتر  ه اك مت ا ری دكتر ن سا
�ن  ي بين دكتر  ها مير  ور  ميد بهمن  ا دكتر  ا مه ب دكتر فا
ی چينی چيا  هرمی مرت تحصيلی دكتر مهدی تکيه دكتر محمد مهدی 
فر خيرخواها  �ينی دكتر محمود ختائی دكتر  دكتر سيد محمد 
ين ساسا  ح دا ن رنانی دكتر محمود دانشور كاخکی دكتر  دكتر مح
در دكتر  ی س�يد دكتر محمد س�تاری فر دكتر بهرام س�حابی محمدت

ين  رستو شجری دكتر مصطفی شري دكتر  هوشن شجری دكتر 
اهری  ه  دا ائی دكتر  ن  ی تهرانی دكتر  اد لی  ی دكتر  اد
صاری دكتر  اس  ی دكت�ر  ري ده ت �ين  ی دكتر  ا ا  دكتر ر
لی  اسمی دكتر  رسو  دا نفری دكتر  �ن  اده  ماد مصطفی 
وی  اس مرت ی كيانمهر دكتر سيدابوا هرا كريمی محمد ری دكتر  ن
ائی  ه مير جت ا ن مصطفوی دكتر سيد مهدی مصطفوی  سيدمحمد

نو ری  دكتر بهر هادی  ا نا لير لی منص دكتر  دا دكتر 

ختمان
تسا

صنع ر
خبا د كرده بودند در ا و گوش ار را به م يان لمی   ير يامد سياس�ت های  دد  ار های مت ش�ته با انتشار گ تصاددانا كش�ور كه در س�ا های گ  نفر ا ا

تصاد كشور نوشته  همه انديشمندا كشور را به مشاركت فکری  ر نامه ای سرگشاده در باب شراي كنونی ا ت ده بار دي مر د يمانده ا  ين ماه های با ا
نها نام افرادی چو دكتر  تصاد كه در ميا  اد اين اساتيد ا ت به ا تصاد ار دنيای ا وت كرده اند به گ يت دشوار كنونی د ويی برای بر رفت ا  در چاره 
هت  ه در  شته به هي  م سياست های گ ري ني به چش می خورد تدا ده ت ين   نو  دكتر  هاد  �ن  رنان دكتر بهر محمد    س�تار فر دكتر مح
كر می شوند  تصاددانا مت اين ا دام كنند شته  كنونی ا يکردهای گ ری اساسی در ر ن و ارشد نظام بايد به با ت  ا اين ر م منافع نظام  ملت ايرا ني
ت   من برشمرد مشک تصاد  كور اساتيد ا ی  سياسی منجر شود در نامه م تما ات ا ار يت در درا مدت به ت ود دارد كه استمرار اين  كه بي  

لی ارائه داده اند يت ف يت  بر رفت ا  ود  يشنهاد ني به منظور به ی كشور در شراي كنونی   ي ر چا های 
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كارنامه انجمن ش�ركتهاي س�اختماني
 در                                                                                                               س����ال 91

اشاره:
م بخشيد   رفه ا خوي را با شتاب بيشتر تدا نف   يتها  ا انجمن ش�ركتها ساختمان در س�ا  ف
ا امور ساخت   ينف يرب   مانها  نهادها  يار با سا ات ب به مکات ت ت م برا بررس  بر رفت ا مشک
ور  ات با  ل گردها همايشها   تها مي شت نش ت ساختما سا انجام داد در  سا كه گ ن ه  و سا 
ت داشته است  در  ار م يار ا موارد  ام  تام در ب ار شد اين ت يمانکار برگ رفه مندا بخ مهندسی 
بادگرا  يام  هت ا خوانندگا گرام ماهنامه  نها نمودار خواهد ش�د  اره ا ا  ت  ار م دي ني  ينده ن
ير ارائه  شت به شر  يتها انجمن در سا كه گ ا نوا كارنامه ف بخش ا ت ها  كوش های انجام شده را با 

می دهد
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ت كام تر نمايا شود   ه انجام شده م توان ن د است هر  ت يو انتشارات م كمي
ا دست يار درا شده ما را به سمت خود  ي ورت تح م يابد كه شما  اين در
نده خوي  نده  سا هارنظرها ار ت  ا ا به گرم بفشاريد  با ارسا مطا م

ربار شد اين نشريه يار رسانيد ما را در 

گزارش عملکرد یکساله نشریه پيام آبادگران

8

ار  نائ گ �ا  ميدر در ابت�دای هماي� مهندس 

�رخی دبير  ر گل لی ا خود را به نيابت ا مهندس 
كنفران�س

ردازند ت طل پيمانکاران جریمه ب •كارفرمایان دولتی ه  باید در ازای دیركرد پردا

صوصی ش  •افزایش رشد و توسعه اقتصادی با اعتماد به ب

• صنعت احدا یکی از مه ترین عوام  موثر در رسيدن به تمدن صنعتي

اري ها  ای  دولت در پایان واگ • بازبينی و

ر شد  دا  ت ا ی صن م ران ب ا و کن   در 

ی كشور    ه ای بخ خصو يداد توس� رگترين ر نوا ب دا ايرا به  ت ا ن مللی  س�ومين كنفرانس بين ا

اری كارگاه های تخصصی  ار شد برگ ي تهرا برگ م مللی هت ا اری در مرك همايش�های بين ا رماه س�ا   

ا  گاری ف رد راهی برای سا �ت های بين تش�کلی فراه  ت تخصصی  كاربردی ايجاد نش ا كاربردی ارائه م

يد  ا تو ردهای ف ی برای ارائه دستا ان ر  اه ب ايی نمايش ود بر ور ا دش�واری های مو ود   با ش�راي مو

دا  ت ا ن ر  ده تش�ک ب مله برنامه های اين كنفرانس بود كه با همياری ش�ان دا ا  ت ا ن  خدمت در 

نين مجلس  تی  هم ی با بخ د ام هر چه بيشتر بخ خصو يمانکارا ت و  ات م رداخت مطا ار شد  برگ

های كليدی مورد بح   و مله مو ه ای كش�ور ا  ت توس� ن ی   ی بخ خصو ي ر ت  برای رفع مش�ک

مطر شده در اين هماي بود 

6
6

در اي�ن دي�دار مهن�دس منوچه�ر ملکيانی ف�رد رئيس 

هي�ات مدي�ره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی خطاب به 

رئيس مجمع تش�خيص مصلحت نظام گف�ت: 

آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی عنوان کرد 

ريشه تمام مشكالت كشور
 روحيه افراط و تفريط است
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گزارش كميسيون اقتصادی و بانکها
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�ور  وي�ت ب�ا  �يو   كمي
ور  اي�ا مهندس  ا خ�ود  ا
اد  ص�ر  مهن�دس  ی  ش�يرا
و س�ا  ر در  ار  مهندس 
ش�ده  �ا  ار درخواس�تهای   
ويت در  �يو  ب�رای  به كمي
را  انجمن ش�ركتهای س�اختمانی 
ي  بررس�ی نم�ود  ش�ركتهای 
�يو  كمي در  بررس�ی  ا  �س 
ويتشا توس� هيات مديره 
رار  محت�رم مورد تاييد  تصوي 

گرفت

گزارش ساليانه 
كميسيون عضویت
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دي ا با شاخصهای ت  درارت

•

•

•

يمانکاری راردادهای  سری در  ينه های با  بررسی ه

HSE

کن مهر  بررسی نر ساختمانهای م

ي های فهرست های بها نا

ری  انجام خدمات دا

EPC

EPC

راهکارهای بر رفت راردادی  ت  بررسی مشک

گزارش كميسيون فنی

ت ابراهي ش�ري
ی  بتون را مجيد ش�ي بهائ�ی دكت�ر گ ر يحي�ی خا �ار   � ح�ی كا ا ا ل�ی تاه  بهم�ن دادما
اده   رگ� � اير ب �ا هميری افش�ين  ل� محم�ود ر ی  ل�ی ر ا يوس�فيا  اه�ری ش� �ا   ا

ی ور ناهيد ش�و ا ش�فيع  مر
يريا ين د امير  امی  ا  د ر رهام مو ر  شوتن هوش�ن  س  س�ير

ا ان ا فر لير دانی محمد تکلی  ين ي  
دي  شاخصهای ت

يمانکاری راردادهای  سری در  ينه های با  بررسی ه
کن مهر راردادهای م  بررسی نر  

های فهرست های  بها  ي نا  
ری  انجام خدمات دا

دي  EPC د رشراي كنونی  د ت راردادهای فا ی در  6 بررسی  راهکارهای ا
راردادی  راهکارهای بر رفت ت   بررسی مشک

رده های ساختمانی  ارائه نظرات يو ملی استاندارد مهندسی ساختما   مصا  فر سيه كمي ات ا ل  مشاركت در 
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راردادی       ت  مشک

دم  يه ن�ر مصا  خدم�ات   اي� ب�ی ر اف
را  با نر  �  ا مين مصا ينه های ت ي� ه تط

رارداد

 

ع  تخصيص كافی رداخت بمو دم 

دي وش شاخصهای ت دم 

تی ی  د يمانکارا خصو شراي نابرابر 

رداخت  ي  راردادهای بد  اد  ان

ی  ا ير  رد  بر

ود فهرست بها به ر ن

واب  بخشنامه ها توس كارفرمايا ايت  دم ر

يت كارفرما

ه  ر يشرفت  ار با  ت مين ا دم تناس ت

ار ت مين ا هت ت رائی  مانت ا ود  دم 

يشنهادی   راهکارهای 

دي �ير ش�اخصهای س�ه ماهه  ت انه اس�ت ا م يمت ها ر اي  ن�د اف  ر
م گردد ا يد  حي رسيد شاخصهای ماهانه تو رداخت   نمی شود به ر 

ه  اب تو اي  م  با اف م كليدی   ا هت  ا ت   تفا رداخت مابه ا  
ت   ی د ررات ما انو تنظي بخش�ی ا م مين مصا ا مح ماده        ت

يمانکار  اب  ينه با نرخهای نرخنامه به  منظور نمود ه
م شاخصها  اب تا ا ح لی ا ت  تفا رداخت مابه ا  

يمانکار ينه به  � ه رداخت ا يي�د كارفرما   ع تهيه مورد ت رف�ی مرا   م
ه شود فر محاس دي  م در شاخصهای ت يمت اين ا  

ته به ار  اب م   ت نر ار  ريا در مورد تهيه ا تفا رداخت مابه ا  
ييرات نر ار باشد ات تابع ت ات  تجهي يمت خريد تاسي   

م  در  نر ا ات توس كارفرما خريداری  ات  تاسي ت تجهي ي   باتنظي 
رداخت  يشنهاد به ار  فر شود  يا  نر خريد را با نر ر  ه شاخصها  محاس

نمايند
يد م  رارداد ب م در  ي بينی  تی  ه های  ر  در 

ديد رارداد های  ا د  يشنهاد  ان   

با  ام بانکی  ت  هي كارفرما  امکا استفاده ا ت نامه بين بان   با تنظي تواف
را مشاركت  فراه گردد ی بان  نه سود ا ا رداخت سود 

ی  استفاده ا شاخصهای بان مرك
طع ابتدای  يمت  های ر ا م ه به ش�راي  ی كرد ش�اخص ها با تو ا   

سا 

نوا  رار دادهای با س مشخص ب تی در  يمانکارا د دم مش�ار  ام   ا
ا تا س  ميليارد ريا  م

صات  اری منا انو برگ واب  ايت  ام به ر  ا
ا داشته باشند واب يک تی  ی  د  شركتهای بخ خصو

صه  اری های خار ا منا اگ   
تی  يمانکارا د ير يا راهکار های مشابه برای ه ترا كرد  ري ت ما   ا

ی  با بخ خصو

د بر اس�اس ش�راي  ا  در و  به مي د م رداخت در  ي  رداخت   
يرب ع مصوبات  يما   به ت مومی 

