
پاییز 98

فصلنامه انجمن پیمانکاران عمرانی
آذربایجان شرقی

شماره  پیاپي 37 )پاییز 98(
صاحــب امتیــاز: انجمــن پیمانــکاران عمرانــی 

اســتان آذربایجــان شــرقی
مدیر مسئول: جواد تقی پور انوری

سردبیر: مهدی شلیخا
شورای دبیران )به ترتیب حروف الفبا(:

مهــرداد رشــیدی تبار، بهــراد صغیــری، جــواد 
ــوی ــادق موس ــید ص ــود، س ــر داود فرب ــد، می فری

طراحی و صفحه آرایی: سحر تقی زاده
امور اجرایی و فنی: کانون تبلیغاتی اولدوز

شمارگان: 2500 نسخه
نشــانی: تبریــز - شــهرک باغمیشــه - ابتــدای 
الهیــه - ســاختمان اداری دیــداس - طبقــه 4

تلفن تماس:  36679542 و 36679543
فاکس: 36679544

ea@abadgar.org :پست الکترونیکی
فصلنامـــــه پیــــــام آبادگـــــران آذربایجــــــان 
انعکاس دهنــده مســایل و مشــکالت و نظــرات 
فعــاالن جامعــه پیمانــکاران عمرانــی در حوزه هــای 
ابنیــه، آب، راه و ترابــری، شهرســازی، تاسیســات و 
تجهیــزات، نیــرو، گاز، ارتباطــات، صنعــت و معدن، 
ــای  ــتانی، کاوش ه ــار باس ــت آث ــاورزی، مرم کش

ــد. ــط می باش ــته های مرتب ــایر رش ــی و س زمین
فصلنامــه پیــام آبادگــران آذربایجــان در ویرایــش و 

تلخیــص احتمالــی مطالــب آزاد اســت.
مطالــب منــدرج در فصلنامــه بیانگــر آراء و نظــرات 
ــمی  ــدگاه رس ــاً دی ــت و الزام ــندگان آن هاس نویس
ــان  ــتان آذربایج ــی اس ــکاران عمران ــن پیمان انجم

ــی رود. ــمار نم ــرقی به ش ش
ــی                   ــه آدرس اینترنت ــب ب نســخه الکترونیکــی مطال
دســترس در   http://www.ea.abadgar.org

می باشــد و نقــل مطالــب فصلنامــه بــا ذکــر منبــع 
و بــا توجــه بــه محتویــات هــر اثــر آزاد اســت.

عناوین مطالب
سر مقاله

خبر و نظر
4. گــزارش مجمــع عمومــی عــادی )نوبــت دوم( مــورخ 98/05/07 انجمــن پیمانکاران 

عمرانــی اســتان آذربایجان شــرقی
مدیریت مهندسی

ــای  ــی و روش ه ــاخت عمران ــروی کار س ــره وری نی ــرد و به ــر عملک ــه ای ب 6. مقدم
ــود آن بهب

13. تحقــق پروژه هــای عمرانــی بــه روش مشــارکت عمومی-خصوصــی و یــا 
)BOT( انتقــال  و  بهره بــرداری  و  نگهــداری  ســاخت،  روش هــای 

14. توســعه رهبــری مهــارت پایــه در آمــوزش نیــروی انســانی ســازمان های 
پیمانــکاران عمرانــی
اقتصادی و اجتماعی

15. تاثیر نرخ بهره بر پیمانکاری ساخت، نگهداری و بهره برداری عمرانی
17. دو فرمول مهم در اقتصاد ایران

18. عرضــه و تقاضــای موثــر و محــدوده قیمــت مبایعــه واحدهــای مســکونی 
ــال 1398 ــتان س ــاه تابس ــه م ــز در س ــهر تبری کالنش

21. گزارش سال 2019 مجمع جهانی اقتصاد درخصوص رقابت پذیری ایران
22. توسعه کشور، اقتصاد کالن، سه گانه ناممکن و توصیه های سیاست گذاری

32. برگزاری مناقصات یا مهندسی مناقصات
حقوقی

34. حل و فصل اختالفات در قراردادهای پیمانکاری
42. چهارده اصل در تفسیر قراردادها

فنی و مهندسی
44. زلزله ترکمان چای و تکرار یک تراژدی آشنا

ــوع  ــارات وق ــول ریســک خس ــرد قب ــده در راهب ــایی ش 47. خالصــه ریســک شناس
ــزرگ اســتان کرمانشــاه ــه ب زلزل

با انجمن
48. رشد و پویایی سازمان غیر دولتی انجمن پیمانکاران عمرانی

49. آیین تجلیل از مشاوران، پیمانکاران، مهندسان و تالشگران مترو
52. تشــریح تفاهم نامــه مابیــن انجمــن پیمانــکاران عمرانــی اســتان آذربایجان شــرقی 

و مرکــز داوری کانــون وکالی دادگســتری اســتان  آذربایجان شــرقی 
54. خالصــه اقدامــات کمیســیون فنــی انجمــن جهــت حــل مشــکالت فنــی اعضــا 

در تابســتان 1398  
55. اعضــاء جدیــد و یــا عضویــت مجــدد اعضــاء ســلب عضویــت شــده قبلــی انجمــن 

از ابتــدای ســال 1398
56. زنده یاد مهندس مهدی محققی نویسنده شش اثر در فصلنامه

ایستگاه
57. به پابلو نرودا
پرسش و پاسخ

59. پرسش و پاسخ
64. ارسال مطالب

65. کاریکاتور

........................................................................................................ جواد تقی پور انوری

................................................................................................................................................ مهرداد رشیدی تبار

............................................. هاتف معرفت

........................................................................................................................... جواد تقی پور انوری

......................................... دبیرخانه انجمن
........................................................................................................... دبیرخانه انجمن

.................................................................... دبیرخانه انجمن
................................. دبیرخانه انجمن
................................ دبیرخانه انجمن
.............................................................................................. مهدی نسیانی

.................................................................................. ائلدار خیاوی
....................................................................................................... دبیرخانه انجمن

............................................................................................ مهدی شلیخا

....................................................................................................... مهرداد رشیدی تبار

............................ حسین منصفی خسروشاهی

...................................................................................................................................... سید عیسی فقیه

............................................................................................................................................ شمس لنگرودی

............................................................................................................................................................ داود دلدار



پاییز 98

2

پیام آبادگران آذربایجان

بخــش اقتصــاد، بــه چهــار بخــش اصلــی صنعــت، کشــاورزی، 
خدمــات و بخــش ســاختمان و مســکن تقســیم می شــود. ســوال 
ــور محــرک اقتصــاد  ــدام بخــش موت ــه ک ــن اســت ک اساســی ای
اســت و خاصیــت پیشــرانی دارد، تــا بتوانــد ســایر بخش هــا را بــه 
حرکــت درآورد. متخصصــان حــوزه اقتصــاد، صنعــت ســاختمان را 
پیشــران اقتصــاد عنــوان می کننــد و بــر ایــن باورنــد کــه دولــت 
ــاد  ــران اقتص ــش پیش ــن بخ ــر ای ــود را ب ــای خ ــد حمایت ه بای
ــه و  ــق گرفت ــا رون ــا حرکــت آن، ســایر بخش ه ــا ب ــد ت ــرار ده ق

شــاخص های رشــد اقتصــادی و اشــتغال افزایــش پیــدا کنــد.
توســعه صنعــت ســاختمان، یکــی از مظاهــر رشــد و توســعه 
کشــورها محســوب می شــود. بیشــترین ســهم انباشــت ســرمایه 
ــذب  ــت و ج ــش صنع ــتغال در بخ ــهم اش ــن س ــت و باالتری ثاب
افــراد تحصیل کــرده و کارآمــد در ایــن بخــش وجــود دارد. 
ــح، شــیوه های طراحــی و اجــرا،  ــد مصال ــت در تولی ــاء کیفی ارتق
ــت در پیشــرفت  ــد ساخت و ســاز، رقاب ــه رون ســرعت بخشــیدن ب
از  نیــروی کار و بهره گیــری  از  تکنولــوژی، اســتفاده بهینــه 
تکنولوژی هــای نویــن ســاخت، جــزء مولفه هــای تاثیرگــذار 
در ایــن صنعــت به شــمار می آینــد. همچنیــن درصــد قابــل 
ــت  ــرژی کشــور در صنع ــان و مصــارف ان ــع جه ــی از مناب توجه
ــه  ــق ب ــا ورود رون ســاختمان اســتفاده می شــود. بدیهــی اســت ب
بــازار، صنعــت ســاختمان نیــز از رکــود خــارج می شــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه حیــات بســیاری از مشــاغل ارتبــاط مســتقیمی 
ــا ساخت و ســاز دارد و در صورتی کــه ایــن رونــق اتفــاق بیفتــد،  ب
ــدی و پیمانکاریکــه در حــال حاضــر  بســیاری از واحدهــای تولی

ــوند.  ــرپا می ش ــاره س ــد، دوب ــکل مواجهن ــا مش ب
ــل در  ــن عام ــوان مهمتری ــم را می ت ــادی حاک ــود اقتص رک
ــان  ــن می ــت و در ای ــور دانس ــف کش ــع مختل ــکالت صنای مش
یکــی از صنایعــی کــه متوجــه بیشــترین آســیب شــده، صنعــت 
ــازار ساخت و ســاز  ــر رکــود ب ســاختمان اســت. در ســال های اخی
عاملــی شــد تــا بســیاری از ســازندگان و تولیدکننــدگان صنایــع 

ســاختمانی، یــا ورشکســته شــوند و یــا در آســتانه ورشکســتگی 
قــرار گیرنــد. در همیــن رابطــه آمــار و ارقــام نشــان می دهــد کــه 
ــت  ــف صنع ــای مختل ــراد در بخش ه ــی از اف ــل توجه ــداد قاب تع
ــع  ــود صنای ــه رک ــتند و ادام ــه کار هس ــغول ب ــاختمان مش س
ســاختمانی موجــب بیــکاری تعــداد زیــادی در ایــن حــوزه خواهد 
شــد. در وضعیــت کنونــی بســیاری از صنایــع مرتبــط ســاختمانی 
ــیاری از  ــد و بس ــت می کنن ــد، فعالی ــت تولی ــل ظرفی ــا حداق ب
واحدهــای تولیــدی مصالــح ســاختمانی در اثــر رکــود و کســادی 
فضــای کســب و کار بــا کاهــش شــدید ظرفیــت تولیــد، تعدیــل 
ــم  ــود حاک ــن رک ــده اند. همچنی ــه ش ــرو و ورشکســتگی مواج نی
ــته های  ــق رش ــا رون ــی آن ب ــاز، هم زمان ــت ساخت و س ــر صنع ب
ــل توجــه دانش آموختــگان  مهندســی در دانشــگاه ها و شــمار قاب
ــت  ــوزه امنی ــی در ح ــاز نگرانی های ــز سبب س ــته ها نی ــن رش ای
ــی کار  ــرایط کنون ــت. در ش ــده اس ــان ش ــرای مهندس ــغلی ب ش
بــا  بــرای شــرکت های ســاختمانی و مهندســان، متناســب 
جمعیــت قابــل توجــه آن هــا نیســت و ایــن عــدم تناســب منجــر 
بــه بیــکاری ایــن قشــر و بــروز مشــکالت مالــی بــرای آنــان شــده 
ــرکت های  ــکاری ش ــورد بی ــادی در م ــچ نه ــویی هی ــت. از س اس
مهندســی و مهندســان احســاس مســئولیت نمی کنــد و راه 
ــان  ــان بی ــکالت آن ــش مش ــری از افزای ــرای جلوگی ــاره ای ب چ

نمی شــود. 
آنچــه مســلم اســت همــه مــا منتظــر خــروج از رکــود بــازار 
ساخت و ســاز هســتیم، امــا فرامــوش نکنیــم کــه اوالً ایــن خــروج 
در صــورت مهیــا شــدن همــه شــرایط، بــه آرامــی و بــا گذشــت 
ــی  ــه تضمین ــه چ ــر این ک ــت و دیگ ــد گرف ــورت خواه ــان ص زم
بــرای رونــق ایــن صنعــت وجــود دارد؟ و آیــا شــرکت یــا شــخص 
ــه  ــازار بلوک ــرمایه وی در ب ــال س ــد س ــه چن ــرمایه گذاری ک س
شــده و یــا مطالبــات خــود را دریافــت نکــرده، بالفاصلــه پــس از 
بازگشــت ســرمایه خــود، دوبــاره در ایــن صنعــت ســرمایه گذاری 
ــی  ــه مدون ــت برنام ــی دول ــور کل ــه به ط ــا این ک ــد؟ و ی می کن

سرمقاله
به قلم سردبیر
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بــرای تحقــق توســعه در ایــن بخــش دارد یــا نــه؟ 
ــم  ــور علیرغ ــه در کش ــت ک ــی از آن اس ــام حاک ــار و ارق آم
وجــود تقاضــا در بــازار و ظرفیــت تولیــد، ساخت و ســاز مطابــق بــا 
ظرفیــت موجــود محقــق نشــده اســت. بدیهــی اســت بــرای ایــن 
منظــور ضــرورت دارد کــه دولــت بــا بهره گیــری از سیاســت هایی 
راهگشــا نســبت بــه تامیــن حاشــیه امنیــت ســود پیمانــکاری و 
ــاز  ــش ساخت و س ــمت افزای ــه س ــازار ب ــرمایه های ب ــت س هدای
اقــدام نمایــد. در حــال حاضــر شــرکت های خصوصــی بــه عنــوان 
ــا قوانیــن مزاحــم  ــه اصلــی ساخت و ســاز به دلیــل درگیــری ب بدن
و اختــالل در رونــد دریافــت نقدینگــی، تــوان الزم را بــرای 
فعالیــت از دســت داده انــد. بی شــک اگــر قــرار اســت در اقتصــاد 
فعلــی کشــور شــاهد اتفاقــی مثبــت باشــیم، اولویــت آن در گروی 
ــرمایه گذاری در آن  ــاز و س ــوزه ساخت و س ــه ح ــی ب تحرک بخش
ــی اقتصــاد  ــای اصل اســت. صنعــت ســاختمان یکــی از محرک ه
کشــور اســت و هــر تغییــری در ایــن بــازار بــر ســایر بخش هــای 
ــود. به نظــر می رســد  اقتصــادی کشــور نیــز تاثیرگــذار خواهــد ب
در شــرایط فعلــی یکــی از قــدم هــای مثبــت دولــت بــرای ایجــاد 
رونــق اقتصــادی، بسترســازی بــرای خــروج صنعــت ســاختمان از 

وضعیت رکود و تعیین تکلیف وضعیت آن است.
بــازار  در  ســوداگری  کنتــرل  زمیــن،  قیمــت  کاهــش 
ــوده  ــای فرس ــازی بافت ه ــاء و بازس ــه احی ــه ب ــاختمان، توج س
ــره و  ــهیالت کم به ــه تس ــتایی، ارای ــهری و روس ــد ش و ناکارآم
ارزان قیمــت بــه فعــاالن ایــن حــوزه و کاســتن از بــار مشــکالت 
ــوط  ــای مرب ــدگان، کاهــش هزینه ه ــی و اقتصــادی تولیدکنن مال
ــالت،  ــتره تعام ــش گس ــاختمانی، افزای ــه س ــوارض و پروان ــه ع ب
ــان  ــر جه ــاط دیگ ــا درنق ــر بازاره ــا دیگ ــاط ب ــایی و ارتب شناس
ــی  ــام مالیات ــازار داخــل کشــور، اصــالح نظ ــه ب ــا ب ــدم اکتف و ع
و بیمــه تامیــن اجتماعــی،  همیــاری بانک هــا و به طورکلــی 
حمایــت دولــت از صنعــت ســاختمان از جملــه راهکارهایــی اســت 
ــط  ــتگاه های ذی رب ــط دس ــریع تر توس ــه س ــتی هرچ ــه بایس ک
ــی،  ــرایط فعل ــداوم ش ــورت ت ــت درص ــی اس ــود. بدیه ــرا ش اج
ــکاری و  ــوزه پیمان ــال در ح ــرکت های فع ــت ش ــه روز وضعی روز ب
ــه انحطــاط  ــر از قبــل شــده و نهایتــاً ب صنعــت ساخت و ســاز بدت
ــن  ــات ای ــرای نج ــس ب ــد. پ ــد ش ــر خواه ــا منج ــک آن ه تک ت
قشــر تالش گــر از باتــالق مشــکالت و جلوگیــری از غــرق شــدن 

