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الیحه بودجه سال 94 در روز یکشنبه 16 آذرماه 
ســال جاری توســط رئیــس جمهور محتــرم  به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.
ایــن الیحــه شــامل بخش هایــی چون جــداول 
کشور، خالصه  کل  کشــور، خالصه بودجه  کالن 
گذاری  درآمدها و هزینه هــای دولت، خالصه وا
خالصــه  ســرمایه ای،  دارایی هــای  تملــک  و 
گــذاری و تملــک دارایی هــای مالــی، تصویــر  وا
کالن بودجه استانی، بودجه شرکتهای دولتی، 
که  طرحهــای مطالعاتی و ســایر مواردی اســت 
براســاس یــك ســنت همــه ســاله توســط دولت 

برای بررسی به مجلس ارایه می گردد.
کل بودجــه تقدیمی در  بــر ایــن اســاس، حجــم 
ســال ٩٤ حدود 83۷ هزار و 9۰۷ میلیارد تومان 
که از این رقم، بیش از 26۷  گرفته شده  در نظر 
هــزار و 3۵۷ میلیــارد تومان آن را ســقف بودجه 
عمومــی دولت )هزینه های جــاری و طرح های 
ایــن بودجــه،  عمرانــی( تشــکیل می دهــد. در 
کل بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها  حجم 
و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به مبلغ 
۵96 هزار و 666 میلیارد تومان پیش بینی شده 
کل  کــه بیــش از ۷1 درصد حجــم بودجه  اســت 

کشور را در سال ٩٤به خود اختصاص می دهد.
در الیحه بودجه سال ٩٤بودجه عمومی دولت 
کشــور را تشــکیل  کل بودجه  حــدود 32 درصد 
می دهــد. الزم بــه ذکر اســت چنانچه ســرجمع 
ارقــام بودجــه عمومــی دولت و بودجــه بانکها و 
شــرکهای دولتــی و مؤسســات انتفاعی وابســته 
کل، بزرگتر  بــه دولــت نســبت بــه ارقــام بودجــه 
نشــان می دهد، این امر به دلیل مواردی چون 
احتســاب مضاعــف و بودجــه مربــوط بــه موارد 

هزینه های غیرمترقبه است:

پروژه های عمرانی در آینه
 بودجه سال 94

ســـــــــــــرمقاله

 

 رخ ارقام مهم حکایت دارداز کاهش ب3با قانون بودجه  4رقم مهم الیحه بودجه  1مقایسه 

ميلي به اساردارقام تومان

803.000837.0004.2منابع بودجه کشور
235.000267.00013.6منابع بودجه عموم کشور

14بودجه جار .000166.00011.4
41.25047.7615.8بودجه عمران

70.25486.1022.5درآمدها مالیات
 65.15164.5481جبران خدمات کارکنان
4اعتبار حقوق و دستمزد .15547.2244 

21.26415.64326.5یارانه
77.771.0758.7درآمد فرو نفت
.48کسر تراز عملیات 8346.462 5.2

5بودجه شرکتها دولت .70005 6.0000.2
31.22048.73756.1بودجه رفاه اجتماع

.6کمکها بالعو 162. 1158
18.8درآمد مالکیت دولت 51 .74.7

2.0224.67231درآمد جرایم و خسارات
1.0801.54543فرو اموال منقول و غیرمنقول

23.10017.50025واگذار شرکتها دولت
6.00011.00083فرو اوراق مشارکت

3.8002.30040یارانه نقد نان

:در جداول زیر قابل مشاهده است 4ارقام مهم بودجه 

  

کاهش	برخی	ارقام	مهم	حکایت	دارد مقایسه	19	رقم	مهم	الیحه	بودجه	94	با	قانون	بودجه	9۳	از	

 بودجه سال 
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13خالصه بودجه کل کشور در سال   1جدول شماره  4  
ميلي به ريالونارقام

اب ارم م
1.1 درآمدها .1.660.185 هاهزینه 5.562.562 83  

477.6 ا ها سرمایهتملک دارای 736.217.552  ا سرمایهها واگذار دارای 3.668  
  105.734.000  ها مالتملک دارای 311.833.537  ها مالواگذار دارای

  2.243.613.651 جمع مصارف عموم دولت 2.243.613.651  جمع منابع عموم دولت
42  درآمدها اختصاص دولت . 63. 42  اص دولتاز محل درآمدها اختص 35 . 63. 35  
  2.673.577.286 مصارف بودجه عموم دولت 2.673.577.286  منابع بودجه عموم دولت

سسات ،م منابع شرکتها دولت
  انتفاع وابسته به دولت و بانکها

5. 66.66 سسات  885. ، م مصارف شرکتها دولت
  انتفاع وابسته به دولت و بانکها

5. 66.66 .885  

  8.640247.241 جمع 8.640247.241 جمع
261.171.6 شود ارقام که دوبار منظور شده استکسر م 261.171.6  شود ارقام که دوبار منظور شده استکسر م 0 0  

8.37  منابع بودجه کل کشور 8.37  مصارف بودجه کل کشور 075.481. .075.481  
    

  
شماره ه–جدول ي ه و مدها در دولخالصه سالهاي در

ميلي به ريالونارقام
مدها در

861.0 بخش اول: درآمدها مالیات 4.327  
  0 بخش دوم: درآمدها ناش از کمکها اجتماع

1 بخش سوم: درآمدها حاصل از مالکیت 7. 8.335  
  58.011.800 بخش چهارم: درآمدها حاصل از فرو کاالها و خدمات

46.7 بخش پنجم: درآمدها حاصل از جرایم و خسارات 5.100  
  31.663.000 بخش ششم: درآمدها متفرقه

ه ي هاه
645.488.1 فصل اول: جبران خدمت کارکنان 2  

  213.031.556 فصل دوم: استفاده از کاال و خدمات
  1.446.44 ها اموال و دارای فصل سوم: هزینه

  156.438.721  فصل چهارم: یارانه
2 فصل پنجم: کمکها بالعو .112.781  

.487.376 فصل ششم: رفاه اجتماع 7  
127.2 هافصل هفتم: سایر هزینه 1.285  

ملياتي ترا

  

آنچــه در مــورد بودجــه ســال 94 می تــوان 
که:  کرد این است  مطرح 

ایــن  عملیاتــی  تــراز  می رســد  نظــر  بــه   .1
بودجــه بیــش از رقم ارائه شــده در بودجه 

کســری داشــته باشــد زیرا احتمــال تحقق 
کامــل مبلغ این بخــش از بودجه از طریق 
دریافت مالیات و در ســطح تعیین شــده، 

وجود ندارد.

کــه  دارد  وجــود  هــم  احتمــال  ایــن   .2
کــه در تــراز داراییهــای  بودجــه بــه ارقامــی 
ســرمایه ای آمده است، دســت نیابد، زیرا 
گــذاری دارایی  در بودجه هــای ســاالنه، وا

1۳94 ســال	 در	 کشــور	 کل	 بودجــه	 خالصــه	 	-1 شــماره	 جــدول	

جدول	شــماره	2-	خالصه	درآمدها	و	هزینه	های	دولت	در	ســال	1۳94
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کــه بیــش از 9۵درصــد  ســرمایه ای را داریــم 
آن از منابــع فــروش نفت اســت و در ادبیات 
عمومــی از آن بــه عنــوان منابــع حاصــل از 

که  فروش نفت در بودجه نام برده می شــود 
در مقابل آن تملک دارایی های ســرمایه ای 
که با تســامح می تــوان آن را همان  قرار دارد 

بودجــه پروژه هــای عمرانــی نامیــد لــذا تــراز 
گرچــه همواره مثبت اســت ولی  ایــن بخش 
کاهــش قیمــت نفــت پیش بینــی  بــه دلیــل 

٤ 

شماره داراييجدول تملك و واگذاري سرمايهخالصه سالهاي در اي

ميلي به ريالونارقام
دارايي سرمايهواگذاري ايهاي

710.75 ها نفتبند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده .552  
  15.458.000  بند دوم: منابع حاصل از فرو و واگذار اموال منقول و غیرمنقول

  10.000.000  ا ها سرمایهتملک دارایبند سوم: منابع حاصل از واگذار طرحها
دارايي سرمايهتملك ايهاي

2 فصل اول: ساختمان و سایر مستحدثات 2.0 7.7 8  
.123.842 آالت و تجهیزات فصل دوم: ماشین 27  

1.3 فصل سوم: سایر داراییها ثابت .38  
  1.134.000 فصل چهارم: استفاده از موجود انبار

1 پنجم: اقالم گرانبهافصل .45  
.8  فصل ششم: زمین 8 . 45  

  50.210.150 فصل هفتم: سایر داراییها تولید نشده
دارايي سرمايهحاصل ايهاي

  

شماره دارايي–جدول تملك و واگذاري سالخالصه در مالي هاي

ميلي به ريالونارقام
ماليداراييواگذاري هاي

  110.000.000  بند اول: منابع حاصل از فرو اسناد خزانه اسالم و اوراق مشارکت و صکو اجاره
  64.201 بند دوم: منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارج

  0  بند سوم: منابع حاصل از استفاده از موجود حساب ذخیره ارز
  3.541.027 از دریافت اصل وامهابند چهارم: منابع حاصل

  175.000.000 بند پنجم: منابع حاصل از واگذار شرکتها دولت
  678.30. بند ششم: منابع حاصل از برگشت پرداختها سالها قبل

  8.550.000 بند هفتم: منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه مل
  5.000.000 بند هشتم: منابع حاصل از سایر واگذاریها

دارايي ماليتملك هاي
6 اعتبارات موضوع واگذار سهام .500.000  
  15.870787 بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
  1.130.000 بازپرداخت اصل تسهیالت بانک

  10.350.000 تعهدات پرداخت نشده سالها قبل
  8.083.213 بازپرداخت اصل وامها خارج و تعهدات
  0 اواگذار طرحها تملک داراییها سرمایه

، کمکها فرهنگ و اقتصاد بینسرمایه   800.000 المللگذار
دارايي ماليخالص هاي

گذاری	و	تملک	دارایی	های	سرمایه	ای	در	سال	1۳94 جدول	شماره	۳-	خالصه	وا

گذاری	و	تملک	دارایی	های		مالی	در	سال	1۳94 جدول	شماره4-	خالصه	وا
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که مبلغ تعیین شده برای این بخش  می شود 
ج و  از تــراز دارایی های ســرمایه ای به رقم مندر
کاهش  مطرح شده در الیحه نرسد )زیرا به ازاء 
هــر یک دالر در قیمت نفــت حدود 9۰۰میلیارد 
کاســته می شــود و  تومــان از درآمدهــای نفتــی 
گر قیمت نفت را با حفظ حاشیه امنیت برای  ا
آن حــدود ۵۰دالر در هــر بشــکه درنظــر بگیریــم  
که حدود  بــا توجه به رقم بــرآوردی در بودجــه 
کاهــش 22دالر در هر  ۷2دالر اســت بودجــه بــا 
بشــکه و بــه بیانــی بهتر بــا رقــم حــدود 2۰ هزار 
کاهــش درآمــد نفتــی مواجــه  میلیــارد تومــان 
خواهد بود و بالطبع مبلغ فوق از بودجه تملک 
گرچه  کســرخواهد شــد. ا دارایی های ســرمایه 
مثبــت  همــواره  ســرمایه ای  دارایی هــای  تــراز 
کاهش 2۰ هــزار میلیــارد تومانی آن  اســت ولــی 
خود را مســتقیمًا در بودجــه طرحهای عمرانی 
نشــان خواهد داد از ســویی دیگر در مقابل تراز 
دارایی هــای مالــی نیــز تملــک بازپرداختهــای 
انــواع اوراق را داریــم. ضمــن اینکه در ســالهای 
قبــل نیــز تأمین منابــع از ایــن طریق بــه مبالغ 
گر تراز  پیش بینی شــده نرســیده اســت. حتی ا
آن مثبــت هــم باشــد نمی توانــد خالء ناشــی از 
کاهش تملک دارایی های سرمایه ای را پوشش 
دهــد. ضمن اینکــه منابع تملــک دارایی های 
سرمایه ای طی مراحل مشخصی می تواند وارد 

کشــور شــود ومحدویتهــای  چرخــه اقتصــادی 
حاصل از تحریم های ظالمانه کشورهای غربی 
کشــورمان نیز مشــکالت خــاص خود را  بر علیه 
دارد بــه هرحــال بنظــر می رســد دولــت محترم 
پــروژه  از ۷۷هــزار  بیــش  میــان  از  دارد  درنظــر 
کــه پیشــرفت  نیمه تمــام بــه تعــدادی از پــروژه 
فیزیکی آنها بیش از٨٠درصد باشد )با توجه به 
امکانــات و اولویت هــا، بودجه تخصیص دهد( 
لــذا به نظر می رســد ســهمی در بودجه عمرانی 
ســال 94 بــرای پروژه هــای جدیــد قابــل تصــور 
کثریت قریب به اتفاق سایر پروژه های  نبوده وا
نیمه تمام نیز درحالت بالتکلیفی بسر خواهند 
بــرد همانطوریکه می دانیم غالــب این پروژه ها 
توســط پیمانــکاران بخــش خصوصــی در حال 
کــدام از آنهــا تعــدادی  اجــرا هســتند و در هــر 
کارگران ماهر، نیمه ماهر  کارشناس و  مهندس، 
و ســاده مشــغول بکارند. بالتکلیفــی در تامین 
اعتبار در مرحله نخست ضمن ایجاد سردرگمی 
بــرای پیمانــکاران شــاغل باعــث ضــرر و زیــان 
مالــی فراوان بــرای آنها و بیکاری تعــداد زیادی 
از شــاغالن و در نهایــت حذف بخــش زیادی از 
کار  فعاالن اقتصادی بخش خصوصی از چرخه 
و فعالیت خواهد شد همانطوریکه می دانیم با 
رکود در حرفه پیمانکاری در بخشهای وسیعی 
از صنعت و خدمات رکود حاصل خواهد شد و 

این می تواند مشــکالت زیادی رادرکشور ایجاد 
نمایــد درعین حال بــدون توجه بــه بنیه مالی 
کشــور بــاال بــردن هزینه هــای عمرانــی وتملــك 
دارایی هــای ســرمایه ای باعــث افزایــش تورم و 
عواقــب بعــدی آن را شــامل خواهــد شــد البته 
که دولت تدبیر و  امیــدواری فراوانی وجود دارد 
کرات ١+٥ بتواند  امید با به نتیجه رساندن مذا
ضمــن حــذف تحریم هــای ظالمانــه از اقتصاد 
کار و بــا حمایت  کســب و  ایــران بهبــود محیط 
زمینــه  واقعــی  خصوصــی  بخــش  از  منطقــی 

شکوفایی اقتصادی رافراهم نمایند بهرحال   
در چنین شرایطی موارد زیر برای تأمین بودجه 

پروژه های عمرانی می تواند پیشنهاد شود:
1. صدور مجوز  استفاده از صندوق توسعه ملی 
که  برای اتمــام پروژه های عمرانی نیمه تمامی 
توجیــه اقتصادی داشــته وتوانایــی برگرداندن 

هزینه سرمایه گذاری راداشته باشد
کســب وکارواصالح قوانین  2. بــا بهبود محیط 
امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران راافزایش 
کســری  منابع را از این  دهد و بشــود بخشــی از 

طریق برای پروژه های عمرانی فراهم نمود.
3. با ایجاد امنیت سرمایه گذاری برای ایرانیان 
که معادل  کشــور و تشــویق آنها  ج از  مقیــم خار
13۰۰میلیــارد دالر منابــع ارزی در اختیــار دارند 
کشــور زمینه الزم برای  برای ســرمایه گذاری در 



ورود و خروج منابع مالی را فراهم نمایند.
کثرًا  4. بهره گیری از سرمایه های خود مردم که ا
که  به صــورت طــال و ارزهای خارجی می باشــد 
مکانیزم پیشنهادی برای این موضوع استفاده 
از پتانســیل شــرکتهای ســهامی عــام پذیرفتــه 
که  گونه ای  شــده در بازار ســرمایه می باشــد به 
بــا دخیــل نمــودن ایــن شــرکتها در فعالیتهای 
ســرمایه  افزایــش  طریــق  از  و  کشــور  عمرانــی 
می توان به جذب سرمایه های خرد مردم در به 
سرانجام رساندن پروژه های عمرانی پرداخت.

جــذب  بــرای  روشــها  دیگــر  از  همچنیــن 
سرمایه های خرد انتشــار اوراق بدهی از طریق 
دســتگاه های  توســط  بهــادار  اوراق  بــورس 
کارفرمایی یا شــرکتهای ســرمایه گذاری سهامی 

عام و ایجاد بازار ثانویه مربوطه می باشد.
۵. امــکان اســتقراض از بانک جهانی و یا بانک 

توسعه اسالمی
6. امکان استقراض از صندوق بین المللی پول

کــه  ۷. اخــذ مالیــات از نهادهــا و ســازمانهایی 
به طــور متعــارف مالیات پرداخــت نمی کنند و 

تخصیص این منابع، به پروژه های عمرانی 

کاهــش هزینه هــای جــاری دولــت با حذف   .8
یــا ادغــام نهادهــا و ســازمانهایی بــا فعالیتهای 
مشــابه و مــوازی  در یــک و یــا چنــد ســازمان و 
بهره گیــری از منابــع صرفه جویــی شــده از ایــن 

طریق در پروژه های عمرانی 
9. ایجــاد انضبــاط مالــی درنظــام اداری و قطع 
که ماموریتشان خاتمه یافته  اعتبار نهادهایی 

است.
که  1۰. تجربه هــای فــراوان جهانــی وجــود دارد 
کاهــش هزینه هــای  اســتفاده از آنهــا در جهــت 
جــاری دولــت و افــزودن بر هزینه هــای عمرانی 
می تواند دولت را در خروج از رکود و ایجاد رونق 

اقتصادی یاری نماید.

در	مراحل	پایانی	سرمقاله	مصوبات	مجلس	
شــورای	اســالمی	نســبت	به	پــاره	ای	از	اقالم	

گردید. بودجه	به	شرح	زیر	اعالم	
1. بودجه کل کشور از مبلغ 83۷.9 هزار میلیارد 
تومان به 844 هزار میلیارد تومان تغییر یافت و 

با ۷/28درصد افزایش همراه بود.
2. بودجــه عمومــی دولت از 26۷ هــزار میلیارد 

تومان به 2۷4 هزار میلیارد تومان تغییر یافت و 
با افزایش 2/6 درصدی همراه بود.

3. بودجــه جــاری از 166هزار میلیارد تومان به 
کاهــش یافته حدود  1۵۵ هــزار میلیــارد تومان 

کاهش نشان می دهد. ۷درصد 
کل  الزم بــه ذکر اســت چنانچه از ارقــام بودجه 
کشور ارقام بودجه مربوط به بانکها، شرکتهای 
دولتــی و مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت 
کســر نمائیــم میزان بودجه عمومــی دولت از  را 

رابطه زیر به دست می آید:
بودجــه عمومــی = بودجــه بانکهــا و شــرکتهای 

کشور کل  دولتی - بودجه 
24۷۰۰۰=۵9۷۰۰۰ – 8۷۷۰۰۰ )میلیارد تومان(

حــال چنانچــه از بودجــه عمومی دولــت مبلغ 
کسر نمائیم متعلق به بودجه عمرانی را 

بودجه جاری = 
بودجه عمرانی مصوب  –  بودجه عمومی

بودجه جاری به دست می آید  
24۷۰۰۰  – 33۵۰۰ = 213۵۰۰ 

مصــوب بودجــه  بــه  نســبت  بودجــه   ایــن 
اســــــــــت تـــــــــومان  مـــــــــــــیلیارد   1۵۵۰۰۰ کــه    

پیامآبادگران
بهمنواسفند1393شماره328 12

کنارگذرجنوبی بابل 
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 حدود ۵8.۵۰۰ میلیارد تومان مغایرت دارد.
مازاد بودجه جاری = 

بودجه جاری مصوب –– بودجه جاری
ریال ۵8۵۰۰ = 1۵۵۰۰۰ –– 213۵۰۰

لــذا بودجه جاری 2۷/۵ درصد افزایش نشــان 
می دهد

کــه بــه احتمــال قــوی بخشــی از آن مربــوط به 
احتســاب مضاعــف هزینه ها و بخــش دیگر نیز 
اعتبــارات هزینه هــای غیرمترقبــه  بــه  مربــوط 

که در بودجه جاری لحاظ شده است. باشد 
که  4. مجلــس شــورای اســالمی مصــوب نمود 
حداقــل 3۰هــزار میلیــارد تومــان بــه طرحهای 
تملــک دارایی های ســرمایه ای تخصیص یابد 
که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص 
پیــدا می کنــد همچنیــن نماینــدگان بــه دولت 
کــه در صورت اطمینــان از تحقق  مجــوز دادند 
منابــع و متناســب بــا رونــد واریــزی در شــش 
ماهــه دوم ســال 1394 مبلــغ 3۵هــزار میلیارد 
ریــال دیگر نیــز به اعتبارات تملــک دارایی های 
ســرمایه ای اختصــاص یابــد. در واقــع مجموعًا 
مبلــغ اعتبــار تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
برابــر با 33/۵هــزار میلیارد تومان می باشــد به 

بیانی بهتر نماینــدگان مجلس بودجه عمرانی 
پیشــنهادی دولــت را از 46هــزار و 1۰۰میلیــارد 
کاهش  کمیسیون تلفیق با 11درصد  تومان، در 
و  تغییــر داده انــد  تومــان  میلیــارد  بــه 41هــزار 
کاهش  سپس آنرا به 33/۵هزار میلیارد تومان 
2درصــد  نماینــدگان  حــال  ایــن  بــا  داده انــد. 
بــرای مناطــق  نفــت خــام  از محــل صــادرات 
که مرتبــط با تملک  کشــور را  نفتخیــز و محروم 
را  می باشــد  اســتانی  ســرمایه ای  دارایی هــای 
کاهــش اعتبــار تصویب ننمــوده و همان میزان 

پیشنهادی دولت را مورد تصویب قرار دادند.
۵. یکــی دیگــر از مصوبــات مجلــس در فراینــد 
بــود  الحاقــی تبصــره 11  فــراز  تصویــب بودجــه 
تســریع در  و  بــرای تســهیل  کــه مصــوب شــد 
انعقــاد قراردادهای ســرمایه گذاری و مشــارکت 
بخــش غیردولتــی و بــه منظــور جلــب انگیــزه 
سرمایه گذاری در طرح های تملک دارایی های 
مکلفنــد  عامــل  بانکهــای  کشــور،  ســرمایه ای 
کاالهــا و خدمات  قراردادهــای خرید تضمینی 
تولیــد شــده بخــش غیردولتــی و بیــع متقابــل 
منعقد شده با دستگاه های اجرایی در اینگونه 
طرحهــا را بــه عنــوان تضمین های قابــل قبول 

برای اعطای تسهیالت بانکی تلقی نمایند.
کــه  بــود  ایــن  مجلــس  مصوبــات  دیگــر  از   .6
نماینــدگان طبــق بنــد »ل« تبصــره 19 تصویب 
کلیه دســتگاه های اجرایی مجازند  که  نمودند 
و  پروژه هــا  اجرایــی  عملیــات  شــروع  بــرای 
طرحهای تملک دارایی های ســرمایه ای خود 
و طرحهای مصوب مجامع عمومی شــرکتهای 
دولتــی از طریــق روشــهای مشــارکت بــا بخش 

خصوصی اقدام نمایند.
مجــاز  را  دولــت  نماینــدگان،  همچنیــن   .۷
دارایی هــای  تملــک  طرحهــای  گــذاری  وا بــه 
ســرمایه ای تا ســقف 1۰هــزار میلیــارد تومان به 
که براســاس بند 2 این  کردند  بانکهــای دولتی 
تبصــره بانــک موظف اســت پــروژه مــورد نظر را 
کثر طی ســه ســال از زمان بهره بــرداری به  حدا

گذار نمایند. بخش خصوصی یا تعاونی وا

بودجــه  در  می گــردد  مالحظــه  همانطوریکــه 
مصــوب مجلــس، بودجــه طرحهــای عمرانــی 
کاهــش داشــته ولــی بــا دادن مجوزهایــی بــه 
بخشــهای غیردولتــی امیدواری هایــی بــه این 

بخش داده اند.
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و  ایــران در طــی ســال 1393 منبــع  ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
منشــاء بســیاری از فعالیتهــا و تالشــهای صنفــی بــوده اســت. جلســات 
کمیســیونهای نه گانه انجمن به منظور رهیافتهای اجرایی برای  هفتگی 
که   برون رفت از مســائل پیش روی شــرکتهای عضو سندیکا نیز برگزار شد 
کامل بــا برنامه هــای هیأت مدیره ســندیکا و در  اقــدام آنهــا در همپوشــی 

گام با آن بوده است.  گام به  ارتباط 
گذشته ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران فعالیتهای  در طی ســال 
صنفــی و حرفــه ای خویــش را بــا شــتاب بیشــتری تــداوم بخشــید و برای 
بررســی و برون رفت از مشــکالت مبتالبه، مکاتبات بســیاری با ســازمانها 
صنعــت  حــوزه  ســاز  و  ســاخت  امــور  ذینفعــان  و  ذیربــط  نهادهــای  و 

ساختمان سازی انجام داد. 
حفــظ ارتبــاط بــا شــرکتهای عضــو از اولویتهای هیــات مدیره ســندیکای 
شــرکتهای ســاختمانی بــوده و بــه همیــن منظــور در دیــداری نــوروزی، 
میزبــان مدیــران شــرکتهای عضــو و همــکاران خــود در دیگر تشــکلها بود 
که  کــه ایــن جلســه روز شــنبه 3۰ فروردین ماه برگزار شــد. در این مراســم 
کنشــگران عرصــه ســازندگی  هــدف اصلــی آن تجدیــد دیــدار مدیــران و 
بــود،	مهنــدس	منوچهــر	ملکیانی	فــر،	مهنــدس	جــواد	خوانســاری،	و	
مهندس	بهمن	دادمان به تشریح مشکالت و مسائل مبتالبه شرکتهای 
گرفته برای حل این  ساختمانی و راه سازی پرداختند و تالشهای صورت 

مشکالت برشمردند. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه ســندیکا در 21 تیر 1393 برگزار شد و در آن 
کســوت صنعت احداث یعنی	مهنــدس	محمد	عطاردیان،	 از ســه پیش 
مهنــدس	جــواد	خوانســاری،	و	مهنــدس	محمدعلــی	پورشــیرازی	بــه 

خاطر تالشهای آنها در جهت اعتالی جایگاه صنف تقدیر و تشکر شد.
طــی ســال 1393 مهنــدس بهمــن دادمــان دبیــر بیســت و دومیــن دوره 
هیــات مدیره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران به عنــوان یکی از 
اعضای شورای عالی فنی انتخاب شد و از همین رو دریچه جدیدی برای 
گشــوده شــد. ســندیکا با هدایت  تعامل بیشــتر بخش خصوصی و دولت 
کارهای اجرایی فراوانی در جهت تحقق اهداف خود انجام  هیات مدیره 

که به پاره ای از آنها اشاره می شود. داد 

اهم کارهای اجرایی انجام شده
 توسط هیات مدیره سندیکا

کمیسیونهای  هیات مدیره سندیکای شــرکتهای ساختمانی با همراهی 
کارهــای زیــادی را در جهت تحقــق اهداف  تخصصــی و پرســنل ســندیکا 

ح زیر است:  که اهم آنها به شر خود انجام داده است 
-فعالیت در راستای حضور اعضای این سندیکا در اتاق بازرگانی ایران 

- جلســه هیــات مدیــره با محوریــت موضوعهــای مبتالبــه روز و با حضور 

کارشناسان و همصنفان از جمله:
• روز 31 خــرداد مــاه هیــات مدیــره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی با 

نمایندگان انجمن راهسازی ایران جلسه داشت.
•  26 مهرمــاه هیــات مدیــره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی بررســی 

کار خود قرار داد.  شرایط عمومی پیمان را در دستور 
• اعضــای هیات مدیره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی در جلســه روز 
3 آبــان خــود به بررســی مــاده 3۷ شــرایط عمومــی پیمان ویرایش شــده 

پرداخت
• جلســه هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی با حضور اعضای 

شورای عالی برگزار شد 
• حضــور مهنــدس تاجگــردون در ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی و 
کارشناســان  اســتقبال ایشــان از ارائــه نظــرات اعضــای هیــات مدیــره و 
گفتگوهای  کشــور  که در این دیدار پیرامون بودجه ســال 1394  ســندیکا 

کارشناسی به عمل آمد.
کمیسیون اقتصاد با دستور جلسه LC ریالی و با   • جلسه هیات مدیره و 

حضور مهندس صدرهاشمی نژاد و دکتر رحیمی دانش برگزار شد
• 16 آذر جلســه فوق العاده ای با دعوت هیات مدیره ســندیکا و با حضور 
اعضــای شــورای عالی و مدیران شــرکتهای فعال و قدیمی در ســندیکای 
که با تمرکز بر شــناخت  شــرکتهای ســاختمانی برگزار شــد. در این جلســه 
محدودیتهــا و تجمیــع نیروهــا جهــت اســتفاده از فرصتهای موجــود برپا 
شــده بــود، هیــات مدیــره از شــرکتهای عضو خواســت در جهــت توانمند 
کــردن علمــی، و مالــی ســندیکای خــود قــدم بردارنــد. ایــن پیشــنهاد بــا 

استقبال حاضران در جلسه مواجه شد. 
•  و .....

- نامه نــگاری هیات مدیره با نهادهــا و ارگانهای دولتی و خصوصی برای 
پی گیری خواسته اعضای سندیکا

- برگزاری نشست  های مختلف در سندیکا از جمله:
گــزارش هیــات دولت  • نشســت »بررســی و تحلیــل نقــاط ضعــف و قوت 
کارهای غیرتورمی« ، با حضور صاحبنظران  درباره خروج از رکود با ســاز و 
تشکلهای فنی و مهندسی در سندیکای شرکتهای ساختمانی برگزار شد.  
در این جلســه دکتر	مســعود	نیلی،	مهندس	صدرهاشمی	نژاد،	مهندس	
 پارســا،	و	مهندس	دولتشاهی	در	حضور	مهندس	منوچهر	ملکیانی	فر،

 و با حضور دیگر اعضای سندیکا  به بیان نظرات خود پرداختند.
که به  کارآفرینان توســعه گرا در ســندیکا  کانون  •  برگــزاری اولیــن نشســت 

کانون برگزار شد منظور آشنائی اعضا و انجمنهای مرتبط با اهداف این 
••  و....

-  شــرکت اعضای هیات مدیره ســندیکا در نشستها و همایشهای بیرون 
از سندیکا از جمله:

کارنامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
 در سالی که گذشت
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•  سخنرانی مهندس ملکیانی فر در همایش بررسی مسائل و چالش های 
مالیــات پیمانــکاران  و  بیمــه  تشــخیص صالحیــت ، مجریــان ذیصــالح ، 
انجمن اســتان تهران در نیروگاه برق آلســتوم و به میزبانی انجمن صنفی 
کارفرمایی پیمانکاران و شــرکت های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی 

استان تهران 
• شــرکت در اولیــن همایــش ملــی ســازندگان و تولیدکننــدگان حرفــه ای 

مسکن و ساختمان )سازنده پاسخگو(،
• مشــارکت در مراسم یادبود استاد آرک مگردیچیان در دانشگاه صنعتی 
کــه مهندس جــواد خوانســاری از طرف ســندیکای شــرکتهای  کبیــر  امیــر 

ساختمانی در آن حضور داشتند و سخنرانی مبسوطی ارائه دادند
کشور با نام  • اولین نشست سیاست ها و برنامه های آب و محیط زیست 
که 6  آبان، در محل  کشور«   » سیاستها و برنامه های آب و محیط زیست 

اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. 
•  و....

کالســهای آموزشــی در ســندیکا از جمله: همایش  - برگزاری همایشــها و 
گفتــار( توســط شــرکت ایده هــای نواندیــش  HSE )عملیاتــی از رفتــار تــا 

شایگان، و ...
- شرکت در نمایشگاههای مختلف از جمله:

• ششــمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان و تجهیزات و فناوریهای 
که روزهای ســوم تا ششــم آبــان ماه با  نویــن صنعتــی ســازی ســاختمان 
حضور بیش از 1۵۰ شرکت داخلی در مصلی بزرگ امام خمینی )ره ( تهران 

برگزار شد.  
• شــرکت در همایش و نمایشــگاه تجاری و اقتصادی صنعت ســاختمان 

کشور 
•  و...

گزارش کمیسیون انتشارات در سال 93
در سال 1393 کمیسیون انتشارات با حضور اعضای کمیسیون انتشارات 
خ جمالــی، محمــد علی  متشــکل از آقایــان مهندســان: علــی ورزنــده، فــر
پورشــیرازی، مجتبی  ضرابــی، محمود  مصطفــی زاده، جهانگیر عصر آزاد  
و دکتر  غالمرضا علیزاده جلسات خود را به طور مستمر روزهای شنبه هر 
هفته به منظور بررســی مقاله ها، مطالب و برنامه ریزی در جهت برگزاری 
میزگردها و نشستهای صنفی و تولید مطالب برای ماهنامه پیام آبادگران 
کمیســیون در ســال 1393 می توان  داشــته اســت. از اهم فعالیتهای این 

موارد زیر را برشمرد:
گزارش خبــری برای  1ـ شــرکت در همایشــها و ســمینارها بــه منظــور تهیــه 
گردهمایی  کارگر، ســالمت و رفاه اجتماعــی،  ماهنامــه از جملــه همایش  
مدیران ماشــین آالت شرکتهای عمرانی در اردیبهشت، همایش سه روزه 
کنفرانــس ملی  آمایــش ســرزمین در جامعــه مهندســان مشــاور)خرداد(، 
کنفرانس ملی بتن ایران  کار در دانشگاه تهران، ششمین  ســازه های فضا
و دوازدهمیــن همایــش روز بتن )مهرماه(، همایش ســاالنه انبوه ســازان 
ایران همزمان با روز جهانی اســکان بشــر، مراســم بزرگداشــت استاد آرک 
کبیــر، همایــش شناســنامه فنــی  مگردیچیــان در دانشــگاه صنعتــی امیــر 
ملکــی ســاختمان )آذر(، هفدهمیــن همایش ســاالنه بتــن و زلزله ، اولین 
همایــش ملــی ســازندگان و تولیدکنندگان حرفه ای مســکن و ســاختمان 

)ســازنده پاســخگو(، چهاردهمین همایش سیاســت های توسعه مسکن 
کســب  اولیــن همایــش صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و  ایــران،  در 
گردهمایــی  اولیــن  )آذر(،  بین المللــی  بازارهــای  در  فرصت هــای شــغلی 
خیریــن راه و ترابــری ) دی مــاه(، نهمیــن همایــش بین المللــی مدیریــت 
کنفرانس  کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، اولین  ســبز و هشــتیمن 
بلندمرتبه ســازی، همایــش ملی مهندســی ســازه ایران، همایش بررســی 
مســائل و چالش هــای تشــخیص صالحیــت ، مجریــان ذیصــالح ، بیمــه و 
کنفرانسهای  مالیات پیمانکاران انجمن استان تهران، و دیگر همایشها و 

کشور. صنعت احداث در سراسر 
2- حضور در نشســت هیأت مدیره و مدیران ارشــد شــرکتهای عضو برای 

گزارش خبری تهیه 
3- تایپ، غلط گیری، اصالح، ویرایش ادبی، فنی مقاالت رسیده

گهی از شرکتهای درون سازمانی و برون سازمانی  ج آ 4- بازاریابی برای در
بــرای افزایــش درآمدزایــی ماهنامه و پیگیــری وصول بدهی هــای معوقه 

اعضا
۵- مصاحبه با حرفه مندان صنعت احداث 

ج مقاالت اعضای عضو انجمن و مقاالت دریافت شده  6- در
ج سرمقاالت و مقاالتی با موضوعهای مبتالبه روز  ۷- در

ج نامه هــا و مکاتبــات مهم ســندیکا با نهادهــای و ارگانهای دولتی و  - در
غیردولتی

- و....

گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد در سال 93
ک،  کمیســیون اقتصــاد در ســال93 بــا ترکیــب آقایــان مهندســان: ســما
گلســرخی، عزیــزی، مصطفــی زاده، شــیخ بهائــی، ظاهــری،  مســعودی، 
ســبوخی، ذکائــی، ســیدین، دکتــر علــی زاده و تکلــی طی 1۷ جلســه برگزار 

شد. 
کمیســیون اقتصاد مطابق با اساســنامه سندیکا از بدو تشکیل فعالیتها و 
اقدامات خوبی را در راســتای سیاســتهای هیات مدیره و حل مشــکالت 
کمیســیون  گــزارش مختصــری از فعالیتهای  کــه این  اعضــا اقــدام نمــوده 
کامل این اقدامات  گزارش  اقتصاد در ســال 93 را باســتحضار می رســاند. 

گردیده است: در ماهنامه آبادگران بطور متوالی منتشر 
1-کمیسیون در ابتدای سال با تهیه تقویم جلسات، برنامه های یکساله 
کارهای خود را بــه دبیر محترم اعالم  و بلنــد مــدت و موضوعات و دســتور 

نمود.
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی با موضــوع تعامل  2- نامــه 
کمیسیون برای حضور  مشترک با انجمن ها بررسی و با معرفی نمایندگان 

در جلسات اقدام نمود.
3ـ بررسی پیش نویس تفاهم نامه با بانک خاورمیانه جهت استفاده اعضا 

از تسهیالت و خدمات بانکی مورد بررسی قرارگرفت.
کار از جملــه اقدامــات  کســب و  4ـ بررســی قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
بــه  مــواد  ارجاعــات  کــه نظــرات و پیشــنهادات خــود و  بــود  کمیســیون 

گزارش نمود. کمیسیونهای دیگر را مورد اقدام قرار داد و به دبیر محترم 
ح شد و مواردی مانند  کمیسیون مطر ۵ـ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در 
کمیت  رســیدگی بــه اصل 44 قانون اساســی، اقتصــاد آب، بهــره وری، حا
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قانــون، افزایــش ســرمایه اجتماعــی، نقدینگــی و شــبه پــول، مالیــات به 
گــزارش این  ح شــد، بررســی و  عنــوان موضوعــات مهــم و پیش نیــاز مطر

گردید. بررسی به هیات مدیره محترم سندیکا اقدام 
در  کــه  بــود  موضوعاتــی  از  بانکــی  ضمانتنامه هــای  ضبــط  بررســی  6ـ 
ک  که در ضبــط ضمانتنامه ها بایســتی مال ح و مواردی  کمیســیون مطــر
گیرد ســه شــرط مهم الف: تبیین ذی نفع  گیرد تا اقدام ضبط انجام  قرار 
مضمون لــه در قراردادهــا ب: احــراز هویــت و اصالت مضمون له از ســوی 
بانــک ج: ضبط غیرقانونی و غیرموجه بایســتی برای ضبط کننده جریمه 

گردید. گزارش  ح و به دبیر محترم  کمیسیون مطر داشته باشد، در 
کمیســیون اقتصــاد بــه همایــش اوراق  ۷ـ معرفــی نماینــدگان ســندیکا و 
صکــوک و تامیــن مالــی از طریق  صکوک در اتاق تهران و بحث  و بررســی 

کمیسیون اقدام شد. این موضوع در 
کمیسیون در جلسات خود در مورد محورهای نشست خود با بانکها  8ـ 

موارد ذیل را جهت پیگیری  مصوب نمود:
که ناشی از   8-1 اســتمهال وام های سررسید شده مربوط به پیمانکاران 

کارفرمایان بوده است . عدم پرداخت از سوی 
8-2 عدم دریافت جریمه های تسهیالت  پرداختی

کارمــزد ضمانتنامه هــا و تســهیل  وثائــق بــر اســاس پــروژه  8-3 تقلیــل 
تضمین

8-4 تقلیل سود تسهیالت متناسب با ایجاد اشتغال
8-۵ افزایــش ســهم  تامیــن مالــی پروژه هــا نســبت بــه ســایر بخشــهای 

اقتصادی
8-6 به رســمیت شــناختن اعتبار در حســاب جاری پیمانــکاران )اعتبار 

در حساب(
کشــور" مورد  9ـ "الیحــه رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــا نظــام مالی 
گزارش  کمیســیون بــه هیات مدیره محتــرم  گرفت و نظرات  بررســی قــرار 

گردید.
کشور و بررسی الیحه  1۰-  بررسی پیش نویس الیحه برنامه ششم توسعه 
کارشناسان اقتصادی  بودجه 94 با حضور اعضای محترم هیات مدیره و 

گردید. مدعو در جلسه انجام و نظرات به اتاق بازرگانی ایران ارائه 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس  گشــایش LC ریالی به  11- پیشــنهاد 
گــزارش در ماهنامــه پیام آبادگران منتشــر  کامل این نشســت و  کــه متــن 

گردید.
کمیسیون قوانین جهت بررسی  ماده ۷6  12- تشکیل جلسه مشترک با 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و استفاده از ظرفیتهای قانونی این 
کمیته ای جهت استفاده از این ظرفیت تشکیل  ماده صورت پذیرفت و 
کمیســیونها موارد و موضوعات مربــوط به قوانین و  گردید  گردیــد و مقــرر 
کمیته مزبور  بخشنامه در قالب ماده ۷6 را جهت بررسی و تکمیل آن به 

ارجاع نمایند. 
جملــه  از  معمــول  مطابــق  اعضــا  مکاتبــات  و  ســواالت  بــه  پاســخ   -13

کمیسیون در طول سال بود. فعالیتهای 
کــه وقت خــود را به  کمیســیون  در پایــان ضمــن تشــکر از اعضــاء محتــرم 
حضــور در جلســات اختصــاص دادنــد، امیــد آن داریــم توانســته باشــیم  
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و با حمایــت هیات مدیــره و دبیر محترم 
کمیسیون جهت استفاده همکاران و اعضای  سندیکا اقداماتی به سهم 

صنف داشته باشیم. 