ی  ا يمت  يين  ت صه  ي تر  ا انجام  منا ات د ام به انجام مطا  ا

د فهرست بها  يشنهادی انجمن با انجام ن يشنهاد استفاده ا فهرست بهای 

ي شخصی  ما س دم ا ايت بخشنامه ها   ام ر يشنهاد ا  

ام به استفاده ا  ين شود  يا ا يت كارفرما تد وابطی برای تش�خيص    
ه بندی شده  ام چهاررت خدمات 

ی  در شود رارداد برای خريدهای خار ر در  ی  ار  ار ت  ا
ه   ر ندی مصوب  مان يش�رفت برنامه  ار متناس با  ت مين ا ت به ت �  ن

دام شود  رارداد ا شراي 

يد  ات  مين تجهي ه های دارای ت �ر ی در  ی  ار  مطاب� ردي�  ترا  ريا
شود
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ايانی سخن 

و  در  م گردد  ا �اری مطاب راهکارهای  ردي�    رارداده�ای   در 
رهي شود  راردادها  اد اين گونه  ر كشور ا ان ا شراي 

م شاخصهای ماهانه  ا دي سريع  ی با ت دين مين ن  ت

رداخت  يمانکار با  ورت درخواس�ت  مومی فيدي در   مش�ابه ش�راي 
يمانکار ی به توس  مين ما ارت  ت خ

دام شده است انو ا ت به ا   ن

ما های  نها در  يير  دم امکا  ت وانين   ر بود  يين مدت مناس برای مو  ت
كوتاه 

ی نامه شماره  مور    يش�نهادی انجمن كه   مصوب نمود ر 
  ارائه شده است

طو يمت م مع   راردادهای سر  ت  مشک

ييرات نر ار اری  به حا ت ت دم انجام فر ا

رداختها خير در  ت

ده يات بر ار اف انو  ما ت  مشک

وانين واب   ات  دم 

افی ينه های ا يما   ه ييرات مدت  ت

رداخت  ي نويس بخشنامه  و  امات م ات با م رايی  مکات دی ارائه راهکارهای ا دامات ب ي اينکه در ا تو
ی  نظارت  نت محترم برنامه ري ا 6 مور به م ی نامه شماره  ت نر مصا تنظي   تفا مابه ا

مهوری ارسا شده است ردی رياست  راه
يو را ياری نمودند  مرات  ات  كمي ل ور  همفکری در  �يو كه با  ای محترم كمي  بدينوس�يله ا ا

ت مديره  دبير  محترم انجمن ديد ني با هدايات هي م می دارد اميد دارد كه در سا  دردانی خود را ا  تشکر  
ن باشند ای محترم  هت استفاده همکارا  ا  منش خدمات مفيد 
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ing cash gifts to relatives is forming a part of 
Iranian cultural, collective behaviors of vari-
ous cultural, ethnic and lingual groups.  If they 
receive their delayed payments, they will be 
able to play a role in Nowruz rituals.  Natural-
ly, cultural behaviors have a root in historical 
memory and it imposes a double pressure, be-
cause these kinds of behaviors build the social 
identity and the nature of nations.  The social 
role of individuals will find meaning, if the po-
sition of an individual could be fulfilled in the 
society by performing it. 
In such a condition, the managers of project-
oriented companies are facing financial bottle-
necks with the beginning of Nowruz feasts 
and rituals. They are under pressure from two 
sides. They must meet the expectation of their 
own families and at the same time the expec-
tation of the broader families of their human 
forces who are working in the projects, those 
who are looking forward to receive their pay-
ments. 
On the other side, the chain of supply who are 
the creditors of this type of contractors of de-
velopmental projects bring the contract admin-
istrators under intensive pressure and it seems 
that the contractors of developmental projects, 
in the first front line of job and social groups 
of this society are in the hardest and most dif-
ficult situation at the end of the fiscal year and 
start of spring. 

The lack of payment of the financial statements 
to this layer of society , who are building the 
infrastructure of the society , has imposed 
multilateral pressures on them . At the same 
time, banks as one of the chains of supply , has 
increased the interest of the paid loan in form 
of compound interest for two and half times . 
This issue also endangers the work life of con-
tractors and their relatives and put  them  ex-
posed to the risk of confiscation of their assets. 

This dilemma distorts the beauty of spring and 
glorious rites of Nowruz. 
Let’s free this social group from these con-
cerns. This group of society has no goal in 
mind but to enhance and promote their be-
loved country. They are the people who are 
working to develop infrastructures in various 
situations including an exhaustive hot air of 48 
degrees and 98 humidity rates and in a cold 
weather below 30 degrees in mountainous and 
cold regions.  Let’s these layers of society wel-
come the spring hands in hands of other Ira-
nian people and enjoy spring festivals.  It is a 
pity if part of learned forces at the threshold 
of New Year experience nervous pressures in 
connection with their financial claims through 
libertines of governmental offices and think 
about future problems without any result. 
Let’s appreciate these civilization-building 
pioneers. They are the humble social capitals 
of this territory and they intend to build and 
promote their country. Let’s them to start the 
beautiful spring without any stress and en-
joy the beauties of the nature and forget the 
months of hard working. It is not fair to deal 
in such a way with the technical and engineer-
ing individuals at the end of the year. It is not 
an exaggeration if the Bassij-like people in the 
area of engineering say to their statesmen “we 
are also part of people and deserve to be treat-
ed better”. Let’s extend the joy and happiness 
of spring and Nowruz by solving the problems 
of the contractors of developmental projects.    
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Spring arrives and the joy and passion of the 
nature finds a beautiful link with the society.  
The affection and devotion increase.  People 
give an aesthetic combination of spring on in-
ner fragrance with the external new garments.  
Love and friendship reaches to its climax. Hu-
man wishes if the spring could continue forev-
er and humane communication could continue 
in such a dynamic form in life and social entity 
and create a new world with amazing beauties.
Springs speaks in a sweet language of the old 
memories.  It calls us to put on new garments, 
to seek new thinks and find a new awareness, 
to throw out the old clothes from the body of 
our ideas and put on a new clothes with colors 
indicating the rainbow of special manifesta-
tions of spring and become a human to add the 
companions’ happiness. Let’s associate our 
ideas with the color of spring and give it fresh-
ness.  Along with the breeze of spring which 
combs the hairs of green lands and sings the 
song of kindness, let’s start joy and perform 
the rituals of Nowruz , in a higher quality in 

our land. 
Springs comes and gives the good news that 
the winter had passed and plains are full of 
flowers . Let’s throw away all possible unkind-
ness and create a balance between the affec-
tion and the moon in a pleasant space of the 
nature and manifest it in our social and human 
domains. 
Springs comes and asks us upon which stan-
dards have we coordinated ourselves with it 
and asks us if we have manifested empathy 
and the green spirit of spring in all behav-
ioral and social scenes. Spring asks us to be 
new in attitudes, vision and behavior, just like 
spring and extend our affectionate feelings 
to everybody generously.  Springs asks us to 
make efforts to pass the winter of difficulties 
and bring about hope and achieve spring rains. 
Spring festival has a philosophy in it which is 
learning and admiring. It teaches us that being 
resistant against coldness, will lead to spring 
and we have to face challenges to achieve it. 
When there are two ways available to reach 
a destination, engineers find another way or 
build a third way. Having such an assumption, 
all challenges can be overcome. 
The year is passing. Perhaps when you are 
reading these words, the New Year has already 
started and you have received its fragrance. 
However, engineers who are contractors of de-
velopmental projects have experienced a hard 
year. They have faced many difficulties. The 
year is coming to an end, but still the claims 
of many contractors have not been paid. These 
types of mangers are facing a great part of hu-
man resources who are working in their proj-
ects, those who are in fact their large families.  
They are waiting to receive their salaries. Most 
of the labor forces in developmental projects 
stick to performing the Iranian New Year ritu-
als and consider it a vital obligation and some-
thing connected with their reputation.
In particular, purchasing new garments, giv-

Nowruz Editorial 
Let’s publicize the joy of new spring by solving the 
problems of the contractors of developmental projects 
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يوند  ه  ام ت با  ي بهار م رس�د ا راه شور  نش�ا 
شت ها بيشتر م شود  نتر  گ ا م يابد مهربان ها اف ي
ن  وش� بير ن را با نو ت در را مردم�ا همراه ب�ا بهار 
س�ت به  ش�  د اش�ناخت م بخش�ند  ي  � تلفي
ر م كن�د كا به�ارا  �ا  ا خوي� م رس�د ان
تمر  ويش م ان با چنين  ات ان ا هميش� بود  ارت
ر دنياي  فرينش تما  ت ا ت  ه ي تره ها  بر گ
را م بود بهار با  فرين در كنش اي ها ش�ور ي نوين با 
بان ش�يرين ا يادگارهاي ديرين با ما سخن م گويد ما 
گاه فرا م خواند  وي نوخواه  نو وش� نو را به نو
ي  امه  كهن را ا تن انديش� خوي بر س�ا تا 
ه�ا  تدا كننده  ي� كه رن ي نو بر تن اندا  ش�و
�ا كه  ن ه به�ارا باش�د  ي� لوه ه�ا  ين كم�ا  رن
يارا يک�د  ه محف گردد  م ي�ارا   ا ب نش�ا ا ف
گ  ني  تا بيايي انديش�ه ها خوي را رن ا بهارا 
�ي بهارا  ا كني همراه با ترن ن ه  ي� ت را  �را  
ند  ترانه  مهربان  ارا را ش�انه م  ه  وا س� كه گي
ا كني  در  �د  مه م كند ما ني  م را م خوان�د  
ر  گا را  ا سور  سر شن نور يين  سما مو 
تر  يار  كيفيت با ت ب ترده با د م گ ه  گ در ب س

نين اندا كني  اهها خوي  ت ي در 
حرا  شت   �تا گ م ده م دهد كه  بهار م رس�د  م
�تا سرد ها   م ت بياييد ما ني   دش�ت به گ نش
اري  شت سر ب تما را  ك مهر ها  يا ب مهر ها ا
ت  ي  � و  د ا مط �اد مهر  ماه را در ف  ت
ه  ي لوه ا  ان خوي  تما  ان اب ا ه ها ر و در 

بخشي
يارها  شاخصه ها  د با م رسد تا چه  بهار م رسد  ا ما م 
ين كما ي رن  بهار خود راهماهن ساخته اي  ك رن
امت رفتار خوي سرانداخته اي  م گويد  ه ها  را در اندا
تما  ه ها رفتار  ا ر يا ر س بهار را در تمام 
لور  متجل كرده اي بهار ا ما م خواهد كه با  خوي مت
رش بينش   ه ها ن و س� به  ما ني در تمام  ت
رفتار خود نو نوار شوي چو بهار شوي شور  شيداي  
ي   ا سا ان هم مهر  مهربان را ب هي چش داشت ار
ي بهار با ما سخن م گويد كه ت   گير  ش با نرد 
تان  م ت  ر ا گريوه ها س�خت  دشوار مشک برا گ
رخ� امي�د به دس�تياب به هدفه�ا بار  رم�  را 
فه ا در خوي دارد كه ه  بهاران است چشن بهارا فل
مت  ا موختن  ه س�تودن اس�ت   اين است كه م
طو  نيت م مهرير سرد دشوار ها با كاربرد  در برابر 
به هد ب ش سرانجام بهار در  خواهد داشت  ما 

�تي مهندسا  يتها ه ا ير  ناگري ا چا با اين  ناگ
ر  ود باشد يا راه دي صد مو اگر د راه برا رسيد به م
خش  اره توان ند با اين گ م يابند  يا راه س�وم م س�ا