ــت. ــه الزم اس ــا عجل آن ه
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پیــرو آگهــی دعــوت بــه مجمــع عمومــی شــماره 62 
منــدرج در روزنامــه مهــد آزادی مــورخ 98/4/16 جلســه مجمــع 
عمومــی عــادی )نوبــت دوم( انجمــن پیمانــکاران عمرانــی 
اســتان آذربایجان شــرقی راس ســاعت 17:00 مــورخ 98/05/07 
ــن و  ــای انجم ــور اعض ــا حض ــدرا ب ــع ص ــاالر مجتم ــل ت در مح
ــتان  ــی اس ــور اجتماع ــاون، کار و ام ــرم اداره تع ــدگان محت نماین

ــد.  ــکیل گردی تش
ــن  ــد و نواخت ــه مجی ــد از کالم ال ــی چن ــالوت آیات ــس از ت پ
ســرود ملــی رســمیت جلســه از طــرف بازرســان انجمــن اعــالم و 
آقایــان مهندســین حمیــد نوجــوان )رییــس مجمــع( داود فربــود 
ــن( و  ــری )ناظری ــادر ناص ــی و ن ــز فرهنگ ــس(، عزی ــب ریی )نای
ــوان  ــن به عن ــت حاضری ــا رای اکثری ــی )منشــی( ب حســین طالب

ــد.  ــاب گردیدن ــع انتخ ــه مجم ــای هیئت رییس اعض
عملکــرد  گــزارش  جلســه  دســتور  مفــاد  مطابــق   -
گــزارش  همچنیــن  و  انجمــن  دبیــر  توســط  هیئت مدیــره 
بازرســان انجمــن توســط یکــی از بازرســین جهــت اطــالع 

گردیــد.  قرائــت  حاضریــن 
- ســپس گــزارش ترازنامــه و بیــالن مالــی منتهــی بــه آخــر 
ــس از طــرح  ــت و پ ــه دار انجمــن قرائ ســال 1397 توســط خزان
پرســش هایی از طــرف حاضریــن و ارایــه پاســخ الزم بــه تصویــب 

مجمــع رســید. 
ــی 1398  ــال مال ــرای س ــه ب ــی بودج ــزارش پیش بین - گ

ــید.  ــع رس ــن در مجم ــب حاضری ــه تصوی ــت و ب قرائ
- پیشــنهاد لغــو عضویــت اعضایــی کــه حــق عضویــت 
مربــوط بــه ســال هــای 1394 و 1395 و بعــد از آن را پرداخــت 
ننموده انــد و همچنیــن تعییــن تکلیــف اعضایــی کــه حــق 
ــوان  ــت به عن ــدم پرداخ ــورت ع ــه و در ص ــا ادام ــت آن ه عضوی
ــه  ــبت ب ــی نس ــع آت ــی و در مجم ــق تلق ــت تعلی ــو در حال عض
ــد.  ــل آی ــری به عم ــان تصمیم گی ــت آن ــت عضوی ــن وضعی تعیی
ــبت  ــت داد نس ــد ماموری ــره جدی ــه هیئت مدی ــع ب - مجم

ــنامه انجمــن  ــس اصالحــی اساس ــه پیش نوی ــری و تهی ــه بازنگ ب
ــه و  ــن زمین ــع در ای ــوت و مطل ــای پیشکس ــری اعض ــا هم فک ب
تشــکیل مجمــع عمومــی فوق العــاده به منظــور تصویــب آن 

اقــدام الزم به عمــل آورد.
- در ادامــه جلســه مجمــع افــراد حایــز شــرایط معرفــی شــده 
ــره  ــوری هیئت مدی ــرای کاندیدات ــو ب ــرکت های عض ــرف ش از ط
ــان  ــر برنامه هایش ــرح مختص ــود و ش ــی خ ــه معرف ــان ب و بازرس
ــری از اعضــای حاضــر در  ــه رای گی ــادرت و ســپس نســبت ب مب
ــدل(  ــی و علی الب ــره )اصل ــای هیئت مدی ــدام و اعض ــع اق مجم
ــدل(   ــی و علی الب ــان )اصل ــای بازرس ــال و اعض ــه س ــدت س به م

ــدند.  ــاب ش ــال انتخ ــدت یک س ــن به م انجم

اعضای اصلی هیئت مدیره: 
1- آقای مهندس مهدی نسیانی

2- آقای مهندس افشین شهرام فر  
3- آقای مهندس هاتف معرفت

4- آقای مهندس سید محمدعلی منصورفر
5- آقای مهندس جواد تقی پور انوری

6- آقای مهندس جاوید مددی
7- آقای مهندس سید صادق موسوی    

 اعضای علی البدل هیئت مدیره: 
آقای مهندس مصطفی بهنیا                               -1

2- آقای مهندس صمد صومی
3- آقای مهندس عیسی فقیه 

بازرسان اصلی هیئت مدیره : 
آقای مهندس حسین دیندار                              -1

2- آقای مهندس جمشید نوجوان 
بازرس علی البدل: 

1- آقای مهندس منصور ستاری

گزارش مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( مورخ 98/05/07 
انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

جواد تقی پور انوری

خبر و نظر
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گــزارش انتخابــات داخلــی هیئت مدیــره انجمــن 
پیمانــکاران عمرانــی اســتان آذربایجان شــرقی 

در مــورخ 98/05/26 در اولیــن جلســه، هیئت مدیــره جدیــد 

نســبت بــه برگــزاری انتخابــات تعییــن ســمت هیئت مدیــره 
اقــدام و افــراد به شــرح ذیــل حایــز ســمت گردیدنــد: 

شکل1: هیئت رییسه مجمع عمومی مورخ 98/05/07

خبر و نظر
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مقدمه
 هــر پــروژه ســاخت شــامل شــش هــدف: محــدوده، ســازمان، 
کیفیــت، زمــان، هزینــه و ایمنــی اســت کــه نیــروی کار انســانی 
ــت  ــور دخال ــدف مذک ــدف از شــش ه ــج ه ــه پن ــتیابی ب در دس
دارد. هزینه هــای نیــروی کار در پروژه هــای ســاخت عمرانــی 
ــیون  ــتفاده از اتوماس ــه اس ــوژی و درج ــطح تکنول ــه س ــته ب بس
بیــن 20% تــا 40% هزینه هــا را در بــر گرفتــه کــه در پروژه هــای 
کوچــک می توانــد بــه مراتــب درصدهــای بیشــتری داشــته 
باشــد. مطالعــه مــوردی برخــی پروژه هــا حاکــی از کار غیرمولــد 
در محــدوده 40% تــا 60% ســاعات کار ثبــت شــده بــوده اســت. 
ــه ســاعات  ــوط ب ــه و درصدبنــدی مرب ــوردی تجزی ــه م در مطالع
ــی %13،  ــار 29%، جابجای ــتقیم 32%، انتظ ــرای کار مس کاری ب

درک دســتورات 8%، جابجایــی ابــزار و مــواد و مصالــح 7%، تــرک 
زود هنــگام و یــا دیــر شــروع کــردن بــه کار 6% و اســتراحت یــا 
معافیــت شــخصی 5% از کل ســاعات کار ثبــت شــده، بــوده اســت 
]6[. در مطالعــه ای از 350 پــروژه، عــدم تکمیــل به موقــع کار یــا 
ــه عــدم انجــام کار مقدماتــی  ــوط ب ــروژه در 27% پروژه هــا مرب پ
یــا پیش نیــاز توســط نیــروی کار بــوده اســت ]6[. در مطالعــه ای 
دیگــر 49/5% از ســاعات کار هفتگــی ثبــت شــده غیرمولــد بــوده 
کــه شــامل 13% مربــوط بــه نبــود یــا عــدم دسترســی یــا مــکان 
نامناســب مصالــح، 5% مربــوط بــه عــدم دسترســی یــا خوابیــدن 
تجهیــزات، 2% مربــوط بــه دوبــاره کاری، 5/3 % مربــوط بــه 
دخالــت مدیریــت و  6/3% مربــوط به ســایر مــوارد بوده اســت. در 

مقدمه ای بر عملکرد و بهره وری نیروی کار ساخت عمرانی و 
روش های بهبود آن

شناخت، علل، عوامل موثر، خطوط راهنما و مطالعه موردی )تحقیق(

مهرداد رشیدی تبار

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

پذیرفتــه شــده دوره دکتــرای تخصصــی )Ph.D( مهندســی عمــران )مدیریــت ریســک و قابلیــت اطمینــان( 

دانشــگاه Coimbra کشــور پرتغــال )2017(

کارشناس ارشد مهندسی عمران ) مدیریت ساخت و پروژه( از دانشگاه مدیترانه شرقی کشور قبرس  )2016(

کارشناس مهندسی عمران – عمران از دانشکده فنی دانشگاه تبریز )1366(

چکیده
تولیــد ضعیــف کارکنــان عمرانــی می توانــد یکــی از دالیــل بــاال رفتــن هزینــه و زمــان در شــرایط متعــارف اجــرای پروژه هــای ســاخت عمرانــی باشــد کــه 

اغلــب بــه علــت عــدم توجــه بــه دانــش مطالعــه عملکــرد و بهــره وری بــر پیمانــکار پــروژه تحمیــل می گــردد. مــواردی ماننــد زمان هــای انتظــار، جابجایــی، درک 

دســتورات، تــرک زود هنــگام و یــا دیــر شــروع بــه کار کــردن، عــدم انجــام کار پیــش نیــاز، عــدم دسترســی یــا مــکان نامناســب مــواد و مصالــح، عــدم دسترســی 

یــا خوابیــدن تجهیــزات، حرکــت غیرضــروری و دوبــاره کاری از علــل کاهــش بهــره وری نیــروی کار ســاخت عمرانــی اســت. در غیــاب تعریــف اســتاندارد از  بهره وری 

نیــروی کار انســانی در ســاخت، جنبه هــا و عوامــل موثــر بــر آن قابــل توضیــح اســت کــه می توانــد بــه دســتورالعمل کلــی پیشــنهادی یــا خطــوط راهنمــا بــرای 

مدیــران شــرکت های ســاخت عمرانــی جهــت بررســی و بهبــود عملکــرد و بهــره وری نیــروی کار منجــر گــردد کــه متضمــن موفقیــت شــرکت اســت.  عوامــل 

موثــر بــر بهــره وری نیــروی کار ســاخت عمرانــی بــدون لحــاظ عوامــل خارجــی اقتصــاد کالن و جامعــه، به طــور خالصــه توضیــح داده شــده اســت. خطــوط راهنمــا 

بــرای پیمانــکاران ســاخت عمرانــی جهــت بهبــود بهــره وری نیــروی کار بیــان شــده و یــک مطالعــه مــوردی ارایــه شــده اســت.

واژگان کلیدی: بهره وری، عملکرد، نیروی کار، ساخت عمرانی، بهبود
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مطالعــه تعییــن اهمیــت نســبی و رتبــه 28 عامــل ایجــاد کننــده 
تاخیــر در پروژه هــای ســاخت عمرانــی و نظرســنجی از مدیــران 
ارشــد شــرکت های پیمانــکار عمرانــی جهانــی، رتبــه اول اهمیــت 
بــه بهــره وری نیــروی کار تعلــق گرفتــه کــه شــاخص اهمیــت آن 
3/60 از 4 بــوده اســت ]10[. ارزیابــی مســایل مذکــور در حیطــه 
مطالعــات بهــره وری و عملکــرد اســت. بهــره وری از جهــات 
مختلــف تعریــف می شــود. بهــره وری کل نســبت کل فــروش یــا 
ارزش کار انجام شــده بــه مجمــوع هزینه هــای نیــروی کار، مــواد 
ــت  ــوژی اس ــت و تکنول ــول، مدیری ــین آالت، پ ــح، ماش ــا مصال ی
]6 و12[. بهــره وری نیــروی کار نســبت کل فــروش یــا ارزش کار 
انجام شــده بــه هزینه هــای نیــروی کار اســت. شــاخص بهــره وری 
نســبت خروجــی به دســت آمــده بــر ورودی عرضــه شــده اســت 
ــده و  ــع مصرف ش ــر مناب ــت آمده ب ــرد به دس ــبت عملک ــه نس ک
یــا نســبت اثــر بخشــی بــر کارآیــی می باشــد ]6[. کارآیــی انجــام 
ــزوده  ــترین ارزش اف ــه و بیش ــن هزین ــا کمتری ــا ب ــت کاره درس
ــا اهــداف  اســت و اثر بخشــی انجــام کارهــای درســت متناظــر ب
یــا درجــه تحقــق اهــداف اســت ]14،12و16[. عملکــرد نســبت 
دســتاورد )موفقیــت( بــه روش هــای بــه کار رفتــه اســت. عملکــرد 
ارزشــمند زمانــی اتفــاق می افتــد کــه ارزش دســتیابی از هزینــه 
روش هــای اســتفاده شــده بیشــتر باشــد. به منظــور اندازه گیــری 
ــی  ــره وری متدهای ــه از به ــک مولف ــامل ی ــاخت ش ــرد س عملک
ماننــد واحدهــای تکمیل شــده، نقطــه عطــف افزایشــی، شــروع/

خاتمــه، عقیــده ناظــر متخصــص بی طــرف، نســبت هزینــه، واحــد 
ــتفاده  ــورد اس ــده )Earned Value( م ــی و ارزش کسب ش وزن
ــای  ــوالً در معن ــاخت معم ــره وری در س ــد ]6[. به ــرار می گیرن ق
ــا تولیــد شــده در هــر ســاعت  ــرار داده شــده ی واحدهــای کار ق
ــده  ــاالت متح ــا و ای ــورهای بریتانی ــه در کش ــت ک ــان اس انس
امریــکا ســاعات واقعــی کار کســب شــده نامیــده می شــود 
ــه ازای  ــاعات کار ب ــروی کار، س ــره وری نی ــوس به ]1و4[. معک
ــورد  ــا م ــز به ــول در آنالی ــور معم ــه به ط ــت ک ــد کار اس واح
اســتفاده قــرار می گیــرد ]7[. پیمانــکاران نســبت هزینــه نیــروی 
انســانی در ســاعت کار بــر خروجــی را بهــره وری نیــروی انســانی 
ــاس  ــروی کار براس ــره وری نی ــم به ــند ]4،1و6.[ مفاهی می شناس
تولیــد ناخالــص و نیــز براســاس ارزش افــزوده نیــز به کارگرفتــه 
ــی  ــری جزی ــا اندازه گی ــوم  کار-ســرمایه ب شــده اســت ]1[. مفه
ــورد  ــزوده م ــه ارزش اف ــز ب ــروه ورودی و نی ــه گ ــی ب از خروج

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ]1[. 

بهــره وری چنــد عامــل در ســطح صنعــت و نیــز بخش هــای 
ــوده اســت ]1[. بهــره وری  تغییــرات فنــی نیــز مــورد اســتفاده ب
نســبی نیــز در مقایســه بهــره وری نیــروی کار مناطــق و جوامــع 
بــه کار رفتــه اســت کــه به طــور مثــال در شــهر واشــنگتن 
ــدد 1 و در شــهر ورشــو کشــور  ــروی کار ع ــره وری نســبی نی به
ــالدی  ــال 2019 می ــه ســوم س ــه ماه ــدد 1/5 در س لهســتان ع
بــوده کــه هرچــه عــدد باالتــر باشــد بهــره وری کمتــر اســت ]3[. 
ــان و  ــار کارفرمای ــی، رفت ــود تورم ــا رک ــود و ی در دوران رک
ــکاران عمرانــی هســتند  ــکان کــه منبــع اصلــی درآمــد پیمان مال
ــد  ــار نمی گذارن ــردن را کن ــرج ک ــع خ ــد و در واق ــر می کن تغیی
ــال  ــر به دنب ــرایط پیچیده ت ــا ش ــای ب ــرح قرارداده ــا ط ــه ب بلک
ــتر و در  ــره وری بیش ــب و به ــای مناس ــا قیمت ه ــی ب پیمانکاران
ــیار  ــره وری بس ــال به ــن ح ــا ای ــتند. ب ــر هس ــع رقابت پذی واق
پاییــن نیــروی کار کارفرمایــان دولتــی )22 دقیقــه تــا 2 ســاعت 
کار مولــد در روز( حاکــی از اهمیــت وجــود پیمانــکاران عمرانــی 

اســت. 
ــرایط  ــاد کالن و ش ــت اقتص ــامل وضعی ــی ش ــل خارج عوام
جامعــه بــر بهــره وری نیــروی کار تاثیــر مهــم دارنــد کــه موضــوع 
ــود. عوامــل تاثیر گــذار و خطــوط  ــه ای خواهــد ب مطالعــه جداگان
راهنمــای بهبــود بهــره وری نیــروی کار ســاخت و مطالعــه موردی 

ــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع در ادامــه ارایــه شــده اند.  ب