کمیسیون عضویت و پی گیری 
کمیســیون عضویت بــا حضور اعضاء خود آقایان	مهندس	پور	شــیرازی،	
و	مهنــدس	ضرابــی  در طول ســال 93 درخواســتهای  مهنــدس	تاهبــاز
بــرای عضویــت در ســندیکای شــرکتهای  کمیســیون   بــه  ارجــاع شــده 
ســاختمانی  ایــران را بررســی نمــود و شــرکتهای ذیــل پــس از بررســی در 
کمیســیون ،عضویتشــان توســط هیــات مدیــره محتــرم مــورد تاییــد و 

گرفت. تصویب قرار 

گزارش کمیسیون حقوقی 
کمیســیون حقوقــی مطابــق بــا اساســنامه ســندیکا و بــه منظــور تقویــت 
تــوان حقوقی و قراردادی اعضا محترم در مواجه با مشــکالت  و ابهامات 
گردیــد. بــا توجه به  در رابطــه بــا قوانیــن بویــژه قوانیــن مدنــی، تشــکیل 
ح  کمیســیون پس از تهیــه مرامنامه و تعیین شــر ضــررورت تشــکیل این 
کمیســیون حقوقی  وظایــف خود، پــس از تصویب هیات مدیره محترم، 
پورشــیرازی،  بهائــی،  شــیخ  مهندســین  آقایــان  ترکیــب  بــا  درســال93 
جمالی، ورزنده، ســجادی نائینی و دکتر بطحائی  و تکلی 11جلســه برگزار 
کار خود داشــته و اقداماتــی نیز بعمل  نمــود. و مــوارد ذیــل را در دســتور 
کننــده نیــز از راهنماییهــا و مشــاوره حقوقــی   آورده و شــرکتهای مراجعــه 

ح ذیل تقدیم می گردد: که اهم اقدامات بشر بهره برده اند 
کــه بصــورت یــک هفتــه در میــان  کمیســیون  1- تصویــب برنامه هــای 

دوشنبه ها از ساعت 11-12می باشد.
2- عضویــت آقــای دکتــر بطحائی بعنــوان وکیل و مشــاور حقوقی در این 

کمیسیون مورد تصویب واقع شد.
3- تهیــه مقــاالت مربوط به عادالنه بودن شــرایط عمومــی پیمان تهیه 

شد و در نشریه به چاپ رسید 
کارگــری و احضــار مدیران عامــل به مراجــع قضائی از  4- بحــث حــوادث 
کمیســیون تــا حصــول  کمیســیون می باشــدکه  دســتور جلســات فعلــی 

٥ 

 مزبور تهیکم به آن لیتکم و بررس جهت را 76 ماده قالب در بخشنامه و نیقوان به مربو موضوعات و موارد ونهایسیکم
   .ندینما ارجاع

  .بود سال طول در ونیسیکم تهایفعال جمله از معمول مطابق اعضا مکاتبات و سواالت به پاسخ 13
 میدار آن دیام دادند، اختصاص جلسات در حضور به را خود وقت که ونیسیکم محترم اعضا از تشکر ضمن انیپا در

 ونیسیکم سهم به اقدامات کایسند محترم ریدب و رهیمد اتیه تیحما با و متعال خداوند از استعانت با  میباش توانسته
   .میباش داشته صنف اعضا و همکاران استفاده جهت

، مهندس تاهباز، مهندس ضراب  در طول سال  کمیسیون عضویت با حضور اعضا خود آقایان مهندس پور شیراز
درخواستها ارجاع شده به کمیسیون  برا عضویت در سندیکا شرکتها ساختمان  ایران را بررس نمود و شرکتها 

 ترم مورد تایید و تصویب قرار گرفت.ذیل پس از بررس در کمیسیون ،عضویتشان توسط هیات مدیره مح
 

  مدیر عامل تاریخ عضویت  نام شرکتردیف 

  دکتر مجید کیان  24033  شرکت پدیده رویا قرن  1
  مهندس ابراهیم  خادم احمد آباد  31033  شرکت وزان  2

  مهندس غالمرضا شیخ  04053  شرکت ساختمان معلم  3

سرمایه گذار  و توسعه  شرکت  4
  عمران  ایثار سبالن

  مهندس  هاد درویش  04053

  مهندس  حبیب  جاللیان  عبد  01063  مهندس ترانشه پل راه شرکت  5

  مهندس  مهندس عباس سخنگو  26073  نصیر عمران آریا شرکت  6

  مهندس  شهرام رضائ  26073  توسعه عمران زاویر شرکت  7

رلوس ماسال  8   مهندس  مصطف عباس زاده منتظر  26073  شرکت پروژه ها اس

  آقا مهندس مهد پاسیار  13103  شرکت صنعت احدا عطاردیان  

هر بستر  10   آقا مهندس اسد عبد پور وسط  20103  شرکت س

کمیسیون حقوق مطابق با اساسنامه سندیکا و بمنظور تقویت توان حقوق و قرارداد اعضا محترم در مواجه با مشکالت  
، تشکیل گردید. با توجه به ضررورت تشکیل این کمیسیون پس از تهیه  ه قوانین مدن و ابهامات در رابطه با قوانین بوی

 آقایانبا ترکیب  3حقوق درسالکمیسیون یب هیات مدیره محترم، مرامنامه و تعیین شرح وظایف خود، پس از تصو
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نتیجه پیگیری می نماید و از نتیجه اعضا را مطلع می نماید.
۵- بررســی پیــش نویــس قانــون جامــع داوری از موضوعــات در دســت 
کمیســیون نظــرات اصالحــی  کــه  کمیســیون حقوقــی می باشــد  بررســی 

برروی این متن داشته و به اتاق بازرگانی ایران اعالم می دارد.
6- بررســی آئین نامــه قانــون اصــالح مــاده 18 اصالحــی قانــون تشــکیل 

کمیسیون می باشد  دادگاههای عمومی و انقالب  از دستور جلسات 
کمیته داوری جهت حل و  ۷- بررسی آئین نامه داوری سندیکا و تقویت 
کمیسیون  فصل اختالفات اعضای سندیکا از دیگر موارد مهم در دستور 

می باشد.
و  کمیســیون  بــه  کننــده  اعضــای مراجعــه  بــه مشــکالت  رســیدگی   -8
راهنمایی هــای الزم جهــت اســتفاد از ظرفیــت های قانون بــرای احقاق 

حقوق خود
امیــد اســت شــرکتهای عضــو با ارائه نظــرات و پیشــنهادات و اســتفاده از 
کمییــون ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات مطلوب یاری  راهنمایی هــای 
کمیســیون صرف  که وقت خود را در  رســانند و در پایــان از همــه عزیزانی 

نمودند تقدیر و تشکر بعمل می آید.

رات  گزارش عملکرد کمیسیون قوانین و مقر
کمیســیون قوانیــن و مقــررات در ســال 93 بــا ترکیــب آقایان مهندســان: 
مســعودی، جمالی، پورشیرازی، شیخ بهائی، وفایی، سادات باریکانی، 
احمدخانــی، میــالدی راد و خانم هــا مهنــدس شــوقی، ورزی، دهقانی و 
کمیســیون  آقای تکلی 21 جلســه برگزار نمود. تعداد حاضران و جلســات 
گــزارش حاضر رئوس  حدود4۵۰نفرســاعت در ســال جــاری بوده اســت. 
کلی  ح  که شــر کمیســیون بوده  اهــم فعالیتهــا و اقدامات انجام شــده در 

اقدامات درگزارشات ماهیانه به استحضاررسیده است.
1- تشخیص صالحیت و رتبه بندی: بررسی آئین نامه تشخیص صالحیت 
و ارائــه نظــرات جهت اصــالح مصوبات وحدت رویه و درخواســت اصالح 
کمیســیون در  کمیســیون بــوده اســت و مصوبات  آئین نامــه از اقدامــات 
کارگروه  گرفت تا در جلسات  کمیســیون و سندیکا قرار  اختیار نمایندگان 

گردد. شورای هماهنگی مورد رسیدگی و پی گیری و اعالم 
کمیســیون قوانین و مقررات از دوره  2 - بررســی شــرایط عمومی پیمان: 
کــه پیگیر آن بــوده و وقت زیادی صــرف نموده  قبــل یکــی از موضوعاتــی 
کمیسیون و نظرات  که نظرات  موضوع شــرایط عمومی پیمان می باشــد 
کمیسیونها بر متن پیش نویس نهایی تهیه شده  اخذ شده اعضا و سایر 
کمیسیون در خصوص پیش  گردید عملکرد  معاونت برنامه ریزی اعمال 

گردید. گزارش  نویس مزبور در سه بخش به هیات مدیره محترم 
کمیســیون مبنی بر اصالحات پیش نویس شــرایط عمومی  الــف: نظرات 

پیمان در قالب یک جدول ارائه شد.
کمیســیون مبنــی بــر حــذف و اضافــات متــن پیشــنهادی  ب: نظــرات 
که در متــن پیش نویس آمــده در یک جدول  مهندســان مشــاور رهشــهر 

مشخص و اعالم شد.
کل  تغییرات  ج: یک متن  شــرایط عمومی پیمان اصالح شــده نهایی با 

گردید.  فوق الذکر  آماده 
معاونــت  مدنظــر  پیمــان  عمومــی  شــرایط  پیش نویــس  ابــالغ  از  پــس 
برنامه ریــزی بــا توجــه بــه عدم اعمــال نظــرات ســندیکا پس از جلســات 

متعــدد، ایــن پیش نویس مورد تایید ســندیکا قرار نگرفت و درخواســت 
اصــالح متــن بــا رویکرد اعمــال نظرات بخــش خصوصی و یا عدم انتشــار 
گزارشات نشریه پیام آبادگران به آن پرداخته شده  که تفصیاًل در  آن بود 

است.
که در  3- بررســی الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده: از موضوعــات مهمــی 
گرفــت بررســی  متــن الیحه مالیــات بر ارزش  کمیســیون قــرار  کار  دســتور 
که توســط ســازمان امور مالیاتی تدوین شــده و بــا نامه وزیر  افــزوده بــود 
که این متن با دقت  امور اقتصاد و دارائی به هیات دولت ارائه شده بود 
فراوان و صرف وقت و با استفاده از نظر مشاور مالی سندیکا مورد بررسی 
قرارگرفــت و اصالحــات پیشــنهادی مدنظــر ســندیکا بهمــراه نامه هــای 
پوششــی خطــاب به وزیــر محتــرم اقتصاد و دارائــی، معاون اول ریاســت 
جمهــوری و رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی و معاونــت مالیــات بــر ارزش 
که  گردیــد و در نامه هم مــوارد مهم  افــزوده و اتــاق بازرگانــی ایران اعــالم 

عبارتند از:
ک تاریــخ و ماخــذ تعلــق مالیــات  1- زمــان  پرداخــت صورتحســاب مــال

محسوب شود.
2- به هیچوجه مالیات صورت حسابهای پیمانکاران مستقیمًا از سوی 

دستگاه های اجرایی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نگردد.
3- زمــان و مهلــت رســیدگی بــه اظهارنامه هــای مودیــان، بــه یــک دوره 

معقول و مقبول  محدود شود.
4- جرائــم بدهی های مربوط به این قانون از زمان قطعیت بدهی تعلق 

پذیرد.
اشــاره شــد و درخواســت  اصــالح  پیش نویــس  الیحه بعمــل آمد )جهت 

ج می گردد( گران در کامل در نشریه پیام آباد  استحضار متن 
گزارش اعضای  ۵- بررسی آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور: با توجه به 
کارگران شــاغل در پروژه های مختلف سالیان  ســندیکا در مورد شــکایت 
کار درخواست بازنشستگی  که با مراجعه به ادارات  گذشــته این شــرکتها 
کار بوده انــد را  کــه در آن مشــغول بــه  زودتــر از موعــد بخاطــر مشــاغلی 
کار  می نمایند پس از احراز ســخت و زیان آور بودن مشــاغل توســط اداره 
کارفرمایان تشکیل می شود و تبعات آن  که غالبًا بدون حضور نمایندگان 
کارفرمایان )پیمانکاران و شرکتهای عضو سندیکا( موضوع مشاغل  برای 
کمیسیون قوانین و مقررات با دعوت از مشاور بیمه ای  سخت و زیان آور 
گزارش مبســوطی به هیات مدیره محترم  موضوع بحث و بررســی شــد و 
که این موضوع تا حصول نتیجه نهایی در دست پی گیری  گردید  تقدیم 

است و از نتیجه اقدام به اطالع شرکتهای عضو می-رسانیم.
کمیســیون  کمیســیون حقوقــی: موضــوع تشــکیل  6- بررســی تشــکیل 
ح   کمیسیون  قوانین مطر کمیسیون حل اختالف )داوری( در  حقوقی و 
کــه تقریبــًا حاصــل اتفاق نظــر اعضا  کمیســیون را  و جمع بنــدی نظــرات 
که موارد ذیل از دالیل  گردید  گزارش  بوده است به هیات مدیره محترم 

کمیسیون بود. موافقت اعضا برای تشکیل 
کمیسیون حقوقی.   کید به ضرورت جدی ایجاد  الف( تا

کید به ضرورت تقویت و سامان دادن به نهاد حل اختالف موجود  ب( تا
که این امر به تدریج منجر شود  با توجه به اهمیت امر داوری برای اعضا 
کم قضایی و امــکان مرجعیت  بــه وجاهــت آرای صــادره ســندیکا در محا

کارشناسی و مشاوره  در مراجع قضایی. سندیکا در بحث 
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کمیســیون حقوقی و عدم ورود به مســائل  کید به مشــورتی بودن  ج( تا
کمیسیون.   اجرائی برای اعضا و استفاده کنندگان از خدمات این 

کمیســیون  کمیســیون حقوقــی با  د( تصریــح  تمایــز و تفــاوت ماهــوی 
قوانین و مقررات. 

کمیسیون قوانین  ۷- بررســی آئین نامه تضمین برای معامالت دولتی: 
کــه  و مقــررات پیش نویــس آئین نامــه تضمیــن بــرای معامــالت دولتــی 
کمیته فنــی معاونت برنامه ریزی تهیه شــده بود و توســط دبیر  توســط 
گردیده بود را مورد بررسی قرار داد و نظرات  کمیسیون ارجاع  محترم به 

اصالحی خود را تهیه و به معاونت برنامه ریزی ارسال نمود.
جملــه  از  معمــول  مطابــق  اعضــا  مکاتبــات  و  ســواالت  بــه  پاســخ   -8
کمیســیون در طــول ســالجاری بــود. در پایــان از اعضای  فعالیت هــای 
کــه وقت خــود را بــه حضور در  کمیســیون و مشــاوران ارجمنــد  محتــرم 
که با ارائه نظرات  جلســات اختصاص دادند و اعضای محترم ســندیکا 
و راه حل هــا و پیشــنهادات در جهــت انجــام وظایف و امــور محوله ما را 

کمال تشکر و قدردانی را  داریم. همراهی نمودند 

گزارش کمیسیون  فنی در سال 1393
کمیســیون فنــی، بررســی و شــناخت نیازهــای جامعــه  اهــم اقدامــات 

ح زیر بوده است. پیمانکاری با سرفصلهای به شر
1-	شاخص	های	تعدیل

خ عوامل ، محاسبه شاخصهای تعدیل پیشنهادی  • تهیه اطالعات نر
سندیکا در سه ماهه های سال 1393.

بــا  مقایســه  و  برنامه ریــزی  معاونــت  ابالغــی  شــاخصهای  بررســی    •
و  آب  و  راه   ابنیــه،  رشــته های  در  ســندیکا  پیشــنهادی  شــاخصهای 

مالحظه مغایرتهای ناشی از شرایط پروژه نمونه ودرصدهای وزنی.
• بررســی چگونگــی رونــد تغییــرات شــاخصهای تعدیــل ابالغــی، تهیه 
گزارش جامع از تغییرات ســاالنه و فرآیند ده ســاله با ذکر درصد رشــد در 

رشته های مختلف، با بیان روند تغییر و مقایسه شاخصها.
• در بررســی اختالف شــاخصهای پیشــنهادی ســندیکا با شــاخصهای 
ابالغــی معاونــت برنامه ریــزی ونظــارت راهبــردی مالحظه می گــردد در 
که باعث پائین  شــاخص رشــته ابنیه دســتمزد بیشــترین ســهم را دارد 
بودن شــاخص رشــته ابنیه شده اســت، برخی فصول با سهم دستمزد 
بیشــتر و قیمــت پائیــن نیــروی انســانی ایجاد اختــالف نموده اســت، و 

نهایتًا اختالف ناشی از موارد زیر است.
• سهم تأثیرپذیری  نیروی انسانی در آنالیزها 

کارگر • قیمت پایه دستمزد 
• ســهم تأثیر دســتمزد نیروی انســانی در شــاخصهای ســه ماهه ها )به 
که ایجاد اشکال در شاخصها می نماید. ترتیب %۷۰، %8۰، %9۰ ،%1۰۰( 

2-	فهرستهای	بها
- انتشــار فهرســتهای بهــای چهارگانــه پیشــنهادی ســندیکا در ســال 

1393 )ابنیه، راه و باند فرودگاه، سدسازی و آبیاری و زهکشی(
کلیــات، ســرفصلها و ردیفهــای فهرســت بهای ابنیــه و اضافه  - بررســی 
نمــودن ردیفهــای جدیــد بــه فهرســت بهــا و شــناخت نقــاط ضعــف و 

پیشنهاد رفع آن در فهرست بهای سال 1393.

۳-مسکن	مهر
بررســی مســائل و مشکالت قراردادهای مســکن مهر و پیشنهاد اصالح 

خ با راهکارهای قراردادی و قوانین موجود. نر

4-شرایط	عمومی	پیمان
معاونــت  بازنگــری  دســت  در  پیمــان  عمومــی  شــرایط  مــواد  بررســی 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی و انعکاس موارد بررســی شــده در نشریه 

سندیکا.
5-	ضرایب	منطقه	ای

گــزارش جامــع در نحوه  اقــدام جهــت احیــاء ضرایــب منطقــه ای، تهیه 
خ پایه، تهیه فرمهای اطالعاتی  بررســی، توجیه و اســتدالل اعمال به نر
مربوط به بررسی تا مرحله تولید ضرایب منطقه ای با تجمیع پارامترها، 

وزن دهی و امتیازبندی بر اساس روشهای آماری با مکانیزم منطقی.
6-	نشریه	پیام	آبادگران

همکاری جهت تقویت بار فنی نشریه پیام آبادگران.
6-استاندارد	مصالح

حضور نمایندگان در جلسات استاندارد مصالح.
8-	پرسش	اعضا

اظهارنظر در برخی موضوع ها و پرســش های اعضا در خصوص مســائل 
فنی و قراردادی.

9-	بررسی	شرایط	قیمت	های	پیشنهادی	در	مناقصه
بررسی اختالف در قیمتهای پیشنهادی در مناقصه و اختالف ناشی از 

کشورهای اروپایی. کشور چین و  خ ساعتی ماشین آالت نمایندگی  نر
1۰-	ضریب	باالسری

بررســی ضریب باالســری قراردادهــای منعقده از طریق ترک تشــریفات 
ج در پیوست سه فهرست بها  مناقصه و مقایسه هزینه های اقالم مندر
کارگاه،  کار و مستمر  و در قالب هزینه های باالســری عمومی،  باالســری 
در هر مورد مربوطه به مناقصه و ترک تشریفات مناقصه و نتایج بررسی 
اینکه، موارد هزینه یکســان اســت و اختالف اندک مربوط به عدم تهیه 
که تأثیر قابل توجهی در  گردید  اســناد مناقصه و برگزاری مناقصه اعالم 

هزینه های باالسری ندارد.
11-	آئین	نامه	تشخیص	صالحیت

بررسی آئین نامه تشخیص صالحیت و پیشنهاد  ملحوظ نمودن موارد 
زیر:

کاری و توان مالی باشد. - عمده محوریت روی مدیران، سابقه 
- نحوه بروزرسانی سرمایه مشخص شود.

کــه  - معیــار تجربــه وارد بخشــنامه شــود بایــد ضوابطــی تدویــن شــود 
کار می کنند رتبه بگیرند. که  پیمانکارانی 

که  - آئین نامــه بــه صورت وضعیت مرتبط شــود نــه به اظهارنامــه، زیرا 
پیمانکار صورت وضعیت دارد ولی نمی تواند پول بگیرد.

گیرد. - عملکرد پیمانکار با بیش از سه سال، مبنای محاسبه قرار 
- هیأت مدیره ثابت امتیاز بهتری دارد. 

- تراز مالی، شاخص باشد.  
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نهادهای مرتبط
شــورای	عالــی	ســندیکا	- شــورای عالــی ســندیکا در دوره بیســت و دوم 
هیــات  بــا  همفکــری  و  کاربــردی   پیشــنهادهای  جهــت  مدیــره  هیــات 
انصــاری، محمدرضــا  مهندســان  آقایــان  حضــور  بــا  ســندیکا   مدیــره 
 ســید محمد صدر هاشــمی نژاد، محمدعطاردیان، نــادر عطائی، علیرضا 
ناصر معدلی و منوچهر نوروزی تشــکیل شــد و در سالجاری 11جلسه برگزار 
نمود و نظریه ها و پیشنهادهای زیرکه به اختصار بیان می گردد را تصویب 
کــه: »شــورایعالی ســندیکای  ح اعــالم  نمــود و در بیانیــه شــورا بدیــن شــر
شــرکتهای ســاختمانی ایــران بــرای ارتقــای جایــگاه صنف و تحقــق اتحاد 
همــه ســازمانهای ســندیکایی صنعــت ســاختمان در جهت ایفــای نقش 

کوشید.« بیشتر برای انجام مسئولیتهای صنفی و ملی خواهد 
ارایــه  و  عالــی  شــورای  وظایــف  ح  شــر و  وبیانیه هــا  برنامه هــا  1-تنظیــم 

کاربردی و همفکری با هیات مدیره سندیکا  پیشنهادهای 
گردیــد شــورایعالی بــه عنوان اتــاق فکــر وارد اقدامــات اجرائی  2- مصــوب 

نگردد 
3- نشســت بــا نمایندگان شــرکت تعاونــی و ایجاد تفاهــم و همدلی و ارائه 
کید به  راهــکار مناســب برای تجدید انتخابــات و رفع مشــکالت و توصیه ا

همکاری و تفاهم هر چه بیشتر به جهت ارتقای جایگاه
4- پیشــنهاد حضــور موثر ســندیکا و اعضا در اتاق بازرگانــی ایران و ترغیب 

به عضویت اعضا
کردن صنوف و تشکلهای  کید شورای عالی برای متشکل  ۵-پیشنهاد و تا

صنعت ساختمان 
6-موضوع بررسی پروژه های نیمه تمام از بحث های شورای عالی است 

که در دست بررسی می باشد.
۷-نشســت مشــترک بــا هیــات مدیــره ســندیکا و بررســی مســائل و موارد 

صنف 
کتــاب »نماد ماندگاری«  ج در  8-تهیــه و اعالم پیام شــورای عالی برای در

سندیکا 
کار افرینان توسعه گرا  کانون  9- بحث و بررسی در خصوص تشکیل 

1۰-پیشــنهاد و پیگیری اجرای برنامه در صداو ســیما با حضور شــرکتها  و 
با نظارت سندیکا

رسته آب
پــس از انتخابــات هیــأت رئیســه جدیــد رســته آب ســندیکای شــرکتهای 
ســاختمانی در تاریــخ 93/3/2۵، اولیــن جلســه هیــأت رئیســه در تاریــخ 
کلیــه اعضــاء و جناب آقــای مهندس دادمــان، دبیر  93/4/1۷ بــا حضــور 
محترم ســندیکا، تشــکیل شــد و از آن تاریخ تا به حال مجموعًا 18 جلســه 

هیأت رئیسه رسته برگزار شده است.
موارد و موضوعات ذیل طی این 18 جلسه مورد بررسی، اقدام و پیگیری 

گرفته است: قرار 
- بررسی و مطالعه برنامه استراتژیک سندیکا به منظور تعیین سرفصلهای 

مرتبط با رسته آب برای لحاظ نمودن در برنامه اجرائی.
- برگــزاری جلســات با معاونتهــای مرتبط در وزارت نیرو بــه منظور معرفی 
هیأت رئیســه، اعالم مواضع با اهمیــت بخش خصوصی و دریافت نظرات 

معاونتها.

• جلســه بــا آقــای مهنــدس دائمــی، معاونــت محتــرم برنامه ریــزی و امور 
اقتصادی وزیر نیرو در تاریخ 93/6/۵

• جلســه با آقای مهندس میدانی، معاونت محترم، آب و آبفای وزیر نیرو 
در تاریخ 93/6/۵

کوتاه مدت پیشــنهادی رســته با اعمال موارد اســتخراج  - تدویــن برنامه 
شــده از برنامــه اســتراتژیك ســندیکا، جلســات برگــزار شــده بــا معاونتهای 

وزارت نیرو و نقطه نظرات هیئت رئیسه.
کلی برنامه فوق الذکر جهت اعضاء رسته و دریافت بازخورد  - ارسال رئوس 

ایشان به منظور تعیین اولویت در رئوس برنامه پیشنهادی. 
- تعیین 3 محور اصلی بر مبنای آرای اعضاء

1( تقویت تعامل رسته آب با وزارت نیرو
کردن زمینه توزیع عادالنه و منصفانه  2( انجام اقدامات الزم برای فراهم 
اعتبــار تخصیصــی از محل صندوق توســعه ملــی در پروژه هــای مربوط به 

طرحهای آبهای مرزی با هدف مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
کشور با فعال  ج از  کردن زمینه فعالیت شرکتهای سد ساز در خار 3( فراهم 

کمیته مشترک با وزارت نیرو. کردن 
کارگروه های صادرات خدمات  - معرفی نماینده جهت شرکت در جلسات 

فنی و مهندسی، پروژه های BOT، BOO، ... در وزارت نیرو.
کارگروه صــادرات و تعامالت  - معرفــی نماینده جهت شــرکت در جلســات 
که به منظور تعیین اهداف، استراتژی ها و احکام  بین المللی وزارت نیرو 
کشــور  کاال و خدمــات مرتبــط بــا صنعــت آب  مرتبــط بــا توســعه صــادرات 
گزارش خروجی این جلســات توسط وزارت نیرو جهت  گردد.  تشــکیل می 

اعمال در برنامه ۵ ساله ششم توسعه پیشنهاد خواهد شد. 
ح وظائــف و شــرایط احــراز مدیر اجرایی رســته با  - بازنگــری و تدویــن شــر

توجه به نیاز به جذب مدیر اجرایی جدید.
کســب اطالعــات در مــورد وضعیــت بودجــه پروژه هــای آبهــای مــرزی از   -

کارفرمایی. منابع مختلف 
- بررســی و اقــدام در مورد نامه های دریافتی رســته و ارجــاع به اعضاء و یا 

مراجع ذیربط
- پیگیری اقدامات انجام شده در تشکیل فدراسیون صنعت آب ایران.

- پیگیری دریافت حق عضویت های معوقه اعضاء.
از اعضــای رســته، اعضــای جامعــه  بــا دعــوت  افطــار  برگــزاری مراســم    -

مشاورین و دستگاههای مختلف  ارفرمایی.
شــرکت	تضمیــن	شــرکتهای	ســاختمانی	- هیأت مدیــره وقــت انجمــن 
در ســال 1369، بــه منظــور چاره اندیشــی برای رفــع نارســائی ها و مصائب 
مبتالبه و مشکالت پیش روی اعضای جامعه آبادگران در اجرای پرو ژه ها و 
که همگی  در جهت یافتن راهکارهای مناسب عملی و اجرائی نمودن آنها 
کار و اساســنامه نهادهای صرفًا اجتماعــی چون انجمن ها  فراتــر از حیطــه 
می باشــد، اقدام به تاسیس شرکتی برای ارائه خدمات به اعضای انجمن 
شــرکتهای ســاختمانی و دیگر انجمن های تخصصی همســو به نام شرکت 
گــی  نهادهــای اجتماعــی  کــه ویژ تضمیــن شــرکتهای ســاختمانی نمــود، 
کارایــی و اثربخشــی شــرکت  و اقتصــادی را دارا باشــد. بــه منظــور افزایــش 
تضمیــن و مؤسســه های اقمــاری آن بررســی های الزم در ابعاد ســاختاری 
گرفت. در این مهندســی مجدد و مهندســی ارزش  و محتوایــی آن انجــام 
گرفته شــود؛ براســاس  کار  کارکردهای آن به  ســعی شــد نگاهی بیرونــی در 
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این نگرش در پاره ای از مدیریت های اجرایی و فرایندهای آن بازنگری 
کوششهای این  به عمل آمد. الزم به ذکر است این اقدام نافی تالشها و 

مجموعه نبوده است بلکه جنبه تعالی بخش داشته است. 
مـــجمع عمـــومی عـــادی سالیانه شرکت تضمین برای  انتخاب اعضای 
هیــات مدیــره و بازرســان  شـــرکت تضمیـــن شـــرکتهای ســاختمانی2۰ 
محــل  در  شــرکت  ســهامداران  حضــور  بــا   ،1393 ســال  مــاه  خــرداد 
گیری  ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران برگزار شــد. پــس از رای 
مهنــدس ســیروس محســنین، مهنــدس ســیروس پشــوتن، مهنــدس 
علی احســان و مهندس علی آزاد به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره 
منتخــب مجمع انتخاب شــدند. مهندس جواد هــادی پور و مهندس 
هدایــت اهلل نورانی پــور نیــز  بــه عنوان اعضــای علی البدل هیــات مدیره 
منتخــب مجمــع انتخاب شــدند. آقای ســید محمــد باقر تقــی زاده  به 
کاظم عــارف آذر  بــه عنوان  عنــوان عضــو اصلــی هیــات بازرســان، آقای 
عضــو اصلــی هیــات بازرســان و  آقــای عــزت بیاتی بــه عنــوان عضو علی 
البــدل هیــات بازرســان نیز انتخاب شــدند. ضمنــا آقای دکتــر غالمرضا 
علــی زاده مجــددا توســط هیــات مدیــره بــه عنــوان مدیرعامل شــرکت 

تضمین انتخاب شدند.                          

موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث
 موسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احــداث در ابتــدا از پنــج تشــکل؛ 
ســندیکای شرکت های ســاختمانی، ســندیکای شــرکت های پیمانکار 
مشــاور  مهندســان  جامعــه  ایــران،  صنعتــی  تجهیــزات  و  تاسیســاتی 
ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی ایران و انجمن 
گاز و پتروشــیمی تشــکیل  شــرکت های مهندســی و پیمانــکاری نفــت، 
کنفرانــس  ســاله  هــر  برگــزاری  آن  فعالیتهــای  عمده تریــن  از  و  گردیــد 
و  شــرکت ها  توانمندســازی  و  ظرفیت ســازی  مانــدگاری،  بین المللــی 

سازمان های پروژه محور با رویکرد صنعت احداث  است
مجتمــع	آموزشــی	بهاالدیــن	ادب - روز یکشــنبه 21 اردیبهشــت  93 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مجتمع آموزشی بهاءالدین 
ادب در محــل ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی برگــزار شــد تــا دربــاره 

افزایش سرمایه این مجتمع به تبادل نظر بپردازند.
 

کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران
کانون وجود   ارتباط تنگاتنگی بین ســندیکای شرکتهای ساختمانی با 
دارد. عصر روز چهارشنبه 1۷ اردیبهشت نشست مشترکی بین اعضای 
کارفرمایی  کانون عالی انجمن های صنفی  کارشناســان  هیات مدیره و 
کلئوپاتــرا دومبیــا هنــری، مدیــر دپارتمــان  ایــران )کعاصــکا(  و خانــم 
ک( و هیــات همــراه  کار)س.ب.  اســتانداردهای ســازمان بین المللــی 
گردیــد و جلســه بــا موضوعیــت اجــرای مقاوله نامه هــای  ایشــان برگــزار 
کار برگزار  کار بخصوص بحث تبعیض در اشــتغال و  ســازمان بین المللی 
کارگر روز دوشــنبه 8 اردیبهشــت ماه جلســه  گردید. به مناســبت هفته 
کارفرمایی در محل  کارگــری و  مشــترکی بــا حضور نماینــدگان نهادهای 

سندیکای شرکتهای ساختمانی برگزار شد
کار برگــزار  در تیرمــاه یکصــد و ســومین اجــالس ســازمان بیــن المللــی 

کانــون عالی  شــد و جنــاب آقــای مهنــدس محمــد عطاردیــان دبیــرکل 
 Substitute بعنــوان  نیــز  ایــران  کارفرمایــی  صنفــی  هــای  انجمــن    

)عضو جانشین( هیات مدیره آن سازمان انتخاب شدند. 
 (IOE( کارفرمایی 1۵ مهر برنت. اچ. ویلتون دبیرکل سازمان بین المللی 
کارفرمایی ایــران )کعاصکا(  کانون عالی انجمن هــای صنفی  به دعــوت 
کارفرمایی شــناخته شــده  و  بــه منظــور تحکیــم روابط با ســازمان های 
بین المللی و تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بین الملل طی 
کرد.  آقای ویلتون بعد از ظهر روز  کشــورمان بازدید  ســفری ســه روزه از 
کعاصکا،  سه شــنبه و بعد از نشســت صمیمانه با اعضای هیأت مدیره 
که در  کارفرمایی بخــش خصوصی  در همایــش نمایندگان  تشــکل های 
ســندیکای شرکتهای ســاختمانی برگزار شــد حضور یافت و ضمن ایراد 

سخنرانی به سؤال های حاضران پاسخ داد.
کارگاه آموزشــی دو روزه توانمند ســازی تشکل های  کعاصکا 18 و 19 آذر  
کارفرمایی با موضوع »حکمرانی، ارتباط اقناعی، رویکرد اســتراتژیک به 
کارفرمایی با حضور آقای آرنوت  مدیریت، و درآمدســازی در تشــکلهای 
کارفرمایی مرکز آمــوزش ســازمان بین المللی  کاســنر )مدیــر بخــش  دی 
کا  گوتابا داســانایا کار مســتقر در  توریــن )ACT EMPT( ایتالیــا  و آقــای  
کارفرمایی در دفتــر منطقه ای جنوب  کارشــناس ارشــد فعالیت هــای   (

کرد. کار مستقر در دهلی نو( برگزار  آسیای سازمان بین المللی 

سخن پایانی
کاهش و رفع مشکالت فراروی شرکتهای  امید آن داریم دوره جدید را با 
گســترده ســازندگی و  کنیم و تالشــگران  مجــری پروژه هــای عمرانی آغاز 
گردنه های  کــه بی هر ادعایــی در بیابانهای توان فرســا و  کشــور  آبادانی 
گران افــزا بــه آفرینــش ســامانه های تمدنــی و ســازه های  دشــواری های 
کشــور  مدنی می پردازند با آرامش بیشــتری در توســعه زیرســاخت های 

طرحی نو در اندازند.
گذشــت تعــدادی از  که  گفــت، در دوره ای  ولــی بــا دریــغ و تاســف بایــد 
کشــور به  مدیران ارشــد شــرکت های عضــو انجمن و جامعه مهندســی 
گرچه آثــار ذهن وقاد و اندیشــه نقاد آنهــا در جای  دیــار باقــی شــتافتند 
کوشــش آنها را به شــهادت  جای میهن عزیزمان یادگار ماندگار تالش و 
ایســتاده اند ولی از دســت دادن این ســرمایه های عظیــم دانش فنی و 
کشور بود، بی شک بر دولتمردان  مهندســی خسران بزرگی برای منافع 
کاســتن از فشــار عصبی و اســترس های دیوان ســاالری  فــرض اســت با 
کــم بــر روند امور فرایندهای پیمانکاری این ســرمایه های ســترگ را  حا
که  کننــد. باید متذکر شــویم در ســالی  کشــور حفظ  بــرای رشــد و ترقــی 
گذشــت، تعــدادی از مدیــران ارشــد شــرکت های عضــو بســتگانی را از 
که برای درگذشتگان آمرزش ابدی  گرامی خود از دست دادند  خانواده 
و برای بازماندگان از خداوند منان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم 
چــون احتمــال دارد نــام پاره ای از عزیزان از قلــم بیافتد بدین منظور با 
عــرض پــوزش و برای جلوگیری از این تغافل، از ذکر اســامی یکایک آنها 
چشم پوشی می کنیم برای آنها نیز سال جدید را با موفقیت و شادکامی 

و تحقق آرزوها از پروردگار بزرگ مسئلت می نماییم.   
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در ایــران روز پنجــم اســفندماه، ســالروز تولــد خواجه نصیرالدین طوســی، 
گرامیداشــت این روز در ســندیکای  روز مهنــدس نامگــذاری شــده اســت. 
شرکتهای ساختمانی با حضور مدیران شرکتهای عضو و روسای جامعه ها 
کلیپهــای  و تشــکلهای مهندســی 9 اســفند برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
متعددی از پروژه های شــاخص شــرکتهای عضو پخش شد و ضمن اجرای 
گرامیداشــت از پیشکســوتان  موســیقی زنــده با اهدای لوح و تندیس های 

صنعت احداث تقدیر به عمل آمد.
کرد:	روز مهندس را به  مهندس	ملکیانی	فر	در	ابتدای	این	جلسه	عنوان	
شــما مهندسان و متخصصان عرصه ســازندگی مملکت تبریک می گوییم. 
گذاشتید،  گنجهای بسیاری را برای مردم به جا  که با رنجهای فراوان  شما 
که در بخش پیمانکاری علم را با عمل به هم آمیختید.  شــما مهندســانی 
که باعث شدید میهن عزیزمان در بحث احداث خصوصا  شما مهندسانی 
عمــران بــه خوداتکایــی برســد. شــما مهندســان، پرچمدار جامعــه مدرن 
که  ایــران و عامالن رفاه جامعه هســتید و  بســیاری افــراد، از صنایع رفاهی 

شما ایجاد می کنید بهره مند می شوند. 
کــه صنعــت احــداث لوکوموتیــو صنعــت و  وی افــزود: واقعیــت ایــن اســت 
که به اشتباه در تقویم روز مهندسی  اشتغال است. مناسبت روز مهندس 
کشور  ذکر شــده، فرصتی مناســبی برای تجلیل از پیشکســوتان مهندســی 
کــه  کــه هــم وظیفــه ملــی خــود را انجــام داده باشــیم و هــم چنــان  اســت 
پیشینیان ما نیز برای ما الگوساز بوده اند ما نیز مسیر را به همکاران جوان 
کرده تعدادی از پیشکسوتان  خود نشــان دهیم. امروز از فرصت اســتفاده 

خود را مورد تقدیر قرار می دهیم. 
وی به تشــریح آنچه باعث شــد ۵ اســفند روز مهندس نام بگیرد پرداخت 
ح شــد  کــه قانــون نظام مهندســی ســاختمان مطر گفــت: از ســال 13۷2  و 
که روزی به نام روز مهندس نام گذاری شــود  ح بود  همواره این بحث مطر
کــه باالخــره ایــن امــر در دوران آقای مهنــدس غرضی تحقق یافــت. زندگی 

کســی به عنــوان روز  افــراد مختلــف بررســی شــد تا معلــوم شــود زادروز چه 
که تولد خواجه نصیرالدین  که باالخره ۵ اســفند  مهندس نامگذاری شــود 
گرفت.  خواجه نصیرین الدین  طوســی اســت مورد تائید وزارت ارشــاد قرار 
که در جمادی االولی سال ۵9۷ در  طوسی ریاضی دان و اخترشناسی است 
که از فضالی زمان خود بود، تحصیالت  طوس به دنیا آمد و با هدایت پدر 
خویــش را آغــاز و از محضــر عارفانــی چــون عطــار بهره بــرد. وی حــدود 19۰ 

گذاشته است.  کتاب و رساله از خود به جا 
که به نجوم عالقه  این دانشمند شدیدا مورد توجه دانشمندان غربی بود، 
که وی  داشــتند، در بررســی آثار ایشان دانشمندان روسی متوجه شده اند 
کرده  کشــف این قاره مشــخص  مختصــات قــاره آمریــکا را 2۰۰ ســال قبل از 
کتابهای او در این  کــرد و  ح  بــود. وی مثلثــات را به عنــوان علم جدید مطر
بــاب در قرن 16 به فرانســه ترجمه شــد. وی معتقد به حــرکات ذرات نور و 
حرکت تموّجی نور بوده اســت. وفات این دانشــمند بزرگ در 18 ذیحجه– 

کاظمین دفن شده است. 6۷2هجری شمسی بوده و در حرم 
کرد: در حال حاضر یک دهانه آتشفشانی  مهندس ملکیانی فر خاطرنشان 
کــره جنوبی ماه به نــام خواجه نصیرالدین طوســی کیلومتــری در نیــم   6۰ 
 نام گذاری شده است. دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران و رصدخانه 
شاماخی در جمهوری آذربایجان نیز به نام او نامگذاری شده اند. در سال 
گوگل، به مناســبت 812امین سالگرد تولد خواجه  2۰13 پایگاه جســتجوگر 
که در این  گذاشــت  نصیرالدین طوســی، تصویری از وی در وبســایت خود 
کنش هایی را در  که وا کید شــده بود  عکس بر تبار ایرانی    این دانشــمند تأ

کشورهایی عربی درپی داشت.
کــرد: نگاهــی به زندگــی وی نشــان می دهد  مهنــدس ملکیانی فــر  تصریــح 
گذران زندگی به علت همزمانی با حمله مغول برای وی دشوار بوده است. 
وی در زمــان حملــه مغــول به ایــران، نزد ناصرالدین، محتشــم قهســتان، 
کارهــای علمــی خویش مشــغول شــد. در همیــن زمان اخــالق ناصری  بــه 

تقدیر از پیشکسوتان صنعت احداث



پیامآبادگران
بهمنواسفند1393شماره328 22

را نوشــت. پــس از مدتــی بــه نــزد اســماعیلیان در قلعه 
که عقاید وی با آنان  کرد، در شرایطی  الموت نقل مکان 
کتابهای  متفاوت بود و از ظلم و ســتم اســماعیلیان در 
کوی مغول  کرده اســت. اما پس از یــورش هال خــود یاد 
کو خواجه  و پایــان یافتن فرمانروایی اســماعیلیان، هال
نصیرالدین را مشــاور و وزیر خود ســاخت. وی به نوعی 
کاتالیــزور حملــه مغــول بــه خلیفــه عباســی مســتعصم 
کــه در بغــداد خونریزی زیــادی می کند. در هر  می شــود 
کمتریــن صدمات  که باعث شــد  حــال وی وزیــری بود 
از ناحیــه مغولهــا بــه مملکت وارد شــود. روحش شــاد.  
مجددا روز مهندس را خدمت همه شــما ســروران عزیز 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم. 
مهنــدس	بهمــن	دادمــان	دبیــر	ســندیکا	نیــز	ضمــن	
گفــت: روز مهندس را خدمت  خیرمقــدم	بــه	حاضران	
کشــور بخصوص تمام  تمامــی تالشــگران عرصه آبادانی 
نخبگان و پیشکسوتان و بزرگان حاضر تبریک می گویم 
و بــرای همــه  آنهــا آرزوی ســالمتی و توفیــق روزافــزون 
دارم. مهندســی و مهندس ماندن در این روزگار بســیار 
ســخت اســت؛ در حالیکــه شــرایط محیــط آبادگــری هر 
روز بســته تر و امکانــات الزم هــر روز محدودتــر می شــود 
گرچه این  بقــای در حرفــه بــه مخاطــره افتــاده اســت. ا
ســختی ممکــن اســت با شــرایط ابتــدای تالش بــزرگان 
مــا در ســالهای دور قابل مقایســه نباشــد ولــی می توان 
گرفــت آبادگــری همواره بــا رنج و ســختی همراه  نتیجــه 
بوده اســت. ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی در طی 
گذشته شاهدی بر تالشــهای بزرگ مردان  هفتاد ســال 
که مراســم امروز در نکوداشت تعدادی  این عرصه بوده 
از آنان برگزار می شود. سندیکای شرکتهای ساختمانی 
در تمامــی ســالهای عمــر خود به عنــوان مجمع مؤثری 
کار و تســهیل در امور محیط  کســب و  در بهبــود فضای 
کــرده و طــی بیســت و دو دوره بــا  حرفــه نقش آفرینــی 

هیأت مدیره هــای منتخــب ایــن چــراغ را روشــن نگــه 
داشــته اســت. تمامــی هیأت مدیره هــای منتخــب بــر 
کــرده و  کــه پیشکسوتانشــان ایجــاد  مبنــای زمینــه ای 
کرده انــد، وجود خود  الگــوی فعالیــت صنفی را ترســیم 
را وقف تالش رایگان و تمام عیار و مســتمر در راه ارتقاء 
بــه  نموده انــد.  کار  و  کســب  محیــط  بهبــود  و  صنفــی 
مــوازات افزایــش تنگناهای ســالیان اخیر، ســندیکا نیز 
تالشــهای خود را شــدت بخشــیده و تحت راهبردهای 
کار  و  کســب  محیــط  مســتمر  بهبــود  همچــون  اصلــی 
اعضــا از طریــق ایجاد تعامل با قوای ســه گانه و در رأس 
آنهــا دولــت و نهادهــای اصلــی نظــام و نیــز تقویــت  و 
همبســتگی صنفــی و حرفــه ای و ایجــاد انســجام بیــن 
اعضــاء در دو وجــه بیرونــی و درونــی بــه وظایــف اصلی 

خود عمل می نماید.
در ایــن راســتا و در طی دوره بیســت و دوم، محورهای 
زیــر بــه عنــوان تحقــق اهــداف فــوق قابــل برشــمردن 

هستند:
1. تعامــل بــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی از طریق 
و  فوق الذکــر  ســازمان  بــه  اعضــا  مشــکالت  انعــکاس 
پی گیری دریافت پاسخ. در این زمینه، تدوین دو جلد 
که  کتــاب پرســش و پاســخ تحــت ســرفصلهای مختلف 
گردآوری پرسشهای اعضا و پاسخهای سازمان  حاصل 
کــه جلــد اول آن  گذشــته اســت  مدیریــت در ســالهای 
بــا محوریــت شــرایط عمومــی پیمــان چــاپ و منتشــر 
کتــاب  تحت  گردیــد و امــروز افتخــار داریــم از جلــد دوم 
کتابها برای  عنــوان »فهرســت بها« رونمایی  کنیم. ایــن 
کتــاب مرجــع می توانــد  شــرکتهای مختلــف بــه عنــوان 
راهنمای عمل در حل مشــکالت قــراردادی پیش آمده 
باشــد و استناد به پاسخهای ارائه شده توسط سازمان 
اتــالف  از  جلوگیــری  منشــاء  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
وقــت و نیز پاســخهای غیرمســتند و متضــاد نیز خواهد 
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کتــاب جلــد اول  بــود. جهــت مزیــد اطــالع یک نســخه 
حضــور  تقدیــم  ورود  ابتــدای  هدیــه،  بســته های  در 
کلیه ســروران شــده اســت و جلــد دوم نیــز بالفاصله در 

گرفت. دسترس همگان قرار خواهد 
2-بــه مــوازات این امــر تــالش در ارتقاء وحــدت درونی 
کلّیــت ســندیکا بــه عنــوان محــور  و انسجام بخشــی بــه 
راهبردی دیگر مدنظر بوده اســت و در این راه در اولین 
گام و بــرای اولیــن بــار پروژه هــای اجــرا شــده شــاخص 
گذشته به عنوان  توســط اعضای سندیکا طی سالهای 
کتاب »نماد ماندگاری« گردآوری شده و به زودی عرضه 
که  خواهد شــد. مجموعــه تصاویر پروژه های شــاخص 
بخشــی از آنان برای اولین بار توســط شــرکتهای ایرانی 
کنــار هــم عظمــت تالشــهای  احــداث شــده اســت در 
کشــور را نمایانگر است.  مردان بی ادعا و خدمتگزار این 
از افتخــارات ســندیکا را عرضــه  گوشــه ای  کتــاب  ایــن 
که به عنوان بخشــی از رزومه ملی می تواند در  مــی دارد 
کار مخصوصًا در شرایط  کسب و  گشایش فضای  جهت 
احتمالی آتی و در زمینه روی آوردن ســرمایه خارجی به 

کشور مؤثر باشد. 
کنــار این موارد ســندیکا در حــل معضالت عمده ای  در 
که به اختصار می توان از آنها چنین  نام برد: فعال بوده 

- اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده
- اصــالح قانــون و بخشــنامه اجرائی مشــاغل ســخت و 

زیان آور
رفــع  پی گیــری  و  پیمــان  عمومــی  شــرایط  اصــالح   -

مشکالت موجود در پیش نویس تهیه شده 
- ارائه مســتمر اطالعــات مرتبط با قیمتها، و اصالحات 

الزم برای فهرست بهای پایه
- اطالعات مرتبط با تعدیلهای دوره ای

گردآوری و تدوین فرمول برآورد ضرایب منطقه ای  -
- تهیــه و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی بــرای آئین نامــه 

رتبه بندی و تشخیص صالحیت
- بررســی قانون بودجه ســنواتی و ارائه پیشنهادات در 

کمیسیون بودجه مجلس این زمینه به 
- پی گیری مستمر مطالبات پیمانکاران از دستگاه های 

اجرائی
ایــن همــه بــه پشــتوانه اعضــای محترمــی انجام شــده 
کــه در همــه شــرایط همیار ســندیکا بــوده و ما را   اســت 
کمــک و همراهــی بهره مند نموده انــد، و ادامه آن در  از 
کــه باعث ایجاد ســندیکا  جریــان اســت و همــان دلیلی 
گذشــته شــده اســت، یعنــی یگانگــی و  در هفتــاد ســال 

انسجام اعضا،  بقای آن را نیز موجب خواهد شد.