دشوارها سرك  شدن است 
ه  مان كه شما به مطا ر است  شايد  ا گ سا كه در 
طر  يده  نور دميده باشد   يد س� ردا اين نوشتار م 
ا ش�ما رسيده باش�د  سا سخت بر   به مش�ام 
يمانکارا  شت   مران گ ه ها  ر يمانکار  مهندس�ا 
ايا  ه بودند  يار موا مران با دشواريها ب ه ها  ر
يمانکارا هنو  �يار ا  ات ب دي است  مطا س�ا ن
رگ ا  ي مديرا با بخ ب رداخت نش�ده اس�ت اين 
تند كه  بر ه ه ها  خود ر ر �ان ش�ا در  منابع ان
نها برا  نا را تشکي م دهند  ترده  ر  گ خانواده ب
يرا  حظه ش�مار م كنند  ايا خوي  و  م دريافت 
يد  مران خود را م ه ها  ر ها كار شا در  ريت نير اك
يينها نور م دانند  انجام   ي سنتها   را د به ا
امه نو   ه تهيه  ي يت م شمارند به  ي ام   را امر ا
دي  ندا ن يدانه برا خانواده  برخ ا خويشا هديه  
تما  ه ها ا � گر م ي� ا رفتارها فرهن  
بان ايرا را تشکي م دهد كه با تح  ومها فرهن  
يينها نور برا  � را در  ه ايفا ن و دريافتها م
ع رفتارها فرهن ريشه در  ط د با ير م سا نها امکا 
يرا  د  ارد م سا ف را  ا افظه تاريخ دارد  فش�ار م
تما  ش�اكله  ماهيت ملتها را  ونه رفتارها هويت ا اين

بيائيم با حل مشكل پيمانكاران پروژه هاي عمراني

 شادماني نوبهاران را همگاني سازيم
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ام رفتارها  تما افراد با انجام بهن ند  ن ا م س�ا
اه محو  مح  اي اه   اي نا  مفهوم م يابد   يين م

ري م گردد را  ت تما با ا فرد در ا
ه محور  ر در چنين شرايط اس�ت كه مديرا شركتها 
ناها  يينها ن�ور س�خت در تن ش�نها   ا  ب�ا 
من اينکه  س�و در فشار م باش�ند  �تند ا د ما ه
ند با  رد سا �ت بر انتظارات خانوادگ خوي را م باي
ه ها  ر �ان شا در  ها ان �تره تر ا نير خانواده گ
كيد  برا دريافت  ات خوي ت �تند كه بر مطا ه ه موا
مين ني  نجيره ها ت حظه ش�مار م كنند ا سوي   
مران  ه ها  ر يمان�کارا  ه ا  �کارا اين گ�ر ل كه 
رار م دهند  يما را تحت فشار  م باشند شديدا  مجريا 
دم  مران در خ م ه ها  ر يمانکارا   به نظر م رسد 
ايا  ه باشند كه در  ام تما اين  ل  ا ه ها ش� گر
سا ما كه شر بهارا را تدا م كند در سخت ترين 

رار م گيرند مان خود   دشوارترين شراي 
ه سخت كو  يتها ارسا اين گر ورت  رداخت  دم 
ه ا  يرساختها توس ر كه تمد سا  ساخت  ش  ت
وب م شود فشارها  نها مح ان  هدفها تخصص  ان
نوا  د  بانکها ني به  ارد م س�ا نها  ه ا را بر  ان چند
رداخت را با بهره  ام  مين كه  نجيره ها ت ر ا  يک� دي
اي م دهد به  براب�ر اف ر د س�ا  ني به د مرك� 
نها را در  شنايا  يمانکار  خويشا   �ت  ور كه ه
رار م گيرد اين م ني ا  ر تهديد  مصادره اموا  م
يينها بشکوه  اي ها بهارا   ي ر موارد است كه  دي
گونه م بخش�د بيايي اين  ا لوه ا  نها  د  ن�ور را در ن
ت  سربلند  سرفرا  تما را كه هدف  ا ه ا گر

ه  ي ندارند  در گرما توا فرسا با  در ميهن 
ه ا  يرساختها توس د به ساخت  سا   شر  در
�ه در منا  در ي�ر  هم�ت م گمارن�د  در س�رما 
ه ها  سامانه ها تمدن  تان  سردسير به ايجاد سا كوه
نها  اري  ي ب ر سا ه هاي د د ند ا چنين د ردا م 
وي نور باس�تان دس�ت در  ي نو بهاران   ني ب�ا ر
يشوا بهارا  نور بشتابند  دس�ت تمام مردم ايرا به 
ي اس�ت كه  ت برند  ش�نها نور  يينه�ا    ا 
يد  ستانه بهارا   اين بخ ا كوشندگا دانش مرد در 
ص برا  ران  اس�ترس  فشار  نور در ت  تاب  ن
ي اداره ها  ي در  بيرنتها  ات خوي در  دريافت مطا
ت سرگردا ش�وند  بد  نتيجه گير  مانها د  س�ا
را  ي ر بينديشند  د ن ا  گيريها به دش�واريها 
ا تمد سا را ار نهي  يشاهن ينده باشند بيايي اين 
تما  نها سرمايه ها ا در نش�اني كه  در بداني  در 
�تند كه م خواهند دس�ت در  �ا اين مر  بوم ه ب اد
اري  باد ب دست ه دهند به مهر ميهن خوي را كنند 
ندا اين مر  بوم بد استرس   نها ني چو ساير شهر
اي ها  ي ا  نور باشند  ا  ي گر بهار  ا ص  فشار 
ت ها  ت برند  خ ه در چنين فراگرد  ام ت   ي
ونه برخورد  رند اين ماهها مرارت  كار دشوار را ا تن بدر 
ايا س�ا شر انصا  �انها فن  مهندس� در  با ان
ه ها  و يجيا  ت كه اين  ب ا ني ت اين گفته ا گ ني
خ�دا را ما ه  ويند كه  تمردا ب مهندس� كش�ور با د
ا  ني كه بر ما ر ته برخوردهاي بهتر ا  مردماني  شاي
ت  يد  بهار را با  مشک م شود بياييد ش�ادمانيها 

ي ان سا مران هم ه ها  ر يمانکارا 

ن�وروز را ك�ه يادگار فاخر و ماندگار نياكان ماس�ت گرامي مي داريم و فرار رس�يدن بهار 
را با زيباترين، پاياترين و برترين س�رودها و درودها پيشكش مردمان ايران زمين و جامعه 

مهندسي تمدن آفرين كشورمان مي نمائيم.
ب�راي همگان، لبي خندان، دلي ش�ادان و روزگاري ش�كوفان با رون�دي دلخواه و دلنواز 

همراه با دل انگيزترين چشم انداز، از خداوند بزرگ خواهانيم.
بهترين ها،  ارزنده ترين ها، سازنده ترين ها و برترين ها را

 برايتان آرزومنديم.

ش�اد زي، دير زي و آزادا
جش�ن نوروزتان بهين بادا

                       انجمن شركتهاي ساختماني
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ی با  �اری رئيس شورای هماهن واد خوان �ه مهندس  ل در ابتدای اين 
ه ای  كر ساب دا به  ت ا ن دم به مديرا ارش�د انجمنهای  گفتن خيرم
متی رياست نهاد  ای مهندس ر رداخت  ا  ی  ا تشکي شورای هماهن
ميمانه تش�کر كرد  ي همکاری  ام  دكتر مصطفوی دبير اين نهاد به د ت

د:  اف�

ن  رفه ای كش�ور در سا نفی  ی تش�کلهای مهندس�ی  ه   بهمن گردهمايی مديرا ارش�د ش�ورای هماهن ر سه ش�ن
يمانکارا  را  يت بحرانی مش�ا و اين گردهمايی بررسی  ار ش�د مو همايش�های انجمن ش�ركتهای س�اختمانی برگ
ات كارها  خدمات انجام ش�ده  �دم دريافت مطا يمتها   ييرات ش�ديد  لت ت مرانی كش�ور به  ه�ای  ر ندگا   س�ا

ايا ان  �ای  رار ا بادگرا با اس�ت د  می  س�ر مهوری اس� د  ر مجيد س�ر ياتی چند ا  ت  د ا ت  ب�ود كه ب
ای ارشد شورای  د ا سخنرانی ا ه رسميت يافت ب ل اه  اي اری در  مدی  مهندس خوان  دكتر مصطفوی مهندس فخر
ی تشکلها  ه مديرا ارشد تشکلهای شورای هماهن ي نوا ميهما  به  خوندی  اس  ی مديرا تشکلها  دكتر  هماهن

رداختند نی  مرانی  راههای بر رفت به راي ه های  ر ی دست اندركارا  ت فرار ائ  مشک يرامو م اد نظر  با ت

با همکاری صمیمانه همکاران ما در 
سازمان برنامه شاخص های تعدیل 
6 ماهه اول منتشر شد. امروز اینجا 
هس�تیم تا دوب�اره در مورد تغییر 
قیمتهای ناش�ی از  تحری�م و ارز و 
نب�ود پ�ول و تخصی�ص اعتبار به 

چاره اندیشی بپردازیم.

 در نشس���������ت مديران ارشد تشكلها  مط����رح شد 
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د ا  ه بود ب ل با اين  مهندس منوچهر ملکيانی فرد  رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی كه مي
نوا كرد: ري گفت  ی كشور ت ا فرينا  اين كه ر مهندس را به كار

 ش�رایط عموم�ی پیم�ان جدی�د، ش�رایط 
عادالنه ای است که با وجود آن هم پیمانکار و 
هم کارفرما و مجری طرح پیشرفت می کنند. 
در حالی که با شرایط عمومی پیمان حاضر، 
هر که بیش�تر کار کند ضعیف تر می شود. 
درخواس�ت ما از اعضای س�ازمان مدیریت 
این است که نگذارند حاصل دو سال زحمت 
وتو ش�ود ع�اوه بر ای�ن ما بای�د درباره 
تعیین تلکیف طرحها پافشاری کنیم چون 
این امر جزو واجبات ما است. باید افزایش 

قیمتها نیز جبران شود

شرایط دش�وار نباید ما را 
از اصاح بسترهای موجود 
غافل کند. تش�کلها هم باید 
ب�ه یاری س�ازمان مدیریت 
ص�ورت  در  ت�ا  بش�تابند 
ش�رایط  بهب�ود  و  تغیی�ر 
بستر مناسبی برای فعالت 

موجود باشد.
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ر ايرا در ادامه با تش�کر ا  ه مهندس�ا مش�ا ام مدی رئيس  مهن�دس فخر
د: ی  انجمن شركتهای ساختمانی اف شورای هماهن

ی ا اين كه  هار خوشحا دی بود كه با ا ی سخنرا ب مهندس تائ دبير شورای هماهن
ور دارد گفت:  ندگی كشور  ا سا و مع د در 

مهندس تائب: 
در ش�ورای هماهنگی ب�ه این نتیجه 
رس�یدیم که باید یک اتاق فکر ایجاد 
اساس�ی  راهبرده�ای  روی  ک�رده، 
اندیش�ه کرده، آنه�ا را مدون نماییم. 
ع�اوه ب�ر ای�ن بای�د ب�ا مهندس�ی 
را  صحی�ح  راهکاره�ای  ش�رایط، 
ارائ�ه کنیم و با دفاع از این راهکارها 

درصدد عملیاتی کردن آنها باشیم.