ــروی کار      ــره وری نی ــر به ــذار ب ــل تاثیرگ عوام
ــی ــاخت عمران س

ــر بهــره وری نیــروی  دانــش و درک عوامــل مختلــف موثــر ب
ــش  ــت کاه ــالش جه ــر ت ــدن ب ــز ش ــرای متمرک ــاخت ب کار س
نتیجــه  هزینه هــای پــروژه، کاهــش تاخیــرات پــروژه و در 
افزایــش بهــره وری و عملکــرد ارزشــمند کلــی پــروژه مــورد نیــاز 
ــتراتژی های  ــه اس ــر ب ــه منج ــت ک ــاخت اس ــروژه س ــران پ مدی
کاهــش ناکارآمــدی و بهبــود کارایــی و عملکــرد پــروژه می گــردد. 
عوامــل کلــی موثــر عبارتنــد از: کمبــود مــواد و مصالــح، تاخیــر 
ــرای  ــخص ب ــتورالعمل نامش ــح، دس ــا مصال ــواد ی ــیدن م در رس
کارگــر، اعتصــاب کارگــری، مشــکالت مالــی کارفرمــا یــا مالــک، 
غیبــت زیــاد کارگــران، نبــود روش سرپرســتی یــا نظــارت، 
غیبــت سرپرســتان، تغییــرات طراحــی و عــدم وجــود تجهیــزات 
مربــوط بــه آن، نبــود برنامــه مشــخص، ضعــف مدیریــت، زمــان 
غیرمولــد ماننــد تاخیــر یــا اســتراحت یــا انتظــار، عــدم مهــارت، 
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تاخیــر نظــارت، کمبــود ابــزار و تجهیــزات، دســتورالعمل ضعیــف، 
ــی،  ــالن اجرای ــح، پ ــواد و مصال ــارت، م ــن کار،  نظ ــت پایی کیفی
عــدم توجــه بــه بهداشــت و ایمنــی، کمبــود نیــروی کار، زمــان 
ــوای نامناســب،  ــی، ه ــوزش ناکاف ــازماندهی، آم کار، حــوادث، س

ــرات محیطــی.  ــکل و تاثی ــواد مخــدر و ال اســتفاده از م
ــروه کار  ــدازه گ ــش 100% در ان ــان داده افزای ــات نش مطالع
)ماننــد گــروه بنایــی( نســبت بــه حالت بهینــه موجــب کاهش20 
ــات %10  ــاس مطالع ــردد ]4[. براس ــی می گ ــر بخش ــدی اث درص
ــت 2 %  ــب اف ــه موج ــت بهین ــه حال ــبت ب ــرو نس ــام نی ازدح
کارآیــی و 35% ازدحــام نیــرو نســبت بــه حالــت بهینــه موجــب 
ــش  ــا افزای ــود ]4[. ب ــا می ش ــی نیروه ــدی کارآی ــت 17 درص اف
روزهــای کار در هفتــه از 5 تــا 6 و 7 روز و نیــز افزایــش ســاعات 
کار روزانــه از 8 تــا 12 ســاعت، کارآیــی نیــروی انســانی کاهــش 
ــش  ــر کاه ــاعات کار ب ــرات س ــر تغیی ــه تاثی ــه رابط ــد ک می یاب
ــات انجــام  ــان براســاس مطالع ــروی کار در طــول زم ــی نی کارآی
ــود  ــده می ش ــب در جــدول 1 پیوســت دی شــده به صــورت ضری
ــر  ــط ب ــت نســبی محی ــا و رطوب ــرات دم ــر تغیی ]4[. رابطــه تاثی
کارآیــی نیــروی کار در جــدول 2 ارایــه شــده اســت ]4[. تجــارب 
ــات کاری  ــداد دفع ــش تع ــا افزای ــه ب و آزمایشــات نشــان داده ک
ــش  ــام آن کار کاه ــان انج ــدت زم ــد م ــام می ده ــرد انج ــه ف ک
می یابــد و معمــوالً بــرای افــراد عــادی میــزان کاهــش زمــان در 
دوبــار تکــرار حــدود 9% اســت. رابطــه تعــداد دفعــات تکــرار کار 
ــر 10% در دســتور  ــی اســت. تغیی ــع نمای ــان انجــام کار تاب و زم
ــتورکارها  ــر 50% در دس ــش 14 % و تغیی ــب کاه ــا موج کاره
موجــب کاهــش 33% در بهــره وری کارهــای تاسیســات مکانیکــی 
و یــا الکتریکــی اســت ]4[. فشــار و یــا ســوء رفتــار بــا کارکنــان 
ــرکت  ــال در ش ــور مث ــه به ط ــته ک ــی داش ــدید روان ــرات ش تاثی
فاکســکان در ســال 2010 خودکشــی 14 نفــر از کارکنــان را بــه 
همــراه داشــت و بهــره وری کارکنــان به شــدت افــت پیــدا کــرد. 
ــرا  ــدارد زی ــی ن ــر معن ــی از کارگ ــرفته بهره کش ــع پیش در جوام
کارگــر بــا مســاله بحــران امنیــت شــغلی مواجــه نیســت و از زیــر 
کار در نمــی رود. در صورتی کــه هزینــه زندگــی متعــارف کارگــر 
نســبت بــه درآمــد بــاال باشــد موجــب کاهــش انگیــزه کار اســت. 
تبعیــض نــاروا در محیــط کار ســبب کاهــش انگیــزه نیــروی کار 
اســت. کارکنانــی کــه دارای انگیــزه، ابــزار و محیــط کار مناســبی 
هســتند دو تــا ســه برابــر کارکنانــی کــه بــه آن  هــا انگیــزه الزم 
ــع  ــا موان ــان ب ــر کارهایش ــام موث ــرای انج ــا ب ــود و ی داده نمی ش

ــرای  ــالش ب ــد ]2[. ت ــی دارن ــتند بازده ــه هس ــازمانی مواج س
ــه  ــره وری بهین ــه به ــروی کار ب ــود نی ــره وری موج ــش به افزای
اســت لیکــن بهــره وری نیــروی کار حــد و مــرزی دارد کــه 
اغلــب وابســته بــه ناکارآمــدی سیســتم اســت  ]9[.  توجــه  بــه 
ــانی  ــع انس ــت مناب ــا در مدیری ــا و کارکرده ــا، فرآینده رویکرده

ضــروری اســت ]20[.  
ده عامــل بــه  ترتیــب اهمیــت موثــر بــر بهــره وری نیــروی کار 
ــز  ــر از 500 نفــر( و نی در شــرکت های کوچــک و متوســط )کمت
ــرح  ــف به ش ــات مختل ــی مطالع ــر( ط ــش از 500 نف ــزرگ )بی ب

ــده اند ]1[.     ــن ش ــر تعیی زی
شرکت های کوچک و متوسط ساخت عمرانی:

ــا مخالفت هــای  ــات ی ــح 2- اعتصاب ــواد و مصال 1- کمبــود م
ــح 4- کمبــود  ــا مصال کارگــری 3- تاخیــر در رســیدن مــواد و ی
مالــی 5- دســتورالعمل نامشــخص بــرای کارگــر و غیبــت 
ــا  7-  ــا گرم ــاران و ی ــد ب ــوای نامســاعد مانن ــران 6- ه زیادکارگ
نبــود  انضبــاط  در محــل کار ماننــد مصــرف مــواد مخــدر و یــا 
ــرات  ــارت، تغیی ــا نظ ــتی و ی ــای سرپرس ــود روش ه ــکل 8- نب ال
ــت  ــدم مطلوبی ــرار کار و ع ــی، تک ــص کیف ــع نواق ــی، رف طراح
مدیریــت منابــع 9- غیبــت سرپرســت و یــا ناظــر و یــا دور بــودن 
وی از محــل انبــار مــواد و مصالــح 10- رهبــری نامناســب یــا بــد. 

شرکت های بزرگ ساخت عمرانی:  
ــران  ــرای کارگ ــا نامشــخص ب 1- دســتورالعمل غیرشــفاف ی
2- تاخیــر در رســیدن مــواد و مصالــح 3- کمبــود مــواد و مصالــح 
ــک 4-  ــا مال ــا ی ــب کارفرم ــی از جان ــن مال ــکالت تامی ــا مش و ی
ــی کــم  ــی مشــخص و تعییــن شــده 5- توانای نبــود برنامــه زمان
ــا ابهــام  ــود ی ــی کفایتــی سرپرســت ها و ناظــران 6- کمب ــا ب و ی
ــران  ــاد کارگ ــت زی ــزات و غیب ــود تجهی ــارت، کمب در روش نظ
ــات  ــزات و اعتصاب ــرر تجهی ــیب مک ــتان، آس ــت سرپرس 7- غیب
کارگــری 8- تغییــرات طراحــی 9- نقشــه هــای ناقــص و تاخیــر 
در بازرســی توســط ناظــر 10- ارتباطــات و مکاتبــات ضعیــف در 

ســایت و طراحــی نادرســت.

خطــوط راهنمــا جهــت بهبــود بهــره وری نیــروی 
کار ســاخت عمرانــی

کار  نیــروی  بهــره وری  ریســک  ارزیابــی  و  شناســایی 
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــی ب ــاخت عمران ــکار س ــرکت های پیمان ش
ــایل  ــی از مس ــای تحمیل ــوردی و هزینه ه ــات م ــی از مطالع برخ

مدیریت مهندسی
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ــوع  ــوص موض ــن خص ــق در ای ــت و تعمی ــادی شرکت هاس بنی
مطالعــه مــوردی هــر پــروژه اســت کــه اســتراتژی و یــا 
ــی را  ــات اجرای ــود بهــره وری را تعییــن و اقدام تاکتیک هــای بهب

می دهــد.  پیشــنهاد 
ــره وری  ــای به ــی اندازه گیری ه ــروژه ســاخت عمران ــر پ در ه
و عملکــرد و مقایســه بــا مرجــع ضــروری اســت. مدیریــت ارشــد 
شــرکت پیمانــکار ســاخت بایــد بــا نوآوری هــای فنــاوری جهانــی 
همــراه باشــد و به دنبــال ایجــاد ســازگاری و ایجــاد انگیــزه بــرای 
کارکنــان بــا سیســتم مدیریــت پیشــرفته باشــد ]8 و11[. بــرای 
تســهیل در ســنجش و بهبــود عملکــرد، فرهنــگ کیفیت ســاخت 
توســط شــرکت ها توســعه داده شــود و فلســفه آن بــه مدیریــت 
و11[.  یابــد]8،6  انتقــال  کارگــران  و  کارکنــان  و  بخش هــا 
مدیریــت ارشــد شــرکت های پیمانــکار ســاخت بایــد نســبت بــه 
ــا  ــته و ب ــدی داش ــه ج ــت توج ــود کیفی ــرد و بهب ــوم عملک مفه
تامیــن بودجــه الزم و حمایــت از کارکنــان بــرای تامیــن و حصول 
ــه و  ــری، تجزی ــار اندازه گی ــد. انتخــاب معی ــالش کنن ــت ت موفقی
تحلیــل مشــاغل بــا کار ســنجی و زمان ســنجی ]16،13و18[ 
ــری کالس  ــب برت ــرکت موج ــازمان ش ــش در س ــت دان و مدیری
ــداوم عملکــرد خــود  ــه به طــور م ــی شــرکت می شــود ک مدیریت
ــنجد و از  ــت می س ــم موفقی ــل مه ــدادی از عوام ــن تع را در بی
ایــن معیارهــا بــرای بهبــود مســتمر اســتفاده می کنــد ]6[. 
ــن  ــد باالتری ــروی کار می توان ــره وری نی ــرد به ــری عملک اندازه گی
ــا توجــه بــه احتمــال ســاعات  ــازده ســرمایه گذاری )ROI( را ب ب

کار از دســت رفتــه ارایــه دهــد. 
تحلیــل قابلیــت ســاخت به طــور موثــر دوبــاره کاری را 
کاهــش می دهــد. دوبــاره کاری انجــام کار حداقــل یکبــار اضافــی 
بــه علــت عــدم مطابقــت بــا الزامــات قــراردادی یــا قانونــی اســت 
کــه ناشــی از خطاهــای طراحــی و یــا ســاخت ماننــد خرابی هــا، 
ــتراتژی  ــت. اس ــتورات کار در پروژه هاس ــر دس ــیب ها و تغیی آس
ــاخت  ــش س ــه دان ــازی بهین ــرای یکپارچه س ــاخت ب ــت س قابلی
ــروژه  ــن پ ــادل بی ــاد تع ــز ایج ــه و نی ــای تهی ــی فرآینده در ط
حصــول  حداکثر ســازی  جهــت  محیطــی  محدودیت هــای  و 
ــا  ــرد. ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــروژه م ــرد پ ــداف و عملک اه
تحلیــل قابلیــت ســاخت انجــام گرفتــه هزینه هــای ســاخت 6 تــا 

ــه اســت. 10 درصــد کاهــش یافت
تجزیــه و تحلیــل وظایــف )شــغل( بــا هــدف چــه کاری، چرا، 
ــا چــه ابــزار و تجهیزاتــی و توســط  چگونــه، در چــه شــرایطی، ب

چــه کســی انجــام می شــود ضروریســت. بررســی انعــکاس تبلــور 
ــداف  ــغل در اه ــر ش ــزان تاثی ــغل، می ــی در ش ــات قانون مالحظ
ســازمان و نیــز تعییــن ارزش نســبی مشــاغل الزم اســت ]21[.

شــغل  محتــوای  اطالعــات  شــغل  تحلیــل  و  تجزیــه 
)وظایــف، مســئولیت ها و شــیوه های انجــام(، نیازمندی هــای 
ــغل  ــه ش ــخصیتی( و زمین ــای ش ــا و ویژگی ه ــغل )توانایی ه ش
)موقعیــت در ســازمان، مقــدار منابــع در اختیــار، میــزان نظــارت 
و پیامــد خطاهــای احتمالــی( را فراهــم می کنــد ]21[ کــه 
در طبقه بندی هــای ســاده بــه چهــار عامــل کلــی مهــارت، 
ــط کار  مســئولیت، کوشــش )فکــری و جســمی( و شــرایط محی
بســط داده شــده اســت. تجزیــه و تحلیــل شــغل منتــج بــه شــرح 
دقیــق شــغل و شــرایط احــراز آن گردیــده و ارتقــای بهــره وری را 

موجــب می گــردد. 
ــزد  ــزدی، کارم ــد کارم ــور مانن ــرد مح ــای عملک پرداخت ه
ســاعتی و یــا ســهیم شــدن در ســود کــه بخــش قابل توجهــی از 
ــه ســطح عملکــرد پرداخــت  ــا توجــه ب حق الســعی نیــروی کار ب
ــه ارتقــای بهــره وری  می شــود انگیــزه نیــروی کار را افزایــش و ب
می انجامــد کــه در قوانیــن و  مقــررات کار نیــز مــورد شناســایی 

قــرار گرفتــه اســت ]14و19[. 
بهبــود کیفیــت تغذیــه نیــروی کار، رعایــت اصــول ایمنــی در 
ــه  ــا هزین ــر آســیب های انســانی در برخــی پروژه ه ــالوه ب کار )ع
مســتقیم حــوادث کار حــدود 6/5 تــا 8/5 درصــد مبلــغ قــرارداد 
ــش  ــام آزمای ــی، انج ــارهای روان ــترس و فش ــش اس ــوده(، کاه ب
ــه  ــدی ب ــه ج ــان و توج ــالمت کارکن ــاالنه س ــری س و غربال گ
مهندســی ارگونومــی ]5[ در ســالمت جســمی، روحــی و فکــری 
کارکنــان موثــر بــوده و از موجبــات افزایــش بهره وری نیــروی کار 
ــد  ــت مانن ــازمانی مثب ــار س ــای رفت ــری مولفه ه ــت. به کارگی اس
ــاوری، شــکیبایی  ــد، خودب ــی، امی ــادمانی، دوســتی، خوش بین ش
و تمرکــز بــر نقــاط قــوت و قابلیت هــای ذاتــی کارکنــان موجــب 

ــردد ]14و15[. ــروی کار می گ ــره وری نی ــاء به ارتق
ــوط  ــات خط ــن کلی ــده، عناوی ــر ش ــوارد ذک ــر م ــالوه ب ع
ــره وری  ــود به ــت بهب ــد جه ــل می توان ــانزده گانه ذی ــای ش راهنم

ــود:  ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــاخت عمران ــروی کار س نی
ــران  ــزش کارگ ــران 2- انگی ــه کارگ ــح ب ــوزش صحی 1- آم
]11،8و17[ بــه منظــور تکمیــل پــروژه 3- مدیریــت تهیــه مــواد 
و مصالــح بــدون وقفــه بــه تناســب پیشــرفت پــروژه 4- پرداخــت 
ــان سیســتمی کار 6- نظــارت  ــه کارگــران 5 - جری ــع ب ــه موق ب
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ــدی  ــوح  7- طرح بن ــه وض ــع و ب ــه موق ــب ب ــتی مناس و سرپرس
ــب کار 9-  ــم و ترتی ــظ نظ ــایت 8- حف ــری س ــب پیش ب مناس
تســهیالت بــرای کارگــران 10- شفاف ســازی مســتندات حقوقــی 
ــوه  ــتماتیک وج ــزی سیس ــه کار 11- برنامه ری ــروع ب ــل از ش قب
ــت  ــر جه ــزی پیش نگ ــرفت کار 12- برنامه ری ــا پیش ــب ب متناس
ــا کنــدی کار 13- اســتفاده حداکثــری از  جلوگیــری از توقــف ی
ــا  ــوام ب ــزی ت ــیون 14- برنامه ری ــتم اتوماس ــین آالت و سیس ماش
ــه  16-               ــدی بهین ــروه بن ــزات 15- گ ــرای تجهی ــرفت کار ب پیش
ــن  ــاب )Lean( و آخری ــاخت ن ــتم های س ــازی سیس ــاده س پی