در	ادامــه	مهنــدس	صدرهاشــمی	نژاد	عضــو	شــورای	
کارآفرینــان	 کانــون	 موسســان	 از	 و	 ســندیکا	 عالــی	
توســعه	گرا		بــا	بیــان	اینکــه	آخریــن	اقــدام	مهندســی	

خواجــه	نصیرالدیــن	طوســی	ارائــه	شــیوه	ای	بــرای	از	
بیــن	بــردن	خلیفه	عباســی	بــود،		افزود:   بزرگداشــت 
مهنــدس  آقــای  مهنــدس،  روز  عنــوان  بــه  را  روز  ایــن 
ملکیانی فــر  جــا انداختند. از ســخنان ایشــان برمی آید 
خواجــه نصیرالدین طوســی اوضاع نابســامانی داشــته 
کتاب می نوشــت و  اســت ولی بــا وجود مشــکالت زیــاد 
کنــد و در  کوخــان مغــول ارتبــاط برقــرار  توانســت بــا هال
چنان شــرایطی ســازندگی فکر و اندیشــه را پیشــه خود 

کند. اما ما مهندسان امروزی چه می کنیم؟
گرفتار یک مشــکل بزرگ روانی و فرهنگی شــده ایم و  ما 
که بتوانیم  گرفتار این نوع نگرش باشــیم بعید اســت  تا 
کنیــم. خواجه  نقشــی در حــد یک دهم ایشــان هم ایفا 
مهندســی  و  اجتماعــی  بعــد  در  طوســی  نصیرالدیــن 
گرچه  فعالیت داشــته اســت، ما نیز در بعد مهندســی. ا
ســرآمد مهندســی دنیا نیســتیم ولی مهندســان ایرانی 
کارهــای ارزشــمند زیــادی انجــام داده انــد. امــا در بعــد 
کاری در خــور شایســته توســط مهندســان  اجتماعــی 

انجام نشده است.
وی افــزود: ســندیکا عمــر ۷۰ ســاله دارد و توانســته در 
کنــد. اما  ســیاه ترین روزهــا هــم زنــده بمانــد و پایداری 
آیــا بــا همین منطــق و روال می تــوان ادامه داد. شــاهد 
گذشــته همه راهها بســته شده  بودید چگونه در دولت 
بودند و شرکتها برای حل مشکالت خود  با ناامیدی به 
که دولت  ادارات دولتــی رفــت و آمد می کردند. اما حاال 
حاضر، جویای نظرات ما هســت، برای تعامل با دولتی 
گام موثری  که داوطلبانه خواهان همراهی ماســت چه 
و  امیدوارنــد ســندیکاها  افــراد  برداشــته ایم؟ بســیاری 
کننــد و هدایت امور  تشــکلها بــه عنــوان اتاق فکر عمــل 
گانه  را به دســت بگیرند اما اقــدام جزیره ای و تفکر جدا
که بر مبنای مشــکالت ویژه خود آنها اســت راهساز  آنها 

نیست. 
مــا  مملکــت  در  افــزود:  صدرهاشــمی نژاد  مهنــدس 
موضــوع سیاســت چنــدان منطبق بــر الگوهــای معتبر 
بــه  مربــوط  اصــال  سیاســی  کار  اینکــه  ضمــن  نیســت، 
ج از حوزه  فعــاالن اقتصادی نیســت. ما می توانیم خــار
سیاســت و بــا تجمیــع نظــرات همــه فعــاالن اقتصادی 
راهکاری ارائه دهیم و برای عملی شــدن آن بکوشــیم. 
کارآفرینان توســعه گرا  کانــون  که  بــا همین طرز فکــر بود 
گرفت.  به عنوان مرکز اندیشــه و تحلیل و جمع بندی پا
کننده  کانون تضادی با ســندیکاها ندارد و تکمیل  این 
فعالیت آنهاســت. ســندیکاها برای حل مســائل صنف 
کلی تر  کانــون به مســائل و مشــکالت  اقــدام می کننــد و 
مجمــوع صنــوف می پردازد. ایــن یک تمرین متشــکل 
گفت  شــدن بهتــر بــرای همه مــا اســت. البته می تــوان 
کانــون برخواســته از پایــگاه مهندســان اســت و صنوف 
کارآفرین بودن،  دیگــر هــم می توانند بــه آن بپیوندنــد. 
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داشــتن فعالیت ســالم و پرداخت حق عضویت شرط 
کانون اســت. رشــد این ســازمان چهره  حضور در این 
بــه چهــره و از طریق معرفی افزاد قابــل اعتماد خواهد 

بود. 
کانون ارتباطی به  گفــت:  وی دربــاره اتــاق بازرگانی نیز 
اتــاق نــدارد. لزوم پیوســتن به اتــاق بازرگانــی مبحثی 
ح بوده و الزم اســت  گذشــته مطر که از ۵ ســال  اســت 
مهندســان به آن توجه داشــته باشــند. اتاق بازرگانی 
کارت دارنــد بلکــه  کــه  کســانی نیســت  فقــط مختــص 
کار هستند می توانند  کســب و  که دارای  کســانی  همه 
کشــورها شــرکتها بــه  عضــو اتــاق باشــند. در خیلــی از 
محض تاســیس و به طور خودکار عضو اتاق می شــوند 
کــه شــرایطی مهیا شــده و اتــاق می توانــد نقش  حــاال 
پارلمان بخش خصوصی را داشــته باشــد شــرکتها هم 
کانون نیز  باید موضوع عضویت اتاق را جدی بگیرند. 
گرفته و لیســتی برای  عضویــت در ایــن اتــاق را جــدی 

انتخابات اتاق ارائه داده است. 

مهنــدس	محمدرضــا	انصــاری	رئیــس	هیــات	مدیره	
انجمــن	صــدور	خدمات	فنی	و	مهندســی	نیــز	عنوان	
کار ستوده ای بود مخصوصا  کرد: تقدیر از پیشکسوتان 
کــه نــه تنهــا در  اینکــه ایــن اتفــاق در جامعــه ای افتــاد 
آن از پیمانــکاران تقدیــر نمی شــود بلکــه آنــان را مــورد 
بی مهــری قــرار می دهند. الزم اســت از آقــای مهندس 
کــه ایــده حضــور در  کنــم  صدرهاشــمی نژاد نیــز تشــکر 
کردند. و معتقد  اتــاق بازرگانــی را بــه طور جدی دنبــال 
بودند اتاق برای فعالیت همه فعاالن بخش خصوصی 
که خود  اســت. در پاســخ به آقای مهندس عطایی نیز 
را شایســته تقدیــر ندانســتند بایــد بگویــم بــه نظــر من 
کاری نســبی اســت و همواره تــالش برای  کار ســازندگی 

ساختن باغی در شوره زار قابل تقدیر است.
وی افــزود: در زمینــه مهندســی رشــد قابــل توجهــی 
داریم و این رشــد موجب تعامل بهتر با دنیا می شــود. 
حــدود 6۰۰ میلیــارد دالر در ســال، توســط ایرانی هــا 
بیــرون از ایران مدیریت می شــود. مهندســی در ایران 
کشور استعداد  ک این  ۵ هزار سال سابقه دارد و از خا
ســبز می شود اما باید دید طی چه اتفاقی تجمیع این 
اســتعدادها مقدور نمی شــود؟ چرا شــرکتهای شــما با 
این همه دردسر مواجه هستند. بعد از جنگ جهانی 
دوم ســرمایه نســبتًا برابری وارد آمریکای التین و اروپا 
شــد ولــی در برابــر پیشــرفت قابــل توجــه اروپــا، بعد از 
۷۰ ســال هنــوز 4۰ درصد برخــی پایتختهــای آمریکای 
که  التیــن حالــت زاغــه دارد. دلیــل این امر این اســت 
در اروپــا دولــت و بخش خصوصی ســر جــای خود قرار 
گرفتند و رابطه این دو به درســتی تعریف شــد. تفاوت 
دوم مربوط به ســطح توسعه سازمانی این دو منطقه 

است. 
کــرد: در ایــران نیــز بــرای  مهنــدس انصــاری تصریــح 
کار قرار  کار بایــد یک شــرکت خارجی باالی ســر  انجــام 
کــه در نتیجــه ســطح توســعه یافتگــی شــرکتها  گیــرد 
پاییــن نگه داشــته می شــود. در چنیــن فضایی جای 
کجاســت؟ به  کجاســت؟ جای تشــکلها  اتاق بازرگانی 
دلیــل تنگناهــای بــه وجــود آمده دولــت به مــا رجوع 
کرده اســت و باید از این فرصت اســتفاده شــود. البته 
کمک دولت بسترســازی مناســب  کــه اتاق به  همیــن 
را بــرای فعالیت بخــش خصوصی و توســعه اقتصادی 
که  کافی اســت. البتــه در آینــده نزدیک  فراهــم نمایــد 
آمیزش اقتصادی بین ایران و جهان به وجود خواهد 
آمد اتاق بازرگانی می تواند در هدایت سرمایه ها نقش 

مدیریتی داشته باشد. 

هیأت	مدیــره	 ریاســت	 رامینــه،	 هرمــزد	 مهنــدس	
جامعه	مهندسان	مشاور	ایران	نیز	گفت:	مهندسان 
کار  که با هم  مشاور و پیمانکاران سالیان زیادی است 
می کننــد. به یاد دارم روزگاری یــک هیات ترکیه ای به 
کــه آنها درباره  دفتــر ما آمــد. اما لیســت توانمندهایی 
خود برمی شــمردند در ســطح توانمنــدی پیمانکاران 
دست دوم ما هم نبود. من به عنوان مهندس مشاور 
که در ایران انجام می شــود  کارهایی  کیفیت  معتقدم 
کمتر از جاهای دیگر نیســت و مهندسان ما باید برای 
خود ارزش بیشــتری قائل شــوند. متاســفانه طی سه 
کــه بتوانیم در  کافی نداشــته ایم  گذشــته اتحــاد  دهــه 

سایه آن توانمندی واقعی خود را نشان دهیم. 
از همــه  افــزود: الزم می دانــم در همیــن جلســه  وی 
در  کنــم  دعــوت  مهندســی  جامعــه  و  پیمانــکاران 
کــه اردیبهشــت 1394 در  کنفرانــس ســاالنه فیدیــک 
ایران برگزار می شــود شــرکت فعال داشــته باشــند چرا 
که امیدوارم این همایش امکان تعامل و همکاریهای 

کند.  کشورهای همجوار فراهم  زیادی را در 
گــروه	هنــری  بعــد	از	اجــرای	زنــده	موســیقی	توســط	
متشــکل از رشــید وطن دوســت خواننــده اپــرا، رضــا 
رضــوی خواننده و آهنگســاز ایرانی و مهــدی محققی 
و  تقدیــر  لوحهــای  اهــدای  فالمنکــو،  گیتــار  نوازنــده 
تندیســهای یادبود بــه بزرگان صنعت احداث توســط 
جامعــه  مدیریــت  شــورای  رئیــس  رامینــه  مهنــدس 
مهندسان مشاور، مهندس محمدرضا انصاری رئیس 
هیات مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، 
مهنــدس ملکیانی فــر رئیــس هیــات مدیره ســندیکا و 
گرفت  مهنــدس بهمن دادمان دبیر ســندیکا صــورت 
کوتاه از  کــه تعدادی از این پیشکســوتان طی بیاناتــی 

کردند. گرامیداشت تشکر  برگزاری این 
تقدیرشده ها عبارت بودند از :
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1-	مهنــدس	علــی	آزاد	مدیرعامل	شــرکت	فرعی	راه:	
گرامیداشــت  لــوح و تندیــس  ایشــان پــس از دریافــت 

کردند: ح زیر ایراد  کوتاه به شر بیاناتی 
»ســندیکا حاصــل پایمــردی و عشــق بزرگمــردان زیــادی 
مهنــدس  اعلــم،  مهنــدس  چــون  بزرگمردانــی  اســت. 
کــه مایه افتخار و  جفــرودی و مهنــدس حاجی اصغرزاده 
مباهات ما هستند و در چنین روزی باید از آنها یاد کرد.«

 
2-	مهندس	علی	احسان	مدیرعامل	شرکت	وزوا

۳-	مهندس	صادق	ادیب	سمیعی	مدیرعامل	شرکت	پرهام

مدیــره	 هیــات	 رئیــس	 ناصربابــازاده	 مهنــدس	 	-4
شرکت	ماهدشت	

مدیرعـــــــــــــامل	 درودیانــی	 مهــــــــــدی	 مهنــدس	 	-5
شــرکت	شوشــه	نیــز	پــس	از	دریافــت	لــوح	و	تندیــس	
گفتنــد:  گرفتنــد	و	 گرامیداشــت،	پشــت	تریبــون	قــرار	
»طــی دورانی بنده نســبت بــه فعالیت تشــکلها ناامید 
کلی  بودم اما امروز بســیار خوشــحالم از اینکه با اجماع 

در مسیری مشترک جلو می رویم.«

6-	مهندس	طهماســب	رضوی	رئیــس	هیات	مدیره	
دریافت	کننــدگان	 از	 کــه	 نیــز	 جنــوب	 تهــران	 شــرکت	
تندیــس	و	لــوح	تقدیــر	بودنــد	ســخنانی	به	شــرح	زیر	

کردند: بیان	
گذشــته به طور شــبانه روزی و پیوســته  »مــن طــی ۵۵ 
کار خــالف یــا نادرســتی در حــق  کنــون  کار می کنــم و تا
کــه  ســالی  گرچــه  ا نــداده ام.  انجــام  خــود  همــکاران 
کارکنان  کارمندان،  گذشــت سال شرمساری ما در برابر 
که ســال 94 ســال خوبی برای  و بانکهــا بــود. امیدوارم 

پیمانکاران باشد و سالی بدتر از امسال را نبینیم.«

۷-	مهندس	عبداهلل	سرشار	مدیرعامل	شرکت	بانه

8-	مهندس	نادر	عطایی	رئیس	هیات	مدیره	شرکت	
جهانپــارس	نیــز	بــا	دریافت	لــوح	تقدیــر	و	تندیس	به	
گفتنــد:	»به نظر من  پشــت	میزخطابــه	رفتند	و	چنین	
گردش  که چرا شرکتهای ما  باید به این ســوال اساســی 
کالن و ماندگاری الزم را ندارند پاســخ داده شود.  مالی 
بنده شخصا خود را شایسته تقدیر نمی دانم مخصوصا 
گــردش مالــی شــرکت خــود را بــا شــرکتهای نــه  وقتــی 
چندان بزرگ خارجی مقایسه می کنم. به نظر من عدم 
گرچه  که ا موفقیت شرکتهای ایرانی به این دلیل است 
که ایران را می سازند اما هیچگاه  این شــرکتها هســتند 

نتوانســته اند آثــار وجــودی تالشــهای ســخت و دشــوار 
کار ســازندگی را بــه توده مــردم بگویند و به آنها در مورد 
کاری انجــام می دهند اطالع رســانی نمایند  اینکــه چه 
بلکــه همواره ســعی در شناســاندن خود بــه دولتهایی 
کمتر از  عمر شرکتها است.«  گاه عمر آنها  که  نموده اند 
9-	مهنــدس	ســید	محســن	مقــدس	زاده	مدیرعامل	
شــرکت	بتــن	شــانتیه	نیــز	ضمــن	تشــکر	از	لــوح	تقدیر	
گفتنــد: »الزم می دانــم یــادی از مهنــدس  و	تندیــس	
که  کــه همیشــه پی گیــر بودند  بهاءالدیــن ادب نمایــم 

چگونه می توانند بیشتر در خدمت سندیکا باشند.«

کبــر	مقیمــی	آذری	رئیــس	هیات	 1۰-	مهنــدس	علــی	ا
مدیــره	شــرکت	ژیــان	نیــز	بــا	تشــکر	از	لــوح	تقدیــر	و	
کنــون در حــدود  گفتنــد:	»از ســال 133۷ تــا  تندیــس	
11۰ پــروژه در اقصــا نقــاط ایران انجــام داده ام و ۵ دوره 
بــوده ام. شــرکت مــا  در هیــات مدیــره ســندیکا عضــو 

کرده است.« تکنولوژی بتن غلطکی را وارد ایران 

مدیرعامــل مـــــــــــــــــنصوری	 ایــرج	 مـــــــــــــهندس	 	-11 
	ام.ک.	بتــن: »از اینکه جزو افراد تقدیر شــده ســندیکا 
هســتم خرســندم و الزم می دانــم از مهندس حامی به 
کنــم. وی به ما آموخت  عنوان الگویی از شــجاعت یاد 
که قبال توســط فرد دیگری  کار مهندســی  کــه انجام هر 

انجام شده برای ما نیز مقدور است. «

12-	مهنــدس	منوچهر	نــوروزی	رئیس	هیــات	مدیره	
تابلیه	

1۳-	مهندس	علیرضا	ناصرمعدلی	مدیرعامل	شــرکت	
پرلیت	با	تشکر	از	برگزاری	این	مراسم	گفتند:	»سالهاست 
کردن اقتصاد ما حرکت  کــه اغلب نیروها در جهت دولتی 
کم برضد بخش خصوصی بوده تا جایی  کرده اند و جو حا
کار شــرکتهای ایرانــی بهتر از  کــه بــا وجــود اینکــه کیفیــت 
کارفرما به شرکت خارجی بیشتر  شــرکتهای خارجی بوده 
که با پایمردی خود  بها داده اســت. هنر ایرانی این است 
سالها در برابر دولتی شدن اقتصاد ایستاده است. امروزه 
نیز الزم اســت در راســتای همین هنرمندی برای فعال تر 

شدن در اتاق بازرگانی اقدام کنیم.« 
پس از پایان مراســم اهدای لوحهــای تقدیر، مهندس 
ملکیانی فــر  با بیان اینکه مهندس ناصرمعدلی همواره 
کــوه دماونــد پشــتیبان  و در شــرایط دشــوار همچــون 
هیات مدیره بوده اســت، افزود: افراد زیادی در همین 
که بــه دلیل  جمــع شایســتگی تقدیــر و تشــکر را دارنــد 
محدودیــت بــه تعــدادی از آنهــا پرداختــه شــد لــذا مــا 
کنیــم و از  تــالش می کنیــم ایــن ســنت حســنه را دنبال 

همه سازندگان مملکت عزیزمان تقدیر نماییم. 
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گــرا در ســندیکای شــرکتهای  کارفرمایــان توســعه  کانــون  اولیــن نشســت 
کالم اهلل مجیــد آغــاز شــد و با اســتقرار  ســاختمانی بــا تــالوت آیاتــی چنــد از 
ک، مهندس صدرهاشــمی نژاد و دکتر  مهندس ملکیانی  فر، مهندس ســما
سلطانی  نیا رسمیت یافت. این نشست به منظور آشنائی اعضا و انجمنهای 

کانون بود و با استقبال قابل توجهی روبرو شد.   مرتبط با اهداف 

در	ابتــدای	این	دیــدار	مهندس	منوچهر	ملکیانی	فــر	رئیس	هیات	مدیره	
ســندیکای	شــرکتهای	ســاختمانی	ایران	با	عــرض	ســالم	و	خیرمقدم	به	
کشــور	 کارآفرینــان	 کــه	عمدتــا	فرهیختــگان	و	 گرامــی	 حضــار	و	مهمانــان	
گرچه جلسه امروز در سندیکا برگزار می  شود ولی این جلسه  بودند،	گفت:  ا
مربوط به یک صنف مشــخص نیســت. به همین دلیل جلســات بعدی در 
کانون برگزار خواهد شد و امیدواریم آنقدر جذب نیرو  انجمنهای دیگر عضو 

که روزی این جلسات در استادیوم آزادی برگزار شود.  کنیم 
وی ادامه داد: مباحث امروز در جمع دلســوختگان و عاشــقان وطن است. 
که  آیا ما در مســیر توســعه پایــدار حرکت می  کنیم؟  ســوال اصلــی این اســت 
به نظر من ما درســت بر خالف جهت توســعه در حرکت هستیم و نمی  دانم 
جواب نسل آینده را چگونه خواهیم داد. این مسئله از ُبعدی جای تاسف 
که در 8 ســال جنگ تحمیلی همه با هم متحد بودیم و اجازه ندادیم  دارد 
که با تعصب  کند. ما  ک ما را اشغال  دشمن تا بن دندان مسلح وجبی از خا
بســیار در صحنــه حاضــر شــدیم امــا بعــد از دفــع خطر دشــمن خودمــان با 
که ما به دســت خود و با ســکوت جامعه فنی  کردیم؟ آیا بالیی  مملکت چه 
که صدام بر  کشور بر سر شهرهای خود آوردیم بیشتر بود یا بالیی  مهندسی 
کت شدیم و حاال با وجود  کم فروشی هم سا کشور آورد؟ در برابر ترا سر این 
هوای آلوده و ترافیک سنگین، در جهنمی زندگی می  کنیم که اطراف آن پر از 
گل است. بخشی از وظیفه اجتماعی ما اعتراض به همین وضع است. در ۵ 
کید داشتیم  گذشته روی توسعه اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی تا برنامه 
که به توســعه اقتصادی می  انجامد. رسیدن به توسعه  که زنجیره  ای اســت 
که  که باید طی شود. توسعه مانند درختی است  اقتصادی پروسه  ای دارد 

ریشه آن توسعه فرهنگی، تنه آن توسعه اجتماعی، و شاخ و برگ آن توسعه 
که از اجزای مختلفی  کشور مانند درختی است  سیاسی است یعنی توسعه 
تشکیل شده  و ماحصل همه این توسعه  ها توسعه اقتصادی است. توسعه 

کردن این پروسه محقق نخواهد شد.  به هیچ طریق دیگری غیر از طی 

مهندس		ســید	محمد		صدرهاشــمی		نژاد	از	موسســان	کانون	کارآفرینان	
ک شــهدای دفاع مقدس  گفــت:	با ســالم و درود بــه ارواح پا توســعه		گرا	نیــز	
کنونی را نداشــت. این امنیت را مدیون  گر خون آنها نبود ایران امنیت  که ا
کردند تا در این منطقه  که چند سال قبل جان خود را فدا  کســانی هســتیم 
پرجنجال ملتی متحد باشیم. اما ما بعد از آن دوران چه کردیم؟ امروزه ما با 
گریبان  مشکالت صنعت، معیشت، محیط زیست و ترافیک و ... دست به 
کار از کجاســت؟ آیا این امر ناشی از ایرانی بودن ما است؟ در  هســتیم. ایراد 
حالی که مردم ایران در حدود   2۵۰۰ سال پیش بزرگترین امپراطوری جهان 
را داشتند و پیشرفته  ترین لوح حقوق بشر به آنها تعلق داشت.   وی تصریح 
گذشــته بنگریم می  بینیم طی ۵ ســال حکومت ناصرالدین  شــاه  گر به  کرد: ا
که  حتــی یکــی از پدران ما به اعمال او اعتراض نکرد، به جز پســر سرآشــپزی 
که  کردند. اما امروزه هم، در شرایطی  کت  کاشان سا او را هم در حمام فین 
مشــکالت فراوانی در این مملکت وجود دارد نباید بی تفاوت بود. باید تک 

تک ما ایرانی  ها برای آبادانی میهن عزیزمان، آستین ها را باال بزنیم.
کردن  مهندس	صدرهاشمی		نژاد	افزود: امروزه باید به جای جار و جنجال 
کنیم. باید با تمرکز  کنیم و راهکارهایی پیدا  گویی به یکدیگر اندیشه  و ناسزا
کنیم و همه با هم  کثر امکان اتحاد و جمع شــدن، اهدافی را دنبال  بر حدا
پیگیــر آن باشــیم. در واقع بــه جای اظهار نظر درباره همه مســائل از جمله 
که قرار داریم به درســتی  کــه در آن تخصص نداریــم، در جایگاهی  مســائلی 
کنیم. صنایع ما مشکالت زیادی دارند. پیمانکاری ورشکسته شده،  عمل 
کشاورزی با موانع زیادی روبرو است. مثال ساده  ای  دولت بدهکار اســت و 
در این باره مثال مربوط به پسته است. درخت پسته 4۰ سال قبل به دست 
ک آمریکا ۵  کاشته شد و در حال حاضر در هر هکتار از خا ایرانی  ها در آمریکا 

کارآفرینان	توسعه گرا	در	سندیکا کانون	 برگزاری	اولین	نشست	
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برابر ایران پســته تولید می  شــود. باید پرسید چه چیزی در آنجا وجود دارد 
که در ایران موجود نیست؟

کم در تشکیل  عضو هیات مؤسس کانون کارآفرینان توسعه  گرا افزود: فکر حا
کارآفرینان به تنهایی درباره  کدام از  که به جای اینکه هر  کانون آن بود  این 
کانونی ایجاد شود که همه افراد از صنوف مختلف در  مشکالت حرف بزنند 
کرده و آنها را با لحنی قاطع به دولت  آن جمع شــوند، مشــکالت را بررســی 
کننــد. در واقع بــه دولت بگویند راه حل فالن مشــکل این اســت، و  اعــالم 
کردن راه حل  ها باشــد یا با اســتدالل منطقی راه  دولــت متعهد به اجرایی 
که  که وجه تشــابه همه افرادی  کند. از آنجایی  حل  هایــی ارائــه شــده را رد 
کارآفرینان دل در  کارآفرین بودن آنان اســت و ایــن  در ایــن بــاره نظر دارنــد 
کار  کســب و  که بیشــتر به فکر  کارآفرینانی  گــرو توســعه اقتصــادی دارنــد و با 
کارآفرینان توســعه  گرا  کانون  کانون را  خود هســتند تفاوت دارند، اســم این 
کویر دریایی به ارتفاع ۵۰ متر  گــر در  گذاشــتیم.  وی در ادامــه با بیان اینکه ا
کنــد و ما را  درســت شــود می  تواند تغییــر بزرگ اقلیمی در مملکت درســت 
کرد: چه  کوسیســتم دیگــری ببرد، خاطرنشــان  کوسیســتم موجــود به ا از ا
کویر را هم در عناوین مســائل پیش روی  اشــکالی دارد تفکر انتقال دریا به 
کشــور داشته باشــیم؟ شاید سوال شود چگونه چنین چیزی ممکن  امروز 
کــه ما در حــل ابتدایی  ترین مســائل خــود مانده  ایــم؟ به نظر  اســت وقتــی 
من چنین چیزی ممکن اســت و وقتی چیزی به نیاز عمومی تبدیل شــود 
امکان عملی شدن آن بیشتر می  شود. کانون کارآفرینان توسعه گرا با هدف 
کار  تحقق توسعه کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای منافع ملی 

کرده است و در این باره راهبردهایی هم دارد از جمله:  خود را آغاز 
1-توسعه اقتصاد رقابتی چرا که اقتصاد سالم فقط در اقتصاد رقابتی محقق 

گردد. می شود و هر جا تبصره  ای بر علیه آن باشد با فساد مواجه می 
که مردم دنبال  که نیاز اصلی ما این است  کارآفرینی  چرا  2- بسط فرهنگ 

کارآفرینی بروند. خالقیت و 
3-تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه

4-ایجاد فضای امن برای فعالیت بخش خصوصی
۵-ترویــج و تشــویق بخــش خصوصــی برای ایفــای نقش هر چه بیشــتر در 

حوزه مسئولیتهای اجتماعی
6-تالش مستمر در راستای حفظ و بهبود محیط زیست

کارآفرینان مردمــان ضعیفی بودند  گذشــته  وی افزود: متاســفانه چون در 
گرفته ولی  آن را به درستی انجام نداده است و  کارها را دولت بر عهده  این 
کارآفرینان به این سمت و  گر  ما در این زمینه با فقر زیادی روبرو هستیم.  ا
کانون رقیب هیچ  ســو بروند وضعیت آتی ما رو به بهبود خواهد رفت. این 
کردن. امروز نیز  کار آن رفاقت اســت نه رقابت  تشــکیالتی  نیســت در واقع  
کانون تشــکیل شــده،  ج از محیط  که خار شــاهد اولین اجتماعی هســتیم 
که این سندیکای  کانون در سندیکا تشکیل شده است چرا  اولین اجتماع 
که  گروه دیگری هم  کرده است، هر  کانون پیش دستی  قدیمی در دعوت از 
کانون  با طیب خاطر اســتقبال می  کند. تشکیل این  کند،  کانون دعوت  از 
کانون به طور اتفاقی با انتخاب اتاق همزمان شــده اســت. ما تا یک سال و 
کانونی نبودیم اما طی سال جاری با  نیم قبل، در اندیشــه   تشــکیل چنین 
توجه به اقبال دولت به تشکلها، به طور جدی به آن نگاه کردیم. از آنجایی 
که تشــکلهای خصوصــی وظیفه دارند در انتخابات اتاق فعال باشــند پس 
کانون قرار  کار  که در دستور  موضوع اتاق بازرگانی یکی از پروژه هایی است 

کانون با  کانون ارتباطی به اتاق ندارد و در هر حال، این  گرفته اما تشــکیل 
کار خود ادامه  برنامه  های مدون مربوط به خود، در مســیر تعیین شــده به 

خواهد داد.
بنیانگــذار	بانــک	اقتصــاد	نویــن	در	پایان	خاطرنشــان	کرد: بــرای تامین 
کانون دو نــوع حق عضویت بــرای اعضا در نظر  هزینه  هــای مربــوط بــه این 
که حق عضویــت عادی شــامل 2۰۰ هــزار تومــان و حق  گرفتــه شــده اســت 
کانون بســتگی دارد و بدون تعیین  عضویــت دیگــر   بــه همت عالی اعضای 
که  مبلــغ خاصــی اســت. پرداخت این هزینه  هــا از این روی ضروری اســت 

کانون به دست متخصصان خواهد چرخید. 

کــرد: راجــع بــه اتاق  در	تائیــد		ســخنان	وی	مهنــدس	ملکیانی		فــر		اعــالم	
گفت این اتاق  بازرگانــی و نقش آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید 
کلیدی داشــته  گشــایش فضــا بــرای بخش خصوصی  نقشــی  می  توانــد در 
باشــد. بــر اســاس قانون ســال 139۰ اتــاق بازرگانی اختیــارات زیــادی دارد. 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. هر اندازه  رئیس اتاق دبیر شورای 
کارآفرینان بتوانند صندلی  های بیشتری را در اتاق در اختیار داشته باشند 

گرفت. بیشتر در مسیر توسعه قرار خواهند 

گرا		نیز	گفت:	این  کارآفرینان	توسعه	 کانون	 دکتر	سلطانی	نیا،	سخنگوی	
کانون می  تواند بسترســاز فعال  تر شــدن اتاق بازرگانی باشــد. اتاق ایران در 
گیر و باید برای از حاشیه  حال حاضر  مشاور ی خنثی است نه یک تصمیم 
گیرد تا اتاق ســخنگوی بخش  بــه متــن آوردن آن تــالش روزافزونــی صورت 
گرا برنامه منســجم  اقتصادی  کارآفرینان توســعه  کانون  خصوصی باشــد. 
کسب و  برای توســعه بخش خصوصی دارد و با شــعار»مبارزه برای توســعه 
کار سالم« و با راهکارهایی مانند رقابت از طریق ایجاد فضای مطلوب برای 
اقتصاد سالم و ... وارد انتخابات اتاق بازرگانی خواهد شد. باید با هیات 4۰ 
نفره  ای از افراد متنوع در طیفهای مختلف در انتخابات حاضر شویم. سعی 
که از اتاق بلند می شــود تنها صدای فرش و  که صدایی  کنیــم  کاری  داریــم 
که بخش  پســته نباشــد و صدای اقتصاد ایران باشــد. واقعیت این اســت 
که آنها  کارآفرینانی اســت  خصوصی از حرف و شــعار خســته شــده و دنبال 
کل اســبق ســازمان  گرداب فعلی اقتصاد به ســاحل امن ببرد.  معاون  را از 
کارکر دهای مهم اتاق بازرگانی  کرد: با توجه به  توســعه تجارت خاطرنشــان 
کارآفرینان توســعه گرا  کانون  کشــور و نگرش ها و اهــداف  در تحــول اقتصــاد 
می توان ویژگی اعضای هیات نمایندگان را در ســه بخش ســازمانی، ملی و 

بین المللی بر شمرد: 
کاندیداهای	هیات	نمایندگان	اتاق	از	نگاه	ملی ویژگی	های	

1-هدف اصلی آنها از ورود به عرصه مدیریت اتاق،  تحقق توسعه اقتصادی 
کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی باشد.  

کارآمــدی الزم در عرصــه مدیریــت، راهبری و هدایت  2- از تــوان اجرایــی و 
بخــش خصوصی برای ارتقای جایگاه این بخــش در اقتصاد ملی برخوردار 

باشند. 
کشور اهتمام داشته باشند.  کارآفرینی در  3- نسبت به بسط فرهنگ 

4- بــا مبانــی اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی به عنوان محور توســعه آشــنایی 
کوشا باشند.  داشته باشند و برای تبیین و ترویج آن 

۵- آمادگــی الزم بــرای پذیــرش و ایفــای نقــش در حــوزه مســوولیت های 
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اجتماعی داشته باشند.
٦- از وجاهت الزم و حسن شهرت در میان فعاالن اقتصادی برخوردار باشند. 
٧- فعالیت ســالم اقتصادی و پرهیز از رانت خواری سرلوحه فعالیت های 

اقتصادی آنها باشد.  
کشــور را بر منافع شــخصی و  8- منافــع ملــی و مصالــح بخــش خصوصی 

بنگاه اقتصادی خود ترجیح دهند. 
کشــور برخــوردار  ٩- از قــدرت تعامــل بــا قــوای مجریــه، مقننــه و قضاییه 

باشند.
کالن بخــش  ١٠- از تــوان و تجربــه اجرایــی الزم جهــت حــل مشــکالت 
خصوصی از یک ســو و حــل معضالت و موانع ســر راه بنگاه های صنعتی، 

کشاورزی و تجاری نیز برخوردار باشند.  معدنی، 
کاندیداهای هیات نمایندگان اتاق از نگاه ملی بین المللی ویژگی های 

 ١- اهتمام به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی
2- آشــنایی با رویکرد های بین المللــی در عرصه تجارت، صنعت، معدن 

کشاورزی و 
کشور از طریق  کمک به تحقق اهداف سیاسی خارجی و منافع ملی   -٣ 

دیپلماسی اقتصادی و تجاری.
 ٤- تــالش در جهــت انتقــال دانــش فنــی و تجــارت و رویکرد هــای نویــن 

بین المللی در عرصه تولیدوتجارت به بنگاه های اقتصادی کشور. 
۵- داشتن تخصص و سابقه عملیاتی در عرصه صادرات و واردات.

٦- آشنایی با فرآیند  قراردادها و پروتکل های تجاری و اقتصادی.
٧- برخــورداری از تجــارب و ســوابق موفــق در عرصــه تجــارت خارجــی و 

اقتصاد بین المللی.
کره و زبان های خارجی  ٨- آشنایی با حرفه مذا

9- مشــارکت فعــال در هیات هــای تجاری، فنــی و ســرمایه گذاری اعزامی 
کشور. ج از  بخش خصوصی به خار

1۰- تالش در جهت جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش های 
مختلف. 

وی در ادامه ترکیب این هیات 4۰ نفره نمایندگان اتاق را  شامل 16 نفر از 
بخــش بازرگانــی، 14 نفــر از بخش صنعت، 4 نفر از بخــش معدن و 6 نفر از 
بخش کشاورزی دانست و افزود: ترکیب 2۰ نفره دولت نیز تغییراتی داشته 
و شــامل 6 نفــر از بخــش بازرگانــی، 6 نفر از بخش صنعــت، ۵ نفر از بخش 

کشاورزی و 3 نفر از بخش معدن است. 

کانــون	 کــه	آیــا	ایــن	 در	پاســخ	بــه	ســوال	آقــای	مهنــدس	طبیــب	زاده	
مهنــدس	 بگیــرد،	 را	 قانــون	 در	 مجــاز	 تشــکلهای	 جــای	 می		خواهــد	
کانون جای تشکلی  که  ملکیانی		فرد	خاطرنشان	کرد:	هدف این نیست 
کانون توان آن  کدام مشکالت خاص خود را دارند و  بنشیند. تشکلها هر 
گفتگو شود. پس از این  که درباره جزئیات تمام این مسائل وارد  را ندارد 
که  کرد آنچه مهم اســت این اســت  کیــد  پاســخ، مهنــدس طبیــب زاده تا
کارآفرینان توســعه  گرا در تعیین هدف، مســیرها و استراتژی اشتباه  کانون 
کند. وی پیشــنهاد داد معادل انگلیسی  نکند تا مســیر را به درســتی طی 
که دربرگیرنده تعریف  کار برده شود  کانون انتخاب و  به  کارکرد  مناسب با 

کارآفرینان توسعه  گرا« باشد.  دقیق »کانون 

کنونــی اقتصاد ما حاصل  گفت: شــرایط  مهندس	صدرهاشــمی		نژاد	نیز	
کار آنها همین  کار ســازمانها و نهادهــای موجــود اســت، در واقــع حاصــل 
کــه امروزه می  بینیم از این رو درصدد هســتیم طرحی نو دراندازیم.  بــوده 
اصول مربوط به این طرح نو در منشــور آن ذکر شــده است. ما قصد آن را 
کــه جای ارگان یا ســازمانی را بگیریم. چون معتقدیم موسســه  ها  نداریــم 
نباید منحل شــوند بلکه باید به بخش خصوصی منتقل شــوند، در واقع 

که انحصار حذف شود و رقابت شکل بگیرد.  خواهان آنیم 

کرد:  کانون	نیز	یــادآوری	 ک	عضو	هیات	موســس	 کاظم	ســما مهندس	
کالن بپردازنــد. ایــن امــر را  ســندیکاها و تشــکلها نمی  تواننــد بــه اقتصــاد 
که  کــه در اتاق فعال بودیم متوجه شــدیم و به همین دلیل اســت  زمانــی 
کمی می  گــذارد. در حــال حاضر مقرر اســت این  راهبردهــای ســندیکا اثــر 
کالن اقتصادی بپردازد. البته ما هنوز هیچ رکنی از ارکان  کانون به مسائل 
کردن روند تاســیس آن  کانــون را تشــکیل نداده  ایــم و فقــط در حال طــی 
کارآفرینان ساخته خواهد شد.  هستیم. در واقع همه ارکان با حضور شما 

کنفرانــس	بین		المللی	 گلچیــن	دبیــر	چهارمیــن	 مهنــدس	عبدالعظیــم	
گفــت:	در مملکت  صنعــت	احــداث	و	عضــو	هیات	مدیــره	ســندیکا	نیز	
کشــور باشــد  که وجدان بیدار همه تالشــگران اقتصادی  ما جای نهادی 
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کنــد، و به موقع  و بتوانــد بــه جــای ایرادگیری  های نابه جــا به موقع نقد 
کنار ســازمان  که در  هم برنامه بدهد خالی اســت. برای تشــکیل نهادی 
کشــور با شــکلی نویــن افکار بخــش خصوصی را  مدیریــت و برنامه  ریــزی 
کند و ارائه بدهد تحقیق الزم اســت. به نظر من در مقوله توسعه  کالســه 
گانه مطرح  کرد. لذا فکر می  کنم در تمام موارد شــش  باید تدریجی عمل 
شده بحث فرهنگ  سازی مهم است. در واقع برای  بحث  های ذکر شده 

کردن مستقیم آنان است.  قابل تحقق  تر از تالش برای اجرایی 

مهنــدس	محمد	پارســا،	رییس	فدراســیون	صادرات	انــرژی	و	صنایع	
کانون اتاق فکری اســت  کرد: بــه نحوی ایــن  وابســته	نیــز	خاطرنشــان	
کالن مورد بی  توجهی  که در چند ســاله اخیر در محور اقتصاد  که آنچه را 

بوده، مورد توجه قرار دهد. 

مهنــدس	نــادر	عطایــی،	عضــو	شــورای	عالی	ســندیکای	شــرکت	های	
کارآفرینان توســعه  گرا تمــام صنوف را  کانون  کــرد:  ســاختمانی	نیــز	عنوان	
که در اروپــا و آمریکا بــرای انتخاب هیات  کــرد  در بــردارد. البتــه بایــد توجه 
نمایندگان NGO ها انتخابات صورت می  گیرد و افراد بعد از این که بر سر کار 
کارشناس  آمدند برای انجام درست امور دست به استخدام متخصص و 

می  زنند و خود به عنوان ناظر و مدیر فعالیتها را هدایت می  کنند. 

