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والدت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا )س( را به مسلمانان 
جه��ان و ش��یفتگان خان��دان عصمت و طه��ارت تبریک و 
تهنیت ع��رض می نمایی��م. در وصف اوص��اف بی بدیل 
و بی نظی��ر حضرت صدیقه کبری فق��ط باید به این جمله 

بسنده کرد که فاطمه فاطمه است.  

والدت مول��ی الموحدین، رکن رکین دین، امام انس و جان در 
فراسوی زمان و مکان حضرت علی بن ابیطالب را به مسلمانان 
و عاش��قان عدل و عدالت در سرتاس��ر جهان تبریک و تهنیت 
عرض می نماییم. در توصیف حضرت اش زبان از بیان عاجز و 

عذر ناتوانی جایز اس��ت . به این جمله باید اکتفا کرد که

هن خدا توانمش خواند هن بشر توانمش گفت
متحیرم چه انمم هش ملک الفتی را
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زمانزياد يازدهمرياستجمهور انتخاباتدوره تا كه شراي در
بيشتر ها توانمند با ملت برگزيده كه استاميدواريم نمانده باق
موفقيتها بينالملل و مل امور روند در افزونتر ر ن امعان ا ب و

نيز داخل عرصهها در و نمايد تامين كشورمان برا را تمر مس
فرصت، به را پيشرو ا تهديده و قوت به را احتمال ا ضعفه
تاريخ رويكرد و فرايند ن اي در كند تبديل مل ثروت تو منفع

و گروه هر شود م انتخا كشور رسم برتر خصيت دومينش كه
جديد جمهور ي ر از تههاي خواس و ارات انت ب بال جمعيت
ترين بهعنوانقديم ساختمان دراينزمينهانجمنشركتها دارند
توسعها اختها زيرس ساز و ساخت بخشمهندس حرفهمند

حكمت عزت، و ار در و كشور مل مناف كردن رصد با كشور
ومشروع قانون ارات انت ، م اس امجمهور ن ومصلحتعاليه

را آن صه خ ور به كه دارد م يازده دوره تجمهور رياس از را
اين كه اين به عنايت با اميدواريم و دهيم م ه ارا زير ا گزارهه در
لحا كشور مل و عاليه مصال و مناف به ه وي توجه با ارات انت

گيرد قرار ر ن دقت استمورد شده

رياستمحترم از ور كش واقع بخشخصوص ار انت 1-نخستين
در مانده فول م تفصيل قانون تدويناليحه و تهيه جديد، جمهور
قانون در تكه اس بخشخصوص قانون و تعريفحقوق موضوع
، ضواب استول آمده كل ور به ايران م اس جمهور اساس
توس بايد استكه شده احاله تفصيل قوانين به آن شراي و قلمرو

ايناقدام كنون تا ول گيرد تصويبقرار مورد م اس شورا مجل
و نهادها به ته وابس واحد هميندليلهر به و ت اس صورتنگرفته
وثبتآندرادارهثبتشركتها شركت ،باشكلبند دولت سازمانها
از ،بابهرهگير كرده،بدونپذيرشريس تلق خودرابخشخصوص
فعاليتبخش ا ف باتكيهبرامكاناتدولت و ارتبا ها توانمند
، ن با ميل م وعلير نمايند م قبل از تر تن روز ر ه را خصوص
كشور ثروتمل و پروژهها به را فراوان زيانها تجربه، دليلكم به
راازمدارفعاليتخار واقع بخشخصوص سازندوشركتها واردم

درحالحاضربا واقع بخشخصوص كهشركتها ور ميكنندبه
سو آثار كه دهد حياتم ادامه خود رفيتكار درصد از كمتر
توانمشاهدهكرد م افزايشبيكار الو كاهشاشت نيزبررو آنرا

درتشكيلدولت يازدهم، دوره رودكهرياستجمهور ارم 2-انت
اين و دهند اولويتقرار در را واقع تقويتبخشخصوص د، جدي
ها برنامه كه سازند نهادينه و سار و هياتدولتجار در را موضوع
تقويتبخش راستا در بخشخصوص زمينه در سياستگذاريها و
اثربخش و پويا ، تعاملخ آن، تحق برا و باشد واقع خصوص

ايجادونگرشوبينش دولت نهادها ومحتواي ابعادساختار در را
داللتنمايند هدايتو اندازها، شم اين بر را دولتمردان

دستور كه داريم را ار انت اين جديد جمهور رياستمحترم از -3
منشور ابه م به كار بو كس ا ف بهبود قانون گانه مواد دهند

گردد عمليات و اجراي رخه وارد بهرهور كار كسبو

تعامل موان استكه بخشخصوص توجه مورد نيز ار انت 4-اين
جمهور ي ر توس بخشخصوص و دولت ميان سازنده و خ
عرسان ا برا الزم زمينهها و شود برداشته پيشرو از جديد

رح و شناخت و است شناختن اختن س پايه كه زيرا گردد فراهم
برا فاف ش گفتمان و خ محي در رات ن ه نق و ل ا مس

است اهميتاولبرخوردار درجه از توسعه شماندازها به دستياب
درخواست موكدا عه توس پنجم برنامه قانون ماده اجرا ه وي به
استكه واكنشسريع و كار و ابهساز م به قانون اينماده شود، م
تا دارد قرار بخشخصوص اختيار در قوه سه نمايندگان ور ح با
قوانينمخلتوليدوصنعتبرا و الشبزر ، شراي نانچهدر
ذيرب والن گوشمس به را موارد بتواند د ش ايجاد اقتصاد فعاالن

تنازلقوانينشود ب و دقي اجرا خواستار برساندو

پيمانكار شركتها كيل تش با حكومت و دولت نهادها -5
اختمان س فعاليتها وارد و گذارند م خود بر بخشخصوص نام

به مرتب و مربوط پروژه مشاور و پيمانكار كارفرما گاه و شوند م
بازنگر استكهمورد اينامرالزم استو وحكومت دولت نهاد ي

تور دس يازدهم دوره محترم جمهور ي ر و گيرد رار ق توجه و
بخشخصوص به پيمانكار فعاليتها تا نمايد صادر مساعدت

و پذير دليلريس به بخشخصوص كه زيرا ود ش واگذار واقع
و باالتر كيفيت با و دقت رعت، س با را پروژهها اجرا ، انگيزهمند
در است آن مويد هم واقعيتها كه رساند م انجام به كمتر قيمت
شود درخواستم يازدهم دوره جمهور تمحترم رياس از ضمن
فعاليتشركتها ميان تفكيك تا گردد فراهم شراي الاقل كه

بهعمل واقع بابخشخصوص وحكومت دولت وابستهبهنهادها
ازتداخل حوزهكارهامشخصومعينگرددو اينتقسيمبند در آيد،

شود نيزجلوگير ناعادالنه رقابتها در لف اشترا از ناش

به ايناستكه يازدهم دوره جمهور تمحترم رياس از ار 6-انت
ريال LC اسناد ايشاعتبار گش با تا شود داده تور دس بانكها

شود كارساز عامل، ها بان ري از پروژهها صورتوضعيتارسال
نمايد تسويه بخشكارفرماي با را موارد بان و

فرمايند دستور كه رود م ار انت يازدهم دوره رياستجمهور 7-از
رگرفته رفيندرن ال پيمانعدالتمرض عموم درساختاروشراي
و استوارشودودستورالعملها برد برد آنبرمحور كارها و شودوساز
ميانكارفرما هكار درراب رعيت آنازمناسباتشبهاربا آييننامهها
ييرماهيتدهد ت اجتماع برمناسباتشركا متك باپيمانكاربهرواب

ركتها انجمنش يازدهم، دوره ور جمه تمحترم رياس 8-از
ضرايب هزينههاو ت، ارداردكهدستورفرمايندتعدي انت ، ساختمان
ن درب واقعاموجود، واقعيتها براسا قها ومن باالسر با ان
ور رعايتانصافبه با و ذينف گروهها تامينو متنزنجيرهها و
تدوين و تهيه باشد روز شراي متناسببا كه دقت با و مان و جام

گردد اب و

 انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم 
و انتظارات شرکتهای مجری پروژه های عمرانی 
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از بخش البا ايران م اس جهور ام ن تفرار اس ول 9-در
استبه شده جار بودجه كسر صرفجبران عمران بودجهها
اينسالها در تخصيص عمران بودجه ميانگينوزن كه ور
رياستجمهور كه رود م ار انت تو اس بوده درصد از كمتر
بودجهها بهكارگرفتهشودتا دورهيازدهمدستورفرمايندتمهيدات

زيرا گيرد قرار بهرهبردار بيانيهماموريتآنمورد راستا در عمران
راهانداز مقرر زمان در پروژهها شود باعثم نينرويها استمرار
مل سرمايهگذاريها ماندن راكد باعث اينكه ضمن امر اين و نشود

آثار گردد م تمام نيمه سامانهها شديد فرسودگ و ته اس و
تعوي عهده به پروژه انجام از ناش خدمات و توليد و الزاي اشت

لشده تسلسلبا دور ار د كشور اينبابتبرنامهها از افتدو م
يابد نم توسعهتحق اهدافبرنامهها و

ساختمانساز متر هر ازا به كه كنيم اضافه بايد فو مورد به
مستمر ل ش و ته پيوس مستمر ل ش حدود ور كش در
حدود ساز ساختو متر ازا در جمعا يعن شود م ايجاد وابسته
مال تخصيصمناب يد، مي وجود به ور كش در لمستمر ش

در هم همواره جار بودجه ر كس جبران برا عمران بودجها
كشور عمران پروژهها مديريتزمان، در هم و الزاي ت بخشاش
رياست استكه كرده مواجه جبرانناپذير زيانها و خسارتها با را
كاربرد در موكد دستورات بايد مورد اين در يازدهم دوره جمهور

فرمايد آنصادر تعريفشده هدفها راستا در عمران بودجه

امتيازها با دولت شبه شركتها شد اره اش كه ور همان -10
برا را عرصه كنند دريافتم كار روند در يا و دارند كه ها وي

در كه اند كرده تن آنقدر واقع خصوص ركتها ش فعاليتها
برابر شراي ايجاد است سلبشده آنها از كار امكان موارد يار بس

اينانجمناست ا اع ار حداقلانت ميانآنها

دستور كه داريم ار انت يازدهم دوره جمهور رياستمحترم 11- از
وحاكم نيزبهقوانينومقرراتجار فرمايندكارفرمايانبخشدولت
آن از صورتتخ در و باشند پايبند عمران مناسباتپروژهها بر

ذيرند ب وليتتبعاتآنرا مانندپيمانكارانمس

ييرات ت رشد با كه رود م ار انت جمهور تمحترم رياس 12-از
حاد عمران پروژهها را اج ول در كه متعارفقيمتها، ر ي

كاهشقدرت جبران برا الزم كار و از س فرمايند دستور ود ش م
گونه سال پايه قيمت با زيرا گردد لحا پيمانكاران خريد
پروژه انجام به سال در برابر هار افزايشقيمت با توان م

اقدامنمود عمران

پرداخت عدم عمران پروژهها پيمانكار ت مع از يك -13
و رسيدگ اله ا با ادار رخهها در كه د باش م آنها البات م
شودوگاه گرددومتوقفم تاخيرمواجهم با يراصول ايرادها

پيمانكاران و ندارد وجود بودجهاي فع كه شود م گفته علن نيز
باعثشده برخورد اينشيوه بايدتحملنماييد، را پيشآمده شراي
هزار بهحدود عمران الباتانباشتهپيمانكارانپروژهها استم
گاه و آن معادل كه لب نين وجود افزايشيابد تومان ميليارد

تامين بهزنجيره عمران پروژهها پيمانكار شركتها بيشازآنرا
و اجتماع آبرو و استكهزندگ موجبشده ذينفعانبدهكارند، و
شركتها و شود نابود و افتاده ره مخا به آنها صنف و سرمايهحرفها
شاهدريزش امروز دهد لسو انح و يل بهسرعتبهسمتتع را
ومهندس هستيمكهآفرينشگرشاهكارفن وبستهشدنشركتهاي

و بودهاند سران اج ونساختمان پروژهها در مديريتزمان و
هورشكستگ بهور اينقبيلشركتها از استكهتعداد ندسال

كشيدهشدهاند يل وتع

دستور رود م ار انت يازدهم دوره جمهور محترم رياست 14- از
تورم نر با تاديه تاخير خسارت نر كارفرماي نهادها در فرمايند
تورم نر خسارتتاخيرتاديهبا كههرگزمياننر شودزيرا هماهن
توان به نيزصدمهجبرانناپذير اينامر استو نبوده برقرار تناسب

سازد واردم عمران پروزهها مهندس شركتها مال

م�وارد مذكور بخش�ی از انتظارات بخش خصوص�ی به ويژه 
ش�ركتهای مهندس�ی پيمانکار پروزه های عمرانی از رياست 
محترم جمهوری دوره يازهم می باشد كه اميد است با دستورهای 
الزم در موارد فوق زمينه هاس شکوفايی هر جه بيشتر توسعه 
پايدار كشور را در تمام عرصه ها به منصه ظهور برسانند، انجمن 
شركتهای ساختمانی پيش�اپيش به رياست جمهور برگزيده 
مردم تبريک و تهنيت عرض می نمايد و جهت دستيابی دولت 
يازدهم به اهداف عاليه خويش از تمامی ظرفيتها و توانايی های 
انجمن استفاده خواهد كرد و در حد و اندازه اثربخشی خود در 
اجرای منويات دولت همکاری و همياری الزم به عمل خواهد 
آورد و ما اعالم آمادگی می كنيم كه تمامی تجربيات 65 ساله 
سازندگی و دانش فنی و مهندسی متراكم شده در شركتهای 
عض�و اين انجم�ن را در طبق اخالص قرار داده و در پيش�برد 
اهداف توسعه در  دولت جديد به كار خواهيم برد تا در تعاملی 
خالق و س�ازنده در تحقق برنامه ريزی ها و سياستگذاری  های 
دولت جديد تالش�ی مضاعف و كوشش�ی دو چندان داشته 
باش�يم و امي�د آن داريم كه دولت كريم�ه دوره يازدهم نيز با 
بررسی مس�ائل و مشکالت فراروی ش�ركتهای پروژه محور، 
زمينه حل نارس�ايی ها و ناروايی های موجود را فراهم نمايد تا 

دست در دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد. 
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مهن�دس منوچه�ر ملکيان�ی ف�رد، رئيس هي�ات مديره  
ضمن نشست اين ابتدا در ، اختمان انجمن ش�ركتهای س
حوزه ازندگان س گفت حاضران و واليت دكتر ه ب مقدم خير

ي همانند و هستند كشور اين آبادان عاشقان ، احدا صنعت
ساز و اخت س بخش قمندند ع خود با كوفاي ش به بان با
حال در اما د، كن م عمل ور كش در ال ت اش لوكوموتيو مانند
اين كند ز برنامهري تواند نم ود خ هفته ي برا ر حاض
آن زيرساختها برا همه ن و دارند ن و درد سازندگان

همه اين بايد آبادگر و ازندگ س حوزه در را كردهاند، ش ت
نداريم، تبحر بينالملل ت سياس در ما باشد داشته ت ك مش
سياست جبهه مردان به را موضوع اين و هستيم سازنده كه را
سازنده قشر بدانند آنها كه ت اس اين ما ار انت كنيم م واگذار
سال كه ر قش ت، اس ل اضمح حال در احدا صنعت و
بست كار به را كارهاي و ساز بايد د، برس اينجا به تا برده زمان

دهد ادامه خود توليد و حيات به دوباره كه
ما افزود ساختمان شركتها انجمنها مديره هيات ي ر

عقب ماندگی های اقتصادی 
با تدبیر جبران می شود

دکتر والیتی در جمع فعاالن اقتصادی: 

روز شنبه 7 ارديبهشت انجمن شركتهای ساختمانی ميزبان مديران 
شركتهای عضو انجمن و همکاران خود در ديگر تشکلها بود كه اين 
جلس�ه تجديد ديدار در  س�ال 1392 با حضور آق�ای دكتر واليتی، 
مش�اور محترم مقام معظم رهبری در امور بين الملل در محل انجمن 

شركتهای ساختمانی برگزار شد.
بعد از اينکه آقايان مهندس ملکيانی فرد رئيس هيات مديره انجمن، 
مهن�دس محمد عطارديان دبي�ر انجمن، مهندس خوانس�اری نائب 

رئيس انجمن ش�ركتهای س�اختمانی و مهندس ترابی رئيس هيات مديره انجمن نفت و گاز و پتروش�يمی  به عنوان 
اعضای پانل در جايگاه مس�تقر شدند، جلسه رسميت يافت. مهندس ملکيانی فرد، دكتر واليتی، مهندس عطارديان، 
دكتر عقيلی و دكتر ش�مس اردكانی از س�خنرانان اين مراس�م بودند، كه برای اطالع بيشتر خوانندگان، مشروح اين 

جلسه درج می شود.
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آن كه دانيم م و يدهايم رس اتكاي خود به احدا ت صنع در
است اين ما وال س كنيم مين ت كجا از دانيم؛ نم كه را يز
تصميمگير نقاط در را و كجاست خصوص بخش جايگاه كه

در ود ش نم خصوص بخش افكار به توجه از تصميمس و
با آيا كند، الزاي اشت رود م ار انت خصوص بخش از كه حال
امروزه متاسفانه كرد ايجاد ال ت اش توان م امور كردن دولت
داشته برنامه خود برا سازندگ در توانند م كه ت تشكي تنها
موجود شراي اما تند هس دولت به ته وابس شركتها ند باش

دهد نم خصوص بخش به را اجازها نين

در ادامه دكتر واليتی به بيان گوشه ای از سوابق تحصيلی 
تمآباد رس در تير ارم ه خ�ود پرداخ�ت و گفت: در

در دم آم ا دني ه ب ميران ش
ر سراس كنكور در ال س

و آوردم ت دس ه ب را ه رتب
كردم انتخا را تهران ك پزش
دكتر خدمت در را صام تخص و
اينكه علت و ديدم قريب د محم
كردم ا انتخ را فال ا ته رش
دكتر استادم به كه بود قها ع
كرد اضافه و تم داش ب قري
ممتاز استاد و تمام تاد اس بنده
پايه با ت بهش شهيد گاه دانش
حدود و مقاله و هستم
در سال نوشتهام كتا
فعاليت خارجه امور وزارت سنگر
حساس بسيار روزگار در كردهام،

داشتم عهده بر را وليت مس اين
بعد بار اولين برا دوران آن در و
كشورمان بر جنگ سال، از
ايران از يز اما د ش تحميل
نيز جن ال س و د نش جدا
مردم ها فداكار و ش ت ا ب

شد مديريت
مصلحت خيص تش مجم و ع

جن در رد ك د تاكي ام ن
برا افتخار ن اي و كردند كم صنف هر از مردم تحميل

كه حال در مردم صبر و حمايت با تيم توانس كه دارد وجود ما
ايستادگ مذاكرات در سال داشتيم، ير اس نفر هزار حدود

اروندرود از نيم كماكان و بماند معتبر رارداد ق تا كنيم
جمهور برا بزرگ افتخار له مس اين بماند باق ما برا نيز
رهبر م مع مقام و ره خمين امام رهبر با و است م اس

گرفت صورت

سخنان از بخشديگر در م اس بيدار جهان مجم دبيركل
و پرداخت اختمان س ركتها ش فعاليت اهميت بيان به خود
دهد، م انجام خصوص بخش كه كارهاي موضوع در ت گف
عنوان به اختمان س ركتها ش
كارآمدترين و ن تري موف از يك
زيربناي پروژهها مجر مجموعه

به كه ت اس ل ش كننده ايجاد و
شود، م اداره و ايجاد مردم ت دس
ته رش اين به ل ش حداقل
كه راد اف تعداد و ت اس متصل
قرار از ساختمانس مجموعه در
هستند توجه قابل بسيار گيرند م
باشد دولت تواند نم مجموعه اين
خصوص ش بخ ت دس به بايد و

دولت كار وال اص رد گي ورت ص
كارها در د نباي و ت اس ارت ن

باشد، ته داش مباشرت ازندگ س
مصلحت خيص تش مجم در ا م
بسيار كه اصل با ه راب در ام ن
زحمات شاهد د باش م نيز تعيين
اعت س نفر هزاران و بوديم زياد

اصل تفسير به تا شد انجام كار
توجه با اينكه بيان با و رسيديم
است قرار اله س مانداز ش به
حوزهها در ال س در ا م

و اعداد به ويم، ش اول نفر مختلف
در ده ش توليد مقاالت تعداد ارقام
مقاالت تعداد انق از قبل گفت و كرد اشاره انق بعد و قبل
مقاله هزار به امروز اما بود عدد از كمتر معتبر بتا نس

است رسانده قه من در اول رتبه به را ما كه رسيده
سياس حوزه در م اس جمهور اينكه بيان با واليت دكتر

در لها مس هي داد ادامه زند، م را اول حرف ترديد دون ب
شود فصل و حل ورمان كش دخالت بدون كه ندارد وجود قه من
كشورمان ت اس ايران سياس باال قدرت اندهنده نش اين و

دکتر والیتی:
در موضوع کارهایی که بخش خصوصی 
انجام می  دهد، ش�رکتهای ساختمانی به 
عنوان یکی از موفق  ترین و کارآمدترین 
مجموعه مج�ری پروژه های زیربنایی و 
ایجاد کننده شغل است که به دست مردم 
ایجاد و اداره می ش�ود، حداقل 300 شغل 
به این رشته متصل است و تعداد افرادی 
ک�ه در مجموع�ه ساختمان س�ازی ق�رار 
می گیرند بسیار قابل توجه هستند.  این 
مجموعه نمی تواند دولتی باش�د و باید 
به دست بخش خصوصی صورت گیرد. 
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تدبير با نيز اقتصاد وزه ح در دارد باالي يار بس رفيتها
در خوبي پيشرفتهاي كنيم جبران را ها عقبماندگ توانيم م
در مردم شاهديم ما كه وري به است گرفته صورت ورمان كش

هستند پيشرفت خواهان ايران
ديگر جوام در ه ك موضوعي

ميخورد شم به كمتر
توانمند ه ب اره اش ا ب و

را معمار ، ايران ان مهندس
با و دانست ايران تمدن تبلور
كشوهايي معدود از اينكه بيان
راف ا در ه ك تيم هس
همسايه كشور مرزهايمان
از م ميتواني و دارد ود وج
نحو بهترين ه ب ت فرص اين
بهرهگيري با و كنيم تفاده اس
خود وابستگي ترانزيت ح از
اگر ت گف دهيم، ش كاه را
جهان در را گاز انرژي بتوانيم
در گاز ان ل س به كنيم اداره
ول د، ش خواهيم تبديل دنيا

از الزم حمايت عدم فانه متاس
سوي از اختي س زير كارهاي
به را اياني ش مههاي ل دولت
وارد ور كش اقتصادي وضعيت
اين اميدواريم كه ت اس كرده

شود رف بر يازدهم دولت در موضوع
به مهندس فن خدمات ادرات ص بر تاكيد با واليت دكتر

وزارت در بنده تصد زمان در ت داش هار ا ديگر ورها كش
آسيا در ما ها سازنده كه تم داش اصرار يار بس خارجه، امور

حمايت عدم آنها اصل كل مش اما كنند فعاليت قفقاز و مركز
پول برگشت بايد دولت زيرا بود كاال صادرات پشتوانه برا دولت
كارها از بايد و ت اس بزر نقص ي اين كند مين ت را آنها

پيمانكار و ود ش حمايت ديگر ورها كش در از س و اخت س
گيرد م پ را پولش كه باشد داشته مينان ا

ري از ايران و م اس تمدن و فرهن اينكه بر تاكيد ا ب و
بتوانيم اگر افزود است، ده ش صادر دنيا به ايران عرفا و تجار
ديگر كشورها به را مهندس و فن خدمات صادرات امكانات
ت دس به را كار و كنيم مين ت كارآزموده و كارآمد نل پرس با
ايم كرده عمل ه زمين اين در خود تعهدات به اريم بس ردم م
بخش به وارده ان زي و قيمتها در ثبات دم ع به اره اش با و
ت داش هار ا خصوص
ركتهاي ش است ممكن

به اما باشند ته بس قرارداد
هزينه نرخها ان نوس دليل
اما باشد ده ش برابر دو آنها
به را اينها ه هم وان ت نم
بلكه ت دانس تحريم دليل
ضعف دليل به آن از بخش
دكتر ت هس م ه ر تدبي
اينكه ر ب تاكيد با واليت
تدبير توان م هم را تحريم
كه گونه همان گفت كرد،
كشورها ، جن دوران در

فروش از حت خارج
ما به خاردار يم س و وانت
ما اما كردند م جلوگير
بنابراين برديم پيش را كار
ها تحريم تدبير با توان م
و برداشت ميان از هم را

كه دهيم اجازه نبايد افزود
شود زمينگير گذار سرمايه
ضرر به وع موض اين را زي

كرد جلوگير اتفاقات اين بروز از توان م و است كشور
در واليت ر دكت و يافت ادامه پاس و ش پرس با ه جلس اين
حمايت برا خود سياست درباره سعيدآباد مهند به پاس
قانون ير تفس بر بنا گفت آينده ت دول در خصوصي ش بخ از
خصوص بخش عهده ر ب اجراي كارها م اع بخش اساس

باشد مشورت رف خصوص بخش بايد امر اين برا و ت اس
دولتي در هم و مجل كميسيونهاي در هم كه اعتقادم اين بر
خصوصي بخش كارايي افزايش براي بايد گردد م كيل تش كه
صورت به و جمعي خرد به اتكا با بايد كه دارم باور و شود تاكيد

دکتر عقیلی: 
معموال ریس�ک دولت�ی را مع�ادل با صفر 
می دانن�د. در حالی که باالترین ریس�ک در 
کشور ما دولتی است چون پیمانکار دولتی 
بدهی خ�ود را به موق�ع پرداخت نمی کند، 
همی�ن امر نی�ز روند کار بان�ک را در قبال 
پیمانکاران با اختالل مواجه می کند. بانکها 
آمادگی دارند پول را در اختیار پیمانکاران 
ق�رار دهن�د مش�روط ب�ر ای�ن ک�ه دول�ت 

بدهی های خود را به موقع  پرداخت کند.
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راستاي در شده ي كارشناس
بايد رد ك كار مردم مناف
از درصد ه برنام اب م
كاالهاي به نفتي درآمدهاي
اگر و د ميش وصل يرنفتي
ما ميشد اجرايي له مس اين

ميافتاديم پيش بسيار
در ه اينك ان بي ا ب و
اولويتبند مناب تخصيص

دفاع ، ار ج هزينهها ه ب
ت اس آموزش و ت بهداش ،
ن اي را اج را ب ت گف
خصوص بخش از هها نقش

مانند ود ش م تفاده اس نيز
مركز بيمه ز بج كه بيمه
مابق بيمه ركت ش د ن و
خصوص د باي ركتها ش

كه معنا ن اي به ه ن ند باش
ود ش منتقل دولت ديگر بخش به دولت بخش ي از مناب
عدم درباره خوانسار مهند سوال به پاس در واليت دكتر
افتادن تعوي ه ب منجر كه عمراني بودجههاي ه ب كافي توجه
انتقال قدرت نبايد ت داش هار ا ود، ش م عمران پروژهها
گذاشته دستگاهها اختيار در جاري بخش به عمراني بودجههاي
را خود ان كاركن مزاياي و و حق تگاهها دس بيعتا و ود ش
ود؛ ميش واق لوم م ميان دراين عمراني بخش و د ميپردازن
شاهديم اما است مهم يار بس نيز دولت كارمندان تعداد كاهش
دورههاي در ت دول كارمندان تعداد ف مختل بهانههاي به ه ك

است شده اضافه مختلف
سوالي به پاس در بينالملل امور در رهبر م مع مقام اور مش
و ل يوه ش و تهاي هس حوزه براي ما ش برنامه اينكه بر ي مبن
قابل هستهاي برنامه داشت هار ا يست اقتصادي تحريمهاي
بدهيم؛ دست از را تهاي هس فناوري ما اينكه بدون ت اس حل
آميز صل تهاي هس برنامه تن داش وجود با را تحريمها ميتوان
هستهاي برنامه تن داش و تحريمها كردن فصل و حل كرد حل
است، حل قابل نيز ايران عليه بر عنامه ق صدور بدون آميز صل
رف ي دارد؛ وجود تفري و افراط يف، رف دو در ول
رف نگيريد عنامه ق كه كنيد ق را هستهاي برنامه ميگويد
عرصه ت نيس بيش ذپارهاي كا ه عنام ق ميگويد هم ر ديگ
رفين يم نباش نا آش آن زبان به اگر و دارد زباني ي بينالملل

نميفهمند را يكديگر حرف
از بعد كشورمان بشر حقو كميسيون يه ق در اينكه بيان با و
صاحبان همه گفت دهد، شكست را آمريكا بارتوانست جن
ح س آنها به و بودند عرا رفدار امنيت وراي ش در وتو ح
تصويب به ملل سازمان در امنيت شوراي همين با ما و ميدادند

متجاوز صدام كه انديم رس
ا آمريكاييه ر مگ ت، اس
عرا ه ب ي هواي ات ع ا

ا ه رو ر مگ د نميدادن
و موش فرانسويها و تان
دورزن هاي تو انگليسيها
و هلند نميدادند را ع به
يميايي ش مواد م ه آلمان
شيميايي ح س ساخت براي
رار ق دام ص ار اختي در
تيم ميخواس ما د، ميدادن
به را يميايي ش ان مجروح
ي اروپاي تانهاي بيمارس
را آنها هم اينكه براي م ببري
جم سند هم و كنيم درمان