مهندس فخر صمدی: 
بی شک کشور بدون برنامه  
دقیق علمی با مشکل مواجه 
می شود از جمله مشکاتی 
ک�ه در صنع�ت اح�داث به 

وجود آمده است. 
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دردانی  من  دی بود كه  ات سخنرا ب ات  تجهي يمانکار تاسي مدی رئيس هيات مديره ش�ركتهای  مهندس ا
نوا كرد: ر اين گردهمايی  ه ا مهندس ملکيانی فرد به خا ي ی  تش�کر  ا رياس�ت ش�ورای هماهن
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ی ايرا ني  ا اد دبير انجمن شركتهای راه مهندس 
گف�ت

گار شت ني  بد اما تو ر بر ما گ
ت   گار ني ا خود كن اين ر       فکری به 

كان�و  رئي�س  ادتمند  س� مهن�دس 
نوا كرد:  سراسری در ادامه 

مهندس آزاد:
در بحث پیمانکاری باید دید چگونه پیمانکارعاش�ق 
حرفه خود می ش�ود. هنرمندان چون هر روز ش�اهد 
تغییرات ایجاد ش�ده در اثر هنری در حال خلق خود 
هس�تند عاشق آن می شوند. در مورد پیمانکاری نیز 
تکام�ل کار وجود دارد که تعامل آن با اقش�ار جامعه 

افزون شدن عشق را منجر می شود
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مهندس ترابی رئيس هيات مديره  انجمن نفت  گا كشور در 
نوا كرد: ت  ادامه  نش

ه اين  ي خوندی كه مهما  اس  دكتر 
نوا كرد: گردهمايی بود ني 

دکتر عباس آخوندی:
 ماهی�ت دولت در ایران 
عوض شده  و با شدت 
بیشتری در حال تغییر 
اس�ت. در گذشته دولت 
پولدار بوده و حتی در 
س�خت ترین شرایط که 
قیمت نف�ت پایین بوده 
توزی�ع  ق�درت  دول�ت 
منابع را داش�ته اس�ت 
ماهی�ت  ام�روزه  ام�ا 
دولت از حالت توزیعی 

خارج شده است.

مهندس ترابی :
ه�����ماهنگی  ش�ورای 
می توان�د ش�ورای عالی 
بخش خصوصی تشکیل 
ح�وزه  در  فع�ا  و  داده 
کارفرمای�ان غیردولت�ی 
به حیات خ�ود ادامه داده 
دول�ت  ب�ا  آن  کن�ار  در 
وارد گفتگو ش�ود ضمن 
اینکه بای�د احتمال کم تر 
ش�دن نقش دول�ت را در 
س�رمایه گذاریها در نظر 

بگیرد  
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ام   دكتر مصطفوی دبي�ر نهاد ت
رايی كشور  مدير ك نظام فنی  ا
ا  ی ا با بيا اينک�ه محوريت ر
�دا اس�ت  �ت ا ن �اما  ناب

د اف

دکتر عباس آخوندی:
مهندس�ان باید از حوزه ش�هروندی به جامعه ایران ن�گاه کنند و به 
جای انجام کار مهندس�ی صرف به توس�عه جامعه بیاندیش�ند. آنها 
بای�د نق�ش تعیی�ن کنن�ده خ�ود را در تغیی�ر ماهیت دولت درس�ت 
ارزیاب�ی کنند، نباید همچن�ان نقش یک متقاض�ی را در برابر دولت 

داشته باشند. 

دكتر مصطفوی :
ب�ه نظر م�ن بای�د بح�ث تغییر 
ماهی�ت دول�ت و بح�ث احی�ای 
س�ازمان مدیریت مورد بررسی 
ق�رار گیرد و نه�اد برنامه ریزی 

جای خود را مشخص کند. 
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ای هيات مديره كانو سراس�ری گفت:  در ادامه مهندس س�يفی ا ا

طارديا دبير انجمن شركتهای  مهندس محمد 
نوا كرد:  ساختمانی 

مهندس محمد عطاردیان :
به هر حال ما مطالباتی داریم که نمی توان 
به دلیل بی پولی و یا کم پولی دولت از آنها 
صرفنظر کرد. اندیش�یدن و برنامه ریزی 
ب�رای آینده مطلوب اس�ت و پایه ای برای 

اصاح است. 

رئيس  حی  ا مهندس 
انجمن بر ايرا درباره 
رك�ت  چ�را  اينک�ه 
بخ�  در  �ی  تما ا
دا ش�ک  �ت ا ن
يحات�ی  تو نمی گي�رد 

نوا كرد  گفت: 
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من تشکر  طارديا  ای مهندس  ناب  اده:  لی  دكتر 
يام  ارا ماهنامه  تی ك�ه در اختيار كارگ� مج�دد ا فر
ت  ارد س�وا ه می فرماييد  ا رار داديد اگر ا بادگ�را 

ت شوي اين نش
: طارديا مهندس 

نا  يشنهادهای  مرانی می توا ا نظرات   ه های  ر ت  ائ  مش�ک يمانکار به م ه به اش�را مهندسا  با تو
يمتی برای بخش�های  طه  ينده اين بخ اس�تفاده كرد تا ن يت  ا ردی برای ش�يوه های ف اره های راه نوا گ به 
ا  مر ند به همين منظ�ور دكتر  ردا نها بر اس�اس اي�ن ديدگاهها به تصحي برخی ا ام�ور ب كارفرمايی باش�د  
طارديا دبير انجمن  ت مهندس محم�د  ح ای  ميمانه  ويی  بادگ�را در گفت يام  اده س�ردبير ماهنامه  ل�ی 
تهای  مرانی  ساختمانی  فر ه های  ر �تند تا ا منظر ايشا به بررسی شراي كنونی  ش�ركتهای ساختمانی نش
مايتهای بی دري مهندس  م�ات   دردانی ا  من  �يو انتش�ارات انجمن  ند كمي ردا ی اين بخ ب ي� ر

و  را برای ا خوانندگا محترم ماهنامه در می نمايد  طارديا مشر اين گفت

  توانمندي شرکت در گرو توانمندي مدیر آن است

  ارز يكي از عوامل تعيين كننده قيمتها در صنعت ساختمان
دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی مطرح کرد:
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فها   نوا كرديد  ير ا م�واردی كه  اده:  لی  دكتر 
ه به اين كه  ود دارد با تو درتهايی در در ش�ركتها 
اهی داري  تحصي دانش� ار فار ا د  ه د نه  س�ا
وتی برای ش�ركتها باشند شما درباره  ا  كه می توانند ن
تهاي كه بير ا ش�ركت  مانی  فر وتهای در س�ا

رار گيرد چه نظری داريد م تواند فرار شركتها 
: طارديا مهندس 

اده: ل  دكتر 

اره  دي� به گ ار ت ا اره  ير گ� اده: ب�ه ت ل� 
انو كار كارفرما  ورت كه در  اختيار شده است در 
ا  �وب م ش�ود در  مکل اس�ت  كارگر مح مح
ی يا  LC  ريا طرفين نوش�ته ش�ود انو بايد مر ا كه 
مو اند  يير كلمه  اهرا همين ت ار اس�نادی ني  ت ا
ه  می توانند توس� كارفرما اتفا افتاد  كار چند سا به 

مد كرد ه تخصصی  فکری را ناكار گر
: طارديا مهندس 

LC

�ی  همکارانتا  ا ناب �ی ت�  اده: در  ل�  دكت�ر 
يات بر  ياتی در مورد ما ما ما بخش�نامه ای توس� س�ا
يا اين بخشنامه نظر شما  ادر ش�ده است  ده   ار اف

را تامين می كند
: طارديا مهندس 

A B A
B A

A B A C
A C

اده: ل�ی  دكت�ر 
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شما در باره 
موارد ف�و چه نظ�ری داريد  
يارهاي را بايد  ديد چ�ه م ت م

بيشتر در نظر گرفت
 : طاردي�ا مهن�دس 

LC

ت اخير  اده: تحو ل�ی  دكتر 
ير  در م�ورد نر ار چ�ه ت
يمان�کار  يته�ا  ا ف ر 
م  و چه مکاني داش�ته  ا
يشنهاد  اب  له  برای اين م

است
 : طاردي�ا مهندس 

 شرکتي که چند سال زحمت کشیده و ماندگار 
ش�ده ب�ه دلی�ل این ک�ه طی 5 س�ال اخی�ر در 
مناقص�ات برن�ده نش�ده از رتبه بن�دي حذف 

مي شود و باید از اول کار خود را شروع کند. 

به نظر من این قانون باید تغییر کند. در حقیقت 
قانون کلید کار اس�ت؛ ب�ا کلید خراب نمي توان 
قف�ل ناگش�وده اي را ب�از ک�رد.در کش�ورهای 
پیش�رفته ماشین آالت و س�رمایه اصاً معیار 
نیس�تند و مدیران توانمند که کارهاي سترگ 
مي کنن�د از س�رمایه خ�ود به�ره نمي برند. در 
ش�روع کار، کافرم�ا LC ریال�ي ب�از می کند و 
پیمانکار،  س�رمایه الزم را برای شروع کار، از 
بانک مي گیرد؛ پولها در طول قرارداد به حساب 
همان بانک مي آید و باعث مي ش�ود که گردش 
مالي خوبي داشته باشد در واقع کار با مدیریت 

انجام مي شود نه با ماشین آالت و رتبه باال
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"
 "

پیشواز نوروز

خانه تکاني

 )1(نيم نگاهي بر آيين هاي بشكوه نوروزي در ميان مردمان ايران زمين

آيين نوروزي در تهران قديم
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سبزه سبز کردن

"  " "
 "

خوردنیهاي شب عید

رشته پلو

 " "

چراغهاي شب عید

 رسم خانه تکاني، فقیر و غني نمي شناخت 
و براي انجام ش�دن آن، تمام وس�ایل خانه 
باید بیرون ریخته شده و تمام خانه شسته، 
جارو و گردگیري مي شد و بعد تمام اسباب 
پس از تمیز ش�دن ب�ه داخل برده ش�ده و 
چیده مي شد. در همین خانه تکاني ها، دو کار 
مهم انجام مي گرفت، یکي دل کندن از لوازم 
و اسباب کهنه و شکسته بود که پس از یک 
یا چند س�ال کار کردن و تعمیر شدن، دیگر 
نفسهاي آخر را کش�یده و تنها به درد دور 
انداختن مي خورد و همچنین تغییر و تحول 
شکل چیدن اثاث منزل که با بیرون ریختن 
و دوباره چیدن، شکل تازه اي به خانه داده 

و موجب تنوع مي شد. 
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آداب نشستن بر سر سفره هفت سین

 " "

تفریحات نوروز تا روز سیزده
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آيين هاي نوروز در گيالن 

کشتي گیله مردي 

الفند بازي: 

ورزا جنگ 
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جلوه اي از آيين هاي نوروزي
 در استان مازندران

شگون آو ري 

آداب و رسوم نوروز خواني 
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ه های  ر ی را در مورد  ری مطا ت خ ی نش يا  ن ندگی خات ا رارگاه س�ا ای مهندس مظفری فرمانده  اش�اره: 
هت ا خوانندگا گرامی  ه مرات  های ارائه شده در اين مصا و ي اهميت مو مرانی مطر كرده اند كه به د

بادگرا در می شود يام  ماهنامه 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( اعام کرد   

رویکرد نوین قرارگاه در اجرای پروژه ها
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ي ر من ا ر ب ا ا

6

 6

 

 

 

 

را  يا ام�ور با ا اميد اس�ت متو
ش�ا  � راه اب ي� م�وارد  د
تصاد  ل ا بر رفت ا شراي ف
يت  ا ي  ي�د را بي� ا   تو

بخشند

23 سياست كلي براي حمایت از توليد
س ا مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام اب شد  ر  ظ ره ام م يد توس م مايت ا تو ت  سه سياست كل برا  اشاره: بي
ع  ديت مديرا ارشد نظام بتواند من م است اميد است با  رگوار اس ر ب يام ه  ت ا ما رسا و  ر  ت  سه گانه كه ياد و بي اين ا
اك بر اب   ه به درست  در چارچوب ر  و چنان ه كشور باشد ب ش� اين ا نده برا رش�د  توس رات با  منش�ا بركات  ا
اك  اشت برا دريافت بيشتر ا ر  ه كشور خواهد گ ت فرار توس ناها  مشک يار ا تن ايان بر ب طه  راي شود ن مليات  ا