مهندس	ناصرمعدلی	عضو	دیگر		شورای	عالی	سندیکای	شرکت	های	
کانون	 ســاختمانی	نیز	با	بیان	اینکه	باید	تاریخچه	اصلی	تشکیل	این	
گفت: اولین دعوت برای این فعالیت از طرف رئیس  را	مدنظر	قرار	داد،	
که چند بار با لحــن اعتراض  آمیز عنوان  جمهــور تدبیــر و امید بوده اســت 
کت هستید؟ از همین رو  که دارید سا کرد چرا شــما نســبت به وظیفه  ای 
سندیکا به شورای عالی پیغام داد که راجع به اتاق بازرگانی فعالیت کنید 
که اتاق نماد بخش خصوصی اســت. البته آقای جهانگیری معاون  چــرا 
گذشــته، اقدام بــرای انتخابات اتــاق بازرگانی را  رئیــس جمهور نیز هفته 
ضــروری دانســت. وی بــا بیان اینکه مهنــدس صدرهاشــمی  نژاد با امید 
کانون پیش قدم شــده، درباره  بــه یــاری تک تــک افراد، در تشــکیل این 
کانون با مهندس صدرهاشمی  نژاد و سایر اعضای  همکاری اعضای این 

کرد.  هیات موسس ابراز امیدواری 

کانون	عنوان	 مهندس	بلورچی	نیز	با	تبریک	به	مناسبت	تشکیل	این	
که در آن تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی  گیری  کرد: جای تشکل فرا
کانون مهم است  باشد خالی بوده، از این رو جلب مشارکت اعضا در این 

و فقط با این روند موفق خواهد بود. 

دکتر	محمود	جام	ســاز	با	اشــاره	به	اینکه	اولین	اتاق	بازرگانی	در	تبریز	
کرد: باید به نظام تفکری  و	حدود	1۰4	ســال	قبل	تشــکیل	شــد	عنوان	
کرد. این نظام تفکر برگرفته  کانون نهفته اســت دقت  که پشــت تشــکیل 
که متوجه  از آشــنایی دســت اندرکاران به اقتصاد بخش خصوصی است 
کنتــرل بخــش خصوصــی نیســت  امــا در  شــده  اند ایــن اقتصــاد تحــت 
که اقتصاد رقابتی دارند و NGOها رشــد و توســعه اقتصادی  کشــورهایی 
که توســعه جز از طریق بخش  را به پیش می  برند، به این باور رســیده  اند 
که هنوز  خصوصــی امــکان پذیر نیســت اما ما در نظامی زندگــی می  کنیم 

کشــور مــا نزج نگرفتــه اســت. اقتصاد در  ایــن نظــام فکری در مســئولین 
کشــور ما اقتصادی سیاسی اســت. به همین دلیل در تمام اصول قانون 
که مربوط به اقتصاد است از اقتصاد دولتی نام برده شده است.  اساسی 
فقط درصد کمی از اقتصاد ما مربوط به بخش خصوصی است آن هم در 
که اقتصاد آن رو  کشــوری  که »اقتصاد خرد« وجود دارد. اما در  جاهایی 
به جلو است، اقتصاد رقابتی است و بازار آزاد وجود دارد، دولت ناچار به 
گــر خواهان حمایت دولت  حمایــت از بخش خصوصی می  شــود. ما نیز ا
که بــه مرور و  هســتیم بایــد در فکــر یک تغییر و تحول ســاختاری باشــیم 
کانون باید تریبون  با حرکت در مســیری درســت امکان  پذیر اســت. این 
گوش  کانون را به  که صدای  داشــته باشــد از جمله ماهنامه یا مجله  ای 

کارآفرینان و دلسوزان وطن برساند. تمام 

کارآفرینان  دکتر	قره		خانی	رئیس	هیات	مدیره	گاز	ایران	عنوان	کرد:	من 
را دارایی ملی و سرمایه  ای پایدار و مولد می  دانم. بی  شک بخش دولتی 
کنند  کارهای خود باید شــرکتهای توانمند را تقویت  هم برای جلو بردن 
چــون عمــده اشــتغال ایجاد شــده، ســرمایه  گذاری و پرداخــت مالیات از 
که سالها در مجلس  طریق این شرکتها صورت می  گیرد. به عنوان فردی 
کرده  ام. می  توان  کامال درک  کمیســیونها بوده  ام اهمیت تشــکلها را  و در 
کــرد و دارای تریبون  کســیونی ایجــاد  بــه وســیله تشــکلها در مجلــس فرا
شــد. حتی قوی  ترین افراد نمی  توانند به طور فردی به جایی برســند اما 
گر  تشکلها جایگاه حقوقی دارند و قدرتمند هستند. در مورد قوانین نیز ا
گفتن دارند مخصوصا اینکه  تشــکلها قوی و منسجم باشند حرفی برای 

کارشناسی در این تشکلها عملیاتی و واقعی است.  کار 

دکتــر	غالمرضــا	ســلیمانی	مدیرعامــل	و	عضــو	هیــأت	مدیره	شــرکت	
کــه	از	حاضــران	در	این	جمــع	بود	بــا	بیان	 گــذاری	غدیــر	نیــز	 ســرمایه	
اینکــه	مشــکل	ما	در	جامعه	مربوط	به	مســائل	فرهنگی	اســت	عنوان	
کرد: مســائل فرهنگی مربوط به ذهن انســانها است و برای حل آنها باید 
بــه تغییــر افکار آدمیان اندیشــید. اوایــل انقالب عده  ای با ســرمایه  داران 
مخالف بودند در مقابل عده ای هم می  گفتند باید مالکیت حفظ شود. 
امــروزه همه به ایــن نتیجه رســیده  اند مالکیت، ســرمایه  گذاری و رقابت 
به توســعه می  انجامد. الزم اســت بحــث فرهنگی راه بیافتد تــا جامعه را 
کارآفرینان و پیش  قراوالن  که بر عهــده  کند، وظیفه  ای  برای رشــد آمــاده 
جامعه است. در مورد مسائل صنعتی شاید بتوان میان  بر زد اما در بحث 
کرد. در ایران فعلی دولت کمکی به  فرهنگی باید به تدریج افکار را عوض 
که باید دست به اقداماتی  انجمنها نمی  کند، و این خود تشکلها هستند 

سازنده بزنند.

گفتگوی دولت و  که  ک	نیز	گفت:	3۵ ســال اســت  مهندس	کاظم	ســما
بخش خصوصی به نتیجه نرسیده و قفل شده، از این رو ظرفیت بخش 
خصوصــی و دولتــی تمــام شــده اســت. بنــده بــه عنــوان یک شــهروند از 
هیات موسس تشکر می  کنم و آمادگی خود را برای انجام وظیفه در قالب 

تکالیف شهروندی اعالم می  دارم. 
ک با بیان این که کانون از نقطه نظرات  در پایان این دیدار مهندس سما
کانون را  کارآفرینان توسعه گرا استقبال می کند، از حاضران خواست  تمام 

از ارائه دیدگاه های خود بی  بهره نگذارند.
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کشور است به طوری  صنعت احداث یکی از بخشهای بسیار مهم اقتصاد 
که با رشــد فعالیت در این بخش بیش از 48۰ بخش و زیربخش اقتصادی 
فعــال می شــود. اصــواًل بســیاری از متخصصــان توســعه، اقتصاددانــان و 
که توسعه و رشد، آبادانی،  جامعه شناسان اقتصادی را اعتقاد بر این است 
و تأمیــن رفــاه اجتماعــی بــدون فعالیــت ایــن بخــش ازاقتصادبخصــوص 
پیش قــراوالن  پیمانــکاران  نیســت.  امکان پذیــر  پیمانــکاری  شــرکتهای 
کشور و تجلی بخش رؤیای پیشرفت و مهمترین عامل و سرمایه  سازندگی 
که بهمراه  کشــور می باشند  انســانی، برای ارتقاء زیرســاختهای توســعه ای 
کارفرمایان با ایفای مسئولیتهای اجتماعی  سایرشــرکای خودمشــاوران و 
کشــور عــالوه بــر بهره گیــری از ســهم بودجــه عمرانــی در  خــود در توســعه 
بودجه هــای ســنواتی بخــش مهمــی از ســرمایه گذاریهای عمرانــی بخــش 
خصوصــی نیــز توســط بخــش پیمانــکاری تبدیــل به ثــروت ملی می شــود 
شــرکتهای پیمانــکاری شــاغل در صنعــت احــداث از طریق تجهیــز نیروی 
انســانی، ماشــین آالت، ابــزار و فرایندهای اجرایی، ســهم قابــل توجهی در 

افزایش میزان درآمد ناخالص ملی برعهده می گیرند. 

کــه در بــاال اشــاره شــد صنعت احــداث حلقــه ارتباطــی مهم  همانطــوری 
کشــور و منابع مالــی دولتی و بانکی  کارخانجات تولیدی – صنعتی  میــان 
کشور به  کالن و عمومی  هستند، بهره وری در این بخش عالوه بر مدیریت 
که در این زمینه  میزان دانش مدیریت و توانایی پیمانکاران وابسته است 
گفــت بســیاری از شــرکتهای پیمانکاری عضو ســندیکا واجــد اهلیت  بایــد 
و صالحیتهــای الزم در حــد و انــدازه اســتانداردهای جهانــی هســتند بــه 
طوریکه شرکتهای عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با میانگین 
حــدود 4۰ســال فعالیــت در حوزه هــای ســاختمانی، ابنیــه، راه، خطــوط 
انتقال نیرو، پاالیشــگاه ها، و احداث ســد و نیروگاه هی آبی و ســایر ســازه ها 
و ســامانه های عمرانــی از دانــش مدیریــت و توانایی هــای علمــی و تجربی 
گر نگوئیــم باالتــر از میانگین اســتانداردهای  کــه ا کافــی برخــوردار هســتند 
گفت هم قواره آنها هســتند  بین المللی هســتند الاقل با قاطعیت می توان 
 ودردوران ســی وچند ســال بعدازانقالب شایستگی خودرا نشان داده اند.

بــه دلیــل ایــن ویژگــی دامنــه مســئولیت مدیــران شــرکتهای پیمانــکاری 
که می بایستی تالش  گســترده تر و از حساسیت باالیی برخوردار است، چرا 

 نگرشی اجمالی به چشم انداز

 کسب و کار پیمانکاری پروژه های عمرانی
کمیسیون	تحریریه	و		انتشارات
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کنند تا بهره وری در ســرمایه گذاریهای عمرانی 
کاهش  کشــور را افزایش و زمان اجــرای پروژه را 
دهند و کیفیت ساخت و ساز را ارتقاء بخشند؛ 
و این را از وظایف ملی خود می دانند. طبیعی 
است تحقق این وظایف و رسالتها به همکاری 
کارفرمایان دارد،  و تعامل خالق با مشــاوران و 
تدویــن مقــررات و قوانین عادالنــه و منصفانه 
و چگونگــی تخصیــص و تأمیــن منابــع مالــی 
پروژه ها می تواند بســیار مفید و تسهیل کننده 
روند امور باشــد و تاثیر بســیار زیــادی در انجام 
زمان بنــدی  جــدول  بــا  متناســب  و  بهنــگام 
پروژه ها  داشــته باشــد. نارســایی در هر بخش 
کارفرمایی و قابلیت تعبیر  بخصوص در بخش 
و تفسیر به رأی قوانین و مقررات و یک طرفه و 
یک ســویه بودن آنها و عدم تأمین منابع مالی 

طرح ها و پروژه ها قبل از برگزاری مناقصه ها، همه و همه بخش پیمانکاری 
را در ایفای وظایف ملی خویش با مشکالت جدی مواجه می سازد، طوالنی 
شــدن مــدت اجــرای پروژه هــا بــه ایــن بخــش آســیب جبران ناپذیــری وارد 
می کند و به صورت مستقیم ماندگاری آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. عالوه 
کشــور  بر آن یکی از آثار و تبعات ســوء تأخیر در انجام پروژه ها، رشــد تورم در 
است و تورم ایجاد شده نیز بهره نهایی سرمایه گذاری را به سمت صفر سوق 

می دهد.
که میانگین دوره اجرای پروژه ها در ایران  بررســیهای آماری نشان می دهد 
نســبت بــه زمــان اســتانداردهای بین المللی آن تــا  حدود 3 برابر می باشــد 
عوامل ایجادکننده تاخیرات زیادند ولی بطور عمده عدم تأمین منابع مالی 

مــورد نیــاز پروژه هــا  در مرحلــه بعــدی بوروکراســی 
پیچ در پیچ  سازمانهای اداری ایران، عدم بررسی 
همــه جوانــب طــرح در دوران طراحــی و تغییــرات 
زیــاد در زمان اجرا، برنامه ریــزی و اجرای پروژه ها را 
در زمان مقرر از ســازمان پروژه و نهایتا از شرکتهای 
کار را بــه شــدت  مجــری پیمــان می گیــرد و رونــد 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در واقعیــت امــر بخش 
ج  که خار بزرگــی از انــرژی پیمانکاری صرف امــوری 
از حیطــه وظایف او بوده، صــرف می گردد. بعنوان 
مثال  تامین زمین برای شروع یك پروژه در پاره ای 
از کشورهای منطقه، خرید زمین و انتقال مالکیت 
کثــر ظــرف 48ســاعت انجام می  شــود ولی  آن حدا
فرایند این امور در ایران، بخصوص در کالن شهرها 
نظیــر تهران، در نظر بگیریــد آنگاه می توان به علت 

ضعف توان برنامه ریزی و اجرای پروژه ها پی برد.
در مورد مقررات و قوانین نیز، یک ســویه و یک طرفه بودن شــرایط عمومی 
کندی انجام پروژه ها دانســت به طوری  پیمان را  می توان از عوامل مؤثر در 
کارفرمــا و مجــری  کار، درون مایــه ارتباطــات حقوقــی میــان  کــه در فراینــد 
پیمان را )گزاره »کارفرمایان می توانند و پیمانکاران موظفند« رقم می زند(، 
کارفرمــای پروژه  کاری پیمانکار در دســت  کــه مقدرات و سرنوشــت  آنگونــه 
قــرار می گیــرد و معمــوال مشــاوران نیــز در جایــگاه حقوقــی واقعــی خــود قرار 
کارفرمایی نقش حیاتــی در هدایت و موفقیت یا  نمی گیرنــد. نهایتا  بخــش 
که تجربه  عدم موفقیت پروژه های عمرانی به عهده می گیرد و در اینجاست 
و تخصــص و مدیریــت مجریــان دولتــی و تاثیرشــان در رونــد امور مشــخص 
می گردد. به زبان ساده تر، تصمیمات فردی سرنوشت پروژه را رقم می زند. 

صنعت	احــداث	حلقه	ارتباطی	مهم	
میان	کارخانجات	تولیدی	 - 	صنعتی	
کشــور	و	منابــع	مالی	دولتــی	و	بانکی	
بخــش	 ایــن	 بهــره	وری	در	 هســتند،	
عــالوه	بــر	مدیریــت	کالن	و	عمومــی	
کشــور	بــه	میــزان	دانــش	مدیریــت	و	
توانایــی	پیمانکاران	وابســته	اســت	
که	در	این	زمینه	باید	گفت	بسیاری	از	
شرکتهای	پیمانکاری	عضو	سندیکا	
واجد	اهلیت	و	صالحیتهای	الزم	در	
حد	و	اندازه	اســتانداردهای	جهانی	

هستند
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بــه نظر می رســد برای عبور از این شــرایط، ســازمان مدیریــت و برنامه با 
تهیه و ابالغ شــرایط عمومی پیمان عادالنه و ابالغ بخشــنامه های موثر 
کاهــش داده و نقــش خــود را در پذیــرش  ضعفهــای قانونــی موجــود را 
مسئولیت، برنامه ریزی، تأمین مالی و اجرای پروژه های بزرگ و کوچک 
در ســطح محلی و ملی پررنگتر نماید و با نگاهی به ســهم باالی صنعت 
گر  کالن بــه ایــن نتیجه برســند، ا کشــور و در ســطح  احــداث در اقتصــاد 

گیرد  امتیــازی به نظام اجرایــی پروژه ها تعلق 
بخــش اعظــم آن متوجــه نظــام دولتی اســت 
کار وجود داشــته  گــر ضعفــی در  و بــه تبــع آن ا
کارفرمایــان بخش دولتــی در آن  باشــد ســهم 
بســیار بزرگتر اســت. ونهایتــا ضررحاصل ملی 

است وتاثیراتش برکل کشوراست.
که بخش پیمانکاری  گفت  در عین حال باید 
نیز باید ضعفهای خود را به قوت و تهدیدهای 
فــراروی خود را به فرصت و پس آنگاه فرصتها 
کند به ویژه  را بــه منفعت و ثروت ملی تبدیل 
شــرکتهای پروژه محــور بایــد ســازمان خــود را 
بــه ســازمانی هوشــمند و یادگیرنــده و ابزارهــا 
و تجهیــزات خــود را متناســب بــا فناوریهــای 
نوین جایگزین نماینــد و توان مدیریتی خود 
را با شرایط تغییرات شتابان هماهنگ سازند 

و از دســتاوردهای نویــن مدیریت با الگوهای بومی شــده آن بهره گیری 
بیشــتری نماینــد بــه ویــژه میــان مالکیــت و مدیریت بــه تفکیک نقش 
کارآفرین و اثربخش بهره گیری  بپردازند و سعی نمائید از مدیران خالق، 
 نماینــد. امــروز اجــرای پروژه ها به روشــهای ســنتی امکان پذیر نیســت،
کارفرمایــان اســت و نــه تضمین کننــده بقــاء و ســودآوری   نــه مطلــوب 

شرکتهای پیمانکاری.  لذا نظام پیمانکاری کشور دارای مشکالتی است 
که همه مشــکالت لزومًا به  ولــی ایــن واقعیت را نباید از نظر دور داشــت 
کارفرما ، مشاور و پیمانکار مرتبط نیست و  مناسبات حقوقی فی مابین 
راه حل آن دو عاملی و یا سه عاملی در اجرای پروژه ها نیست بلکه عوامل 
متعدددیگری از جمله کمبود نقدینگی،  گران بودن پول )باالبودن بهره 
که در جایگاه خود قابل بحث  بانکی(و عوامل محیطی دیگری هستند 
و بررســی و رسیدگی می باشــند، ولی آنچه را 
کرد این اســت  کــه بایــد در این زمینه اضافه 
کارفرمایی از پیمانکاران  که انتظارات بخش 
کارفرمایــان باید  و انتظــار ات پیمانــکاران از 
در قالب پیمــان و مقررات مربوطه معقول و 

کارفرما:  شدنی باشد. به عنوان مثال 
1.  انتظــار دارد پیمانــکار خدمــات خــود را 
کارفرمایان  ارزان تر ارائه دهد و در این زمینه 
به طور مداوم در تالش هستند تا هزینه های 

کنند. خود را تثبیت 
کــه پیمانــکار زمــان اجــرای  2.  انتظــار دارد 

کاهش دهد. پروژه  ها را 
بــا  پیمانــکاری  خدمــات  دارد  انتظــار   .3
کارفرمایان تالش  کیفیــت باال انجــام شــود. 
دارنــد همه مســئولیتهای قانونی را بر دوش 
پیمانــکاران بگذارند و انتظار خدمات منطبق بر ضوابط قانونی را دارند 
و هرگــز خــود را درگیر مســائلی نظیرمشــکالت زیســت محیطی یــا تأمین 
اجتماعــی و یا آســیب به شــخص ثالــث نمی کنند و همه آنهــا را بر دوش 
پیمانــکار می گذارنــد، قبــول داریــم همــه خواســته هــای چهارگانــه باال 
که تــا محقق  معقــول اســت ولــی برای تحقــق نیازمند شــرایطی  اســت  

	بخش	پیمانکاری	نیز	باید	ضعفهای	
تهدیدهــای	 و	 قــوت	 بــه	 را	 خــود	
فــراروی	خــود	را	بــه	فرصــت	و	پــس	
آنــگاه	فرصتها	را	به	منفعــت	و	ثروت	
کند	به	ویژه	شــرکتهای	 ملــی	تبدیل	
پروژه	محــور	باید	ســازمان	خود	را	به	
و	 یادگیرنــده	 و	 ســازمانی	هوشــمند	
ابزارها	و	تجهیزات	خود	را	متناســب	
جایگزیــن	 نویــن	 فناوریهــای	 بــا	
نماینــد	و	تــوان	مدیریتــی	خــود	را	بــا	
شــرایط	تغییرات	شــتابان	هماهنگ	

سازند
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نشوند، نمی توان این خواسته هارا برآورد نمود:
کــه قیمتهــا الاقــل بــرای  کــرد  1ـ زمانــی می تــوان پروژه هــا را ارزان تمــام 
یکسال ثابت بماند با توجه به نوسانات قیمت و رشد تورم 4۰درصدی 
در طول یکسال چگونه می توان انتظار داشت پیمانکار پروژه را ارزان تر 

کند. تمام 
کار اســت و باید متناســب با آن  گزارش پیشــرفت  که  2ـ  صورت وضعیتها 

گیرد تا  منابــع مالی در اختیار پیمانکار قرار 
بتوانــد تعهدات خود را انجــام دهد. وقتی 
چنیــن منابــع مالی وجــود نــدارد و بودجه 
صــرف  آن  از  پیــش  عمرانــی  پروژه هــای 
کســری بودجه هــای جــاری شــده  تأمیــن 
کارفرمــا صورت وضعیتها را  اســت، بالطبــع 
گاهــی ســالها در واحدهای تحت  ماه هــا و 
کارفرمایــی متوقــف نگــه مــی دارد، بــا  امــر 
ایــن وصف چگونه می توان انتظار داشــت 
کــه پروژه ها ســریع تر انجــام پذیــرد؟ وجود 
کشــور مبّین  ۷۷هــزار پــروژه نیمه تمــام در 
که بسیاری از آنها بدون  این واقعیت است 
تأمین و تخصیص منابع در چرخه مناقصه 
که  گذار شــده اند با این نّیت  گرفته و وا قرار 
کنیم تا بعدها راه تأمین منابع  فعاًل شــروع 

کنیم. مالی آن را تعریف 
کیفیت تولید مواد و مصالــح مورد نیاز پروژه های  کنترلی بر  کــه  3ـ زمانــی 
کار می رود  عمرانــی در داخــل وجــود نــدارد بالطبــع آنچــه در پروژه ها بــه 
کیفی و با اســتانداردها مطابقت نداشــته باشــد  می تواند با شــاخصهای 
کیفیــت الزم وارد چرخــه اجــرا نشــود لــذا بخشــی از مشــکل  و پــروژه بــا 

کالیبراســیون مــواد و مصالح تولید  کار مربوط به اســتانداردها و  کیفیــت 
ج از اراده پیمانکاران به آنها تحمیل می شــود. که خــار داخــل می باشــد 
کیفیت مــواد ابــزار وماشــین االت وارداتی نیز درمبــادی ورود  متاســفانه 

کنترل نمی شوند.
بــر دوش پیمانــکاران  را  قانونــی  کــه مســئولیتهای  بنــدی  مــورد  4ـ در 
می گذارند در این زمینه  نیز به دلیل اینکه دستورالعملها و آئین نامه های 
کارفرمایی صادر و در  اجرایی یک طرفه از بخش 
جهــت اجرا به بخش پیمانکاری ابالغ می شــود، 
معمــوال قابــل تفســیرند و عمدتــًا توســط بخش 
می شــودپیمانکار  رأی  بــه  تفســیر  کارفرمایــی 
چگونــه بــا ایــن شــرایط  می تواند مســئولیتهای 
کارفرما  کــه  قانونــی خــود را انجــام دهــد، زمانــی 
کم و پیمانکار محکوم اســت وشرایط قرارداد  حا
یکطرفه می باشــد. اواًل ایفای نقش و مســئولیت 
قانونــی بایــد در چارچــوب حقوقی مســئولیت و 
که  اختیــار قابلیــت تحقــق و تعیــن  یابــد، زمانــی 
یــک طرف قرارداد اختیــار ندارد چگونه می تواند 
بــه اجــرای مســئولیتهای قانونــی خود بپــردازد. 
بنابرایــن باید حق و تکلیــف در قوانین و مقررات 
مورد توجه قرار گیرد. نهایتا باین نتیجه میرسیم  
پیمانــکاری در  بخــش  بهتــراز  بهره گیــری  بــرای 
توسعه زیرساختها و اشتغال آفرینی باید موانع اصلی و اساسی را از پیش 
کار را تلطیف  روی بخش پیمانکاری برداشت و در نهایت محیط کسب و 
و در تقسیم وظایف و مسولیتها منصفانه و عادالنه عمل نمود و نگذاریم 
که از داراییها ملی محســوب می شــوند از عرصه ســازندگی  ایــن  شــرکتها 

گردند. حذف 

 

کار	مربوط	 		بخشــی	از	مشکل	کیفیت	
کالیبراســیون	مواد	 به	اســتانداردها	و	
که	 و	مصالــح	تولیــد	داخل	می	باشــد	
آنهــا	 بــه	 اراده	پیمانــکاران	 از	 خــارج	
کیفیــت	 تحمیــل	می	شود.متاســفانه	
مــواد	ابــزار	وماشــین	االت	وارداتی	نیز	

درمبادی	ورود	کنترل	نمی	شوند.
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گرفتار در تله 3۰۰میلیارد دالری توسط آقای  طرحهای عمرانی نیمه تمام 
مهندس عزیز فرهنگی مدیرعامل شــرکت رهســرا به رشــته تحریر درآمده 
اســت. نویســنده در ایــن مقالــه تحلیلــی و تشــریحی بــه عوامــل مؤثــر در 
نیمه تمــام مانــدن طرح عمرانی پرداخته و تصویر روشــنی از فرایند آینده 
که  این طرحها در معرض دید خواننده قرار می دهد. با توجه به اهمیتی 
کشــور دارند و آثار و تبعات  طرحهای عمرانی در زیرســاختهای توسعه ای 

زیان بار و خســران ملی ناشــی از عدم انجام 
کشــور دارد؛ این مقاله  که بر منافع ملی  آن 
خ  بــه نقــل از روزنامــه دنیــای اقتصــاد مــور
28دیمــاه 1393 جهــت اطــالع خوانندگان 
ج می شود. گرامی ماهنامه پیام آبادگران در

کشــور  کل   1394 ســال  بودجــه  الیحــه 
و  ســنواتی  بودجــه  قوانیــن  همچنیــن  و 
در  اخیــر  ســال های  عملکــرد  گزارش هــای 
دارایی هــای  تملــک  طرح هــای  بخــش 
نشــان  عمرانــی(  )طرح هــای  ســرمایه ای 
که دستگاه های متولی طرح های  می دهد 
عمرانــی از ســر ناچــاری بــه جــای مدیریت 
بیشــتر  طرح هــا،  توســعه ای  هدفمنــد 
هســتند  نابســامانی  وضعیــت  دنبالــه رو 
بــر  نیمه تمــام،  طرح هــای  میــراث  کــه 

تصمیم گیری آنها ســایه افکنده اســت و سیاســت گذاران و دســتگاه های 

کرده است! گرفتار  اجرایی را در تله خود 

طرح های عمرانی نیمه تمام در تمامی گستره جغرافیایی کشور و در تمامی 
بخش هــای اقتصــادی نفــت، پتروشــیمی، آب، برق و نیــرو، حمل و نقل، 
کشــاورزی، ورزش، آمــوزش و ...  زیرســاخت های ارتباطــات، بهداشــت، 
کافــی اســت در یــک مســافرت  به طــور مشــهودی خودنمایــی می کنــد. 
زمینــی از مســیر جاده هــای چند اســتان 
کنیــد و چهره نامطلــوب پروژه های  عبــور 
کنید. قانــون بودجه  نیمه تمــام را تماشــا 
سال 93 و عملکرد آن و الیحه بودجه 94 
در بخــش بودجه هــای طرح های تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای نشــان می دهــد 
که صرف نظــر از محدودیت های آشــکار و 
کشــور  کالن اقتصادی  پنهــان در شــرایط 
و شــرایط بین المللی و منطقه ای، به طور 
آشــکاری عکس العمل هــای انفعالــی را بر 
سیاســت گذاران و تصمیم گیرنــدگان ایــن 
کرده اســت و  بخش مهم اقتصاد تحمیل 
عرصه تاثیر مدیریت فعال و جهت دار را در 
دایره تصمیم آنها بسیار تنگ کرده است. 
شــواهد و قراین و ویژگی هــای طرح های 
که  نیمه تمــام بیانگــر ایــن واقعیت اســت 
گذشــته درخصوص طرح های توســعه عمرانی  اقدامات و سیاســت های 

طرح های عمرانی نیمه تمام؛ برایشماخواندهایم
گرفتار در تله 300 میلیارد دالری

حــدود اتمــام  بــرای  نیــاز  مــورد   مبلــغ 
و  ملــی  نیمه تمــام  پــروژه  هــزار   77  
اســتانی )عالوه بر پروژه های شرکت ها و 
موسسات دولتی( بالغ بر 3.900 تریلیون 
ریــال )390 هزار میلیــارد تومان( برآورد 
گر این مبلغ را با نرخ برابری  می شود و ا
کــه در الیحــه  26.500 ریــال بــر هــر دالر 
بودجــه 93 منظــور شــده اســت تبدیل 
بــرای  نیــاز  مــورد  ارزی  معــادل  کنیــم 
پروژه هــای  رســاندن  بهره بــرداری  بــه 
نیمه تمــام بــه حــدود 150 میلیــارد دالر 

بالغ می شود
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کشــور را به یک خروجی غیرقابل مدیریت و با محدودیت های بســیار تبدیل 
کرده است.

کنیم بــه این نتیجه  گــر بخواهیــم بــا رویکرد سیســتمی به ایــن پدیده نــگاه  ا
گذشــته خــود دچــار یــک  کــه ایــن سیســتم در نتیجــه عملکــرد  می رســیم 
کنترل و مدیریــت آن منجر  که عــدم  بازخــورد تخریبی تشدیدشــونده اســت 

و  نامطلوب تــر  خروجی هــای  بــه 
کــه  شــد  خواهــد  مخاطره آمیزتــر 
جبران ناپذیــری  خســارت های 
ملــی،  تولیــد  کشــور،  اقتصــاد  بــر  را 
ســطح  و  توســعه  زیرســاخت های 
خواهــد  وارد  مــردم  رفــاه  و  زندگــی 

ساخت.
کل طرح هــای توســعه عمرانــی  گــر  ا
کشــور را به عنــوان یــک سیســتم بــاز 
آن  فعلــی  وضعیــت  کنیــم،  فــرض 

گرفتــه و دوام  گذشــته طــوری شــکل  و خروجی هایــش در طــول ســال های 
گذشــته و در هیچ مقطعــی بازخوردهای  که در طــول دهه های  یافتــه اســت 
مناسب و هشدار دهنده اصالحی را به عملکرد آن نشان نداده است یا اساسا 
سیســتم بازخوردهــای هشــداردهنده اصالحــی را پس زده اســت و به مســیر 
نامطلــوب خــود ادامه داده و در طول ســالیان متمادی نســبت به بازســازی 
و اصــالح ســاختار خــود هوشــیار نبوده اســت و فقــط به عنوان یک سیســتم 

ایســتا و غیردینامیــک ورودی هــای بــاارزش را 
کرده اســت و  کــم بها تبدیــل  بــه خروجی هــای 
کاغذ خردکن عمل  بیشــتر شــبیه یک دســتگاه 
کرده اســت، این سیســتم باز، االن دچار بحران 
شــده و نیازمند مهندســی دوباره و بــاز طراحی 
آن به عنــوان یــک سیســتم پویــا اســت. در این 

سیســتم، بــازده آن تناســب حســابگرانه ای بــا منابع مصرفــی نــدارد و اتالف 
منابــع، بی نظمی، اختــالل و اقدامات مطالعه نشــده و بی هدف برای حفظ 

کرده است. وضع موجود، در آن به شدت رواج پیدا 
همــه اجــزای این سیســتم بایــد بازســازی شــود و فیدبک هــا و بازخوردهای 
کرد تــا ضمن اصــالح وضع موجــود بازخوردهای  مناســبی را برایــش طراحــی 
گر  کارا تغییر دهد. ا تخریبی تشــدید کننده را به بازخوردهای تعدیل کننــده و 
که مشــکل اصلی طرح هــای نیمه تمام فقط محدودیت های تامین  بگوییم 
که بررسی و پایش تاریخچه چند دهه  کامال به خطا رفته ایم چرا  مالی است، 
که منابع مالی فراوانی در دسترس بوده  گذشــته نشــان می دهد اتفاقا زمانی 
است، قدرت تخریبی این سیستم بیشتر بوده و خروجی هایش بیش از پیش 
کــم ارزش شــده اند. بررســی عملکــرد برنامه چهارم توســعه، بررســی عملکرد 
طرح هــای عمرانــی در ســال 89 و ســال های برنامه پنجم توســعه این نظریه 
را تاییــد می کنــد. تصویــر وضع موجود ابعاد بحران را در این سیســتم نشــان 

می دهد:
1- بیش از ۷۷ هزار پروژه نیمه تمام ملی و استانی در سطح کشور زخمی شده 

است.

براســاس آخریــن آمــار و اطالعــات در دســترس تعــداد پروژه هــای عمرانــی 
که ذیل نــام طرح های تملــک دارایی های  کشــور  نیمه تمــام ملی و اســتانی 
ســرمایه ای در بودجه های سنواتی آورده می شود بالغ  بر ۷۷ هزار پروژه است 
کــه از ایــن تعــداد حــدود ۷6۵۰ پروژه ملــی و بقیــه پروژه های اســتانی تعریف 
می شــوند. این حجم پروژه های عمرانی نیمه تمام عالوه بر پروژه هایی است 
کــه توســط شــرکت های دولتــی اجــرا 
که آمــار و اطالعات شــفاف و  می شــود 
روشــنی از آن پروژه هــا در بودجه های 
گزارش هــای نظارتــی  ســنواتی و ســایر 
به چشــم نمی خــورد. به عنــوان مثال 
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
ســال  دی مــاه  اوایــل  در  پتروشــیمی 
نیمه تمــام  طرح هــای  دربــاره  جــاری 
 6۷« کــه  اســت  گفتــه  صنعــت  ایــن 
طــرح پتروشــیمی با ظرفیــت ۵۵ تا 6۰ 
میلیون تن در این حوزه زخمی شده و به عبارتی نیمه تمام هستند.« به نقل 
از معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی از مجموع طرح هــای نیمه تمام 
عمرانی تعداد 29۰6 طرح با پیشرفت فیزیکی باالی 8۰ درصد در کشور وجود 
کار  کــه از ایــن تعداد فقط به بهره برداری رســاندن 246 طرح در دســتور  دارد 
کشــور قرار داده شــده است و حدود 4۰۰ طرح  کل  قانون بودجه ســال 1393 
کل اعتبار  که  نیز در بودجه ســال 94 منظور شــده اســت و آن هم به شــرطی 
ســال  عمرانــی  طرح هــای  بودجــه  مصــوب 
1393 و 1394 تحقق یافته و تخصیص داده 
کاهش درآمدهای منابع  که با توجه به  شود 
تامیــن بودجــه 93 و تــراز عملیاتــی منفــی و 
گذشــته بسیار بعید  روال رایج در ســال های 
که صددرصــد مبلغ مصوب  به نظر می رســد 
کما اینکه در سال های  کشــور تخصیص داده شود؛  اعتبار طرح های عمرانی 

گذشته نیز همین رویه تکرار شده است.
مجبوریم دوباره این ضرب المثل را یادآوری کنیم که: »یک ده آباد بهتر از صد 

شهر خراب است!«
2- حدود 14۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام گرفته در پروژه های نیمه تمام 

کد مانده است! را
که حتی تعداد زیادی  با توجه به ســابقه و تاریخ شــروع پروژه های نیمه تمام 
کل مبلغ هزینه شده قبل از برنامه پنجم، سال 89 و  از آنها 2۰ ســاله شــده اند 
برنامه پنجم برای پروژه های عمرانی نیمه تمام اعم از ملی و استانی و متفرقه 
به قیمت سال های هزینه حدود 196۰ تریلیون ریال )196هزار میلیارد تومان( 
گر نرخ های تورم رســمی اعالمی توســط بانک مرکزی را به  برآورد می شــود و ا
کنیم جمع مبلغ  مبالغ هزینه شــده ســنواتی در سال های مورد  اشــاره اعمال 
کــد و بالاســتفاده پروژه هــای نیمه تمــام )فقــط ملی و اســتانی( به  ســرمایه را
قیمت هــای امروز برابــر 389۰ تریلیون ریال )389 هزار میلیــارد تومان( برآورد 
می شــود و با اعمال نرخ دالر منظور شــده در بودجه سال 93 کل کشور مبلغ 
سرمایه گذاری انجام گرفته در پروژه های عمرانی نیمه تمام بالغ بر 14۷ میلیارد 

گــر تمامی متغیرها را بــه فرض محال ثابت  ا
کشــید  کنیم 33 ســال طــول خواهد  فــرض 
تــا با روند فعلی تخصیــص منابع پروژه های 
نیمه تمام موجود را به بهره برداری برسانیم 
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دالر خواهــد شــد. بیش از 984 تریلیون ریال )98/4 هــزار میلیارد تومان( و 
بالغ بر 3۷ میلیارد دالرآن در سال های قبل از سال 139۰ هزینه شده است.
که دســتی در پروژه های عمرانی کشور دارند و پروژه های نیمه تمام  کســانی 
کارهای اجرا  ک تدریجی مســتحدثات و  را از نزدیک بازدید می کنند اســتهال
شده را به وضوح مشاهده می کنند و به ویژه پروژه هایی که از عمر اجرای آنها 
کثرا به بازسازی و سرمایه گذاری مجدد برای ترمیم  بیش از ۵ سال می گذرد ا
ک بخش هایی از پروژه های مزبور نیاز اســت. خســارت  خرابی هــا و اســتهال
کشــور از ایــن بابــت بــه راحتی قابل محاســبه اســت. این  وارده بــه اقتصــاد 
کد ماندن سرمایه، ضرر و زیان  خســارت ها شامل خســارت مالی خواب و را
تاخیــر در بهره بــرداری از پروژه ها، ضرر و زیان ناشــی از عدم النفع اجتماعی، 
کشــور و خســارت  ضرر و زیان ناشــی از عدم افزایش ارزش افزوده به اقتصاد 

گر با دیدگاه  ک به حساب می آید. ا ناشی از استهال
عامیانه و تفکر بازاری محض فقط خســارت مالی 
خــواب ســرمایه بــدون بــازده را بــا حداقــل ســود 
کنیــم در ســال مبلغــی  ســپرده بانکــی محاســبه 
حــدود ۷8 هــزار میلیــارد تومــان به دســت می آید 
کــه	این	مبلــغ	حدود	پنج	برابــر	مبلغ	تخصیصی	
ســاالنه	طرح	های	تملک	دارایی	در	ســال	های	

اخیر	است.
3- حدود 1۵۰ میلیارد دالر منابع مالی برای اتمام 

پروژه های نیمه تمام مورد نیاز است.
براساس اطالعات و گزارش های منتشر شده توسط مسووالن دولتی و نیز با 
کارشناسی مبلغ  توجه به مفاد الیحه بودجه سال 94 و براساس برآوردهای 
مورد نیاز برای اتمام حدود ۷۷ هزار پروژه نیمه تمام ملی و استانی )عالوه بر 
پروژه های شــرکت ها و موسســات دولتــی( بالغ بر 3.9۰۰ تریلیــون ریال )39۰ 
گر این مبلــغ را با نرخ برابری 26.۵۰۰  هــزار میلیارد تومان( برآورد می شــود و ا
کنیم  کــه در الیحــه بودجــه 93 منظور شــده اســت تبدیل  ریــال بــر هــر دالر 
معــادل ارزی مــورد نیاز برای بــه بهره برداری رســاندن پروژه های نیمه تمام 
به حدود 1۵۰ میلیارد دالر بالغ می شــود. میانگین مبلغ تخصیص یافته به 
که قیمت هر  طرح هــای تملک دارایی های ســرمایه ای در ســال های اخیــر 
که  بشکه نفت بیش از 1۰۰ دالر بود حدود 12 هزار میلیارد تومان بوده است 
گر تمامی متغیرهــا را به فرض محال  تقریبــا برابــر 4/۵ میلیارد دالر اســت و ا
کشــید تا با رونــد فعلی تخصیص  کنیم 33 ســال طول خواهد  ثابــت فــرض 
منابع پروژه های نیمه تمام موجود را به بهره برداری برسانیم و این در حالی 
که اتفاقا در این حوزه از اقتصاد هیچ متغیری را نمی توان ثابت فرض  است 
کثرا بــه ضرر فــرض محــال پیش گفته حرکت  کــرد و رونــد عمومــی متغیرهــا ا
که  می کند. یکی از متغیرهای مهم در این سیستم تامین منابع مالی است 
که با توجه به  شــاهد افت قیمت ۵۰ درصدی نفت در چند ماه اخیر بودیم 
شرایط به وجود آمده در بازار نفت و با فرض قیمت های فعلی آن، این مبلغ 

کشور از محل فروش نفت است. بیش از چهار برابر درآمد ساالنه 
کشــور چهار برابــر مدت پیش بینی اولیه  4- مــدت زمــان اجرای پروژه ها در 

است!
که در سال های گذشته بیش از 8۵  کی از این اســت  گزارش های رســمی حا

درصد پروژه های عمرانی در مدت زمان پیش بینی شــده در زمان شروع به 
بهره برداری نمی رسند و نکته جالب اینکه به رغم افزایش تجربه و مهارت و 
علم و دانش و ساختار سازی درکشور برای اجرای طرح های توسعه عمرانی 
و پیشــرفت چشــمگیر علم و دانش مدیریت پروژه در جهان، روند تاخیر در 
اتمــام پروژه ها به طور چشــمگیری افزایش یافته اســت. مرکــز پژوهش های 
که میانگین اتمام طرح ها  گزارشی آورده است  گذشــته در  مجلس در ســال 
گزارش نظارتی  از حــدود یــک دهه به بیــش از دو دهه افزایش یافته اســت. 
کــه  معاونــت نظــارت راهبــردی رئیس جمهــور در ســال 91 نشــان می دهــد 
مغایــرت مدت اجــرای پروژه هــا از پیش بینی تا تحقق واقعی حــدود 4 برابر 
است و مدت زمان اجرای 3/6 سال پیش بینی اجرای پروژه ها در عمل به 
14/2 ســال افزایش یافته است. البته طرح های بســیار بزرگ )مگاپروژه ها( 
کلنگ زنــی آنها بیش  کــه مراســم  نیــز وجــود دارد 
از 2۰ ســال پیــش اتفاق افتاده اســت. با توجه به 
تغییر و تحوالت سریع و ناپایداری های چشمگیر 
در عرصه های تکنولوژی، منابــع مالی، بازارهای 
هــدف، مطلوبیت هــای اجتماعی، نوع و ســطح 
نیازهای جامعه، طرح هایی که مدت اجرای آنها 
بیش از 3 الی 4 ســال تعریف شــود عمال شکست 
خــورده بــه حســاب می آینــد. اساســا بســیاری از 
پروژه هــا توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی خود 

را خیلی وقت پیش از دست داده اند.
مغایــرت فاحــش مــدت اجــرای پروژه ها با پیش بینــی اولیــه، به عنوان یک 
شاخص مهم ارزیابی کیفیت مدیریت پروژه ها به شمار می رود و یک هشدار 
جدی به سیاست گذاران می دهد و آن اینکه سازمان های متولی پروژه های 
کارآمد و فرســوده اســت و فرآیند یک پروژه از مرحله  کشــور بســیار نا عمرانی 
شناخت و فاز شروع تا فاز اختتامیه کمتر مسیر علمی و حرفه ای را طی می کند 
گواه این ادعا  کنترل و مدیریت نمی شوند.  و اساسا فرآیندهای آن به خوبی 
اینکه حتی در ســال های وفور درآمدهــای نفتی و تخصیص 9۰ درصدی به 
پروژه های عمرانی شــاهد همین وضعیت در پروژه ها بودیم. تصویر فشرده 
که ما با  کشــور نشان می دهد  فوق از وضعیت پروژه های عمرانی نیمه تمام 
یک وضعیت عادی مواجه نیستیم و بدون تعارف در این بخش از اقتصاد در 
یک بحران جدی فرو رفته ایم. در تعریف کالسیک آن، بحران باعث به وجود 
کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و که برای برطرف   آمدن شرایطی می شود 