پذيرش از ان آن ا ام م كني
ميكردند خودداري بيماران
و كرديم را كار اين ا م البته
زبان به و كرد بينالمللي كار ميشود پ شدند هم محكوم آنان
كار المللي بين كار ه اينك بيان با و گفت خن س بينالمللي
دستاوردهاي از يكي هستهاي تكنولوژي داشت هار ا ميخواهد
اين ميگويند تند هس لب اسان كه آنهايي و ت اس ما بزر
بينالمللي كار به اينكه ادآور ي با وي كنيد رها را وژي تكنول
نيز را كشور و ت برداش را تحريمها ميتوان گفت دارد، ل تس
كرد اداره ميرسد، ر ن به امروز كه آنچه از بهتر بسيار تدبير با
پاس در بهشت شهيد پزشك علوم گاه دانش علم هيات و ع

خصوص به گاز و نفت تر مش ميادين مديريت براي اينكه به
كلينتون زماني ت داش هار ا دارد، برنامههايي ه لويه عس در
از بيش كه ي ان كم هر كه بود انده رس تصويب ه ب را ي قانون
كند سرمايهگذاري ورمان كش با گاز و نفت در دالر ميليون
ي لماس دي با ما زمان همان در ميگيرد، قرار اروپا تحريم مورد
و دارد راه ا دني در كاري هر تيم بس قرارداد ه فرانس توتال ا ب
بشكنيم آنرا توانستيم و تيم داش هم ته گذش در را تحريمها ما
هم س درصد كه كنيم كاري ميتوانيم لويه عس در بنابراين
با خو رواب به تگي بس ما ملي امنيت م برداري را ان خودم

 دكتر شمس اردكانی:
 هيچ ج�ای دنيا س�رمايه متمركز را ب�ا پخش كردن 
بی ارزش نمی كنند. متاس�فانه ما به خوردن پول نفت 
ع�ادت كرده ايم. پولی از فروش نفت حاصل می ش�ود 
سرمايه ما است و بايد به درستی سرمايه گذاری شود. 
گفته می ش�ود دولت ديگر پولی برای اجرای پروژه ها 
ن�دارد، پس ما ناچاريم برای حفظ بنگاهها به فاينانس 
كردن درس�ت پروژه ها و چگونگی تامين اعتبار برای 
پروژه ه�ا توجه كني�م. دولت نيز بهتر اس�ت به  فکر 

سرمايه گذاری درآمد حاصل از نفت باشد.
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اولويتهاي جز همسايگان با تنشزدايي بايد دارد ايگان همس
ته گذش در را كار اين ما و د باش خارجي ت سياس ي درجه
حالت در ايه همس تن داش نگه ديديم هم را آن آثار و م كردي
را باشد خارجه ت سياس اصول جز بايد تنش از دور و آرامش
كشورمان فرصت هم است تهديد هم داشتن متعدد همسايه كه

تهديد ت، اس ايه همس داراي
كه ت اس جهت اين از له مس اين
ته داش ي لماس دي نوع بايد ما
كه را نشود ايجاد تنش تا يم باش
اگر و است سختي كار همسايهداري
فرصت كنيم ايهداري همس درست

ميشود محسو ما براي خوبي
كارها ر ب وه ع م تواني م ا م

اين در ور، كش داخل اختمان س
حمل ، ساز ساختمان هم كشورها
گاز، با مرتب موضوعات و ل نق و
دهيم ام انج را ته الكتريس و نفت
از تر بيش ترانزيت حوزه از حت و
انداز راه باشد ته داش درآمد نفت
رزبور پ ن س تا ابهار آهن راه

و است يه روس ور كش قه ع مورد
يله وس اين به تا مندند قه ع ا آنه
جنو به را ميانه آسيا كشورها

امر اين كه كنند متصل ايران شر
ببخشد بهبود را ايران شر در اقتصاد وضعيت تواند م

اقتصاد ت ك مش به توجه با اينكه به پاس در واليتي دكتر
براي مدوني ه برنام ه ايران، در ر تصميمگي مراكز دد تع و

نداريم برنامه كمبود اص ما داشت هار ا دارد، خصوصي بخش
ي كارشناس دقت با آنها همه كه داريم برنامه بخواهد دلتان تا و
آنچه كرد ح اص ميتوان را نواقصاش برخي البته ده ش يم تن
براي جمعي خرد از تفاده اس و اراده تصميم، عزم، ي داريم كم
انساني نيروي باالي رفيت داراي ما ور كش است ور كش اداره

ي تان انگش تعداد به دنيا در هاي ار يك ملت نين و ت اس
هستند مردم كشورمان رمايه س مهمترين نميرسد هم دست
عدول آن از و باشيم داشته قانون اجراي براي خي راس عزم بايد
جمله از ور كش مانده زمين برنامههاي د باي همچنين م؛ نكني
اجراي صورت در كه را شود اجرايي جنو به مال ش ترانزيت

شد خواهد ايجاد كشورمان براي خوبي درآمد و كار آن دقي
اقتصادي حماسه ايجاد آيا اينكه بر مبني سوالي به پاس در وي
ي سياس ه حماس به توجه بدون
به گفت خير، يا ت اس امكانپذير
لهاي مس نين حتما بنده تعبير
بخش ي البته نيست امكانپذير
با ات انتخاب ي سياس ه حماس از
راي ب ردم م ري حداك ور ح
الي و د توانمن ي دولت ا انتخ

ت درس را ور كش بتواند تا ت اس
اين ديگر ش بخ د كن ت مديري
است بينالمللي و قهاي من له مس
بتوانيم ه اينك امكان آن دون ب و
امكانپذير كنيم درست را اقتصاد
كارهاي انجام زمينههاي ت؛ نيس
به نياز ا ام ت اس آماده اقتصادي
معناي به حماسه و دارد ه حماس

است شور و قوت با عملي

مهندس محمد عطارديان دبير 
انجمن شركتهای ساختمانی با 
بي�ان اين نکته كه م�ا امکانات 
تمام و داريم نهاد ردم م كلها تش ما زيادی داريم، افزود:

ي در ت اس خصوص بخش به مربوط كه را صنف كلها تش
بينالملل تشكلها و سازمانها در كه آوردهايم گرد عال كانون

مربوط تشكل تشكلها، اين ترين مهم است شده و ع متعدد
تواند م كه است خزر دريا و سياه دريا حوزه ورها كش به
ما متاسفانه باشد موثر مهندس و فن خدمات صدور مورد در
توجه آن به اما دادهايم توضي دولت برا را امكانها اين ام تم
اقتصاد فعل شراي در پيمانكاران فعاليت ت اس ده نش الزم

باشد، كشور سازندگ به آنها مفرط قه ع از ناش تواند م فق
شراي بهبود برا خصوص بخش با كردن صحبت ش ب اما

است رار اض

دکتر والیتی:

 کشور ما داراي ظرفیت باالي نیروي 
انساني است و چنین ملت یکپارچه اي 
در دنیا به تعداد انگش�تان یک دست 
س�رمایه  مهمتری�ن  نمي رس�د.  ه�م 
کش�ورمان م�ردم  هس�تند. باید عزم 
راس�خي ب�راي اجراي قانون داش�ته 
باشیم و از آن عدول نکنیم؛ همچنین 
بای�د برنامه هاي زمین مانده کش�ور 
از جمل�ه ترانزیت ش�مال ب�ه جنوب 
اجرای�ي ش�ود چ�را ک�ه در ص�ورت 
اج�راي دقی�ق آن کار و درآمد خوبي 

براي کشورمان ایجاد خواهد شد.
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در ادامه دكتر عقيلی رئيس بانک خاورميانه با اعالم خبر 
اين خاورميانه بان آغاز به كار اين بانک، عنوان كرد: هدف
همسايه كشورها در كشور، داخل در فعاليت بر وه ع كه است
به را ايران ركتها ش ورود زمينه و د باش ته داش فعاليت نيز
مهندس و فن خدمات صدور برا خوب پتانسيل كه ق منا
بان در ما ان كارشناس از زياد تعداد كند فراهم دارد ران اي
بان با كه شركتهاي خدمت در و دارند فن ابقه س خاورميانه

بود خواهند دارند همكار
مهن�دس ملکيانی ف�رد در تکميل س�خنان دكتر عقيلی 
به آن به ردن ك نگاه و پيمانكار حرفه ناخت ش عدم گف�ت:
كه ت اس ل ا مس بزرگترين از صرف اقتصاد گاه بن وان عن
كنيم م فكر ما كه حال در دارند بانكها با ه راب در پيمانكاران

نشيبها و فراز از و است ما شري بان
نه پيمانكار داند م و ت اس آگاه ما كار
به عش با بلكه ماد انتفاع برا فق
برا شود م كار ميدان وارد سازندگ

از در ، كار پيمان ت ماهي ناخت ش
و ت اس ضرور پيمان عموم راي ش
داشته ه احا راي ش اين به بايد بانكها

بان بايد ز ني خاورميانه بان ند باش
شعار عرصه در نه آنهم د، باش متفاوت

عمل عرصه در بلكه

دكتر عقيلی در پاس�خ گفت: معموال
دانند م صفر با معادل را دولت ريس
ما كشور در ريس باالترين كه حال در
خود بده دولت ون ت اس دولت
امر همين كند، نم پرداخت موق به را
پيمانكاران قبال در را بان كار روند نيز
آمادگ بانكها كند م مواجه ل اخت با

كاران پيمان ار اختي در را ول پ د دارن
دولت ه ك اين بر روط مش دهند رار ق
كند پرداخت موق به را خود ها بده

ل مسا كشور روز ل در ادامه دكتر شمس اردكانی گفت: مسا
امروزه ما نيست بنگاهها و اشخاص به مربوط فق و ت اس همه

ي سال هر داريم فرانسه از بيشتر دانشجو هزار ايران در
آنها درصد كه شوند م التحصيل فار ما جويان دانش پنجم
ايجاد ل ش بايد افراد اين برا دارند را كار بازار به ورود قصد
برا ل ش با برابر ديده دانشگاه افراد اين برا ل ش هر شود

ما بنابراين ت اس نديده گاه دانش افراد
ايجاد ل ش هزار و ميليون بايد
ايجاد برا م ه هزينها البته م كني
پول جا ه ب اگر و ت اس الزم ل ش
عدها به را آن كارآفرين افراد به دادن

تباه اش نكنند، كار ر ديگ ه ك م دهي
و دهايم ش مرتكب جبران ل قاب ير
نيرو يعن ود خ رمايه س بهترين به
ل ش هر برا كردهايم لم ان انس

ميليون وه بع دالر هزار حدود
ديد بايد ه ك ت اس الزم پول ان توم
دارد وجود ول پ اين كردن جور وان ت
بهتر عدل ه ع عل قول به نه يا
و خود جا در يز هر راردادن ق از
جا هي است درست سرمايهگذار

كردن پخش با را متمركز رمايه س دنيا
به ما فانه متاس د كنن نم ارزش ب
پول كردهايم عادت نفت پول خوردن

سرمايه ود ش م حاصل نفت فروش از
سرمايهگذار درست به بايد و است ما

ندارد، پروژهها اجرا برا پول ديگر دولت شود م گفته شود
ت درس كردن فاينان به بنگاهها حف برا اريم نا ا م پ
دولت كنيم توجه پروژهها برا اعتبار تامين گونگ و پروژهها
باشد نفت از حاصل درآمد سرمايهگذار فكر به است بهتر نيز

در پاي�ان آق�ای مهندس ملکيانی فرد ب�ار ديگر از حضور 
گسترده مديران ارشد شركتهای عضو انجمن های پيوسته 
و همبسته تشکر و قدردانی كردند و اعالم نمودند جلسه 
ديگری در روز چهارشنبه يازدهم ارديبهشت نيز در محل 
انجمن برگزار خواهد ش�د و از هم�ه حاضران در همايش 

دعوت كردند كه در آن نشست نيز حضور يابند.

مهندس محمد عطاردیان:  

فعالی�ت پیمانکاران در ش�رایط 
فعل�ی اقتصادی فق�ط می تواند 
ناش�ی از عالق�ه مف�رط آنها به 
ام�ا  باش�د،  کش�ور  س�ازندگی 
بی ش�ک صحبت کردن با بخش 
خصوصی برای بهبود ش�رایط 

اضطراری است. 
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۲۰ درصد بودجه عمرانی تخصیص یافت

مهن�دس جواد خوانس�اری، رئيس هيات اجرايي ش�وراي 
هماهنگي تش�کل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور 
و  نايب رئيس هيات مديره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی 
با اش�اره به اينکه شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، 
صنفي و حرفه اي از 10 سال پيش با حضور 16 انجمن فعال 
همكاري نامه تفاهم زمان آن تش�کيل شده اس�ت، افزود: در
تاكنون و د ش منعقد وقت زي برنامهري و مديريت ازمان س ا ب
ت رياس راهبردي ارت ن و برنامهريزي معاونت با همكاري ن اي
نتيجه اين به هماهنگي شوراي امروز است داشته تداوم جمهوري
تصميم و اجتماعي ل ا درمس اثرگذار براي كه ت اس رسيده
تشكيل فكر اتا نگيرد، قرار هاركننده ا موض در فق سازيها
بت م اجتماعي ان گفتم ي ايجاد بدنبال ترتيب ن بدي دهد
سازنده، نقدهاي بر وه ع فعلي ا حس راي ش در تا تيم هس

بكوشيم كشور آباداني و اعت در گذشته همچون

مهندس احمد تائب، دبير شورای تشکل های مهندسی نيز 
تشكلها ، م اس انق از بعد در جمع خبرنگاران گفت:

با همكار و همدل برا را خود ش ت ر حداك كشور مهندس
ريشه كه رسيديم نتيجه اين به نهايت در اما گرفتند كار به دولتها
گفتمان ي قالب در را ل مسا بايد و است ديگر جا ت مشك
به بت نس تاكنون داريم اعتقاد ما كنيم ل ح اجتماع و مل
است؛ گرفته صورت توجه ب اجتماع مسووليتها و ايف و
زمينهها در خود وم مرس ايف و كنار در داريم قصد ن بنابراي
حوزهها در ، اخت زيرس ا پروژهه و كار پيمان اوره، مش

كشور بر كه خاص شراي به توجه با بگذاريم قدم نيز اجتماع
تدوين برنامهها كند م سع حرفها تشكل اين ت اس حاكم
و مل سياستگذار به جديد رويكرد ي عنوان به را دهاي ش
فعال انجمنها البه م و ارات انت مهمترين از بخش عنوان به
زمينه همين در كند ر پيگي و رح م ور كش عمران حوزه در
صنف ، مهندس تشكلها هماهنگ شورا ا اع نمايندگان

وجود با دارند واعتقاد د كردهان تهيه بيانيها ور كش حرفها و
نازل س ، نفت صادرات محل از پردرآمد ال س ند ت گذش
اهداف نگرفتن جد از حاك پايين اقتصاد د رش و مل توليد

است ساله شمانداز

شورای هماهنگی تشکل های مهندس�ی، صنفی و حرفه ای كشور از 16 انجمن 
بزرگ و بيش از 40 هزار ش�ركت مهندسی فعال در عرصه های مختلف عمرانی 
و س�اختمانی تشکيل شده و يکی از بزرگ ترين تشکل های اقتصادی در كشور 
محسوب می ش�ود. چهار عضو ارشد ش�ورای هماهنگی تشکل های مهندسی، 
صنفی و حرفه ای كش�ور در نشس�تی خبری كه روز چهارشنبه 4 ارديبهشت 
برگزار ش�د به تش�ريح ديدگاه های ش�ورا درباره موضوعات مه�م اقتصادی و 
صنفی پرداختند و در مورد حقوق شهروندی، تدوين استراتژی رقابت پذيری، 
 ترويج گفتمان مشترك در زمينه بهبود توليد ملی و حضور مؤثر در حوزه های 
تصميم گيری وتصميم س�ازی ب�ه اظهار نظر پرداختند. در پايان اين نشس�ت 
اعضای ش�ورای هماهنگی تش�کل ه�ای مهندس�ی، صنفی، حرفه ای كش�ور 
 بيانيه ای را منتشر ساختند و نسبت به روند امور پروژه ها و طرحهای عمرانی در 

شرايط موجود كشور ابراز نگرانی كرد. 

نايب رييس هيات مديره انجمن شركت های ساختمانی مطرح كرد:
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در ران اي حرفها ه جامع زود اف و
رقابتپذير توان افزايش جستوجو

ر من از است جهان س در ايران مل
ملت شايسته فعل وضعيت جامعه، اين
آفرين كار و مند انديش جامعه و ران اي
و مرز ن اي ان مهندس ه وي به ، ايران
نهادها ف ضعي جايگاه ت نيس وم ب
فرآيندها در اجتماع و اد اقتص
شاخصها بودن پايين ، تصميمساز

با تعامل ش كاه ، كارآي ر ب مبتن
و ت سس ارتباط و بينالملل محي
فناورانه پيشرفتها با ته گسس گاه
و ملت ه ك تند هس ل ا مس روزآمد،
برند م رنج آنها از ايران حرفها جامعه
جامعه اينكه به اره اش با همچنين و
عمران پروژهها مجريان و ان مهندس
والن ا ه همكار از پ ور كش

و مجريه قوه ون م رس نهادها با
خور در كار نهاد هي از كه رسيدهاند واقعيت اين به ، مجل
شهروند حقو به توجه كم در مشكل و نيست ساخته ار انت

و همدل از كشور صنعت وض بهبود راه داريم اعتقاد ما و است،
گذرد م اجتماع همكار

اينكه به توجه با در ادامه مهندس خوانس�اری عنوان ك�رد:
سنوات نسبتبه اخير سال ند در كشور ارز افزايشدرآمدها
بودجهها به توجه دت م اين در اما نبوده قيا قابل ته گذش

اين است يافته انتقال جار هزينهها به و تقليل كشور عمران
در احدا صنعت مجر كه خصوص بخش شده سبب موضوع
ند در اينكه ضمن بگيرد قرار يار بس ضعف در است، ور كش
داشته وجود تفاوتهاي خصوص و دولت بخشها بين اخير سال

بودجه درصد تنها ته گذش سال در ت اس
از كه گونها به يافته تخصيص ور كش عمران
ور كش عمران بودجه تومان ميليارد هزار
اعتبار تخصيص تومان ارد ميلي هزار حدود

است شده
عات ا روزنامه خبرنگار سوال به پاس در و
البات م ت گف پيمانكاران ات الب م اره درب
به تاكنون ال س از اوران مش و پيمانكاران
نوسانات و يير ت اينكه ضمن است، افتاده تعوي
شاخصها شده سبب گذشته سال در ارز نر

م اع و خص مش البات م اين دار مق تعيين
تگاههاي دس لب ا هم حاضر حال در ود نش
يدگي رس را پيمانكاران ا صورتحس اجرايي
البات م ميزان نگهداشتهاند معو و نميكنند
ال س در دولت از خصوصي بخش كاران پيمان
ده ش برآورد تومان ميليارد هزار حدود
نفتي آمد در افزود ار خوانس مهند است

قبل سالها با اخير سالهاي در ور كش
اين در تيم ميتوانس و نبوده ه مقايس
انجام مهمي بنايي ر زي اقدامات مدت
رحها اينگونه راي اج در ا ام دهيم،
تقليل عمراني بودجههاي نبوديم موف
جاري هزينههاي به را آن لب ا و يافته
بب س امر همين و ميدهند اختصاص
پيمانكاران البات م ادن افت تعوي به
كه د ش آنها ضعف و شخصوصي بخ
به ندارند را الزم اجرايي توان اكنون هم

تاسي درصدد شورا اين دليل همين
را خود حقو تا د آم بر فكر اتا ي
كند حف بيشتر اجتماعي ور ح براي

 مهندس تائب نيز در ادامه سخنان 
لبپيمانكارانبهمعنا ايشان گفت: 

اعداد است كشور توليد رخه به بده
بايد معتقديم ما و نيست، ر مدن ارقام و
شفاف زمينه هروند ش حقو ح اص با و ود ش توجه مبان به
روشن اي ف در رفين تا گردد فراهم پيمانها و قراردادها دن ش
بت م نگاه با را زيربناها و نكنيم ش كوش اگر ردازند ب فعاليت به
به پاس در و نيستيم ل مسا حل به قادر نكنيم ح اص اجتماع
فعاليتصنف از شورايهماهنگ آيا پرسيد كه خبرنگاران از يك

بت م پاس است داده رويكرد يير ت صنف اجتماع فعاليت به
شورا ور ح درباره سوال پاس در نيز عادتمند س مهند داد

فعاليت را آن و بتداد م پاس شهر انتخاباتشورا در هماهنگ
صنعت اقتصاد فعاالن به كه دانست هر ش حوزه در اجتماع

است مربوط نيز احدا
مهن�دس منوچهر اقبالی دبير انجمن ش�ركتهای پيمانکار 
تاسيس�ات و تجهيزات صنعتی ايران نيز در اين نشس�ت 

 

  مهندس خوانساری :
 در س�ال گذش�ته تنها 20 درصد 
بودج�ه عمرانی كش�ور تخصيص 
يافته ب�ه گونه ای ك�ه از 39 هزار 
ميلي�ارد توم�ان بودج�ه عمرانی 
كش�ور ح�دود  8 ه�زار ميليارد 
تومان تخصيص اعتبار شده است. 
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برنامه ام ن كه ت نيس ور افزود: كش
دولت از بنابراين د باش نداشته بودجه و
مديريت ازمان س كه خواهيم م ده آين
قبل ايف و همان با را كشور برنامهريز

كند احيا تر قو حت و

مهندس حس�ن س�عادتمند، رييس 
سراس�ری  كان�ون  مدي�ره  هي�ات 
انجمن های س�اختمانی و تاسيساتی 
ايران و  عضو هيات اجرايی شورا نيز 
با اش�اره به اين كه شورای هماهنگی 
از تش�کلهای فع�ال در پيمان�کاری، 
س�ازندگان  و  مش�اور  مهندس�ان 
تجهيزات ش�کل گرفته، عنوان كرد: 

ع س بارها صنف ت ك مش حل برا
ه راب مجل و ت دول با ه ك م كردي
نبرديم جاي ه ب راه ول كنيم، رار برق
اين هياب ريش به گرفتيم تصميم پ
رسيديم نتيجه اين به ردازيم ب اله مس
به دولت توجه ب مشكل، مهمترين كه
گذشته سالها در است بخشخصوص
جار بودجهها در زمان هر بوديم شاهد
بودجهها از شدند م مواجه ر كس با

قوانين اينكه ضمن تند كاس م عمران

موقعيت و شراي كه دهد م ان نش هم
و قوانين از ي هي در شخصوص بخ
به توجه ب است ده نش لحا مقررات
ت مشك تا شده بب س خصوص بخش
ود، ش ايجاد بخش اين برا ايل مس و
بخش درآمدها به نياز دولتها ون
آن به هيچگاه بنابراين نداشتند خصوص
با جامعه كل ور ه ب نكردهاند توجه
اين و نيست نا آش خود اجتماع حقو
نتوانيم بخوب تا شده بب س ع ا ب
اينكه ضمن كنيم البه م را خود و حق
دولت نگيرد، صورت ت درس البه م اگر
بايد داد خواهد ادامه منوال همين به نيز
به آنان كردن آگاه و ردم م توانمند با
بخواهيم ا آنه از ان، شهرونديش حقو
در بخواهند ت دول از را خود ات الب م
توانند م اجتماع گروهها اره ب اين
جريان ايجاد ا ب توانند م و ند باش موثر
شورا كنند جلب را دولت توجه فكر

گروه ي وان عن به ز ني هماهنگ
وه ع دارد ر ن در يافته سازمان اجتماع
خود اجتماع ايف و به ايفصنف و بر

كند عمل نيز

مهندس تائب:
 با توج��ه به ش��رایط خاصی 
که بر کش��ور حاکم اس��ت این 
تش��کل حرفه ای س��عی می کند 
برنامه  های تدوین ش��ده ایی را 
به عنوان ی��ک رویکرد جدید به 
سیاست گذاری ملی و به عنوان 
انتظارات   مهم ترین  از  بخش��ی 
و مطالبه انجمن ه��ای فعال در 
حوزه عمران کش��ور مطرح و 
پیگی��ری کن��د. در همین زمینه 
ش��ورای  اعضای  نماین��دگان 
هماهنگی تش��کل های مهندسی، 
کش��ور  حرف��ه ای  و  صنف��ی 

بیانیه ای تهیه کرده اند

صنعتساخت حرفهاي نهادهاي و تشكلها در فعال مهندسان
تاثيرگذاري و اجتماعي و هاي حرف يفه و حكم به ران اي در
در تصميمسازي در فعال ور ح با ملي عه توس روند بر بت م
لي دال به كه باورند اين بر ملي سياستگذاريهاي فرآيندهاي

به هروندان ش آحاد و اجتماعي نهادهاي ميآيد، زير در ه ك
حوزهاي هر در زوده اف ارزش خل درت ق كه اني كس ه وي
گفتگوي ي زمينه بايد دارند را اد اقتص و فرهن ش دان از
مي اس ايران ملي عه توس آورند فراهم را اجتماعي بت م

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های مهندسی،صنفی و حرفه ای کشور
 به نام خداوند جان و خرد
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است اجماعسازي فرآيندهاي ي و مستمر گفتگوي نيازمند
رقابتپذيري توان افزايش تجوي جس در ايران حرفهاي جامعه
وضعيت جامعه، اين ر من از ت اس جهان س در ايران ملي
ايراني، كارآفرين و انديشمند جامعه و ايران ملت ته شايس فعلي
نهادهاي ضعيف جايگاه نيست بوم و مرز اين مهندسان ه وي به
بودن پايين ازي، تصميمس فرآيندهاي در اجتماعي و اقتصادي
بينالمللي محي با تعامل كاهش بركارايي، مبتني شاخصهاي
روزآمد، فناورانه پيشرفتهاي با گسسته گاهي و سست ارتباط و
ميبرد رنج آنها از ايران حرفهاي جامعه ملتو كه هستند لي مسا
ناهنجاريهاي روز ب و اجتماعي رمايه س كاهش اينها، بر زون اف
نموده عيف ت ملي عه توس براي را اجتماعي بنيانهاي گوناگون،
اجتماعي، گسستهاي بستر بر عه توس يقين به رو اين از ت اس

، ناهنجاريها و عيت ق عدم شراي
پاسداشت بدون ت نيس تحق قابل
راستي گراميداشت و عمومي اخ
به پايبندي ن همچني و تي درس و
كه اجتماعي نهادهاي و فردي حقو
اجتماعي سرمايه دهي شكل مبناي
ملي توسعه از راندن خن س هستند،

است بيپشتوانه گفتاري
از ال س ندين ت گذش م علير

س نفتي، الهاي س پردرآمدترين
اقتصادي د رش و ملي د تولي ازل ن
اين ته شايس منفي، گاهي و ن پايي
دوران ن اي در ت نيس عزيز ت مل
ساله بيست مانداز ش سند اهداف
پن برنامه نشد انگاشته جدي ايران

شد گذاشته كناري به هارم اله س
هارم و هل اصل اجرايي تهاي سياس اب از حاصل ت فرص
براي ا ف گسترده، سازي عمومي با و رفت دست از اساسي قانون
ايي ف نين در شد تهتر بس و تنگتر خصوصي بخش فعاليت
ال ت اش ايجاد وعدههاي به ميتوان گونه دي رش نين با و

ايمان صادرات توسعه و اقتصادي د رش يا و ميليوني س در
ناكارآمدي و كسب و كار محي بودن اعد نامس ما، باور به آورد
بنگاههاي پايين بهرهوري س در ريشه آنكه از بيش اقتصادي،
ي مهندس صنعتي، از اعم اقتصادي
معلول د، باش ته داش ي خدمات و
و مالي ي با بيان ه، ري ن فقدان
و ازي تصميمس ام ن دي ناكارآم

است ملي تصميمگيري
بنيادين، رد راهب تر، بس ن اي در
، يا بر ه لب و ال انفع از رو خ
م حاك ي دلمردگ و ي بيانگيزگ
از يري ك جم عمومي كار اف بر
جامعه در ران صاحبن و شهروندان
صحنه به نگاه امر اين الزمه ت اس
ر من از كشور اجتماعي و ي سياس
باال از نگاه بجاي خ هروندي ش
ضمن شهروندي ر من از نگاه است
امكان جامعه آحاد با همدلي امكان
و شده انباشته انرژيهاي رهاسازي
، فرهنگي نهادهاي در ه نهفت يم ع رفيتهاي از دي بهرهمن
بر تاكيد ميآورد فراهم را ي مدن جامعه اقتصادي و ي اجتماع
ت اس موجود برونرفت براي راهي يافتن ور من به راهبرد اين
ح اص در فعال مشاركت كه كرد اتخاذ تي سياس بايد ما، باور به

 مهندس منوچهر اقبالی:
 کش�وری نیس�ت که نظ�ام برنامه و 
بودجه نداشته باشد بنابراین از دولت 
آینده می خواهیم که سازمان مدیریت 
برنامه ریزی کشور را با همان وظایف 

قبلی و حتی قوی تر احیا کند.

مهندس حسن سعادتمند:
 مهم ترین مش�کل، بی توجهی دولت به 
بخش خصوصی اس�ت. در س�ال های 
گذش�ته ش�اهد بودی�م ه�ر زم�ان در 
بودجه ه�ای ج�اری با کس�ری مواجه 
عمران�ی  بودجه ه�ای  از  می ش�دند 
می کاس�تند ضم�ن اینک�ه قوانین هم 
نش�ان می دهد که ش�رایط و موقعیت 
بخش خصوصی در هیچ یک از قوانین 

و مقررات لحاظ نشده است.