تصاد مور  در م كني نامه دنيا ا ت  سه گانه مشر  را به ن ا ر بر سياستها كل بي

يم دها
ان خو شما

اي رب
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اشاره:
شته است  ار ميليارد توما گ دين كشور كه ا مر  ه اي ن اف
ه  مينه س�ا تورم م باش�د چنان دين  ج ا ن نش�ا م دهد اين 
يد   اي م دهد به سمت تو و كشور را اف ايه  رفشار كه  و  ري  ت
ند استمرار  يخته  ر د هدايت نشود با بر تورم جام گ يتها مو ا ف
ه  كشور را به  ام يت به ركود تورم م انجامد  در نهايت  چنين 
مين منابع ما  مو ساده ترين راه ها ت د م ت م سا بيمار هلند م
ت  چه  ترين راه ني را ا بان مرك بهترين  مناس ه است ي به 
ه به با بود  ا با تو د  مين گير س�ا تصاد كشور را  وا  ا �ا   ب
ت  دين م باي ا ن و گرد به نظر م رسد بخش ا اين مي ج 
ي فر سکه  كارهاي چو  ر شود س�ا مع  ه  ام ا س�ط 
را  ر ا فر ا رده  انوا دي را مشاركت گواه س ه ا ر را  ا
دي  ود  ت ند شاخه  تصاد كشور  در ر ود ا بهادار م تواند در به

ارد نشود بلکه  تيا  ه ها سفته با  ا ي يتهاي با ان ا ه  برا ف ام ر ش�ده مجددا به  مع  دين ها  ايجاد كند مش�ر بر اينکه ن
ه چ مدرس مديريت  نده ا با هاد كو و ار مينه گفت ا در اين  د سو داده شود  ا  مو ا  ها اشت ر ه ها   ر يد  تکمي  به سمت تو

بادگرا در م گردد يام  هت استفاده خوانندگا گرام ماهنامه  ينا  تصاد مور ا اسفندماه شده است كه  ار در دنيا ا ما  سرمايه گ

نقش و تأثير افزایش تقاضاي سفته بازي و احتياطي نقدینگي سرگردان در تورم
يم دها

ان خو شما
اي رب
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يم دها
ان خو شما

اي رب
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يم دها
ان خو شما

اي رب

ار  تهابات با يشنهادها  راهکارهايی را در رابطه با كاه ا چه 
ارائه می كنيد
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تی كه در  من تش�کر ا فر اده  ي  ای مهن�دس 
ن�وب را برای  طفا ش�ركت تهرا  رار داديد  اختي�ار ما 

رفی كنيد خوانندگا ماهنامه ما م

اه  اي ي�ت خود ش�ما در هر س�ه  ا ها ف �و س�ا در 
ر   ور داش�تيد اگ�ر نو يمانکار  ر مش�ا كارفرما

محمدرضا طبیب زاده عنوان کرد:

• لزوم ایجاد كنسرسيوم همکاري در شرایط كنوني
• نياز به ایجاد امکانات الزم براي امور پيمانکاري پروژه های عمرانی

• نياز به تعریفی قانونی از جایگاه انجمن هاي صنفي 

تحصي سا  فو  اده فار ا ي  ا  مهندس محمدر
اه تهرا است  انس راه  ساختما ا دانشکده فنی دانش ي
ور  ار كار مهندس� شد  تا كنو به  ارد با ی ا س�ا  
فه  يمانکار  كارفرما بد  ر  تمر در هر سه بخ مشا م
ی را با  ا  ور در اين س�ه ف �تمر كرده اس�ت  يت م ا ف
شنا نموده  ديدگاههای مختل كارها مهندس� در كش�ور 
يمانکار  ت  ن است ايشا يک ا مهندسين با تجربه در 
يام  گی ها ماهنامه  ي ود اين   ساخت  سا م باشد  با 

ه ا با ايشا كرد دام به انجام مصا بادگرا ا
ر ا  ا ا  ی كه در  و با  م بهمن ماه برای ديدار  گفت ر د
نوب است به شركت  مديرا ارشد شركت ساختمانی تهرا 
ت  ايی به سوا ه نمودي ايش�ا با ش�کي نوب مرا تهرا 

مران به ارائه راه  ه های مختل  ر يمانکارا  ت  اد مختل مشک ی اب اكا س ا  اس دادند   ت  يی  د مختل ما با خشر
دی  اتخا  ع  خوبی برای بررسی های ب ه می تواند من طه نظرهای ارائه شده در اين مصا رداختند بی ش ن مينه  لهايی در اين 
من  م برا توفي در  باشد  �ترها  مرانی  ايجاد ب ه های  ر ت  ر در مورد رفع بخش�ی ا مش�ک تصميمات مفيد  مو

ل می نمايي ه  رار دادند نظر خوانندگا محترم ماهنامه را به مشر اين مصا تی كه در اختيار ما  دردانی ا فر تشکر  

از سوابق کاری مهندس طبیب زاده

"
 "

 " "
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ي بفرمائيد طفا تو نها ديده ايد  ابتکار در 

BOX
BOX

 "

Larg Bore  "

Bending Machine

 "

 "

  قانون مناقصات بایستي به نحوي باشد که 
مجریان و کارفرمایان بدون واهمه بتوانند از 
هر نوع باز خواست سیستمهاي نظارتي و 

کنترلي اصلح ترین قیمت موجود در مناقصه 
یعني "قیمت حداقل مناسب" نه "قیمت حداقل" 

را انتخاب نمایند. اینجانب در سمینار مناقصات 
مقاله اي تقدیم نمودم و به  این مورد با ذکر 
جزئیات پرداختم. عاقمندان مي توانند به 

مجموعه مقاالت "نخستین هم اندیشي سراسري 
نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آیین 

نامه هاي آن" مراجعه بفرمائید. 
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  •

 •

  •

  •

  •

"
 " "  "

"

 "
 •

 •

VAT value added tax

سوابق آموزشی و پژوهشی
  مهندس طبیب زاده

" "
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VAT

VAT

ب�ه  ت  مش�ک م�ورد  در 
�ت  سي در  م�ده  �ود 
نظری داريد  ه بندی چه  رت
ی  چه   ب�رای بهينه س�ا
يه هايی  تو يش�نهادات  

داريد
   •

EPC

ونه  مرانی چ ه های  ر ير هدفمندك�رد يارانه ها را بر  تا
ه های  ر �ار  در چه بخش�هايی ا  ياب�ی می كنيد  ار
مرانی  رش�ته های تخصصی  بيش�تر نمودار اس�ت  
ه  راهه�ای بر رف�ت ا  را در چه س�ا  كارهايی خ

می كنيد

يمانکارا  ات  ام مطا رداخت بهن شهايی را برای  چه ر
ات  و مطا مرانی مفيد می دانيد ب�رای  ه ه�ای  ر
يه می كنيد   نها چه راهکارهاي�ی را تو اش�ته ش�ده  ان
مرانی چه راههای  ه های  ر ه  ينده تخصيص بود برای 

بر رفتی را در نظر گرفته ايد

 در قان�ون اخی�ر مناقص�ات ج�اري م�اده 
10 صراحتاً نوش�ته ش�ده ک�ه کارفرمایان 
در اس�ناد مناقص�ات براي اطمین�ان خاطر 
پیمان�کاران تاکی�د ش�ده اس�ت ک�ه انج�ام 
معامله به هر طریق مشروط بر آن است که 
دس�تگاه هاي موضوع بند )ب( ماده )1( این 
قانون به نحو مقتضي نسبت به پیش بیني 
منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمینان 
حاصل و مراتب در اس�ناد مرتبط قید شده 

باشد
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�تند در  ی ه ا م ش�ده  دي ا ي�ا ش�اخص های ت
اس� ش�ما منفی اس�ت چه راههايی را برای  ورتی كه 
راردادهای  يت  يشنهاد می نمائيد   ی شد   ا

افتت�اح اعتب�ار اس�نادي ریال�ي و پرداخت 
مطالب�ات پیمان�کاران یک�ي از راهکاره�اي 
رفع این مشکل مي باشد. در این مورد گرچه 
بحث از سالیان قبل مطرح بوده و در نهایت 
با پیگیري ذینفع�ان در قانون برنامه پنجم 
نیز ملحوظ ش�ده ولي باز ش�رایط و بستر 
الزم بی�ن دولت و بانکه�ا و بانک مرکزي به 
نحوي آماده نیست که از این روش همچون 
افتتاح اعتبار ارزي س�ود جس�ت، پیشنهاد 
این اس�ت که مس�ئوالن محت�رم انجمن هاي 
صنفي با تجمی�ع دیدگاه ها و نگاه خود این 
بحث کلیدي را در چارچوب قانون  در مورد 
وضعی�ت قراردادها و مطالب�ات موجود به 

سرانجام برسانند.
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ونه می دانيد  را را چ در دست ا

ربخ ميا  ام ا برای ت
يمانکاری با بخ  بخ� 
يه هايی  كارفرمايی چه تو

داريد

"
"
 "

 " "

گرچه در گذش�ته عدم نزدیکي بین ضرایب 
ب�ا  مدیری�ت  س�ازمان  منتش�ره  تعدی�ل 
قیمت هاي واقعي دیده نمي شد ولي امروزه 
و خصوصا در 10 س�ال گذش�ته به تدریج 
ای�ن فاصل�ه ک�م گردی�ده اس�ت. بطوریکه 
در س�الهاي اخی�ر تقریبا نرخ ه�اي نیروي 
انس�اني ب�ه کار گرفت�ه ش�ده در ضرای�ب 
تعدیل با واقعیت ها متناسب است، ولي نرخ 
ماش�ین آالت به کارگرفته شده در محاسبه 
تعدی�ل بعضا ب�ا ش�رایط موجود ب�ازار و 
خصوصا نوس�انات بس�یار شدید سوخت 
تطاب�ق ن�دارد. در این م�ورد ای�ن انعطاف 
بایس�تي توسط س�ازمان مدیریت و قانون 
مرتب�ط در پذی�رش قیمت ه�اي معق�ول در 

نواحي  مختلف ایران دیده شود.
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EPC

Joint Venture

EPC

EPC

EPC

Joint& several

responsibility

Time Cost Empact

 ما متاسفانه فرهنگ کار مشارکتی را نمي دانیم 
و از این منظر ضربات بسیار مهلکي به پیکره 
کار پیمان�کاري م�ا وارد ش�ده اس�ت. فض�اي 
تربیت�ي و آموزش�ي م�ا از فض�اي خان�واده 
و دبس�تان، دبیرس�تان و دانش�گاه بایس�تي 
ش�کل بگی�رد و ما باید یاد بگیری�م که به جای 
ب�ه کارگیري کلمه »من« از کلمه »ما« اس�تفاده 
کنیم. عاوه بر این، در شرایط کنوني با توجه 
به س�طح و حجم پروژه ه�اي عمراني مملکت 
قطع�ا نی�از ب�ه ایج�اد کنسرس�یوم هم�کاري 
ی�ا مش�ارکت همکاري مدن�ي و نظای�ر آنها در 
پروژه ها مي باش�د. به تحقیق یک پیمانکاربه 
تنهایی نمی تواند مسئولیت چنین پروژه هاي 
ب�زرگ خصوصا در پروژه هاي صنعتي، نفت، 
گاز و پتروش�یمي که حج�م آنها باالي میلیارد 

یورو مي باشد به عهده مي گیرد.
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EPC

ود امور شركتهای ساختمانی  ي بيشتری برای به اگر تو
طفا ارائه دهيد داريد 
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 "
 "

R&D Data Collection

ی ايرا می بينيد  شنی برای بخ خصو يا چش اندا ر
رفه  من�د به ادامه  وانانی كه  يش�نهادی برای  چه 

تند داريد مهندسی ه

ودی  ش ن ودی    ش ن گر 
چندين سخن ن كه گفتی كه شنودی

ش  ه بر  مه كار است  اش بود  ر داش�تن   با
رئيس  و ش�ي ا مو دائمی داش�ت به  ر به  باي�د با

لی سينا:  ابو
تا بدانجا رسيد دان من
كه بدان همی كه نادان 



37
  

چهارشنبه سوري 

 )2(نيم نگاهي بر آيين هاي بشكوه نوروزي در ميان مردمان ايران زمين

آيين نوروزي در  استان آذربايجان
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سایاچي ها 

تکم گردان ها 

بایراملئق 
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طبخ انواع غذاها و خوراکي هاي خوشمزه 