 فوق العاده است.
گــر در مقابــل بحــران، سیاســت برخــورد انفعالــی و غیرفعــال اتخــاذ شــود  ا
کنتــرل را بیــش از ایــن از دســت  بازخوردهــای تشــدید کننده تخریبــی آن 
و  تهدیدهــا  آســیب ها،  و  کــرد  ج خواهــد  خــار و سیاســت گذاران  مدیــران 
خطرهای بیشــتری را به دنبال خواهد داشــت؛ بنابراین واقعیت ها نشــان 
کــه الزاما بایــد با این پدیــده به عنوان یــک پدیده بحرانــی برخورد  می دهــد 
شــود؛ درحالی که از طریق بودجه های ســنواتی دولت فقط قادر است به 3 
الی 4 درصد این معضل در یک سال اثر بگذارد و آن را مدیریت کند. بدیهی 
کــه لنگــر منفی ایجــاد شــده از بخــش مدیریت نشــده آن، پتانســیل  اســت 
گذاشــت.  کرده و در پیش پای دولت خواهد  تخریبی بســیار بزرگی را ایجاد 

گــزارش نظارتی معاونت نظارت راهبردی 
رئیس جمهور در ســال 91 نشان می دهد 
از  پروژه هــا  اجــرای  مــدت  مغایــرت  کــه 
پیش بینی تا تحقق واقعی حــدود 4 برابر 
اســت و مــدت زمــان اجــرای 3/6 ســال 
پیش بینــی اجــرای پروژه هــا در عمــل به 

14/2 سال افزایش یافته است
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که  گرفته است  متاســفانه دولت یازدهم درشــرایطی زمام امور را به دســت 
وارث تمامی خطاهای انباشــته شده در طول برنامه های عمرانی قبل در 
این مورد است. خطاها و اشتباهات درگذشته به راحتی و بدون محاسبه 
با درآمدهای نفتی باال پوشش داده می شد اما در حال حاضر چنین ابزار 

قدرتمندی نیز در دست دولت باقی نمانده است.
بنابراین قبل از اینکه مدیران و مسووالن دستگاه های اجرایی و سازمان 
کنند  مدیریت و برنامه ریزی دغدغه مشکالت تامین منابع مالی را منتشر 
کامل  گذشــته و بدون شناســایی  کردن درس های آموخته  و بــا فرامــوش 
ابعاد این پدیده بحرانی و بدون آســیب شناســی قابل دفاع فقط دغدغه 
تزریــق و تامیــن منابــع مالــی را داشــته باشــند، جز اتــالف منابع و توســعه 
گفت مشــکل تامین  بحــران نتیجــه ای به دســت نخواهــد آمــد. می تــوان 
مالــی یکــی از دالیــل واضــح و پیــدا در جلــوی دیــد همــگان در پروژه های 
کــه همه بــه راحتــی آن را می بیننــد و قضــاوت می کنند؛  نیمه تمــام اســت 
درحالی که بررسی بالینی سایر عالئم و نشانه های این بیمار ما را به سمت 
گزارش آخرین وضعیت 246  گر دولت  خردمندانه تری رهنمون می سازد. ا
کند  طــرح نیمه تمــام هدف گذاری شــده در بودجه ســال 1393 را منتشــر 
کافی از مشــخصات و  که هنوز شــناخت  ایــن واقعیــت را خواهیم پذیرفت 
منابــع مورد نیاز و مشــکالت به بهره برداری رســیدن طرح های نیمه تمام 
در دسترس نیست، بنابراین برای ایجاد چشم انداز قابل پیش بینی برای 
گســترش تله طرح های  پدیده بحرانی طرح های نیمه تمام و جلوگیری از 
نیمه تمــام بایــد 2 اقــدام اساســی و به طــور همزمــان در دســتورکار دولــت 
گیــرد تا در ســال 94 نیز مجبور نباشــیم بودجــه ســال 9۵ را بر مبنای  قــرار 
مقوله نه چندان دقیق و تعریف نشــده پیشــرفت فیزیکی پروژه ها تنظیم 
کنیــم. ادامه تخصیص منابع به طرح های نیمه تمام براســاس پیشــرفت 
کاری غیرحرفه ای و  فیزیکــی در چنین شــرایطی محدودیت منابع مالــی، 
کنار  که معضل طرح هــای عمرانی نیمه تمام را در  گر بگوییم  نــاروا اســت. ا
مقوله هــای مهــم اقتصــادی نظیر تــورم، رکود، رشــد اقتصــادی، بیکاری، 
گزافه نگفته ایم و اولویت  میزان ســرمایه گذاری و ... قرار دهیم، ســخن به 

پرداختن به آن در ردیف همان مقوله های مهم اقتصادی است؛ بنابراین 
باید آن را جدی بگیریم. ســیمای وضع موجود و باالنس منابع و مصارف 
گرفتار آمده اند.  که طرح های عمرانی در تله بزرگی  گواه این است  و نیازها 
که پروژه ها در داخل این تله دســت و پا بزنند بیشــتر در آن  بــه هــر میزانی 
گرفتارتر خواهند شــد؛ بنابراین به دولت تدبیــر و امید برای یافتن راه حلی 

کم ضررتر برای این معضل 2 پیشنهاد محوری ارائه می شود: مناسب تر و 
پیشنهاد	اول	-  تشکیل ستاد ویژه پروژه های نیمه تمام )اتاق فکر( برای 
مطالعــه، بررســی و تصمیم گیــری در مــورد طرح های نیمه تمام در ســطح 

کشور.
کــه برای  ترکیــب اعضــای تشــکیل دهنده این ســتاد باید به نحوی باشــد 
تمامــی دســتگاه های اجرایــی الزم االجــرا شــود و دســتگاه های اجرایــی و 
ج  معاونت مدیریت و برنامه ریزی را از زیر بار فشارهای سیاسی پروژه ها خار
سازد. تشکیل چنین ستادی برای تعیین تکلیف بیش از 3۰۰میلیارد دالر 

کشور بسیار حیاتی است. از منابع مالی 
پیشــنهاد دوم -  انجــام مطالعــات آمایــش ســرزمین در مــورد طرح های 

عمرانی در سطح کشور به عنوان پیش نیاز تهیه برنامه ششم توسعه.
گرفته  کار دولت یازدهم قرار  خوشــبختانه برنامه ششم توسعه در دســتور 
اســت و آمایش ســرزمین در این بخش از   اقتصاد اهمیت دوچندانی دارد 
و تلفیق نتایج این مطالعه با نتایج بررسی ستاد ویژه پروژه های نیمه تمام 
)اتــاق فکر( می تواند اولویت بندی ها را با دقت بســیار باال در اختیار دولت 
و دســتگاه های اجرایــی قــرار دهــد ضمــن اینکــه نتایــج آسیب شناســی و 

کرد. درس های آموخته از اتالف منابع بیش از این نیز جلوگیری خواهد 
گر با جدیت پیگیری شــود می تواند در 9 ماه اول ســال 94  دو اقدام فوق ا
نتایــج خود را بــرای تعیین تکلیف طرح های نیمه تمــام در اختیار دولت، 
کارشناســان قرار دهد تا بــرای تهیه کنندگان بودجه  نماینــدگان مجلس و 
ســال 9۵ نیــز همچون لوایــح و قوانین بودجه هــای 93 و 94 دنباله روی از 

وضع بیمارگونه فعلی نشود.
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۳-۷-	در	مورد	بند	11:	این بند در حقیقت مهمترین بند این قانون و نقش 
و حضور "شــورای گفتگو" را تعریف نموده اســت. ســه بند "الف"،"ج" و "چ" به 
عنوان سه بند مهم این ماده نظر به اهمیت آنها ذیال نقل از متن شده است.
بنــد	الــف-	پیشــنهاد اصــالح، حــذف یــا وضــع مقــررات اعــم از آیین نامــه، 
بخشــنامه، دستورالعمل، شــیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط 
گزارش تهیه شده از سوی  کار در ایران به مسئوالن مربوطه براساس  کسب و 

دبیرخانه این شورا
گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و  بند	ج-	پیگیری 
رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی سازی و 
زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر 

ماده )8( قانون اصل )44)
بنــد	چ- ارائه پیشــنهاد در مــورد قراردادهای دســتگاه های اجرائی با فعاالن 
اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل 

شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها
گفتگو" بســیار وســیع اســت این  در بنــد الــف حیطه و شــعاع عمل "شــورای 
شــورا نه تنها اختیار حذف و اصالح آئین نامه، بخشــنامه، دستورالعمل ها و 
گفتگو" نیز  شــیوه نامه را دارد بلکه مهمتر وضع این ضوابط را توسط"شورای 
تصریــح نموده اســت که بخش خصوصی می توانــد از این محور برای اصالح 
ضوابط و شیوه نامه اجرایی ورود نماید و متقابال صادرکنندگان این مدارک و 

دستورالعمل ها موظف به اصالح و تکمیل آن می باشد.
توضیــح4: نمونــه مشــخص و بارز این مســئله در شــرایط حــال، بازخوانی و 
اصالح "شرایط عمومی پیمان" حاضر در سازمان مدیریت در نظام سه عاملی 
اســت. مســئوالن محترم نظام فنی/اجرایی کشور قطعا بایستی با توجه به 
که در طول متجاوز از ســه ســال در جلسات  خواســته های بخش خصوصی 
کامل و  گذاشــته  ممتد با آنها در این مورد تبادل نظر نمودند توجه و احترام 
انتشار هر نوع سند خارج از حوزه شرایط توافقات با بخش خصوصی وجاهت 

قانونی ندارد.
در	بنــد	ج:	بــاز ایــن بنــد یکی از مهتریــن حوزه هــای اثر این قانــون در فضای 
که  گفتگو اســت  کــه از وظایف شــورای  کار بخــش خصوصــی اســت  کســب و 
امتیــازات موجود در قوانین و مقــررات و رویه ها را برای بنگاه های با مالکیت 

کال و به منظور اجــرای ماده 8 "قانون  غیــر از بخشــهای خصوصی و تعاونی را 
گزارش  کلی اصل 44 قانون اساسی" شناسایی و به اتاق  اجرای سیاستهای 
نماید. به عبارت روشــن تر در این ماده هدف قانون گذار شناســایی محلها و 
کامل آنها به منظور  ورودیهای رانتهای شــرکتهای وابسته به دولت و حذف 
ایجاد فضای بهتر کسب و کار بخش خصوصی است. نظر به اهمیت موضوع 
مواد 8 و 2 عینا این موارد از متن قوانین مورد اشــاره ذیال اشــاره شــده است. 

)ماده 8 و ماده 2 قانون اجرای سیاستهای اصل 44)
ایضا	در	بند	چ: قانون گذار اشــاره مســتقیم به منع تحمیل شرایط ناعادالنه 
بــه طــرف مقابــل در قراردادهــای دولتــی به بخــش خصوصی نموده اســت. 
که بخشــنامه ها،  به عبارت روشــن تر محتوی این ماده بر این حکم می کند 
دستورالعمل ها و قوانین دولت بایستی به طور کامل با ایجاد تراضی طرفین و 

منع تحمیل به طرف مقابل یعنی بخش خصوصی نوشته شود.
گفتگــو تعییــن مصادیــق  ایضــا	در	بنــد	"د":	قانون گــذار در وظایــف شــورای 
امتیــازات تخصص یافته بــه بخش خصوصی و تعاونی را حســب مندرجات 
مــواد 22 و 2۷ این قانون تکلیف نموده اســت به این مــواد در جای مربوطه 

اشاره می شود.
کید  4-۳-8-	در	مــورد	مــاده	12:	مندرجــات ایــن مــاده بــاز بــه نحــوی در تا
مندرجات ماده 3 این قانون و تعیین تکلیف برای هم دستگاه های اجرایی 
و هم تشکلهای اقتصادی )بخش خصوصی و صنعت احداث( برای ورود به 
اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملها در قالب وظایف شورای 
کید  که به نحوی باز ایــن اصول در جای جای مــاده 11 به آن تا گفتگــو اســت 

شده است.
4-۳-9-	در	مورد	ماده	14: در این ماده دستگاه های اجرایی و خصوصا وزرا 
کار  که برای بهبود محیط کســب و  در هیــأت دولــت را موظــف نموده اســت 
و اجرای صحیح این قانون یکی از معاونین خود را به عنوان مســئول بهبود 
کار به ذینفعان بخش خصوصی معرفی نماید در خواســت  کســب و  محیط 
بخش خصوصی از همه مسئوالن محترم دولت خصوصا وزراء در این حوزه 
عمــل به قانــون و اقدام به معرفی نماینــده وزیر )معاون وزیر( بــرای تبادل با 

بخش خصوصی است.
گرچه در متن این ماده شــیوه نامه این تعامل به روشــنی نوشته   توضیح5: 

نگاهی به جایگاه بخش خصوصی
 در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مهندس رضا طبیب زاده-مدیرعامل شرکت آرش سازه بخــش	 بــه	جایــگاه	 مقالــه	ای	 طــی	 رضــا	طبیــب	زاده	 مهنــدس	 آقــای	
کار	پرداخته	بود	 کســب	و	 خصوصــی	در	قانــون	بهبود	مســتمر	محیــط	
تــا	بــا	ورود	بــه	مندرجات	آن،	نقاط	قــوت	و	الزامات	این	قانــون	را	برای	
کار	بخــش	خصوصــی	بررســی	 کســب	و	 بسترســازی	و	اصــالح	شــرایط	
کند.	قســمت	اول	مقاله	مزبور	در	شــماره	قبل	ماهنامــه	پیام	آبادگران	
درج	شــده	قســمت	پایانی	این	مقاله	نیز	جهت	استحضار	خوانندگان	

محترم	ماهنامه	در	این	شماره	منتشر	می	شود.		
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شده است ولی به نظر می رسد باز این تعامل بایستی در قالب " شورای گفتگو" 
ک عمل قرار گیرد.  مال

4-۳-1۰-در	مورد	ماده	15: باز در این ماده به مخاطبین بخش خصوصی در 
دولت یعنی دستگاه های اجرایی، سازمانها و ادارات مرتبط با فضای کسب و 
کار تکلیف نموده است که به مطالبات و شکایات نمایندگان تشکلها و فعاالن 
اقتصادی )مراد تشکلهای بخش خصوصی در صنعت احداث( پاسخ کافی و 

الزم و اقناعی ارائه نماید.
4-۳-11-	در	مــورد	مــاده	1۷:	قــرار اســت "ســازمان نظــام مشــاوره مدیریــت 
" منعکــس شــده در ایــن مــاده در قالــب یــک شــخصیت حقوقی مســتقل و 
غیردولتی توســط اتاق و با همکاری وزارت اقتصاد و دارای تشــکیل شــود و از 
وظایــف این ســازمان توانمندســازی بخشــهای دولتی، تعاونــی و خصوصی 
مطرح در اصل 44 است و اساسنامه آن توسط اتاق با همکاری وزارت اقتصاد 

و دارایی تهیه شود سوال ذیل مطرح است:
الف: آیا بخش دولتی اشاره شده در اصل 44 و سایر قوانین باالدستی جاری 
در کشــور مــراد بخــش اداری، مدیریتــی و ســازمانی دولــت می باشــد و قطعــا 
قانون گذار قرار نیست بر اساس این ماده قانونی شرکتهای دولتی، نیمه دولتی 
که در ساختار دولت تشکیل شده اند را مشمول این ماده قانونی  و نظایر آن 
گفتگو  تلقی نماید. این موضوع بایســتی توســط بخش خصوصی با شــورای 

روشن شود.
ب: بــه قطــع یقین بخش خصوصی در فضای شــورای گفتگو برای تهیه این 
اساســنامه بایســتی ورود نموده و پیش نویســی تهیه و به شورای گفتگو ارائه 
نماید آنچه مسلم است این اساسنامه بایستی با حال و هوای قانون اجرای 

سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی مطابقت کامل داشته باشد.
4-۳-12-	در	مــورد	مــاده	19: اجــرای ایــن مــاده قانــون از الویــت اصلی برای 
کار مرتبــط اســت و بخــش  کســب و  بخــش خصوصــی در امــر شفاف ســازی 
خصوصی انتظار دارد دولت در قالب سازمان مدیریت و یا سایر بخشهای آن و 
در اجرای ماده 23 قانون برگزاری مناقصات در پایگاه اطالع رسانی کلیه وقایع 
طرح های اجرایی عمرانی کشور از مرحله شروع مناقصه گذاری تا مرحله اتمام 

و تحویل پروژه را منعکس نماید. درخواست بخش خصوصی این است که:
الف: قیمتهای تمام شده پروژه ها و مدت اجرای آن با اصول و ضوابط اولیه 

قراردادها منعکس شود.
کار مناقصه و یا ترک تشریفات مناقصه )البته با ذکر دالیل و  ب: نحوه ارجاع 

ادله( برای ذینفعان داده شود. 
کار بــه شــرکتهای دولتــی، نیمه دولتــی و شــبه دولتی و نظامــی به  پ:	ارجــاع 

وضوح نوشته شود.
ت:	کلیه مندرجات این قانون که به نحوی به تثبیت و تفکیک جایگاه بخش 
خصوصــی در مقایســه بــا جایــگاه و امکانات بخــش دولتی )حــذف امکانات 

خاص بخش دولتی( عمل شود؛ در این پایگاه ارائه شود.
ث:	در ایــن پایــگاه اطالعاتی بازتاب و عملکرد این قانون با مطالعه میدانی از 

اجرای آن به وضوح نوشته شود.
در تبصــره 2 ذیــل ایــن مــاده بــه شــورای رقابــت تکلیف شــده اســت به کلیه 
معامالت بخش عمومی نظارت و ردیابی نماید. عدول از آن با عنوان اخالل 
کلــی اصل 44" تلقی  در رقابــت موضــوع ماده 4۵ قانون "اجرای سیاســتهای 
می شــود و ایــن شــورا موظف اســت به شــکایت ذینفعــان در رعایت مــاده 61 
قانون اجرای سیاستهای اصل 44 پاسخ دهد نظر به اهمیت مواد 2، 8، 4۵ 
و 61 عینا این مواد برای مراجعه سریع خوانندگان نقل از متن شده است و در 

انتهای مقاله درج گردیده است.

4-۳-1۳-	در	مــورد	مــاده	22: بــاز ایــن ماده یکی از حســاس ترین موارد این 
قانون است در این مورد سواالت ذیل نوشته شده است:

			"شــرایط	برابر" اشــاره شده در این قانون برای رجحان  بخش خصوصی و 
کلیه دستگاه های اجرایی  تعاونی نسبت به بخش دولتی که بایستی توسط 

رعایت نشود کدام است؟
کنــد؟ چــه شــیوه نامه و    دســتگاه اجرایــی بایســتی ایــن شــرایط را احصــا 
دســتورالعمل برای این موضوع وجود دارد دســتگاه های اجرایی نمی توانند 
بدون داشــتن شــیوه نامه یک وحدت رویه داشته باشند لذا این مورد نقض 
این قانون است. لذا بخش خصوصی بایستی بر روی آن مسئله تمرکز نمایند. 

عمومًا فساد و رانت از این محل ایجاد و شکل گیری می گیرد.
توضیــح6:	برای شفاف ســازی این ماده نیاز بــه تهیه و تنظیم یک آئین نامه 

اجرایی برای توضیح و تدقیق "شرایط برابر" می باشد.
که  توضیح	مهم:	 حداقل قانون مناقصات بایستی از این منظر اصالح شود 
صرف دریافت قیمت پیشنهادی در مناقصات که با حضور و مشارکت بخش 
خصوصی و بخش دولتی انجام می شــود و قرار اســت بر اســاس مواد 19 و 2۰ 
این قانون تعیین تکلیف شود نبایستی بدون در نظر گرفتن بارمالی امکانات 
خــاص بخــش دولتی باشــد قطعــا پیشــنهادات دریافتی پیمانــکاران بخش 
خصوصی و بخش دولتی هم وزن نیست و بایستی این تفاوت ها به درستی 

دیده شود.
4-3-14- در مــورد مــاده 23: تبصــره مهــم ذیــل ایــن ماده به بانــک مرکزی 
که شــیوه نامه اخــذ ضمانت نامه از  جمهــوری اســالمی تکلیف نموده اســت 
بخش خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنخی مشتریان باشد سواالت 

این است که:
الــف: آیا درخواســتهای بانکهــا در دادن ضمانتها به بخش دولتــی، تعاونی و 
بخش خصوصی یکسان است و آئین نامه تضامین جاریه به چه صورت برای 
این سه بخش )دولتی، تعاونی، خصوصی( است در این آئین نامه تضامین به 

چه نگاهی بایستی اشاره نمود؟
ب: مراد از "اعتبار سنخی" چیست؟ و آئین نامه آن به چه صورت است؟ چه 

ک است؟ عواملی در این سنجش مال
روش اجرایی این تبصره در قانون مشخص نیست بخش خصوصی بایستی 

برای تهیه و تنظیم این آئین نامه حضور داشته باشد.
کامل به تقویت  4-۳-15-	مــاده	2۷: بــاز محتــوی این مــاده قانونی با نــگاه 
بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی است در این ماده قانون گذار چنین 

دیده است.
 کلیه اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و سهام دارند 
نمی تواننــد از امتیازات و منابع تخصیص یافته به بخش خصوصی و تعاونی 

استفاده نماید.
 مصادیق این امتیازات و منافع به پیشــنهاد هر یک از اتاقها توســط وزارت 

اقتصاد و دارایی مشخص می شود.
سوال:	آیا شرکتهای دولتی، نیمه دولتی و نظایر آن درشمول این بند قانونی 
گفتگو در  قــرار دارنــد؟ لذا بخش خصوصی بایســتی در فضای اتاق و شــورای 

تعریف و مصادیق این بند دخالت فعال نماید.
4-۳-16-	در	مورد	ماده	29: باز این ماده از مهمترین مواد این قانون است. 
که همه دادگاه ها  در این ماده قانونی قانون گذار با درک صحیح این مســئله 
صالحیت ورود به انواع مشــکالت و اختالفات حادث شــده در بخش تجارت 
را نــدارد و لــذا قــوه قضائیه و قوه مجریه )دولت( بایســتی بــا همکاری یکدیگر 
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آئین	دادرسی	تجاری	و	تشکیل	دادگاه	های	تجاری را پیگیری نمایند بخش 
خصوصی بایستی پی گیر اجرای ماده مهم این قانون باشد.

5-	آئین	نامه	اجرای	ماده	9	قانون
هیأت وزیران در مورخ 93/۰4/4 )دســتورالعمل 69-626 /ت ۵۰318 هـ( را 
در اجــرای مــاده 9 این قانون )حوزه وظایــف وزارت امور خارجه( صادر نموده 
اســت توجــه و توصیــه بخــش خصوصی بــه ایــن آئین نامه اجرایــی خصوصا 
مــاده 3 و مــاده ۷ قانــون جلب می نماید به هرحــال وزارت امور خارجه نقش 
کلیدی در بسترســازی حضور پیمانکاران تولیدکنندگان و صنعت گران کشور 

در بازارهای بین المللی و بازارهای هدف دارد.
ختم	کالم

در پایان نگارنده الزم می داند نظر فعاالن بخش خصوصی و دولتی را به موارد 
اصولی ذیل جلب نماید.

  همانطوریکــه در جــای جــای ایــن قانــون نوشــته و تصریــح شــد هــدف 
قانون گذار تثبیت جایگاه بخش خصوصی با روشها و متدهای نوشته شده در 
این قانون است و مهمتر اینکه با درگیر نمودن ذینفعان بخش دولتی در این 

حوزه وظایف آنها را تصریح و مشخص نموده است.
–  نگارنده اعتقاد دارد با باز شدن این فضا برای بخش خصوصی. بر بخش 

خصوصی فرض است که برای اهداف ذیل تالش ویژه و مجدانه نماید.
الــف:	حضــور شــفاف و فعــال بخــش خصوصــی در قالــب تشــکلها بــا ایجاد 
کارگروه های الزم برای ورود به تهیه و دستورالعمل ها، ضوابط و شیوه نامه بر 
اساس نص صریح این قانون تهیه کنندگان این ضوابط موظف به دریافت 

نظرات بخش خصوصی می باشند. 
ب:	ایجــاد یــک دبیرخانــه مســتقل و مــداوم از همــه ذینفعان برای تشــکیل 
کارگروه ها برای  کارشناســی و دریافــت نظــرات  گروه های  جلســات، تشــکیل 

رسیدن به اهداف این قانون مهم
پ:	تعیین نمایندگی مطلع و بصیر از تشکلها برای حضور و ارتباط با بخشهای 
که در جای جای این نوشتار به آن  مختلف دولتی اشاره شده در این قانون 

اشاره شد.
و مهمتر و به عنوان پاشنه آشیل این قانون مهم قبول ذینفعان بخش دولتی 
اشاره شده در این قانون برای اجرای همه موارد آن به منظور تثبیت جایگاه 
کار در کشور در افق  شــفاف بخش خصوصی برای رونق وشــکوفایی کســب و 
که  سال 14۰۰ می باشد ذینفعان دولتی بایستی به این مسئله اذعان نمایند 
توفیق ایران اسالمی در تعیین و به دست آوردن جایگاه بلند و رفیع خود در 
جهان قطعا از مسیر بخش خصوصی عبور می نماید و تجربه های ساختارهای 
کامی  که با شکســت و نا گذشــته در جهان  دولتی تجربه شــده چندین دهه 

مطلق مواجه بوده را دوباره تجربه ننمائیم.
نگارنــده امید دارد توانســته باشــد به اهمیت اثر این قانون مهــم را در فضای 
گرامی شفاف  کار بخش خصوصی ورود نموده و آنرا برای خوانندگان  کسب و 
کارشناســان و ذینفعان  نمایــد. متقابــال نگارنده ایــن درخواســت را در همــه 
کــه ضمــن ورود بــه این بحث در اصالح و تکمیــل آن نگارنده را همراهی  دارد 

و مساعدت بفرمایند.

نقل از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
گروه  که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی  1-	مــاده	8:	هــر امتیازی 
یک و دو ماده )2( این قانون مقررشود عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت 
اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر 

گرفته شود.
کلیه  تبصره۳:دولــت مکلف اســت ظرف ســه ماه پس از تصویــب این قانون 

امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
2-	ماده	2: فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اســالمی ایران شــامل تولید، 

خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:
گروه دو و ســه  گــروه	یــک:	تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در 

این ماده
گروه دو: فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم )44( قانون 

گروه سه این ماده اساسی به جز موارد مذکور در 
گروه	سه:	فعالیتها، موسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:

گذاری بسامد )فرکانس(، شبکه های اصلی  شبکه های مادر مخابراتی و امور وا
تجزیــه و مبــادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پســتی،  تولیدات محرمانه 
یــا ضــروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشــخیص فرماندهی کل نیروهای 
گاز،  مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و 
گاز، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، بانک ملی ایران،  معــادن نفت و 
کشاورزی،  بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک نوسعه صادرات، بانک 
بانــک مســکن و بانــک توســعه تعــاون، بیمــه مرکــزی و شــرکت بیمه ایــران، 

کشوری و سازمان بنادر و  شبکه های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمایی 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو 
و تلویزیون، تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه های اقتصادی 
گروه به پیشــنهاد وزارت امور اقتصادی و  موضــوع ایــن ماده با هر یک از ســه 
دارایــی ظرف شــش مــاه به تصویب هیات وزیران می رســد و در مورد بند )3) 
گروه سه مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح 

برسد.
ماده	45: اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت می شود ممنوع است:

الف-	احتکار	و	استنکاف	از	معامله
کاال یا  کردن مقدار  1- استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود 

خدمت موضوع معامله
کــردن  کــردن اشــخاص دیگــر بــه اســتنکاف از معاملــه و یــا محــدود  2- وادار 

معامالت آنها با رقیب
کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت  3- ذخیره یا نابود کردن 
به نحوی که این ذخیره ســازی، اقدام یا امتناع منجر به باال رفتن ســاختگی 
که به طور مستقیم یا با واسطه  کاال یا خدمت در بازار شود اعم از این  قیمت 

انجام گیرد.
ب-	قیمت	گذاری	تبعیض	آمیز

کی از تبعیض بین  عرضه و یا تقاضای کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حا
دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان 

بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

ضمائم اشاره شده در بند 4-3-12 مقاله موضوع ماده 9 قانون 
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ج-	تبعیض	در	شرایط	معامله
قائل شــدن شــرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت 

یکسان
د-	قیمت	گذاری	تهاجمی

1- عرضه کاال یا خدمت با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که 
لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

2- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی 
به دیگران شود.

تبصره- تشخیص لطمه جدی بر عهده شورای رقابت است.
هـ-	اظهارات	گمراه	کننده

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1- کاال یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل 

یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2- کاالی تجدید ســاخت شــده یا دســت دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی 

کند.
3- وجــود خدمت پــس از فروش، ضمانتنامه تعهد بــه تعویض، نگهداری، 
تعمیــر کاال یــا هــر قســمتی از آن و یا تکــرار یا تداوم خدمــت تا حصول نتیجه 

معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
که فروخته یا ارائه شده است  کاال یا خدمتی  4- اشخاص را از حیث قیمت 

یا می شود، فریب دهد.
و-	فروش	یا	خرید	اجباری

کاال یــا خدمت دیگر یا  کاال یا خدمت به خرید  کــردن فروش یــک  1- منــوط 
بالعکس

که اتمام  کــردن طــرف مقابل به معامله با شــخص ثالث بــه صورتی  2- وارد 
معامله به عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

3- معاملــه بــا طــرف مقابل با این شــرط که طرف مذکــور از انجام معامله با 
رقیب امتناع ورزد.

ز-	عرضه	کاال	یا	خدمت	غیراستاندارد
کاال و یا خدمت مغایر با اســتانداردهای اجباری اعالم شــده توســط  عرضــه 
مراجع ذیصالح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، 

ساخت، تکمیل و یا بسته بندی
ح-	مداخله	در	امور	داخلی	و	یا	معامالت	بنگاه	یا	شرکت	رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ســاختن یک یا چند ســهامدار، صاحب ســرمایه، 
کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال  مدیر یا 
ســهام، افشــاء اســرار، مداخله در معامالت بنگاه ها و یا شــرکتها یا روشــهای 

مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط-	سوء	استفاده	از	وضعیت	اقتصادی	مسلط	به	یکی	از	روشهای	زیر

1- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیرمتعارف
2- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه

3- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار
4- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا 

شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص
که از نظر ماهیتی یا عرف  کردن قراردادها به پذیرش شــرایطی  ۵- مشــروط 

تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد.
که منجر به اخالل در رقابت  6- تملک ســرمایه و ســهام شــرکتها به صورتی 

شود.

ی-	محدود	کردن	قیمت	فروش	مجدد
مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

کردن وی در  1- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شــده یا محدود 
تعیین قیمت فروش به هر شکلی

کاال یا خدمتی معین، برای  کردن خریدار به حفظ قیمــت فروش  2- مقیــد 
بنگاه یا شرکتی که از او کاال یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه 

یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی

ک-	کسب	غیر	مجاز،	سوء	استفاده	از	اطالعات	و	موقعیت	اشخاص
کســب و بهره بــرداری غیرمجــاز از هرگونــه اطالعات داخلی رقبــا در زمینه   -1

تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث
2-  کســب و بهره بــرداری غیرمجــاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رســمی، 
قبل از افشاء یا اعالن عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث

3- سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث
ماده 61: هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند 
کــه یــک یا چند مــورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مــواد )44( تا )48( این 
قانون توســط بنگاهی اعمال شــده است می تواند حســب مورد یک یا چند 

تصمیم زیر را بگیرد:
1- دســتور بــه فســخ هــر نــوع قــرارداد، توافــق و تفاهــم متضمــن رویه هــای 

ضدرقابتی موضوع مواد )44( تا )48( این قانون 
2- دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویه های 

ضدرقابتی مورد نظر
3- دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن
4- اطالع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار

۵- دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده )46( این قانون انتخاب 
شده اند.

گذاری ســهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکتها که بر خالف ماده  6- دســتور به وا
(4۷( این قانون حاصل شده است.

۷- الــزام بــه تعلیق یا دســتور به ابطال هرگونه ادغــام که برخالف ممنوعیت 
ماده )48( این قانون انجام شده ویا الزام به تجزیه         شرکتهای ادغام شده

کــه از طریــق ارتکاب  8- دســتور اســترداد اضافــه درآمــد و یــا توقیــف اموالی 
رویه هــای ضدرقابتــی موضــوع مــواد )44( تا )48( این قانون تحصیل شــده 

است از طریق مراجع ذیصالح قضائی 
9- دســتور به بنگاه یا شــرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در 

منطقه یا مناطق خاص
1۰- دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی 
یــا هیات مدیره شــرکتها یــا ارائه پیشــنهاد الزم به دولت در خصــوص اصالح 

اساسنامه های شرکتها و موسسات بخش خصوصی
11- الزام بنگاه ها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط 

انحصاری
12- تعییــن جریمــه نقــدی از ده میلیــون )1۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال تــا یــک میلیــارد 

(1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال، در صورت نقض   ممنوعیتهای ماده )4۵( این قانون
آئین نامــه مربــوط به تعییــن میزان جرائم نقدی متناســب با عمــل ارتکابی 
بــه پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه هــای امــور اقتصــادی و دارایــی، بازرگانــی و 

دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 

ضمائم اشاره شده در بند 4-3-12 مقاله موضوع ماده 9 قانون 
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دهه فجر را
 گرامی می داریم

که به رهبری  روزهای 12 تا 22 بهمن ماه هر ســال یادآور رشــادتها و ازخودگذشــتگی های مردم ایران است 
حضرت امام خمینی)ره( به پیروزی رســید؛ متأسفانه 
انقــالب اســالمی مــردم ایــران در همان ســالهای اول، 
که شهد شــیرینی پیروزی  با دشــواریهایی مواجه شــد 
که نگران  کرد. جنگ افــروزان  کام هــا، تلخ  انقــالب را در 
آثــار و بــرکات ارزنــده و ســازنده نظام جمهوری اســالمی 
کار شــدند و با  نوپــای ایــران بودنــد بالفاصله دســت بــه 
کشــور همســایه را آمــاده حملــه و هجمــه بــه  تحریــک، 
ایــران و نظــام جمهــوری اســالمی نمودنــد و جنــگ را بــر 
کردنــد. آنگونه  جمهــوری نوپای اســالمی ایــران تحمیــل 
کــه تــوان پایش و نمایــش دســتاوردهای امکان پذیر نظام 
رو  جنــگ  اداره  در  و  افتــاد  تأخیــر  بــه  اســالمی  جمهــوری 
کــه  گذاشــت. منابــع انســانی عظیمــی  بــه فتــرت و سســتی 
می توانســتند آرمانهای بزرگ انســانی و اســالمی مردم ایران را به 
منصــه ظهــور برســانند، درگیر جبهه هــای جنگ شــدند. این جنگ 
تحمیلــی توســط جنگ طلبــان اجــازه نــداد درخــت شــکوهمند انقــالب 
کام  اســالمی بــه بــار بنشــیند و از شــکوفه های رنگیــن آن میوه های شــیرین 
مــردم ایــران را حــالوت بخشــد. هرچند بخشــی از قدرتهــای جهانــی و نیروهای 
تــا  بــا امکانــات نرم افــزاری و ســخت افزاری حمایــت نمودنــد  از صــدام  منطقــه ای 
جمهــوری اســالمی نوپای ایران را زمین گیر ســازند ولــی اراده و ایمان جوانــان ایران زمین 
که تمامــی تمهیــدات و تهدیــدات آنها برای  کبیــر انقالب اســالمی باعث شــد  بــا رهبریهــای رهبــر 
گذاشــتن هشــت ســال  شکســت و تجزیه ایران نقش بر آب شــود و نظام اســالمی ایران پس از پشــت ســر 
جنگ تحمیلی دوباره بپا خاســت و زندگی و ســازندگی را آغاز نمود. ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
گرانقــدر جنــگ تحمیلــی و امــام شــهدا و بــا ســتایش از دالورمــردان جانباز و  ک شــهدای  بــا درود بــه روان پــا
کــه بــا تحمــل دردهــا و رنجهــا و دوری از دیــار و یــار بــه پا ایســتادند تا ایــران و ایرانی زمین گیر نشــود؛  آزاده ای 
کوشــش و تالشــی  کــه در راه بثمــر رســاندن آرمانهــای شــکوهمند انقــالب از هیــچ  عهــد و پیمــان می بنــدد 
کشــور تمامی دانایی ها و توانایی های فنی و مهندســی  فروگــذار نکنــد و در راه خدمت به آبادانی و ســازندگی 
کشــور بکوشــد و بــه  گیــرد و بیــش از پیــش در راه ســازندگی و آبادگــری  کار  و منابــع و تجهیــزات خویــش را بــه 
عنوان بازوی پرتوان دولت تدبیر وامید در راه پیاده ســازی برنامه های عمرانی آن با دل و جان اقدام نماید. 
در پایان با یادی	از	پدر	مهندسی	زنده	یاد	مهندس	احمدی	حامی  ایران مجدداً یادآور می شویم ما بر این 

که دلش برای ایران نتپد بهتر آنکه هرگز نتپد. کسی  باوریم هر 
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در هشتاد و دومین سالگشت تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران

کتــاب پنــج هــزار ســال مهندســی ایرانــی همزمــان بــا   مراســم رونمایــی از 
نکوداشت هشتاد و دومین سالگرد تاسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران 
روز ۷ بهمن در تاالر شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
گفــت: برخی  دکتــر عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی در این مراســم 
خشــکی  شــهرها،  ســیمای  ناهماهنگــی  موجــب  مهندســی  اقدامــات 
کرده است.  رودخانه ها و تاالب ها شده و محیط زیست را دچار مشکالتی 
سرزمین ایران، با تاریخ هزاران ساله، قلمرو فرهنگی وسیعی را در پهنه گیتی 
گرانبهای تاریخ تمدن ایرانی شده  گیری میراث  گســترده و موجب شــکل 
 است. وی افزود: بخش زیادی از بناهای تاریخی و ساختمانها با معماری
 بــی نظیــر بــه عنوان میــراث معنــوی، دارای ارزش صیانــت و توجه جدی 
اســت. بخــش بزرگــی از ایــن میــراث فرهنگــی د ر قالــب ســاختمان ها و 
کارکرد  معمــاری بدیــع، ســازه های آبــی بــزرگ، بادگیرها، آســیاب هایی بــا 
کم و پایدار در برابر عوامل اقلیمی و متأثر از عوامل  پیچیده، شهرهای مترا

کالبدی است که قابل مشاهده و بررسی  گرفته  فرهنگی شکل 
کــه بــه میــراث  کیــد بــر آن اســت  دکتــر آخونــدی اظهارداشــت: در اینجــا تا
مهندســی بــه عنوان پدیده مســتقل از محصــوالت مهندســی و به عنوان 
گذشــته نیز باید توجه و در جهت شــناخت نقاط  میــراث معنــوی با ارزش 
کــرد تــا بتــوان، ارزش هــای آن را در زندگــی امــروز تــداوم  قــوت آن تــالش 
گرچه در دوران باستان جامعه عاری از نهادهای  بخشید. وی یادآورشد: 

نظارتی متداول دوران معاصر بود، اما آنان خود را متعهد به رعایت اصول 
کــرده بودند و با ایــن وضعیت حقوق قانونی و شــرعی  و ضوابــط حرفــه ای 

همه مردم در نزد آنان محترم شمرده می شد.
گذشــته بافت های شــهری به  کــرد: در  وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان 
که تعامل میــان مردم  قــدری هماهنــگ و انســان محــور احداث می شــد 
برپایه حفظ حقوق متقابل آنان انجام می شــد. طراحی و ســاخت بناها، 
کیفیت باالیی انجام می شــد و از روابط  برای فقیر و غنی در مرتبه خود با 
کم بر ساختمان ها برای اسکان مردم در شهر اثری نبود.  کاالیی فعلی حا
اما امروز توسعه و عمران شهرها در مسیر دیگری در جریان است به طوری 
کشــور شاهد به هم ریختگی  کنون با برخی اقدامات مهندســی در  که هم ا
در ســیمای شهرها هســتیم. بدون شک عوارض ناشی از توسعه پرشتاب 
جوامــع امــروزی مشــکالت زیــادی را در عرصــه جهانــی به وجــود آورده به 
کاستن از  که جوامع بشــری ســعی در جلب مشــارکت جهانی برای  طوری 

این عواقب دارند.
دکتــر آخونــدی اظهارداشــت: با این حال در این شــرایط توســعه و عمران 
گیرد و با  کــه باید مورد توجه جدی قــرار  کشــور شــرایط خــاص خود را دارد 
گذشته باید از بروز مشکالت شهری و مهندسی اجتناب  استفاده از تجربه 
گذشته در بین مهندسان ایرانی امری  کرد زیرا رعایت اخالق حرفه ای در 
ذاتــی بــود، اما متاســفانه امــروزه شــاهد موارد نقــض آن در بیــن اهل این 
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حرفه هستیم.
در ادامــه مراســم دکتر محمود 
نیلــی احمدآبادی، سرپرســت 
بــه  بــا اشــاره  دانشــگاه تهــران 
گفــت:  محــل برگــزاری مراســم 
سالن شهید چمران دانشکده 
بــا  کــه  تهــران  دانشــگاه  فنــی 
پرافتخارتریــن  از  یکــی  نــام 

غ التحصیــالن ایــن دانشــکده نامگــذاری شــده اســت، همــواره شــاهد  فار
که قرار اســت  رویدادهــای بســیاری بــوده و امشــب هــم چنین اســت چرا 

کند. تاریخ ۵ هزار ساله مهندسی را به ایرانیان و جهانیان عرضه 
وی پس از ارائه توضیحاتی در زمینه تاریخچه دانشگاه تهران و شکل گیری 
گفت: مهندســی در ایران امروز سابقه بسیار  دانشــکده فنی این دانشــگاه 
که  گــروه آنها تبریــك می گویم  خوبــی دارد. مــن بــه دکتر فرزیــن رضاییان و 
کنند. ما باید  توانســتند تاریخ ۵ هزار ســال مهندســی ایران را جمــع آوری 
گذشته انجام داده ایم را برای آیندگان  که آنچه در  به خاطر داشته باشیم 
کنیم. من از  ادامه دهیم تا جهان را تبدیل به جایی برای زندگی راحت تر 

دانشکده فنی مهندسی هم برای تالش هایشان تشکر می کنم.
غ التحصیل  کانون مهندســان فار دکتر پرویز جّبه دار، رئیس شــورای عالی 
دانشــکده فنی دانشــگاه تهران و چهره ماندگار رشــته مهندسی برق نیز در 
گفت: دانشکده فنی مهندسی به داشتن فعالیت های علمی  این مراســم 
که در  غ التحصیالنــی داشــت  کــه فار در بیــش از 8۰ ســال، افتخــار می کنــد 
کشور سهم بســزایی داشتند ودر سازندگی، آبادانی، ایجاد راه و  ســازندگی 
کز مخابراتی و نیروگاه های برق نقش آنان قابل توجه بوده است. سد، مرا
غ التحصیالن این دانشکده از مدیران برجسته کشور بودند  وی متذکر شد: فار
آنها به میل خود به کشورهای مختلف اروپا و آمریکا برای ادامه تحصیل رفتند 

و امروزه می توان آنان را در زمره برجسته ترین دانشمندان جهان دانست.
مهندســی  کانــون  در  تحقیــق،  ایــن  اولیــه  ایــده  گفــت:  جّبــه دار  دکتــر 
گرفــت. امــا بــه  غ التحصیــالن دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران شــکل  فار
دلیــل اینکه دکتر فرزین رضائیــان فعالیت های تحقیقاتی قابل توجهی در 
که  گذار شد  گروهشان وا کار به ایشان و  این زمینه انجام داده بودند، این 

گرفت. به بهترین نحو نیز انجام 
رضائیــان  فرزیــن  مهنــدس  آقــای 
ســال  هــزار  پنــج  کتــاب  نویســنده 
مهندســی ایرانــی در ایــن مراســم در 
زمینــه تاریخچه مهندســی در ایران و 
که آنان برای شهرسازی در  ابزارهایی 
گفت:  اختیــار داشــتند توضیــح داد و 
اســتفاده از ایــن ابزارهــا در مرحلــه ای 
که آنان، برای رســیدن به تمدن  بــود 
و شهرسازی از فن مهندسی استفاده 

کتاب در شــش فصل مســایل مختلف مهندســی از  کردند. وی افزود: این 
جملــه یک امپراتــوری، آب مربوط به قنات ها، اهمیت بــاد برای بادگیرها 

ک  و آســیاب های بــادی، خا
اردشــیر  شــهر  دو  طراحــی  و 
خوره و اصفهان عصر صفوی 
و  تبییــن  خواننــده  بــرای  را 

تداعی می کند.
پرفسور پاتریک هانت، استاد 
آمریــکا  اســتنفورد  دانشــگاه 
گفــت: با  نیــز در ایــن مراســم 
کتاب ارزشــمند، ما از اســتاد رضاییان درخواســت داریم  رونمایــی از ایــن 
همچنــان به انجام این قبیل فعالیت ها و تحقیقات ادامه دهد. ایرانیان 
از نظر مهندسی و ساخت شهرها بسیار غنی بوده اند و پاراتکنولوژی برای 
ســاخت ســرامیک و ســاخت شیشــه بــرای اولیــن بار از ایران شــروع شــد؛ 
که ســنگ آهک به دلیل استحکام  همچنین مهندســان ایرانی فهمیدند 
کاربردهــای  کار مهندســی  کــه دارد می توانــد در  کمــی  بســیار زیــاد و وزن 

بسیاری داشته باشد.
دکتر دیتریش، رئیس ســابق مؤسســه باستان شناســی ایران ضمن تشــکر 
از برگزارکننــدگان ایــن مراســم به صحبت درباره عهد ساســانیان، اردشــیر 

گی  دوران او، و شهر »اردشیر خوره« پرداخت. بابکان، ویژ
دکتــر محمدحســن طالبیــان، معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی و رییس 
کهن  گفــت: ســرزمین  که  بنیــاد پارســه ســخنران بعــدی این مراســم بــود 
و پهنــاور ایــران، در طــول تاریــخ چنــد هــزار ســاله خــود، همــواره بســتری 
مســتعد بــرای ظهــور و تکامــل حلقــه تمدن بشــری بوده اســت. ایــران به 
کــه نه فقط بر گ های  کهن ترین هســته های تمدنی جهان  عنــوان یکی از 
بســتر  بلکــه  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  جهــان  تاریــخ  از  شــماری  بــی 
پیدایــش و تکامــل بخــش قابــل توجهــی از علــوم و فنــاوری بشــری بــوده 
اســت. در ایــن میــان علوم مهندســی بــه دلیل تنــوع جغرافیایــی و وجود 
تهدیــدات مختلــف ســرزمینی از جمله خشکســالی، ســیل و زلزلــه، باعث 
که ایرانی ها با هوشــمندی در خلق و اعتالی علوم مهندســی ســرآمد  شــد 

که حاصل این دســتاورد، عالوه بر ایران تمام تمدن بشری جهان   شــوند 
کارلو چرتی پروفســور  کرد. آخرین ســخنران این مراســم نیز دکتر  را متنفع 
که در خصوص فرهنگ ایرانی و  ایران شــناس در دانشگاه دانشگاه رم بود 

کرد. روابط ایرانیان با طبیعت صحبت 
در پایان این مراسم با حضور اساتید، 
و  داخلــی  مهندســان  و  دانشــجویان 
کتاب پنج هزار سال  خارجی از فیلم و 
فنــی  دانشــکده  در  ایــران  مهندســی 

دانشگاه تهران رونمایی شد.
ســاختمانی	 شــرکتهای	 ســندیکای	
زحمــات	 از	 می	دانــد	 خــود	 وظیفــه	 نیــز	
ایــن	 تدویــن	 و	 تهیــه	 دســت	اندرکاران	
کتاب	تشــکر	و	قدردانی	نموده	و	از	همه	
	مهندســان	عاشــق	این	مرز	و	بوم	درخواســت	نماید	با	

ً
عالقمندان	مخصوصا

گردند.	 کتاب	از	تاریخ	پنج	هزار	ساله	اسالف	خود	با	خبر	 مراجعه	به	این	



پیامآبادگران
45بهمنواسفند1393شماره328

ریاضیات	اخالق
از	ریاضیدانی	پرســیدند:	نظرت	در	

مورد	انسانیت	چیست؟
گفت: در	جواب	

ُحســن	 دارای	 مــردی	 یــا	 زن	 گــر	 ا
اخــالق	باشــند	بــه	آنهــا	نمــره	یــک	

می	دهم.	)1)
گر	زیبا	هم	باشــند	پــس	آنگاه	یک	 ا
صفر	جلو	نمره	یک	می	گذارم.	)1۰)

گــر	ثروت	هــم	داشــته	باشــند	یک	 ا
صفر	دیگر	جلوی	صفر	قبلی	اضافه	

می	کنم	)1۰۰)
گــر	دارای	خانــواده	اصیلی	باشــند	 ا
صفــر	 دو	 جلــوی	 دیگــر	 صفــر	 یــک	

قبلی	اضافه	می	کنم	)1۰۰۰)
گر	عدد	یک	)1(	را	یعنی	حسن	 ولی	ا
اخالق	را	از	دست	دادند	چیزی	جز	

صفر	برای	آنها	باقی	نمی	ماند.
صفــر	هــم	بــه	تنهایــی	یعنــی	هیــچ؛	
انســانیت	یعنــی	نــــــــکــــــــــــــوداشت	

دیگران...