18
18

از ت سياس ود ش مردم عادي و جاري زندگي از ي جز جامعه
شراي بهبود در مشاركت و يي عق ارات انت رح باال، به پايين
يا اي ف توسعه موجب كه بيهدف انتقادات ايراد به نسبت ،

دارد ترجي است دلمردگي و
آوردن فراهم و هروندي ش ح بر تاكيد ، اركت مش عه توس
فعال، و اركتجو مش ، خ هروندي ش بالندگي اي زمينهه

قانون در ه ريش كه تند هس راهبردهايي
انفعال و ركود از جلوگيري موجب و د دارن
عه توس و جامعه پويايي حف و اجتماعي
ما رو، اين از ميشود آن تمر مس تعالي و
از اعم اجتماعي نهادهاي نقش عه توس بر
محلي ، مل ، تخصص ، ي صنف حرفهاي،
ور من به نهاد مردم تشكلها همچنين و
داريم تاكيد ي، مدن جامعه قاعده عه توس
فرآيندهاي و ي ح اص اهداف ما، اور ب به
روشهاي ي پيجوي ري از اركتي مش
واكنشها و كنشها همه در مسالمتآميز
كاربرد از ز پرهي و رواداري و دارا م ا ب و
امكان با تندروانه انگارههاي يا و ونت خش
و معقول زمان بازه ي در ييرات ت اعمال
از بايد ارتباط اين در تحققند قابل متعارف،
شكافهاي گسترش به كه روشي هر اتخاذ
ساختار و اسا ريختن هم در و اجتماعي

من مت بيجا تندرويهاي نمود پرهيز شود منجر ور كش اداره
و بناها زير امكانات، ي ويران يا و خارجي دخالت از هس زمين و
ملي امنيت تهديد كشور، اجتماعي و معنوي مادي، سرمايههاي
ايجاد موجب يا و ملي گي ار يك در رخنه ارضي، تماميت ا ي و
جامعه مختلف بخشهاي يا و اقشار بين داخلي تفرقه و كاف ش

داريم احتراز آنها از شدت به كه است ايراني
حركتهاي انجام ري از ايران ملي گي ار يك حف ما هدف
رفيتهاي تمام از تفاده اس ور من به تعاليبخش و ي ح اص
اجتماعي، ، فرهنگي حوزههاي در ايران مي اس جمهوري ام ن
دن ش فعال ري از آن كارآمدي و كارايي ارتقاي و ادي اقتص
حف ما ر من از ت اس گوناگون حرفهاي و اجتماعي نهادهاي

كه آن، درن م مفهوم به ايران پايدار عه توس و ملي ل تق اس
جايگاه است، جهاني جامعه با ملي مناف به وف مع تگي پيوس

تحق بر تاكيد با ايران ملي توسعه ديگر، عبارت به دارد هاي وي
كمي شاخصهاي با كه نحوي به انداز شم سند اهداف
تمام در جهان و قه من س در را ايران جايگاه ارتقاي كيفي و
ما سرلوحه دهد، ان نش اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، حوزههاي
ملي رفاه و امنيت افزايش موجبات بايد ايران ملي توسعه است
كيفيت در را آن آثار شهروندان كه نحوي به آورد، فراهم را ايران

كنند ح خود زندگي
از ت اس ايران رقابتپذيري توان افزايش ما ي عمليات هدف
افزايش و ملي بهرهوري ارتقاي مفهوم به رقابتپذيري ما ر من
بازارهاي آزمون عهده از ه ك ت اس خدماتي و كاال توليد توان
رفاه س پايدار افزايش به منجر همزمان و برآيد بينالمللي
و عيت ق عدم ت وضعي حذف كار، اين الزمه ود ش ان ايراني
اره اصليترين قانون حكومت ت اس ايران در موجود زل تزل
دولت قدرت يم تن و تقييد مفهوم به قانون حكومت است كار
قانون ت اس موضوعه قانونهاي و ي اساس قانون و ار در
در د باش همگان اختيار در د باي صري و ن روش صورت ه ب
پيش حقوقي د قواع با و ته داش اجرا قابليت خصي مش زمان
رفانهاي بي نحو به و بوده ازگار س خود از
عمومي ارت ن امكان نهايتا و ردد گ اجرا
نحوي ه ب ده آم م فراه آن راي اج ر ب
ن روش بخوبي آن نق پيامدهاي ه ك
عمومي اد اعتم و عمومي اي رض د باش
تحق اخص ش ن مهمتري ت حكوم ه ب

ت ميبايس قانون ت اس قانون ت حكوم
تمام در ايران ملي مناف استيفاي موجب
باشد بينالمللي و ملي مراودات حوزههاي
ملي مناف نق موجبات نبايد گاه هي و

د باش آورده فراهم را
متعهديم آن تحق در ش ت و آزادي با ما
كه گوهري گرانبهاترين بعنوان را آزادي و
تعريف را انساني كرامت و فردي موجوديت
ر من از آزادي م ميداري گرامي ميكند،
ابات انتخ در مان ايجاد عدم بر ر نا ما
در آزاد ت رقاب و مبادله كان ام و ردي ف
اجتماعي زندگي اي عرصهه تمام در ي ماع اجت وح س همه
هزينههاي افراد و نزند مه ل ديگران آزادي به كه جايي تا است
در افراد آزادي د نكنن تحميل جامعه، ا ي ديگران، به را ود خ
موجب كلي، د قوا و هار در ردي ف ارزشهاي ري پيگي
بر مولد اجتماعي رواب كه ود ميش جامعه در كارآمد مي ن

ميگيرد شكل آن پايه
همكاري جهت در ا م باال، در ده ش ذكر مواض و هار در
، ازي تصميمس جريان در فعال ور ح و اجتماعي اي نهاده
كه باوريم براين و رد ك خواهيم ش ت ملي تگذاريهاي سياس
ملي سرنوشت به قهمندان ع تمام و دولتمردان تمداران، سياس
ما ون گروههاي و ا فعاليته براي را تر بس ايران، ي اعت و

آورد خواهد فراهم
)شوراي هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور(

م�ا  عمليات�ي   ه�دف   
افزايش توان رقابت پذيري 
اي�ران اس�ت . از منظ�ر ما 
رقابت پذي�ري ب�ه مفهوم 
ارتق�اي به�ره وري ملي و 
افزايش ت�وان توليد كاال و 
خدماتي است كه از عهده 
آزمون بازارهاي بين المللي 
برآيد و همزم�ان منجر به 
افزايش پايدار س�طح رفاه 

ايرانيان شود. 
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در ابتدای اين جلسه مهندس ملکيانی فرد رئيس هيات 
مديره انجمن ش�ركتهای ساختمانی ضمن خيرمقدم، و 
تبري�ک به مناس�بت تول�د حضرت فاطم�ه زهرا )س( 

برا ت اس و تول�د امام خمين�ی )ره( عنوان كرد: بهتر
نقاط و ود ش فراهم ب مناس فرهن و تر بس كار هر از آ
قانونها ب هم هنوز متاسفانه شود رف بر موجود ضعف

چهارشنبه بعد از ظهر 11 ارديبهشت ماه، هم انديشی برای ايجاد صندوق پيمانکاران، سازندگان و مهندسان 
مشاور صنايع احداث و انرژی به منظور بررسی راه های ايجاد صندوق پيمانکاران انرژی و احداث با حضور 
رئي�س اتاق بازرگانی ايران، معاون وزيرنفت در امور مهندس�ی و خودكفاي�ی، معاون امور اقتصادی وزارت 
اقتص�اد و داراي�ی، مديرعامل ب�ورس انرژی، قائم مقام و عضو هيات عامل صندوق توس�عه ملی، روس�ای 
كميسيون انرژی اتاق بازرگانی ايران و تهران، و جمعی از فعاالن اين حوزه، در سالن اجتماعات انجمن های 

ساختمانی و با حمايت كميسيون انرژی اتاق بازرگانی ايران برگزار شد. 
بعد از اس�تقرار دكتر ش�مس اردكانی رئيس همايش، مهندس كاظم سماك نائب رئيس همايش، دكتر سيد 
محمد قاس�م حس�ينی قائم مقام صندوق توسعه ملی، مهندس محمد پارس�ا رئيس كميسيون انرژی اتاق 
بازرگانی ايران در جايگاه پانل، تنی چند از مديران شركت كننده در همايش سخنرانی كردند و راهکارهای 
تاسيس صندوق پيمانکاران، سازندگان و مهندسين مشاور صنايع احداث و انرژی بررسی شد. برای تصويب 
اساسنامه اين صندوق از نظرات افرادی چون دكتر حسين عبده تبريزی، دكتر كاشان و ديگر صاحبنظران 

اقتصادی كشور استفاده شد.

 لزوم باز تعریف مناسبات بخش خصوصی و 

دستگاه های دولتی و حاکمیتی 
رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی:

 امکان جذب سرمايه با ايجاد امنيت متناسب و برنامه مناسب برای سرمايه گذاران فراهم می شود

رئيس كميسيون انرژی اتاق بازرگانی ايران:
ايجاد صندوق پيمانکاران راهی برای تامين منابع مالی پروژه های دارای اولويت

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
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موجود فها اخت رف برا ، باالدست
سازمان ي ر به حكميت قراردادها در
وز هن و ود ش م رده س ت مديري
ده نش جار بازرگان ا ات حكميت
عمل شعار با نيز سرمايه جذ ت اس

بستر و مناسب امنيت بايد و ود ش نم
ري از رمايهگذاران س را ب كاف

شود فراهم مناسب برنامه

رئي�س  اردكان�ی  ش�مس  عل�ی 
كميس�يون ان�رژی ات�اق بازرگانی 
ايران، نيز ضمن تش�کر از ميزبانی 

انجمن شركتهای س�اختمانی گفت: 
توانمند بنگاهها بدون كشور اين عمران
كاهش به توجه با متاسفانه نيست ممكن
توانمند ، بودجه در عمران بودجه

بايد و ت اس كاهش به رو بنگاهها ن اي
سازندگان تا يد انديش ارها آن برا
برا نشوند خار سازندگان رخه از ما
مناب ن تامي راهها د باي ور من ن اي
صندو كه شود ارهانديش و بررس

مشاور مهندسان و سازندگان پيمانكاران،
تامين دارد ر ن در انرژ و احدا صناي
ور داركش اولويت پروژهها مال مناب
برا حاضر ال ح در بگيرد عهده ر ب را

يار بس ت ك مش ور كش بزر پروژهها مال مناب تامين
پروژهها كه ده ش ايجاد نگران ن اي كه جاي تا ده آم بوجود
نين وجود بنابراين د؛ ياب افزايش ور كش در بيكار و متوقف
از جلوگير جهت در خصوص بخش به تواند م هاي صندو

كند كم پروژهها توقف عدم و ورشكستگ

كه اين به توجه با دكتر منظور معاون وزير اقتصاد نيز گفت:
جهان و قه من در انرژ توليدكنندگان اير س با نفت صنعت در
نفت مشتر ميادين در فعاليت اكنون هم و تيم هس رقابت در
نقش گذار سرمايه ها صندو رود، م پيش ما ضرر به گاز و
توسعه حاضر حال در باشند داشته عهده بر توانند م را ها وي
دنيا روز تجهيزات و ها فناور بخش دو به گاز و نفت پروژهها
ت مشك تحريم، حلقه شدن تر تن با كه دارد نياز مال مناب و

در مساله مهمترين است ده ش ايجاد بخش دو اين تامين برا
تخرا اس و تحصال اس ، بهرهبردار با مرتب پروژهها اجرا
ها رمايهگذار س ت، اس مال مناب تامين گاز، و نفت مناب

حدود تا سالها از گاز و نفت شركتها داخل مناب
تا الها س از و خارج مناب محل از دالر ميليارد
االنه س ميانگين ور به ت اس بوده دالر ميليارد حدود

كه است شده رمايهگذار س گاز و نفت صنعت در دالر ميليارد
نبوده توسعها رحها در ما نيازها خگو پاس ميزان اين

دليل به رحها از برخ رو اين از است،
شدند مواجه ركود با مال مناب كمبود
رح موجود، محدوديتها به توجه با
ايدها انرژ پيمانكاران صندو احدا
اجرا ه ب تواند م كه ت اس ب مناس
خصوص و عموم مشاركت پروژهها

كند كم انرژ رحها در
راه و ي تاس اينكه ادآور ي ا ب و
فرآيند ، رژ ان دو صن ن اي داز ان
اقتصاد ارزياب مدت والن و زمانبر

را، انرژ گاز و ت نف صنعت پروژهها
اداره عا ق افزود اند، رس م حداقل به
دولت ير ش بخ به بايد صندو ن اي

مداخله كمترين ت دول و ود ش واگذار
هيل تس د باش ته داش آن اداره در را
، تخصص رد رويك با ها رمايهگذار س
مديريت رمايهها، س جذ از روانس
مشاركت توسعه شركتها، وجوه جريان
رحها اجرا در خصوص و عموم
كم ، مال مناب تجهيز و تامين ، انرژ

بخش دولت شركتها آمادهساز به
بيمه مديريت و ذار واگ را ب انرژ
جمله از توان م را ريس ش پوش و

كرد عنوان صندو اين كاركردها
مهند وال س جوا در ور من ر دكت

ر ن مورد اعتبارات تامين برا كاف پول آيا پرسيدند كه ورزنده
توس رحها بهرهبردار و اجرا بايد كرد عنوان دارد، ود وج

در خصوص بخش رفيتها و ود ش انجام دولت ير ش بخ
مشاركت با بايد شده ذكر مناب ود ش گرفته كار به انرژ حوزه
مل توسعه صندو شود جذ يردولت مجموعهها و دولت

مجموع در د كن رمايهگذار س صندو اين در تواند م م ه
در كنيم هدايت و تجمي را ده پراكن و مختلف مناب همه ر اگ
به پاس در و يابيم م ت دس يم ع مناب به مدت د بلن
خصوص بخش تعريف بودن مبهم درباره زاده ف مص مهند
از كمتر كه حقوق يا حقيق خص ش هر كرد عنوان نيز

و است خصوص بخش باشد دولت به متعل آن رمايه س درصد
صندو ش ب باشد ته داش ك كو يا بزر فعاالن تواند م

كننده تامين عنوان به دولت ه اگر يعن د باش يردولت بايد
خواهد كم انرژ صندو مناب تامين برا ، مال مناب اصل
خصوص بخش پروژهها در فق صندو اين مناب اما رد ك

شد خواهد هزينه

مهن�دس محمد پارس�ا رئي�س كميس�يون ان�رژی اتاق 
بازرگانی ايران نيز با اش�اره به اين ك�ه قيمت انرژی بايد 
10 درصد بيشتر از تورم رشد يابد تا منابع مازاد در بخش 
بايد كه ت اس اين توجه قابل ه مول�د وارد ش�ود افزود: نكت

 دكت�ر منظور با ي�ادآوری 
اينکه تاسيس و راه اندازی 
اين صندوق انرژی، فرآيند 
زمان ب�ر و طوالن�ی م�دت 
ارزيابی اقتصادی پروژههای 
صنعت نفت و گاز انرژی را، 
به حداقل می رساند، افزود: 
قطعا اداره اين صندوق بايد 
به بخش غير دولتی واگذار 
كمتري�ن  دول�ت  و  ش�ود 
آن  اداره  در  را  مداخل�ه 

داشته باشد.



21
21  

فق ما كشور در كه حال در گيرد، شكل يافته سازمان بيمها
پروژهها و دارد مناسب نسبتا عملكرد صادرات مين ت صندو

رفيت نيز دو صن اين ه اگر د، كن م بيمه را ا م خارج
تا است سياس تر بيش آن بيمه ش پوش و دارد كم صادرات
سرمايهگذاريها نباشد بيمه پروژه كنار در تا معتقدم بنده تجار
بهتر شايد بنابراين يابند نم ب مناس كل ش ما صندوقها و
به را صادرات مين ت صندو مجل در رح بردن با د باش
رمايه س و نماييم تبديل بينالملل پروژهها مين ت صندو

باشد داشته را پروژهها بيمه توان تا دهيم افزايش را آن

دكتر اصغر فخريه كاشان، معاون اسبق ارزی بانک مركزی 
بر آگاه مهمان ديگر اين هم انديشی بود كه عنوان كرد:
جمله از كند م ن روش راه پيمودن در را ما ير مس ت ك مش
اين لزوم در نفت نبود و بود و دارد بازساز به نياز ايران اقتصاد
داده تخصيص بهينه صورت به ما مناب ندارد تاثير از بازس
به نيز مصرف لحا از ه بلك توزي لحا از تنها نه و ود ش نم

داريم نياز مناب بازبين
مال مناب تامين به كه مال ابزارها از يك عنوان به صندوقها
شراي در صندو ي توفي اما شدهاند رح م كنند م كم
از بسترس جمله از جانب كارها تلزم مس كنون اقتصاد

اين قالب در ت اس حقوق وبها هار و ب مناس بيمه برا
جهان تمام در د آي م پيش ماليات ث بح حقوق و ار
برا تا پردازند م را ر كمت ماليات ، صندو رمايهگذاران س

حال عين در شود ايجاد كاف انگيزه كو سرمايهها جذ
بانكها يا ا صندوقه تر مش رمايه، س جذ ضمن صندوقها

شناخته پروژه صندو ما ور كش در متاسفانه تند هس ديگر
صندو پرداخت ا مكانيزمه درباره رف از ت، نيس ده ش

مربوط مدار دريافت در و گيرد نم صورت كاف گير سخت
خدمات نهادها ايجاد ود ش م فلت پروژه توجيهپذير به

همراه به را بان اد اعتم آنها يد تا كه نهادهاي و ورت مش و
بنگاهها ت اس ضرور صندوقها توفي برا د باش ته داش
ركتها ش ما دا تا دارند نياز ازمان س تجديد به هم خصوص
داخل امانهها س ند باش كنترل خود و كنند ارزياب را خود

به نيز دولت شوند رسان روز به ييرات ت اين با همگام بايد هم
دستگاهها، به مناب تقيم مس ه ارا جا به تواند م خود هم س
دهد قرار اختيار در را صندوقها در موجود، مال مناب از سهم
بوده زياد تحريمها هزينه و ات م ل ه اگر افزود ان كاش دكتر
مخصوصا است كرده ايجاد ور كش برا نيز ي فرصتها اما
خارج بزر رقبا يا در كه ايران كو شركتها برا

از تواند م تحريمها ه اگر دهند ان نش را خود توانمنديها
آيد شمار به تهديد پروژهها برا تجهيزات كردن آماده لحا
كرد استفاده صادرات تهاتر از مشكل اين حل برا توان م اما
توانند م و نيستند خاص فرد به متعل صندوقها كه اين ضمن
اين ري از و كنند درآمدزاي خود برا ور كش از بيرون در

كنند تهيه مناسب تجهيزات درآمد

دكتر ش�اپور محمدی مدير عامل ب�ورس انرژی نيز گفت: 
گذرد، م رژ ان ور ب انداز راه از ه ك ال س ي رف
ده ش انجام بور اين در ران ق و ن س ال ز ، بر ت معام
نفت فرآوردهها پ اين از پذيرش، هيات تصويب با و ت اس

و آيزوماك نفت ، ب س و سنگين نفت جت، وخت س شامل
نيز بوتان و ان پروپ ، صادرات كوره نفت ، آيزوماك ل ي گازو
برا محدوديتهاي وند ش معامله انرژ بور در د توانن م

نفت و يل گازو بنزين، جمله از نفت فرآوردهها بع معامله
ر س ي مول مش فرآوردهها اين كه را دارد؛ وجود فيد س

توانند نم گاهها پااليش و انرژ بور فع و تند هس مقررات
انرژ بور به محصوالت ن اي ورود كنند ورود حوزه ن اي در

ت معام انجام از مان كه عوامل از يك است بررس حال در
در و است انرژ حاملها به يارانهها تخصيص شود، م انرژ
پيش انرژ حاملها قيمتگذار بحث برا كشور كه روند
مت س به رعت س به انرژ قيمت رود م ار انت ت، اس گرفته

شم دكتر و خنان س پايان در كند حركت دن ش ق من
تعريف و عمده زالت تجهي برا بازار داد نهاد پيش اردكان

شود استفاده مواز سلف ري از شده

دكت�ر نهاونديان رئي�س بازرگانی اتاق اي�ران نيز در اين 
هم انديش�ی با تأييد صد درصدی لزوم تش�کيل صندوق 
پيمانکاران انرژی و احداث و ضرورت پيگيری اين دس�ت 
با كه ابت�کارات در اقتص�اد كش�ور، تصري�ح كرد: زمان
ايجاد برا را زمان بهترين تيم، هس روبهرو تهديد و محدوديت
گونه اين در اجماعساز زيرا داريم اختيار در جديد فرصتها
بخش بين ارتباط تحق برا گيرد م صورت تر راحت شراي
در اگر زد خاص ابتكارات به ت دس بايد حاكميت و خصوص
فكر آينده به اعتماد عنصر برا ور كش اقتصاد پيرامون محي
در ناگوار اتفا شد، خواهد حل مال مين ت مشكل كنيم اساس
الزمه كه موضوع است؛ آينده به نسبت ابهام و نامعين اقتصاد،
كه است مهم بسيار آيد م شمار به بلندمدت سرمايهگذار هر
و مين ت گرو در را سياس عزت كه د باش دولت آينده، دولت
در توانند م سياس شعارها كند توجو توليدجس از حمايت
شوند عمليات توانند م ديگر سو از و بمانند باق عار ش حد

بگيرد ر ن در اقتصاد راهكارها آنها برا دولت اگر
را داخل مناب و ذخاير از تفاده اس كان ام نهاونديان ر دكت
در آرامش ايجاد اهميت ت گف و ت دانس مهم و ضرور امر
ورها كش به ايران نياز با از بينالملل اقتصاد بات مناس
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جهان بات مناس در عزتمند و آرامش ه بلك ت نيس خارج
موجود محدوديتها ت اس داخل امكانات از تفاده اس الزمه
كه آنجا تا كرده كل مش را داخل مناب از بهرهمند كان ام
از خصوص بخش گيرد م صورت سخت به آنها به دسترس
آنجا تا كسبوكار محي از حراست جز خواهد نم هي دولت
در خود رقيب با اقتصاد در برابر راي ش از اقتصاد فعال كه
خصوص بخش از توانمندس د باش برخوردار ديگر اقتصاد
بخشها به آن اول وع ن كرد ه ص خ نوع در وان ت م را

نخست مراحل در تنها كه شود م مربوط عمران و اخت زيرس
مزمن تورم به نهايت در كه را است توجيه قابل توسعه ير مس
بانك اعتبارات و مناب از دولت استفاده آن دوم نوع انجامد م

كشور اقتصاد در اخير سالها سابقها ب ور به كه است
تورم و نقدينگ د رش نيز اقدام اين ل حاص بوديم، آن اهد ش
شد انجام ايران در كه است ساز خصوص سوم نوع بود خواهد
عموم بخش عنوان به دها پدي ايجاد آن حاصل فانه س مت و

اين به اساس قانون بندها از كدام هي ه ك بود يردولت
، خصوص بخش توانمندساز نوع آخرين است رداخته ن له مس
سياستها ثبات به كشور صناي است كسبوكار ا ف بهبود

د، رش نر تورم، ميزان ارز، نر بايد دارند نياز اد اقتص ن ك
باشند پيشبين قابل خارج و داخل بازارها به دسترس
امكان د باش حاكميت تگاهها دس بر امر كه خصوص بخش

كند نم پيدا رشد

و خصوص ش بخ بات مناس ف تعري از ب ان نهاوندي ر دكت
اقتصاد فعاالن قلب خواسته را حاكميت و دولت دستگاهها

اقتصاد مشكل پروژه آن و پروژه اين افتتاح كرد كيد ت و دانست
و زيرساخت تها سياس و اقتصاد مناسبات ت نيس ايران
اين در تواند م ا ات ت اس كل مش ار د ايران اقتصاد ن ك
ور كش مختلف حوزهها بين پيوندها ايجاد برا عامل زمينه
خود كار برنامه اولويت در را تشكل م ن اتا شود و محس
اين ايجاد با ت اس ته بس همت كمر تا راس دراين و داده قرار

گيريم م بهره خوب به خود داخل مناب از پيوندها

دكت�ر س�يد محمد قاس�م حس�ينی، قائم مق�ام صندوق 
ما نفت درآمدها سال توس�عه ملی نيز عنوان كرد: در
قيمت افت هم سالها در د ش دالر ميليارد از كمتر
شده فشارهاي ايجاد باعث نفت تحريم نيز اكنون داشتيم نفت
برا نفت مناب از ر ي راههاي انداخته فكر ه ب را ما و ت اس

دنبال به ت داش وجود نفت وقت تا دارد ود وج مناب ن تامي
مال ابزارها ديگر ورها كش كه درحال نبوديم مناب تامين

و راح مناب مال تامين برا م اس و هار در را جديد
بايد ت اس مال كمبود ماحصل صندوقها كنند م پيشبين
تا دولت دارد زياد جمعيت و است وسي كه ما ور كش در ديد
و است زيرساختها ايجاد برا سرمايهگذار به قادر حد ه

دارد مناب قدر كار اين برا
دولت عمران اعتبارات ت، حال خوشبينامهترين در افزود و
فق شراي درآن كه بود قبل سالها از بهتر ته گذش سال در

حداقل ساالنه بايد شد صرف اختها زيرس برا دالر ميليارد
افقها به تا ود ش سرمايهگذار ور كش در دالر ميليارد

ميليون بخواهيم ر اگ هم نفت بخش در يم برس مانداز ش
ميليارد االنه س بايد برسانيم كه بش ميليون به را كه بش
مناب كه حال در كنيم سرمايهگذار ت باالدس در فق دالر
سرمايهگذار كل و است، دالر ميليارد سرجم دولت

حاضر حال در ت اس دالر ميليارد حدود يز ور كش در
حال در داريم ار اختي در محدود مال مناب ذيريم ب د باي
صفر نزدي خارج تقيم مس رمايهگذار س و فاينان حاضر
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بانك يا و ، خصوص يا بودهاند، دولت يا نيز داخل مناب است
قابل ندان تورم وضعيت به توجه ا ب حاضر حال در بانكها ه ك
نيست مناب تجهيز به قادر ما بانك سيستم و نيستند استفاده
كارآمد عمران ارات اعتب تخصيص صورت در فق هم دولت
مل عه توس صندو فعل راي ش در ما اميد تنها پ ت اس

توان م آن با و دارد منب دالر ميليارد كه ت اس
بخش برا فق هم صندو پول داد پروژه تعهد دالر ارد ميلي
به قادر نهاد اين بنابراين است تفاده اس قابل تعاون و خصوص

شود استفاده آن از بايد كه است پروژهها پشتيبان

دكت�ر اردكانی در پاس�خ به س�خنان قائم مق�ام صندوق 
بر رح اين كردن اجراي توس�عه ملی عنوان كرد: متاسفانه

شود گذاشت صندوقها عهده بر بايد كه است بانكها عهده

دكتر عبده تبريزی اس�تاد دانشگاه صنعتی شريف نيز به 
ش�يوه های مختلف تامين مالی ب�رای پروژه ها پرداخت و 
نيست مقدور گذشته روشها با مناب تامين يوهها گفت: ش
درست در با توان م اما ت نيس ب مناس ما اقتصاد وضعيت
بانكدار يم باش بازار نيازها به گوي پاس دنبال ه ب آن، از

پروژهها حوزه در است جديد ها روش همين از يك ركت ش
تامين مورد در رد ك تفاده اس پروژه ركت ش از توان م م ه
استفاده مال شيوهها همه از تركيب هم اختاريافته س مال
يم ع پتانسيل م ر به گفت بايد صندوقها مورد در ود ش م

ساخت صندوقها است نشده آنها از درست استفاده دارند كه
است گرفته قرار فلت مورد بودن قانون م ر ع هم پروژهها

مهندس اصغر ابراهيمی اصل، معاون مهندس�ی و س�اخت 
داخل وزير نفت نيز در هم انديش�ی صندوق پيمانکاران، 
س�ازندگان و مهندس�ان مش�اور صنايع انرژی با اش�اره 
ب�ه درآمد يکه�زار ميليارد دالری اي�ران از محل توليد و 
صادرات نفت خام از 103 س�ال گذش�ته تاكن�ون، گفت: 
ته گذش ال س ت هش در نفت درآمد اين از دالر ميليارد
مناب كه صورت در اينكه م اع با ت اس ده ش حاصل تاكنون
هي به ور كش ود ش مديريت و هزينه ت درس اعتبار و مال

ت، نيس روبرو رحها اجرا برا پول ود كمب كل مش با وجه
پروژهها اجراي د رون بايد هم نفت صنعت در رد ك تصري

مقام اين شود بنياد و اساس ييرات ت يكسر مشمول بزر
انجام با خارج ركتها ش از برخ اينكه ر ب تاكيد با نفت
و نفت بزر پروژهها در مفهوم و پايه ، مهندس العات م
خود برا جنوب پار فازها توسعه رح همچون كشور گاز
اندازه خارج شركتها اين داشت هار ا بودند، كرده باز دكان
در را جنوب ار پ همچون گاز و نفت پروژهها گا م اجرا
راح اروپاي تجهيزات و كاال سازنده بزر شركتها اندازه
اص پيچيده و اص خ ها راح با ركتها ش اين كردند م

در داخل صنعتگران و پيمانكاران سازندگان، ورود برا مجال
تا سود همچنين تند، گذاش نم باق جنوب پار فازها

اين و نبود آنها نيازها پاسخگو كه پروژهها راح درصد
در را خود سود خارج راح و مهند اور مش ركتها ش
دريافت خارج ازندگان س و كارخانجات از ها راح اين قبال

كردند م
مهندس روش با اينكه ادآور ي با ل اص ابراهيم د مهن

افزايش امكان ته گذش ها راح از برخ ك و و معك
ايران مهندس مشاوران و پيمانكاران ازندگان، س سهم درصد

اكنون هم هارداشت ا ود، ش م فراهم گاز و نفت پروژهها در
و بتنريز مرحله در ور كش گاز و نفت رحها از برخ در
پيش به اما دارد لوب م روند رفتها پيش فلز كلتبند اس
تاخيرها اره ب ي به يم رس م كه داز راهان و داز راهان