سبزوار و مراسم سنتي علفهآيين نوروز در ميان مردم استان خراسان
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اشاره:  شركت ساختماني و تأسيساتي كاربردكار طي نامه هاي شماره 07/05/700090 مورخ 91/11/2 در رابطه قرارداد مترمربعي مقطوع پااليشگاه  
آزاد اسالمي در بيمارستان 132 تختخوابي امام سجاد)ع( تبريز مربوط به آن واحد اعالم كرده است كه علي رغم بخشنامه هاي شماره 10080776 
م�ورخ 91/10/11 و ش�ماره 100/34643 م�ورخ 91/5/1 در م�ورد جبران آث�ار تغيير ارز و جبران آثار اصالح قيمت حامله�اي انرژي در پيمانهاي 
بدون تعديل توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري،  دانشگاه آزاد از پذيرش و اجراي مفاد بخشنامه هاي مذكور 
خودداري مي نمايد و براي حل مشكل پيش آمده از انجمن شركتهاي ساختماني درخواست مساعدت و ياري نموده است. رياست هيأت مديره 
انجمن طي نامه اي به آيت ا... هاشمي رفسنجاني و دكتر دانشجو تقاضاي رسيدگي و احقاق حقوق پيمانكاران فوق در اجراي بخشنامه مذكور شده 
است كه اميد است از اين مكاتبه نتيجه الزم براي شركت كاربرد كار حاصل شود؛ لذا متن نامه شركت به انجمن و نامه رياست محترم هيأت مديره 
به مقامات عالي رتبه دانشگاه منضم به بخشنامه جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي شود چون بخشنامه مربوط نحوه آثار 
تغيير قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعديل در ماهنامه شماره 303 مربوط به ديماه سال جاري آورده شده است در صورت نياز خوانندگان گرامي 

ماهنامه به شماره مذكور مراجعه فرمائيد. در زير روند مكاتبات مربوط به مشكل پيش آمده براي شركت كاربردكار ارائه مي شود.
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     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی

     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی



43
  

     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی

     : تاري
  6 شماره: 6

يوست:

ت:  شماره 

انجمن شركت های ساختمانی
سنديکای شركت های ساختمانی
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اشاره: 
ستی   مو ميهن د ری دارد كه ا  برای  مه دهخدا ش

ر می گويد: مه در اين ش ن خواهی بهره گيری می كند 
ر در است خردی به خا م  هنو

نه ماكيا برده است كه بر 
يد         ارم   سا به  سخت گ به  من

هيد كه اشک چو خو ا ر  دم 
د  كه  ها  در  خنده  بر  گريه ام  

م�و  ا   ماكي�ا �ن دار  
ا را به تماشا می نشيني  ری ا رفتارشناسی مر ه دي و امر 
ايدارند   دم   ابت  ا در ش�فا ني    اين اس�ت كه اين مر
�ی به ن ا  مين�ه نظر خوانن�دگا گرامی را به مطل  در اي�ن 

ل می كني  ار مهر مور   رگ خ

ار كيلومتر را برای  ه  ه ي همه سا فت ان ملی ش ي   نر در 
ا می كند ر لو خود  ر بيمار  م رسيد به هم

دا   نر همانند  ر اری مهر با فرارسيد بهار  رگ ار خ به گ
ار كيلومتری ا  ير  ه ی ي م س ا  ا ني  شته ام های گ س�ا
نا  ما �ر بيمار خود را كه  گشت تا هم اس�ی با نوبی به كر ای  فري

ات كند نام دارد م
ت  ادر ني ديمی  ت  را نا   ماده ای است كه به س ي  ما

نی را انجام دهد و د  رتی تا اين  مها
ت شناسی كه ا س�ا  به درما    ي ا فوكي  اس�تي
دا هر سا برای ديد  ر ي داد:  د در اين خصو تو ردا ماده می 
نا  ها به ما و تمام اين س�ا اس�ی با می گردد  در  فت خود به كر
ی اس�ت كه شاهد اين منظره  يا نجمين سا  فادار بوده اس�ت اين 

بوده ام
خمی شد  به اين  نا در س�ا  توس� چند شکارچی  ي با ما

ا با ماند ر ترتي اين   ماده برای هميشه ا 
ارا  رن ياد خ يار  ه ب نا مورد تو دا  ما ر ش  رای  ا ما ام
حظه  ت  دها نفر برای  ي  رار گرفته  به همي�ن د �ه مندا   
اسی  س در شر كر ار دسکی  بر اش� در دهکده  ديدار اين  
يما به  �ت ه به اين افراد م دا بد تو ر مده بودند ام�ا  گ�رد ه 

ا كرد ر نا انتظار ا را می كشيد  ايی كه ما شيانه در  سوی 
هار  ات ا �ت ش�ناس كر ي يا اين  اری ايتا رگ ار خ براس�اس گ
ينده  ن ش ر  ر  فت  فت  ورت  کها به  ساير   داشت: 
کی  ين   دا ا ر �ی كه  ا ش�يانه های خود با می گردند در به 
رانه انتظار ا را  نا در خانه بی  ما صد می رسد چو  اس�ت كه به م

می كشد
ينده چهار  ر د ماه  ش�ته  ن س�ا گ به گفته اين مح همانند 
ا  ر موختن  يفه  راد  د خواهند ش�د   ه   متو و ن 

ت ادر به انجام  ني نا  ما هده خواهد گرفت چو  نها را به  به 
ای  فري در خود به سوی  ه ها با  و �تا  م س با فرا رس�يد  س�
ين�ده در انتظار  نا ت�ا بهار  ما �ی كه  ا ا م�ی كنند در ر نوب�ی 

شيانه خواهند ماند فادار خود در  دا  ر گشت  با

بايد آموخت ز مرغان هوا هم نفسی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 
 به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست 
 مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
کاه سروری آن است کز این ترک بردوزی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی
 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

میی دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی  

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع 
که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم 
بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی

می اندر مجلس آصف به نوروز جالی نوش
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
                                                                          حافظ   
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كـاخ كرمليـن روسيـه در یـک نگـاه
کو  ی شهر م ته مرك ه
ار ي�ا كرملين  اس�ت 
ده در كرانه  ان ر  كه در 
کو ساخته  د م ی ر ش�ما
دادی كا   ش�د  شام ت
ا اس�ت كا كرملين  كلي
اريد  ن�را مر كه م�ی توا 
م�اری  يادب�ود تاريخی  م
ر ناميد ا چهار  ا سيه م ر
�ا  ديوار  صر چهار كلي
كرملين به هم�راه بر های 
كرملين تشکي يافته  است 
اين كا به منظور اس�کا 
سيه مورد  مهور ر رئيس 
�رار می گي�رد  اس�تفاده 
ديوارهای كرملين  بر ها 

ايای ناهماهن  يائی ساخته شدند  ی س�ا های  تا  توس استادا ايتا در 
ري را در بر   6 ت  متر مربع  �ا ه ای به م ی شک ديوار كرملين محو ل م
اهای مختل  ی ارتفا  در  و كلی اين ديوار  متر  يارد است  می گيرد 
6 متر  خامت ديوار ني بين  تا  مين  ا  تا  متر در نوسا است  ته به نو   ب
ت نو چوب های گوناگو  اركت است كه ا بي رهای كا ا  و برخی تا است ك 
ها  ار  شده بر فر است ش ن ر ن  اركتی ياد درست شده است چنين 
ار  سيصد كيلوگرم   نها يکه يی رن ن دار كه هر ي ا  وس�ترهای 
وديت كا كرملين  ی يکصد  شصت سا مو مين می كنند   رها را ت دارد نور تا
داگانه ا  رانده است اين كا دارای  اتا  يادی را ا س�ر گ ييرات  اين كا ت
ای شخص ا  ی برای ا ن ها رخت كن راهر  اتا های اختصا رها سا مله تا
ايی است كه  ات  اتا هايی برای خدمه فنی اس�ت كرملين  و مملکت اتا مط
کومت  ين  نجا خت می شود در اينجا ايوا مخو  استا سيه به  تمام راه های ر
تاريا  ر کو را تماشا كرد نين ديکتاتوری  ت گرفتن م و ا كرملين  ل كردند نا
ی كرد  ين س ی بود يلت دگرگو سا يکا  ستر ر تکر  را شک داد گورباچ م
ات   وتين در راه به انجام رساند ا ديمير  ات را به انجام برس�اند   ا

ها ت كرد يشرفته  سيه در ردي  كشور  رارداد ر

The best mutual relationship between “I” and “U”
How can you SM  LE without “I”?
How can you be F  Ne without  “I”?
How can you   W  SH  without  “I”?
How can you be   FR  END  without “I”?
“I” am very important, but this “I” can never achieve S  
CCESS without “U”.

شتر گرا
يدا كند  مرد شتر را گ كرده بود سوگند خورد كه اگر شتر را 
ا شتر  يدا شد  س ا مدت شتر  شد   را به ي دره بفر
م كرده باشد گربه ا را به گرد شتر  برا اين كه به سوگند 
ه كرد شخص برا خريد  ر ار برد  برا فر  ت   را به با ب
ش گفت: ي دره  يمت م فر مد  گفت: شتر را به چه  ي 
ا است فور ي دره به مرد داد كه شتر  يمت ار مشتر كه ديد 
ا  ي ا شتر گفت: شتر را با گربه ا كه در گردن  را بخرد اما 
د دره است مشتر گفت:  يمت گربه چهار  ش   است م فر

ده ا در گرد نداشت انی است اگر چنين  شتر ار

كوچهايبود،انمشمعرفت
مردمانشبامرامازهرجهت

سيلآمدكوچهراورياهنكرد
گاهنكرد مردمشراباجهانبي

هرچهردآنكويبودازمعرفت
شستباخودربدسيلبيصفت

ازتمامكوچهتنهايكنفر
نشماندوخودجستازخطر خاندا

رسموراهنيك،هرجابود،هست
ازنهادمردمآنكوچهاست

چونكهردانديشه،تواينگوهناي
حتمدارمبچهيآنكوچهاي
انتخاب مهندس جهانگير عصرآزاد



48

ی ا كارفرمايا  ملکرد ب يمانکارا ما ا  چرا برخی ا 
ام خ  ه گرايی در  تند  برای ايجاد ت ی ه نارا

مينه چه تدابيری بايد انديشيد اين 

 تردی�دی در حس�ن نی�ت کارفرمای�ان و 
اه�داف آنه�ا به عن�وان خادمی�ن مملکت 
وج�ود ندارد ولی برای مدیریت صحیح، 
ش�ناخت قوانین، دانش و جس�ارت کافی 
در تصمیم گیری ه�ا الزم اس�ت. مدی�ران 
اجرایی و سازمانهای مجری باید نقدپذیر 
باش�ند و لو از ناحیه بیمانکار و مشاور. 
اگر کس�ی جرات نقد خود را داشته باشد 
و اج�ازه انتقاد را به دیگ�ران بدهد عما 

باعث توسعه محیط کار خود می شود.