.]6[  )Last planner(برنامه ریــز

مطالعه موردی 
 در صورتی کــه پــروژه ای در وضعیــت عــادی بــا صــرف %50 
ــر تطویــل زمــان  ســاعات کار غیرمولــد پیــش می رفــت عــالوه ب
ــغ  ــا احتســاب 40% مبل ــه ب ــای باالســری مربوط و ورود هزینه ه
ــرارداد  ــغ ق ــادل 20% مبل ــروی کار، مع ــه نی ــت هزین ــرارداد باب ق
ــه بســته  ــد ک ــه می ش ــد هزین ــاعات کار غیرمول ــت س ــروژه باب پ
ــد  ــت ارش ــوده و مدیری ــی ب ــام قابل توجه ــرارداد ارق ــغ ق ــه مبل ب
شــرکت نمی توانــد نســبت بــه آن بی تفــاوت باشــد. در پــروژه ای 
کــه اقــدام بــه اندازه گیــری و بهبــود بهــره وری و عملکــرد بســته 
ــی از  ــت آمده حاک ــه به دس ــد نتیج ــرکت گردی ــات ش ــه امکان ب
ــت  ــات کار ثب ــاعت اوق ــد از 5210 س ــاعت کار غیرمول 462 س
ــی  ــاره کاری ناش ــاعت آن دوب ــه 122 س ــت ک ــوده اس ــده ب ش
ــی از  ــاره کاری ناش ــی، دوب ــای طراح ــالح خط ــا اص ــر ی از تغیی
از  ناشــی  دوبــاره کاری  ســاعت،  پیش ســاختگی 24  خطــای 
خطــای میدانــی یــا خســارت 52 ســاعت، انتظــار بــرای رســیدن 
مصالــح از انبــار 33 ســاعت، انتظــار بــرای تهیــه از فروشــنده 22 
ســاعت، انتظــار بــرای ابــزار 12 ســاعت، انتظــار بــرای تجهیــزات 
56 ســاعت، انتظــار رفــع خرابــی تجهیــزات 15 ســاعت، انتظــار 

بــرای رســیدن اطالعــات 12 ســاعت، انتظــار بــرای دیگــر 
ــروه  ــای گ ــایر اعض ــرای س ــار ب ــاعت، انتظ ــای کار 14 س گروه ه
ــروری 20  ــا غیرض ــح ی ــل توضی ــت غیرقاب ــاعت، حرک کار 10 س

ــوده اســت ]2[. ــوارد 70 ســاعت ب ســاعت و ســایر م

نتیجــه مذکــور حاکــی از وقــوع 8/87% ســاعات کار غیرمولــد 
ــه  ــد، هزین ــاعات کار غیرمول ــا 50% س ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ب
مســتقیم ســاعات کار غیرمولــد از 20% بــه 3/5 % مبلــغ قــرارداد 
ــه از  ــری مربوط ــای باالس ــاب هزینه ه ــا احتس ــه و ب تقلیل یافت
ــاوت  ــت و تف ــه اس ــرارداد تقلیل یافت ــغ ق ــه 4/61 % مبل 26% ب
هزینــه مذکــور معــادل 21/39 % مبلــغ قــرارداد اســت. کاهــش 
ــه 5210  ــاعت ب ــروژه از 7122 س ــام پ ــان اتم ــدت زم ــول م ط
ــد  ــای جدی ــر پروژه ه ــز ب ــرای تمرک ــت ب ــق فرص ــاعت، خل س
ــز  ــا را نی ــتر کارفرم ــه بیش ــت هرچ ــه رضای ــن این ک ــت ضم اس
ــور و  ــود مذک ــت آوردن س ــه به دس ــال دارد. در صورتی ک به دنب
خلــق فرصــت در کاهــش مــدت زمــان اتمــام پــروژه بــا تخصیــص 
حــدود 7% مبلــغ قــرارداد بــه مطالعــه تخصصــی و بهبــود 
ــرکت  ــات ش ــه امکان ــته ب ــروژه بس ــرد در پ ــره وری و عملک به
پیمانــکار ســاخت عمرانــی میســر باشــد، ســود مکتســبه ناشــی از 
بهبــود بهــره وری قبــل از کســر مالیــات حــدود 14 درصــد مبلــغ 

ــردد.  ــاخت می گ ــرارداد س ق

نتیجه
 بــا مــروری بــر تعاریــف بهــره وری نیــروی کار و مثال هایــی 
از ســاعات کار غیرمولــد در پروژه هــای ســاخت عمرانــی، عوامــل 
ــروی کار و  ــره وری نی ــود به ــای بهب ــوط راهنم ــذار و خط تاثیرگ
ــب ایــن نوشــته  ــه شــده اســت. مطال یــک مطالعــه مــوردی ارای
می توانــد به عنــوان راهنمــا و یــا دســتورالعمل کلــی جهــت 
افزایــش بهــره وری نیــروی کار در ســاخت مــورد اســتفاده 
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــاخت عمران ــکار س ــرکت های پیمان ــران ش مدی
شناســایی علــل، اندازه گیــری و ارزیابــی بهــره وری نیــروی 
ــود  ــد بهب ــتراتژی ها، فرآین ــاس اس ــم براس ــاذ تصمی ــا اتخ کار ب
بهــره وری در ســاخت عمرانــی اســت و نقــش مهمــی در برتــری 
یــک شــرکت در رقابــت دارد و بــا این کــه هزینــه دارد امــا 
ــت  ــان و هزینه هاس ــه در زم ــل مالحظ ــی قاب ــب صرفه جوی موج
و رضایــت هرچــه بیشــتر کارفرمــا و خلــق فرصــت بــرای تمرکــز 
ــل اقتصــاد  ــر عوام ــراه دارد. تاثی ــز به هم ــد را نی ــروژه جدی ــه پ ب
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کالن و جامعــه بــر بهــره وری نیــروی کار ســاخت عمرانــی در ایــن 
ــه لحــاظ نشــده اســت.  مطالع

ــره وری  ــود به ــای بهب ــوط راهنم ــکات خط ــک از ن ــر ی ه
نیــروی کار موضــوع تحقیــق و مطالعــات مــوردی در پروژه هــای 

ــاند. ــاری می رس ــم ی ــعه عل ــه توس ــه ب ــت ک ــی اس عمران

تذکر و سپاسگزاری
ــت  ــوق مالکی ــمول حق ــر مش ــن اث ــن ای ــات و مت  محتوی

ــرداری  ــه، بهره ب ــش، عرض ــر، پخ ــاری نش ــق انحص ــوی )ح معن
ــر  ــار نش ــک ب ــوز ی ــه مج ــت ک ــنده اس ــوی( نویس ــادی و معن م
ــان  ــران آذربایج ــام آبادگ ــه پی ــز 1398 فصلنام و پخــش در پایی
ــع  ــا ذکــر منب ــن نوشــته ب ــب ای داده می شــود. اســتفاده از مطال
مجــاز اســت. نویســنده مراتــب ســپاس خــود را بــه ســرکار خانــم 
ــرم  ــره محت ــر و هیئت مدی ــن اث ــپ ای ــت تای ــولماز داوری باب س
ــر  ــرقی و مدی ــتان آذربایجان ش ــی اس ــکاران عمران ــن پیمان انجم

ــراز مــی دارد.  ــت نشــر اب مســئول باب
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کاهــش شــدید تخصیــص بودجــه و رکــود طرح هــای 
ــادی و  ــعه اقتص ــتر توس ــی بس ــه عقب ماندگ ــر ب ــی منج عمران
اجتماعــی و افزایــش نــرخ بیــکاری در کشــور شــده و خواهد شــد. 
اجــرای پروژه هــای عمرانــی مســتلزم تامیــن مالــی نقــدی اســت 
ــن  ــداوم چنی ــا ت ــد ام ــت می گردی ــت پرداخ ــوی دول ــه از س ک
ــی  ــده نمی شــود. در صورت ــا وضعیــت موجــود دی چشــم اندازی ب
کــه مبنــا، رویکــرد تــداوم اجــرای طرح هــای عمرانــی باشــد دو 
ــای BOT و  ــا روش ه ــی و ی ــارکت عمومی-خصوص ــت مش حال
ــه تــداوم توســعه کشــور منجــر گــردد. ــد ب مشــتقات آن می توان

ــن و  ــا آورده زمی ــی ب ــارکت عمومی-خصوص ــت مش در حال
ــکار بخــش خصوصــی  ــت، پیمان برخــی تســهیالت از ســوی دول
ــی،  ــی، طراح ــن مال ــه تامی ــدام ب ــد اق ــی می توان ــی داخل واقع
ســاخت، نگهــداری و بهره بــرداری از طــرح عمرانــی نماید و ســهم 
درآمــد دولــت از آورده خــود را در مرحلــه بهره بــرداری پرداخــت 
نمایــد. اصــوالً الزم اســت پــروژه عمرانــی در مرحلــه بهره بــرداری 
ــود  ــل و س ــت اص ــا بازگش ــد ت ــاد کن ــوی ایج ــب و کاری ق کس
ــن  ــردد. در ای ــر گ ــول امکان پذی ــدت معق ــرمایه گذاری در م س
ــه مطالعــات بنیادیــن شــروع  ــروژه را از مرحل ــکار پ ــت پیمان حال

ــه،  ــی اولی ــنجی و طراح ــات امکان س ــل مطالع ــس از تکمی و پ
ــس از انجــام  ــرده و پ ــی ک ــی و اجرای ــه طراحــی تفصیل ــدام ب اق
ــدام و  ــروژه اق ــدازی پ ــه راه ان ــه و ســاخت نســبت ب مراحــل تهی
ســهم خــود را از ســرقفلی )بــا اجاره نامــه و قــرارداد ســرقفلی(، و 

ــد.  ــب می نمای ــروژه تصاح ــی از پ ــت بخش ــا مالکی ی
ــا مشــتقات آن  ــای BOT و ی ــت اســتفاده از روش ه در حال
مطابــق نیمــرخ درآمد-هزینــه مربوطــه مطابــق شــکل 1 درآمــد 
ــر  ــرداری مدنظ ــخص از بهره ب ــی مش ــدت زمان ــب و کار در م کس

قــرار خواهــد گرفــت.
خصوصــی  بخــش  نیســت  قــرار  اســت  مســلم  آنچــه 
ــرمایه اش را  ــی و س ــر زندگ ــک عم ــل ی ــی ماحص ــی داخل واقع
از  ســرمایه گذاری  عنــوان  تحــت  حاکمیــت  برنامه هــای  در 
ــر  ــای پیچیده ت ــی در قرارداده ــگاه مطمئن ــد و جای ــت ده دس
برایــش تعریــف نشــده باشــد. نبایــد داور قراردادهــای عمرانــی از 
ــا شــورای دولتــی باشــد. نبایــد دســتگاه اجرایــی  ــه و ی وزارتخان
طــرف مشــارکت حــق فســخ و ضبــط امــوال پیمانــکار را داشــته 
ــا  ــی و ب ــا بی طرف ــی ب ــتگاه قضای ــر دس ــوی دیگ ــد و از س باش
ســرعت و دقــت بــه مــوارد اختالفــی احتمالــی رســیدگی نمایــد. 

مدیریت مهندسی

تحقق پروژه های عمرانی به روش مشارکت عمومی-خصوصی و 
)BOT( یا روش های ساخت، نگهداری و بهره برداری و انتقال

هاتف معرفت

عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

BOT  شکل 1: نیمرخ درآمد-هزینه در پروژه های
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ــی  ــکاران عمران ــت پیمان ــطوح مدیری ــام س ــری در تم رهب
ــد  ــت ارش ــا مدیری ــه ت ــی گرفت ــارت میدان ــتی و نظ از سرپرس
شــرکت مهــم اســت. رهبــری دو مولفــه مهــم دارد کــه عبارتنــد 
ــرد  ــر عملک ــذاری ب ــا تاثیرگ ــط ب ــی مرتب ــای اجتماع از مهارت ه
ــه  ــن برنام ــا تدوی ــراه ب ــاله هم ــل مس ــای ح ــراد و مهارت ه اف
بــرای رســیدن بــه اهــداف. مدلــی کــه رهبــران بــا دســتیابی بــه 
ــه تدریــج و پیچیده تــر  مهارت هایــی از طریــق تکالیــف شــغلی ب
از ســطح تــازه کار بــه ســطح متخصــص منتقــل می شــوند 
توســط بــوگاس و رانــدز بــا عنــوان مــدل توســعه رهبــری 
مهــارت پایــه بیــان شــده و دهه هــا در کشــورمان زمینــه ذهنــی 
آن وجــود داشــته و در شــکل 1 ارایــه شــده اســت. پیامــد عملــی 
ــه  ــت ک ــی آنس ــکاران عمران ــازمان های پیمان ــدل در س ــن م ای
مدیــران ارشــد بایــد کارکنــان و کارگــران را در معــرض تجربیــات 

ــرای حــل مســایل  ــی را ب ــد و فرصت های ــرار دهن ــف کار ق مختل
ــاله از  ــد. مس ــرار دهن ــان ق ــر در اختیارش ــج پیچیده ت ــه تدری ب
ــای  ــام ناشــی از انباشــتگی رخداده منظــر موقعیت شناســی، ابه
متعــدد کــه جریانــی از داده هــا را بــه همــراه دارد اســت 
ــت  ــزان اهمی ــن می ــاله وتعیی ــود مس ــخیص وج ــان(. تش )رضائی
ــود و  ــده می ش ــاله یابی نامی ــه مس ــوده ک ــه ب ــن مرحل آن اولی
ــا را  ــدی آن ه ــف و اولویت بن ــایل و تعری ــایی مس ــرد شناس فراگ
شــامل می شــود و مرحلــه بعــدی حــل مســاله اســت )رضائیــان( 
کــه شــامل رونــد شناســایی و تشــخیص ماهیــت مســاله، یافتــن 
راه حل هــای بدیــل و ارزیابــی بدیل هاســت. اتخــاذ تصمیــم 
فرآینــد انتخــاب یکــی از بدیل هــا و در نهایــت اجــرای راه حــل 

انتخــاب شــده اســت.

توسعه رهبری مهارت پایه در آموزش نیروی انسانی 
سازمان های پیمانکاران عمرانی

جواد تقی پور انوری

رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

)Bogus, S.M. and Rounds, J.L, 2006( شکل 1: مدل توسعه رهبری مهارت پایه

منابع و ماخذ:
Bogus, S.M. and Rounds, J.L., 2006, May. Incorporating leadership skill development in construction training programs. 
In 2 nd Specialty Conference on Leadership and Management in Construction (p. 135(.