كنسرسيوم قوانين احيا ش ب شود م حاصل ماهه ندين
در است ضرور ور كش انرژ و نفت صنعت س در از س
برنامه از زودتر ماه هار جنوب پار و فاز عه توس رح
از برخ اكنون هم د ش از آ گاز توليد و تمام كار د زمانبن
ود، ش نم تمام هم ماهه نفت صنعت ماهه پروژهها
وجود با جنوب پار و از ف در كه ت اس حال در ن اي
در نيافت افزايش هم رارداد ق مال بار و هزينهها جلوافتادگ
برابر و ديرتر سال سه را پروژه جنوب پار فازها از برخ
و بوده والن تحريم شراي عا ق كردهايم، تمام مصو قيمت

شد خواهد سختتر هم روز به روز
و نقل ت ك مش و تحريمها به اره اش با اصل ابراهيم مهند
تصري پروژهها، اجرا ريس افزايش و نفت دالرها انتقال

و آيد م ما سمت به آرام آرام كه ت اس فيل ل م تحريم كرد
منسجم برنامهريز با واق در نشويم افلگير تا بود مراقب بايد
مال مناب دالر ميليارد كرد خن توان م را تحريم ر ه

در است ده ش جذ ور كش نفت صنعت كل در ال س در
قيمت افزايش را ب را دالر كاران پيمان از برخ راي ش اين
نگه مرز رف آن ا ت تومان مرز تا داخل ا بازاره در

دارند م

در پاي�ان مهندس نصرت اهلل س�يفی، دبير همايش با بيان 
اصل همايش را ب پيشدرآمد حاضر انديش هم اين كه

ت قرا را صندو اساسنامه و هدف ماموريت، مانداز، ش است،
پذيراي با و جلسه در شركتكنندگان از كر تش با همايش كرد

يافت خاتمه پايان
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در ابتدای اين جلس�ه مهندس ملکيانی ف�ر رئيس هيات 
مدي�ره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی ضم�ن خيرمقدم، 
با ابراز تاس�ف از اين كه به جای »س�نديکای ش�ركتهای 
ساختمانی« از عنوان »انجمن شركتهای ساختمانی« برای  
اين خطاب كردن اين تش�کيالت استفاده می شود، گفت:
ه اگر و است داشته ور كش ازندگ س در زياد تاثير انجمن
لب ا ول د دارن وجود ايران در اد زي اقتصاد ا انجمنه
شركتها تر بيش تند هس و ع نيز آنها در انجمن اين ا اع

در بودهاند فعال ازندگ س در ال س بر بال ما انجمن و ع
وزارت با تنگاتنگ ه راب سالها اين ما انجمن تا راس همين
جهت در قانون د باي كار قانون معتقديم ما ت اس ته داش كار
اين با كار فرهن ارتقا زمينه در حاضريم و باشد كار از حمايت
بود معتقد نيز ساب كار وزير باشيم ته داش همكار وزارتخانه
رمايه س بزرگترين بدانيم و كنيم حمايت ت درس كار از بايد ما

هستند ما كارگران ما

آقای ظريفی آزاد، مدي�ركل روابط كار و جبران كار نيز با 
اشاره به اين كه به نيابت از آقای نظری جاللی معاون وزير 
به مربوط جلسه كار در اين جلسه حاضر شده اند گفت: اين
به اعتقاد كه ت اس كارفرماي و كارگر ت كي تش كل اداره
حاكم آن بر تواف ديدگاه و ندارد كارفرما و كارگر بين كشمكش
از گيرد صورت ديدگاه اين ف برخ عمل اگر معتقديم ما است
، همكار گونه هر از ور من همين به عمد، نه است اشتباه رو

ش ب كنيم م تقبال اس ته پيوس و م دا گفتگو و تعامل
اين به كم و ت، اس كارگر به كم نوع به كارفرما به كم
است كشور در كار و كسب رون از حمايت معنا به گروه دو

مهندس خوانس�اری، نائب رئيس هيات مديره انجمن نيز با 
اشاره به اينکه مشکالت ايجاد شده در نتيجه عدم پرداخت 
، مال اعتبار تامين عدم و نبود اثر بودجه عمرانی است گفت: در
تقليلدهندكه را خود انسان نيرو شوند م مجبور شركتها برخ

كنند شكايتم كار اداره به نيز انسان نيرو اين

31 فروردين ماه جلس�ه هيات مديره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی با حضور مديران اداره كل سازمانهای كارگری و 
كارفرمايی وزارت تعاون، كار و امور اجتماعی برگزار ش�د. در اين ديدار آقايان محس�ن صابری سرپرس�ت اداره كل 
سازمانهای كارگری و كارفرمايی، اسماعيل ظريفی آزاد مديركل روابط كار و جبران كار، امين اهلل سليمانی رئيس اداره 
نظارت، س�يد مجيد س�يدين رئيس اداره ترويج و مش�اوره كارگری و خانم ميترا رفيع زاده رئيس اداره ثبت كارگری 
وزارت كار حاض�ر بودن�د و به تبادل نظر با اعضای هيات مديره انجمن ش�ركتهای س�اختمانی پرداختند كه گزارش 

مختصری از آن جهت استحضار خوانندگان محترم ماهنامه درج می شود.

91درصد ثروت و دارایی سازمان تامین اجتماعی 
متعلق به بخش کارگری و کارفرمایی است

• سازمان تامين اجتماعی نهادی عمومی و غير دولتی است و سازمان است نه صندوق
• 91درصد ثروت و دارايی سازمان تامين اجتماعی متعلق به بخش كارگری و كارفرمايی است و حق االناس می باشد

در نشستی با مديران اداره كل سازمانهای كارگری و كارفرمايی مطرح شد:
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مهن�دس محم�د عطاردي�ان دبي�ر انجم�ن ش�ركتهای 
كار قانون متعدد جلسات س�اختمانی نيز عنوان كرد:
ماده جز به موارد كليه در كارگران و كارفرمايان و د ش بررس
رات ن نيز اده م اين مورد در د ش قرار و يدند رس تواف به
وزارت كار عال ورا ش به نهاي تصميمگير را ب مختلف
اجتماع تامين به مربوط ما بعد له مس ود ش ال ارس كار
و مرت آقا به را ود خ رات ن ه نق مورد ن اي در كه ت اس

رف از اجتماع ن تامي بودجه درصد م كردي م اع ز ني
گونه هي بخش اين كه حال در شود م تامين خصوص بخش
به متعل اجتماع تامين پول ندارد ازمان س اين در اختيار
را آنجا مردم بايد و ت اس النا ح نوع به و ت نيس دولت
بخش با ه مربو قوانين يم تن برا بايد نيز دولت د كنن اداره

بنشيند گفتگو به خصوص

آق�ای ظريفی آزاد  در پاس�خ مهن�دس عطارديان گفت: 
مجل به ال س آخر تا را كار قانون ح اص اليحه بايد دولت

اليحه رسيد ما به شما رات ن ماهه تاخير با ول كرد م ه ارا
و شده يم تن كار و كسب تسهيل ديدگاه با كار قانون حيه اص
رات ن كسب با كه دارد وجود خوب داليل آن موارد ر اك برا
شما با اجتماع تامين مورد در است ده ش بند جم مختلف
دارد وجود هم ديگر مدلها كشورها لب ا در هستيم مواف
نياز البته است ال اشت ور كش اصل نياز نيز، فعل راي ش در
سر بر موجود موان بايد فق و كند ايجاد ال اشت دولت ت نيس

كرد رف بر را ال اشت راه

مهندس پورشيرازی، بازرس انجمن نيز با بيان اين كه طی 
جلسه با آقای نظری جليلی متوجه شديم ايشان هم اصل 
وجود را حمايت از كار شايسته می داند، خاطرنشان كرد: با
اجتماع تامين مورد در است دولت درصد ما اقتصاد اينكه

آسودگ اما كند م پرداخت را سهم بيشترين خصوص بخش
اجتماع ن تامي و كار قانون ان همزم تصويب دارد ن ر فك

بايد ل ا مس حل برا كند ايجاد را فكر امنيت اين تواند م
به كار وزارت و گيرد قرار ر مدن يرسياس جانبهگراي ه س
كل اداره ت سرپرس صابر آقا بيايد خصوص بخش كم
ما ش ب گفت پاس در كارفرماي و كارگر ازمانها س
برا تشكل اين اما داريم جهان تانداردها اس با زياد فاصله

دارد زياد حرفها قوانين به بخشيدن رون

ال س نامه اساس كردن اجراي مهندس ملکيانی فر گفت: با
تامين ازمان س از تر موف ايران اجتماع ن تامي ازمان س
ام م نتيجه در سازمان اين اما كرد، م عمل آمريكا اجتماع
اجتماع تامين كه حال در د ش صندو به تبديل سياس

به ازمان س اين تبديل برا و صندو نه ت اس ازمان س ي
قرار مشورت رف اجتماع تامين شورا ا اع بايد ، صندو

است نيافتاده اتفاق نين كه گرفتند م

مهندس عص�رآزاد، عضو هيات مديره انجمن ضمن تائيد 
سرمايهگذار و است هدف مطالب ذكر ش�ده، عنوان كرد: كار
نيز بحث ورد م وزارتخانه تند هس كار ابزار ، ان انس نيرو و
است متعهد بنابراين كارگر يا كارفرما وزارت نه است كار وزارت
و ع ، عليار مهند دهد قرار ر مدن را روه گ دو هر ديدگاه
وزارت افزود سخنان اين يد تا با نيز انجمن مديره هيات ديگر
پيگير را كارفرماي و كارگر نهاد ميان تعامل كه ت اس كار

بداند را ارتبا تم سيس اين اكله ش ما انجمن اگر و د كن م
باشد داشته موثر نقش آن بهبود يا ارتباط ايجاد در تواند م

در پايان اين ديدار آقای امين اهلل س�ليمانی، رئيس اداره 
نظ�ارت اداره كل س�ازمانهای كارگ�ری و كارفرماي�ی از 
بررس�ی نام جديد كانون سراسری پيمانکاران ساختمانی 

و تاسيساتی استانها در اتاق فکر وزارت كار خبر داد.
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در ابتدای اين جلس�ه مهندس محمد عطارديان، دبيركل 
كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمايی ايران بابيان اينکه 
اساس فعاليت نهادهای كارگری و كارفرمايی بر گفتگوهای 
تامين ازمان س ل تق اس اجتماع�ی اس�توار اس�ت، گفت:
و كارگران تر مش مناف جز ازمان س اين خدمات و اجتماع
در هم و درون در م ه كارفرمايان و كارگران ت اس كارفرمايان

هستند مشترك مناف دارا توليد واحدها بيرون
صنف تشكلها اشترا نقاط جمله از اجتماع تامين سازمان

سازمان مال مناب درصد حدود است كارفرماي و كارگر
و كارگران ا بيمهه ح ت پرداخ محل از اجتماع ن تامي
هم س وجود با دولت حاضر حال در ود ش م تامين كارفرمايان
تامين سازمان هزينهها تامين در كه درصد حدود يز نا
اداره گونگ در ر آخ و اول ده گيرن تصميم دارد، اجتماع
اجازه دولت به فعل قوانين اختار س شود م محسو ازمان س
است، داده را اجتماع تامين ازمان س به مربوط امور بر ل تس
قراربگيرد بازنگر مورد ت درس به موجود قوانين كه درصورت
در داد تقليل ارت ن ه ب گر تصد از را دولت نقش وان ت م
با ايران كارفرماي صنف انجمنها عال كانون ه راب ن همي

است كرده تهيه را رح پيشنوي خبره كارشناسان همكار
رح اين در شد خواهد محق له مس اين تصويب صورت در كه
تركيب و اجتماع تامين عال شورا احيا برا نهادات پيش
ده ش گرفته ر ن در گراي جانبه ه س اصل رعايت با آن ا اع

است
اجتماع سازمان وليت مس كه زمان افزود ارديان ع مهند

رده س اجتماع رفاه و كار تعاون، وزارتخانهجديد به ت دول در
جديد وزارتخانه در شد، دشوارتر سازمان اداره برا شراي د، ش
اين كه شدهاند ام اد جداگانه تخصص و پيچيده متعدد، ايف و
پيچيده امر تنهاي به سازمان اداره وليت مس نيست درست
اجتماع تامين سازمان متول نهاد كه است اين ما ار انت و است

برآيد سازمان اين ايف و عهده از بتواند

عليرضا محج�وب، دبي�ر كل خانه كارگر نيز در نشس�ت 
گذشت با مشترك تش�کلهای كارگری و كارفرمايی گفت:
بودن والن به شيكاگو كارگران تاريخ اعترا از ال س
كارگران ايران جمله از دنيا نقاط برخ در هم هنوز كار اعات س
همگان كه داريم ار انت محروماند روزانه كار ساعت هشت ح از

تشکلهای کارگری و کارفرمایی بررسی کردند: 

امكان تقویت تامین اجتماعی 
از طریق اصالح اساسنامه

در نشستی كه به مناس�بت پنجمين روز از 
هفته كارگر، عصر  روز دوشنبه 9 ارديبهشت 
در انجمن شركتهای ساختمانی برگزار شد، 
چهره ه�ای صنفی كارگ�ری و كارفرمايی از 
كان�ون عالی انجمن های صنف�ی كارفرمايی 
اي�ران، ات�اق بازرگان�ی صناي�ع مع�ادن و 
كش�اورزی، خانه صنع�ت و مع�دن تهران، 
تشکيالت خانه كارگر، اتحاديه پيشکسوتان 
جامعه كارگری، كانون ش�وراهای اس�المی 

كار، كانون انجمنهای صنفی كارگری، اتحاديه  كارگران قراردادی و پيمانی، حضور داشتند.
اين جلسه با استقرار مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمايی ايران، عليرضا محجوب 
دبير كل خانه كارگر و رئيس فراكس�يون كارگری مجلس، دكتر محمدحس�ين محت�اج اهلل، و ناصر برهانی عضو هيات 
مديره كانون شوراهای اسالمی كار كشور در محل پانل رسميت يافت تا پيش نويس طرح الحاقيه تبصره 3 به ماده 17 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و اصالح برخی از مواد قانون تامين اجتماعی مورد بررسی قرارگيرد.
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به كارگران را ب را روزانه كار اعت س ت هش تاريخ ح اين
بشناسند رسميت

كارگران ال س مه ماه اول تاريخ اعترا و ا اعتص
سال در بعدها روزانه كار اعات س كاهش برا يكاگو ش

شد تصويب كار جهان ازمان س نامه مقاوله تين نخس قالب در
برا فرصت به مه ماه اول روز مناسبت امروز الها س باگذشت

ده ش تبديل كارگران صنف البات م و تهها خواس ديگر بيان
است

تامين از وردار برخ افزود مجل كارگر يون فراكس ي ر
كارفرمايان و ران كارگ تر مش هها د د از يك اجتماع
در اجتماع ا بيمهه از كارگران وردار برخ ند هر ت اس
به له مس اين گذشته الها س در اما دارد والن ابقه س ايران
اين دليل است ده ش تبديل كارگر جامعه ها نگران از يك
قانون موجب به كه است جويانها مداخله و پررن نقش نگران
تعامل با كارفرمايان و كارگران امروز ت اس ده دادهش دولت به
كنند انديش اره قانون ا ايراداه ح اص را ب توانند م
اصل كننده تامين بيمه، ح پرداخت با كارفرمايان و ران كارگ

دليل همين به و تند هس اجتماع تامين ازمان س مال مناب
باشند داشته بايد سازمان سرنوشت در كنندها تعيين نقش

تامين سازمان در جانبهگراي سه كردن پياده برا نويس پيش
ت اس ده ش تدوين تبصره هار و واحده ماده ي در اجتماع
ازمان س ادار و مال اركان ل تق اس ن مي ت آن وع موض و
ت اس دولت ير عموم نهاد ي عنوان ه ب اجتماع ن تامي
قرار بحث مورد كه د ش توزي حاضران بين در پيشنوي ن اي
به همايش نهاي ن مت عنوان به زير ن مت نتيجه در و ت گرف
در ماهنامه محترم خوانندگان ار استح برا كه رسيد تصويب

شود م
رفاه جام ام ن ساختار قانون ماده به تبصره الحاقيه رح
قانون مواد از برخ ح اص و مصو اجتماع تامين و

اجتماع تامين
قانون اده م به تبصره عنوان به ر زي تبصره واحده اده م
ازمان س و الحا اجتماع مين ت و اه رف جام ام ن اختار س
مذكور ماده ي تبصره و الف بند مول ش از اجتماع بيمهها

گردد م ن مست
، تير مصو ، اجتماع مين ت قانون اجراي نهاد ره تبص
تحت افراد داد تع به توجه با آن، د بع الحاقات و رات يي ت و
باشد، م اجتماع بيمهها صورت به آنكه عمليات و ش پوش
بيمه كارفرما، توس آن به مربوط مال مناب مين ت گونگ و
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بعد من ، يردولت و عموم اد نه ي عنوان به دولت، و ده ش
وزارت ر ن تحت و ود ش م ناميده اجتماع بيمهها ازمان س
و هجانبهگراي س اصول مبنا بر اجتماع اه رف و كار اون، تع

گردد م اداره زير ت تشكي
زير تركيب با اجتماع بيمهها عال شورا الف

شورا ي ر عنوان به اجتماع رفاه و كار تعاون، وزير
پزشك آموزش و درمان بهداشت، وزير

تجارت و معدن صنعت، وزير
جمهور رياست راهبرد برنامهريز معاونت

جمهور رياست انسان نيرو معاونت
بازرگان واحدها بخشها از كارفرمايان نمايندگان نفر پنج
معرف با كشاورز و صنف واحدها خدمات صنعت توليد

ايران كارفرماي صنف انجمنها عال كانون
نماينده ر نف ي امل ش دگان بيمهش نماينده ر نف ج پن
صنعت واحدها دگان بيمهش نماينده ر نف دو تگان، بازنشس

به كارمند دگان ش بيمه نماينده نفر ي خدمات و صنف
كارگر عال تشكلها انتخا

شورا جلسات در دولت بخش در جانشين نماينده ركت ش
بيمه و كارفرمايان دگان نماين خصوص در و بوده مان ب عال
و ع عنوان به ر نف ي كننده معرف ارگان رف از دگان ش
اصل نماينده ا ي صورت در تا ود ش م معرف البدل عل

است بديه نمايد شركت را ح با عال ورا ش ات جلس در
بدون عال شورا جلسات كليه در البدل عل نمايندگان ور ح

است مان ب را ح
رسميت ا اع از نفر حداقل ور ح با عال شورا جلسات

اجراست الزم ريت اك ر با آن تصميمات و يابد م
شده اشاره مراج معرف با و زير تركيب شامل مديره ت هي

عال شورا تصويب و
بخش از نفر ي امل ش دولت نمايندگان عنوان به نفر ه س
بخش از نفر ي و ازمان س اقتصاد بخش از نفر ي ان، درم

سازمان مجر مديران از بيمها
عال كانون انتخا به كارفرمايان نماينده وان عن به نفر ي

ايران كارفرماي صنف انجمنها
انتخا ه ب دگان ش بيمه ده نماين وان عن ه ب ر نف ي

كارگر عال تشكلها
ييد ت و اجتماع تامين عال شورا معرف با كه مديرعامل
ت هي ا اع از مديرعال انتخا گردد م منصو جمهور ي ر

باشد م مان ب مديره
و ه مربو مراج از معرف و زير تركيب ه ب ارت ن ت هي ت

عال شورا تصويب
رفاه و كار اون، تع وزير معرف با دولت ده نماين نفر ي

اجتماع
انجمنها عال كانون انتخا به كارفرمايان نماينده نفر ي

ايران كارفرماي صنف
عال كلها تش انتخا به دگان ش بيمه نماينده ر نف ي

كارگر
مديرعامل و ارت ن ت هي مديره، ت هي ، عال ورا ش ا اع
ه مربو بخش در كاف تجربه و بينش و دانش دارا بايد حداقل

باشند
كه اساسنامها در ازمان س اركان از ي هر تكاليف و اختيارات
با و تهيه مديره ت هي توس قانون اين تصويب از ماه رف
مشخص د، رس م وزيران ت هي تصويب به عال ورا ش ييد ت

شد خواهد
مصو اجتماع مين ت ون قان و مواد از بخش ح اص

تير
كانون كيل تش و كار قانون ماده تبصره مفاد به توجه با
عال كلها تش و ايران كارفرماي صنف ا انجمنه عال

البدل عل و اصل نمايندگان قانون اين تصويب تاري از كارگر
رعايت با البات م تشخيص تها هي در كارگران و كارفرمايان
عال تشكلها و مذكور مذكور عال كانون توس شراي اير س

گردند م معرف كارگر
گردد وم آنل ايربا تصويباينمادهواحدهكليهقوانينم تاري از

تصويب به واحدها اده م تيرماه در كه ت اس ذكر ه ب الزم
قانون تبصره آن موضوع كه يد رس م اس ورا ش مجل
و كرد م معين را سال مصو ور كش عموم محاسبات
نهادها جمله از را اجتماع تامين سازمان ش موجب به
قانون اده م اين و ت اس كرده تعريف عموم ر ي و عموم

است باق خود قوت به كماكان
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اشاره:

انجمن شركتهاي ساختماني تمامي سعي و تالش خويش را به كار بسته و مي بندد تا راهگشاي مسائل و مشکالت 
پيش آمده براي حرفه مندان مجري پروژه هاي عمراني باشد. در اين زمينه نشستها، مذاكرات و مکاتبات و هر 
روشي كه در بهبود فضاي كسب و كار بخش مهندسي پيمانکاري ساختماني متصور بوده است به كار گرفته شده 

است. در اين مورد توجه خوانندگان گرامي رابه مکاتبات انجمن جلب مي كنيم.
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نقش ماشین االت عمرانی و راهسازی 
 در ارزش کسب شده )Earned Value( پروژه ها

مقدمه:
از دقي ع ا پروژه ذينفعان و مديران اصلي ههاي د د از يكي
بيني پيش كار ميزان با شده انجام كار ميزان مقايسه و پيشرفت
واقعي عملكرد با زماني و هزينهاي ايرتهاي م محاسبه و ده ش
پروژه شده انجام كار مقدار دقي ارزيابي در ه هميش باشد مي
نجش س و اندازهگيري بدون اما دارد، ود وج ي محدوديتهاي
نمود كنترل را پروژه توان نمي است، شده انجام آنچه پيشرفت
امكان پروژه مدير به زمانبندي برنامه از انحراف تحليل و تجزيه
را الزم اقدامات و شناسايي را پروژه موان و ت مشك تا ميدهد

آورد عمل به موان رف جهت
راه دهترين ش پذيرفته و رايجترين ده ش ب كس ارزش تحليل
اين ت اس ا هزينه عملكرد ارزياب فق نه پروژهها ارزياب
از س�ه بعد مديريت زم�ان، مديريت  هس ار يك با روش،

دقي اندازهگير امكان مديريت محدوده پ�روژه، هزين�ه و
تصميمات اتخاذ و پيشرفت روند مقايسه پروژه، پيشرفت وضعيت

آورد م فراهم ح اص اقدامات اجرا برا را بهموق
تلفي نيز ريس عيت ق عدم با را متد اين مقاالت برخ در
پيشبين خصوص در متنوع اخصها ش نتيجه در و نموده

روش عنوان با ابزار همچنين است شده ه ارا پروژهها وضعيت
از الگوبردار با نيز Earned Schedule ده ش كسب زمان
كمبودها رف و توسعه راستا در و شده كسب ارزش تحليل

متد اين حال، هر در است شده ه ارا ال س در روش اين

باشد م استفاده حال در جهان در شده پذيرفته روش بهعنوان
كنار در و هم با را زمان و هزينه محدوده، كه است روش تنها و

سنجد م هم
به آالت ين ماش ، از وراهس عمران ها درپروژه كه جا آن از
ين ماش ها پروژه ه بوي ها، پروژه اجرا ازمناب يك وان عن
مديريت در بوده، از راهس يا ، ساز د س ها پروژه مانند بر
ان نش خواهيم م ند، باش م پروژه هزينه مديريت و زمان
ها هزينه كنترل و بند زمان ، ريز برنامه هنگام در كه م دهي
مناب تخصيص درهنگام ت درس انتخا با Cost Control

با كه پروژه، در شده مشخص ها ماشين ور ح بند زمان و
شكست اختار س هنگام كه كار گوناگون ها مرحله به توجه
بردار بهره و ود ش م خص مش دقي صورت به BWS كار

، خاكبردار كار حجم برآوردها براسا آالت ماشين بهينه
Maintenance تعميرات و دار نگه نيز ، و ريز ون بت
بسيار ا گونه به شده كسب ارزش ها شاخص بر ؛ مهندس

گذاشت اثر جد
ها ه انديش و مفاهيم ت، نخس درگام مقاله اين اول بخش در

ب كس ارزش تحليل در در ما رهنمود تواند م كه بنيادين
بررس دوم دربخش ايم داده قرار بحث مورد را د باش ده ش

مورد پروژه در آالت ين ماش مديريت با موضوع ن اي باق ان
گرفت خواهد قرار بررس

بخش اول
مهندس حسین انصافپور- مهندس سیامک ابوطالب
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مفاهيم اوليه
در تقر مس مديريتي واحدها ر اك ، كنون ت وضعي در
رف ور من ه ب ون نبوده، هماهن يكديگر ا ب پروژهها
ميكنند كار يكديگر از تقل مس آمدهاند پديد ه وي نيازهاي
يا و هزينهها، ال قب در مال مديريت ات اقدام ال م راي ب
ه و ردار ب بهره وزه ح در ه آالت ين ماش ت مديري
واحد و پروژه زمانبندي برنامه از تقل مس نگهدار درحوزه
تفاده اس دليل به رو، اين از ميگيرد صورت آن به وط مرب
متفاوت، كش خ ح اص به يا گيري اندازه اي مبن از
موارد بسيار در واحد هر توس ده ش تهيه ها گزارش

بود خواهند تناق در حت نداشته، همخواني يكديگر با
ده ش برنامهريزي ا هزينه پروژه اجرا در تاورد دس هر
تاورد دس آن كه هنگام گويند ارزش آن ه ب كه دارد

محق پروژه در آن ارزش پيوندد، وقوع به ده، ش تكميل
گويند شده كسب ارزش آن به ح دراص كه شد خواهد
كار تكميل درصد ، پروژه رفت پيش ميزان ان، س بدين
و كار واقعي ارزش ، پروژه فيزيكي رفت پيش ، پروژه
يعني مفهوم ي از مختلفي تعابير ي همگ حاصله ارزش

ميباشند شده كسب ارزش
تفاده اس و پروژه تن داش نگه اقتصادي راي ب پروژه ر مدي
واقعي اي هزينهه بايد ه يافت تخصيص ه بودج از د كارآم
انحراف علل و د باش ته داش ارت ن تحت مرتبا را فعاليتها
نشان روش اين كند شناسايي را ده ش پيشبيني مقادير از
است كافي پروژه اتمام براي ده ش پيشبيني بودجه ميدهد
ه كه كند به محاس ميتواند زمان هر در حتي او نه ا ي و
زماني ه پروژه و است نياز مورد پروژه اتمام براي پول مقدار

رسيد خواهد پايان به
پنج مرحله اوليه )در فاز برنامه ريزی( جهت محاس�به 

ارزش كسب شده مورد نياز مي باشد كه عبارتند از: 
ساختار روش از Scopeپروژه محدوده كامل ناخت ش

W B S كار شكست
گي ار يك و محدوده حف با پروژه هاي فعاليت شناخت

پروژه
ها نياز پيش يم تن و ها فعاليت گذاري زمان

فعاليتها به هزينه و مناب تخصيص
زمانبندي برنامه يم تن و ها داده ه كلي تحليل و تجزيه

پروژه كل
شامل اصل بخش هار امل ش شده ب كس ارزش تكني
باشد م ها پيشبين و شاخصها انحرافات، پايه، دادهها

داده های پايه
: )BCWS يا PV( ارزش برنامه اي

بودجه هزينه را Planned Value PV برنامهاي ارزش
Budgeted Cost of ده ش زمانبندي كار راي ب ده ش
ي بخش آن، و د مينماين ف تعري Work Scheduled
در كه ت اس مصوبي ده ش برنامهريزي برآوردي هزينهي از
واق در ود ميش خر فعاليت از معين دورهي ي ول

زماني دوره هر در تخصيصي ه بودج همان هاي برنام ارزش
برآورد پروژه شروع در كه د ميباش فعاليتها زمان مدت از
مبنا يا S منحن پروژه، كل برا PV ترسيم از ميگردد
بودجها ارقام مجموع و آيد م بهدست عملكرد اندازهگير

يا Budget At Completion پروژه كل بودجه ، PV
دهد م نشان را BAC

: )BCWP يا EV( ارزش كسب شده
بودجه ه هزين را Earned Value ده ش ب كس ارزش
Budgeted Cost of Work ده ش اجرا كار براي شده
ل تكمي كار ارزش آن، و د ميكنن ف تعري Performed
بر پروژه، شروع از پ خص مش تاريخ در كه است ده ش
محاسبه اوليه بودجها مفروضات و واحد ها قيمت مبنا

شود م

: )ACWP يا AC(هزينه ي واقعي
كليه از ت اس ارت عب Actual Cost ي واقع هي هزين
زمان مدت ول در ه ك ده ش پرداخت واقع هزينههاي
ميگردد محق كار ي انجام راي ب ده ش گرفته ر ن در
واقع هزينه Actual Cost of Work Performed

نشاندهنده فق بلكه ت، نيس كار پيشرفت ميزان انگر نش
بند زيرجم رح ش به كه است ده ش صرف هزينه ميزان

گردد م

AC  = Actual Labor )HR( Cost هزينه واقعی نيروی انسانی+)Actual Non Labor )Machinery & Equipment( Cost
+ هزينه های واقعی مواد و مصالح Actual Materials Cost + هزينه های ماشين آالت و تجهيزات
 Actual Expense Cost ساير هزينه های واقعی 
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به مربوط ات ع ا وص خص در ه ك ت اس توضي ه ب الزم
حت ويا روژه پ مالي ناد اس ثبت تم سيس ، واقع هزينهها