مهندس فروغی مطرح كرد:

اخالق حرفه ای بهبود روابط را به همراه دارد

و  � �د  اهوا  م ی متو �ا فر ر دا مهن�دس 
ير  ی   �ه ای خصو ب اس�ت اين بني�اد موس بني�اد 
و  يی تجربيات م ی دارد با ه اف ی است كه س انتفا
ی ا  ی درست ياری رساند مهندس فر را در تصمي س�ا
ی خود ابرا خوش�نودی می كند   تما رفه ای  ا ندگی 
ار است  ندگی كند اميد باره  رار باشد د د اس�ت اگر  ت م
يمايد  خوشيهای  ب �ير را با همه س�ختيها  د همين م
تی كه  دردانی ا فر من تشکر   بادگرا  يام  ماهنامه 
ارت نير در  ب  ه امور  ر  توس ا ساب مديريت  م
طه نظر  ت تا ن ت ايشا نش ح ای  رار دادند  اختيار ما 
ويا شود  يمانکارا  ت  ائ  مشک ايشا را در مورد م
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يه ها   لير هم�ه تو چ�را 
صات  نا در منا اده�ا هم انت
رار  يمت مدنظر  ايين ترين  ما 
وانين  ي�ا ايراد در  می گيرد 
راه را برای چني�ن امری هموار 

كرده است

ه اند  فش�ار برای  ر ی اختص�ا يافته به  مناب�ع ما
يا  ياد است اين امر ا كجا نشات می گيرد   ه  ر اتمام 

ه باشد ی برای توس می تواند سا  كاری منط

هیچ جا در ضوابط یا قانون ما درج نش�ده 
اس�ت که پایین ترین قیمت باید برنده شود 
بلکه نوشته شده باید مناسبت ترین قیمت 
مدنظر قرار گیرد. قبل از انقاب مناسب ترین 
قیمت قابل استخراج بود اما بعد از انقاب به 
دلیل توس�عه س�رمایه گذاری و منابع مالی 
کش�ور، ساز و کار س�ابق تغییر کرد. برای 
تش�خیص این مس�ئله که قیمت پیشنهادی 
مناس�ب ترین قیمت هس�ت یا ن�ه، دانش و 
جسارت کافی الزم است تا کسی که تصمیم 
می گیرد قدرت پاسخگویی به دالیل تصمیم 
خود را داش�ته باشد، اما متاسفانه این نکته 

عموما و کمتر رعایت نمی شود.
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ت�ی ا  اههای د تم�ردا  دس�ت مدتهاس�ت ك�ه د
ه ه�ا س�خن  ر در  �ی  بخ� خصو اری  س�رمايه گ
ی  يا بخ خصو ا س�وا اينجاس�ت كه  می گويند 

ی كافی برای چنين امری را دارد  بنيه ما

يمانکار   ام� خ ميا  به نظر ش�ما راهکاری برای ت
ي  اس تو ت بود  ورت م ود دارد در  كارفرما 

دهيد

يمانکارا   ي�ت  ود  فکر می كني�د راهی ب�رای به
ود دارد را  مشا

�ود می تواند برای  واني�ن مو يا 
اب  ام  نظ� دهی به ر ايج�اد ت

يمانکار  كارفرما  گره گشا باشد

 این که بخش خصوصی سرمایه بیاورد 
ب�ه این معن�ا نیس�ت که ش�اغان این 
بخ�ش پولی را در گنجه پنهان کرده اند 
و اکن�ون باید آن را بیرون بیاورند. در 
واق�ع منظ�ور حضور این ش�رکتها در 
عرصه س�ازندگی به پش�توانه اعتبار 
آنها است. اعتباری که در نتیجه حاصل 
س�الها تجربه اندوزی و تاش مس�تمر 
به دس�ت آمده است و طبعا این اعتبار 
باید به رس�میت شناخته شود و مورد 

احترام و پشتیبانی قرار گیرد. 

بای�د نهاد دیگری وجود داش�ته باش�د 
که اعتبار بخش خصوصی را تضمین 
کن�د که ام�روزه همی�ن بخش اش�کال 
دارد. بانکه�ای ما به خودی خود منابع 
مالی اندک�ی دارند و به تنهایی قادر به 

پشتیبانی از طرحهای بزرگ نیستند.
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Sosoljip

 " "

polyurea

"

"

ختمان
تسا

صنع ر
خبا ا

بزرگراه کنار گذر جنوبی بومهن افتتاح شد

دستور مقام معظم رهبری  به مهندس  نیکزاد

ایران ششمین نرخ تورم بزرگ دنیا را دارد

خانه ای که به جای مصرف، انرژی تولید می کند
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ده پیشنهاد 43 اقتصاددان ایرانی برای گذر از بحران

محیط بازدارنده کسب و کار

پیشنهادهایی برای تغییر وضع موجود

ی ابراهيمی  تصاد رس�يده است: دكتر ت ای اين اس�تادا ا اين نامه به ام
لی بخشی  طف اد بختياری دكتر  ری دكتر  ه اك مت ا ری دكتر ن سا
�ن  ي بين دكتر  ها مير  ور  ميد بهمن  ا دكتر  ا مه ب دكتر فا
ی چينی چيا  هرمی مرت تحصيلی دكتر مهدی تکيه دكتر محمد مهدی 
فر خيرخواها  �ينی دكتر محمود ختائی دكتر  دكتر سيد محمد 
ين ساسا  ح دا ن رنانی دكتر محمود دانشور كاخکی دكتر  دكتر مح
در دكتر  ی س�يد دكتر محمد س�تاری فر دكتر بهرام س�حابی محمدت

ين  رستو شجری دكتر مصطفی شري دكتر  هوشن شجری دكتر 
اهری  ه  دا ائی دكتر  ن  ی تهرانی دكتر  اد لی  ی دكتر  اد
صاری دكتر  اس  ی دكت�ر  ري ده ت �ين  ی دكتر  ا ا  دكتر ر
لی  اسمی دكتر  رسو  دا نفری دكتر  �ن  اده  ماد مصطفی 
وی  اس مرت ی كيانمهر دكتر سيدابوا هرا كريمی محمد ری دكتر  ن
ائی  ه مير جت ا ن مصطفوی دكتر سيد مهدی مصطفوی  سيدمحمد

نو ری  دكتر بهر هادی  ا نا لير لی منص دكتر  دا دكتر 

ختمان
تسا

صنع ر
خبا د كرده بودند در ا و گوش ار را به م يان لمی   ير يامد سياس�ت های  دد  ار های مت ش�ته با انتشار گ تصاددانا كش�ور كه در س�ا های گ  نفر ا ا

تصاد كشور نوشته  همه انديشمندا كشور را به مشاركت فکری  ر نامه ای سرگشاده در باب شراي كنونی ا ت ده بار دي مر د يمانده ا  ين ماه های با ا
نها نام افرادی چو دكتر  تصاد كه در ميا  اد اين اساتيد ا ت به ا تصاد ار دنيای ا وت كرده اند به گ يت دشوار كنونی د ويی برای بر رفت ا  در چاره 
هت  ه در  شته به هي  م سياست های گ ري ني به چش می خورد تدا ده ت ين   نو  دكتر  هاد  �ن  رنان دكتر بهر محمد    س�تار فر دكتر مح
كر می شوند  تصاددانا مت اين ا دام كنند شته  كنونی ا يکردهای گ ری اساسی در ر ن و ارشد نظام بايد به با ت  ا اين ر م منافع نظام  ملت ايرا ني
ت   من برشمرد مشک تصاد  كور اساتيد ا ی  سياسی منجر شود در نامه م تما ات ا ار يت در درا مدت به ت ود دارد كه استمرار اين  كه بي  

لی ارائه داده اند يت ف يت  بر رفت ا  ود  يشنهاد ني به منظور به ی كشور در شراي كنونی   ي ر چا های 
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كارنامه انجمن ش�ركتهاي س�اختماني
 در                                                                                                               س����ال 91

اشاره:
م بخشيد   رفه ا خوي را با شتاب بيشتر تدا نف   يتها  ا انجمن ش�ركتها ساختمان در س�ا  ف
ا امور ساخت   ينف يرب   مانها  نهادها  يار با سا ات ب به مکات ت ت م برا بررس  بر رفت ا مشک
ور  ات با  ل گردها همايشها   تها مي شت نش ت ساختما سا انجام داد در  سا كه گ ن ه  و سا 
ت داشته است  در  ار م يار ا موارد  ام  تام در ب ار شد اين ت يمانکار برگ رفه مندا بخ مهندسی 
بادگرا  يام  هت ا خوانندگا گرام ماهنامه  نها نمودار خواهد ش�د  اره ا ا  ت  ار م دي ني  ينده ن
ير ارائه  شت به شر  يتها انجمن در سا كه گ ا نوا كارنامه ف بخش ا ت ها  كوش های انجام شده را با 

می دهد
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ت كام تر نمايا شود   ه انجام شده م توان ن د است هر  ت يو انتشارات م كمي
ا دست يار درا شده ما را به سمت خود  ي ورت تح م يابد كه شما  اين در
نده خوي  نده  سا هارنظرها ار ت  ا ا به گرم بفشاريد  با ارسا مطا م

ربار شد اين نشريه يار رسانيد ما را در 

گزارش عملکرد یکساله نشریه پيام آبادگران

8

ار  نائ گ �ا  ميدر در ابت�دای هماي� مهندس 

�رخی دبير  ر گل لی ا خود را به نيابت ا مهندس 
كنفران�س

ردازند ت طل پيمانکاران جریمه ب •كارفرمایان دولتی ه  باید در ازای دیركرد پردا

صوصی ش  •افزایش رشد و توسعه اقتصادی با اعتماد به ب

• صنعت احدا یکی از مه ترین عوام  موثر در رسيدن به تمدن صنعتي

اري ها  ای  دولت در پایان واگ • بازبينی و

ر شد  دا  ت ا ی صن م ران ب ا و کن   در 

ی كشور    ه ای بخ خصو يداد توس� رگترين ر نوا ب دا ايرا به  ت ا ن مللی  س�ومين كنفرانس بين ا

اری كارگاه های تخصصی  ار شد برگ ي تهرا برگ م مللی هت ا اری در مرك همايش�های بين ا رماه س�ا   

ا  گاری ف رد راهی برای سا �ت های بين تش�کلی فراه  ت تخصصی  كاربردی ايجاد نش ا كاربردی ارائه م

يد  ا تو ردهای ف ی برای ارائه دستا ان ر  اه ب ايی نمايش ود بر ور ا دش�واری های مو ود   با ش�راي مو

دا  ت ا ن ر  ده تش�ک ب مله برنامه های اين كنفرانس بود كه با همياری ش�ان دا ا  ت ا ن  خدمت در 

نين مجلس  تی  هم ی با بخ د ام هر چه بيشتر بخ خصو يمانکارا ت و  ات م رداخت مطا ار شد  برگ

های كليدی مورد بح   و مله مو ه ای كش�ور ا  ت توس� ن ی   ی بخ خصو ي ر ت  برای رفع مش�ک

مطر شده در اين هماي بود 

6
6

در اي�ن دي�دار مهن�دس منوچه�ر ملکيانی ف�رد رئيس 

هي�ات مدي�ره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی خطاب به 

رئيس مجمع تش�خيص مصلحت نظام گف�ت: 

آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی عنوان کرد 

ريشه تمام مشكالت كشور
 روحيه افراط و تفريط است
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گزارش كميسيون اقتصادی و بانکها
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�ور  وي�ت ب�ا  �يو   كمي
ور  اي�ا مهندس  ا خ�ود  ا
اد  ص�ر  مهن�دس  ی  ش�يرا
و س�ا  ر در  ار  مهندس 
ش�ده  �ا  ار درخواس�تهای   
ويت در  �يو  ب�رای  به كمي
را  انجمن ش�ركتهای س�اختمانی 
ي  بررس�ی نم�ود  ش�ركتهای 
�يو  كمي در  بررس�ی  ا  �س 
ويتشا توس� هيات مديره 
رار  محت�رم مورد تاييد  تصوي 

گرفت

گزارش ساليانه 
كميسيون عضویت

 

 

 

 
 
 



58

دي ا با شاخصهای ت  درارت

•

•

•

يمانکاری راردادهای  سری در  ينه های با  بررسی ه

HSE

کن مهر  بررسی نر ساختمانهای م

ي های فهرست های بها نا

ری  انجام خدمات دا

EPC

EPC

راهکارهای بر رفت راردادی  ت  بررسی مشک

گزارش كميسيون فنی

ت ابراهي ش�ري
ی  بتون را مجيد ش�ي بهائ�ی دكت�ر گ ر يحي�ی خا �ار   � ح�ی كا ا ا ل�ی تاه  بهم�ن دادما
اده   رگ� � اير ب �ا هميری افش�ين  ل� محم�ود ر ی  ل�ی ر ا يوس�فيا  اه�ری ش� �ا   ا