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

گرد	در	مجله...... است	و	این	پا

کمیسیون	انتشارات				

گذشــته	 کنیــم	زیرا	 گذشــته	هایمان	را	فرامــوش	 ــــ	
کودکی	مــان	نــه	تنهــا	برایمــان	 کفشــهای	 چــون	
گام	برداشــتنهای	بلنــد	مــا	 کوچکنــد	بلکــه	مانــع	

می	شوند.

در	جدال	صخره	با	آب؛
همیشه	آب	پیروز	است.

نه	به	خاطر	قدرتش؛
بلکه	به	خاطر	سماجت	و	پشتکارش.

که	طاقت	تیشه	را	ندارد	تندیسی	زیبا	نخواهد	شد. سنگی	 	-
کوچک	آرزو. انسانهای	بزرگ	اراده	می	کنند	و	انسانهای	 	-

کــه	قابــل	 گــر	می	خواهــی	فرامــوش	نشــوی،	یــا	چیــزی	بنویــس	 ا 	-
که	قابل	نوشتن	باشد. کاری	بکن	 خواندن	باشد؛	یا	
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نوشتن بکن خواندن

سخنان	نغز

-		مــردان	شــجاع	فرصــت	می	آفریننــد	و	ترســوها	منتظــر	فرصــت	

می	نشینند.

-	بــرای	زندگــی	خوشــبخت	تر	بایــد	از	قســمتی	از	توقعــات	خــود	

کنیم. صرف	نظر	

که	 کنند	 که	خواهان	آرامش	همیشــگی	هســتند	آرزو	می	 -	آنانی	

به	جای	دریا،	مرداب	باشند.

که	اثرات	شیرینی	دارد. -	حقیقت	داروی	تلخی	است	

کوره	ها	 که	مردم	بر	سر	می	نهند	در	آتش	 -	درخشان	ترین	تاجی	

ساخته	می	شود.

کنیم	میان	بودن	و	نبودن	ما	تفاوتی	باشد. -	باید	تالش	

گفت:	دل	بر	آنچه	 گفتند:	چرا	غمگین	نمی	شــوی؟	 -	افالطون	را	

نمی	ماند،	نمی	بندم.

-	جوانی	از	مادرش	پرسید:	چگونه	می	توانم	همسری	الیق	پیدا	

کردن	زن	الیــق	مباش؛	روی	 کنــم؟	مادر	پاســخ	داد:	نگــران	پیدا	

کن. مردی	الیق	شدن	تمرکز	

کــرد،	نه	اصالح	 -	گذشــته	را	نــه	می	تــوان	تغییــر	داد،	نه	فراموش	

کــرد؛	فقــط	می	تــوان	آن	را	پذیرفــت	و	از	آن	درس	 ک	 کــرد	و	نــه	پــا

گرفت.

پاگرد

ــــ	عزیزی	ســالمند	می	گفت:	من	چهــار	فرزندم	را	
کنون	 کردم.	ا در	تنها	اتاق	محل	زندگی	مان	بزرگ	
آنها	در	چهار	منزل	بزرگ	خود	برای	من	یک	اتاق	
کوچک	که	هیچ!	حتی	یک	وجب	جا	هم	ندارند.
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گروهی  ایرانیان در پیش از اسالم از هر فرصتی برای برگزاری جشن و سرور 
اســتفاده می کردنــد و بــه پایکوبی و دست  افشــانی می پرداختند و ســعی 
می کردند حتی یاد و خاطره رنجها و اندوه ها را با مجالس شــادی از خود 
که در هر ماه هرگاه نــام روزی با نام ماه برابر  دور می ســاختند. بــه طــوری 
می افتاد آن را جشــن می گرفتند چنانچه  مهر روز )شــانزدهم مهرماه( در 
ماه مهر جشــن مهرگان برپا می ســاختند و به نشــاط و شادمانی مشغول 
که در قبل از اســالم در ایران  می شــدند.برای یــادآوری نــام جشــنهایی را 

برپا می شد به طور اجمالی ارائه می دهیم.

وز شاهان وز یا نور نور
نخستین روز فروردین ماه و 
نخستین روز سال است. در 
اســاطیر ایرانــی آمده اســت 
نخســت  را  جشــن  ایــن  کــه 
علــت  و  کــرد  برپــا  جمشــید 
آن پیروزی جمشــید در این 
فرمانبــردار  و  دیــوان  بــر  روز 
کــردن آنان ذکر شــده اســت 
کــه در این روز  و آمده اســت 
جمشــید بــر تختــی زرین به 
دادخواهــی مــردم نشســت 
ایرانیــان  ایــن روز  و هــم در 
بــه راهنمایــی جمشــید بــه 
نیشــکر  از  شــکر  اســتخراج 

نایل آمدند.
نامگذاری جشــن نــوروز نیز 
متیولوژیــک  وجــه  دارای 
نوروزنامــه  در  و  اســت 
آمــده  خیــام  بــه  منســوب 
جمشــید  چــون  کــه  اســت 
که آفتاب را دو  گاهی یافت  آ
دور بوده یکی آنکه هر  36۵ 
روز و ربعــی از شــبانه روز بــه 

کــه رفته بود؛ جمشــید با  اول دقیقــه َحَمــل بــاز آیــد به همــان وقت و روز 
گــردش آفتاب آن را نــوروز نام نهاد و برای آن جشــن  دریافــت این شــیوة 
گرفتنــد. ایرانیان  گرفــت و پــس از او پادشــاهان و دیگــر مردمــان از او الگو 
شــش روز نخســتین فروردین ماه را جشــن می گرفتند و روز ششم را نوروز 
بزرگ می گفتند و در پنج روز نخســتین شــاه نیازهای مردم و لشــگریان را 
کس آنچــه را از پایگاه و نیکی ســزاوار بود مــی داد و روز  برمــی آورد و بــه هــر 
گان و خلوتیان  که از برآوردن نیاز و حق مردم پرداخته بود با ویژ ششم را 

جشن می گرفت.

وز خردادی رگ یا نور وز بز نور
ایــن جشــن در روز ششــم )خــردادروز( از فروردیــن مــاه برگــزار می شــد. 
گذشــته  که بســیاری از وقایع و رویدادهای بزرگ  ایرانیــان معتقــد بودند 

خ داده اســت و وقایــع آینــده نیز در این روز بــه وقوع خواهد  در ایــن روز ر
گرامــی می داشــتند. ایرانیــان  پیوســت؛ لــذا ایــن روز را بســیار ارجمنــد و 
که در ایــن روز اهورامزدا جان مردم را آفریــده و در این روز  معتقــد بودنــد 
هوشــنگ پیشداد متولد شده است؛ در ضمن ایرانیان می گفتند در این 

کیومرث و مشی و مشیانه )نخستین مرد و زن( ظاهر شده اند. روز 
همچنیــن در ایــن روز طهمــورث بــر اهریمن، دیــوان و زنگیان پیروز شــد 
گرفتنــد؛ و  و منوچهــر و آرش زمینهــای ایــران شــهر را از افراســیاب پــس 
در چنیــن روزی زردشــت دیــن مزدیســنی را از اورمــزد پذیرفــت و ســام 

کشور رسید. )گرشاسب( به فرمانروایی هفت 

آئین و جشن باژگیران
ایــن جشــن همزمــان بــا )ســروش 
روز( روز هفدهم فروردین ماه برگزار 
کردن  می شــد. »بــاژ« نوعــی  زمزمه 
دعا بوده اســت بــه طوریکه صدای 

زمزمه را فقط خود فرد می شنید.

زمشاهی وز خوار جشن نور
مــاه  نوزدهــم  روز  در  جشــن  ایــن 
فروردیــن برگــزار  شــده اســت و به آن 
گفته می شد  جشــن فروردینگان نیز 
کــه چــون در ایــن روز نــام روز بــا مــاه 
برابر افتاده بود آنرا جشن می گرفتند. 
نــوروز  جشــن  جشــن،  ایــن  بــه 

خوارزمشاهی نیز می گفتند.

گلستان جشن
را  اردیبهشــت ماه  ســوم  روز 
جشــن  و  می نامنــد  اردیبهشــت 
گلســتان  بهــاری می گرفتند و به آن 

جشن می گفتند.

خرداد جشن
ایــن جشــن در روز ششــم مــاه خــرداد برگــزار می شــده و به خرداد جشــن 

معروف بوده است.

جشن نیلوفر
این جشن را  در روز ششم از ماه تیر انجام می گرفته، ابوریحان بیرونی آن 

را جشن نوساخته ای می داند.

جشن تیرگان کوچك
تیرروز )روز ســیزدهم( از ماه تیر اســت و آن را )نوروز طبری( نیز می گفتند. 
گویند چون افراســیاب بر منوچهر چیره شــد و  در شــأن نزول این جشــن 
که مرز ایران و توران  گرفت ســپس بنا شــد  فرمانروایی ایران را به دســت 
که ایرانیان از فراز طبرستان  براســاس نشســت تیری بر روی زمین باشــد 

آئین ها شادی و جشنهای ایرانیان تا ظهور اسالم
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که فرود آیــد آن جایــگاه مرز ایــران و توران  کننــد و آن تیــر هــر جایــی  رهــا 
باشــد. ایرانیــان آرش را بــرای تیرانــدازی برگزیدند و او تیر به ســوی خاور 
کــه در میانــه فرغانــه و طخارســتان فــرود آمــد. روز پرتــاب تیر،  انداخــت 
گسترش داد  که مرز ایران را  تیرگان بود و به دلیل قدرت تیراندازی آرش 

این روز را جشن می گرفتند.

رگ جشن تیرگان بز
که در این روز تیر آرش به زمین  این جشن در روز چهاردهم تیرماه است 

نشست و این روز به نام تیرگان بزرگ روز جشن و پایکوبی شد.

امرداد جشن
در روز هفتــم از مردادمــاه  بــه نام )امردادروز( این جشــن برگزار می شــده 

است.

یور جشن شهر
 شــهریورگان یــا آذرخــش، شــهریور روز )روز چهارم( اســت از ماه شــهریور 
گویند این جشــن آخرین جشــن تابســتان بوده اســت و از آن پس فصل 
ســرما و افروختــن آتــش فرا می رســید. از ایــن روی آن را به نام آذرجشــن 
کردن ســرما و خشــکی انجام  نیز می خواندند. این آتش افروزی برای دور 
گیاهــان زیان دارد  که آتــش آنچه را برای  می شــده اســت و معتقد بودند 

از بین می برد.

جشن مهرگان کوچك
کهن بــر این بــاور بودند  مهــر روز، روز شــانزدهم مــاه مهــر اســت ایرانیــان 
ک چیره شــد. در این  کــه در ایــن روز فریــدون با یاری فرشــتگان بــر ضحا
که به صورت خورشــید بود به سر می نهادند  روز شــاهان ساســانی تاجی 
گردونــه خــود ســوار بود. ایــن باور نیــز در مردم  و خورشــید در آن تــاج بــر 
که مهــرگان نموداری از رســتاخیز و ســرآمدن  ایران زمیــن وجــود داشــت 

جهان است.

جشن آبانگان
ایــن جشــن )در آبــان روز( در دهــم آبان ماه برگزار می شــد. معروف اســت 
که در زمان فرمانروایی افراســیاب بر ایران زمن  که در این روز شــهرهایی 
گردید و آبادانی از ســرگرفته شــد و خبر پیروزی  ویران شــده بود آب روان 

گوش جهانیان رسید. ک به  فریدون بر ضحا

وردگان جشن فر
این جشن به مدت ده روز از بیست و ششم آبانماه تا پایان پنجه دزدیده 
)خمسه مستسرقه( برگزار می شده است. ایرانیان باستان معتقد بودند 
که در این ایام فروردهای مردگان به جهان می آیند تا از چگونگی زندگی 
گاه شــوند و از ایــن روی در این روزها خوردنی ها و آشــامیدنیهای  آنــان آ
بسیار فراهم می کردند و برای فروردهای مردگان می گذاشتند و در خانه 
که آنان از این خوردنیها خواهند  خود اسپند دود می کردند به این تصور 

کرد. خورد و از آن بوی خوش استشمام خواهند 

بهار جشن
این جشــن در نخســتین روز آذرماه برگزار می شــده است. به این جشن، 
کوسه بر چارپایی  کوسه بر نشستننیز می گفتند. در این روز مردی  جشن 

کالغــی و بادبزنــی در دســت می گرفت و خــود را باد می زد و  می نشســت و 
که به مردم نشــان  کار می خواســت  زمســتان را بــدرود می گفــت و بــا این 
گرما آمده اســت و مردمان نیز به این مناسبت  گذشــت و  که ســرما  دهد 

به او هدیه ها می دادند.

جشن گاوگیل
گتل نیز خوانده می شــوند  گا گاوگیل یا  گیل یــا  گا این جشــن بــه نامهای 
گاوی را می آراســتند و بیــرون  و در 16 دیمــاه برگــزار می شــد. در ایــن روز 
کــه در این روز ایــران از توران  می بردنــد. ایرانیــان باســتان معتقد بودند 

جدا شده است.

جشن دیگان سدیگر
ایــن جشــن را دی جشــن، دی به دیــن روز نیز می گفتند و در روز بیســت 

و سوم دیماه برگزار می شده است و سومین جشن دیماه بوده است.

جشن بهمن گان
ایــن جشــن را بهمــن روز نیــز می گفتنــد و در روز دوم بهمــن مــاه برگــزار 
می شــده اســت. ایــن جشــن در میــان ایرانیــان بســیار بــزرگ و ارجمنــد 
محسوب می شده است به طوریکه تا چند قرن بعد از اسالم نیز در ایران 

پابرجا بوده است.

یزگان جشن آبر
این جشن را در سوم بهمن ماه برگزار می کردند. این جشن را جشن باران 
نیز می توان گفت و آمده است که در زمان پادشاهی فیروز پسر یزدگرد چند 
ســال باران به ایران زمین نبارید. فیروز به آتشــکده )آذرخوره( فارس رفت 
و در آنجا به پرســتش نشســت و از خداوند درخواست نمود باران ببارد در 
کردند و از این رو  گرفت و مردم شــادیها  روز ســوم بهمن ماه باران باریدن 
ایرانیان در این روز شادی می کردند و به یکدیگر آب می پاشیدند این رسم 

کان برگزار می شد. کما تا چند قرن پس از ظهور اسالم 

جشن بر سده
گفته می شد و در روز پنجم بهمن ماه و پنج روز  به این جشن نوسده نیز 

قبل از جشن سده برگزار می شده است.

جشن سده
این جشــن در روز دهم بهمن ماه بوده و آن را ســده می گفتند، ایرانیان 
که آفرینش صد تن از مردم از نسل مشی و مشیانه در  کهن معتقد بودند 
که فریدون پس از چیرگی  گرفته است و برخی بر این باورند  این روز پایان 
گاه می شود و  ک آ ک از جنایت ضحا ک توسط ارمائیل وزیر ضحا بر ضحا

پایان این تراژدی پایه و مایه جشن می شود.

جشن مردگیران
به این جشن مژده گیران نیز گفته می شده است و در روز پنجم اسفندماه 
گفته اند. در  )روز اســفنداروز( برگزار می گشــته است و آن را جشن زنان نیز 
این روز زنان به انتخاب خود از میان مردان خواســتگار همســر مورد نظر 
را برمی گزیدند و مردان در این روز به همسران خود هدایایی می دادند و 
که در این روز زنان درخواستهای خود را به شوهران  یا پاره ای معتقدند 

می گفتند و آنها نیز آن را در حد وسع خود برآورده می کردند. 
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کنفرانــس بین المللــی پــل بــا حضور  چهارمیــن 
اســتادان و متخصصــان دانشــگاه های داخلــی 
و  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  در  خارجــی  و 
تشکلهای بخش خصوصی از جمله سندیکای 
کرد و تا  کار  شرکتهای ســاختمانی ایران  آغاز به 
کنفرانس با  کار خود ادامــه داد. این  ســه روز به 
حضــور دکتر عبــاس آخونــدی وزیر راه، مســکن 
ســالمت  پایــش  محوریــت  بــا  و  شهرســازی   و 
پل هــا، ایده های خالقانه و اســتفاده از مصالح 
و تکنولوژی های نوین ســاخت پل روز 4 بهمن 
گشــایش یافت و همزمان با برگزاری آن از سوی 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر، »جایزه بین المللی 
 پــل تهــران« بــه برتریــن پروژه هــای پل ســازی

 اعطا شد.
افتتاحیــه  مراســم  در  آخونــدی  عبــاس  دکتــر 
کنفرانــس بین المللــی پــل، از پل به  چهارمیــن 
عنــوان نماد ارتبــاط میان تمدن هــا در ادبیات 
کــرد و افزود: امــروزه نیــز هرگاه  ایــران زمیــن یــاد 
گفتگــوی میــان تمدن ها صحبت می شــود از  از 
پــل به عنوان یک مظهر و نماد اصلی اســتفاده 

می کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه توســعه ملــی بدون توســعه 
زیرساخت های کشور امکان پذیر نیست، اظهار 
کشوری پهناور و با یک موقعیت  داشــت: ایران 
کــه از یــک ســو بــه ســاحل دریــای  ویــژه اســت 

عمــان و خلیج فارس و از ســوی دیگر به دریای 
کشــورهای بســیار مهــم آســیای میانــه،  خــزر و 
کســتان ارتبــاط  ترکیــه، عــراق، افغانســتان و پا
کشــور ما به دلیــل ارتباط با دریا  دارد. موقعیت 
گرس، ضرورت احداث  و سلســله جبال البرز و زا
پل هــای بزرگ و تونل ها بســیار عظیــم و اجرای 

کرده است. گزیر  سازه های دریایی را نا
وزیر راه، مســکن و شهرســازی با اشاره به اینکه 
نزدیــک به یکصد ســال از ورود ایــران به دنیای 
مــدرن می گذرد، یادآور شــد: آمدن خط آهن به 
ایــران و احــداث جاده هــا و نهایتا ورود وســایل 
کشــور آغــاز دوران مــدرن در ایــران  موتــوری بــه 
محســوب مــی شــود و االن بــه لحاظ توســعه و 
اجــرای طرح های عمرانی بزرگ از ظرفیت های 

خوبی برخوردار هستیم.
کشور  کوچک موجود در  وی آمار پلهای بزرگ و 
گفت: ارزش  کرد و  را بیش از 36۰ هزار دهنه ذکر 
کیلومتر  کشــور با طــول 1۵۰۰  پلهــای موجــود در 
که رقم  بیــش از 3۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت 
بسیار بزرگی به شمار می آید و این به غیر از بیش 
از بیست وشش هزار و پانصد دستگاه پلی است 

که بر روی خطوط آهن احداث شده است.
کیلومتر جاده  دکتــر آخوندی به وجــود 21۰ هزار 
اعم از روستایی و آزاد راه در کشور اشاره و اضافه 
کــرد: ارزش ایــن جــاده هــا بــه 2۰۰ هــزار میلیارد 

گذاری  کــه این حجم ســرمایه  تومان می رســد 
گرفته است. گذشته صورت  طی یکصد سال 

وزیر راه و شهرســازی در عین حال خاطرنشــان 
کارایی و بهــره وری به این  گــر از لحاظ  کــرد: اما ا
حجــم ســرمایه گذاری در حــوزه راه نــگاه شــود 
جــای تأمــل و بازاندیشــی فــراوان دارد. میــزان 
کیلومتــر مربع در ایــران به صورت  کــم نفــر در  ترا
کیلومتــر مربــع  میانگیــن حــدود 48 نفــر در هــر 
کوهســتانها اســت  کویرها و  بــا احتســاب تمــام 
کــه باید  ولــی در منطقــه ســاحل دریــای عمان 
بیشــترین منبع خلــق ثروت برای ما باشــد این 

کیلومتر مربع می رسد. آمار به 4.8 نفر در 
کــرد: ایــن آمارهــا نشــان  کیــد  دکتــر آخونــدی تا
که علی رغم ایجاد زیرساختهای حمل  می دهد 
کشــور  و نقــل، مخابــرات و خدمــات صنعتی در 
عمال به ســمت تعادل به پیش نرفته ایم و بهره 
وری از منابــع و ثــروت ملــی جــای بازاندیشــی 
فــراوان دارد. وی ایجــاد رفــاه مــدام بــرای ملت 
اقدامــات  اجــرای  هــدف  اصلی تریــن  را  ایــران 

کرد.  زیربنایی توسط دولت ذکر 
از  نگهــداری  و  حفــظ  شهرســازی،  و  راه  وزیــر 
ســرمایه های موجــود را از اهداف و اولویت های 
کنار این  این وزارتخانه برشــمرد و یادآور شد: در 
کاهش قیمت تمام شــده و افزایش  امــر باید به 
عمــر مفید ســازه ها و زیربناهای حمــل و نقل از 

با حضور فعاالن سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران  چهارمین کنفرانس بین المللی پل برگزار شد:

توسعه ملی با توسعه زیرساخت های کشور
 امکان پذیر است
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طریــق اســتفاده از فناوریهــای جدیــد و فنــون 
باشــیم. دکتــر  ویــژه داشــته  مهندســی توجــه 
آخوندی آمار پلهای بزرگ در دســت احداث در 
کرد  کشور را بیش از 6۰ دستگاه پل ذکر  سراســر 
گفــت: عالوه بر اســتحکام و بهــره وری، بحث  و 
معمــاری نیــز از مقوله های مورد نظر ما اســت و 
معتقدیم پل به عنوان نماد ارتباط تمدنی باید 

دارای غایت زیبایی و خوشایندی باشد.
چهارمیــن	 رئیــس	 رهایــی	 علیرضــا	 دکتــر	
مراســم	 در	 نیــز	 بین	المللــی،	 کنفرانــس	
بــه	موفقیت	هــای	 کنفرانــس	 ایــن	 افتتاحیــه	
بزرگ	مهندســان	و معمــاران ایرانی در احداث 
ســازه های مختلــف به ویــژه پل هــای منحصر 
کــرد و افــزود: در  کشــور اشــاره  بــه فــرد در تاریخ 
ساخت راه ها، بزرگراه ها و مسیرهای مواصالتی 
که  ســرمایه گذاریهای سنگینی صورت می گیرد 
بخــش زیادی از این ســرمایه ها صرف ســاخت 
پل ها می شــود. وی در عین حال با بیان اینکه 
بازرســی، تعمیــر و نگهــداری پل هــا تاحدودی 
معفــول مانــده اســت، اظهار داشــت: بــا وجود 
تالش هــای ارگانهــای مختلــف در ایــن زمینــه 
برای بازرســی، تعمیر و نگهداری پل ها نســبت 
گــذاری ســاخت پل هــا، فعالیــت  بــه ســرمایه 

چشمگیری صورت نگرفته است.
دکتــر رهایــی، انتخــاب پایــش ســالمت پلها به 
کنفرانس  عنــوان مهمترین محور برگــزاری این 
نــام بــرد و ادامــه داد: عــالوه بــر آن موضوعاتــی 
و  اســتانداردهای  ســاخت،  و  طراحــی  چــون 
آیین نامه ها و اســتفاده از مصالــح و فناوریهای 

جدید مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
کنفرانــس بین المللــی پل با  رئیــس چهارمیــن 
اشاره 18 مقاله از سوی محققانی دانشگاه های 
کنفرانس، یادآور شــد:  کشــور بــه ایــن  ج از  خــار
که بر  کنفرانــس بــه 3 مقالــه برتر  در ایــن دوره از 
اســاس نظر هیات داوران حائز بیشترین امتیاز 
شــده باشــند، تقدیرنامه اعطا می شــود ضمن 
کشور طی  آنکه به برترین پروژه های پل ســازی 
1۰ سال اخیر نیز جایزه بین المللی »پل تهران« 

اعطا می گردد. 
مهندس مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی 
شــهر تهران نیز با اشــاره به ســابقه پل سازی در 
گفــت: صنعــت پل ســازی نبایــد متوقف  کشــور 
شــود و الزم اســت تــا بــه جنبه هــای معمــاری 
آن نیــز توجه شــود. مهــدی چمران در مراســم 
کنفرانــس بین المللی پل  اختتامیــه چهارمین 

کشــور، افزود:  با اشــاره به صنعت پل ســازی در 
پل هــای خشــتی ســاخته شــده در دوران قبل 
از اســالم دارای ارزش هنــری و تاریخی هســتند 
ضمن آنکــه پل های دوران دیلمیــان و صفویه 
کشــور  نشــانه ای از رواج صنعــت پل ســازی در 
کید بــر اینکه نباید بــه این حد  اســت. وی بــا تا
کنون اقدامات  کنیم، اظهار داشــت: تا بســنده  
خوبی در حوزه پل سازی انجام شده است ولی 
کار بسیاری داریم و الزم است توجه  هنوز جای 
کاربردهای  ویژه ای به ظرافت های پل سازی و 

آن شود.
در	این	مراسم	بر	اساس	رای	داوران	از	شش	پل	
ســاخته	شده	در	کشــور	شامل	سه	پل	شهید	
کری،	شــهید	محالتی	و	طبیعــت	در	تهران	و	 با
که	روی	دریاچه	ســد	 پل	بزرگ	شــهدای	اللی	
گتوند	احداث	شــده،	پل	بزرگ	قوســی	راه	آهن	
رشت	-	قزوین	که	توسط	شرکت	سداد	بر	روی	
رودخانه	شــاهرود	ساخته	شده	و	پل	ورزقان	
که	در	قطعه	سوم	راه	آهن	میانه-	بستان	آباد	و	
تبریز	ساخته	شده	است،	تقدیر	شد.	پل	های	
مورد	داوری	سازه	هایی	هستند	که	در	1۰	سال	
اخیر	در	کشــور	ایجاد	شــده	است	که	بر	اساس	
رأی	داوران	موفق	به	کسب	جایزه	بین	المللی	
»پــل	تهــران«	شــدند.	در ایــن مراســم  3 مقاله 
برگزیده که طبق نظر هیات داوران حائز بیشترین 

امتیاز بودند نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
کنفرانس چهارم  الزم به یادآوری است مقاالت 
در محورهای اصلی آیین نامه ها و استانداردها 
در مــورد بارگــذاری قائــم و اثــر زلزلــه بــر پل هــا، 
تحلیــل و طراحــی پل هــا، بازرســی و نگهــداری 
پل ها، طراحی براساس عملکرد در پل ها، اجرا 
یــا جایگزینی پل هــا، ایمنی و هزینه هــای دوره 
بهــره بــرداری پل ها، روش های پایش ســالمت 
و نگهــداری پل هــا و مدیریــت نگهــداری پل ها 

(BMS( ارائه شــده بود. بیمه دوره بهره برداری 
کیفیت  کمیت و  و پدافنــد غیرعامل، شــناخت 
عیــوب و نحــوه تقویــت، ارزیابــی و روش هــای 
بهســازی عرشــه پل هــا، دوام و توســعه پایــدار، 
مصالــح و تکنولوژی هــای ســنتی )غیرمعمول( 
بــه عنــوان دیگــر  نــوآوری در مهندســی پــل  و 
بین المللــی  کنفرانــس  چهارمیــن  محورهــای 
کارگاه آموزشــی تخصصــی بــا  پــل بودنــد چهــار 
 موضوعات »استانداردها و آیین نامه های ملی و
بهســازی و  طراحــی  زمینــه  در  المللــی  بیــن    

ابنیــه  و  هــا  پــل  ســالمت  »پایــش  هــا«،  پــل   
 فنــی«، »روش هــای تعمیر، تقویت و بهســازی

 لرزه ای پل ها و ابنیه فنی« و »مالحظات طرح 
کنفرانس  و اجــرای پــل های ویــژه« نیز در ایــن 

بین المللی برگزار شد.
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه همــراه شــرکت 
نقــل  و  حمــل  زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت 
و  فنــی  معاونــت  و  شهرســازی  و  راه  وزارت 
برگزارکننــدگان  تهــران  شــهرداری  عمرانــی 
کنفرانــس بین المللــی پل به  اصلــی چهارمیــن 
عمــران  مهندســین  می آمدند.انجمــن  شــمار 
کانــادا، مرکز  ایــران، انجمن مهندســین عمران 
برنامه ریــزی شــهری و روســتایی  و  مطالعــات 
کشــور، دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران،  وزارت 
برزیــل،  ریودوژانیــرو  پونتیفیثــای  دانشــگاه 
دانشــگاه  ترکیــه،  اســتانبول  آیدیــن  دانشــگاه 
مدیترانــه شــرقی قبــرس، دانشــگاه ســاپینزای 
رم ایتالیــا، قطــب علمــی مقاوم ســازی و بهینه 
سازی ابنیه، ســاختگاه ها و شریانهای حیاتی، 
ســندیکای  ایــران،  پــل  مهندســی  انجمــن 
انجمــن و  ایــران  ســاختمانی   شــرکتهای 

مهندســان  جامعــه  و  راه ســازی  شــرکت های   
همایــش  ایــن  برگــزاری  در  نیــز  ایــران  مشــاور 

بین المللی همکاری و مشارکت داشتند.
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چکیده:
هرچیــز  از  پیــش  و  بیــش  نوشــتار،  ایــن  در 
کوشــیده ام شــیوه رویکــرد و  اســلوب پویــای 
بــر  مبتنــی  تعمیــرات  و  نگهــداری  مدیریــت 
قابلیــت اطمینــان  RCM  را بــه عنــوان یکــی 
نــت  مدیریــت  دســتاوردها  مهمتریــن  از 
بــا  مقایســه  در  ماشــین آالت/تجهیزات، 
کشــور   کالســیک موجود نت رایج در  مدیریت 
کنم و نقش و جایــگاه CM را در پرتو   برجســته 
رویکرد و اسلوب RCM مورد بررسی قرار دهم.
گیــر و نطام منــد، رویکــرد تحلیلــی  نگــرش فرا
و  کلیشــه ها  از  گریــز  و  پویایــی  )آنالیتیــک(؛ 
توانایــی  اندیشــه؛  فلج کننــده  روتین هــای 
در  مناســب  روشــهای  انتخــاب  و  انعطــاف 
از دیگــر  را   RCM تعمیــرات  و  نگهــداری  امــور 
متمایــز  نــت  کالســیک  مدیریــت  نظام هــای 
که اســلوب  می کند. درســت از همین رو اســت 
کارگیری CMبــرای  مدیریت  نــتRCM در بــه 

کــردن آن و  شکســتها می توانــد بــه هدفمنــد 
پاسخ به بسیاری از  پرسشهای نظری و عملی 
CMدر  از   اســتفاده  و  پیاده ســازی  مــورد  در 
کمکی  مدیریــت نــت ماشــین آالت/تجهیزات 

کند.  شایان 

• اقدامات پیش فرض:
ایــن اقدامــات با  خود وضعیت شکســت ســرو 
کــه  کار دارنــد و در زمانــی انتخــاب می شــوند 
امکان شناســایی فعالیــت پیش اقدام موثری 
که شــامل: جســتجوی شکست،  وجود ندارد 
بازطراحی، نت زمانبندی نشــده )که اقدامات 
کارکرد تا شکست نامیده می شود(  پیش فرض 

می گردد.
در  تعریــف فعالیتهــای پیــش اقــدام، موبــری 
گرچه در که ا کرده اســت  به روشــنی مشــخص 

کالسیک مدیریت  RCM استفاده از روشهای 
نــت را بطورکلــی رد نمی کنــد امــا معتقد اســت 
کردن فعالیتهــای مدیریت نت به  که محــدود 
آنهــا به دلیل پیچیده تر شــدن ماشــین آالت/

در  جهشــی  ایجــاد  بــه  منجــر  کــه  تجهیــزات 
کافی نیست. الگوهای شکست شده است، 

از  یــک  هــر  مــورد  در  شــده  تعریــف  اقدامــات 
فعالیتهــای پیش اقــدام یا پیش فــرض نه تنها 
تنــوع بیشــتری دارند، بلکــه از انعطاف بســیار 
رویکــردی  براســاس  انتخــاب،  بــرای  زیــادی 
تحلیلــی برخوردارند. از این رو او بیان می دارد 
کــه: "یکــی از نقاط قــوت  RCM روش آن برای 
ارائــه معیاری ســاده، دقیق و قابــل درک برای 
کــدام  کــه  تصمیم گیــری در ایــن مــورد اســت 
عملیــات  شــرایط  در  اقــدام  پیــش  فعالیــت 
که  مربوطــه از نظر فنی توجیه پذیر اســت...." 
گیهــای فنــی فعالیــت  خــود، "تحــت تاثیــر ویژ
و شکســت مربوطــه اســت."  )همچنیــن( "بــه	

نگرش و روش نگهداری 
)RCM( مبتنی بر اطمینان
)CM( در کاربرد هدفمند پایش وضعیت
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صرفــه	بــودن	فعالیــت	نیــز تحــت تاثیــر ایــن 
کــه چگونه بــر روی پیامدهای  موضوع اســت 
گــر	فعالیــت	 گــذارد.	ا شکســت تاثیــر خواهــد 
کــه	هــم	از	نظر	 پیــش	اقدامــی	نتــوان	یافــت	
صرفــه	 بــه	 هــم	 و	 بــوده،	 توجیه	پذیــر	 فنــی	
باشد، آنگاه باید یکی از اقدامات پیش فرض 

را اتخاذ نمود."
وجود دو شــرط "توجیه پذیر بودن فنی" و "به 
صرفه بــودن" فعالیتهای مبتنــی بر "مدیریت  
نت پیشــگویانه" و "مدیریت نت پیشــگیرانه" 
که لوازم  را نیز مشــروط می کند. بدیهی اســت 
اجرایــی این دو مدیریت، به ویژه اســتفاده از 

تکنیکهای CM نیز مشروط می شود.
که موبری آن  کالسیک چنان  در مدیریت نت 
را نامیــده اســت " الزامات نت بــرای هر تجهیز 
گیهــای فنــی واقعــی و فرضــی اش و  بنــا بــر ویژ
بــدون توجــه بــه پیامدهــای شکســت مــورد 
بررســی قرار می گیرند. از برنامه های به دست 
آمده نیز برای تجهیزات مشابه )دوباره بدون 
که در شــرایط عملیاتی متفاوت  توجه به این 
پیامدهــای مختلفــی نیــز حاصــل می شــوند( 
تعــداد  نهایــی،  نتیجــه  می شــود.  اســتفاده 
که به  زیــادی برنامــه زمان بندی شــده اســت 
که  هیــچ دردی نمی خورنــد، نه بــه این دلیل 
دارای اشــکال فنی هستند بلکه به این دلیل 

که هیچ نتیجه درخور توجهی ندارند."

گر در نت کالسیک الزامات نت برای  بنابراین، ا
هــر تجهیــز....... بــدون توجه بــه پیامدهای 
شکســت مورد بررســی قرار می گیرند؛ می توان 
گــر "توجیه پذیر بودن فنــی" و یا"  گفــت حتــی ا
بــه صرفه بــودن" در اقدامــات پیش گیرانه و یا 
گیرند، در  پیش بینانــه در مواقعی مد نظر قرار 
گونه ای نظام مند )سیستماتیک(  ماهیت به 
کالســیک  نیســت. در ارتبــاط بــا CM در نــت 
کــه در  یــک پارادوکــس وجــود دارد و آن ایــن 
معرفــی CM "توجیه پذیــر بــودن فنــی" و "بــه 
صرفــه بــودن" به عنــوان مشــخصه های مهم 
ح می شــوند و به راستی  و تشــویق کننده مطر
کشــف  که  هم ادعای درســتی اســت. از آن رو 
یــک شکســت پیــش از وقــوع آن در بســیاری 
مواقع هزینه اش به صرفه تر از تعمیر ماشین/
تجهیــز مشــخص پــس از شکســت اســت. اما 
 CM ایــن خــود هزینه هــای مربوط به اجــرای
در یــک بــازه زمانی میان مــدت و یا درازمدت 
کاربران احســاس  که  اســت،  به ویژه هنگامی 
گرفتن پاسخها  که ارســال نمونه ها و  می کنند 
وارد یک چرخه بســته تکراری شــده اســت به 
که به نظر می رســد اثر بخشــی خود را  گونه ای 
که انتظار می رود از دست داده است. آنگونه 

که در ایــن رابطه می تــوان بیان  نکتــه مهمــی 
کــه فعالیتهــای پیــش اقــدام  کــرد ایــن اســت 
کــه  صورتــی  در  کالســیک  نــت  مدیریــت  در 

"توجیه پذیــر بــودن  فنی" و "بــه صرفه بودن" 
هــر دو شــرط یــا یکــی از دو شــرط را از دســت 
بدهند، راه حل مشــخص و تعریف شده ای را 
کــه  RCM اقدامات  ارائــه نمی کنند. در حالی 
پیش فرض را به عنوان راه حل مشخص ارائه 

که شامل:  می کند 
که برخــالف فعالیتهای  جســتجوی شکســت 
خ دادن خرابی را مورد بررســی  که ر اقتضایــی 
قــرار می دهد، جســتجوی این موضوع اســت 
کارکردهــای پنهــان موجبــات شکســت را  کــه 

فراهم آورده اند یا نه.
کــه توانمندیهای ذاتی سیســتم  بــاز طراحــی 
را چــه به لحاظ ســخت افزاری وچــه به لحاظ 

فرآیندی دچار تغییر می سازد.
که در صــورت برآورده  نــت زمان بندی نشــده 
و  داشــتن  فنــی  توجیــه  شــرط  دو  نشــدن 
بــه صرفــه بــودن و همچنیــن پاســخ نــدادن 
یــا بازطراحــی، در برابــر  کارکردهــای پنهــان و 
وقوع شکست مانعی ایجاد نمی کند از این رو 
کارکرد تا شکست نیز اطالق  به آن پیش فرض 

می شود.
از  هیچیــک  می شــود،  مشــاهده  کــه  چنــان 
اقدامات برشــمرده شــده در بــاال در مدیریت 
کالسیک به صورت سیستماتیک مد نظر  نت 
گرچــه ممکن اســت در برخی  قــرار نمی گیــرد، 
مــوارد بــه اقتضای وضعیــت پروژه و یــا تجربه 
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گیرد.      کارکرد تا شکست مورد استفاده قرار  مدیر نت پیش فرض 
کاربردی   CM گرچــه معمــوال در فعالیت های پیــش فرض تکنیکهــای ا
که در صورت عبور به اقدامات  ندارد اما در RCM تردیدی وجود ندارد 
یــا مجموعــه ای از  پیــش فــرض در مــورد ماشــین/تجهیز مشــخص و 
کــه دو شــرط توجیــه فنــی و به صرفــه بودن را  ماشــین آالت/تجهیزات 
برآورده نمی کنند، آن دســته ماشــین)آالت(/تجهیز)ات( مشــمول این 
ج می شــوند و بدینســان  وضعیــت از چرخه اقدامات مرتبط با CM خار
گفت بالفاصله دو شــرط توجیه فنــی و به صرفه بودن درمورد  می توان 

آنها مصداق پیدا خواهدکرد!
که با وجود حدود 96 تکنیک  کنیم  الزم اســت به این نکته مهم توجه 
مختلــف پایــش وضعیــت، در RCM فعالیــت اقتضایــی نــت مبتنــی بــر 
پایــش وضعیــت تمامــی اقدامــات نــت اقتضایــی را پوشــش نمی دهد. 
گیرد و باعث ایجاد  همچنین قالب برنامه های زمان بندی عادی جای 

گیرد و	باعث	ایجاد	سیستمهای	پرهزینه	موازی	نشود.
 RCM که درآغاز این نوشــتار بیان شــد، به دلیل اسلوب تحلیلی چنان 
کــه می توانیم این  در حل و فصل مســایل نت ماشــین آالت/تجهیزات 
اسلوب را به عنوان یک شاخص مهم تمایز RCM از دیگر اسلوبهای نت 
کنیم، RCM را نت تحلیلی یا		نــت	آنالیتیک نامیدیم.  کالســیک تلقــی 
تصمیم گیریهــای  در  موضــوع  ایــن  کارکــرد  برچگونگــی  کــه  آن  بــرای 
که  کنیم  مدیریتــی، پرتویی افکنیم و همچنین نمونه ای از RCM ارائه 
به روشــنی دو شــرط توجیه فنی داشتن و به صرفه بودن را در مدیریت 
کاربــرده باشــد، چکیــده فرآیند انتخــاب فعالیــت RCM را  شکســت بــه 
که بــر آن مترتب  بــرای یــک شکســت مفــروض با توجه بــه پیامدهایــی 
کتاب نگهداری  و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان موبری  اســت از 
در اینجــا نقــل می کنیم. با توجه به این در ایــن نمونه انتخاب فعالیت 
پیش اقدام بر اســاس پیامدهای دســته بندی شــده مورد بررســی قرار 
گرفتــه اســت و CM یکــی از تکنیکهای مــورد اســتفاده در فعالیت پیش 
کــه می تواند به صورت مشــروط در مدیریت شکســتهای  اقدام اســت، 

گیرد. بیان شده مورد استفاده قرار 
}در ایــن نقــل قول تغییراتی )بعضا انشــایی( را روا داشــته ام همچنین، 

کیدها و تقطیع ها از من است{: تمام پرانتزها، تا
• برای شکستهای پنهان، یک فعالیت پیش اقدام )هنگامی( به صرفه 

کارکرد را تا سطح  گر )بتواند(ریسک شکست چندگانه مربوط به  است، ا
کاهش دهد}توجیه فنی{، قابل تحملی 

گاه باید فعالیت جستجوی شکست  گر چنان فعالیتی نتوان یافت، آن  ا
به صورت زمان بندی شده اجرا شود.