هزينههاي ثبت به قادر بايد شركت مركز دفتر مال مديريت
فراهم را آن امكان و باشد جداگانه بهصورت فعاليتها از ي هر
پروژه زمانبندي برنامه ازي س بههنگام كه عي مقا در تا آورد

نمايد ه ارا را فعاليتها استهزينههايواقعي پيشبينيشده
و آالت ين ماش واقع ها هزينه ود، ش م اهده مش كه نان
صورت به واقع ها هزينه جم و بند ته دردس تجهيزاتكه
ماشينآالت دهدكههزينهها نشانم جداگانهآوردهشدهاستبهروشن

نمايد ايفام ارزشكسبشده، درشاخصها نقشمهم
گيرد، م دربر را وسيع تجهيزتگستره ماشينآالتو هزينهها
ملزومات ، تي الس وخت، س خريد، به مربوط ها هزينه ه ك
پشتيبان هزينهها تعميرات، و نگهدار ، يدك لوازم ، روي س
مخصوصو ، عموم ا ابزاره ن، شرو آزماي مانند دار نگه
بجا اجارها آالت ماشين جايگزين از ناش ها هزينه ، دقي

به كه ماشينآالت رمايه س خوا هزينه خوابيده، آالت ين ماش
ماشينها ، ل برنامهريز دليل به كار ها جبهه نبود دليل
پروژهها در ه ك ينها ماش تعميرات خوا يا پروژه، در ازاد م

لب ا و دهد م اختصاص خود به را سنگين ها رقم بر ماشين
بخش ابه م به را آن توان م گاه كه ا گونه به ماند م ده نادي
بيشتر مقاله اين بخشدوم در شمرد بر ها هزينه ي كوه پنهان

پرداخت خواهيم موضوع بدين

 انحرافات
Schedule Variance )SV( انحراف زمان بندي 

بايد كه كاري مقدار تفاضل از و ود ش م بيان پول كميت با

باهمان واقعا كه كاري شود تكميل شده، داده زماني دوره در
ميگردد حاصل ، رسيده انجام به شده تعيين بودجه

SV EV PV شده كسب ارزش از برنامهاي ارزش تفاضل
پروژه دن ش تمام زودتر معنا به د باش بت م SV انحراف اگر
كه است آن معنا به د باش منف اگر بود، اوليه زمانبندي از
ميشود تمام تاخير با و ت اس عقب زمانبندي برنامه از پروژه
پيش برنامه ا ب اب م پروژه كه د ده م ان نش صفر انحراف

رود م

 COST VARIANCE )CV(:انحراف هزينه
از ناشي واقعي هزينه تفاضل از و شود م بيان پول كميت با
ده ش انجام كار براي ده ش ريزي برنامه هزينه از كار انجام
شده ب كس ارزش از واقعي هزينهي تفاضل ميگردد حاصل

CV EV – AC
شدن تمام ارزان معنا به د باش بت م CV مال انحراف اگر
معنا بدين باشد، منفي اگر و است اوليه آورد بر به بت نس پروژه
انحراف شد خواهد تمام گرانتر اوليه برآورد از پروژه كه ت اس
پيش برنامه ا ب اب م روژه پ كه ت اس آن اندهنده نش صفر

رود م

شاخص ها
 Cost Performance Index )CPI( شاخص عملکرد هزينه:

كار ارزش بين دقي هاي گون به ، بوده بعد بدون اخص ش اين
براي مستقيم ور به كه واقعي هزينههاي و شده انجام فيزيكي
پول اگر و مينمايد رار برق ارتباط ود، ميش خر كار آن انجام
CPI باشد، شده انجام فيزيكي كار از تر بيش خيلي شده خر



35
35  

خواهد ان نش بودجه از ي تخ صورت به را آن عملكردي نتايج
شده كسب ارزش تقسيم از CPI هزينه عملكرد شاخص داد
جاري تاري تا روژه پ ي تجمعي واقعي هزينهي ر ب تجمعي

CPI EV AC ميشود محاسبه
است آن نشانگر د باش ي از بزرگتر اخص ش اين نانچه اين
كتر كو اگر و است ده ش اجرا اوليه برآورد از ارزانتر پروژه كه
برآورد از گرانتر شده انجام كار كه دهد مي نشان د باش ي از
د باش ي با برابر CPI كه صورتي در ت اس ده ش اجرا اوليه

است كرده هزينه اوليه برآورد اب م پروژه
است بعد بدون كه رو آن از شاخص اين كه ت اس تذكر به الزم
كار گروه دو يا و متفاوت پروژه دو بين مقايسه برا تواند م

رود كار به مختلف

 شاخص عملکرد زمان بندي
 :)SPI( Schedule Performance Index

زمانبندي نتايج پيشبيني راي ب بوده، بعد بدون اخص ش اين
شده انجام كار اخص ش اين ميگيرد قرار تفاده اس مورد پروژه
شاخص مينمايد گيري اندازه پروژه، مبناي برنامه ا براس را
تجمعي شده كسب ارزش يم تقس از SPI زمانبندي عملكرد
تاري تا كاري بسته ي يا پروژه ي تجمعي برنامهاي هزينه بر

SPI EV PV ميشود محاسبه جاري
كه است آن نشانگر د باش ي از تر بزر اخص ش اين نانچه
كتر كو اگر و است ده ش اجرا اوليه بندي زمان از زودتر پروژه
برآورد از ديرتر شده انجام كار كه دهد مي ان نش د باش ي از
پروژه باشد ي با برابر SPI كه صورتي در است شده اجرا اوليه

است شده اجرا اوليه بندي زمان اب م

ي بحران بت نس اخص ش ، و ف اخصها ش ا اس ر ب
باشد م محاسبه قابل نيز Critical Ratio

CR SPI CPI EV PV EV AC
دارد، ي خوب ت وضعي روژه پ ، < CR  < ر اگ
د باش  < CR < اگر ا ي و < CR < ر اگ
يا و CR > هرگاه آوريم عمل به را الزم ها ي بررس بايد

باشد مي ر خ مرحله در پروژه باشد CR <

پيش بينی ها
 تخمين هزينه اتمام پروژه

)EAC( Estimate At Completion 
پروژه ام اتم هزينه د توان م روژه پ تيم روژه، پ رفت پيش با
ور به د نماي برآورد ته گذش عملكرد ا اس ر ب را EAC
يعن پروژه عملكرد اخصها ش از EAC برآورد در ول معم

برآورد برا متفاوت روشها ود ش م استفاده CPI و SPI
هر به پروژه اتمام هزينه دارد وجود گوناگون راي ش در EAC
پروژه كل بودجه با نهايت در شود، به محاس كه روشها از ي
پيشبين شراي به توجه با س شود م مقايسه BAC
آت بهبود جهت مناسب گيرانه پيش و ح اص اقدامات ده، ش

گردد م اجرا پروژه

EAC AC BAC EV_______
PF

است Project Factor پروژه عملكرد ضريب PF ه راب اين در
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بودجه مقدار پروژه عملكرد اسا بر كه است ضريبي PF كند اختيار را ديگر مقادير يا و SPI، CPI، SPI CPI ، ي مقادير تواند م كه
ميكند ح اص را باقيمانده كارهاي براي نياز مورد

شوند م محاسبه زير پارامتر دو تخمين، اين اسا بر
ETC Estimate To Completed
EAC – AC & VAC Variance At Completed BAC EAC

گردد مي فراهم شده كسب ارزش تكني از استفاده با مختلف هاي منحني ترسيم امكان عات ا اين به باتوجه
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ارزش بات محاس نهايي نتايج كه مهم عامل ه س ان س بدين
باشند م ذيل شرح به كرد خواهند تعيين را پروژه شده كسب

پروژه مبنا برنامه كيفيت
پروژه مبنا برنامه با مقايسه در واقعي عملكرد
نهايي نتايج در تاثيرگذاري براي مديريت تصميم

اهده مش بحث اين ا پايه ها مفهوم و ها تعريف بررس در
ها فرمول در را مهم نقش واقع ه هزين يا ACكه د ش

افزايش با ان س بدين نمايد م ايفا ده كسبش ارزش ل تحلي
هزينهها انحراف رو تجهيزات، و ماشينآالت واقع هزينهها
،CR بحران اخص ش ،CPI ها هزينه عملكرد اخص ش ،CV
جد ا گونه به EAC پروژه ام اتم هزينه بين پيش وحت

باشد گذار اثر
واقع ها هزينه روشن ا گونه به خود دراجزا كه AC بجز

هردو EVكه و PV كند، م بيان را تجهيزات و آالت ين ماش
يافته اختصاص ر مقادي خود دردل د؛ دارن ا بودجه م مفاهي
نهفته را آالت ين ماش به مربوط بودجه واقع يا و ا ه برنام
اختصاص بودجه درست تخمين كه ت اس معنا بدان اين دارند
زمان انحراف بر د توان م تجهيزات و آالت ين ماش به يافته

تاثير تحت نيز SPI ب ضري ترتيب اين به د باش گذار اثر SV
گيرد م قرار

تجهيزات و االت ماشين به يافته اختصاص بودجه تفاصيل اين با
جايگاه برآن مترتب واقع يا ا برنامه ها ه هزين همچنين و

يافت خواهد شده كسب ارزش تحليل در را خود

 دربخش دوم اين مقاله با موضوع را با جزييات بيش�تری 
مورد بحث قرار خواهيم داد.
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پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پاگرد

پله ها است و اين پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    

قهوه ی مبادا... 
اين داس�تان شما را بيش�تر از يک فنجان قهوه ی در يک روز سرد 

زمستانی گرم خواهد كرد...

با يکی از دوستانم وارد قهوه خانه  ای كوچک شديم و قهوه سفارش  
داديم...

به سمت ميزمان می رفتيم كه دو نفر ديگر وارد قهوه خانه شدند...

و س�فارش دادند:  پنج تا قهوه لطفا... دوتا برای ما و سه تا هم قهوه 

مبادا...سفارش شان را حساب كردند،

و دوتا قهوه شان را برداشتند و رفتند...

از دوستم پرسيدم: ماجرای اين قهوه های مبادا چی بود؟

دوستم گفت: اگه كمی صبر كنی بزودی تا چند لحظه ديگه حقيقت 
رو شن می شود...

 آدم های ديگری وارد كافه شدند... دو تا دختر آمدند، نفری يک قهوه 

سفارش دادند، پرداخت كردند و رفتند...

س�فارش بعدی هفت تا قهوه بود از طرف سه تا وكيل... سه تا قهوه 
برای خودشان و چهارتا قهوه مبادا...

همان طور كه ب�ه ماجرای قهوه های مبادا فکر می ك�ردم و از هوای 

آفتابی و منظره ی زيبای ميدان روبروی كافه لذت می بردم،

مردی با لباس های مندرس وارد كافه شد كه بيشتر به گداها شباهت 

داشت... با مهربانی از قهوه چی پرسيد: قهوه ی مبادا داريد؟

خيلی س�اده  ست! مردم به جای كسانی كه نمی توانند پول قهوه و 

نوشيدنی گرم بدهند، به حساب خودشان قهوه مبادا می خرند...

سنت قهوه ی مبادا از شهرناپل ايتاليا شروع شد و كم كم به همه جای 
جهان سرايت كرد...

بعضی  جاها هس�ت كه ما نه تنها می توانيم نوشيدنی گرم به جای 

كسی بخريم، بلکه می توانيم پرداخت پول يک ساندويچ يا يک وعده 
غذای كامل را نيز تقبل كنيم......

»Suspended co�ee.......قهوه مبادا برگردانی  است از«

ابوسعيد در حمام!
ابوس�عيد ابوالخير با پيري در حمام بود. پير 

از گرماي دلکش و هواي خوش حمام فصلي 

تمام گفت. ابوسعيد گفت: مي داني چرا اين 

جايگاه خوش است؟ پير گفت: چون شيخي 

مثل تو در اين حمام است.

چون در اين حمام ش�يخي چون تو هست

خوش شد و خوش گشت و خوش آمد نشست

شيخ گفت: من جواب بهتري دارم. پير گفت: 

بگو كه هرچه تو بگويي عين صواب اس�ت. 

ش�يخ گفت: حمام از اين جهت خوش است 

كه از مال دنيا فقط يک س�طل و يک پارچه 

بيشتر نداري كه آن هم عاريت حمامي است.
گفت حمامي ست خوش، از حد برون  

      كز متاع جمله ی دنياي دون
نيست جز سطل و ازاري با تو چيز    

  وانگهي زان تو نيست، آن هر دو نيز
)منبع: مصيبت نامه عطار(

 آن كه انتقام مي گيرد يک روز خوشحال است و آن كه مي بخشد يک عمر.
 - حضرت علي)ع(

 كسي كه مي تواند چاپلوسي كند تهمت زدن هم برايش بسيار آسان است.
 – ناپلئون بناپارت

 هرگز نبايد چيزي را كه نمي توانيم بهتر از آن را جايگزنش سازيم از بين ببريم. 
– پتومارك

 كسي كه به پشتکار خود اعتماد دارد ارزشي براي شانس قائل نيست. 
– مثل ژاپني

 بايد آينده را دوست داشت و به آن اميد بست چون بقيه عمر را بايد در آن گذرانيد. 
– كترنيک

 سنگهاي درشت را سنگهاي ريز پابرجا نگه مي دارند.                   – پوپ
 بعضي ها ثروتمند زندگي مي كنند؛ بعضي ها ثروتمند مي ميرند.        – جانسون

 سرنوش�ت خود را خود به دست بگيريم در غير اين صورت ديگران آن را به 
دست خواهند گرفت.                                                  – جان اف دلس

حکايت يک سفارش محبت آميز...
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انوشيروان و رعيت پولدار
ب�ه انوش�يروان نوش�تند كه يک�ي از مردم 
كشورش آن قدر مال دارد كه در خزانه پادشاه 
هم يک دهم آن نيست. انوشيروان در پاسخ 
نوش�ت: خدا را سپاس مي گويم كه رعيت ما 
از ما غني تر شده اند و اين از عدل و دادگري 

ماست.»لطايف الطوايف- موالنا فخرالدين«

سياستمدار: سياستمدار كسی است كه می تواند به شما 
بگويد به جهنم برويد منتها به نحوی كه شما برای اين سفر 

لحظه شماری كنيد.

 مشاور: مشاور كسی است كه ساعت شما را از دستتان باز 
می كند و بعد به شما می گويد ساعت چند است.

حس�ابدار: حسابدار كسی است كه قيمت هر چيز را می 
داند ولی ارزش هيچ چيز را نمی داند.

 بانکدار: بانکدار كس�ی است كه هنگامی كه هوا آفتابی 
است چترش را به ش�ما قرض می دهد و درست تا باران 

شروع می شود آن را دوباره می خواهد.

اقتصاددان: اقتصاددان كسی است كه فردا خواهد فهميد چرا 
چيزهايی كه ديروز پيش بينی كرده بود امروز اتفاق نيفتاد.

 روزنامه نگار: روزنامه نگار كس�ی اس�ت ك�ه  50  درصد
  از وقت�ش به نگفت�ن چيزهايی كه می دان�د می گذرد و

 50  درصد  بقيه وقتش به صحبت كردن در مورد چيزهايی 
كه نمی داند.

رياضيدان: رياضيدان مرد كوری اس�ت ك�ه در يک اتاق 
تاريک بدنبال گربه سياهی می گردد كه آنجا نيست.

فيلسوف: فيلسوف كسی است كه برای عده ای كه خوابند 
حرف می زند.

 روانش�ناس:  روانش�ناس كس�ی اس�ت كه از شما پول 
 می گيرد تا س�واالتی را بپرس�د كه همسرتان مجانی از 

شما می پرسد.

جامعه شناس: جامعه شناس كسی است كه وقتی ماشين 
گ�ران قيمت ومدل بااليی از خيابان رد می ش�ود و همه 

مردم به آن نگاه می كنند، او به مردم نگاه می كند.

هنرمند مدرن: هنرمند مدرن كس�ی است كه رنگ را بر 
روی بوم می پاشد و با پارچه ای آن را بهم می زند و سپس 

پارچه را در معرض تماشای هنردوستان می گذارد.

برنامه نويس: برنامه نويس كسی است كه مشکلی كه از 
وجودش بی خبر بوديد را به روش�ی كه نمی فهميد حل 

می كند.

مسئول فروش: مسئول فروش كسی است كه كاری ندارد 
كه كار چيست فقط به دنبال فروش كردن است.

م�دير: يک مدير كس�ی اس�ت كه می خواه�د هر چه 
سريعتر كارهای محول ش�ده به خودش را بين ديگران 

ارتباط اقتصاد با كفش!
مردی به عروسي دعوت شد. چون به مجلس وارد شد، از ترس اين كه 
كفشهايش را بدزدند آنها را در زير لباسش پنهان كرد و در گوشه اي 
نشس�ت. بغل دس�تي اش كه برآمدگي در لباس او ديد پرس�يد: اين 
برآمدگي چيس�ت؟ گفت: كتاب. آن مرد پرس�يد: در چه بابي است؟ 
جواب داد: در علم اقتصاد. گفت: حتماً آن را از كتابفروشي خريده اي. 

گفت: نه از كفاشي خريده ام.

• از شيخ ِ بهايی پرسيدند: خيلی سخت می گذرد، چ�ه بايد كرد؟ شيخ گفت: خودت كه می گويی، سخت می گذرد، 
سخت ك��ه نمی ماند! پس خ���دا را شک��ر ك��ه می گذرد و نمی ماند

• من از دست ديگران ناراحت نميشوم، فقط نظرم را در موردشان عوض می كنم  )آل پاچينو(
• جورج برنارد شاو از نويسندگانی بود كه آثارش را به قيمت گزاف در اختيار مطبوعات قرار می داد و برای هر كلمه يک 
دالر می گرفت. اين موضوع مدت ها بر سر زبان ها افتاده بود تا اين كه يک آمريکايی به شوخی، يک دالر برای “شاو” 

فرستاد و درخواست كرد كه يک كلمه برای او بنويسد. شاو در جواب او نوشت :متشکرم!

جدي نگيرید                                                                                             شوخي با مشاغل       

نکته ها:
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 مقاله ای تحت عنوان»ش�رح اوضاع پيمانکاران س�اختمانی در رابطه با كارفرمايان دولتی«  توسط آقای سيد مرتضی 
هاشمی، رئيس هيات مديره شركت پارسيکان به انجمن شركتهای ساختمانی ارسال شده بود كه نويسنده آن ضمن 
پرداختن به ش�رايط عمومی پيمان، فهارس بها، اعتبارات كم عمرانی، ش�ركتهای شبه دولتی، فقدان سازمان برنامه 
حام�ی پيمان�کاران، عدم پايبندی كارفرمايان به قواني�ن و مقررات حاكم، تغيير غيرمتع�ارف قيمتها، عدم پرداخت 
مطالبات پيمانکاران و عدم تناس�ب نرخ خس�ارت تاخير تاديه با نرخ تورم، به تحليل علل ضعف پيمانکاران مجری 
پروژه های عمرانی پرداخته بود.  بعد از دريافت اين مقاله توسط ماهنامه آبادگران، جلسه ای با حضور دكتر غالمرضا 
علی زاده ، سردبير اين ماهنامه و آقای هاشمی برگزار شد تا مهندس محمد عطارديان، دبير انجمن با ارائه مستندات 
توضيحاتی در موارد مذكور در فوق و  اقدامات مکرر و متعدد انجام ش�ده توس�ط انجمن ش�ركتهای س�اختمانی در 
راس�تای موارد مطرح شده و ساير زمينه های مبتالبه شركتهای عضو ارائه دهند كه جهت اطالع خوانندگان ماهنامه 

پيام آبادگران مشروح اين جلسه درج می گردد .

مهندس عطاردیان:

توسعه کشور با سیاست های اجرایی دولت در جهت 
تقویت بخش خصوصی امکان پذیر است

تحليل به لب م اين در يكان پارس شركت مديره هيات ي ر
پرداخته خود شده يي ت حقو احقا در پيمانكاران ضعف علل
عدم ور من به راههاي بررس مانند نكات مورد اين در و ود ب
كردن فراهم ، دولت بودجه به اختمان س پيمانكاران كا ات
كلها تش اهتمام قانون، ح اص برا اتحاد برا الزم ا زمينهه
لزوم پيمانكاران، حقو از دفاع برا قانون هستها ايجاد برا
عال ورا ش به آن ارجاع جا به انجمن ه ب حكميت اع ارج

امور مختص كه يه ا ق قوه در عب ش ايجاد برا اهتمام ، فن
ف اخت حل كميسيونها در ويت ع لزوم و د باش پيمانكار

بود شده يادآور را ماليات و بيمها
اختمان س ركت ش مديره هيات ي ر ه نام ت قرا از پ

بيان با ارديان ع د مهن زاده، عل دكتر توس يكان پارس
نهاد مردم ت تشكي ي ساختمان ركتها ش انجمن كه اين
افزود است، شده ثبت كار وزارت در سال كه است صنف

مديره هيات و ع انجمن ن اي در كنون تا ال س از بنده
با پيمان عموم راي ش مورد در كار، اول همان از ما ودهام ب
در ييرات ت توانستيم برهها در حت شديم گفتگو وارد دولت
امروزه نبود كاف كه آوريم وجود به پيمان عموم راي ش اين
رف دو ش ت نتيجه زياد حد تا كه دارد وجود پيمان شراي
برنامهريز معاونت توس و تصويب اميدواريم كه ت اس گفتگو

بها ت فهرس مورد در افزود و ود ش اب راهبرد ارت ن و
تبها فهرس ار انتش برا و تهايم داش زياد مكاتبات ما نيز

عمل به برنامه سازمان ري از زياد ها پيگير سال
اقدام بها فهرست اين انتشار در هيل تس برا حت و آوردهايم

كرديم خود پيشنهاد بها فهرست تهيه به
اشاره با نيز دولت شبه ركتها ش مورد در ارديان ع مهند
همين اثر در كرد م اع اره ب اين در گرفته صورت اقدامات ه ب
و ساب قرارگاه ي ر م قاس تم رس مهند كه بود گفتگوها
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بخشنامه خاتماالنبيا زيرمجموعه ركتها ش به ، فعل نفت وزير
وند نش تومان ميليارد زير بودجه با كارهاي وارد ه ك داد
آنها زيرمجموعه ازمانها س كه تخلف هر تند خواس ما از آنها
گزارش مورد د ن در كه ود ش گزارش ما توس دادند انجام
نفت ركت ش با نيز اكنون گرفت صورت موثر اقدامات و د ش
نفت شركت حت برسيم نتيجه به تا داريم ترك مش ات جلس
را ريال LC از تفاده اس قصد پيمانكار البات م پرداخت برا
تصويب مجل در ما ها پيگير اثر در هم بخشنامههاي دارد
بايد پروژهها دارد تاكيد كه ده ش يد تا نگهبان شورا توس و
ماه ي از بيش پيمانكاران لب اگر و د باش شده اعتبار تامين

نمايد پرداخت ديركرد خسارت بايد دولت بيافتاد عقب
ساله بيست شمانداز با متناسب بايد دولت ت سياس افزود و
تا كردهايم ش ت ا م د باش خصوص بخش تقويت جهت در و
ثروت عنوان به را اجتماع تامين ازمان س مال مناب جايگاه
كارفرماي بخش توس آن مال مناب درصد كه بينالنسل

به را آن گاه جاي و م كني تبيين ود، ش م ن تامي ر كارگ و
انجمن نماييم بخش آگاه يردولت و عموم نهاد عنوان

ورت مش رف ازمانها س تمام توس ما
جم را كشور صنف انجمنها ما ت اس

كانون ز مرك كار، ون قان ب و م كردي
را ايران كارفرماي صنف انجمنها عال
تم هس آن كل دبير بنده كه كرديم ايجاد
عنوان به نيز آسياي ورها كش رف از و
كار بينالملل ازمان س مديره هيات و ع
اين شدم يفه و انجام ول مش و انتخا
خصوص بخش حقو مداف عال كانون

به و شد منحل ناح به كه زمان و ت اس
كار رو دولت به وابسته كل تش آن جا
را مدت والن حقوق پيگير ما آمد

اين كردن محكوم به موف ش ت ال س از بعد و كرديم از آ
عبارت به آوريم دست به را خود جايگاه تا ديم ش مواز كانون
ري از و كنيم فعال مجدد را خود مركز تشكل تيم توانس ما

ببريم پيش را ل مسا استدالل و گفتگو
نيز اجتماع تامين مورد در كرد رنشان خا ارديان ع مهند
معتقديم ون دادهايم پيشنهاد گراي جانبه سه برا را رح
ور همان بيتالمال ه ن ت اس النا ح اجتماع تامين پول

اين خصوص بخش درصد سهم به توجه با شد اره اش كه
برنامه سازمان احيا برا ما شود اداره ما ري از بايد سازمان
ماهنامه در آن از بخش كه نمودهايم تمر مس ها پيگير نيز
فعال ما انجمن نيز حكميت مورد در ت اس آمده آبادگران پيام

پذيرند م را حكميت اين ما ا اع ر اك و است
سازمان با تواف اثر در نيز هماهنگ شورا كيل تش افزود و
آمده وجود به مختلف ل مسا مورد در تاثيرگذار برا و برنامه
مصوبه در شورا اين شود م تردهتر گس روز به روز آن فعاليت و

دولت كنار در تعامل مرج رسما اجراي و فن ام ن برا دولت
است شده م اع

نيز كاران پيمان البات م ورد م در گفت ان اردي ع د مهن
بايد و دارد ن را البات م ن اي پرداخت وان ت دولت م معتقدي
خصوص بخش كنند ق دولت از را خود ناف بند كاران پيمان

نمايد ايجاد خود برا كارهاي و كند جذ رمايهگذار س بايد
به است ده ش تصويب بانكها با نيز مقاولهنامههاي مورد اين در
تامين روژها پ كه زمان تا كردهايم ه توصي نيز خود ا اع
مورد در د نكنن ورود آن در ده نش مال
تورم نر با كه تاديه تاخير نرح و البات م
حد تا تهايم توانس ز ني ت نيس هماهن
ببريم پيش را امور مشاركت اورا دريافت
م اع تورم ا اس بر كارفرماي بخش و

تاخير خسارت است شده مركزيملزم بان
كند پرداخت تاديه

انجمن كار ه ك نكته اين ر ب تاكيد ا ب و
است ستاد كار نوع از ساختمان شركتها
و قوانين ح اص به قادر ا م افزود اجراي نه
تيم هس آن از تخلف موارد در دادن ار اخ
تصويب قوانين همين به توجه با ركتها ش و
به خود ح احقا را ب توانند م ده ش
از برخ اشكاالتفن رف انجمنآمادگ كنند مراجعه دادگستر
پيمانكارانحمايت از خود قسمتحقوق در و دارد نيز را پيمانكاران
انتخابات در انجمن وض و انتخابات وال س مورد در و كند م
كانديداها همه از گذشته انتخابات در ما افزود نيز رياستجمهور
كشور مل مناف كردن رصد با ما ارات انت گفتيم و دعوتكرديم را
كه دهيم م را كس به ما و است آمده انجمن ماموريت بيانيه در
پيش را رويه همين نيز امسال كند ا ام را انجمن ماموريت بيانيه
كند توجه بخشخصوص البات م به كه نمايندها هر و داريم رو

گيرد م قرار ما استقبال مورد

در پايان اين جلس�ه مهن�دس عطارديان تاكيد كردند انجمن 
هيچ گاه منفعل نبوده و از حداكثر توان خود برای بهبود شرايط 
پيمانکاران سود برده است. دكتر علی زاده نيز خطاب به آقای 
هاشمی عنوان كرد: ما از شما و همه دلسوزان سازندگی كشور 
خواهشمنديم تماس نزديک خود را با انجمن حفظ كنند و ما را 

از نظرات و پيشنهادهای ارزنده و سازنده خود بهره مند سازيد.

مهندس عطارديان:
 سياس�ت دول�ت بايد متناس�ب با 
چشم انداز بيست س�اله و در جهت 
تقويت بخ�ش خصوصی باش�د. ما 
تالش كرده ايم تا جايگاه منابع مالی 
سازمان تامين اجتماعی را به عنوان 
ثروت بين النسلی كه 91 درصد منابع 
مالی آن توس�ط بخش كارفرمايی و 
كارگری تامين می شود، تبيين كنيم و 
جايگاه آن را به عنوان نهاد عمومی و 

غيردولتی آگاهی بخشی نماييم.
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مقدمه
عنوان با هاي مقال تهيه به اقدام ال س اواس در اينجانب
"م�اده هاي 46 و 48 ش�رايط عمومي پيمان چه حکم مي 
كشور جاري پيمان عمومي راي ش بازنگري با كند؟" همزمان
كه نمودم مديريت ازمان س در ي اجرا ي فن ام ن ش بخ در

ماره ش آبادگران پيام ريه نش دو در همزمان مقاله ن اي
ماه آبان هشتم و هفتم شماره راهسازان پيام ريه نش و مهرماه

شد ا سال

در مقاله فوق الذكر اينجانب تالش نمودم با يک نگاه بي طرفانه و 
نه در لباس و ذهنيت تنها پيمانکار بلکه با يک نگاه كارشناسي 
و ب�ي طرفانه به نقد و بررس�ي اي�ن دو م�اده از منظر دو بحث 
اساسي و مهم حقوقي/اجرائي، به حيطه اثر اختيار و مسئوليت 
در كارفرماي�ان در فضاي قراردادي آنه�ا با پيمانکاران بپردازم.
شده اشاره ذيل نكات به نگارنده ات استنبا براسا قبلي مقاله

است
1- اش�اره مختصر به رئوس مندرجات مقاله س�ال 90 در 

پيش گفتار:
كوتاه س�خن نوشته شده در آخرين صفحات ش�ماره اول و دوم اسفندماه 91 پيام راه سازان ارگان انجمن شركت هاي 
راه س�ازي ايران در مورد خاموش ش�دن نور شمع وجود  يکي از همکاران پيمانکار در واپسين روزهاي اسفندماه سال 
1391 بجهت اعمال خلع يد كارفرما از يکي از پروژه هاي در دست انجام ايشان، اينجانب را بر آن داشت كه نوشته ذيل 
را تهيه و به خدمت همه همکاران ارجمند در شركت هاي صنفي پيمانکاري و صنعت احداث و آن بخش از كارفرمايان 
كه بنحوي به سرنوشت و بقاي شركتهاي پيمانکاري در بخش خصوصي مي انديشد تقديم نمايم. اميد است به پرسشها 
و چالش�هاي نوش�ته ش�ده در اين مقاله همه كارفرمايان و مجريان كه استفاده از ماده 46 شرايط عمومي پيمان را حق 
خود مي دانند و اعمال آن را جايز مي شمرند پاسخ درخوري براي استيفاي حقوق پيمانکاران طرف قرارداد خود و در 

نهايت امر استيفاي رضايت مندي در خلوت خود داشته باشند.