رضائیان، علی، 1378. مبانی سازمان و مدیریت، فصل چهارم، چاپ یازدهم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

مدیریت مهندسی
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ــره  ــام به ــی به ن ــه فرصت ــه اســت و هزین ــول وســیله مبادل پ
ــود  ــرخ س ــم از ن ــد اع ــی می توان ــور کل ــره به ط ــرخ به دارد. ن
ــزار  ــره اب ــرخ به ــود. ن ــداد ش ــازار قلم ــود ب ــرخ س ــا ن ــی ی بانک
ــی اســت.  ــرل نقدینگ ــت کنت ــزی جه ــای مرک ــتی بانک ه سیاس
نرخ  هــای  مرکــزی  بانک هــای  پاییــن  تــورم  در دوران هــای 
ــره اوراق  ــرخ به ــادی ن ــد. در شــرایط ع بهــره را کاهــش می دهن
بدهــی دولتــی بــا سررســید بلندمــدت بازدهــی بیشــتری نســبت 
ــرا  ــد زی ــدت دارن ــید کوتاه م ــا سررس ــی ب ــی دولت ــه اوراق بده ب
زمــان بیشــتر موجــب افزایــش ریســک می شــود ]1[. نــرخ 
ــاذ  ــان اتخ ــرمایه گذاری در زم ــه س ــرخ هزین ــع ن ــره در واق به
تصمیــم اســت ]2[. موضــوع بهــره گرفتــن از پــول بــه اســتثنای 
ــا  ــا همســر و ی ــا همســر ب ــن و اوالد و ی ــط خانوادگــی والدی رواب
ــته  ــا داش ــه رب ــن اســالم جنب ــر، در دی ــلمان از کاف ــن مس گرفت
ــت  ــکل دهی فعالی ــت ش ــور جه ــای کش ــت. بانک ه ــرام اس و ح
خــود بــه مــوازات دســتورات دینــی، از عنــوان وکالــت از ســوی 
ســپرده گذار جهــت ســرمایه گذاری معمــوالً مشــاعی بــا پرداخــت 
ســود علی الحســاب و نیــز جهــت وام دهــی بــه فعــاالن اقتصــادی 
تحــت عنــوان قراردادهــای مختلــف بــدون قبــول ریســک ســود 
ــر در  ــم در صــورت تاخی ــوان ســود بانکــی و جرای ــان، از عن و زی
ــی  ــه برخ ــد ک ــتفاده می نماین ــی اس ــا بده ــاط ی ــت اقس پرداخ
ــت  ــوه فعالی ــی از نح ــا برخ ــود را ب ــت خ ــالم مخالف ــا اس از علم

بانک هــا ابــراز کرده انــد. 
ــا  ــد ت ــاری باش ــورم انتظ ــرخ ت ــش از ن ــد بی ــره بای ــرخ به ن
رشــد نقدینگــی ناشــی از رشــد حجــم پــول تبعــات تورمــی قابــل 
ــرایط  ــره در ش ــرخ به ــش ن ــد ]3[. افزای ــته باش ــه نداش مالحظ
مناســب اقتصــادی و افزایــش اشــتغال انجــام می شــود و در 
ــود  ــش داده می ش ــره کاه ــرخ به ــادی ن ــاعد اقتص ــرایط نامس ش
ــورم  ــا وجــود ت ــرار گیــرد. ب ــا وضعیــت اقتصــادی در تعــادل ق ت
بــاال، افزایــش نــرخ بهــره بــرای رســیدن بــه بیــش از نــرخ تــورم 
ــرخ  ــره- ن ــرخ به ــش تورم-ن ــال رخــداد دور تسلســل افزای احتم

ارز را دارد )ماننــد وضعیــت کشــور ترکیــه در دهــه 1990( کــه 
ــرخ  ــش ن ــد. افزای ــادی بیانجام ــران اقتص ــه بح ــت ب ــن اس ممک
بهــره موجــب کاهــش نقدینگــی مضــر و کاهــش مصــرف شــده 
و ایــن رونــد منجــر بــه کاهــش واردات و کاهــش فــرار ســرمایه 
ــا  ــره ب ــرخ به ــی ن ــت از هماهنگ ــردد ]3[. ممانع ــور می گ از کش
واقعیــات اقتصــادی جامعــه بــه همــراه انتظــارات تورمــی موجــب 
ــه همــراه  ــرخ واقعــی ســود ســپرده شــده کــه ب منفــی شــدن ن
تبدیــل شــبه پــول بــه پــول موجــب افزایــش نقدینگــی و خــروج 
ســرمایه از بانک هــا می گــردد و بــا حرکــت نقدینگــی بــه 
ســمت کاالهــای مصرفــی و یــا ارز و طــال موجــب افزایــش نــرخ 
ارز و افزایــش تــورم قیمــت کاالهــا و خدمــات مصرفــی می گــردد 
ــا ممانعــت از افزایــش  ]3[.  تضعیــف اســتقالل بانــک مرکــزی ب
ــا انتظــاری(  ــرخ بهــره علیرغــم فشــارهای تورمــی )واقعــی و ی ن
موجــب ایجــاد بحــران و ســپس واکنــش بعــدی ســریع حاکمیــت 
در افزایــش نــرخ بهــره در شــروع بحــران در کشــور بحــران زده 

)ترکیــه و یــا آرژانتیــن( گردیــده اســت ]3[.  
در تبییــن رونــد و نوســانات نــرخ ارز و در صــورت جانشــین 
بــودن کامــل دارایی هــای دو کشــور، نظریــه نــرخ بهــره پوشــش 
ــی  ــر در بازده ــه تغیی ــا هرگون ــرخ ارز را ب ــر در ن ــه تغیی نیافت

دارایی هــا توضیــح می دهــد]4[. 
بــا رونــق اقتصــاد، بانک هــا افزایــش نــرخ بهــره را هــدف قــرار 
ــدگان  ــردم و مصرف کنن ــده م ــد پیش آم ــرایط جدی داده و در ش
بهــره بیشــتری می پردازنــد و پــول کمتــری بــرای خــرج کــردن 
داشــته و در نتیجــه مخــارج اقتصــاد کالن کاهــش یافتــه و تقاضــا 
ــه ســاخت  ــد و موجــب رکــود در اقتصــاد از جمل کاهــش می یاب

ــردد.  ــی می گ عمران
ــی  ــی وام رهن ــه معن ــکن ب ــازار مس ــاال در ب ــره ب ــرخ به ن
گران تــر و در نتیجــه مســکن گران تــر اســت کــه قــدرت خریــد 
تعــداد کثیــری از خریــداران را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. 
ــش تقاضــای  ــدون افزای ــا ب ــرخ بهــره، قیمت ه ــش ن ــد از افزای بع

تاثیر نرخ بهره بر پیمانکاری ساخت، نگهداری و بهره برداری 
عمرانی

گردآوری و تدوین: دبیرخانه انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

اقتصادی و اجتماعی
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موثر رشد کرده و حباب قیمتی رخ می دهد ]2[.  
ــی شــده و منجــر  ــره موجــب انبســاط پول ــرخ به کاهــش ن
بــه افزایــش نــرخ تــورم قیمت هــا و افزایــش نــرخ ارز می گــردد. 
رونــد حرکتــی نــرخ بهــره و تــورم در ایــران وابســته بــه بودجــه 
ــه  ــای بودج ــی درآمده ــوالً پیش بین ــت و معم ــوده اس ــت ب دول
جنبــه غیرواقعــی داشــته و محقــق نشــده کــه کســری عملیاتــی 
ــه  ــی ک ــای پول ــر کل ه و ســرمایه ای را پیــش آورده و فشــار را ب

بهــره نیــز جزیــی از آنســت، وارد ســاخته اســت. 
ــید  ــا سررس ــی ب ــی دولت ــی اوراق بده ــه بازده در صورتی ک
بلندمــدت کمتــر از اوراق بــا سررســید کوتاه مــدت شــود انتظــار 

ــود رخ  ــه رک ــردد. زمانی ک ــتر می گ ــده بیش ــود در آین ــوع رک وق
می دهــد بــازار ســهام افــت کــرده و فعــاالن اقتصــادی بــه ســمت 
ــره  ــرخ به ــه و ن ــش یافت ــه و قیمــت اوراق افزای ــد اوراق رفت خری

ــود. ــر می ش کمت
ــی  ــای رهن ــردن وام ه ــا ارزان ک ــن ب ــای پایی ــرخ بهره ه ن
منجــر بــه رونــق فعالیت هــای ســاخت مســکن بخــش خصوصــی 
ــش  ــا افزای ــت ب ــه حاکمی ــت در صورتی ک ــن حال ــده و در ای ش
ــن  ــه ای ــد، ادام ــق ده ــود را رون ــاد خ ــاخت، اقتص ــارج زیرس مخ

ــردد ]2[. ــاخت می گ ــارج س ــش مخ ــب افزای ــد موج رون

منابع و ماخذ:

1. رضائیان، علی )1398/08/28( منحنی بازدهی و ادوار تجاری، روزنامه دنیای اقتصاد.

2. یانگ، جیمز )1397/08/10( اظهارات رییس مرکز تحقیقات امالک واشنگتن وابسته به دانشگاه واشنگتن، ترجمه و نقل از روزنامه دنیای اقتصاد. 

3. عاملی، عباس )1397/07/01( تاثیر شرایط بین المللی بر ارز، روزنامه دنیای اقتصاد.

4. جبل عاملی، پویا )97/11/14( سه تئوری اصلی تبیین روند و نوسانات نرخ ارز، روزنامه دنیای اقتصاد.

اقتصادی و اجتماعی
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ــدار  ــی و مق ــد نقدینگ ــبه رش ــول محاس فرم
نقدینگــی در ایــران

ــی در  ــد نقدینگ ــود، رش ــالیانه موج ــای س ــاس آماره براس
ــای10( خطــی اصالح شــده  ــران به صــورت لگاریتمــی )در مبن ای
ــل  ــب قاب ــب مناس ــا تقری ــر ب ــول زی ــا فرم ــی ب ــوده و نقدینگ ب

ــت: ــبه اس محاس

کــه در آن m رشــد نقدینگــی،  ســال خورشــیدی مورد 
پیش بینــی،   ســال قبلــی ســال مــورد پیش بینــی، 
 نقدینگــی انتهــای ســال مــورد پیش بینــی و  

ــان اســت. ــه توم ــی ب نقدینگــی ســال قبل

ماخذ:

آمار سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تاثیر تغییر قیمت ارز بر تغییر بهای ریالی
براساس آمار از رگرسیون زیر تبعیت کرده است:

که در آن:
ــات  ــا و خدم ــای کااله ــاخص به ــم ش LCPI        لگاریت

ــی مصرف
LEX         لگاریتم قیمت اسمی ارز بازار آزاد

ــادل  ــت مع ــای ثاب ــم GDP در قیمت ه LGDP      لگاریت

کل ارزش ریالــی
  LM       لگاریتــم حجــم نقدینگــی ریالــی )پــول + شــبه 

پــول(
LOPEN   لگاریتــم درجــه بــاز بــودن اقتصــاد که برحســب 

نســبت کل صــادرات و واردات بــه GDP بدســت می آیــد.

اقتصادی و اجتماعی

دو فرمول مهم در اقتصاد ایران
گردآوری و تدوین: دبیرخانه انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

ماخذ:

Farajollahi , H. , Asgharpour , H. , Salmani , B. , Kazerooni , A. , Barghi - Oskooe , M. , 2019 , The  Asymmetry  of  

Exchange – rate  Pass – Through  to  Consumer  Prices  in  Iran: Markav  Swiching  Approach , Jourof  of  Organizational 

Behavior  Reseavch , rol. 4 , pp 56 – 78.
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عرضــه و تقاضــای موثــر اقتصــادی بــا آمــار تعــداد معامــالت 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــروش م ــد و ف ــه خری ــازار آزادان ــت ب و قیم
حداکثــر،  و  حداقــل  میانگیــن،  به طوری کــه  می گیــرد 
ــورد  ــی م ــی و بین الملل ــطوح داخل ــا در س ــته بندی قیمت ه دس
ــز  ــهر تبری ــردد. کالنش ــی می گ ــه و ارزیاب ــرار گرفت ــبه ق محاس
ــت  ــر جمعی ــر از کل 59146847 نف ــت 1553693 نف ــا جمعی ب
ــودن 2/63  ــا دارا ب شــهری کشــور در سرشــماری ســال 1395 ب
درصــد از جمعیــت شــهری کشــور، پنجمیــن شــهر پرجمعیــت و 
بزرگ تریــن شــهر شــمال غرب کشــور اســت. در ایــن تحقیــق از 
داده هــای تجمیعــی وزارت راه و شهرســازی و آخریــن داده هــای  

ــران اســتفاده شــده اســت. ــار ای مرکــز آم
مبایعه نامــه  تعــداد196   ،1398 ســال  تیــر  مــاه  در 
آپارتمــان مســکونی کــه معــادل 1/26 درصــد از کل تعــداد 
ــوده  ــهرهای کشــور ب ــای مســکونی ش ــای واحده ــه نامه ه مبایع
بــا ارزش کل  بــا مســاحت کل زیربنــای 21104 مترمربــع 
ــال  ــای 7/69 س ــط عمربن ــا متوس ــال ب 973,438,156,000 ری
در کالنشــهر تبریــز معاملــه شــده اســت. متوســط 46,125,766 
ــال  ــال و حداقــل 16/670 ری ــال، حداکثــر 300,000,000 ری ری
قیمــت بابــت مترمربــع واحــد مســکونی آپارتمانــی مبایعــه شــده 
ــر  ــط 369، حداکث ــه متوس ــت ک ــوده اس ــز ب ــهر تبری در کالنش
ــا  ــع زیربن ــت مترمرب ــکا قیم ــل 0/145 دالر امری 2400 و حداق
متوســط  بــا  امریــکا  معامــالت 7787505 دالر  ارزش کل  و 
ــای  ــط زیربن ــت. متوس ــوده اس ــال ب ــرخ ارز آزاد 125000 ری ن
ــه  ــه نام ــط ارزش مبایع ــع و متوس ــه 107/67 مترمرب مبایعه نام
4,966,521,204 ریــال معــادل 39732/16 دالر امریــکا بــا نــرخ 
ــز  ــهر تبری ــطح کالنش ــال 1398 در س ــر س ــاه تی ارز آزاد در م

ــوده اســت.  ب
مبایعه نامــه  تعــداد183   ،1398 ســال  مــرداد  مــاه  در 
آپارتمــان مســکونی کــه معــادل 1/57درصــد از کل تعــداد

ــوده  ــور ب ــهرهای کش ــکونی ش ــای مس ــای واحده مبایعه نامه ه
بــا ارزش کل  بــا مســاحت کل زیربنــای 18775 مترمربــع 
ــال  ــای 7/79 س ــط عمربن ــا متوس ــال ب 993,544,260,000 ری
در کالنشــهر تبریــز معاملــه شــده اســت. متوســط 52,918,469 
ــل 2,200,000  ــال و حداق ــر 287,058,820 ری ــال ، حداکث ری
ریــال قیمــت بابــت مترمربــع واحــد مســکونی آپارتمانــی مبایعــه 
شــده در کالنشــهر تبریــز بــوده اســت کــه متوســط 450 ، 
ــع  ــت مترمرب ــکا قیم ــل 18/7دالر امری ــر 2443  و حداق حداکث
زیربنــا و ارزش کل معامــالت 8455695 دالر امریــکا بــا متوســط 
ــای  ــط زیربن ــت. متوس ــوده اس ــال ب ــرخ ارز آزاد 117500 ری ن
ــه  ــع و متوســط ارزش مبایعــه نام مبایعــه نامــه 102/60 مترمرب
5,429,203,606 ریــال معــادل 46205/98 دالر امریــکا بــا نــرخ 
ــز  ــاه امــرداد ســال 1398 در ســطح کالنشــهر تبری ارز آزاد در م

ــوده اســت.  ب
تعــداد147 مبایعه نامــه  در مــاه شــهریور ســال 1398، 
آپارتمــان مســکونی کــه معــادل 1/56 درصــد از کل تعــداد 
ــوده  ــور ب ــهرهای کش ــکونی ش ــای مس ــای واحده مبایعه نامه ه
بــا ارزش کل  بــا مســاحت کل زیربنــای 27907 مترمربــع 
ــال  ــای 7/52 س ــط عمربن ــا متوس ــال ب 650,644,500,000 ری
در کالنشــهر تبریــز معاملــه شــده اســت. متوســط 23,314,742 
ریــال، حداکثــر 137,113,400 ریــال و حداقــل 141/330 ریــال 
قیمــت بابــت مترمربــع واحــد مســکونی آپارتمانــی در کالنشــهر 
تبریــز بــوده اســت کــه متوســط 202، حداکثــر 1192 و حداقــل 
1/22 دالر امریــکا قیمــت مترمربــع زیربنــا و ارزش کل معامــالت 
5657778 دالر امریــکا بــا متوســط نــرخ ارز آزاد 115000 ریــال 
بــوده اســت. متوســط زیربنــای مبایعــه نامــه 189/84  مترمربــع 
ــادل  ــال مع ــه 4,426,153,061 ری ــه نام و متوســط ارزش مبایع
38488/28 دالر امریــکا بــا نــرخ ارز آزاد در مــاه شــهریور ســال 

ــوده اســت.  ــز ب 1398 در ســطح کالنشــهر تبری

اقتصادی و اجتماعی

عرضه و تقاضای موثر و محدوده قیمت مبایعه واحدهای 
مسکونی کالنشهر تبریز در سه ماه تابستان سال 1398

گردآوری و تدوین: دبیرخانه انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
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ــای  ــته بندی قیمت ه ــا دس ــر ب ــه متناظ ــه نام ــداد مبایع تع
مترمربــع زیــر بنــای واحدهــای مســکونی معاملــه شــده )میلیــون 
ــرداد و شــهریور  ــر، م ــای تی ــز در ماه ه ــال( در کالنشــهر تبری ری
ســال 1397 و ســال 1398 از فایل هــای اکســل ماهانــه تجمیعــی 
وزارت راه و شهرســازی اســتخراج و در جــدول 1 طبقــه بنــدی و 