گاه  گــر فعالیــت جســتجوی شکســت مناســبی نیــز نتــوان یافــت، آن  ا
تصمیم پیش فرض دوم باز طراحی است.

ابــزار محافــظ  دارای  گــر ماشــین/تجهیزی  ا کــه  می دانیــم  	: توضیــح	
شکســت باشــد امــا بــه واســطه شکســت ابــزار محافــظ خود ماشــین/

گر  خ داده اســت ا تجهیز دچار شکســت شــود، یک شکســت چندگانه ر
کاربر آشــکار باشد، شکست آشکار و  این شکســت یه خودی خود برای 

دراین صورت شکست پنهان نامیده می شود.
• بــرای شکســتهای دارای پیامدهــای ایمنــی و محیــط زیســتی، یــک 
کل  گر بــه تنهایی  که ا فعالیــت پیــش اقــدام فقط وقتی به صرفه اســت 
ریســک شکســت را از بیــن نبــرد، حداقــل  آن را تــا حــد بســیار پایینــی 

کاهش دهد.
که بتواند ریســک شکســت را تا سطح پایین  گر	فعالیتی نتوان یافت  •	ا
کاهــش دهد یا بایــد طراحی مجــدد انجام شــود و یا باید  قابــل تحمــل 

فرآیند تغییر داده شود.
گــر شکســت دارای پیامدهــای عملیاتــی باشــد، یــک فعالیت پیش  •	ا
کلــی انجــام آن در طول  که هزینــه  اقــدام فقــط زمانــی بــه صرفه اســت 
کمتــر از هزینــه پیامدهــای عملیاتــی و هزینه های  بــازه زمانــی مربوطــه 
تعمیراتــی در بازه هــای زمانــی مشــابه باشــد. بــه عبــارت دیگــر، دربــاره 

فعالیت باید از نظر اقتصادی قضاوت شود. 
گــر از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه نباشــد، آنــگاه تصمیــم عــدم انجــام  • ا
گــر چنیــن  نگهــداری و تعمیــرات زمان بنــدی شــده اتخــاذ  می شــود ) ا
خ داد و در عین حال پیامدهای عملیاتی هنوز غیرقابل قبول  حالتــی ر

باشند، آنگاه تصمیم پیش فرض دوم بازطراحی خواهد بود(.
گر	شکستی دارای پیامدهای غیرعملیاتی باشد، یک فعالیت پیش  •	ا
که هزینه فعالیت در طول بازه زمانی  فرض فقط زمانی به صرفه اســت 
کمتر از هزینه های تعمیراتی در بازه های مشــابه باشــد. پس،  مربوطــه 
گر از  گیرنــد. ا ایــن فعالیتهــا نیــز باید از نظــر اقتصادی مــورد ارزیابی قرار 
نظر اقتصادی به صرفه نباشد، آنگاه تصمیم عدم نگهداری و تعمیرات 
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گر هزینه تعمیر نیز بیش از حد باشد،  زمان بندی شده اتخاذ می شود و ا
تصمیم پیش فرض دوم باز طراحی است.

کــه فعالیتهای پیــش اقدام فقــط برای  "ایــن رویکــرد بدیــن معنــا اســت 
که واقعا به این فعالیتها نیاز دارند،  گرفته می شــوند  کار  شکســتهایی به 
کاهــش در حجــم فعالیــت هــای روتیــن مــی شــود.  و درنتیجــه باعــث 
که	احتمال	انجام	صحیح	 کمتر	بدین	معنا	اســت	 فعالیــت	های	روتین	
کنــار حذف  فعالیتهــای	باقــی	مانده	بیشــتر	می	شــود، ایــن موضوع در 
کارآیــی  فعالیتهــای تداخل کننــده بــا تولیــد باعــث افزایــش اثربخشــی و 

نگهداری و تعمیرات می شود."

نتیجه گیری
کتاب نت  در این نوشتار با استناد  بر اندیشه های جان موبری نویسنده 
که تصمیماتی  کردیم  مبتنی بر قابلیت اطمینان   RCMچنین استنتاج 
کلیشه ها  که برای مدیریت شکست در RCM اتخاذ می شود نه براساس 
که بر اســاس تحلیل  کالســیک  یــا روتینهــای تثبیت شــده مدیریــت نت 
شکســت و مدیریــت آن بــا هــدف حفــظ ماشــین/تجهیز به عنــوان یک 
کــه براســاس  "دارایــی فیزیکــی" صــورت می گیــرد. معیارهــا و شــرطهایی 

آنهــا در RCM نــوع فعالیت نت انتخاب می شــود، هیچ تکنیکی را مطلق 
کاربرد  کــه  که تجربه نشــان داده اســت  نمی کنــد. بنابرایــن، بــا وجود آن 
وســیع CM در نــت پیــش اقــدام دارای توجیــه فنــی و صرفــه اقتصــادی 
جدی اســت، اما تامین همان شــرطهای توجیه فنــی و صرفه اقتصادی 
براســاس تحلیل پیامدهای شکســت انتخاب آن را در یک تصمیم گیری 
کــه حاصــل آن برون  مدیریتــی دچــار محدودیــت می کنــد، محدودیتــی 
کاربرد  که  آمدن از یک چرخه نادرســت براســاس فرضهایی ذهنی اســت 

CM را درهر شرایط و وضعیتی توصیه می کند.
 RCM برخالف آن چه که ممکن است به نظر آید، فعالیتهای پیش فرض
نیز به اندازه فعالیت های پیش اقدام دارای اهمیت جدی است. بدین 
که فعالیتهای پیش اقدام به هر دلیلی  که انتخاب آنها در شرایطی  معنا 
نتوانند پاســخگوی بازگشــت از وضعیت شکست باشــند، آنگاه استفاده 
کــه در آن وضعیــت صرفه اقتصادی شــان را  از تکنیکهایــی ماننــد CM را 
گفتیم، نت  کــه  از دســت داده انــد را قطع می کند. بر این اســاس، چنان 
کاربــرد CM را در مدیریت شکســت   RCM مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان
که در ماهیــت همان هدفمند  ماشــین آالت/تجهیزات مشــروط می کند 

کردن آن است. 
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که در ســال 138۷ در قالب آزمایشــی تصویب و  قانون مالیات بر ارزش افزوده 
که در نفس، بدان ایرادی وارد نیست ولی از آنجائی  گردید، هرچند  عملیاتی 
کشــور تحریر و تقریر می شــد، با ایرادات جدی تنظیم و  که برای اولین بار در 
گردیــد. حداقــل در مورد صنف پیمانــکاران به جــرأت می توان ادعا  تصویــب 

که ایرادات جدی بر آن وارد است. نمود 
گذشــته را با چالــش فراوان بین مجریان قانــون و مؤدیان این  چندین ســال 
صنــف و ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران به عنــوان نماینــده صنف 
گذاشــتیم. در این چند ســال مســئوالن وقت  کشــور پشــت ســر  پیمانــکاران 
گذاشــتند لــذا امیدوار  مالیاتــی همــواره بــه مطالبــات حقه ایــن صنف صحه 
بودیــم ایــرادات وارده در مرحله تنظیم  شــد قانون قطعی رفع شــوند. الیحه 
که بخش اعظم مشکالت  مالیات بر ارزش افزوده تنظیم ولی ناباورانه دیدیم 
هنوز برقرار اســت یا شکلشــان عوض شــده یا بــا پیچیدگــی و مغایرت مواجه 

که در اجرا حتمًا با مشکالت از نوع تفسیر مواجه خواهد شد. است 
کار سندیکا  طی این سالها، پی گیری اصالح این قانون بطور جدی در دستور 
کمیســیون تخصصــی مرتبــط )کمیســیون قوانین و مقــررات( قرار  داشــته،  و 
بررســی های متعــدد، جلســات مختلــف بــا مســئوالن مربوطه وقــت منجربه 

که از جمله بخشودگیهای قابل توجهی  گردید  تغییر فضا و روحیه مســئوالن 
نســبت به جرائم ناحق متعلقه و صدور بخشــنامه های میانه روانه را بدنبال 

داشته ولی هرگز اصولی و جدی مورد بازبینی قرار نگرفت.
کسب اطالع از تهیه الیحه مالیات بر ارزش افزوده و اولین پیش نویس  پس از 
کمیســیون قوانین  )ویرایش نخســت الیحه به تاریخ 93/۰۷/۰۷( به فوریت 
با حضور آقای امیری مشاور مالیاتی سندیکا، الیحه را مورد برررسی قرار داده 
و نظرات اصالحی خود را به مســئوالن محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی 

اعالم نمود.
که در صــورت تصویب نقطه  کــه به این نکات اساســی اعالم شــده  از آنجائــی 
ضعــف جــدی قانــون خواهنــد بود، عنایتــی نگردیــد و الیحه مزبــور به هیات 
گردید، به استناد ماده 3  خ 93/9/2۵( ارسال  محترم دولت )ویرایش 13مور
ح موضوع با وزیر محترم امور  گزیر به طر کار نا کســب و  قانون بهبود محیط و 
اقتصــادی و دارائی و معاون اول محترم رئیس جمهور شــده و طی مکاتباتی 
همه نقطه نظرات خود را به ایشــان تقدیم نموده و ضمنًا آمادگی ســندیکای 

گردید.  شرکتهای ساختمانی  ایران،  جهت بحث و بررسی حضوری اعالم 
  

پیش نویس الیحه مالیات بر ارزش افزوده
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"اصالحات  پیشنهادی مربوط به پیش نویس الیحه مالیات بر ارزش  افزوده"

1(  ماده 14؛  پیشنهاد می گردد :  عبارت " چهار دوره مالیاتی  سه ماهه  " برای پیمانکاران  به دوره های  شش  ماه   یا  دوازده  ماهه   تغییر یابد   .
2(ماده 16؛پیشــنهاد می گردد:بند ۵  ماده  16  درمورد  پیمانکاری  :" تاریخ شناســایی درآمد  یا  تاریخ  پرداخت  علی الحســاب   و  یا  تاریخ  تایید  
کارفرما    کارکرد  از   گردد:   " در مورد  پیمانکاران  تاریخ  دریافت  مبلغ   ح اصالح  که مقدم  باشــد " حذف   و  بدین  شــر کدام    صورت وضعیت ،  هر  

گیرد."  ک  زمان  و  مبلغ  تعلق  مالیات  بر  ارزش  افزوده  قرار   مال
کســر،  تهاتر  و  پذیرش   3( مــاده 24؛ تبصــره  یــک  مــاده 24  " در صــورت   احــراز  غیــر واقعــی   بــودن  معامله ، اعتبار  مالیاتــی معامله  مربوطه قابل 
ک  تشخیص   نخواهد  بود" با توجه  به  اینکه  شرایط  احراز  غیر واقعی  بودن  معامله  یا  نحوه  تشخیص آن   نامشخص    و   دشوار  می باشد، و  مال
معامله صوری مشــخص نمی باشــد  و  اصواًل  به  چه  معامالتی  معامله  صوری می گویند؟  پیشــنهاد  می گردد  دســتورالعمل  و  یا  نحوه تشــخیص 

ج  تا  موجب  مشکالت  ناشی  از  تشخیص  سلیقه ای  قرار  نگیرد. غیر واقعی  بودن  معامالت  در این پیش نویس  در
کاال  و  ارائه  خدمات  ایشان  معاف  از  مالیات می باشد  که  بر  مبنای  قانون ، عرضه   -تبصره  3 ماده  24: در مورد  اشخاص حقوقی  وحقیقی   
ج از مناطــق آزاد صورت می پذیرد و  )ازجملــه فعالیــت در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی (ضروریســت با توجه به اینکه بخشــی از خریدهای آنها خار
گردیده   که مبالغ پرداختی  از این بابت برای اشــخاص مذکور  اعتبار مالیاتی  تلقی  گردد  مشــمول پرداخت  مالیات و عوارض بوده ،  ترتیبی اتخاذ 
گردد .لذا پیشنهاد می گردد تبصره 3 ماده 24پیش نویس الیحه مالیات بر ارزش افزوده   و قابل تهاتر با مالیات متعلقه  پرداختی باشد و یا مسترد 

گردد  . اصالح یا حذف 
کشــور« حذف و  بــه جای آن عبــارت  » حاوی مشــخصات و  4(مــاده 2۷؛  پیشــنهاد می گردد:عبــارت  »مطابــق فــرم نمونــه ســازمان امــور مالیاتــی 
گردد.   چون امکان استفاده  ج  کاال و خدمات   دقیقًا بر  اساس  نظر سازمان  امور مالیاتی «  در کامل خریدار  و  فروشنده و نوع و مبلغ  اطالعات  

از این فرم ها  برای همه مؤدیان   وجود  ندارد.
گراف دوم این ماده  عبارت »پیمانکاران  و مهندسین  مشاور  در رابطه با پرداخت مالیات متعلق  و  ۵(ماده 29؛پیشنهاد میگردد:  در انتهای پارا

گردد . جرائم  مزبور مسیولیتی  نخواهند داشت«اضافه 
کارکرد پیمانکاران  6(  مــاده 3۰؛در خصــوص مــاده  3۰ الیحــه  مالیــات بــر ارزش افزوده   مبنی  برتکلیف دســتگاه  اجرائــی  مالیات بر ارزش افــزوده   
گردش  دریافت و  و مشــاوران  را مســتقیما بــه حســاب اداره مالیــات  مربوطــه  واریز نمایند ، نه تنها  بــا روح قانون  مالیات بر ارزش افــزوده  و نحوه 
پرداخت  مالیات وفق مواد 28و 2۷ الیحه  مغایرت داشته، بلکه امکان تهاتر مالیاتهای  پرداختی ) اعتباری( و اخذ آن از این محل را سلب نموده  
کار و تمهیدات ویژه  و بوروکراســی فراوان برای مؤدی و ســازمان امور مالیاتی اســت  لذا    و برگشــت  این مبالغ  اعتباری به مودیان ، نیازمند ســاز و 

گردد: ح ذیل اصالح   پیشنهاد می گردد   این ماده بشر
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کارفرما مکلف اســت  مالیات متعلق را  که از منابع عمومی  دولت اســتفاده می شــود ،  -   مــاده 3۰ "در طرحهــای تملــک  دارایــی های ســرمایه ای  
کارفرما  وصول خواهد شــد ،  کثــر تــا پانزدهــم مــاه بعــد از تاریخ پرداخت  به حســاب  مؤدی  واریــز  نماید .در غیر  این صورت  جرایم متعلق  از   حدا

پیمانکاران  و مهندسان  مشاور  در رابطه با  پرداخت  مالیات متعلق  و جرائم  مزبور مسیولیتی  نخواهند داشت."
۷( ماده ۵۷؛باتوجه به توضیحات تبصره یک ماده 24 وبا عنایت به عدم اعتبار صورتحساب   مذکور و دریافت جریمه تأخیر  پرداخت موضوع  بند 

6ماده ۵۷الیحه ، در یافت جریمه 1۰۰% موضوع این بند اجحاف بوده . لذا پیشنهاد  میگردد جریمه  این بند  تا 3۰% تقلیل یابد.
گردد: 8( ماده ۵8 ؛» تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در موارد مقرر.... «پیشنهاد می 

عبــارت » از زمــان انقضــای مهلــت تســلیم اظهــار نامه « حذف وبه جــای آن عبارت » از زمــان قطعیت بدهی مالیاتی« » مشــابه قانــون مالیاتهای 
گردد. مستقیم « جایگزین 

9(		تعیین			زمان			رسیدگی		:
کــه مهلــت ارائه اظهارنامه توســط مؤدی مشــخص، ولی مهلت رســیدگی به آن توســط ســازمان امــور مالیاتی  در قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده  
مشــخص نشــده اســت  ،بنابراین ســازمان امور مالیاتی محق خواهد بود در هر زمان مثاًل یک ســال تا ده ســال بعد از ارائه اظهارنامه مالیاتی  به 
مــؤدی مراجعــه و تقاضــای رســیدگی به اســناد و مدارک مربوطه را نماید و مدعی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم ســنوات قبل شــود. رســیدگی به 
کارشناســان  مالیاتی بعد از رســیدگی  ، جرائم مالیات را از زمان اتمام  که عمدتًا با تأخیر انجام می شــود و  اظهار نامه های مالیات برارزش افزوده 
گردد. ) زمان رســیدگی و تعلق مالیات و  مهلــت ارائــه اظهــار نامــه توســط مودی مطالبه مــی نمایند  این موضوع بایســتی در ماده ۵8و 2۷اصــالح 

جرائم در قانون مشخص شود(  
کثر 2 سال باشد. گردد  مهلت رسیدگی   اظهار نامه ها ی  مالیات ارزش  افزوده  حدا پیشنهاد می 

1۰( در قانون مالیات بر ارزش افزوده مفاصا حساب مالیاتی ) مشابه  ماده 23۵ قانون مالیتهای مستقیم( توسط ادارات مالیاتی پیش بینی نشده 
اســت، بــه نظــر می رســد با توجه به تکالیــف  متعدد این قانون برای مــؤدی، صدور مفاصا حســاب مالیاتی جهت تعیین تکلیف مالیات و تســویه 
کامــاًل ضــروری بوده و جزء حقوق مؤدی می باشــد   پیشــنهاد می گرد د  در  اصالح قانون ،   صدور مفاصاحســاب  مطالبــات و  بدهیهــای مالیاتــی ، 

گردد. کننده  پیش بینی  مالیاتی   از سوی مرجع رسیدگی 
گردند. -    بدیهی است مواد  و موارد مرتبط با  درخواستهای فوق الذکر در  سایر قسمتهای  الیحه   الزم است  متناسبًا  اصالح و  منبطق 
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دا    �نام 
غ��ضا شا�  ندس    �ناب آ�ی 

ور ی    �عا�ا ��رم سازمان دد��ا و  �� ر
اغت ��ارداد ی   د�  ا�دا و ��د �عد�ل : �و�وع �) � وع و  - ��ر���� ز��نا �ر �(EPC

  
   از سغم

ا ا�دامات  //�ورخ -�رو �� �مار   ا  با � اا  ار� ای ا�ن �ند ه از    از ا و ��� �  �وا��اای �دید  و ��ارش  ی واص
اغت ��ارداد ی   د�  ا�دا و ��د �عد�ل //�ورخ  -�عمل آدد    ��و ��ارش �مار   � (و   �ورد � وع و  -��ر���� ز��نا �ر �

EPC (د غعا     � از  ول ا اار ی ا�دا�  ��  ت���ل و �و�ل ا�ن  و آ�اا � ���ا  را ا   د�   �ورد ��ارداد ���قد  ، �وا� با �رسا�  و �
عا     ����ه ا� (��ارداد ی ���قد  اعغم �ددید  اا و  )��و� ��ارش  ط �و�وع � ا�ن �ند ا ا�دامات  �� ون � ل �شد  ا�  و     ا

ا بغا�دام با��مادد  ا�    .و �وا��اای ��عدد ا
ما�ند  � اا را �ط ا  با �و�وع ، ا�ن �ند ا ا�دامات �عمل آدد    ار�   .�قاضا دارد ���ر ��ما�ند از �
ااری و ��ن �نا�ا �نا�عا�  و د��ورات �سا�دی   صا  �  ��ما�ند �اا�ا ���د را دارد  .از ��

  
  ا��رامبا �قد�م 

  �ھ�ن دادمان   
 د��ر                  
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دا    �نام 
 � ادی ر ندس �مد    ور �دا�  �ناب آ�ی 

�ردی  ارت را   �عاو�ا ��رم �
ور   � �ردی ر ارت را ی و �   �عاو�ا  �� ر

اغت ��اداد ی   د�  ا�دا و ��د �عد�ل : �و�وع � ) � وع و  -��ر ���� ز��نا �ر �EPC(  
    

   از سغم و  ا��رام
اغت ��ارداد ی   د�  ا�دا و ��د �عد�ل  ا  با � ات �دید    ار� اا� � (�رو  وع و  -��ر ���� ز��نا �ر �EPC (  ۴و باال�ص �� �مار �ورخ  ٩٢-٨

ه ) ��و� �� ����ه ا� (٩٢/۵/۶ ا ،    ��ارداد ی ���قد  آ�اا �وا� با �رسا�    خخ ��ارداد �ددید   و ��و دد  ادد و  ��ارش  ی واص غعات و (از ا داول ا
و ����ه ا�  ٢٨����ات  وا�ق  از ).�ورد ��ارداد   د�   اا و با  ار �  رسادد ، ��ارداد ی �وق ���و  � �ر�اای �وش �م ا�ن �ند �ری  سال   ٣٠� ا� �عداد 

اای  ه سا �  را  ��ل از ��ان  ی ا��ر � ا�جام رسادد  ادد و ��ارداد ی �دون �عد�ل آ�اا     �ص ا�ا  ١٣٨٨از ژوه   ی م�   و  ���قد �ددید  ا�  دارای  ١٣٩١�
اا ، الز��  با  ددید  ادد،   � ��� ا�ن �ند دا��ر ��و�  و ��اردادی ���ا � ت���ل کار ی ���ه �مام ا�دام الزم �عمل آید�رسا�    خخ ��ار داد  �ود  و ت���ل  ا    .ا�

و ��ه  اان ا�دا و یا  ل اص�  تأ��ر، �دم ا وا ه �  �ددد    اا مغ وا��ن و ��  ا�ن �ند ��ه  ی  ����اا   ��ارداد  �شا� و ع�وما �  از ا��ا�ش �  رو� با  ر   ی �عمل آدد    
ش ���ه  و نا�ب کار��مایان   ��   اار ی  ود  و �دم و�ود را ه �ل   �  نا �   ��اری  اای ا��ر �ود  ا�      �قا ات سا نا�ب  ، �و�  ی مازاد   زمان 

��اای ا�دا  �ددید  ل �عا و کا ا با  م آورد  و �اا�   .ا�  ندی �ددش ما�  ژوه    را ��ا
�رح ز� اعغم �  �ددد  اغت   ��اداد ی �ورد  ر   ل اص�   وز � م دال   :ا

�ه ��ارداد  �دون �ر  �عد�ل ���قد �ددید  ادد-١  ک
وان �ود  ادد-٢ ��اا � � �ورت و �و  ع�وما کار��مایان   ژدا  
ا ا��ا�ش ���عار ����اا �  از ا�دای �د��ندی یارا    و ����ر خ-٣ ب تأ��رات م�در و �اا� �ود   و �و ورم ��ا�ند  ، �ددش ما�  ژوه    را با � �وا�  خ ارز ، 

 .و کار  �ددید  ا� 
ه باتأ��ر -۴ و  وارز عغو    ا�� ل ا�دا �شد  و کار��مایان از ژ ٢���نا�  ی ��ران خخ  یار ی از ��ارداد  �ور کا دا  آن �ود داری �  سا ابغ  �ددید   

 .ما�ند
ااران-۵ ا  را � ��ما� �ا � ااران ، ���ه  ی  ط ��ما� و اداری آ�اا  ا  کار��مایان    �ورو با ژوه   ی ��و دد  و  �ود  ا�  بغ  .���ل 
�وادد ژوه   را � �را�جام  ساددتأ��رات  از �د ژوه    با دد  ا�      ی ادد ���نا�  ی �عاو�ا   � � ر-۶ �ردی ��ز  ارت را  ی  و �

ا  ز� ����ااد �  �ددد اار ی ا�دا�  � �رح روش  ی     .با  ر   ی �عمل  آدد  ، را
  روش ا�
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 �� زما��ندی ��وب �ود  و � �نا�ب �ط��ق   �دود  ٢٨/٩/١٣٨٩تأ��رات ��ارداد �    ���ر�ا کار آ�اا   ��ل از ابغ  �د��ندی یارا      �ورخ -١
 .���ر�ا کار با  �� زما�  ��وب  ، �جاز اعغم �ود

با �و�وع  ١/۵/٩١�ورخ  ١٠٠-٣۴۶۴٣کار�دد ی اار  از ددت او��ه ��ارداد و   دوران �مدید �جاز ���ول �عد�ل �ددد �د�ن ���      ا�دای د��ورا�عمل �مار  -٢
و�ود دارد   ���و  � �عد�ل �ظاظ دد    ��اداد ی �دون �عد�ل   ددت او��ه ��مان      ٢و     ١  روا�ط �ند    tا      ��ارداد ی ��د �عد�ل �ر�  ��ران �د��ندی یار 

  دور  تأ��ر �جاز  tاظ �شد  ا�  و �قدار �ر�  ا�  �ذا �نا��ه  ��اردادی باتأ��ر �جاز �وا� �ددد   باز  زما�  تأ��ر �جاز �عد�ل   خخ ����اادی   � و �ظ
 .�  با��   ا  ی    ��� �د��ه �ود و   ���نا� اصغح �ددد

ااری و  اساس روش ����اادی ا�ن ا���ن �  ��ارش �مار  -٣ ��ران  ١۵/١٠/٨٩�ورخ  ٨٩-۴٩١٩���ه  ی باال�ری دوران �مدید �جاز ما�ند سا���ارداد ی ��ما�
 )� ����ه ا� ��و.(�ددد

ا�ا سا� -۴ �مان ویا �شا� آن از شا��اای ���    د��ور ا�عمل �د��ندی یارا     ای �ظا��ه �عد�ل ��ارداد �    دارای رد��اای ��دود و ���ص �  با�ند ما�ند ��ارداد ا�
 .ا��فاد  �ود 

 �وق عمل �ود     ٢و    ١    ��ارداد �    ��  تأ��ر خخ ارز با � �وا� دد  ادد ��ز �طا�ق  �ند ی  -۵
  :روش ب

گان ��ر�ن ا� ، � کار��مایان ) ����ر ددت ��مان( �را�ط ع�و�   ��مان     ٣٠ماد        ١٠و    ٨با ا��ناد � �ند ی   -   ��داق ���  آن �عد از �د���ندی یارا     ��
�ر�  � ���ر�ا ��نا�ب با  �� زما��ندی ��وب دا��ه ادد  ٢٨/٩/١٣٨٩ا��یار داد  �ود    ای آن د��ه از ژوه       ��ل از �د��ندی یارا      �ورخ 

 . اعمال �دددروز رسا�  ��ارداد ���ا  با  �� زما�  ت���ل کار و ��نا�ب با�را�ط � ��ار داد �ظا��ه و � کار�دد ی  �عد از �د��ندی یارا   
  : روش  
اار( �ورت �وا��  ����ن ��ارداد   - را     رضا�ا ��ش �ود  و �عد از اعغم ��ون � ��ارداد �    ���ر�ا کا رآ�اا ��ل از �د��ندی یا) کار��ما و��ما�

اا��ه ��مان داد  �ود و ��  ت���ل با ��مادد  کار   اساس    ۴٨�د��ندی �د��ل ا��ا�ش �  رو� ����اا با � �قد���  �وا� �ددید  ادد   �را�ط �و�ود �طا�ق ماد     
اار او��ه ، ��ارداد ��دد ���قد  اار �طا�ق  روش ��مان دد��ا با ��ما�  .عمل �ددد) ب( �ود   ا�ن �ورت  ای ��ران �سارات وارد  � ��ما�

  .�وا���ندا�  ���ر ��ما�ند با صدور ���نا� ای ���ا  � ر�� � از  ��ارداد ی ��د ماد  �عد�ل ا�دام ����  �عمل آوردد 
ااری  و ��ن �نا�ا �نا�عا�  و د��ورات �سا�دی   صا  �     .��ما�ند �اا�ا ���د را دارداز ��

  
  با�قد�م ا��رام
  �ھ�ن دادمان

  د��ر                       
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اولین همایــش ملی و نمایشــگاه تخصصی 
مصالح ساختمانی اســتاندارد روز یکشنبه 5 
بهمن ماه در سالن همایش های رازی با حضور 
رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
نظام  ســازمان  اعضای  ســاختمان کشــور، 
مهندسی ســاختمان تهران، مدیرکل سازمان 
مسکن و شهرســازی استان تهران، مسئوالن 
سازمان استاندارد و جمعی از مهندسان برگزار 

شد. 
در ایــن همایش که توســط ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد، 
دکتر سعید غفرانی رییس این سازمان با بیان 
اینکه تحقق توسعه در کشورهای توسعه یافته 
مرهون توجه به امر اســتاندارد اســت گفت: 
در این کشــورها در همه امــوری که نیازمند 
رعایت اســتانداردها بوده، دقت کافی به این 
موضوع شده و بر همین اساس برای اینکه ما 
نیز کشور را در این بخش به کمال برسانیم و 
جزو کشورهای توسعه  یافته تلقی شویم، باید 

در این راستا گام برداریم.
دکتر غفرانی در خصوص اثرات استانداردسازی 
ســاختمان ها تصریح کرد: افزایش مطلوبیت 
بــرای بهره بــرداران، ارتقای کیفیــت فنی، 
بهینه ســازی مصرف انرژی، افزایش پایداری 

عمر ســاختمان، ارتقای ایمنی و بهداشــت و 
کاهــش هزینه تعمیر و نگهداری از جمله این 

اثرات است.
وی صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را 
الزامی دانســت و تاکید کــرد: قوانین موجود 
نقــص ندارد و تبصره ماده 34 ســازندگان را 
موظف به اســتفاده از مصالح استاندارد کرده 
اســت، اما چــون قوانین اجرایی نمی شــود، 
مشــکالت به وجــود می آید.ارکان توســعه 
در ســاخت و ساز شــهری و ارتقای کیفیت 
ساختمان، شامل طراحی مناسب، استفاده از 
ســازنده دارای صالحیت، نظارت متعهدانه و 

کارفرمایان همراه است.
مدیرکل  واحدی  فریبــرز  مهندس  همچنین 
ســازمان مسکن و شهرسازی اســتان تهران 
در این همایش گفت: طبق آمار غیررســمی 
حداقل در 30 درصد از ســاخت و ســازها از 
مصالــح دارای کیفیت نامناســب و نامرغوب 
اســتفاده می شــود و متاســفانه این مصالح 

نامرغوب به وفور در بازار در دسترس است.
وی  ادامــه داد: 70 درصــد اتفاقاتــی که در 
حوزه ساخت و ساز می افتد، به دلیل استفاده 
ناصحیح و نادرست از این ساختمان ها است و 
در کالن شــهری مثل تهران علیرغم خدماتی 

که جامعه مهندســان ارائه می کنند، وضعیت 
موجود راضی کننده نیســت و اعتماد عمومی 
اتفــاق نیفتاده اســت. وی با ابــراز نگرانی از 
نحــوه اجرا و نظارت بر ســاختمان ها و تولید 
مصالح ســاختمانی تصریح کــرد: در بخش 
نظارت بر ســاخت و ســازهای شهری ساز و 
کار منســجمی وجود ندارد، ضمن اینکه باید 
هم  ساختمان  مصالح  استانداردســازی  برای 
جایی پیش بینی شود.واحدی خاطرنشان کرد: 
تدوین هر گونه استاندارد جداگانه باید مکمل 
استاندارد جهانی باشد و نمی تواند جدا ازین 
باشد، در حالی که می بینیم هر تولیدکننده ای 
بســته به توان تبلیغاتی خــود، محصوالتش 
را فارغ از بحث ایمنی و مقاومت ســاختمان 

عرضه می کند.
در ادامه این همایش، مهندس رضا حیدریون 
معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
تهران با اشــاره به اینکه اقدامات مفید و موثر 
مهندســان در صــورت عدم فرهنگ ســازی 
اجرایــی نخواهد بود، گفــت: در بین مردم و 
ســازندگان باید فرهنگ اســتفاده از مصالح 

استاندارد نهادینه شود.
مهندس حیدریون ادامــه داد: هم اکنون 20 
هزار نفر از مهندســان در شهر تهران مشغول 

در اولین همایش ملی مصالح ساختمانی استاندارد مطرح شد:

نبود مجریان ذی صالح
 مهمترین عامل استفاده  از مصالح نامرغوب
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نظارت هســتند و حدود 10 هــزار مهندس 
صاحب صالحیت اجرا وجــود دارد، اما اینکه 
از این ظرفیت به چه نحو استفاده شده، جای 

بسی صحبت دارد.
بــه گفته وی اگــر امروز درصد بســیاری از 
ساخت و سازها بدون مصالح استاندارد ساخته 
می شــود، به دلیل عدم استفاده از مهندسان 
مجری ذی صالح اســت. حیدریــون با اعالم 
اینکه از تاریخ 15 دی ماه بحث ارجاع سیستم 
کار در سازمان به مهندسان مجری گره خورده 
است گفت: مردم قبول نمی کنند که ساخت و 
ساز آنها را مهندسان انجام دهند و ما در این 
بخش نیازمند فرهنگ ســازی و اجبار از سوی 
وزارتخانه هســتیم و این گام اول برای اجرای 

مصالح استاندارد است.
همچنیــن در این همایــش مهندس فریدون 
بلغاری مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان ها 
و دبیرخانه شــورای عالی اســتاندارد با بیان 
اینکه 52 ســال از تدوین اولیــن آیین نامه 
استاندارد در کشــور می گذرد گفت: سازمان 
ملی اســتاندارد تنها مرجع تدوین استاندارد 
ملی در کشور است و یکی از آیین نامه هایی 
که مشمول اســتاندارد شده است، آیین نامه 
2800 است که اخیرا بازنگری شده و 24 سال 

از اجرایی شدن این آیین نامه می گذرد.
مهندس بلغاری ادامــه داد: اگر در طول این 
24 ســال نهادهای مسئول مثل سازمان نظام 
مهندسی، سازمان اســتاندارد و... در عملکرد 
خــود دقت و قوانین را اجرایــی می کردند و 
ســاالنه 500 تــا 600 هزار مســکن مطابق 
 بــا معیارهای این آیین نامه در کشــور تولید 
می شــد، حال بیش از 14 میلیون مســکن 

مطابق با استاندارد در کشور وجود داشت.
وی  اســتفاده از مصالــح اســتاندارد را یک 
الزام قانونی دانســت و با اشاره به اینکه ایران 
ششمین کشــور حادثه خیز دنیا است ادامه 
داد: استفاده از کاالهای غیر استاندارد خالف 
شــرعی و عرفی و قانونی است و مردم باید در 
ساختمان های پایدار و مناسب سکونت کنند. 
دکتــر مهــدی روان شــادنیا عضــو جامعه 
مهندسان راهبر ساختمان نیز به عنوان یکی 
از ســخنرانان این همایش گفــت: باید کلیه 
دســت اندرکاران حوزه ساختمان نگاه خود را 
از فعالیت ســخت افزاری به نرم افزاری تغییر 
دهنــد و به جای تولید انبــوه به دنبال تولید 

بهینه باشــند.وی  با بیان اینکه ســرانه تولید 
بتن ایران ســه برابر میانگیــن تولید جهانی 
است، اظهار داشت: این در حالی است که 13 
درصد انرژی کشــور در بخش سیمان مصرف 
می شــود. این استاد دانشــگاه اصالح فرآیند 
تامین بتن، کمک به تولیدکنندگان در جهت 
کاهش هزینه تولید و کاهش هزینه دسترسی 
مصرف کننده به مصالح اســتاندارد را از جمله 
راهکارهای تاثیرگــذار در بهبود تولید مصالح 
با کیفیت دانســت و گفت: با اصالح چیدمان 
تجهیزات درصد قابل توجهی در پروسه تولید 
صرفه جویــی خواهد شــد.به صورتی که اگر 
تنهــا 10 درصد راندمان تولیــد بتن افزایش 
یابد می توان ســه میلیون تن مصرف سیمان 
را کاهــش داد.به گفته وی استانداردســازی، 
راهکاری مناسب  ناکافی است و باید در مسیر 
بهینه کردن فرآیند تولیــد و مصرف حرکت 

شود.
در ادامه مهندس جهانگیر شریفی نائب رییس 
کارگروه توسعه صادرات سازمان نظام مهندسی 
استان تهران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی 
موضوع فناوری نوین دچار انحراف شده است، 
تصریح کرد: باید توجه داشــت که سیر گذر 
امــور مختلــف از کهنه به نــو دارای اهمیت 
فراوان اســت.وی در ادامه تاکید کرد: کسب 
دانش های نوین مهم تر از به کارگیری فناوری 
نوین اســت و برای اســتفاده از فناوری نوین 
به شــکل صحیح آن نیاز به وجود یک مقدمه 
یــا به عبارتی وجود یک زیرســاخت اســت.

مهنــدس علی کریمی عضو گــروه تخصصی 
برق نظام مهندســی تهران از دیگر سخنرانان 
در ایــن همایش با اعتقاد به اینکه در رابطه با 
موضوع برق در حوزه ســاختمان دو موضوع 
حائز اهمیت وجود دارد، اذعان داشــت: توجه 
به کاهش تلفات انسانی و کاهش تلفات انرژی 
از مهم ترین وظایف مهندسان به شمار می رود. 
مهندس کریمی خاطرنشان کرد: بدون توجه 
بــه رعایت ایمنی در امــور برقی تنها افزایش 
تلفات انسانی را خواهیم داشت. در حال حاضر 
اســتاندارد اجباری وجود دارد و عدول از این 
استاندارده مجازات در پی دارد. باید در زمینه 
فرهنگ سازی برای استفاده از مصرف بهینه و 
مصالح استاندارد فعالیت چشمگیر انجام داد. 
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گریزناپذیــر زندگــی اجتماعی می باشــد. حل و فصل  بــروز اختــالف از آثــار 
عادالنــه ایــن اختالفات از مهمترین دغدغه های بشــر بوده و هســت. در 
زمــان حاضــر دادگســتری به عنوان مرجع رســمی رســیدگی بــه تظلمات 
کــه عهــده دار رســیدگی بــه دعــاوی می باشــد.  نخســتین نهــادی اســت 
کارشناســی و ســازش از جملــه  کدخدامنشــانه، میانجیگــری،  رســیدگی 
شیوه های جایگزین حل و فصل اختالفات به شمار می روند که اشخاص 
در برخــی مــوارد بــرای رســیدگی به منازعات خــود به آن مراجع متوســل 
می شوند. اّما داوری به عنوان مرجعی موازی با دادگاه های دولتی، پس 

از دادگستری بزرگترین سهم را در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارد. 
بــا  بــه عنــوان مرجعــی هــم ســنگ  آنچــه موجــب می شــود داوری  اّمــا 
دادگاه هــای دولتــی تلقــی شــود و از شــیوه های جایگزیــن رســیدگی بــه 
اختالفــات متمایز شــود، برخورداری رأی داور از اعتبار امر قضاوت شــده 
کــه چنانچــه داور در خصوص موضــوع اختالف  می باشــد. بــه این معنــا 
رســیدگی و اظهــار نظــر نمــود طرفیــن دعــوا مکلفنــد از رأی داور تمکیــن 
نموده و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند و به این ترتیب نه تنها پس از 
ح همان دعوا نزد دادگاه دولتی  صــدور رأی از جانــب داور دیگر امکان طر
وجــود نــدارد بلکه بــا توافق طرفیــن مبنی بر توســل به این شــیوه حل و 
فصــل اختالفــات، دادگاه دولتــی از رســیدگی بــه چنین دعوایــی ممنوع 

شده و فیصله آن دعوا فقط از طریق داوری میّسر می شود.  
همچنیــن ســایر مزایــای داوری موجــب برتــری ایــن شــیوه رســیدگی به 
که در روابط  اختالفات، بر دادرسی دادگاه های دولتی شده است تا آنجا 
تجــاری و مخصوصــا در عرصــه بین المللــی، داوری شــیوه مرســوم حل و 

فصــل اختالفــات می باشــد و به نــدرت طرفین بــه دادرســی دادگاه های 
دولتی متوسل می شوند. لذا در ادامه مزایای داوری نسبت به دادرسی 

دادگاه دولتی مورد اشاره قرار می گیرد.

مزایای داوری 
1-	رسیدگی	توسط	فردی	متخصص	صورت	می	گیرد.

گر چه بسیاری از اختالفات اشخاص ناشی از روابط روزمره بوده و فاقد  ا
که واجــد جنبه  کم نیســتند اختالفاتــی  جنبــه تخصصــی می باشــد، اّمــا 
تخصصــی بــوده و قطعــا قضــات محتــرم دادگاه در آن زمینــه صاحب نظر 
کارفرما  نیســتند. تصــور بفرماییــد پس از تحویل پــروژه موضوع پیمــان، 
دعوایــی مبنــی بــر عــدم مطابقــت ســاختمان بــا نقشــه های منضــم بــه 
ح نماید. پیمانکار نیز شــدیداً این ادعــا را تکذیب می نماید  پیمــان مطــر
گفتار خــود می دانــد. اقامه  گــواه صــدق  و نظــارت دایمــی ناظــر مقیــم را 
دعوی نزد دادگاه دولتی و تخصصی بودن موضوع دعوا، دادرس دادگاه 
کارشــناس رســمی دادگستری در این خصوص  که از نظر  را بر آن می دارد 
کارشناس منتخب  بهره مند شــود. در نظر داشــته باشیم در برخی موارد 
کافی برخــوردار نبوده  نیــز در خصــوص موضــوع دعــوا از توان و تخصــص 
و ممکــن اســت نظریــه او مطابقتــی بــا اوضــاع و احــوال محقــق و معلــوم 
گریزی از اعتراض بــه آن نظر و جلب نظر هیأت  قضیــه نداشــته و طرفین 
کارشناســان نداشــته باشــند. حال آنکه در صورت توافق طرفین  3 نفره 
بــه داوری شــخص متخصــص، از همان ابتدا فردی رســیدگی بــه دعوا را 
که در خصــوص موضوع اختــالف از بینش و تخصص  عهــده دار می شــود 

مزایای داوری 
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که خود  کارشــناس  کافــی برخوردار بــوده و در نتیجه نیازی به جلب نظر 
یکــی از عوامل مهم اطاله داردســی اســت ندارد. عالوه بــر این، تخصص 
داور موجب اطمینان خاطر طرفین دعوی بوده و از این نحوه رســیدگی 

توقع عدالتی دیگر را دارند. 