 چالش هاي موجود ماده 46 شرایط عمومي پیمان
مهندس محمدرضا طبيب زاده

سخني با انجمن شرکت هاي پیمانكاري در صنعت احداث  در مورد
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حوزه مواد 46  و 48 شرايط عمومي پيمان
	هاي ماده در كنوني راي ش در آنچه  نوشته ش�د

 « همچون عبارات كاربرد ا ب پيمان عمومي راي ش و
تعريف كارفرما توس فسخ پيمان« يا » خاتمه پيمان «
رفين بين تعاملي اي ف ي هواي و حال با است، ده ش
قطعا وجود مواد 46 و 48 در  و دهد ي نم وف قرارداد
ش�رايط عمومي پيمان موجود ب�ه برهم زدن معادله 
اختيار – مس�ئوليت بين طرفي�ن و گرداندن قطعي 
وزن�ه كنترلي به نفع كارفرما در ط�ول اجراي پروژه 
منج�ر مي گردد كه اين امر در نهايت به نفع و صالح 

پروژه نخواهد بود.
	،نحوي به تاكنون و مواد وجود با  نوش�ته ش�د

همواره كار پيمان كه ت اس ده ش القا رفين به ن ني
سرنوشت و پروژه اختيارات كه باشد داشته توجه تي بايس
در پيمانكار تنها و است كارفرما دست در پروژه در ان ايش
همچون مواردي و د نماي مي قصور خود تعهدات راي اج
پيمانكار دات تعه نمودن زد گوش براي ا ي ماده

اينكه،كارفرما در فضاي  ماحصل و ت اس ده ش ته نوش
دوجانب�ه قراردادي، عموما از خطا بري اس�ت و اين 
كارفرما اس�ت كه با تشخيص مصلحت پروژه تکليف 

خطاهاي قراردادي پيمانکار را روشن مي نمايد.  
	وارد و ده نش ثابت ادعاهاي تمام م علير  نوش�ته ش�د

اثرات پيرامون پروژهها اجراي ول در پيمانكاران به ده ش
و ها پروژه اجراي در كار پيمان فعل عامل از ي ناش تاخير
به روايت كليه  پيمانها، دت م بيرويه ويل ت آن پي در
اس�ناد و مدارك رس�مي و تحليلي منتش�ره شده، 
در گذش�ته و حال از طرف مقام�ات ذيربط منجمله 
سازمان مديريت س�هم پيمانکاران در كل تاخيرات 
اجراي پ�روژه هاي عمراني رقم�ي كمتر از 5 درصد 
ب�وده و برعک�س بي�ش از 70درصدم�وارد تاخير به 
عملکرد كارفرما و خصوصا عدم تامين و تخصيص به 

موقع منابع مالي پروژه ها مرتبط است
	كارفرمايان تنها اين و ماده دو هر  نوشته شددر

انجام عدم ورد م در را پروژه ف تكلي تعيين كه تند هس
ماده در پيمانكار يعني قرارداد در مقابل رف تعهدات

بنظر  كار ادامه عدم مورد در پيمانكار تكليف تعيين ا ي و
ماده كارفرم�ا و بدون ارائه دلي�ل و به مصلحت خود

دارند اختيار در را
	 انجام م�اده 48 و و اد ايج نتيجه ه ك  نوش�ته ش�د

اس�تناد آن ب�ه مصلح�ت كارفرما و ب�دون ذكر ادله 
طرف  ي�ا ارائ�ه دليل موج�ه و منطق�ي به پيمان�کار
ق�رارداد و البته بدون توجه به درصد پيش�رفت كار 
پ�روژه ها )ف�ي المثل باالي 50 درص�د( به مراتب از 
نظرحيثيت�ي و از نظر مال�ي غيرقابل قبول تر از ماده 

مصاديقي اده م ورد م در ل حداق ه  46 اس�ت.
و ود ش ه ارا تي بايس كارفرما توس ح نا يا ح به
و كارفرما اعمال ماده 46 را جاري نموده ا اس برآن
دهد مي ادامه را موضوع پيمانكار ضمانتنامههاي ضب با

تجربه گذش�ته به كرات نش�ان داده است در اعمال 
ماده 48 بعضي از كارفرمايان و مجريان عموما بعلت 
عدم انجام تعه�دات اصلي پيماني خ�ود )1( تهيه و 
تامي�ن منابع مال�ي پروژه ه�ا،  )2( نبود نقش�ه هاي 
اجرائي پروژه  )3(خصوصا عدم به موقع اس�تحصال 
اراض�ي مح�ل اج�راي پ�روژه( و  )4(ع�دم دريافت 
تاييدات محيط زيستي را مصلحت خود تلقي نموده 
و اق�دام به خ�ارج نمودن پيمان�کار از صحنه اجراي 

پروژه به استناد ماده 48 مي نمايد.
	يد خل اعمال تاكنون اي پروژه هي در كه  نوشته شد

به هم ناالي پيمانكار اگر ه نبوده محوري پروژه نگاه ي
كارفرما امر اين در باز باشد شده وارد و دعوت پروژه صحنه
يا و نداده صورت ابتدا از را صحيحي انتخا كه است مقصر
نقصاست داراي پيمانكار انتخا براي كشور جاري قوانين
جديد پيمانكار ورود و قبلي پيمانكار خرو رآن ب وه ع و
مناقصه ريفات تش انجام و اده م ال اعم و ري پيگي
داده ان نش تجربه دارد زيادي زمان به نياز خود د جدي
كار قيمت از پروژه شده تمام قيمت يقين ق به باز است
واق به و ت اس گرديده تر بيش مراتب به قبلي پيمانكار با

ر ميس پروژه در معقول مدت و مبل به تيابي دس امكان
است نگرديده

	 نوشته ش�دكه متاسفانه مس�ئوالن ذيربط )بخش 
كارفرمائ�ي و بخ�ش نظ�ام فن�ي اجرائ�ي( تاكنون 
نتوانس�ته اند گزارش و بيالن مش�خصي از سرانجام 
پ�روژه هاي خلع يد ش�ده ارائ�ه دهند ك�ه آيا اين 
كارفرماي�ان بعن�وان عامل خلع يد رعاي�ت اعتدال 
و انص�اف را نموده ان�د و تنها خاط�ي پيمانکار بوده 
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اس�ت؟ و يا اينکه مجريان ني�ز مقصرند و به داليلي 
براي پوشش مش�کالت مديريتي خود اقالم به خلع 

يد از پيمانکاران نموده اند.

نگارنده اعتقاد دارد كه مس�لمًا اين حق كارفرما  توضيح
در م�ورد ع�دم ادام�ه كار مي باش�د ولي قطعا بايس�تي 
مصاديق منطقي براي اين حق و البته با حفظ كامل حقوق 
پيمان�کار به عنوان طرف دوم قرارداد تعريف ش�ود كه به 
اين مهم در فرم جديد ش�رايط عمومي پيمان كم و بيش 

پرداخته شده است.
	ضواب منجمله المللي بين امات ن در كه  نوشته شد

اختيار و وليت مس حوزه براي دال اعت رعايت فيدي
را پيمان خاتمه اختيار ح و شده ته نوش قرارداد رفين
ديده ها پروژه اجراي حوزه در رارداد ق رف دو هر براي

است شده
	فس مورد در ل م اختيارات تفوي كه  نوشته ش�د

ي از كارفرما به پيمانكاري قراردادهاي در پيمان ختم يا
وجود ش�رايط حاكم و جاري بر ش�رايط نقد  و رف
نمودن تضامين پيمانکاران كاًل در اختيار كارفرمايان
يد خل ماده مصادي ر ب تناد اس با كارفرما اينكه بر ر دا
براي بان به جانبه ي م اع و آنها به تناد اس بدون يا و
تعادل در با نمايد، ل عم ميتواند نامه ضمانت ت درياف
اين اينكه ضمن و ندارد همخواني قي من قرارداد ي در
انجامد مي رفين بين ان مين ا عدم ايجاد به عا ق ر ام
در پيمانكاران ليم تس براي را ار فش اهرم ي واره هم و
اين يقين و ق به بلكه است آورده بوجود مختلف مقا
پروژهها در WIN WIN برد_ برد شراي نفي شراي
پيمانكار اد فس موجب و ت اس محوري پروژه نگاه ي و

ميگردد يقه م اين از رفت برون براي
	 كارفرما مي تواند و" اي ف و فرهن  نوشته ش�دكه

هاي پروژه موجود رواب در پيمانکار بايس�تي" حاضر
ر من از هم و رعي ش ر من از هم عادالنه بصورت عمراني
اين و شود ح اص تي بايس متعادل قرارداد ي در و عرفي
تي بايس بنحوي كارفرمايان به جانبه ي اختيار تفوي
ناخواسته يا خواسته كارفرمايان از ي بع كه شود متعادل
مديريت و تعهد در ت ك مش موق به انجام عدم د نتوانن
پيمان خاتمه يا اده م پيمان فس قالب در را خود
خود تي باالدس و ذيرب مقامات به ه ارا براي ماده

نمايند توجيه و اجرا

2- اصول الزم براي ايجاد تعادل بين اختيار و مس�ئوليت 
طرفين قرارداد.

يم تن و تهيه در كلي اصول اين حداقل بايستي نگارنده نگاه از
بين پيمان عمومي راي ش منجمله ي – اجرا ي حقوق ناد اس
دو و عاملي ه س اجرايي ام ن دو هر در كاران پيمان و ا كارفرم

باشد جاري EPC عاملي
	عقد هم ر من از تي بايس پيمانكار و كارفرما بين رارداد ق

ي هر جايگاه به توجه با تعادل ي از عرفي هم و شرعي
بخش پيمانكار و ا كارفرم جايگاه در مجري ن رفي از

باشد برخوردار پيمانكار جايگاه در خصوصي
	محق بدرستي ها پروژه اجراي اي ف در شعار برد- برد

اين ذهنيت فعال مايش�اء ب�ودن يک جانبه  و ود ش
كارفرمايان در فضاي مقابل با پيمانکاران در واقعيت 
ر صرفن شراي اين تاكنون عا ق عمل�ي آن تغيير يابد.
پيمانكاران يت حي رفتن هدر به يا و جاني ضايعات بروز از
مناب حف راه در و مملكت هاي پروژه نف به دفعات، به
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بود نخواهد و نبوده ملي
	مقننه قوه توس كه تي باالدس تورالعملهاي دس و قوانين

يم تن با ارتباط در ذيرب ارگانهاي اير س و مجريه قوه يا
مناقصات، ون قان منجمله ا كارفرم و كار پيمان رواب
قوانين، ران وزي ت هي ه مصوب ي اجرا تورالعملهاي دس
ساير و اجرايي فني ام ن هاي دستورالعمل و ها نامه بخش
ديده پيمانكار براي حقو و ح قبول با مرتب قوانين

شود نوشته و
	 ب�ه انجمن هاي صنفي ش�ركتهاي پيمانکاري بعنوان

نمايندگان بخش خصوصي جايگاه درخور و شايسته 
آنها داده ش�ود بنحوي كه در تصميم گيريهاي كالني 
كه بنحوي به سرنوش�ت پيمانکاران مرتبط مي باشد 
همچون تهيه و تدوين فهارس�ت به�اي پايه، تعديل 
در قراردادهاي عمراني، تصميم گيري كالن در مورد 
تامين مناب�ع مالي پروژه ها )همچ�ون قانون بودجه 

سال 91 ( و نظاير آن سهيم واقعي داده شود. 
	قي من گاه ن ي با ش دون ب دارم اد اعتق ب اينجان

و تواند نمي ي دولت و مجري يا كارفرما هي ه منصفان و
عين در و بوده مخالف فو اصولي ديدگاههاي با نبايستي

نمايد فكر – برد برد اي ف ي به حال

3- جايگاه شرايط عمومي پيمان جاري 
حاضر پيمان عمومي شراي در نبايدها و بايدها به بخش اين در
به كارفرما تناد اس مجريان، و كارفرمايان اوليه ايف و وزه درح

ي عنوان به بحث مورد پروژه يد خل براي اده م مصادي
مختلف موارد به مرتب هاي تحليل و Case Study ه نمون
كارفرمايان وليت مس و اختيار مورد در پيمان عمومي راي ش
، ش�رايط عمومي  ت اس ده ش پرداخته اجمالي بصورت آنهم

پيم�ان به عنوان يک س�ند اصلي به واق�ع تنظيم كننده 
و خط دهنده رابطه حقوق�ي /مالي/اجرائي/ عملياتي بين 
كارفرما و پيمان�کار در اجراي پروژه هاي عمراني اس�ت.
گرچ�ه در الب�ه الي مت�ون ش�رايط عمومي پيم�ان بعضًا 
عدم تس�اوي و تعادل در ارتباط با وظايف كارفرمايان در 
مقابل پيمانکاران ديده مي شود ولي وجود مواد 46 و 48 
ش�رايط عمومي پيمان و نحوه موجود دريافت تضامين از 
پيمانکاران  به عنوان دو جايگاه ويژه در اين عدم تساوي 
طرفين بس�يار نقش آفرين اس�ت و اثر بس�يار پر رنگ و 
جدي دارد و اين فضاي ماده 46 اس�ت كه همواره بعنوان 
يک اهرم فشار بر باالي سر پيمانکار در طول اجراي پروژه 
و همواره اي�ن نگراني براي پيمان�کاران وجود  ق�رار دارد
دارد كه اين اهرم در هر مقطعي در پروژه توس�ط كارفرما 

مي تواند قابل استناد و استفاده باشد.
در پيمانكاري بخش در محترم ذينفعان ساير همراه به اينجانب
عمومي شراي ح اص و بازنگري در كه الي س ه س حدود ول
اي ف ي ايجاد براي داشتم ور ح مديريت ازمان س در پيمان
ه گر نموديم ر واف ش ت و مواد ي بازخوان در ادل تع
حاضر تغييرات بس�يار قابل قبول و اساسي  نوي پيش در
ماده اين مصادي ذكر و خصوص�ا در ماده 48 صورت گرفته
حاكم روح اينجانب باور به باز ولي است گرديده كارفرمايان براي
نشان را تعادل عدم از حاكي بيش و كم باز ماده و ماده براين
ذكر فو در اشاره قبلي تقديمي مقاالت در اينجانب كه دهد مي
نگارنده معتقد اس�ت كه در هيچ موردي  و پرداختم آن ه ب
خلع يد پيمانکار راهکار عملي براي به س�امان رس�اندن 
اي پاره اگر و پروژه در يک فضاي متعادل و منطقي نيس�ت
قرارداد در خود قانوني ايف و به كارفرمايان زعم به پيمانكاران از
بايستي موارد اين باشند مي يد خل مستح و نمايند نمي عمل
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درستي به قرارداد رف دو ته گذش عملكرد و سواب ا براس
و دولت سياه ليست در بنحوي پيمانكاران اين و ده ش ي بررس
قرا خود مديريتي ح اص و كاالت اش رف تا صنفي هاي انجمن
عمومي رويه ي ي خا پيمانكار ند ور ح با اصوال و گيرند
و ترين كش ت زحم از كه ور كش پيمانكاري ام ن كل راي ب
و نوشته ند باش مي ور كش ي مهندس بخش پذيرترين ر پرخ

شود اعمال

)Case Study(بحث بررسي موردي خلع يد
در اين نوشته نگاه نگارنده به تمركز بر روي خلع يد انجام 
و بررسي هدف بلكه ش�ده در مورد يک پروژه خاص نيست
پروژه در ان ايش ادله تحليل و كارفرما يد خل مورد ي به نگاه
مصادي از اي پاره به استناد با كارفرمايان كه است عمراني هاي

مينمايد پيمان فس به اقدام پيمان عمومي راي ش ماده
بلکه در غايت امر روي س�خن اين نوش�تار به انجمن هاي 
محت�رم صنف�ي ش�ركت ه�اي پيمان�کاري )انجمن هاي 
 شركت ساختماني، انجمن شركت هاي تاسيساتي، انجمن 
ش�ركت هاي راهس�ازي انجمن ش�ركت هاي نف�ت،گاز و 
براي بررسي  پتروش�يمي و جامعه مهندسين مشاور و ...(
اين ام�ر، تحليل و تدقيق اين ش�رايط و ارائ�ه راهکار به 
مسئوالن ذيربط و دلس�وز نظام براي بهينه كردن شرايط 

كار در آينده است.
	استناد با بحث مورد سوژه اين در كارفرما رسد مي ر ن به

پيمان ي عموم راي ش ماده مصادي از ي بع ه ب
خود براي را ح ن اي الف بند از و هاي مت قس
در آنهم پيمانكار ياد خل به اقدام كه است دانسته متصور
ناهموار بسيار سال مهمتر و گذشته ال س روزهاي آخرين
است نموده پيمانكاران براي سال مالي و اقتصادي

اين در ده ش ته نوش الذكر فو اصول به نگاه با اينجانب
نوشتهام ذيل محور با ب من را ذيل هاي پرسش مقاله

بين ده ش ا ام قرارداد كه دارد قبول كارفرما ا آي مح�ور اول
نگاه با بايستي و ت اس جانبه دو قرارداد ي پيمانكار و ان ايش
موازين همه رعايت همچنين و دال اعت انصاف، عدل، ت رعاي و

نمايد اوت ق و شود وارد ا ف اين به قراردادي

مرتب خود ايف و همه كه است معتقد كارفرما آيا محور دوم:
باالدستي ضواب و قوانين همچنين و شده ا ام قرارداد متون با
رعايت مورد در خصوصا و است رسانده انجام به را قرارداد اين به
پرداخت ها روژه پ موق به مالي مناب تامين ل )1( اص ه س
پروژه اجرايي اي ه ه نقش )2( ت، تعدي كاركردها، صورت
مهم له مس باالخص )3( و نموده پيمانكار تحويل موق ه ب را
كشور خاص منا اي ف در مشخصا و پروژه اراضي استحصال
از مسيرها عموما كه ور كش شمالي هرهاي ش قه من منجمله
را نمايد مي عبور مودي داراي و شاليزار زراعي هاي زمين ميان
صحنه در پيمانكار ور ح از قبل مهمتر و موق به و تي درس به

باشد رسانيده انجام به پروژه اجراي

و حف براي بايستي كه ت اس معتقد كارفرما محور س�وم:آيا
ور ح دن ش پررن ه هر و خصوصي بخش پيمانكاران اي بق
ند س و ي اساس قانون اصل رعايت و نگاه با خصوص به آنها
مقام توس شده تاييد ال س اف براي ام ن انداز م ش
زحمت كارآفرينان اين و ايد عمل به ه وي توجه رهبري م مع
نمود پشتيباني مملكت آينده هاي پروژه در ور ح براي را كش

قبول و محال فر با ت اس معتقد كارفرما آيا مح�ور چهارم
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انجام پيمانكار، ه متوج قراردادي رات تقصي و كمبودها ه كلي
و پروژه نف به گذشته سخت مالي ال س پايان در آنهم يد خل
گرفته صورت تي درس به ملي مناف حف به نگاه با و مملكت
وجود كاري بعد سال ابتداي به آن افتادن تعوي به اين و است

نداشت
مندرجات با ب من ذيل واالت س الذكر فو محورهاي قبول با
ها وليت مس ايف، و انجام ورد م در پيمان عمومي راي ش
و تدقي ذيل رح ش به پيمانكار مقابل در ا كارفرم دات تعه و

است شده يادآوري

1- بند )و( ماده 17: 
با اده م الف مت قس بند زير به تناد اس با ا كارفرم
است نموده عمل يد خل اي ف به رفتن مصادي از يكي عنوان

است بررسي و بحث قابل زير هاي پرسش
	ده ش قبول اصل به توجه با عمل در و واق به كارفرما آيا

اني رس ع ا ماده مناقصات تي دس باال قانون در
برگزاري زمان در آنهم روژه پ مالي مناب تامين ورد م در
موضوع  "م�اده 10 قانون مناقصات تي درس به مناقصه
پي�ش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات 
براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد 
مناقصه از س�وي دس�تگاه مناقصه گزار قيد و تعهد 
يب با پيمانكار كه ت اس نموده نقل از متن ش�ود"
پيشنهادي قيمت پروژه مالي تامين ه د د بدون و ر خا

دهد ه ارا مناقصه در را خود
	جاريه قوانين ب حس آن تخصيص و مالي تامين مناب آيا

پروژه ساالنه جاري بودجه در آن نمودن ملحو و ور كش
است گرفته صورت درستي به كارفرما توس

	صورت پيمانكار البات م پرداخت عمل در و واق ه ب آيا

ب حس ه مربو البات م اير س و ت تعدي ها، ت وضعي
م اع تاري از روز مدت رف در ماده ات مندرج
توس آن دريافت تا مشاور به پيمانكار كاركردهاي صورت

است گرفته صورت درستي به ذيحسا از پيمانكار
	پيمانكار البات م موق به هاي پرداخت صحت صورت در

عدم به مبادرت كار پيمان عمد به باز آيا كارفرما، توس
باشد اور مش تاييد مورد كه كارگري البات م پرداخت
پرداخت در تاخير تكرار با پيمانكار اينكه يا و است نموده
كه ماهي براي يكماه از ش بي مدت به كارگران تمزد دس
راي ش متن از نقل ده ش پرداخت آن وضعيت ورت ص

عمل عمد به و ته داش خود كارنامه در را پيمان عمومي
است نموده

هر اصلي ايف و ز ج كه مهم بند ن اي به تناد اس تحقي به
با تي بايس يد خل اي ف به كارفرما رفتن و ت اس پيمانكاري
كه باشد تعهدات انجام در پيمانكار مسلم تقصير وجود به توجه

دارد ر ن بي افراد توس دقي بررسي به نياز نيز آن

2- بند )ز( ماده 18:
بند زير ه ب تناد اس با ي" كارفرما بررس "مورد اين در از ب

نموده عمل يد خل مصادي وان عن به ماده الف مت قس
ابتداي همان در متعارف عرف و روال به پيمانكاران عا ق ت اس
كارفرما به كارگاه ي ر براي را حيت ص واجد خص ش پروژه
ارت معمول روال به و ارتباط اين در و نموده معرفي مشاور و
و كارگاه ي ر معاون كارگاه، ي ر شامل پيمانكار تي كي تش
نين اگر است نموده معرفي مشاور به را كارگاه كليدي عوامل
باشد، نشده انجام ايشان معتمد مشاور يا كارفرما توس كنترلي
در مسلم قدر نمود جستجو ديگري جاي در بايستي را كل مش
بند در كه صورتي به كارگاه"  "سرپرست كارگاه، ي ر يا
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دارند وجود پروژه والن مس ساير و شد اشاره ماده

ب�ه باور نگارنده اي�ن يکي از غي�ر منطقي ترين  توضيح
مصاديق خلع پيمانکار در يک پروژه بزرگ ملي بوده و به 
جد بايس�تي در پيش نويس شرايط عمومي پيمان بعدي 

حذف شود. 

3- بند هاي )الف و ز ( ماده 22: 
است عاملي ه س هاي پروژه ام ن اي ف در حاضر پروژه اي ف
با پروژه ي اجراي هاي ه نقش تامين وليت مس كه معنا ن بدي
كارفرما مجموعه زير از ديگر ارگان هر يا پروژه مشاور مهند
محور دو به توجه با بايستي ها ه نقش اين ت اس آن جايگزين

شود پيمانكار تسليم موق به ذيل
	با همزمان تي بايس 1 AFC پروژه ي اجراي هاي ه نقش

بند قرارداد مدار و ناد اس همراه به و گذاري ه مناقص
ناد اس اول الويت عنوان به پيمان موافقتنامه اده م ز
فاز پروژه تفصيلي ي مهندس اصلي بخش عنوان به و

قرار پيمانكار اختيار در و تهيه قب مشاور مهند توس
شود داده

	كليه بايستي مشاور مهند ز بند زير مندرجات حسب
كتبي صورت به را كارها دستور ها، مصوبه ها، موافقتنامه
مندر هاي بخش براي موارد اين نمايد اب پيمانكار به

بود خواهد نيز كارفرما تاييد مورد نياز و قرارداد

بند اسا بر د باش مي مهم نكته اين ذكر به الزم توضيح
فني مرج تنها مشاور مهند پيمان عمومي شراي ماده
نوع هر و ت اس كارفرما وي س از پيمان اجراي براي كار پيمان
پيمانكار به وي توس و اور مش مهند توس كه ر ن هار ا
كه مواردي در و ت اس كارفرما رات ن منزله به ود ش مي اب
پيمانكار به كار از هايي بخش مورد در مستقيما مشاور نبايستي

راي ش در مورد اين تي بايس نمايد عمل كارفرما تاييد بدون
متن از نقل شود نوشته پيمان خصوصي

مهند و كارفرما ا آي الذكر، فو مندرجات ت صراح با حال
پروژه اجرايي هاي ه نقش اب در كه داشتند مواردي اور مش
نحوي به كه ي كارگاه ات جلس صورت و ها العمل تور دس يا
ته نداش تعللي ته داش پروژه اجراي در زماني و مالي بار داراي
العه م مورد پروژه در اهرا روژه پ اجراي ول در و ند باش
مهم اين ه ب ت اس يده رس اتمام ه ب روژه پ كار د درص
مجريان اري ج عرف به و معمول روال ه ب آيا و اند ه پرداخت
و تهيه گام هن به و كار اي انته به وارد م ن اي ان كارفرماي و
به نهايي يدگي رس يا روژه پ عي ق ت وضعي صورت ن تدوي
محول اده م بند روژه پ مجاز ير و از مج رات تاخي

شود نمي

ت مع از يكي واره هم اجرايي هاي ه نقش تحويل توضيح
تجربيات ولي بوده ها پروژه صحي و موق به اجراي در دي ج
در تاخير موجب همواره امر اين كه ت اس داده ان نش گذشته
به توجه با پيمانكار اجرايي مديريت خوردن هم به كار، راي اج
اهميت به ر ن و ت اس بوده كار مختلف هاي بخش انجام توالي
اخير مربوط به تجميع فهرست  نامه بخش در امر اين نيز آن
به ذي كه است شده آورده گذشته سال در ره منتش بهاي راه

است شده تاكيد و اشاره آن

4- ماده 24 پاراگراف دوم بند ب
به را ود خ دوم ت دس كاران پيمان ات الب م كار پيمان ا آي
كارفرما و اور مش مهند ه ك ت اس ننموده پرداخت موق
در نمايد تفاده اس ماده اين از ا آنه البات م ت پرداخ راي ب
در دخالت ح موقعي ا كارفرم از ب امر اين ت صح ورت ص
آنها وضعيت ورت ص كه ي كارهاي براي ه ك دارد را امر ن اي

1- AFC= Approved For Construction
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پرداخت موق به پيمانكار به را ت تعدي ماهيانه البات م
كارفرما براي امر ن اي در دخول اينصورت ير در د باش نموده

نيست جايز نيز

5- ماده 28. تحويل زمين پروژه
اجراي صحنه در پيمانكار ور ح از قبل كارفرما آيا بن�د الف
اگر و است نموده عمل تي درس به بند اين مندرجات به پروژه
پروژه كامل اراضي تحصال اس به اقدام پيمانكار ور ح از ل قب
آيا بر اس�اس پاراگراف دوم ذيل بند ب باز  د باش ننموده
به نحوي اراضي محل كار را به صورتي به پيمانکار تحويل 
داده اس�ت كه خدشه اي در عمليات موضوع پيمان طبق 
در ت اس الزم نقل از متن( برنامه تفصيلي به وجود نيايد

شود يادآوري مجددا ذيل مهم نكات مورد اين
	گسترده و ي خ كارهاي موضوعيت با هاي پروژه در اصوال

آن اير ن و گاز و آ ال انتق وط خ راه، هاي روژه پ
بي ويل ت ت مع از همواره اراضي تحصال اس له مس
دولتي رسمي گزارشات روايت به و بوده پيمانها مدت رويه
ازمان س مديريت، ازمان س منجمله ر اخي الهاي س در
كليدي عوامل از يكي پروژه زمين تحويل موضوع بازرسي
متاسفانه امر اين كه ت اس بوده ها پروژه اجراي در تاخير
مجريان و كارفرمايان توس دادن بها و دقت عدم علت به
بوده مهم له مس به ها پروژه در پيمانكار ور ح از ل قب
و ل�ذا قانون گذار الجرم در بخشنامه اخير نظام  است
مديريت  فني/اجرايي)بخش�نامه ش�ماره س�ازمان 
100/65637 م�ورخ 91/08/14( ب�ا موض�وع "انتقاد 
پيمان بر اس�اس فهرست بهاي تجميع شده راه، باند 
فرودگاه و زير س�ازي راه آهن" در بند 1 بخشنامه به 
س�ه عامل مهم و كليدي اثر گ�ذار در تاخيرات همه 
پروژه ها توس�ط كارفرمايان )اعتبار، زمين و نقشه( 
اش�اره صريح نموده اس�ت و مهم تر اينکه براساس 