ارایــه شــده اســت.
باتوجــه بــه این کــه حداقــل هزینــه ســاخت به عنــوان 
بخشــی از نهاده هــای واحــد مســکونی بیــش از ده میلیــون ریــال 
ــون  ــر ده میلی ــی زی ــته های قیمت ــت دس ــع اس ــه ازای مترمرب ب
ــته  ــاه در دو دس ــه در تیرم ــدول 1 ک ــده در ج ــه ش ــال ارای ری
ــاً  ــاه در دو دســته جمع ــه تعــداد 17 فقــره و در مردادم ــاً ب جمع
ــه  ــاً ب ــته جمع ــهریورماه در دو دس ــره و در ش ــداد 13 فق ــه تع ب
ــه  ــوده ک ــرف ب ــارج از ع ــند خ ــه می باش ــره مبایع ــداد 12 فق تع
به نظــر می رســد احتمــاالً به عللــی ماننــد اجبــار در تادیــه 
ــب  ــی از جان ــن تحمیل ــت ثم ــراه در کمی ــم اک ــی علی رغ بده
طلبــکار ، توقیــف و حــراج به علــت بدهــی در شــرایط رکــودی، 
ــه  ــوده اســت مگــر این کــه جنب ــه ثمــن ب ــا جهــل ب اشــتباه و ی
بخشــش از قســمتی از ثمــن داشــته باشــد. جمــع مــوارد مذکــور 
ــه  ــوع 523 مبایع ــه مجم ــه نســبت ب ــوده ک ــه ب ــره مبایع 42 فق
ــرف  ــالت خــارج از ع ــی از 8/03% معام در تابســتان 1398 حاک
ــور  ــرف مذک ــارج از ع ــالت خ ــتان 1397 معام ــت. در تابس اس

ــت. ــوده اس ــالت ب 4/9% معام
از منظــر مقایســه ماهانــه متوســط قیمــت مبایعــه مترمربــع 
ــر ســال  ــاه تی ــه م ــرداد نســبت ب ــاه م آپارتمــان مســکونی در م
1398 افزایــش 1/14 درصــدی ریالــی و افزایــش 1/21 درصــدی 
ــال 1398  ــرداد س ــاه م ــه م ــبت ب ــهریور نس ــاه ش دالری و در م
کاهــش 0/44 درصــدی ریالــی و کاهــش 0/44 درصــدی دالری 

داشــته اســت.
قبــل از تحریم هــای جهانــی اعمالــی از جانــب ســازمان 
ــه دوم ســال 1389، متوســط  ــر کشــور و در نیم ــل متحــد ب مل
7065 هــزار ریــال، حداکثــر 44820 هــزار ریــال و حداقــل 100 
هــزار ریــال قیمــت مترمربــع زیربنــای مبایعــه شــده در کالنشــهر 
ــر 4325/26   ــط 681/79، حداکث ــه متوس ــت ک ــوده اس ــز ب تبری
ــای مبایعــه  ــع زیربن ــکا قیمــت مترمرب ــل 9/65 دالر امری و حداق
ــوده اســت. مقایســه ارزش  ــال ب ــرخ ارز آزاد 10362/39 ری ــا ن ب
ــد  ــه شــده نشــان می ده ــای معامل ــی متوســط قیمت ه بین الملل
کــه ارزش متوســط آپارتمــان مســکونی معاملــه شــده در ســطح 

کالنشــهر تبریــز در مــاه تیــر ســال 1398 حــدود 46% کاهــش 
ــه 54% درصــد ارزش نیمــه دوم ســال 1389 رســیده  یافتــه و ب
اســت. ارزش بیــن المللــی متوســط آپارتمــان مســکونی معاملــه 
شــده در مــاه مــرداد ســال 1398 حــدود 34% کاهــش یافتــه و 
ــه 66% ارزش نیمــه دوم ســال 1389 رســیده اســت و در مــاه  ب
ــه %30  ــه و ب ــش یافت ــدود 70% کاه ــال 1398 ح ــهریور س ش

ارزش نیمــه دوم ســال 1389 رســیده اســت.
ــه  ــت ک ــی از آنس ــتان حاک ــالت تابس ــم معام ــه حج مقایس
نســبت معامــالت مبایعــه واحدهــای مســکونی کالنشــهر تبریــز 
ــت  ــوده اس ــر ب ــور کمت ــهرهای کش ــایر ش ــه کل س ــبت ب نس
کشــور  جمعیــت   %2/63 بــودن  دارا  علیرغــم  به طوری کــه 
متوســط حجــم معامــالت تابســتان 1/46% بــوده اســت. دالیــل 
ــد  ــواردی مانن ــه م ــوان ب ــالت را می ت ــم معام ــودن حج ــر ب کمت
ــدم  ــظ و ع ــخصی حف ــالیق ش ــر، س ــبی کمت ــد نس ــدرت خری ق
فــروش ملــک، عــدم رغبــت بــه خریــد و فــروش، تعصــب زادگاه 

ــبت داد. ــر نس ــی کمت ــا متقاض و ی

نتیجه:
در اثــر تحریم هــای دولــت امریــکا و یــا مســایل کالن 
اقتصــادی، ارزش امــالک مســکونی کالنشــهر تبریــز در مــاه تیــر 
ــه  ــرداد ســال 1398 ب ــاه م ــه حــدود 54%، در م ســال 1398 ب
ــدود %30  ــه ح ــال 1398 ب ــهریور س ــاه ش ــدود 34% و در م ح
ارزش بین المللــی قبــل از تحریم هــا کاهــش یافتــه اســت. 
ــتان 1397  ــه تابس ــبت ب ــتان 1398 نس ــالت تابس ــداد معام تع

ــت.  ــته اس ــدی داش ــش 66 درص کاه
حجــم معامــالت مســکونی کالنشــهر تبریــز بــه عللــی ماننــد 
ــداری و  ــظ و نگه ــالیق حف ــر، س ــبی پایین ت ــد نس ــدرت خری ق
ــک،  ــروش مل ــد و ف ــه خری ــت ب ــدم رغب ــک، ع ــروش مل ــدم ف ع
ــا  ــه و تقاض ــادل عرض ــدم تع ــا ع ــه زادگاه و ی ــبت ب ــب نس تعص
ــه کل معامــالت مســکونی شــهرهای کشــور برحســب  نســبت ب

ــت. ــوده اس ــر ب ــی پایین ت جمعیت
حــدود 8/03% معامــالت مبایعــه امــالک مســکونی کالنشــهر 
تبریــز احتمــاالً به عللــی ماننــد اجبــار در تادیــه بدهــی علی رغــم 
ــف و  ــکار، توقی ــب طلب ــی از جان ــن تحمیل ــت ثم ــراه در کمی اک
ــا جهــل  حــراج به علــت بدهــی در شــرایط رکــودی، اشــتباه و ی
ــل  ــه فص ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــرف ب ــارج از ع ــن خ ــه ثم ب

مشــابه ســال قبــل 1/64 برابــر شــده اســت.

اقتصادی و اجتماعی
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ــده  ــه ش ــت معامل ــن قیم ــال 1398 باالتری ــر س ــاه تی در م
ــر 30 میلیــون تومــان، در مــاه مــرداد  ــا زی ــع زیربن یــک مترمرب
ــاه شــهریور ســال ــان و در م ــون توم ــر 29 میلی ســال 1398 زی

ــه در  ــت در حالی ک ــوده اس ــان ب ــون توم ــر 14 میلی 1398 زی
ماه هــای مشــابه ســال قبــل زیــر 85/5 میلیــون تومــان، زیــر 45 

ــوده اســت. میلیــون تومــان  و زیــر 30 میلیــون تومــان ب

اقتصادی و اجتماعی
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ــال  ــه س ــبت ب ــزول نس ــه ن ــا 10 رتب ــران ب ــورمان ای کش
ــور در  ــن 141 کش ــری را در بی ــه 99 ام رقابت پذی ــته رتب گذش
ــی اقتصــاد دارا شــده  ــزارش مجمــع جهان ــق گ ســال 2019 طب
ــد از: ــور عبارتن ــری مذک ــنجش رقابت پذی ــای س ــت. مولفه ه اس

1- تعرفه هــای تجــاری: رتبــه 141بــا میانگیــن مــوزون نــرخ 
ــرخ تعرفــه %8/5  ــا متوســط ن تعرفــه حــدود 27% در مقایســه ب

در ســطح جهــان
ــا ارزش  ــه 141 ب ــا: رتب ــرمایه بانک ه ــت س ــبت کفای 2- نس
5% در مقایســه بــا متوســط ارزش حــدود 18% در ســطح جهــان

3- واردات کاال و خدمــات: رتبــه 138 بــا ســهم 16% از 
ــا متوســط حــدود %63/5  تولیــد ناخالــص داخلــی در مقایســه ب

ــان ــطح جه در س
4- زمــان مــورد نیــاز بــرای شــروع کســب و کار: رتبــه 136بــا 
زمــان متوســط حــدود 72/5 روز در مقایســه بــا متوســط کمتــر 

از 20روز در ســطح جهــان
ــا  ــه مــرد: رتبــه 134 ب 5- نســبت دســتمزد کارکنــان زن ب

ــان ــا متوســط 70% در ســطح جه حــدود 22% در مقایســه ب
6- تعــداد اشــتراک اینترنــت فیبــر نــوری: رتبــه 125 

)متوســط 0/2 در هــر 100 نفــر جمعیــت جهانــی(
بــه  رســیدگی  چارچــوب  یکپارچگــی  و  کفایــت   -7
ورشکســتگی: رتبــه 120 بــا شــاخص 5 در مقایســه بــا متوســط 

شــاخص 12/5 در ســطح جهــان
ــبت  ــا نس ــه 114 ب ــا: رتب ــاری بانک ه ــات غیرج 8- مطالب
ــا  ــوی وام بانک ه ــص ارزش پرتف ــه ناخال ــاری ب ــات غیرج مطالب
معــادل 11/4% در مقایســه بــا متوســط 4/7 % در ســطح جهــان

ــا:  ــاری کارفرم ــروی کار و پرداخــت اجب ــات نی ــرخ مالی 9- ن
رتبــه  112 بــا نــرخ حــدود 26% از ســود در مقایســه بــا متوســط 

نــرخ 7% از ســود در ســطح جهــان
10- هزینه تعدیل نیروی کار: رتبه 105

ــاخص %53  ــا ش ــه 102 ب ــی: رتب ــارکت الکترونیک 11- مش
امکانــات دسترســی بــه خدمــات آنالیــن و اطالعــات آنالیــن در 

ــا شــاخص متوســط 56% در ســطح جهــان مقایســه ب
12- تعداد اشتراک تلفن همراه: رتبه 85

13- تعــداد اشــتراک اینترنــت پرســرعت بی ســیم یــا تلفــن 
ــت  ــه اینترن ــراد ب ــی اف ــا 68/2% از دسترس ــه 85 ب ــراه: رتب هم
ــا 98/2% در  ــراه در مقایســه ب ــن هم ــا تلف پرســرعت بی ســیم ی

ســطح جهــان
14- معاهــدات در حــال اجــرای مرتبــط بــا محیــط زیســت: 

رتبــه 79
ــا 71 ســال امیــد  15- امیــد بــه زندگــی ســالم: رتبــه 71 ب
بــه زندگــی ســالم در مقایســه بــا متوســط 71/6 ســال در ســطح 

جهــان
ــا ســطح رفــاه  رقابت پذیــری یــک کشــور رابطــه مســتقیم ب
مــردم مقیــم و شــهروندان آن کشــور دارد کــه عــالوه بــر داشــتن 
ــاال، دارای شــهروندانی شــاد، ســالم و  ــی ب ــص داخل ــد ناخال تولی

آزاد اســت.

اقتصادی و اجتماعی

خالصه گزارش سال 2019 مجمع جهانی اقتصاد در خصوص 
رقابت پذیری ایران

گردآوری و تدوین: دبیرخانه انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
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پیمانــکاران عمرانــی مجریــان توســعه کشــور هســتند کــه در 
ــا  ــر نامالیمــات ناشــی از سیاســت گذاری ها در اقتصــاد کالن ب اث
مســایل و مشــکالت عدیــده عــدم دریافــت مطالبــات کارکــرد و 
ضــرر و زیــان ناشــی از عــدم انجــام تعهــدات کارفرمایــان دولتــی 
مواجــه بوده انــد. بــا توضیــح مقدماتــی توســعه اقتصــادی، 
وضعیــت اقتصــاد کالن کشــور و توســعه اجتماعــی مــرور و بیــان 
ــی در  ــح ســه گانه ناممکــن اقتصــاد، توصیه های ــا توضی شــده و ب

ــده اســت.      ــه ش سیاســت گذاری ارای

 توسعه اقتصادی
ــه  ــا دو مرحل توســعه اقتصــادی کشــورها در ســه ســطح و ب
ــته بندی  ــاد دس ــی اقتص ــع جهان ــطح ها در مجم ــن س ــذار بی گ

شــده اند:
ــی  ــع طبیع ــر مناب ــی ب ــه مبتن ــرا ک ــای عامل گ 1- اقتصاده
ــه و ســطح  ــر کاالهــای اولی ــز ب ــروی کار غیرماهــر و متمرک و نی
ــای  ــل: نهاده ــاس عوام ــری براس ــدرت رقابت پذی ــا ق ــن ب پایی
ــای  ــب، پایه ه ــاخت های مناس ــی کارا،  زیرس ــی و خصوص دولت
مناســب اقتصــاد کالن، و نیــروی کار ســالم و تحصیل کــرده بــوده 
و ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن اقتصادهــا کمتــر از 2000 

ــت. دالر امریکاس
ــه  ــرا ب ــاد عامل گ ــذار از اقتص ــه گ ــای در مرحل 2- اقتصاده
ــن اقتصادهــا  ــی ای ــص داخل ــد ناخال کارآیی گــرا کــه ســرانه تولی

ــا 3000 دالر امریکاســت.  ــن 2000  ت بی
ــه  ــر  بهــره وری  ن 3- اقتصادهــای کارآیی گــرا کــه مبتنــی ب
ــاال  ــا  ب ــه ب ــازار  بلک ــل ب ــی عوام ــای کارای ــق ارتق ــا  از طری تنه
ــل:  ــاس عوام ــر  براس ــد رقابت پذی ــد تولی ــی فرآین ــن کارای رفت
ــازار کاالهــا و خدمــات،  ــی ب ــه، کارآی آمــوزش و تحصیــالت عالی
ــی،   ــازار مال ــر، تکامــل یافتگــی ب ــازار کار مناســب و انعطاف پذی ب
ــب و کار   ــی کس ــل یافتگ ــه، و تکام ــی فناوران ــازار، آمادگ ــدازه ب ان
ــن ــا بی ــن اقتصاده ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولی ــوده و س ب

 3000  تا 9000 دالر امریکاست.
ــه  ــه گــذار از اقتصــاد کارآیی گــرا ب 4- اقتصادهــای در مرحل
ــن  ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولی ــه س ــرا ک ــاد نوآوری گ اقتص

ــا 17000 دالر امریکاســت. ــن 9000  ت ــا بی اقتصاده
قــدرت  بــر   مبتنــی  نوآوری گــرا  اقتصادهــای   -5
از  بهره گیــری  و  نــوآوری  عامــل  براســاس  رقابت پذیــری 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولی ــده و س ــد پیچی ــای تولی فرآینده

امریکاســت. دالر   17000 از  بیــش 

وضعیت اقتصاد کالن کشور:
ــر  ــز ب ــر تمرک ــالوه ب ــاد کالن ع ــت اقتص ــرای درک وضعی ب
ــول،  ــه پ ــی و عرض ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــاخص هایی نظی ش
ــد  ــران اقتصــادی مانن ــار بازیگ ــا و رفت ــایر متغیره ــق در س تدقی
سیاســت گذاران، فعــاالن اقتصــادی و عوامــل ســایر کشــورها نیــز 

ــرورت دارد.  ض
ــالهای 1396 و  ــور در س ــی کش ــص داخل ــد ناخال کل تولی
1397 حــدود 430 میلیــارد دالر بــوده و بــرای ســال 1398 
ــارد دالر اســت.  ــول 333/6 میلی ــی پ تخمیــن صنــدوق بین الملل
ــدود 60/2  ــالدی ح ــال 2018 می ــور در س ــی کش ــد نفت درآم
میلیــارد دالر معــادل 14/4% تولیــد ناخالــص داخلــی و 56% کل 