2-	رسیدگی	با	سرعت	بیشتری	صورت	می	گیرد.
که در بند 1 اشــاره شــد تخصصی بودن برخی دعــاوی، دادگاه  همانطــور 
کارشــناس  کــه برای اظهــار نظر دقیق قــرار ارجاع امر به  را بــر آن مــی دارد 
را  بــدوی  کارشــناس  مــوارد طرفیــن نظــر  از  صــادر نمایــد. در بســیاری 
قانع کننــده نمی داننــد و با اعتــراض حتی یکی از طرفین دعــوا، در برخی 
کارشناســان را ضروری می داند و  موارد دادگاه جلب نظر هیأت ســه نفره 
در عمل یک پروســه زمانی دیگری برای رســیدن بــه نظر نهایی ضرورت 
که در  پیدا می کند. حال آنکه طرفین با ســپردن اختالف خود به داوری 
خصــوص موضــوع دعوا دارای تخصص می باشــد در عمل پروســه ارجاع 
کارشناســان را حذف می نمایند و این خود  کارشــناس بدوی و هیأت  به 

یکی از مهمترین عوامل سرعت در داوری می باشد.
عــالوه بــر این برای تحقق ســرعت بیشــتر طرفیــن می تواننــد داور را ملزم 
کننــد در یــک دوره زمانــی محــدود بــه دعوا رســیدگی و اظهار نظــر نماید 
در همیــن راســتا در صورت ســکوت طرفین راجع به مــدت داوری، ماده 
484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری را محدود به 3 ماه نموده 
که داوران مکلفند ظرف این مدت نسبت به صدور و  اســت. بدین معنا 

ابالغ رأی اقدام نمایند.

که  گیــر آیین دادرســی  عــدم التــزام داور بــه رعایــت تشــریفات دســت و پا
کامل آن می باشند از دیگر عوامل تحقق  قضات دادگاه مکلف به رعایت 
ســرعت در مراجــع داوری می باشــد. به عنوان مثــال داوران می توانند با 
توافــق طرفیــن از هر شــیوه ممکــن مثل ارســال ایمیل، پســت و... برای 
ابــالغ اوراق داوری بهره منــد شــوند حــال آنکــه بــه موجب قوانیــن فعلی 
کــم بــر دادرســی دادگاه هــای دولتــی، دادگاه مکلــف به رعایت شــیوه  حا
کــه در برخی مــوارد ابالغ یــک دادنامه  ســنتی ابالغ می باشــد. شــیوه ای 

کشیده است.  بیش از یک سال به درازا 
عامــل دیگــر ســرعت در داوری تک مرحلــه ای بودن داوری می باشــد. بر 
که به اســتناد ماده 331 قانون آیین دادرســی  خالف رســیدگی دادگاه ها 
مدنــی دو مرحلــه ای بــوده و پــس از اظهــار نظــر دادگاه بــدوی قابلیــت 
اســتیناف در دادگاه تجدید نظر اســتان و در موارد اندکی قابلیت فرجام 
کشــور را دارد، رســیدگی داور یــک مرحلــه ای بــوده و بــه  در دیــوان عالــی 
گاه محکوم علیه تا  اســتناد مــاده 488 قانون آیین دادرســی مدنی »هــر 
بیست روز بعد از ابالغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ... مکلف است 
کند. اجرای  به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر 
رأی برابر مقررات قانونی )راجع به احکام دادگاه های دولتی( می باشد.«

۳-	رسیدگی	داور	محرمانه	است.
شــهرت برخــی از صاحبــان ِحَرف حاصــل تجربه و تبحر خاص ایشــان در 
که به هیچ قیمت حاضر نیســتند  زمینه موضوع فعالیت شــان می باشــد 
تجربیــات خــود را در اختیار دیگران قرار دهند و همواره ســعی در مکتوم 
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نــگاه داشــتن آن دارنــد. رســیدگی بــه اختالفــات نــزد مرجــع قضاوتــی 
کل اسناد و  کارشناس،  که نزد قاضی و یا احیانًا  مســتلزم این امر اســت 
کمات  مــدارک حتی محرمانه خود را ارایه دهند. اصل علنی بودن محا
کــه متکــی بــه اصــل 16۵ قانــون اساســی می باشــد زمینه خوبی اســت 
که با حضور در جلســه رسیدگی و استماع اظهارات  برای فرصت طلبان 
گشــته و به این ترتیب پرده از  طرفین دعوا، بر اســرار طرفین دعوا واقف 
کمات، علنی  اســرار پیمانکار برداشته شــود. به موجب این اصل »محا
انجــام می شــود و حضــور افــراد بالمانــع اســت...« حــال آنکه بــر خالف 
کامــال محرمانــه اســت و  دادرســی دادگاه هــای دولتــی، رســیدگی داور 
اشــخاص ثالث اجازه حضور در جلســه رســیدگی داور را ندارند مگر این 

که طرفین دعوا با حضور او اعالم موافقت نمایند.   

کمتــر	از	هزینــه	دادرســی	 4-	هزینــه	رســیدگی	داور	در	برخــی	مــوارد	
دادگاه	دولتی	است.

بــه موجب مــاده 1 آیین نامــه حق الزحمه داوری مصــوب 138۰/9/2۰ 
»حق الزحمه داوری تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواسته، پنج درصد و نسبت 
بــه مــازاد از پنجاه میلیون ریال تا 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ســه درصد و مازاد 
برآن دودرصد خواســته خواهد بود مگــر اینکه در قرارداد داوری ترتیب 
دیگری مقرر شده باشد.« به این ترتیب در دعوی مطالبه 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال هزینه دادرســی مبلــغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشــد حــال آنکه برای 
مطالبــه همین مبلــغ در دادگاه دولتی در مرحله بــدوی مبلغی معادل 
3% یعنــی 6/۰۰۰/۰۰۰ ریــال پراخــت می شــود و چنانچه نــزاع در مرحله 
بــدوی فیصلــه پیدا نکنــد تجدیدنظر خواه مکلف اســت مبلغی معادل 
4% محکــوم بــه را بــه عنــوان هزینــه مرحلــه تجدیدنظــر واریــز نمایــد. 
بنابراین هزینه دادرســی مطالبــه 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در دادگاه دولتی تا 

فیصله دعوی مبلغ 14/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
عــالوه بــر ایــن، تخصصــی بــودن اختالفــات پیمانــکاران اقتضــا می کند 
کــه بــر امــور پیمــان نیــز اشــراف دارد مدیــران شــرکت را در  وکیلــی مبــّرز 
که  کمــه در مســیری صحیح  رونــد دادرســی یــاری نماید تــا جریان محا
گیرد.  کارشــناس رســمی دادگســتری اســت، قــرار  در بین آن جلب نظر 
کارشــناس را نیز بــر مبالغ فوق الذکر  گر حق الوکاله وکیل و دســتمزد  اّمــا ا
کــه توســل بــه دادگاه دولتی  بیافزاییــد بــه ایــن نتیجــه خواهید رســید 
توجیــه اقتصــادی چندانی ندارد. حال آنکه با ارجاع اختالف به داورِی 
همــکاران متخصــص، به طور قطــع پیمانــکار از پرداخــت حق الوکاله و 
گر به  کارشــناس معاف شــده و در غالــب مــوارد داوران حتی ا دســتمزد 
منظــور دریافت دســتمزد قبول داوری نموده باشــند، می توان رضایت 

کمتر جلب نمود.  ایشان را به مبلغ 

5-	رسیدگی	داور	موجب	حفظ	روابط	دوستانه	می	شود.
روابــط اقتصــادی مبتنــی بــر رعایت احتــرام متقابل طرفین می باشــد و 
اصوال مراجعه به دادگاه موجب شکســته شــدن این حریم ها می شود. 
کــه حیــات اقتصادی شــان منــوط بــه توســعه  جامعــه پیمانــکاران نیــز 

کــه عنــان این  کشــور می باشــد و از آنجــا  فعالیتهــای عمرانــی در ســطح 
توســعه در دســت دولــت می باشــد لــذا ترجیــح می دهنــد اختالفــات 
که موجــب تکدر خاطر  احتمالــی خــود را بــه نحــوی رتق و فتــق نمایند 
کارفرمــا از  کارفرمــا نشــده و فرصــت فعالیــت را در پروژه هــای بعــدی آن 
کاشــانی شــاعر ســده دهم  گفتــه محتشــم  دســت ندهنــد. شــاید ایــن 

که فرموده اند: گویاتر باشد  هجری قمری 
گر روزی که  کن  کمند مهر چنان پاره 

کرده پشیمان به هم توانی بست شوی ز 
کارفرما و یا شریک تجاری به طور قطع یکی از مصادیق  اقامه دعوا علیه 
که پیمانکاران همیشه  کاری می باشد. موضوعی  کمند مهر  کردن  پاره 
نگران از انتقال نامشان در لیست سیاه بوده و هستند. اما حل و فصل 
که مورد اعتماد طرفین اســت و رســیدگیش مانع از  اختالف نزد داوری 
گســیختن روابط  افشــای اســرار طرفین می شــود، نه تنها موجب از هم 
گواه بر رعایت حریم طرف مقابل می باشد. تجاری نمی شود بلکه خود 

6-	محکوم	علیه	رأی	داور	را	با	رغبت	بیشتری	اجرا	می	کند.
کــه داور، منتخب طرفین اســت لذا ایشــان به تــوان تخصصی و  از آنجــا 
بی طرفــی اش در امــر رســیدگی اطمینــان دارنــد این اطمینــان موجب 
می شــود رأی داور را پذیرفتــه و راحت تــر نســبت بــه اجــرای آن اقــدام 
کــه طرفین در  نماینــد. اّمــا در مــواردی مثــل مراجعه بــه دادگاه دولتی 
انتخــاب قاضی رســیدگی کننده نقشــی ندارند، به واســطه عدم اعتماد 
بــه تــوان و تخصــص قاضــی دادگاه دولتــی رأی صــادره را ولــو اینکــه در 
صــدورش تخلفــی هم صورت نگرفته باشــد نمی پذیرند و محکوم علیه 

کند. تالش می کند به هر شیوه ممکن از اجرای رأی صادره امتناع 

نتیجه و پیشنهاد
چنانچه طرفین یک قرارداد در موضع برابر حل و فصل اختالفات خود 
را بــه داوری ارجــاع دهنــد و بــر داوری شــخص واحــد یــا هیــأت داوران 
گفته نیــز بهره مند خواهند  توافــق نمایند، بدون شــک از مزایای پیش 
کارفرما،  گر چه در اجرای پروژه های دولتی برخــی ممنوعیتهای  شــد. ا
پیمانــکاران را از اعمــال واقعــی اراده در انتخــاب داور یــا مرجــع داوری 
محــروم می نماید اّما شــمار دعاوی میان خود پیمانــکاران و همچنین 
که به  کم نیســت  اختالفــات پیمانــکاران اصلی بــا پیمانکاران فرعی نیز 
گرفته و  واســطه عــدم پیش بینــی داوری طرفیــن راه دادگاه را در پیش 
کوچه  در پیــچ خــم راهرو مجتمع هــای قضایی همچنان انــدر خم یک 
کــه  مانده انــد. در همیــن راســتا پیشــنهاد می شــود در قراردادهایــی 
طرفین از قدرت چانه زنی مســاوی برخوردار هســتند با تنظیم صحیح 
گفته بهره مند  ح پیش  قرارداد داوری، از مزایای هفتگانه داوری به شر
شــوند. ایــن مهم جــز بــا تنظیــم صحیــح توافقنامــه داوری امکان پذیر 
که در شــماره بعدی نحــوه تنظیم صحیــح توافقنامــه نیز مورد  نیســت 

گرفت.   اشاره قرار خواهد 



پیامآبادگران
67بهمنواسفند1393شماره328

هنوز فشــارها به بخش خصوصی تمام نشــده این بار مساله تحریم • 
گذاشــت و عــالوه بر فشــارهای  کار مــا اثــر  کســب و  در تمــام فضــای 
شــرکتهای دولتــی و چینی هــا، تورم سرســام آور و بی ســابقه، پایین 
آمــدن ارزش پول ملی، ریالی بودن قراردادهای ما، نبود تعدیل در 
ایــن قراردادهــا و نرفتــن زیر بار پیمانــکاران اصلــی دولتی و صاحب 
کشــانید و ما  کامل به بن بســت  کار را  پــروژه و نــدادن پاســخ بــه مــا 
مجبور شدیم برای حفظ فضای خود از صحنه با قبول ضرر و زیان 

ج شویم.  خار

دولت و وزارت نفت باز در حال تهیه و تدارک نسل جدید قراردادهای • 
نفتی برای ورود پیمانکاران خارجی )IOCها و Developerها( برای 
کشــورمان می باشــد. ما  ورود تکنولــوژی و ســرمایه بــه پــروژه های 
گذشــتن شــرایط نامطلوب دو دهه  که   علیرغم  بــه شــدت نگرانیم 
کشــور  گذشــته بر پیمانکاران ایرانی و وجود توانمندی های زیاد در 
این بار باز ما به زیر یوغ خارجیان برویم و مســئوالن وزارت محترم 
کــه خارجیــان پــول و تکنولــوژی آوردنــد و مــا   نفــت دوبــاره بگوینــد 
کنیم و باز برگردیم به شــرایط 1۵  نمی توانیم چیزی به آنها تحمیل 
کارهای پارس جنوبی یعنی برگشت به  ســال قبل و در زمان شــروع 

خانه اول.

	دولــت	در	انجــام	تعهــدات	مالی	خــود	با	پیمانکاران	به	درســتی	عمل	
ننموده	است.	مشکالت	شما	در	این	حوزه	چگونه	است؟

 وضعیت مالی اسف بار حال حاضر پیمانکاران بخش خصوصی
کار و عــدم شــفافیت در قراردادهــای پیمانــکاران بخــش  شــرایط اجــرای 
خصوصــی بــا GCهــای دولتــی بســیار نابرابــر و دردآور اســت. پیمانکاران 
دولتــی قراردادهــای خود را با عاملین وزارت نفت )مثال POGC و شــرکت 
گرداندنــد و  متــن( بــه صــورت ارزی نوشــتند چندیــن دســت بیــن خــود 
دســت سوم و چهارم به شرکت های بخش خصوصی مثل تهران جنوب 

مراجعــه نمودند. قراردادهای ما به صورت ریالی و طبیعتا با حذف تمام 
گرفته هرچه  Over Headها و هزینه های دو یا ســه دســته باالیی صورت 
کارفرمایان  کارمان را متعــادل نماییم، بــه  که شــرایط  مــا تالش داشــتیم 
کمک و اســتمداد  محترم رجوع نمودیم برای اصالح قرارداد از آنها طلب 
کمتر پاســخ مثبــت و منطقی شــنیدیم ، ماحصل ، مــا مواجه با  نمودیــم 
که ما به واقع در طول  کارگاه ها شــدیم  اعتصابها، ناامنی و ســردرگمی در 
گذشــته خود چه قبل و چه بعد از انقالب چنین شرایط اخیری  ۵۰ ســال 
کنون  گذشــته تجربه نکردیم و در نهایــت و هم ا را همچــون در یــک دهه 
گریبانگیر ماســت و با آن دست و پنجه نرم  این مســائل به صورت جدی 

کنیم. لذا برای ما دو راه بیشتر باقی نیست:  می 
کــه  ج شــویم  کال پیمانــکاری را ببوســیم و از صحنــه خــار راهــکار	اول: یــا 

کردند و جان و حیثیت خود را به سالمت در بردند.  کار را  بسیاری این 
که الجرم در این راه بایســتی باالجبار  کار را ادامه دهیم  راهــکار	دوم- یــا 
بــه بانک ها مقروض شــویم. متاســفانه تهران جنــوب راه دوم را انتخاب 
کنون بار سنگین دیون بانکی )با رپح بانکی 28%( را به دوش  کرده و هم ا
کمر ما را شکسته است و عاقبت نامعلومی داریم. کشد این شرایط   می 

کارفرمایان دولتی را  مبنی بــر اینکه بخش خصوصی به •   مــا ادعــای 
کند  به طور جدی رد می نماییم  کار خود را مدیریت نمی  درســتی 
گر افراد صالح، مطلع،  که ا گوییم و معتقدیم  برعکــس قاطعانــه می 
ح های  شایســته و آشــنا به مســائل پــروژه در صندلی مدیریــت  طر
گیرنــد و منافــع فــردی و جناحــی و سیاســی  کشــور قــرار  اجرایــی 
کنند ما  کنــار بگذارنــد و تنها به منافع ملــی فکر  کاری هــای خــود را 
کار خود را به درســتی انجام  پیمانــکاران بخــش خصوصــی قادریــم 
دهیــم و قطعــا نیازی به نصایح آنها نداریم. درخواســت ما از دولت 
کند در ســایر نقاط دنیا بخش خصوصی  که نگاه  محترم این اســت 
کرد. همان مســیر را ما برویم.  گرفت و رشــد  کرد؟ خود تصمیم  چه 
که در نزدیک به  کردنــد  کــره جنوبــی، ترکیــه، چین، هند و بقیه چه 

 آیا ما به واقع
 بخش خصوصی 

داریم؟
 

گذشــته	ماهنامــه	پیــام	آبادگران	بــا	جناب	آقای	مهندس	تهماســب	رضوی	رئیس	هیأت	مدیره	شــرکت	ســاختمانی	تهران	جنــوب	مصاحبه	ای	 در	شــماره	

که	در	این	شماره	نظر	خوانندگان	محترم	ماهنامه	را	به	خواندن	ادامه	آن	جلب	می	نمائیم. داشتیم	

قسمت	پایانی
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ســه دهه اخیر ره صدســاله پیمودند و  بیش از صد سال از صنعت 
کارفرمایان دولتی  کوچه ایم.  نفت ما می گذرد هنوز هم در خم یک 
کار خود را می  ما را دشمن خود ندانند و به حال خود بگذارند. ما 
دانیــم و راه خود را به درســتی می رویم. فقــط قیمتهای قرارداد ما 
کار  کارکرد مــا را به موقع بدهند ما مدیریت  را واقعــی نمایند و پول 

خود را خوب می دانیم.

که •   متاســفانه بایســتی در پاســخ به این ســوال شــما عــرض نمایم 
کارفرمایــان هیــچ وقت چه قبل و چه بعــد از انقالب خود را موظف 
بــه پرداخت مطالبات به موقــع پیمانکار نمی دانند. همان طوری 
کردم ما همواره از  که در بخشــهای دیگر مصاحبه خدمتتان عرض 
این منظر دچار مشــکل جدی بوده ایم و این امر یکی از مشــکالت 
کشور در بعد از انقالب بوده است  اصلی تاخیر در اجرای پروژه های 
که ماحصل آن، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران است 
کــه مدیریــت اجــرای پروژه هــا توســط پیمانــکاران را دچار مشــکل 
نمــود و الجــرم آنها، را به ســمت بانکهــا و قرض نمودن ســنگین از 

کار هنوز هم به قوت ادامه دارد. که این  بانکها سوق داد 

بخــش	 و	چالشــهای	 رفــع	مشــکالت	 بــرای	 تجربیــات	خودتــان	 از	 	 	
کار	 ادامــه	 بــرای	 بفرماییــد	 کالم	 یــک	 در	 و	 بفرماییــد	 خصوصــی	

کرد؟ پیمانکاری	و	حیات	این	صنف	چه	باید	
کرد؟	 		اما	چه	باید	

که بدون  گفته های صادقانه بنده است  که  شنیدید همان  درددلهایی 
هیچگونه غلو و بزرگنمایی بر سر شرکت تهران جنوب ۵۰ ساله بنده رفته 
که به همراه  اســت. ابهامات و ســواالت ذیل را از شما عزیزان و بزرگواران 
کنید و  مــن در صحنــه هســتید می نمایــم و درخواســت دارم بــه آن فکــر 

کمک نمائید. برای آن راهکاری بیابید و به بنده هم 
 آیــا ادامــه شــرایط دشــوار مــا بــا حضــور "تــورم بــاال"، "عــدم تعــادل • 

آنهــا  از  مهم تــر  و  بین المللــی"  ارزهــای  بــا  ملــی  پــول  نوســانات  و 
کمرشکن، ماندگاری و ادامه ما پیمانکاران را زیر سوال  تحریم های 
کار و زندگی شغلی ما را به واقع تهدید  جدی نبرده است؟ و ادامه 
نمی کنــد؟ انجمنهــا و صنوف پیمانکاری به جــز صحبت و برگزاری 

کرده اند؟ کنفرانسها تا حال چه  سمینارها و 

 آیــا صنــوف پیمانــکاری و تشــکلهای متعــدد حاضر قــدرت و توان • 
که به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در مقابل  این امر را دارند 
مسئوالن دولتی بنشینند و براساس قوانین موجود و جاریه تائید 
شــده خــود آنها حــق و حقوق بخش خصوصــی را دریافت نمایند؟ 

که نتوانسته اند. کنون  تا

 آیــا بــه واقــع بخــش خصوصــی بــا تعاریــف بین المللــی و یــا تعاریف • 
موجود در قوانین جاریه خودمان )اصل 44 و همه ضوابط وابسته 
کشــور وجــود دارد؟ آیــا دولــت مــا را از خــود می دانــد؟ و  بــه آن( در 
پیمانــکاران بخــش خصوصــی را ناخلف نمی داند پس چــرا ما را به 
کارمان راه نمی دهد و ما را پس می زند و تحقیر  درســتی به فضای 

می کند؟

 درســت اســت پــول نفــت دســت دولــت و دســت نظــام اســالمی • 
اســت. در قوانیــن مــا نظام اســالمی بــه نمایندگی از ملت بایســتی 
کنترلی بر روی اموال و ذخایر خدادادی ما  سیســتمهای نظارتی و 
در زمین، زیرزمین، دریا و زیر دریا داشــته باشد این اصول در همه 
که دولت  جا هم در قانون اساســی و هم ســایر قوانین نوشته شده 
نبایســتی در اجــرای پروژه هــا و با تشــکیل شــرکتهای ریز و درشــت 
کنــد و لذا چه توجیهی  ورود نمایــد و بخــش خصوصــی را خفه و له 
کجــای  بــرای ایجــاد شــرکتهای دولتــی ریــز و درشــت وجــود دارد؟ 
که یک رقابت نابرابر  قوانیــن چنیــن اختیاری به دولت داده اســت 
کار به پیمانکاران بخش خصوصی جاری  رانتــی را در فضای دادن 
نمایــد؟ در قانــون مناقصات چنین ننوشــته اســت در هیچ قانونی 
هــم چنیــن نداریم شــما انجمنها و ســندیکاها چه راهــکاری برای 
اصــالح قانــون مناقصات و بــرای ایجاد تعادل بیــن بخش دولتی و 
کنــون بــرای اصــالح آن ورود ننموده اید؟ و  خصوصــی داریــد چرا تا

کنترل نمی نمائید؟ اختیارات دولت را از طریق قوه مقننه 

 چــرا سیســتمهای اطالعاتــی و نظارتی ما بــرای رفع ایــن نابرابریها • 
ورود نمی نماینــد و جلــوی ایــن بی عدالتیهــا را ســد نمی کنــد؟ مــا 
گر فسادی  معتقدیم و تجربه طوالنی اینجانب نشــان داده اســت ا
کارفرمایان شکل می گیرد  در پروژه به وجود آمد، بی تردید از طریق 
و ایــن امــر عمدتــًا بــه علــت عــدم شــفافیت در قراردادهــا، داشــتن 
قراردادهــا  ایــن  در  غیرمعقــول  و  وســیع  اختیــارات 
که الجــرم پیمانــکار را  کارفرمایــان می باشــد  توســط 
برای حفظ خود از مسیر راست منحرف می نمایند.

 آنقــدر نابرابریهــا در حــق پیمانکاران روا داشــتند • 
کار"  کسب و  که این بار"قانون بهبود مســتمر فضای 
کردنــد ایــن قانــون را مطالعــه بفرمائیــد  را تصویــب 
قانــون بســیار خوب و پیشــرفته ای اســت شــاید در 
گذشــته ایــن قانون  کنون از مجلس  کــه تا قوانینــی 
کــه بــه دولــت تکلیــف  از بهتریــن قانونهــا می باشــد 
از  بــه بخــش خصوصــی اهمیــت بدهیــد،  می کنــد 
"بــه  کــه  اســت  خواســته  دولــت  زیرمجموعه هــای 
کند، به حق و حقوق بخش  بخــش خصوصی اعتنا 
خصوصــی احترام بگذارید"، "جایگاه آنها را تضعیف 
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گوش دهد" و "از آنها  ننمایید"، "به درخواســتهای بخش خصوصی 
گالیه داشتیم  گرامی ما سالیان متمادی  مشورت بگیرید". دوستان 
که چرا به هنگام تدوین قوانین، ضوابط و دســتورالعمل ها و تعریف 
پروژه هــا ما را تحویــل نمی گیرید و در اتاقهای دربســته پروژه تعریف 
  ( می کنیــد نگاهــی بــه متــن ایــن قانــون منجملــه مــاده )3، 11 و 14
که حرف خود  نشــان می دهــد به بخــش خصوصی حق داده اســت 
کند.  گفتگو بزنــد و حق خود را مطالبه  را بــه دولت از طریق شــورای 

کثر استفاده را بفرمایید. از شما درخواست دارم از این قانون حدا

 شرایط ورود ما به مناقصات با حضور شرکتهای دولتی و رانتی برابر • 
کند. انجمنها و صنوف پیمانکار چه  نیســت  و بایســتی حتما تغییر 
راهــکاری بــرای اصالح این موضــوع به دولت پیشــنهاد دادند؟ چرا  
کنــون در ایــن مورد اقدامی نشــده اســت؟ آیا نبایســتی قیمتهای  تا
که از هیچ رانت و اقدامات  پیشنهادی پیمانکاران بخش خصوصی 
دولتــی برخــوردار نیســتند و بــا ضمانتنامه هایی با رپــح 28% بانکی 
کنترل  کال هزینه های آن غیرقابل  کــه  مواجهند با شــرکتهای دولتی 
اســت براســاس مواد 2۰ و 19 قانون مناقصات بــرای انتخاب قیمت 
بــه صورت یکســان عمل شــود چرا بــرای رفع این مشــکل بزرگ فکر 

نمی نمایید و راهکار به مجلس ارائه نمی دهید؟ 

کار" •  و  کســب  فضــای  مســتمر  بهبــود  "قانــون  جدیــد  نســخه  در    
اتاقهــا در حقیقــت نقش پارلمــان بخش خصوصی را دارند تشــکلها 
بایســتی دســت بــه دســت هم بدهنــد و  اتــاق را تقویــت نمایند. در 
کثــر اســتفاده را از این قانون  زیرســاختهای اتــاق عضو شــوند و حدا
بنماینــد و نگذاریــد اتاق خــود نیز بــه یــک ارگان بوروکراتیک دولتی 

بدل شود.

کارفرمایان و •   متاســفانه چــه قبــل   از انقالب یک نــگاه نابرابر در بیــن 
مجریــان نســبت بــه پیمانــکاران وجود داشــته اســت و بــه واقع یک 
که  حالــت اربــاب و رعیتــی بین این دو عضــو اصلی اجرای یــک پروژه 
بایســتی بــا نگاه متعــادل و برابر بــه وظایــف قانونی و قــراردادی خود 
عمل نمایند وجود دارد. ما از کارفرمایان احترام متقابل می خواهیم. 
برای دیدن آنها ما حتما بایستی چندین و چندین بار پی گیری کنیم 
تا وقت به ما بدهند ولی آنها هر وقت اراده کردند ما بایستی حتی پای 
پیاده به دفتر آنها برویم. این عدم احترام متقابل به نحوی در جای 
گر شــرایط  جــای روابــط حقوقی و قــراردادی جاری اســت. معتقدم ا
قرارداد ما روشن شود و هر یک از طرفین حق و حقوق خود را بدانند 

احترام متقابل نیز بین طرفین جاری   می شود. 

گذشــته تــا حــال، •   عــدم شــفافیت قراردادهــای مــا پیمانــکاران از 
همیشــه جــزو دغدغه هــای مــا بــوده اســت و دولــت به صــورت یک 
گــر در شــرایط مناقصــه اعتراضی  طرفــه قــرارداد می نویســد مــا هــم ا
داشــته باشــیم و از مناقصه گــذار بخواهیــم فــالن مطلــب اشــتباه  را 
کار   Claim کنیــد بــه مــا از همــان ابتــدا برچســب پیمانــکار اصــالح 
ج می کنند. تقاضــا دارم به طور جدی  می زننــد و از صحنــه ما را خار
که همه  به اصالح شرایط عمومی پیمان ورود نمایید مطلع هستم 
شما بزرگواران در پیش نویس نسل جدید شرایط عمومی پیمان در 
کوتاه  ســازمان برنامــه تالش دارید از حق و حقــوق بخش خصوصی 
نیایید بایستی یک شرایط عمومی پیمان متعادل و با حفظ حقوق 

طرفین داشته باشیم. 

کنــون بــالی جبران ناپذیری بر ســر •  کــه تا  یکــی از مشــکالت عدیــده 
و  قراردادهــا  در  اختــالف  حــل  روش  بحــث  اســت  آورده  پیمانــکار 
کارفرمایان در مقابل پیمانکاران است در قراردادها  اختیارات وسیع 
کافرمایان مســئولیت ندارنــد ولی فقط دســتور می دهند و  بــه واقع 
کند  که بایستی تحت هر شرایطی پیمان را اجرا  این پیمانکار است 
گر لحظه ای قصور نمود  گوش دهد. ا و سمعًا و طاعتًا بایستی حرف 
کارفرما مواجه می شود. شما به  با شمشــیر برنده  و بی امان خلع ید 
مصادیق خلع ید در ماده 46 توجه نمایید آیا شرایط عمومی پیمان 
واقعًا عادالنه اســت؟ و بعضًا از موضع قدرت و زورگویانه نیســت چرا 
شــما بــرای تغییــر در آن ورود نمی نماییــد؟ بــه شــما عزیــزان عــرض 
که حق فســخ پیمان تا ضبط ضمانتنامه پیمانکار  می کنم تا زمانی 
کارفرما است ســنگ روی سنگ بند نمی شود و ما شاهد  در دســت 
کمبودها، خطاها  همین شرایط نابرابر هستیم و در نهایت امر تمام 
کارفرمایان و مجریان بر سر پیمانکاران خراب می شود  و اشتباهات 
کــه این پیمانــکار خاطی  و در آخــر امــر چنیــن نشــان داده می شــود 
کــه بــه وظایــف قــراردادی خــود عمــل نمی نمایــد. "مالحظه  اســت 
بفرماییــد در شــرایط عمومــی پیمــان مــا بــه خطای حاصــل از فعل 
کارفرمــا تاخیــر مجــاز و بــه خطــای حاصــل از فعــل پیمانــکار تاخیــر 
که  کارفرمایــان القا می کنند  غیرمجــاز می گویند. چنیــن ذهنیتی به 
که باعــث تطویل مدت  کاری در قــرارداد انجام می دهیــد  شــما هــر 
پیمان شود از نظر قرارداد مجاز است." آیا این نگاه منطقی است؟

آمایــش •  و  ســرزمین  آمایــش  بــه  کشــور  در  کنــون  تا مــا  متاســفانه   
کالنــی را نداریم. همه  منطقــه ای اهمیــت نداده ایم و چنین برنامه 
پروژه ها در بخش دولت به صورت حوزه ای و موضعی تعریف شــده 
و تصمیم گیری می شــود. وقتی پروژه تعریف می شود ما پیمانکاران 
کامــال از آن بــدون اطالعیم. چــرا دولت در تعریف جایــگاه پروژه ها از 
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توانمنــدی بخــش خصوصــی اســتفاده        نمی نمایــد؟ مگر بخش 
خصوصــی معتمــد دولــت نیســت و غریبه اســت؟ مگر قرار نیســت 
ایــن پروژه ها توســط ما پیمانکاران انجام شــود؟ پیشــنهاد دارم با 
کسب  اســتفاده از امکانات موجود در "قانون بهبود مستمر فضای 
کار" بــه ایــن امــر ورود نماییــد بخــش خصوصی بایســتی بــا ورود  و 
کشــور درخواســتهای خــود را در مجلس  بــه سیســتم قانون گذاری 
ح نمایــد آیــا از صنوف مــا فرد ذیصــالح برای  شــورای اســالمی مطــر
ورود بــه مجلــس وجود ندارد؟ مرحوم زنــده یاد مهندس ادب این 
کار را تجربــه نمودنــد مــا بایســتی از مســیر مرحــوم ادب به مجلس 

ورود نماییم. 

بــا •  شــده  امضــا  قراردادهــای  بــه  کــه  شــود  ملــزم  بایســتی  دولــت 
پیمانــکاران بخــش خصوصی احتــرام بگــذارد و پرداخت مطالبات 
وابســتگان  و  دولتــی  بخــش  مطالبــات  بــه  را  خصوصــی  بخــش 
گــر ایــن مســاله نیاز بــه قانــون دارد بایســتی  خــود اولویــت دهــد. ا
کنیــم الیحه تهیــه و از طریق مبــادی ذیربــط به مجلس  مــا تــالش 
کیــد متعــدد در قوانین باالدســتی ما از 2۰  بدهیــم. چــرا عــالوه بر تا
گذشــته منجملــه "قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم" در مورد  ســال 
تکلیــف بــه دولت در مــورد قبول "افتتــاح اعتباری اســنادی ریالی" 
کنون این امر محقق نشــده اســت؟ چرا دولت مقروض به بانکها  تا
کند تا پیمانکاران  نمی تواند مشــکل خود را با بانکهای عامل حل 
از زیر سیطره مجریان درمورد پرداخت صورت وضعیتهای ماهیانه 
ج شــوند؟ پرداخــت صورت وضعیتهــای ماهیانــه پیمانــکاران  خــار
گر  کثــر 3۰ روزه انجــام شــود ماه ها طول می کشــد ا کــه بایســتی حدا
بانکها با دولت مشــکالت خود را حل نمایند و پرداختهای صورت 
کارکردهــای پیمانــکاران بــه موقع انجام شــود بخــش قابل توجهی 
از مشــکالت مــا حــل خوهــد شــد. در ایــن مــورد درخواســت دارم 

پی گیری بفرمایید. 

گذشته در •  که خصوصا در یک دهه  این تفکر نادرست و غیراصولی 
که پیمانکاران برده اند و خوردند؟  گرفت  کشور پا  سیســتم اجرایی 
به قراردادها تعدیل ندهید تعدیل پول اضافی است، باید پولهای 
کارهــا را بهم ریخــت حذف  بــرده را پــس بدهنــد. بــه واقــع شــیرازه 
ضریــب منطقــه و ضریب باالســری از فهارس بهای ســازمان برنامه 
که  از ســال 1388 همیــن ذهنیــت بــود بعــدا خودشــان فهمیدنــد 
کار اشــتباهی انجــام دادنــد و پروژه هــای عمرانــی را با مشــکل  چــه 
کنند  که نگاه  جــدی مواجه نمودنــد. به دولتمردان توصیه داریــم 

بــه برخــورد دولتها به تقویت بخش خصوصــی خود. مثال در دولت 
حاضــر ترکیــه یــا عملکــرد و یا نــگاه دکتر مهاتیــر محمــد در اندونزی 
بــه بخش خصوصــی. ما بایســتی از الگوهــای موفق دنیا اســتفاده 
خ چــاه را دوباره و ســه باره و  نماییــم تــا چــه موقع می خواهیــم چر
کردن  گسترده  کار به بخش دولتی و  کنیم؟ دادن  چند باره اختراع 
کــردن بخش دولتی در دنیا پاســخ نداده و به تاریخ پیوســته  و بــاد 

است فراموش بفرمایید. 

 عملکرد بانکها با پیمانکاران با مقایسه با شرایط و استانداردهای • 
بین المللــی بســیار ناصحیح اســت. مگر پیمانــکار درکارکرد خود به 
که بایســتی به مطالبــات و قــروض بانکی  چــه میــزان ســود می بــرد 
کنــد وظیفه ســندیکاها و انجمنهــای صنفی  28% ســود پرداخــت 
که با مطالعه دقیق این موضوع راهکار ارائه نمایند و با بانک  است 
مرکــزی، ســازمان مدیریــت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســایر 
کره نمایند قطعًا استقراض پیمانکاران از بانکها برای  ذینفعان مذا

بردن پول به پروژه ها نبایستی با رپح 28% باشد. 

 ممکن است باز این سد را جلوی پای پیمانکاران بخش خصوصی • 
که ما نمی توانیم مناقصات را به دو دســته تقسیم نماییم  بگذارند 
مناقصــات بــرای بخش دولتی و مناقصات بــرای بخش خصوصی. 
که  که پیمانکاران بخــش خصوصی را  بســیار خوب ولی می توانیــد 
بــه دور از هــر نوع امکانــات و رانت دولتی هســتند را بــا پیمانکاران 
دولتی در قانون تفاوت بگذارید. این وظیفه سندیکاها و انجمنها 
کــه برای این مســاله با ورود و اصالح قانــون مناقصات عمل  اســت 

نماید. 
کــه درد و دل طوالنی دارم. مدتها  در آخــر به شــما عزیــزان عرض می کنم 
گرانقدرم در انجمنها و ســندیکاها  که نیاز به صحبــت با همکاران  اســت 
دارم. امید دارم درد دل برادر شــما به دل شــما نشســته باشــد. هدفم از 
که شما عزیزان تالش و زحمت نمی کشید  گفته ها این نیســت  بیان این 
که بــا تجمیع امکانات خــود حق و حقوق از  بلکه درخواســتم این اســت 
دســت رفتــه صنــف پیمانکاری بخــش خصوصی و اشــتغال مــا را دوباره 
احیا نمایید تا بتوانیم ان شاءا... برای آبادانی ایران عزیز و تحویل آن به 
نسل بعدی قدمهای شایسته برداریم. دست و روی همه شما عزیزان را 
کارتان را دارم.  کسب و  می بوسم و برای شما آروزی سالمتی و توفیق در 
درخواســت دارم در صورت امکان دســتور بفرمایید بــرای اطالع اعضای 
شــما درد دل اینجانــب در مجــالت ماهیانــه شــما چــاپ شــود. تشــکر و 

امتنان بنده را بپذیرید.
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صبا به شوق در ایوان شهریارآمد
که خیز و سر به در از دخمه کن بهار آمد...

به شهر چند نشینی شکسته دل برخیز       
که  باغ   و  بیشه شمران شکوفه زار آمد

بسان دختر چادرنشین صحرایی  
عروس  لاله  به دامان کوهسار آمد...

به دور جام می ام داد دل بده ساقی     
چها  که  بر  سرم از دور روزگار آمد

به پای ساز صبا شعر شهریار ای ترک    
بخوان  که عیدی عشاق بی قرار آمد
)شهریار(

گل سرزده، چون عارض یار نو بهار آمد و 
گل تازه، مبارک به تو این تازه بهار ای 

گل تازه، روان شو به چمن با نگاری چو 
گل تازه، چو رخسار نگار که چمن شد ز 

گلزار بزن با دلبر له وش باده به  ال
گلزار خ دلبر  له بود چون ر گل و ال کز 

زلف سنبل، شده از باد بهاری درهم
چشم نرگس، شده از خواب زمستان بیدار
)رهی	معیری(

دوبــاره	می	ســازمت	وطن!
گر چه با خشت جان خویش ا
ســتون به ســقف تو می زنم،
گر چه با اســتخوان خویش ا
ُگل، تــو  از  می بویــم  دوبــاره 
تــو جــوان  نســل  میــل  بــه 
دوباره می شــویم از تو خون،
به ســیل اشک روان خویش
آشــنا، روز  یــک  دوبــاره، 
مــی رود خانــه  از  ســیاهی 
به شــعر خــود رنــگ می زنم،
خویــش آســمان  آبــی  ز 
گــر چــه صد ســاله مــرده ام، ا
گــور خود خواهم ایســتاد به 
اهرمــن، قلــب  بــرَدَرم  کــه 
خویــش آنچنــان  نعــره ی  ز 
را کــه »عظــم رمیــم«  کســی 
کنــد بــه لطــف دوبــاره انشــا 
کوه می بخشــدم شکوه، چو 
به عرصه ی امتحان خویش
هنــوز، ولــی  پیــرم  چــه  گــر  ا
ُبــَود، گــر  ا تعلیــم  مجــال 
مـــــی کنم آغـــــاز  جــــــــــوانی 
نــــــــــوباوگان خـــــــویش کنــار 
حدیــث حب الوطن ز شــوق
بـــــــــدان روش ســاز می کنــم
کالم دل، کــه جان شــود هــر 
چو برگشــایم دهــان خویش
آتشــی، ســـــــــــینه  در  هنــوز 
کــز تاب شــعله اش بجاســت 
کاهشــی، بــه  نــدارم  گمــان 
گــــــــــــــرمی دمــان خویــش ز 
دوبــاره می بخشــی ام تــوان،
گر چه شعرم به خون نشست ا
دوباره می ســازمت به جان،
گر چه بیش از توان خویش ا
	)سیمین	بهبهانی(

بهار در اندیشه شاعران ایران زمین
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وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107635 - 88480809

هوا معتدل بوستان دلکش است 
هوای دل دوستان زان خوش است 

درختان شکفتند بر طرف باغ 
گلی چون چراغ  بر افروخته هر 

از آن سیمگون سکه نوبهار 
کن بر سر جویبار  درم ریز 
					)نظامی(	

بازتاب بهار 
ن هفتم اعر قر در اندیشه سݦݒ

کند  گیسوی درختان چمن شانه  باد 
بوی نسرین و قرنفل بدمد در اقطار 

له فرود آمده نزدیك سحر  ژاله بر ال
کرده یار  گلبوی عرق  راست چون عارض 

گل و نرگس و بید  باد بوی سمن آورد و 
در دکان به چه رونق بگشاید عطار 
		)سعدی(	

ن هشتم بازتاب بهار  در اندیشه شاعر قر
گل بر روی خار انداختند  باز شادروان 

گوش بهار انداختند  زلف سنبل بر بنا 
دختران گل به وقت صبحدم در پای سرو

از سر شادی طبق های نثار انداختند 
بلبل شیرین سخن شکر فشانی پیشه کرد 

تا بساط فستقی بر جویبار انداختند 
گرد عنبر وقت صبح گرم تا زان صبا از 

گل را در غبار انداختند  موکب سلطان 
گل پرده پوشی عادت است  گرچه بر  غنچگان را 

کار انداختند  عاقبت هم بخیها بر روی 
گل دستی بود  گرچه بر باالی  سبزه ها را 

کمندش بر حصار انداختند  گیسوها  هم ز 
کاندرو  گرم است زیرا  صحبدم بزم چمن 

ناله موسیچه و قمری و سار انداختند 
)اوحدی	مراغه	ای(	

که آمد بهار و سبزه دمید  رسید مژده 
گل است و نبید  گر برسد مصرفش  وظیفه 

که در طریق طلب  مکن زغصه شکایت 
به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید 

گلی بچین امروز ز روی ساقی مهوش 
گرد عارض بستان بنفشه ها بدمید  که 
)حافظ(	

بازتاب بهار
ن نهم  در اندیشه شاعر قر

گل توبه ز می دیر نپاید  در موسم 
گذشتند هزاران  گشتند در این باغ و 

که آورد به سویت  بین غنچه نشکفته 
سربسته پیامی ز دل سینه فگاران 
)جامی(	

 
کند  گل تا جهان را خوش  نو بهار آمد بوی 

کند  جرعه نوشان را شقایق نعل در آتش 

گل آتشبار و سوسن ده زبان  له خون ریزان،  ال
کند؟  غ سرگردان از اینها بار خاطر خوش  مر
	)فغانی(	