بند 2 بخشنامه فوق عدم رعايت اين سه عامل مهم 
جزء تخلفات دس�تگاه هاي اجرايي تلقي شده و در 
صورت عدم تحقق شروط فوق الذكر در بند 1 خالف 
محرز دس�تگاه اجرايي به حس�اب آم�ده و كارفرما 
بايس�تي پاس�خگوي اثرات مالي و زماني وارد شده 
به پروژه )يعني پيمانکار به عنوان بخش�ي از پروژه( 
بوده و بايس�تي مورد رس�يدگي و عم�ل قرار گيرد. 
كه دهد مي نشان تي درس به صراحت اين متن از نقل
ها پروژه در خود مهم ايف و اين به كنون تا ان كارفرماي
نيز مجريان آيا كه است اين وال س باز لذا و ننمودند عمل
را خود اصل ه س اين كامل رعايت به ر ن مورد روژه پ در

اند نموده عمل آن به و ديده متعهد

ابه مش هاي پروژه تمام در لب م اين اهميت ه گر توضي�ح
خصوصا ايران منا از اي پاره در ولي ت اس ي اساس يار بس
مزارع از پروژه عبور علت به ور كش ر و مالي ش منا در
اورزان كش كار و ت كش خوردن برهم و اليزاري ش زمينهاي و
ي سياس تبعات داراي ن ضم در و كل مش ب وليتي مس
و در اين نوع مناطق ردارد ب در كارفرمايان راي ب ي اجتماع
كارفرماي�ان بايس�تي قب�ل از اع�الم پ�روژه و باالرفتن 
درخواست اهالي و كشاورزان منطقه براي باالبردن قيمت 
زمين نسبت به استحصال اراضي اقدام نمايند و از جبر و 
قهري كه احتماالً در قانون براي اس�تحصال اراضي پروژه 
هاي زيربنايي پيش بيني ش�ده و به منظور احتراز از بروز 
معضالت اجتماعي خودداري نمايد و در شرايط اضطرار به 

آن متوسل شوند. 
ماده اين بند در روح مش خود تعهدات به كارفرما بند ب: آيا
عمل پيمانكار هاي هزينه جبران ور من به و زمين تحويل براي
محل به توجه با پروژه اين اراضي استحصال بحث ت اس نموده
زمان قه من مزروعي بخش و شاليزاري منا در پروژه اجراي
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ي بخش نهايي تكليف تعيين نيز مرحله اين تا اهرا و بوده ر ب
آيا لذا است، نيامده عمل به آن از يركار مس درصد اهرا
با پيمانكار يد خل ه ب تصميم كه والني مس و كارفرما ر ن به
رعايت با و برد برد صورت به پروژه به نگاه ميگيرند شراي اين
والن مس خصوصا ذيرب ارگانهاي آيا و ت اس انصاف و دل ع
راه بهاي فهرست تجمي نامه بخش مندرجات به كارفرما ارشد
و پيگيري به ف مو را خود بند ات مندرج خصوصا د بان و
و ضرر خصوصا و روژه پ زماني و مالي اي زيانه و ضرر ران جب
خانواده از خدمتگذار و ع به شده وارد معنوي و مالي زيانهاي

ميدانند پيمانكاري

6- ماده 30 تغيير مدت پيمان
	اب و زمين تحويل ل عام دو به ماده اين د بن در از ب

و شده اشاره بوده كارفرما اصلي ايف و جز كه ها ه نقش
اشاره نيز آن به راه بهاي فهرست تجمي اخير بخشنامه در
مصادي جز موضوع اين رعايت عدم ت اس شده ن روش

الزامي پاسخگويي و اجرايي ذيرب تگاه دس تخلف مسلم
اين باز باشد مي تي باالدس مقامات به ريالي مالي اثرات
را يد خل اختيار و اجازه مجوز كارفرما كه است مواردي از
پروژه نيازمنديهاي تامين هاي وليت مس ولي داده خود به
نص موارد همان از اين كه بيند نمي را پيمانكار مقابل در

رفين براي وليت مس اختيار تعادل خوردن برهم صري
است قرارداد

	ماده اين د بن اجراي اي ف به رارداد ق راي ش آيا
مورد در خود ايف و به اور مش مهند و است يده رس
از حاصل يا كارفرما فعل از ل حاص تاخيرات علل ي بررس
و نموده كار اجراي ول در آنهم يدگي رس پيمانكار فعل

است كرده ر ن م اع
توضي�ح نگارنده: متاس�فانه در فرهنگ مت�ون قراردادي 

جاري كش�ور )ش�رايط عمومي پيمان( تاخيرات و تطويل 
م�دت پيمانها به دو بخش "تاخيرات مجاز و تاخيرات غير 
مجاز" تقسيم بندي مي ش�ود يعني آنچه از فعل كارفرما 
حادث مي ش�ود به عنوان تاخيرات مج�از و آنچه از فعل 
پيمانکار به وقوع مي پيوندد تاخيرات غير مجاز تلقي مي 
اوال مجريان كه است اي عديده موارد از يكي نيز باز اين ش�ود
مي آنها هاي وليت مس به مربوط كه آنچه فيمابين اي درف
كه دارند را ذهنيت اين ثانيا و نمايند نمي تلقي جدي را ود ش
بين متون همه در است پيمانكار به مربوط تنها پروژه تاخيرات
عملكرد از حاصل پروژه تاخيرات فيدي ضواب منجمله المللي
قرمز كتا به يد بفرما نگاه د ميباش قرارداد رف دو هر فعل
 . داخلي پيمان عمومي شراي با مقايسه در سال فيدي
لذا به باور نگارنده و به نحوي ايجاد تعادل روحي و اجراي 
بي�ن طرفين ق�رارداد كلمه مجاز يا غي�ر مجاز كال از متن 
ش�رايط عمومي پيمان بايس�تي حذف ش�ود و به تطويل 
مدت پيمان حاصل از فعل كارفرما يا پيمانکار اشاره شود.

	بين ادل تع عدم ي صري نص بند بن�د ه�� : اين
قضاوت در  كه معنا بدين باشد مي رفين وليتهاي مس
مورد تاخيرات پروژه با كارفرما است و فصل الخطاب 
اين موض�وع كارفرماي پروژه اس�ت. اگ�ر پيمانکار 
با اين مس�ئله توافق نداش�ت بايس�تي به ماده حل 
اختالف مراجعه نمايد كه قطعا اين مورد موجب برهم 
خوردن توان و قدرت چانه زن�ي پيمانکار در اجراي 

يک برنامه صحيح و منطقي اجراي پروژه است. 
قبول عدم ي از ب نيز بند اين م�اده 33 بن�د )د(: مندرجات

نمايد مي م اع صراحتا را كارفرما وليت مس
	به است اور مش مهند مي رس نماينده ر نا مهند

هر است شده نوشته ماده اين الف بند در مندر صراحت
داده پيمانكار به ر نا مهند رف از كه توري دس گونه
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پيمانكار و بوده مشاور مهند دستورات همان عينا ود ش
است  آن اجراي به ملزم

	نماينده پيمان موافقتنامه ماده اسا بر مشاور مهند
مندرجات اسا بر ايشان دستورات و بوده كارفرما رسمي

كارفرماست دستورات ابه م به ماده بند
بند مندرجات مورد اين در روشن هاي ته نوش به توجه با حال
مقابل در كارفرما هاي وليت مس بردن سوال زير و حذف نيت ، د
قبول مورد ر نا مهند اوال گردد نمي تلقي پيمانكار و پروژه
اعزام كارگاه به را ري نا مشاور مهند نبايستي و است مشاور
از كارفرما بخش باز و باشد داده ناصحيحي تورات دس كه نمايد

ي اجراي به قي من نگاه اين آيا د باش الذمه بري وليت مس
مشاور و كارفرما بين تعادل خوردن برهم موجب و ت اس پروژه
و د باش نمي ديگر رف از كننده اجرا پيمانكار و رف ي از

كشاند نمي فساد به را پيمانكار الجرم

نتيجه گيري و پيشنهاد نگارنده:
همانطوريکه ابتداً نوش�ته ش�د هدف از ارائه و تقديم اين 
نوشتار درخواست از انجمن هاي محترم صنفي براي وارد 
ش�دن به اين موضوع مهم و همچنين هشدار و جلب نظر 
تهيه كنندگان و مس�ئوالن ذيربط هم در قوه مقننه و هم 
ق�وه مجريه در تنظيم قوانين ارتباط�ي بين دو عضو و دو 
ط�رف عقد ش�رعي و قانون�ي در قرارداده�اي طرح هاي 
آب ريخته به جاي  عمراني ) كارفرما و پيمانکار( مي باشد
اول ب�از نمي گ�ردد. ولي مي ت�وان از ريختن آبهاي ديگر 
و ضايع�ات اين چنيني در آين�ده پرهيز كرد. لذا اينجانب 

پيشنهادات ذيل را تقديم مي نمايم.
عدم به نحوي به كه حاضر پيمان عمومي شراي در نگاه آنچه
مجريان و كارفرمايان اختيارات مهمتر و وليتها مس بين تعادل
قرار ح اص و ري بازنگ مورد دقت به تي بايس ود ش مي منجر

الزم مي دانم در اين مرحله از تهيه كنندگان محترم  گيرد
ش�رايط عموم�ي پيمان جدي�د منجمله مهندس مش�اور 
مسئول و همچنين مس�ئوالن محترم نظام فني و اجرايي 
كش�ور كه در طول متجاوز از سه سال صادقانه و مخلصانه 
ه گر در اين مسير قدم برداشتند تشکر و قدرداني نمايم
ولي گرديده رف نوي پيش ن اي در ها تعادل عدم از اي اره پ
مجموعه اين در كه كي كو و ع عنوان به ب اينجان باور به باز
و اختيار نمودن متعادل به بت نس بايستي تم داش فعال ور ح

شود جديديتري نگاه رفين وليت مس
كمتر پيمان عمومي شراي با عموما ما كارفرمايان و مجريان
هم و پروژه مجري كه است معنا بدان اين دارند الفت و آشنايي
مشاور مهند آنها قانوني نمايندگان و كارفرمايان ساخت زير
رواب كننده يم تن كه قرارداد از بخش اين به واق به MC و

دهند، مي بها كمتر د باش مي رفين مالي و اجرايي و حقوقي
مشاور و كارفرما ساختار دو هر در كمبود اين ح اص بايستي لذا
والن مس كه است داده نشان تجربه گيرد قرار جدي توجه مورد
متن اين كمتر مشاور پروژه مدير يا و كارفرما پروژه مدير پروژه

دارند آشنايي آن با و نموده العه م را حقوقي
3- قطعًا بخ�ش پيمانکاري كش�ور در صنعت احداث نيز 
داراي نقيصه مش�ابهي جدي اس�ت و نمي خواهد يا نمي 
تواند از متون قراردادي به درس�تي اس�تفاده نمايد و اين 
ذهني�ت منفي را ت�ا كنون ب�راي كارفرماي�ان و مجريان 
ايجاد نموده كه بيان هر درخواس�ت ب�راي جبران ضرر و 
زيانه�اي پيمانکار خارج از فعل خود ب�ه نحوي به صورت 

زياد خواهي ايشان تلقي مي شود.
4- مجريان و كارفرمايان دولتي بايستي به دور از  هرواهمه 
و با اتکا به نفس و با توانمندي الزم نس�بت به دادن حق و 
حقوق پيمانکاران مومن و معتقد باشند و خداي ناخواسته 
گويي به مقامات ذيربط  به منظور حفظ موقعيت يا پاس�خ
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و به جهت رف�ع خطاها و كمبوده�اي احتمالي خود پا بر 
روي حق نگذاش�ته و تصميمات متخذه در قالب ش�رايط 
عموم�ي پيم�ان را با آگاه�ي و وجدان روش�ن بگيرند. و 
خصوص�ا در مورد اعمال م�اده 46 و يا ضبط ضمانت نامه 
هاي پيمانکاران خداوند را شاهد و ناظر عمل خود بدانند
كه فرمايند توجه له مس اين به بايستي كارفرمايان و مجريان
بسيار ريس قبول با آنها اجرايي بازوهاي عنوان به پيمانكاران
بررس�ي ابعاد ريسک پيمانکار  وند ش مي وارد پروژه به باال
)در مقايس�ه با طرف هاي ديگر قرارداد كارفرما /مشاور( 
به خوبي نشان مي دهد كه از همان ابتداي امر پيمانکار با 
دادن تضامي�ن الزم و در پي آن قراردادن حيثيت، اعتبار 
و اغل�ب حتي با بره�م خوردن ش�رايط خانوادگي به اين 
مسير پر خطر وارد مي شودند. صحبت با تک تک اعضاي 
خان�واده پيمان�کاران نش�ان دهنده ع�دم رضايت كامل 
خانواده آنها به جهت نوع و ش�رايط كار آنهاس�ت.  قطعا 
چنين شرايطي در فضاي خانوادگي كارفرمايان و مجريان 

و مهندسين مشاور كمتر ديده مي شود.
6- تعليم مهندس�ان ج�وان از مقطع دانش�گاه با مباني 
حقوق�ي قراردادي بايس�تي ب�ه عنوان يک س�وژه مهم 
سالهاي در ه گر درس�ي در دروس دانشگاهي ديده شود
قدم ير مس اين در ها كنفران و مينارها س برگزاري با ر اخي
ولي اينجانب معتقدم ما به  شده ته برداش مهم و بت م هاي
جد با كمبود كارش�ناس و مهندس قراردادي در هر س�ه 
حوزه كارفرما و مش�اور و پيمانکار مواجه هس�تيم. تربيت
پروژه ديگر هاي بخش كارشناسان با قراردادي مهندسين نين
ان كارشناس آن بر وه ع و وده ب بر زمان و كل مش ا بع كار
اي ه وي خصوصيات داراي تي بايس بخش اين در ين مهندس و

هستند رفتاري
هاي نامه ت ضمان نمودن نقد نحوه راي ب موجود راي ش
صورت به آنها راي به ل استق و كارفرمايان توس پيمانكاران
گذشته عملكرد عموما ه ت اس جدي وال س جاي يكجانبه
كارفرمايان توس نامه ضمانت ضب اين كه ت اس داده ان نش
حقو و حرمت حف با و ي كارشناس صحي اي ف ي در

تغييرات الزم در اين مورد در  ت اس نگرفته صورت پيمانكار
پيش نويس ش�رايط عمومي پيمان در دس�ت انجام نظام 
فني و اجرايي در سازمان مديريت نويد بسيار خوبي براي 

پيمانکاران مي باشد.
هر در و عمراني اي ه پروژه در محترم اور مش ان مهندس
EPC عاملي ه س و عاملي دو ام ن ها پروژه اجرايي ام ن دو
موثري نقش و روشن رسالت داراي عاملي سه اي ف در خصوصا
اعتقاد نگارنده بر اين است كه مهندس مشاور  ند باش مي
در حوزه وظاي�ف محوله خود در نظام اجرايي پروژه هاي 
س�ه عاملي در تنظي�م و تس�هيل روابط بي�ن كارفرما و 

پيمان�کار نقش كليدي و اساس�ي را ايفا م�ي كند و عمل 
مهندس مش�اور در حوزه مس�ئوليت هاي خ�ود البته با 
اس�تقالل به راي ب�ه قطع يقين ضامن صحت و س�المتي 
در اين ارتباط  اج�راي پ�روژه هاي عمران�ي خواهد ب�ود.
پيش�نهاد مش�خص اينجانب به جامعه محت�رم مهندس 
مش�اور اين اس�ت كه متقابال با برگ�زاري كنفرانس ها و 
س�مينارها نس�بت به تدقي�ق جايگاه بلند مش�اور و القا 
به آن به كارفرماي�ان/ مجريان/پيمانکاران همت گمارند
وزارت پايه بلند والن مس منجمله كارفرمايي محترم والن مس
فني محترم ام ن همچنين و ي كارفرماي حوزه در راه رم محت
پيشنهاد پيمانكاران ت سرنوش ذينف عنوان به ور كش اجرايي
بررسي نمونه بحث مورد يد خل جانبه همه بررسي با شود مي
متخصصان و ان كارشناس ور ح ا ب ه البت Case Study
با منبعد اله انش تا ردازند، ب له مس اين به ر ن بي و ح ذيص
پيمانكاري خانواده در ري ناپذي جبران و ناگوار راي ش نين

نشويم مواجه كشور

در نظ�ام اجرايي س�ه عاملي مش�اور به عنوان  توضي�ح
نماين�ده كارفرما و بدون امضا مس�تقيم ب�ه عنوان طرف 
ق�رارداد منعنقده  بي�ن كارفرما و پيمان�کار حضور دارد 
 )Witness امضا مشاور در ذيل اس�ناد به عنوان شاهد(
در قراردادها تلقي مي شود وظايف مشاور ايشان در البه 

الي متون شرايط عمومي پيمان نوشته شده است(.
دصرد به كه ود ش مي ت درخواس محترم كارفرمايان از
استحصال ƒ پروژه اجرايي هاي ه نقش تهيه مالي،‚ مناب تامين
از قبل و االمكان ي حت پروژه تي زيس محي اراضي„تاييدات
در كه صورتي ه ب پروژه اجراي ه صحن در پيمانكاران ور ح
شده اشاره آن به نيز راه بهاي فهرست تجمي بخشنامه آخرين
تعريف در مجريان و مقننه قوه نمايندگان نمايد تلقي دي ج را
مينان ا اصل ه س اين حصول از قب ها پروژه نمودن ال فع و

نمايند حاصل
و بررسي تيم از وي ع عنوان به مقاله خاتمه در و مجددا
دست كليه از عاملي سه ام ن جديد پيمان عمومي شراي تهيه
جهت به مديريت سازمان اجرايي و فني ام ن محترم اندركاران
تشكر گذشته ال س ه س از متجاوز در آنها وقفه بي هاي ش ت
الب م و موارد جديد شده نوشته نهاد پيش در دارد قدرداني و
اختيارات و ها وليت مس نمودن متعادل جهت ه ب اي عديده
تب به و پيمانكار و كارفرما بين عمراني قراردادهاي در ن رفي

براي اميدواري ي بس جاي كه است ده ش لحا اور مش به آن
باشد مي احدا صنعت در پيمانكاري صنف

در پيمانكاران كار و كسب اي ف براي روشن آينده اميد به
كشور عمراني و زيربنايي هاي رح اجراي
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ارجاع از آ از تهران استان ساختمان مهندس ام ن سازمان ي ر
اول از ازمان س اين و س از ر نا مهند تعيين و ارت ن كار

مهند انتخا ر ديگ گفت و داد خبر ار ج ماه ت ارديبهش
خبرگزار با گفتوگو در فران سعيد بود نخواهد مال با ر نا
و س از ر نا مهند تعيين و ارت ن كار ارجاع زود اف فار

مالكان ترتيبديگر اين به استو شده از آ مهندس ام ن سازمان
داشت نخواهند ر نا مهندسان انتخا در دخالت هي ساختمان
اين از و شده انجام قبل از اقدامات اين مقدمات كرد كيد ت فران
و سيستم رو از مهندس ام ن سازمان را ر نا ان مهندس پ

كرد خواهد معرف مالكان به و انتخا مهندسان رتبه براسا

صنعت گفت شهرساز و مسكن راه، تحقيقات مركز ت سرپرس
اسا ارتباطاستو در بناي زير و ساختمانباششصنعتبزر

بخشمسكن كه ور به شود؛ م محسو ديگر پيشرفتصناي
داده اختصاص خود به را كشور اقتصاد حجم از درصد حدود
بينالملل كنفران هارمين در عقدا م فا محمود دكتر است
توسعه زمينه در يم ع ها سرمايهگذار گفت توسعه و بتن

عرصه پيشرفتدر هرگونه و صورتگرفته كشور زيرساختها
عقدا م فا شود م محسو اقتصاد حماسه ي ساختوساز
در پيشرو عنوان به شهرساز و كن مس راه، مركز اينكه بيان با

گفت كند، م ت فعالي از ساختوس در تحقيقات زمينه
و توسعه زمينه در كاربرد تحقيقات شده ش ت اخير سالها

شود انجام كشور در ساختوساز كيف ارتقا

بيان با شمال تهران آزادراه ساخت در عفان مست بنياد نماينده
از را عفان ت مس بنياد تواند نم رضايتما بدون راه وزارت اينكه
شهرساز و وزارتراه كرد م اع شمالحذفكند، تهران آزادراه

است بدهكار شمال تهران آزادراه شركت به تومان ميليارد
به توجه با خبر نشست در صادقيان رحمتا گزارشبنانيوز به

خاتم قرارگاه ورود بر مبن شهرساز و راه وزارت والن مس م اع
اين هنوز كرد هار ا مال، ش تهران آزادراه ه س و دو عات ق به
حاضر حال دولتدر است نشده اب عفان مست بنياد به موضوع
به – شمال تهران آزادراه شركت به تومان ميليارد به نزدي

است بدهكار آزادراه اين سازنده پيمانكار عنوان

مرتبهساز بلند تهران استان شهرساز و راه اداره كل مدير
نياز به بسته را باال تراكم با اختمانها س اخت س افزايش و
اين اخت س برا گفت و ت دانس هر ش قه من و ه محل
در جمعيت اين برا هر ش امكانات بايد ابتدا اختمانها س
هر ش بافت به صورت اين ير در راكه ود ش گرفته ر ن
خبرگزار ا ب گفتوگو در واحد فريبرز د رس م يب آس

شهر در ها ساز بر و مرتبهساز بلند بايد كرد بيان نا ايس
ود ش اجرا هر ش امكانات و قه من محله، به ته بس ران ته

، از مرتبهس بلند و متراكم از س و اخت س برا افزود و
، هر ش معابر همچون نياز مورد هر ش امكانات بايد دا ابت
و فرهنگ مجموعهها ، شهر ب مناس ا ف و پاركين

توان م د باش اها ف اين ايجاد امكان اگر و ود ش پيشبين
تجويز ده ش اي شناس محلهها برا را از مرتبهس بلند
عوامل اين گرفتن ر ن در بدون ها از مرتبهس بلند اگر كرد
موارد دراين كه زنند م يب آس شهر بافت به وند، ش انجام

كند م برخورد تهران هردار ش

انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان ممنوع شد

اختصاص 30 درصد از حجم اقتصاد کشور به مسکن 

بدهی 258 میلیارد تومانی وزارت راه به شرکت آزادراه تهران-شمال

بلندمرتبه سازی نیازمند زیرساخت های شهری است

ختمان ت سا
صنع خبار  ا
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و ضواب تدوين از تهران شهردار اختمان وس معمار كل مدير
زود به اينضواب گفت و داد ر خب اختمانها س مقرراتنما

آن اسا بر كه شود م اجراي كميسيونماده تصويبدر از پ
ساختمان، بايددرزمانصدورپروانهوبههمراهسايرنقشهها مال
به اشاره با اقبال كريميان جواد كند ه ارا تاييد برا نيز را نما نقشه
ر من ساختمانها، نما كه آنجا از گفت ساختمانها اهميتنما
در بناها ت و كو بناها نما سامانده است، شهر عموم

كميتهتخصص شدو سالگذشتهپيشبين و ، ، منا
مقررات و اكنونضواب هم شكلگرفت اينمنا در نما معمار
شهر م اس شورا به صورتاليحه به و ده تدوينش و آماده نما
كميسيون در آن مراحل از پ تو اس ده ش ه ارا نيز تهران
در كرد تصري اقبال كريميان خواهدشد اجراي تصويبو ماده
ري از و دارد وجود پيشنهاد و ايجاب ، سلب احكام ، اينضواب

شود كنترلم منا در ليست

ساالنه توليد از منان س شهردار عمران ازمان س مديرعامل
اين گفت و خبرداد سمنان شهردار در آسفالت تن هزار
باشد م توپكار و بيندر فالت آس امل ش توليد محصوالت
و شهرها و شهر معابر و خيابانها فالت آس در توليدات اين
عل رسد م مصرف به سمنان شهرستان راف ا تاها روس

توليد به اشاره با نا ايس خبرگزار با گفتوگو در بان با اكبر
سمنان استان در كشور در بار تين نخس برا رنگ فالت آس
شهردار در بار نخستين برا رنگ آسفالت تن توليد از

ور من به عمران ازمان س كرد رنشان خا و خبرداد منان س
محصوالت و توليدات و ن نوي ها تكنولوژ از ردار بهرهب
پليمر فالت آس و رنگ بتن ، رنگ فالت آس توليد به جديد

توليدات اين مزايا از يك رد ك هار ا بان با كند م اقدام
و بصر جذابيتها و زيباي ، مصرف ر قي كاهش ن، نوي
و تمايز ه واس به كه ت اس توليدات ن اي تحكام اس و دوام
آن از ترافيك بحث در ا آنه از توان م اهر ا تفاوته

ت بهرهجس

خود برنامه از ونزو جديد ور جمه مادوروريي نيكوال
مردم برا مسكون واحد هزار و ميليون دو اخت س برا
مشابه كه داد خبر كن مس بزر ماموريت قالب در ورش كش
مادورو ايرنا، خبرگزار گزارش به است ايران در مهر كن مس
به دولت ساخت مسكون واحد كليد تحويل م مراس در
مستقيم ور ب كه – پايتخت كاراكا جنوب حومه در مردم

متعهد ما گفت د، ش پخش ونزو دولت تلويزيون و و رادي از
مردم برا را بوليوار دولت ساخت ها خانه ميزان ايم شده
ساخت رسيد خواهيم رقم اين به و برسانيم ميليون سه رقم به

بزر ماموريت نام به ا برنامه قالب در ونزو در مهر مسكن
بخش شركتها از شمار آن، در و گيرد م صورت كن مس

دارند مشاركت نيز ايران خصوص

ضوابط نمای ساختمان روی میز کمیسیون ماده پنج

تولید آزمایشی بتن رنگی و 90 تن آسفالت رنگی برای نخستین بار 

جانشین چاوز 2/5 میلیون خانه می سازد 

ختمان ت سا
صنع خبار  ا
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یست  محیط ز

مال ش و تهران رب مال ش در يتگر هكتار ه دريا
بنابراين د رس م بهرهبردار به بهزود يتگر جنگل پار
مرز از ه دريا اين ر آبگي ميزان اخير هفتهها در زارش، گ

معكو شمارش ترتيب اين به و گذشته مترمكعب هارميليون
يد استس ده ش از آ جديد تفرجگاه اين از بهرهبردار را ب
اينكه به اشاره با تهران هردار ش خنگو س ، اياز محمدهاد

گفت نداشتيم، مصنوع ه دريا اين مشابه اي ف تاكنون
و جنگل ار پ كنار در رد منحصربهف تفريح ا ف ن اي
احدا اهميت توضي در و دارد قرار بزرگراه بكه ش دو

دارد مل كاركرد ه دريا اين گفت يتگر مصنوع ه دريا
تفريح اها ف عه توس آن، ايجاد از هر ش مديريت هدف و

نيز اجتماع آسيبها آن، موجب به كه است شهروندان برا
افتتاح زمان دن ش نزدي با گزارش، اين بنابر يابد م ش كاه
اين پيرامون جديد سبز ا ف هكتار از بيش يتگر، ه دريا

شد احدا ه دريا
اين افزود لب م اين بيان با قه من شهردار ، مراد ين حس
از استفاده با شهر زيبا و ب مناس ر من ايجاد هدف با اقدام
ايجاد و سبز ا ف سرانه افزايش همچنين و سبز ا ف توسعه
آن و گرفته صورت ه دريا راف ا هوا يف تل و سايهانداز

اي ف در درختچه و درخت اصله هزار حدود كاشت عمليات
تفريح بزر روژه پ اين پيرامون حوزه از ار هكت بر بال

اجراست حال در گردشگر

دریاچه چیتگر
 پهنه اکولوژیک جدید تهران 

زيست، محي نا كارش و گاه دانش تاد اس كهرم، ماعيل اس
اعد مس زمينها و جديد اكولوژي پهنه ي را يتگر ه دريا
توسعه كهرم، ر ن از ت دانس پايتخت ر هوا يف تل برا
انتخا با اگر ه بهوي يتگر ه دريا ساحل پهنه در سبز ا ف

ثيرات ت حوزه است قادر باشد، همراه ب مناس گياه گونهها
از را محي راوت و وبت ر ميزان و دهد افزايش را آن اقليم
تواند م يتگر ه دريا اينكه بيان با و كند بيشتر هست، اينكه
محل همچنين و تهران هروندان ش برا ير ن ب تفرجگاه ي

وه ع كرد كيد ت باشد، آب ورزشها به پرداختن برا مناسب
جديد وضعيت با وقت كه دارند وجود زياد پرندهها اين ر ب
در جديد زيستگاه ي بهدنبال وند، ش م مواجه اروميه ه دريا

آمد خواهند فرود يتگر ه دريا

ایجاد 15هکتار فضاي سبز در حاشیه دریاچه شمال غرب پایتخت

دریاچه 132 هکتاری چیتگر آماده بهره برداری است
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آبخيزداري و بيعي مناب كل اداره اراضي امور و ت حفا معاون
و كل اداره اين ميان همكاري تفاهمنامه انعقاد از تهران تان اس
تهران استان بيعي مناب و كشاورزي مهندسي ام ن ازمان س
نحوه گواهي صدور اجرايي اقدامهاي اري س برون راستاي در
و جنگلها شدن ملي قانون مقررات اجراي ر ن از اراضي شمول
در موات اراضي تشخيص مرج قانون همچنين و ور كش مرات

داد خبر شهرها قانوني محدوده از خار
گسترش و توسعه هدف با تفاهمنامه اين گفت شعباني اد فرش
از بهرهگيري و ا فعاليته انجام راي ب ازماني س همكاريهاي
افزايي هم و همگرايي راي ب همچنين و تر مش رفيتهاي
بيعي مناب توسعه و احيا ، حف با مرتب اقدامهاي و برنامهها