توسعه کشور، اقتصاد کالن، سه گانه ناممکن و توصیه های 
سیاست گذاری

گردآوری و تدوین: دبیرخانه انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
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ــک(. ــار اوپ ــوده اســت )آم ــی کشــور ب ــای صادرات درآمده
بــا این کــه آمــوزش و تحصیــالت عالیــه از نظــر کمــی 
رشــد داشــته امــا بــازار کار مناســب و انعطاف پذیــر وجــود 
ــت 1397 از %10/4  ــال 1392 لغای ــکاری از س ــرخ بی ــدارد. ن ن
بــه 14/5% رســیده و بــرای ســال های 1398 و 1399 نــرخ 
ــکاری  ــت. بی ــده اس ــی گردی ــکاری 16/8% و 17/4% پیش بین بی
فارغ التحصیــالن آمــوزش عالــی 49/5% جمعیــت بیــکار کشــور و 
نــرخ بیــکاری جوانــان حــدود 27% در پاییــز 1397 بــوده اســت 
)مرکــز آمــار ایــران(. 26/2% از فارغ التحصیــالن رشــته های 
عمــران و معمــاری در ســال 1396 بیــکار بوده انــد )مرکــز آمــار 
و اطالعــات راهبــردی وزارت کار( کــه بیــکاری مذکــور در حــال 

ــت. ــده اس ــی نگران کنن ــت و ارقام ــش اس افزای
ــا  ــه اروپ ــزد ســاعتی در 28 کشــور عضــو اتحادی متوســط م
27 یــورو بــوده و هزینــه نیــروی کار در مجمــوع معــادل %23/7 
ــالدی  ــال 2018 می ــا در س ــه اروپ ــص اتحادی ــدات ناخال از تولی
ــه کارگــران ســاده ســاختمانی  ــوده اســت. متوســط مــزد ماهان ب
ــورو  ــک ی ــر از ی ــزد ســاعتی کمت ــورو و م کشــور حــدود 200 ی

ــوده اســت.  ب
ــود را از دســت  ــی خ ــات کشــور کارآی ــا و خدم ــازار کااله ب
ــده طــی ســال های 1396  ــورم قیمــت مصرف کنن ــرخ ت داده و ن
ــال های 1398  ــرای س ــیده و ب ــه 31/2% رس و 1397 از 9/6% ب
شــده  پیش بینــی   %29 و   %37/2 تــورم  نرخ هــای   1399 و 
ــی  ــال 1357 شمس ــتند. از س ــده ای هس ــد کنن ــام ناامی ــه ارق ک
ــوده و  ــی ب ــورم تک رقم ــان ت ــورهای جه ــون در 90% کش تاکن
در 75% کشــورهای جهــان تــورم زیــر 5% بــوده اســت. قیمتــی 
ــی در  ــی واردات ــم کاالی اساس ــرای ده قل ــده ب ــه مصرف کنن ک
ســال های 1397 و 1398 پرداختــه 5 تــا 10 برابــر قیمــت 
ــی ســال 1398  ــوده اســت. بودجــه مصــوب دولت ــی آن ب واردات
ــه نقطــه بیــش از %50  ــورم نقطــه ب حاکــی از احتمــال وقــوع ت

ــت. ــال 1398 اس در س
ــی از   ــران حاک ــت های ارزی ای ــه سیاس ــه ده ــه س تاریخچ
ــی  ــه در مقاطع ــوده ک ــت ارز ب ــتن قیم ــت نگه داش ــر ثاب اراده ب
میســر نبــوده و نــرخ ارز بــا شــوکی بــزرگ جهــش یافته اســت. در 
ســطح شــهر تهــران ارزش خریــد و فــروش آزادانــه دالر امریــکا 
در فاصلــه زمانــی 1388-1384 معــادل 8980 ریــال، در ابتــدای 
ــی 1395- ــه زمان ــال، در فاصل ــادل 35000 ری ــال 1392 مع س

1392 معــادل 37500 ریــال، در ســال 1396 ســه رکــورد 

ــال، و در هفــت مــاه  ــال و 60000 ری ــال، 50000 ری 40000 ری
اول ســال 1397 از 57000 تــا 65000 ریــال در مــاه فروردیــن، 
ــا  ــاه اردیبهشــت، از 63000 ت ــال در م ــا 67000 ری از 63000 ت
ــال در  ــا 90000 ری ــاه خــرداد، از 84000 ت ــال در م 82000 ری
ــرداد ، از  ــاه ام ــال در م ــا 110000 ری ــر، از 95000 ت ــاه تی م
ــا  ــاه شــهریور، از 144500 ت ــال در م ــا 155000 ری 111000 ت
حــدود 192000 ریــال از اول تــا پنجــم مــاه مهــر مــاه، نوســان 
ــد  ــت از خری ــت در ممانع ــت دول ــا دخال ــه ب ــرد ک ــه ک را تجرب
و فــروش آزادانــه، اعــالم محاکمــه اخالل گــران اقتصــادی و 
ــک  ــه بان ــوه ب ــه ق ــران س ــوی س ــام از س ــارات ت ــذاری اختی واگ
مرکــزی جهــت تزریــق ارز بــه بــازار، بــه تدریــج رو بــه کاهــش 
گذاشــت به طوری کــه در پانزدهــم مــاه مهــر بــه 118000 
ــال، و  ــان حــدود 138000 ری ــال رســید، و ســپس در مــاه آب ری
در آذر و دی مــاه بیــن 105000 تــا 125000 ریــال و در بهمــن 
و اســفند ماه بیــن 115500 تــا 127000 ریــال نوســان داشــت. 
از ابتــدای ســال 1398 نوســان نــرخ ارز شــدید نبــوده و در 

ــت.  ــوده اس ــال ب ــا 125000 ری ــدوده 112500 ت مح
ــه واردات از دو  ــی ب ــی ترجیح ــت گذاری ارز تخصیص سیاس
محــل کاالهــای اساســی و ارز حاصــل از صــادرات خــاص )ماننــد 
ــی و ارزی  محصــوالت پتروشــیمی( ناشــی از محدودیت هــای مال
دولــت بــوده کــه در ســال 1397 بــا نرخ گــذاری بــه نظــر اشــتباه 
ــی  ــه گروه ــص آن ب ــی و تخصی ــی ارز 42000 ریال و غیرتعادل
ــت  ــارد دالر لغای ــش از 27 میلی ــا ارزش بی ــاص ب ــوذ و خ ــا نف ب
ــه  ــم کاالی ب ــک مرکــزی جهــت 25 قل مهــر1397 از ســوی بان
ظاهــر اساســی و تامیــن 9/5 میلیــارد دالر از ســامانه نیمــا لغایــت 
ــه  ــار ســازمان توســعه تجــارت وابســته ب ــق آم مهــر 1397، طب
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، در حالی کــه کل صــادرات 
شــرکت های ایــران بیــش از 46/93 میلیــارد دالر در ســال 
1396 بــوده و علی القاعــده الزم بــود بــا لحــاظ ضریــب متوســط 
ــردد،  ــن گ ــارد دالر تامی ــدود 29/18 میلی ــاالنه ح ــش س افزای
ــف  ــات ضعی ــم اقدام ــی علی رغ ــش از 75000 ریال ــا ارزش بی ب
ــش  ــه افزای ــر ب ــور منج ــالم مذک ــی اق ــای ریال ــرل قیمت ه کنت
ــه  ــد ب ــده گردی ــرای مصرف کنن ــی ب ــای ریال ــش قیمت ه فاح
ــه  ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــال 1397 ت ــرداد س ــاه م ــه در م طوری ک
39% و در مهرمــاه ســال 1397 تــورم نقطــه بــه نقطــه 50% برای 
کاالهــای بــادوام به وجــود آمــد. تخصیــص ارز ترجیهــی بــه منزله 
آنســت کــه واحــد پــول داخلــی هنــوز آن گونــه کــه بــازار رقابــت 
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ــدا  ــود را پی ــی خ ــی کاهش ــد ارزش واقع ــاب می کن ــل ایج کام
نکــرده اســت. نتیجــه برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد کــه در 
شــرایط عــادی و بــدون لحــاظ تحریــم، در ســال 1396 نــرخ ارز 
تعادلــی در اقتصــاد ایــران بیــن 65000 ریــال تــا 70000 ریــال 
بــوده و هــر 100% افزایــش در نــرخ ارز به طــور مســتقیم 21 تــا 
22 درصــد تــورم در قیمــت کاالهــا و خدمــات مصرفــی می توانــد 
ایجــاد کنــد و نرخــی کــه در بــازار آزاد مشــاهده می شــد تقریبــاً 
ــا شــرایط تحریمــی موجــود کشــور هماهنگــی داشــته اســت.  ب
ــرخ ارز آزاد حــدود  از مــاه تیــر لغایــت مــاه مهــر ســال 1397 ن
3/24 تــا 4/76 برابــر نــرخ مرجــع ارز بانــک مرکــزی بــوده اســت. 
بخــش عمــده ای از صــادرات کشــور نفــت و گاز اســت کــه تابــع 
ــای خارجــی،  ــی، تحریم ه ــای ســهمیه کشــورها، بازاریاب متغیره
ــای  ــی نفــت، و ظرفیت ه ــای سیاســی، قیمت هــای جهان متغیره
تولیــد پــس از کســر مصــرف داخلــی اســت. تولیــد نفــت ایــران 
در ســال 1389 متوســط 4/245 میلیــون بشــکه در روز بــوده و از 
متوســط 3/8 میلیــون بشــکه در روز در ســال 2017 بــه متوســط 
ــون بشــکه در روز در ســال 2018 کاهــش داشــته و  3/45 میلی
ــکه  ــون بش ــط 2/93 میلی ــی متوس ــال 2019 پیش بین ــرای س ب
ــب در  ــون مترمکع ــران 362 میلی ــد گاز ای ــت و تولی در روز اس
روز معــادل 5/03 میلیــون بشــکه نفــت در روز اســت. صــادرات 
ــال  ــکه در روز در س ــون بش ــط 2/15 میلی ــران از متوس ــت ای نف
ــکه در روز در  ــون بش ــط 1/76 میلی ــه متوس ــالدی ب 2017 می
ــط  ــی متوس ــال 2019 پیش بین ــرای س ــید و ب ــال 2018 رس س
ــد از  ــرایط بع ــرای ش ــه ب ــوده ک ــکه در روز ب ــون بش 1/2 میلی
تحریم هــای اعمالــی دولــت امریــکا دچــار عــدم قطعیــت اســت. 
صــادرات گاز ایــران 160 هــزار بشــکه معــادل نفــت در روز بــوده 
اســت. تغییــرات نــرخ ارز تاثیــر عمــده ای بــر صــادرات نفــت و گاز 
کشــور نــدارد امــا تغییــرات در صــادرات نفــت و گاز کشــور تاثیــر 

ــرخ ارز در کشــور دارد.  ــر تغییــرات ن شــدید ب
ــرای  ــی ب ــدت مزیت ــوک های ارزی در کوتاه م ــه ش ــا این ک ب
ــا توجــه بــه عــدم  صــادرات کشــور می توانــد فراهــم کنــد امــا ب
ــرخ ارز  ــت ن ــه تثبی ــدام ب ــد اق ــت های ارزی مانن ــت سیاس قطعی
ــش  ــرای افزای ــزه ای ب ــی، انگی ــرخ ارز حقیق ــش ن ــمی و کاه اس
نمی گیــرد  شــکل  صــادرات  منظــور  بــه  تولیــد  ظرفیــت 
به طوری کــه تفاضــل صــادرات و واردت از 9/2 میلیــارد دالر 
ــارد دالر در ســال 2018 میــالدی  ــه 3/3 میلی در ســال 2017 ب
ــا 0/1  رســیده و پیش بینــی ســال 2019 میــالدی بیــن صفــر ت

میلیــارد دالر اســت. از ســویی برخــی از تولیــدات داخــل معایبــی 
ماننــد مصــرف بــاالی آب، اتــالف و تخلیــه منابــع معدنــی، 
ــوا، آب،  ــی محیطــی )ه ــاال و آلودگ ــات ب ــاال، ضایع ــری ب انرژی ب
زمیــن( داشــته اســت کــه فاقــد بهــره وری بــوده و ضــرر مــادی 
آن بیــش از ارزش صــادرات اســمی بــوده اســت. در ســال 1396 
کل صــادرات شــرکت های ایــران 46 میلیــارد دالر بــوده و حــدود 
82 درصــد صــادرات کشــور توســط 500 شــرکت انجــام شــده 
ــروه  ــهم گ ــد، س ــرفته 1/3 درص ــاوری پیش ــروه فن ــهم گ ــه س ک
ــه 41  ــای اولی ــروه کااله ــهم گ ــد، س ــور 23/4درص ــع مح منب
ــوده و دو  ــن ب ــی و پایی ــای میان ــروه فناوری ه ــه گ ــد و بقی درص
بخــش صادراتــی پتروشــیمی و فــوالد بیــش از دو برابــر صــادرات 

ــد. ســنتی را انجــام داده ان
ــت  ــای دول ــم بدهی ه ــت، حج ــی و ارزی دول ــایل مال از مس
ــا بیــش از 50% مالکیــت ســهام دولتــی اســت.  و شــرکت های ب
ــان، و  ــارد توم ــزار میلی ــت 282/8 ه ــای دول ــوع بدهی ه مجم
ــارد  مجمــوع بدهی هــای شــرکت های دولتــی 249/2 هــزار میلی
ــس از کســر  ــه پ ــوده اســت ک ــال 1396 ب ــان س ــا پای ــان ت توم
ــزار  ــت  143/8 ه ــی دول ــده بده ــت، مان ــات دول ــوع مطالب مجم
میلیــارد تومــان تــا پایــان ســال 1396 بــوده و حسابرســی 
ــون  ــاده 1 قان ــد پ م ــمول بن ــارج از ش ــی خ ــرکت های دولت ش
ــور  ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان رف
ــات و  ــوده و اطــالع موثقــی در خصــوص مطالب مصــوب 1394 ب

ــا در دســترس نیســت. ــی آن ه ــده بده مان
ــال  ــر س ــاه مه ــان م ــا پای ــه ت ــد ک ــان می ده ــی نش پژوهش
1397، دولــت حــدود 900 هــزار میلیــارد تومــان بدهــی و 
ــاظ  ــا لح ــی ب ــان بده ــارد توم ــزار میلی ــدود 550 ه ــا ح بانک ه
ــد  ــردم دارن ــات بخــش خصوصــی و م ــا مطالب ــاوت ســپرده ب تف
ــت.  ــور اس ــادل GDP کش ــور مع ــای مذک ــع بدهی ه ــه جم ک
ــزرگ شــدن حجــم  ــه ب ــا توجــه ب ــت ب افزایــش هزینه هــای دول
ــا  دولــت کــه بهــره وری نیــروی کار شــاغل دولتــی 20 دقیقــه ت
2 ســاعت در روز )5% تــا 25% ســاعات کار مولــد( بــرآورد شــده 
اســت، دولــت را مجبــور می کنــد کــه نــرخ متغیرهــای اســمی را 
افزایــش دهــد کــه شــامل نــرخ ارز، نــرخ بنزیــن، و نــرخ انــرژی 

ــراز کنــد. ــا بودجــه خــود را ت اســت ت
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــزان تولی ــته می ــال گذش ــی 45 س ط
ــی  ــزان نقدینگ ــا می ــت ام ــده اس ــر ش ــور 2/2 براب ــی کش واقع
ــن  ــی ای ــه ط ــت در حالی ک ــده اس ــر ش ــش از 30000 براب بی
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ــده  ــاالت متح ــور ای ــی کش ــی واقع ــص داخل ــد ناخال ــدت تولی م
امریــکا 4 برابــر و میــزان نقدینگــی 13/9 برابــر شــده اســت. در 
ــوده کــه  ــان ب ــارد توم ــزان نقدینگــی 258 میلی ســال 1357 می
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 1882/89 ه ــال 1397 ب ــای س در انته
ــای  ــی در انته ــد فعل ــا رون ــه ب ــود ک ــی می ش ــید و پیش بین رس
ســال 1400 میــزان نقدینگــی در کشــور بــه حــدود 3200 هــزار 
میلیــارد تومــان برســد. انباشــت مضــر نقدینگــی در ســطح کالن، 
در واقــع و بــه ظاهــر، بدهــی نظــام بانکــی کشــور بــه مردم اســت 
کــه افزایــش نــرخ رشــد نقدینگــی بیــش از نــرخ رشــد  GDP به 
ــورم قیمت هــا منجــر می شــود. نقدینگــی کالن از حاصلضــرب  ت
پایــه پولــی )پــول پرقــدرت( در ضریــب فزاینــده )قــدرت خلــق 
ــی  ــه پول ــردد. پای ــبه می گ ــا( محاس ــط بانک ه ــی توس نقدینگ
ــزی،  ــک مرک ــای خارجــی بان ــص دارایی ه ــای خال ــع متغیره تاب
ــت  ــی حاکمی ــص بده ــزی، خال ــک مرک ــه بان ــا ب ــی بانک ه بده
بــه بانــک مرکــزی، و خالــص ســایر اقــالم اســت. اثــر نقدینگــی 
ــد ســال  ــا چن ــاه ت ــد م ــای چن ــا طــی دوره ه ــورم قیمت ه ــر ت ب
تخلیــه می گــردد )نظریــه فریدمــن( و نقدینگــی موجــب افزایــش 
ــرا تعییــن می کنــد کــه چــه مقــدار پــول  قیمت هــا می شــود زی
در دســت آحــاد اقتصــاد، پتانســیل تبدیــل شــدن بــه مصــرف را 
ــد  ــرخ رش ــی کالن و ن ــم نقدینگ ــد حج ــرخ رش ــوع ن دارد. مجم
ــا و  ــد قیمت ه ــرخ رش ــوع ن ــا مجم ــب ب ــول متناس ــردش پ گ
ــه در  ــر( ک ــه فیش ــت )رابط ــی اس ــی واقع ــد مل ــد تولی ــرخ رش ن
ــطح  ــد س ــر نمای ــول تغیی ــردش پ ــرعت گ ــر س ــدت اگ کوتاه م
ــر  ــد تغیی ــول می توان ــم پ ــر حج ــدون تغیی ــا ب ــی قیمت ه عموم
ــا  ــی قیمت ه ــطح عموم ــرات در س ــدت تغیی ــد و در بلند م نمای
همزمــان بــا تغییــرات در مقــدار پــول نســبت بــه تولیــد رخــداد 
ــر  ــی در طــول ســی ســال اخی ــد. حجــم نقدینگــی ریال می نمای
ســاالنه به طــور متوســط 27% رشــد داشــته اســت به طوری کــه 
ــال 2017  ــیدی 40% ، س ــال 1391 خورش ــی س ــد نقدینگ رش
میــالدی 22/1% و ســال 2018 میــالدی 48/5% بــوده امــا تولیــد 
ــی  ــی کالن نداشــت. پیش بین ــا رشــد نقدینگ رشــد متناســبی ب
صنــدوق بین المللــی پــول از رشــد نقدینگــی بــرای ســال 2019 