ی ور ناهيد ش�و ا ش�فيع  مر
يريا ين د امير  امی  ا  د ر رهام مو ر  شوتن هوش�ن  س  س�ير

ا ان ا فر لير دانی محمد تکلی  ين ي  
دي  شاخصهای ت

يمانکاری راردادهای  سری در  ينه های با  بررسی ه
کن مهر راردادهای م  بررسی نر  

های فهرست های  بها  ي نا  
ری  انجام خدمات دا

دي  EPC د رشراي كنونی  د ت راردادهای فا ی در  6 بررسی  راهکارهای ا
راردادی  راهکارهای بر رفت ت   بررسی مشک

رده های ساختمانی  ارائه نظرات يو ملی استاندارد مهندسی ساختما   مصا  فر سيه كمي ات ا ل  مشاركت در 
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راردادی       ت  مشک

دم  يه ن�ر مصا  خدم�ات   اي� ب�ی ر اف
را  با نر  �  ا مين مصا ينه های ت ي� ه تط

رارداد

 

ع  تخصيص كافی رداخت بمو دم 

دي وش شاخصهای ت دم 

تی ی  د يمانکارا خصو شراي نابرابر 

رداخت  ي  راردادهای بد  اد  ان

ی  ا ير  رد  بر

ود فهرست بها به ر ن

واب  بخشنامه ها توس كارفرمايا ايت  دم ر

يت كارفرما

ه  ر يشرفت  ار با  ت مين ا دم تناس ت

ار ت مين ا هت ت رائی  مانت ا ود  دم 

يشنهادی   راهکارهای 

دي �ير ش�اخصهای س�ه ماهه  ت انه اس�ت ا م يمت ها ر اي  ن�د اف  ر
م گردد ا يد  حي رسيد شاخصهای ماهانه تو رداخت   نمی شود به ر 

ه  اب تو اي  م  با اف م كليدی   ا هت  ا ت   تفا رداخت مابه ا  
ت   ی د ررات ما انو تنظي بخش�ی ا م مين مصا ا مح ماده        ت

يمانکار  اب  ينه با نرخهای نرخنامه به  منظور نمود ه
م شاخصها  اب تا ا ح لی ا ت  تفا رداخت مابه ا  

يمانکار ينه به  � ه رداخت ا يي�د كارفرما   ع تهيه مورد ت رف�ی مرا   م
ه شود فر محاس دي  م در شاخصهای ت يمت اين ا  

ته به ار  اب م   ت نر ار  ريا در مورد تهيه ا تفا رداخت مابه ا  
ييرات نر ار باشد ات تابع ت ات  تجهي يمت خريد تاسي   

م  در  نر ا ات توس كارفرما خريداری  ات  تاسي ت تجهي ي   باتنظي 
رداخت  يشنهاد به ار  فر شود  يا  نر خريد را با نر ر  ه شاخصها  محاس

نمايند
يد م  رارداد ب م در  ي بينی  تی  ه های  ر  در 

ديد رارداد های  ا د  يشنهاد  ان   

با  ام بانکی  ت  هي كارفرما  امکا استفاده ا ت نامه بين بان   با تنظي تواف
را مشاركت  فراه گردد ی بان  نه سود ا ا رداخت سود 

ی  استفاده ا شاخصهای بان مرك
طع ابتدای  يمت  های ر ا م ه به ش�راي  ی كرد ش�اخص ها با تو ا   

سا 

نوا  رار دادهای با س مشخص ب تی در  يمانکارا د دم مش�ار  ام   ا
ا تا س  ميليارد ريا  م

صات  اری منا انو برگ واب  ايت  ام به ر  ا
ا داشته باشند واب يک تی  ی  د  شركتهای بخ خصو

صه  اری های خار ا منا اگ   
تی  يمانکارا د ير يا راهکار های مشابه برای ه ترا كرد  ري ت ما   ا

ی  با بخ خصو

د بر اس�اس ش�راي  ا  در و  به مي د م رداخت در  ي  رداخت   
يرب ع مصوبات  يما   به ت مومی 

ی  ا يمت  يين  ت صه  ي تر  ا انجام  منا ات د ام به انجام مطا  ا

د فهرست بها  يشنهادی انجمن با انجام ن يشنهاد استفاده ا فهرست بهای 

ي شخصی  ما س دم ا ايت بخشنامه ها   ام ر يشنهاد ا  

ام به استفاده ا  ين شود  يا ا يت كارفرما تد وابطی برای تش�خيص    
ه بندی شده  ام چهاررت خدمات 

ی  در شود رارداد برای خريدهای خار ر در  ی  ار  ار ت  ا
ه   ر ندی مصوب  مان يش�رفت برنامه  ار متناس با  ت مين ا ت به ت �  ن

دام شود  رارداد ا شراي 

يد  ات  مين تجهي ه های دارای ت �ر ی در  ی  ار  مطاب� ردي�  ترا  ريا
شود
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ايانی سخن 

و  در  م گردد  ا �اری مطاب راهکارهای  ردي�    رارداده�ای   در 
رهي شود  راردادها  اد اين گونه  ر كشور ا ان ا شراي 

م شاخصهای ماهانه  ا دي سريع  ی با ت دين مين ن  ت

رداخت  يمانکار با  ورت درخواس�ت  مومی فيدي در   مش�ابه ش�راي 
يمانکار ی به توس  مين ما ارت  ت خ

دام شده است انو ا ت به ا   ن

ما های  نها در  يير  دم امکا  ت وانين   ر بود  يين مدت مناس برای مو  ت
كوتاه 

ی نامه شماره  مور    يش�نهادی انجمن كه   مصوب نمود ر 
  ارائه شده است

طو يمت م مع   راردادهای سر  ت  مشک

ييرات نر ار اری  به حا ت ت دم انجام فر ا

رداختها خير در  ت

ده يات بر ار اف انو  ما ت  مشک

وانين واب   ات  دم 

افی ينه های ا يما   ه ييرات مدت  ت

رداخت  ي نويس بخشنامه  و  امات م ات با م رايی  مکات دی ارائه راهکارهای ا دامات ب ي اينکه در ا تو
ی  نظارت  نت محترم برنامه ري ا 6 مور به م ی نامه شماره  ت نر مصا تنظي   تفا مابه ا

مهوری ارسا شده است ردی رياست  راه
يو را ياری نمودند  مرات  ات  كمي ل ور  همفکری در  �يو كه با  ای محترم كمي  بدينوس�يله ا ا

ت مديره  دبير  محترم انجمن ديد ني با هدايات هي م می دارد اميد دارد كه در سا  دردانی خود را ا  تشکر  
ن باشند ای محترم  هت استفاده همکارا  ا  منش خدمات مفيد 
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ing cash gifts to relatives is forming a part of 
Iranian cultural, collective behaviors of vari-
ous cultural, ethnic and lingual groups.  If they 
receive their delayed payments, they will be 
able to play a role in Nowruz rituals.  Natural-
ly, cultural behaviors have a root in historical 
memory and it imposes a double pressure, be-
cause these kinds of behaviors build the social 
identity and the nature of nations.  The social 
role of individuals will find meaning, if the po-
sition of an individual could be fulfilled in the 
society by performing it. 
In such a condition, the managers of project-
oriented companies are facing financial bottle-
necks with the beginning of Nowruz feasts 
and rituals. They are under pressure from two 
sides. They must meet the expectation of their 
own families and at the same time the expec-
tation of the broader families of their human 
forces who are working in the projects, those 
who are looking forward to receive their pay-
ments. 
On the other side, the chain of supply who are 
the creditors of this type of contractors of de-
velopmental projects bring the contract admin-
istrators under intensive pressure and it seems 
that the contractors of developmental projects, 
in the first front line of job and social groups 
of this society are in the hardest and most dif-
ficult situation at the end of the fiscal year and 
start of spring. 

The lack of payment of the financial statements 
to this layer of society , who are building the 
infrastructure of the society , has imposed 
multilateral pressures on them . At the same 
time, banks as one of the chains of supply , has 
increased the interest of the paid loan in form 
of compound interest for two and half times . 
This issue also endangers the work life of con-
tractors and their relatives and put  them  ex-
posed to the risk of confiscation of their assets. 

This dilemma distorts the beauty of spring and 
glorious rites of Nowruz. 
Let’s free this social group from these con-
cerns. This group of society has no goal in 
mind but to enhance and promote their be-
loved country. They are the people who are 
working to develop infrastructures in various 
situations including an exhaustive hot air of 48 
degrees and 98 humidity rates and in a cold 
weather below 30 degrees in mountainous and 
cold regions.  Let’s these layers of society wel-
come the spring hands in hands of other Ira-
nian people and enjoy spring festivals.  It is a 
pity if part of learned forces at the threshold 
of New Year experience nervous pressures in 
connection with their financial claims through 
libertines of governmental offices and think 
about future problems without any result. 
Let’s appreciate these civilization-building 
pioneers. They are the humble social capitals 
of this territory and they intend to build and 
promote their country. Let’s them to start the 
beautiful spring without any stress and en-
joy the beauties of the nature and forget the 
months of hard working. It is not fair to deal 
in such a way with the technical and engineer-
ing individuals at the end of the year. It is not 
an exaggeration if the Bassij-like people in the 
area of engineering say to their statesmen “we 
are also part of people and deserve to be treat-
ed better”. Let’s extend the joy and happiness 
of spring and Nowruz by solving the problems 
of the contractors of developmental projects.    
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Spring arrives and the joy and passion of the 
nature finds a beautiful link with the society.  
The affection and devotion increase.  People 
give an aesthetic combination of spring on in-
ner fragrance with the external new garments.  
Love and friendship reaches to its climax. Hu-
man wishes if the spring could continue forev-
er and humane communication could continue 
in such a dynamic form in life and social entity 
and create a new world with amazing beauties.
Springs speaks in a sweet language of the old 
memories.  It calls us to put on new garments, 
to seek new thinks and find a new awareness, 
to throw out the old clothes from the body of 
our ideas and put on a new clothes with colors 
indicating the rainbow of special manifesta-
tions of spring and become a human to add the 
companions’ happiness. Let’s associate our 
ideas with the color of spring and give it fresh-
ness.  Along with the breeze of spring which 
combs the hairs of green lands and sings the 
song of kindness, let’s start joy and perform 
the rituals of Nowruz , in a higher quality in 

our land. 
Springs comes and gives the good news that 
the winter had passed and plains are full of 
flowers . Let’s throw away all possible unkind-
ness and create a balance between the affec-
tion and the moon in a pleasant space of the 
nature and manifest it in our social and human 
domains. 
Springs comes and asks us upon which stan-
dards have we coordinated ourselves with it 
and asks us if we have manifested empathy 
and the green spirit of spring in all behav-
ioral and social scenes. Spring asks us to be 
new in attitudes, vision and behavior, just like 
spring and extend our affectionate feelings 
to everybody generously.  Springs asks us to 
make efforts to pass the winter of difficulties 
and bring about hope and achieve spring rains. 
Spring festival has a philosophy in it which is 
learning and admiring. It teaches us that being 
resistant against coldness, will lead to spring 
and we have to face challenges to achieve it. 
When there are two ways available to reach 
a destination, engineers find another way or 
build a third way. Having such an assumption, 
all challenges can be overcome. 
The year is passing. Perhaps when you are 
reading these words, the New Year has already 
started and you have received its fragrance. 
However, engineers who are contractors of de-
velopmental projects have experienced a hard 
year. They have faced many difficulties. The 
year is coming to an end, but still the claims 
of many contractors have not been paid. These 
types of mangers are facing a great part of hu-
man resources who are working in their proj-
ects, those who are in fact their large families.  
They are waiting to receive their salaries. Most 
of the labor forces in developmental projects 
stick to performing the Iranian New Year ritu-
als and consider it a vital obligation and some-
thing connected with their reputation.
In particular, purchasing new garments, giv-

Nowruz Editorial 
Let’s publicize the joy of new spring by solving the 
problems of the contractors of developmental projects 
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