است شده منعقد آبخيزداري و
اجرايي اقدامهاي اري س برون از مرحله اين در افزود عباني ش
دن ش ملي قانون مقررات اجراي ر ن از ي اراض گواهي دور ص
شركتهايي به موات اراضي با مرتب قوانين و مرات و جنگلها
كشاورزي رشتههاي ن التحصي فار و كارشناسان از متشكل كه
مهندسي ام ن سازمان تاييد مورد و و ع و بوده بيعي مناب و
ميشود محول باشند تهران تان اس بيعي مناب و كشاورزي
كه اين به اره اش با تهران تان اس اراضي امور و ت حفا معاون
امور در هيل تس و رجوع اربا رضايتمندي افزايش اقدام ن اي
ملي قانون ا براس كه آنجا از ت داش هار ا دارد همراه به را
و مرتعي جنگلي، عرصههاي همه كشور مرات و جنگلها شدن
ور من به لذا است، دولت به متعل و ملي بيعي، بيشهزارهاي
با مبارزه و ي مل اراضي يرقانوني ال انتق و نقل از ري جلوگي
ف مو دولتي تگاههاي دس و ادارات تمامي خواري زمين پديده
و فعل يا و انتقال و ل نق گونه هز مجوز صدور از قبل تند هس
از ر ن مورد عرصه وضعيت اراضي در از س و اخت س و انفعال

شود م استع قوانين شمول لحا به بيعي مناب ادارات
قانون اصل اجراي در و مهم اين به توجه با كرد ه اضاف وي
به همچنين و اورزي كش جهاد محترم وزير يه اب و ي اساس
در صرفهجويي الزايي، ت اش و خگويي پاس در ري تس ور من
ازمان س به تفاهمنامهاي ي امور اين دولت، جاري هزينههاي
و تهران تان اس بيعي مناب و اورزي كش ي مهندس ام ن

شد محول سازمان اين تاييد مورد و و ع شركتهاي
تفاهمنامه و آمده عمل به زي برنامهري با كرد تصري عباني ش
اخذ برداري، ه نقش به مربوط امور تدريج به ت اس قرار منعقده
ت، حفا موات، و ملي اراضي در ت دول مالكيت بيت ت و ند س
بر ارت ن ي، مرتع و جنگلي اي بيماريه و ات آف با ارزه مب

شود محول شركتها اين به بهرهبرداري و واگذاريها
كه اين به اره اش با تهران تان اس اراضي امور و ت حفا معاون
تهران استان موات و ملي اراضي درصد از بيش براي تاكنون
سند اخذ ت داش هار ا ده ش اخذ دولت نام به مالكيت ند س
ثبت ادارات همكاري با ملي ي اراض براي دولت نام به ت مالكي
نسبت ميبايد قانوني تكاليف برابر كه شده انجام ام و اسناد

ت سند كاداستر مقررات برابر مذكور اسناد ح واص يم تن به
كه بود خواهد مواردي جزو نيز اقدام اين كه ده ش انجام برگي

است گرفته صورت الزم برنامهريزي آن اري س برون براي
دولت نام به ملي اراضي مالكيت ند س اخذ كه اين بيان ا ب وي
است قانوني مناسب راهكار اقدام اين گفت است مزايايي داراي
موجب و شده دولت حقو دن ش ضاي از جلوگيري باعث كه
همچنين و شده ايي ق مراج در دادرسي مراحل دن ش كوتاه
پديده و ملي اراضي ه ب تخلفات و تصرفات از جلوگيري ث باع

ميشود زمينخواري
ماده كميسيونهاي به گفتوگو اين از ديگري بخش در شعباني
اشخاص تمامي قانون ب بر كرد رنشان خا و كرد اشاره واحده
اراضي دن ش ملي مقررات اجراي نحوه به كه حقوقي و حقيقي
دبيرخانه به تندات مس با همراه را خود اعترا دارند، اعترا
از پ كميسيون اين و كرده تسليم واحده ماده كميسيونهاي

ميكند م اع ر ن مورد اشخاص به را نتيجه بررسي
اعتراضات اشخاص ال س ماه شهريور تا د ش يادآور وي
در تقر مس واحده ماده يون كميس دبيرخانههاي به را ود خ
تحويل ران ته تان اس تانهاي شهرس بيعي مناب ادارات
صورت اي هماهنگيه ا ب تاري ن اي از پ ه ك د ميدادن
حقوقي و عمومي دادگاه شعبه ايي، ق تگاه دس با گرفته
واصله اعتراضات به بت نس ه وي و تخصصي صورت به ران ته

يدگيميكند رس

اشاره: جنگل ها يکي از جلوه هاي ويژه طبيعت و از عوامل مؤثر بازسازي محيط زيست و روند مطلوب سازي آن به شمار مي روند؛ ضمن اينکه 
توليدكننده سرشار اكسيژن و تأمين كننده صنعت چوب و كاغذ در كشور مي باشند. حفظ و صيانت و درعين حال بهره برداري از منابع جنگلي 
داراي زمينه هاي علمي و شيوه نامه هاي قانوني است تا بتوان با استفاده از آن در حفظ منابع بين النسلي به رسالت تاريخي خود نيز جامه عمل 
پوش�اند. متأس�فانه برداش�ت بي رويه از جنگل ها با روابط و يا ضوابط خاص باعث شده است سطح جنگل هاي كشور فقط در شمال ايران از 12 
ميليون هکتار به كمتر از 8 ميليون هکتار تقليل يابد كه اين تخريب در ساير استانها منجمله لرستان و خراسان نيز ادامه دارد لذا براي حفظ 
اين ثروت ملي اجراي مقررات ملي شدن اراضي و جنگل ها ضرورت انکارناپذير است كه براي دريافت بهتر از آن نظر خوانندگان گرامي را به 
مطلبي به نقل از روزنامه ايران مورخ نهم ارديبهش�ت ماه س�ال جاري جلب مي نمائيم. البته موضوع جنگلها و مراتع دو مقوله جدا از يکديگر 

می باشند كه بايد توجه داشت كه احيای مراتع بسيار حائز اهميت است كه بتوان بدون رابطه خاص از بخش خصوصی واقعی ياری گرفت.

یست  محیط ز

معاون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان تهران مطرح کرد:

جزئیات اجراي مقررات ملي شدن اراضي و جنگل ها
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رياست انتخابات احتمالي كانديداهاي كه آنجا از ت نوش ايسنا
و نقد و د گوين مي خن س جا همه و يز ه هم از وري جمه
نشست و ها خنراني س اشني ته گذش عملكردهاي از تعريف
از نيز بودجه و برنامه سازمان سرنوشت است، ان ش خبري هاي

است نمانده نصيب بي موهبت اين
مديريت سازمان نام با اخير هاي سال در كه ازمان س اين
اد ن احمدي محمود دولت در شد، مي ناخته ش ريزي برنامه و
د ش تبديل جمهور ريي ر ن زير ي معاونت به و د ش منحل
اين احياي براي خود ش ت از بالقوه اي كانديداه لب ا حاالاما

دهند مي خبر سازمان

ازمان س ل انح ت اس گفته زمينه اين  محمدرضا باهنر در
برنامه هدايت و ريزي برنامه متفكر ز م ي كه بودجه و ه برنام
دولت اين در كه بود نادرستي اقدامات از يكي بود، ور كش هاي
بودجه و برنامه ازمان س در كه گويم ي نم من گرفت ورت ص
اين كردن رف بر راي ب معتقدم بلكه ت؛ نداش وجود كالي اش

كرد مي پا را مساله صورت نبايد ت مشك
در كه آفتي فانه متاس ت اس افزوده احتمالي كانديداي اين
مهم اركان و نهادها از ي برخ به توجهي بي دارد وجود ور كش
هايي سازمان كنيم مي اهده مش ما كه وري به است؛ ور كش
ساق اعتبار از يا واعتبار پول شوراي يا مديريت ازمان س مانند

بر كه ندارند كشور تاثيرگذاري روند در نداني تاثير يا اند شده
احياي احتمالي، دولت در من اولويت ترين مهم عا ق اسا اين

نهادهاست اين

انتخابات ي احتمال كانديداهاي ر ديگ از حس�ن روحاني،
اخير هاي سال ول در است معتقد جمهوري ت رياس يازدهم
شوراي شد، بسته ريزي برنامه و مديريت ازمان س بوديم شاهد
كشور اجرايي ام ن در سازي هماهن شد، يل تع اعتبار و پول
هم به شاهد ا بع كشور اجرايي هاي كميسيون در د ش منحل

عر در و بوديم ثبات بي و ناهماهن تصميمات و ي ريختگ
بوديم ارز زمينه در مختلف تصميم شاهد ماه

احتمالي كانديداي عنوان ه ب   از غالمعل�ي حداد عادل هم
تاكيد وي ود ش مي برده نام جمهوري ت رياس آتي ات انتخاب
بدبين ساختاري شتابزده ييرات ت به اصوالنسبت من است كرده
كارشناسي كار و تامل با بايد اختاري س ييرات ت زيرا تم، هس

مجل در كه مدتي ي ن م هم دليل همين به گيرد ورت ص
ي ل انح براي شتابزده پيشنهادهاي با گاه هي داشتم ور ح

شتابزده ييرهاي ت از يكي داد ادامه وي نكردم موافقت دستگاه
من كه گرفت صورت بودجه و برنامه سازمان ل انح خصوص در
به نياز عا ق بودجه كردن مصرف ت درس براي ور كش معتقدم
بودجه و برنامه سازمان كردن منحل با دارد مناسب ريزي برنامه
نفي بودجه مصرف زمينه در ريزي برنامه داشتن براي كشور نياز
سازمان قالب در را خود اختيارات توانست مي دولت و شود نمي

كند عملي بودجه و برنامه

ت رياس كانديداهاي ديگر جمله از  محمد س�عيدي كيا هم
و برنامه ازمان س ل انح اينكه به اعتقاد با كه ت اس جمهوري
تاكيد ، است بوده دولت تصميمات ترين تباه اش از يكي بودجه
راه سر ت مشك بايد و ود ش احيا بايد سازمان اين ت اس كرده
دولتي ارت ن ديدگاه و متفكر ز م راكه شود؛ ته برداش نيز آن

است بودجه و برنامه سازمان

احتمالي اي كانديداه از ي يك اما كام�ران باق�ري لنکراني،
به اعتقاد با كه است كساني جمله از جمهوري ت رياس انتخابات
اين اشكال ترين مهم گويد مي بودجه و برنامه ازمان س ل انح
داشت خشكي مدل كه بود ها برنامه و ها پروژه به نگاه در سازمان
مشتر حرف ي كشور هاي الش ترسيم در داد ادامه وي

مساله ولي است اقتصادي ت مشك آن و نويم ش مي همه از را
بگوييم بخواهيم اگر ت اس ت ك مش اين يابي ه ريش تر مهم
نقدينگي آن نتيجه در و كرده منحل را ازماني س و آمده دولتي
همه بخواهيم و كرده كم تورم به هم هدفمندي و ه باالرفت
بيندازيم دهم و نهم هاي دولت گردن به را اقتصادي ت ك مش

نيست مناسبي تحليل

اش�اره:ماهنامه پيام آبادگران طي چندين س�رمقاله و مقاله با موضوع ضرورت احياي س�ازمان مديريت و برنامه ريزي نقش اين 
سازمان را در انتظام بودجه كل كشور و نظم بخشي و انضباط آفريني در فرايند تخصيص اعتبارات مورد بازبيني و بازنگري قرار 
داد و آثار ناشي از ادغام آن در نهاد رياست محترم جمهوري را در روند پروژه ها و طرحهاي عمراني بازشناخت در اين زمينه با 
تأخير چندين ماهه مطلبي در دنياي اقتصاد مورخ دهم ارديبهشت ماه درج شده است كه آن را براي خوانندگان گرامي ماهنامه 

پيام آبادگران عينًا درج مي نمائيم.

نامزدهای  ریاس�ت جمهوري
و  ایده         احیاي س�ازمان مدیریت و برنامه ریزي 

يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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اعتماد تقويت د گوي م ام، ن مصلحت خيص تش مجم ي ر
گزارش به كند ايجاد جامعه در را همدل و وحدت تواند م مردم
جمع ديدار در ارديبهشت رفسنجان هاشم آقا ين، خبرآن

نقشتوده به توجه با كشور كارآفرين و اقتصاد فعاالن مديران، از
مبارزه گير او تشري به م اس انق مختلف مقا در مردم
رهبر در ره ام ام راهبرد نقش و پهلو م رژي با ون بي انق

م ر به انق از قبل مبارزات در كرد تصري پرداختو ت نه
و تند داش ور ح مبارزه در كه مختلف جريانات و گروهها ود وج
كمر نهايت در آنچه يدند، كش زندانها در مبارزين كه رنجهاي
ور ح و ره امام مرجعيت نقش ت، شكس را اه شاهنش ام ن

بود مبارزات صحنه در مردم تودهها

اه�م اظه�ارات رييس مجمع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام را در ادامه 
بخوانيد؛

دشمنان ت درش و ريز هها تو ، مقد دفاع دوران جمله از بحران و ا حس مختلف مقا در نيز انق پيروز از پ
ب مصا در را آخر و اول حرف كه بودند بركف جان لبان داو و مردم كشور سازندگ و بازساز دوران و بحرانها ، خارج و داخل

نبود ممكن والن مس و مردم بين متقابل مينان ا و اعتماد با جز مهم، اين زد خواهند و زدند كشور بحرانها و
نجيب مردم ايران مردم است، مردم و والن مس ميان متقابل مينان ا و اعتماد كشور مختلف عرصهها در مردم ور ح رمز

كرد مخدوش والن مس و ام ن به نسبت را آنان مينان ا و اعتماد نبايد و بند انق و ام ن به وفادار و
و اعتماد اين جلب با نيز اقتصاد و سياس ه حماس و كند ايجاد جامعه در را همدل و وحدت تواند م مردم اعتماد تقويت

بود خواهد تحق قابل همدل و وحدت

رد راهب ارت ن و ز برنامهري ت معاون ه بودج اون مع
عمران بودجه درصد گذشته سال كه گفت جمهور ريي
هدفمند در تلفي كميسيون تصميم با امسال و شد پرداخت

يابد م كاهش عمران بودجه تومان ميليارد هزار ا يارانهه
در عمران بودجه كه ش پرس اين به پاس در ممبين رحيم
سال كرد هار ا كرد، پيدا اختصاص قدر نهايت در ال س
قانون در عمران بودجه تومان ميليارد هزار حدود ته گذش

مناب از ير عموم مناب محل از ه ك ت داش وجود بودجه
يعن تومان ميليارد هزار اركت مش اورا انتشار از حاصل

شد پرداخت عمران بودجه از درصد
اورا ار انتش از حاصل درآمد بر وه ع اينپرداخت البته زود اف و

شود انجامم عمران پرداختبودجهها مشاركتاستكهآنهمبرا
رد راهب ارت ن و ز برنامهري ت معاون ه بودج اون مع

مورد در درصد ن ميانگي گفت فار به ور جمه ريي

اظهارات هاشمی رفسنجانی در جمع مدیران اقتصادی

پرداخت 37 درصدی اعتبارات عمرانی
اش�اره: معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياس�ت جمهوري اعالم كرده اس�ت كه در س�ال 91 
حدود 37/5درصد بودجه عمراني پرداخت شده است؛ اين امر نشان دهنده برداشت حدود 62/5درصدي از بودجه 
عمراني براي امور جاري دولت اس�ت كه بالطبع موجب مي ش�ود با پديده مطالبات انباشته پيمانکاران و پروژه هاي 
نيمه تمام و در حال ساخت متوقف شده در كشور مواجه شويم. در اين زمينه نظر خوانندگان گرامي را به مطلبي به 

نقل از روزنامه جهان صنعت مورخ نهم ارديبهشت ماه سال جار جلب مي كنيم.
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در پروژهها ورد م در وگرنه ت اس عمران ا بودجهه كل
رحها مورد در يا درصد يا صددرصد حت خاتمه حال
رحها در اما ده، ش پرداخت درصد تا ميانگين مهم

درصد ا ت بين ادار زات تجهي خريد را ب تجهيزات
به توجه با عمران بودجه كردن مديريت اين كه د ش پرداخت
ميانگين ور به اما د، ش اولويتبند و انجام مناب محدوديت

شد پرداخت سال عمران بودجه كل از درصد
به ان انس نيرو كه عمران رحها برخ كرد د تاكي و
تجهيزات خريد در م ود، ش بيكار باعث كه نبود وصل آن
بودجه درصد ا ت حد در دار نگه و ر تعمي ا ي ادار
در مال مناب تنگناها ه ب توجه با و يافت اختصاص عمران
قابل رقم عمران پرداخت درصد ميانگين ته گذش ال س
عموم مناب بر وه ع كرد ان رنش خا ممبين ت اس قبول

ميليارد زار ه رقم د، ش پرداخت عمران بودجه برا ه ك
نيز مشاركت اورا انتشار و اموال فروش محل از نيز ديگر تومان
بين كه شد انجام عمران بودجهها برا مناسب پرداختها
سال مجموع در و ود ش م تومان ميليارد هزار ت هش تا هفت
مناب از عمران بودجه ان توم ميليارد هزار حدود ته گذش

شد پرداخت اموال فروش و مشاركت اورا و عموم
دولت گفت اليحه در سال عمران بودجه مورد در ممبين

كرده پيشبين عمران بودجه ان توم ميليارد هزار رقم
درآمد محل از ان توم ميليارد زار ه رقم اين از ه ك ت اس
كل رقم گفت و است شده گرفته ر ن در يارانهها هدفمند
ميليارد هزار ت دول اليحه در يارانهها د هدفمن درآمد
اگر و ده ش تصويب تومان ميليارد هزار تلفي در كه تومان
بودجه از تومان ميليارد هزار اجبار به نشود، ح اص رقم اين
تومان ميليارد هزار به رقم اين و شود م ته كاس عمران

يافت خواهد كاهش

سرکار خانم نسرین مقدم
همکار گرامی

با دريغ و تاس�ف خبر درگذش�ت عزيزانت�ان را دريافت كرديم. اين مصيب�ت بزرگ را به آن 
جناب و خانواده محترم شما تسليت عرض می نماييم. برای عزيزان از دست رفته غفران الهی 

و برای بازماندگان از خداوند منان صبر و شکيبايی مسئلت داريم.

هيات مديره ، بازرسان و كاركنان انجمن شركتهای ساختمانی

جناب آقای مهندس کنگانی
مدیر عامل محترم شرکت ساختمانی هرمز تارا

با دريغ و تاسف خبر درگذشت پدر همسر گرامی جنابعالی را دريافت كرديم. اين مصيبت بزرگ را به 
آن جناب و خانواده محترم مرحوم سيدعلی اصغرمهيمنيان تسليت عرض می نماييم. برای آن مرحوم 

غفران الهی و برای بازماندگان از خداوند منان صبر و شکيبايی مسئلت داريم.

هيات مديره ، بازرسان و كاركنان انجمن شركتهای ساختمانی 
هيات مديره، بازرسان و مديرعامل و كاركنان شركت تضمين شركتهای ساختمانی
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فردوسی بنیانگذار اندیش�ه پاک از خاک تا افالک
25 ارديبهش�ت م�اه روز بزرگداش�ت 
حکيم ابوالقاس�م فردوس�ی گرامی باد. 
بسياری را عقيده بر اين است كه اگر در 
تاريخ ادبيات ايران زمين فقط س�عدی، 
حافظ ، فردوس�ی و مولوی را داش�تيم 
ب�ر كاخ ش�کوهمند نظم و نثر فارس�ی 
خللی ج�دی وارد نمی ش�د. اين چهار 
ت�ن در چ�کاد ادبيات و ش�عر فارس�ی 
ق�رار  دارند و ه�ر ي�ک در زمينه ای از 
مناسبات فرهنگی و تاريخی، در انتقال 
منظومه های فرهنگی، دانشی، باوری و 
هويت ه�ای قومی و زبانی نقش تاريخی 
دارند به ويژه فردوسی از جايگاه ويژه و 
پايگاه ممتاز ديگری نيز برخوردار است .

 فردوس�ی با آفريدن شاهنامه توانست 
خرده فرهنگ های قومی و زبانی اقوام 
ايران�ی را در موزائي�ک فرهن�گ ايران 
زمين شکلی هندسی و ساختارمند دهد 
و آنها را بر محور جغرافيای ايران زمين به 
سمت ملت سازی سوق دهد. فردوسی 
با اينکه در قرن چهارم می زيس�ت ولی 
ذهن وقاد و انديش�ه نقاد وی راز و رمز 
بس�ياری از فرازه�ا و فروده�ای س�ير 
تحوالت تاريخی حکومت ها را  برگشود. 
به طوری كه می توان فردوس�ی را يکی 
از بنيانگ�ذاران تحلي�ل فلس�فه تاريخ 
در جهان دانس�ت كه از نظر روش�های 
طبقه بندی عل�وم،  پيچيده تر از علوم 
اجتماعی اس�ت. اين حکيم بزرگ فراز 
و فرود حکومتها را از نقطه نظر فلس�فه 
تاريخ و جامعه شناس�ی تاريخی بسيار 
دقيق و عميق در سه بيت خالصه كرده 
 اس�ت كه توجه خوانندگان گرامی را به 

آ ن جلب می نماييم. 

سر تخت شاهان بپيچد ، سه كار
                               نخستين ، زبيداد گر شهريار

دو ديگر كه با گنج خويشي كند
                             به دينار كوشد كه بيشي كند

سه ديگر كه بي مايه را بر كشد
                            زمرد هنرمند ب��رتر كشد
نام اي�ن بزرگمرد تاريخ نظم پارس�ی در گذر زمان جاودان، 

ماندگار و پايدار باد.
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the context of supply chains  , beneficiaries groups 
and justice in harmony with the conditions of the 
day. 

9. In I.R. of Iran, usually , part of developmental 
budgets have spent to compensate the deficit of 
the current budgets , such that the allocated weight 
average of the developmental budget has been less 
than 50 percent. The new President is expected to 
take action to spend the developmental budgets in 
line with its missions. The continuation of such 
a trend will block the on-time launching of the 
projects. It stagnates the national investments and 
erodes the incomplete sites and postpone the job 
creation , productive and service outcomes of the 
project and puts the programs in a null cycle and 
prevents the fulfillment of the developmental plants. 

Furthermore , in lie of per 70 meters of construction 
in our country , 20 linked constant jobs and 0.3 
dependent constant jobs are created. That is to say , 
in lie of 70 meters construction , about 2.8 constant 
jobs are created in the country .  The allocation of 
the financial funds of the developmental budgets to 
compensate the current budget deficit has always 
imposed damages in employment sector and time 
management of the developmental projects. The 
President of the 11th term should issue strong orders 
to officials to spend the developmental budget in line 
with its defined objectives. 

10. As it was mentioned , the quasi governmental 
companies , with their specific privileges or the 
advantages which gain through work process , 
have narrowed down the scene for the real private 
companies , which they are unable to do the job . The 
establishment of an equal condition is the minimum 
expectation of the members of this association. 

11. The President of the 11th term is expected to issue an 
order to  the employers of the governmental sector 

to be faithful to the current rules and regulations 
prevailing at relations of developmental projects 
and if violate them , to accept is consequences like 
contractors. 

12.  The President is expected to arrange necessary 
mechanisms to compensate the reduction of 
purchase power of the contractors with regard to the 
irregular changes in prices in the course of project 
implementation.  How is it possible to accomplish 
developmental projects in 2013 with a four time 
price increase with a base price of 2009 ?

13. One of the dilemmas of the contractors of 
developmental projects is the lack of payment 
of their sums due in the administrative cycles 
with prolongation and unusual delay. Sometimes 
explicitly , they are told that at the moment, there 
is no budget and the contractors should bear the 
condition . This method of treatment has given rise 
to the accumulations of claims by the contractors 
of developmental projects for about 12 thousands 
billion Tomans. Such an outstanding sum or more 
than that which the contracting companies of 
developmental projects owe to the chain of supply 
and beneficiaries has endangered their social 
reputation and professional capital and this moves 
companies towards closing down and dissolution. 
Today we are observing the fall and closing down 
of companies which have been the creator of 
technical and engineering masterpieces and time 
management in the projects such as the building of 
the Presidents ‘Summit  . For some years, a number 
of  these companies have been facing closing down 
and bankruptcy. 

14. The respectable President of the 11th term is expected 
to issue an order to the employer institutions to 
harmonize the rate of damage of delay in payment 
with the rate of inflation. The fact is that there is not 
a proportion between the rate of damage of delay 
payment with the  inflation rate. This imposes many 
non-compensating damages on financial standing of 
engineering companies of developmental projects. 

The mentioned cases are part of the expectations of the 
private sector in particular the engineering companies 
which are contractors of developmental projects from 
the President of the 11th term. It is hoped that in the light 
of his orders , all these cases pave grounds for further 
thriving state and sustainable development in all scenes. 
The Association of Construction Companies would like 
to congratulate the new President in advance and will 
assist with all its capacities and abilities  the elected 
President of the 11th term to achieve the lofty goals. We 
would like to voice our readiness to offer our 65 years 
of experiences in the area of construction , technical 
and engineering knowledge existing in the member 
companies in the Association sincerely.  
We will use these experience in line with the improvement 
of developmental objectives by the new cabinet . 
Moreover, we will have a dynamic and constructive 
interaction in the fulfillment of developmental objectives 
of new cabinet , and policy making. It is hoped that the 
new government could review the problems ahead of 
project-oriented companies and pave the ground to solve 
the problems and compensate the deficiencies, and we 
could develop our country collaboratively.          
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In conditions when there is not much time left to the 11th 
term of presidential election, it is hoped that the elected 
figure by the nation could provide further constant suc-
cess in national and international affairs for our country 
more capably and changes the possible threats and weak-
nesses into opportunity, interest and national wealth.  In 
this historical process and attitude when the second su-
perior figure nationwide is elected, each group and pop-
ulation has naturally certain expectations and requests 
from the new President.  

Taking into consideration the national interests and 
within the framework of dignity and high interests of 
Islamic Republic of Iran , the Association of Construc-
tion Companies as the oldest purposeful section of in-
frastructural construction engineering  , has certain legal 
and legitimate expectations of the 11th president which 
are presented as follow precisely.  It is hoped that , these 
expectations could be considered with special attention 
to the high national interests. 

1. The first expectation of the real private sector of 
the new President is to compile a detailed legal 
bill (being ignored) on legal definition of the 
private sector . This issue is mentioned in the 
Constitution of I.R. of Iran in general , but its 
scope has been shifted to the detailed rules which 
should be approved by the Islamic Consultative 
Assembly(Parliament).  So far , no action has 
been taken, so any unit affiliated to governmental 
institutions and organizations , through a company 
configuration and its registration before the Offices 
of Companies Registration considers itself a private 
sector .  Then , without accepting any risk, and using 
the linking capabilities and with an emphasize on 
governmental facilities , they narrow down the scope 
of activities of the private sector daily. Furthermore, 
due to shortage of experience, and despite their 
inner desire, they impose many damages on the 
national projects and wealth and exist the real 
private companies from the circle of activity. It 
is such that at present, the real private companies 
continue their life with less than 25 percent of their 
own working capacity, whose negative effects can 
be observed both on employment reduction and 
increase of unemployment.

2. The President of the 11th term is expected to give 
priority to  the reinforcement of the private sector 
in formation of the new cabinet . Furthermore, 
he is expected to institutionalize this issue in the 
cabinet that plans and policymaking on  private 
sector should be in line with reinforcement of the 
real private sector. Then to fulfill it , a creative , 
dynamic and effective interaction to be established 
in reinforcing the structural and contextual 
dimensions of governmental organizations and the 
attitudes of the statesmen in connection with this 

perspective.  
3. The new President is expected to include the 29fold 

laws on improvement of business atmosphere as 
the charter of productive business in executive and 
operational cycle. 

4. The private sector expects that the obstacles of an 
dynamic and constructive interaction between the 
government and the private sector to be removed 
by the new President and grounds to be paved for 
information dissemination. The base of construction 
is knowledge and knowledge and exchange of idea 
in a dynamic environment and through a transparent 
dialogue is of primary importance in having access 
to development perspective. In particular , the 
implementation of Article 76 of the Law of the 5th 
Development Plan is highly requested. This legal 
article serves the private sector  as mechanisms and 
fast reaction ( in the presence of the representatives 
of the three branches) to voice its problems in case it 
faces big challenges and rules which might obstacle 
production and industry in respect of economic 
activists and can ask the authorities to implement 
the rules precisely. 

5. Some governmental institutions form contract 
companies and call themselves the private sector 
and join the construction activities. Sometimes,  the 
contractor and consultant of the project is related to 
a governmental institution . This should be revised 
and the President of the 11th term should issue a 
collaborative order to shift the contacting activities 
to the real private sector. The private sector , due 
to risk taking and high motivation , performs the 
projects faster and in a higher quality and lower 
price and the facts confirm this feature.  By the 
way , the President of the 11th term is requested to 
provide a condition in which a division could be 
made between the activities of companies affiliated 
with the governmental sector and the real private 
sector. In such a division, the scope of activities 
must be specified and any interference resulting 
from unjust completion to be avoided. 

6. Opening LC(in Rials) ,The President of the 11th 
term is expected to order the banks to  pay the 
amounts of the Performa invoices sent by projects 
through executive banks and then banks settle down 
the cases with the employer sector.

7. The President of the 11th term is expected to consider 
equal just in the structure and terms of contracts and 
its mechanisms to be established on win-win pivot 
and its by-laws to change from quasi master-servant 
relations in employer-contractor to relations based 
on social partners.

8. The Association of the Construction Companies 
expects the  President of the 11th term to issue an 
order to compile and communicate the amendments, 
overhead and regional costs based on real facts in 

Editorial
The Eleventh Term  of Presidential Election 
and Expectations of Companies in Executive  of Developmental Projects 
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