ــالدی 37/2% در کشــور اســت. می
ذخایــر ارزی و طــالی کشــور در ســال 2017 میــالدی 
ــارد  ــالدی 99/8 میلی ــال 2018 می ــارد دالر، در س 111/7 میلی
دالر  میلیــارد   93/1 میلیــادی   2019 ســال  بــرای  و  دالر 
ــی 15/8  ــاز واردات ــادل نی ــه مع ــت ک ــده اس ــی گردی پیش بین

ــال  ــور در س ــاری کش ــاب های ج ــراز حس ــت. ت ــور اس ــاه کش م
2017 میــالدی  9/5 میلیــارد دالر، در ســال 2018 میــالدی 5/8 
ــارد دالر  ــالدی 0/9 میلی ــال 2019 می ــرای س ــارد دالر و ب میلی

پیش بینــی شــده اســت.
کشــور  بانک هــای  مشــکوک الوصول  مطالبــات  میــزان 
 1395 ســال  در  به طوری کــه  یافتــه  افزایــش  به شــدت 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــان از 121 ه ــارد توم ــزار میلی ــغ 77 ه مبل
مطالبــات غیرجــاری 29 بانــک کشــور را شــامل می شــده اســت 
)63/64%(. بدهــی دولــت بــه بانک هــای کشــور در پایــان ســال 
1391 حــدود 30/8 هــزار میلیــارد تومــان، در پایــان ســال 
1395 بیــش از 93 هــزار میلیــارد تومــان، و در پایــان مهــر 
ســال 1397 بــه 290 هــزار میلیــارد تومــان رســیده بــود. مســایل 
بدهی هــای مشــکوک الوصول و بدهی هــای کالن دولــت بــه 
ــای  ــهیالت دهی بانک ه ــوان تس ــدن ت ــل ش ــب قف ــا موج بانک ه
ــه فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی واقعــی و مــردم  کشــور ب
گردیــده و از ســوی دیگــر عمــده مبالــغ ســپرده گذاری شــده در 
ــت کشــور  ــی از جمعی ــه درصــد بســیار اندک ــق ب ــا متعل بانک ه
بــوده اســت. بیــش از 60% تســهیالت اعطــا شــده بانک هــا بــرای 
ــا از  ــری بانک ه ــران کس ــت.  جب ــوده اس ــی ب ــتمهال وام قبل اس
ــا ســود  طریــق اســتقراض از بانک هــای دیگــر، جــذب ســپرده ب
ــات از محــل  ــک و وصــول مطالب ــای بان ــروش دارایی ه ــر، ف باالت
ــپرده  ــی س ــار گواه ــرر، انتش ــط مق ــاس ضواب ــهیالت براس تس
ــرمایه،  ــازار س ــی در ب ــن مال ــای تامی ــتفاده از ابزاره ــد، اس جدی
و اضافــه برداشــت از بانــک مرکــزی )در اواخــر پاییــز 1397 بــه 
»وام« تغییــر نــام داده شــده و جریمــه بــا نــرخ 34%  تبدیــل بــه 
ــرخ 18% شــده( کــه آخریــن گزینــه  ــا ن ســود بانــک مرکــزی ب

ــرد. اســت ممکــن اســت صــورت پذی
بدهــی بانک هــای کشــور بــه بانــک مرکــزی در پایــان 
ــان، در  ــارد توم ــزار میلی ــغ  88/6 ه ــال 1395 مبل ــرداد س خ
پایــان خــرداد ســال 1396 مبلــغ  100/5 هــزار میلیــارد تومــان 
ــارد  ــزار میلی ــغ  138/5 ه ــال 1397 مبل ــرداد س ــان خ و در پای
تومــان و در پایــان مهــر ســال 1397 مبلــغ 160 هــزار میلیــارد 
ــه ســهم بدهــی بانک هــای خصوصــی در  ــوده اســت ک ــان ب توم
ــه 87 هــزار  ــر افزایــش یافتــه و ب خــالل ایــن مــدت 6/397 براب
ــاری و  ــای تج ــی بانک ه ــهم بده ــیده و س ــان رس ــارد توم میلی
تخصصــی 1/456 برابــر کاهــش یافتــه و بــه  51/5 هــزار میلیــارد 
تومــان رســیده بــود. بدهــی بانک هــای کشــور بــه بانــک مرکــزی 
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در پایــان مهــر ســال 1397 بــه مبلــغ 160 هــزار میلیــارد تومــان 
ــزی در  ــک مرک ــس کل بان ــر ریی ــوی دیگ ــود و از س ــیده ب رس
ــای  ــت بانک ه ــه برداش ــی 1397/11/03، اضاف ــه تلویزیون برنام
ــالم  ــان اع ــارد توم ــزار میلی ــزی را 50 ه ــک مرک ــور از بان کش
می کنــد کــه مربــوط بــه ســال 1391 بــوده و بــه ابهام هــا 
ــرخ ارز،  ــت ن ــا تثبی ــد. ب ــا می افزای ــت آماره ــدم قطعی ــا ع و ی
انتظــار تورمــی ایجــاد و مــردم بــه ســمت خــروج ســرمایه خــود 
ــی و  ــده زامب ــروز پدی ــال ب ــاله احتم ــد. مس ــا می رون از بانک ه
الزامــات اصــالح نظــام بانکــی کشــور از ســال 1389 مطــرح بــوده 

ــد. ــل نمی آم ــی به عم ــدام قاطع ــا اق ام
کشــورمان از نظــر جمعیــت و مســاحت ســرزمینی رتبــه 17 
در ســطح جهــان اســت و عــالوه بــر آن از  نظــر منابــع طبیعــی 
بــه اســتثنا آب هــای داخلــی، غنــی اســت امــا رتبه هــای نســبتاً 

پاییــن رقابت پذیــری را در چنــد دهــه اخیــر داشــته اســت. 
ــاد کالن  ــت اقتص ــات وضعی ــه ای از اطالع ــدول 1 خالص ج
کشــور را طــی ســال های مختلــف و پیش بینــی ســال های 

ــد.  ــه می ده ــی را ارای آت

توسعه اجتماعی
مفهــوم توســعه اجتماعــی یــک کشــور در درجــه اول اهمیت 
بــه مناســبات اجتماعــی می پــردازد کــه جایــگاه فــرد در طبقــات 
ــروت  ــع رشــد اقتصــادی و ث ــع حاصــل از توزی اجتماعــی و مناف

کشــور را مــورد بحــث قــرار می دهــد.
مطالعــات  در  اجتماعــی:  طبقــات  در  فــرد  جایــگاه   -1
ــاال،  ــر ب ــی مشــتمل ب ــه اجتماع ــج طبق ــی پن ــای جمعیت گروه ه
متوســط بــاال، متوســط پاییــن، پایین تریــن مدنظــر قــرار گرفتــه 
کــه براســاس مالکیــت دارایــی، مرتبــه تحصیلــی، و مرتبــه 
درآمــدی هــر فــرد طبقــه اجتماعــی فــرد در مناســبات اجتماعــی 
تعییــن می گــردد. بــرای مالــک دارایــی مــادی بــاال شــاخص 4، 
مالــک دارایــی مــادی متوســط شــاخص 3، مالــک دارایــی مــادی 
ــرای  ــی شــاخص 1 و ب ــد مالکیــت دارای پاییــن شــاخص 2 و فاق
افــراد قبیلــه شــاخص صفــر منظــور می گــردد. بــرای تحصیــالت 
دانشــگاهی شــاخص 4، تحصیــالت دبیرســتانی شــاخص 3، 
ــاخص  ــتن ش ــدن و نوش ــاخص 2، خوان ــی ش ــالت ابتدای تحصی
ــه  ــرای مرتب ــردد. ب ــور می گ ــر منظ ــاخص صف ــواد ش 1، و بی س
ــد ســرانه کشــور شــاخص 4،  ــر درآم ــش از 20 براب ــدی بی درآم
ــن  ــرانه کشــور شــاخص 3، بی ــد س ــر درآم ــا 20 براب ــن 15 ت بی

ــر از 5  ــاخص 2، کمت ــور ش ــرانه کش ــد س ــر درآم ــا 10 براب 5 ت
برابــر درآمــد ســرانه کشــور شــاخص 1، و کمتــر از درآمــد ســرانه 
ــه  ــود. در صورتی ک ــه می ش ــر درنظر گرفت ــاخص صف ــور ش کش
ــه  ــی و مرتب ــه تحصیل ــی، مرتب ــت دارای ــاخص مالکی ــوع ش مجم
ــاال،  ــه ب ــه طبق ــق ب ــرد متعل ــا 12 باشــد ف ــن 11 ت ــدی بی درآم
بیــن 9 تــا 10 متعلــق بــه طبقــه متوســط بــاال، 6 تــا 8 متعلــق 
بــه طبقــه متوســط پاییــن، 5 تــا 6 متعلــق بــه طبقــه پاییــن، و 
صفــر تــا 2 متعلــق بــه پایین تریــن طبقــه اجتماعــی اســت. افــراد 
ــا  ــود را ارتق ــی خ ــه اجتماع ــطح طبق ــه س ــد ک ــالش می کنن ت
دهنــد و تــالش مذکــور منجــر بــه توســعه اجتماعــی می گــردد. 
ــروت چســبیده  ــدرت و ث ــای ق ــه گروه ه ــه وابســته ب ــرادی ک اف
ــوالً در  ــور معم ــی مذک ــتند در ارزیاب ــور نیس ــت کش ــه حاکمی ب

ــد.  ــرار می گیرن ــن ق ــن و پایین تری ــط پایی ــات متوس طبق
ــد  ــا 18درص ــن 14 ت ــته بی ــی: در گذش ــکاف طبقات 2- ش
ــه 18  ــد و در ســال 1397 ب ــر بودن ــر خــط فق ــردم کشــور زی م
ــش  ــدت افزای ــا به ش ــوه نابرابری ه ــیده و وج ــد رس ــا 35 درص ت
ــش از  ــک بی ــپرده گذاران بانک هــا مال ــت . 2/5% س ــه اس یافت
ــد  ــال 1396 بودن ــپرده در س ــی اوراق س ــپرده های بانک 85% س
ــف کل  ــا نص ــد و ی ــود گرفتن ــان س ــارد توم ــزار میلی و 200 ه
بانک هــا متعلــق بــه %0/5  مبالــغ ســپرده گذاری شــده در 
ســپرده گذاران بــوده اســت کــه ســود ســاالنه ســپرده بــه ایشــان 
پرداخــت شــده و مالیــات نپرداختنــد امــا پیمانــکار عمرانــی کــه 
ــک  ــود بان ــم س ــد ه ــت می کن ــی فعالی ــذ تســهیالت بانک ــا اخ ب
بــه حاکمیــت  مالیــات  را می پــردازد و هــم  و ســپرده گذار 
ــی از  ــوار ایران ــز خان ــت قرم ــرف گوش ــط مص ــد. متوس می ده
122 کیلوگــرم در ســال 1367 بــه 40 کیلوگــرم در ســال 1391 
ــه  ــش یافت ــدت افزای ــا به ش ــن خواب ه ــت کارت ــید. جمعی رس
ــه  ــود در مضیق ــت خ ــن معیش ــراد در تامی ــر اف ــا اکث ــت و ی اس
هســتند در حالی کــه 0/36 درصــد جمعیــت درآمــد بــاالی 
ــه 26  ــی معوق ــرد بده ــداد 575 ف ــد. تع ــان دارن ــارد توم میلی
ــارد  ــزار میلی ــه 87 ه ــی از کل بدهــی معوق ــارد تومان ــزار میلی ه
ــی  73/4  ــال 1370 شمس ــتند. در س ــا داش ــه بانک ه ــی ب تومان
ــد کــه در  ــک واحــد مســکونی بودن درصــد جمعیــت کشــور مال
ــت کل  ــد جمعی ــه 60/47 درص ــه و ب ــش یافت ــال 1395 کاه س
ــتاجر از 15/4  ــت مس ــر جمعی ــوی دیگ ــیده و از س ــور رس کش
ــت کل کشــور رســیده اســت.  ــه 30/75 درصــد جمعی درصــد ب
ــا نــرخ تــورم دو رقمــی و متوســط نــرخ بیــکاری  آحــاد مــردم ب

اقتصادی و اجتماعی
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ــد و  ــان بودن ــه گریب ــت ب ــترده دس ــم کاری گس ــد و ک 11 درص
ــوده اســت.  ــع و تســیهم فقــر ب راهــکار سیاســت گذار تنهــا توزی
درآمدهــای سرشــار نفتــی دهــه 80 اهــرم گســترش فســاد قــرار 
ــا عــالوه  ــن واقعیت ه ــد. ای ــر بودن ــردم نظاره گ ــت و آحــاد م گرف
بــر آشــکار کــردن مســاله مهــم تبعیــض نــاروا، انحصــار، شــکاف 
فاحــش طبقاتــی و نارضایتــی جمعیــت کثیــر کشــور، حاکــی از 
ــاد  ــرای آح ــی مشــارکت اقتصــادی ب ــود فرصــت واقع ــدم وج ع

ــد اســت.  ــود تولی ــل رک ــوده و از عوام ــی ب عموم

سه گانه ناممکن  اقتصاد
مطابــق نظریــه ســه گانه ناممکــن رابــرت مانــدل و مارکــوس 
فلمینــگ )برنــدگان نوبــل اقتصــاد(، هیچ کشــوری با اقتصــاد آزاد 
نمی توانــد همزمــان هــم ورود و خــروج ســرمایه را آزاد بگــذارد و 
هــم نــرخ برابــری پــول خــود را ثابــت یــا تقریبــاً ثابــت نگــه دارد 
و هــم سیاســت پولــی مســتقلی ماننــد کنتــرل ســطح قیمت هــا 
ــورها  ــد. کش ــال کن ــا را دنب ــره بدهی ه ــرخ به ــرل ن ــا کنت و ی
ــرا  ــه اج ــور را ب ــت مذک ــه سیاس ــت از س ــد دو سیاس می توانن
درآورنــد امــا  اجــرای هــر ســه سیاســت در آن واحــد غیرممکــن 
ــادرات و  ــویق ص ــرای تش ــد ب ــل باش ــوری مای ــر کش ــت. اگ اس
ــت  ــش ثاب ــم و بی ــود را ک ــول خ ــری پ ــرخ براب ــار واردات، ن مه
نگــه دارد و در عیــن حــال به منظــور جــذب ســرمایه گذاری 
ــری  ــرمایه جلوگی ــه س ــروج آزادان ــد از ورود و خ خارجــی نخواه
ــد در سیاســت پولــی خــود ماننــد کنتــرل ســطح  کنــد نمی توان
عمومــی قیمت هــا و یــا نــرخ بهــره کامــاًل آزاد و مســتقل عمــل 
ــری پــول  ــرخ براب ــد. در صورتی کــه کشــوری مایــل باشــد ن نمای
ملــی خــود را  تثبیــت کنــد و در عیــن حــال بخواهــد بــا اعمــال 
ــره را  ــرخ به ــا و ن ــطح قیمت ه ــب، س ــی مناس ــت های پول سیاس
در حــد موردنظــر خــود نگــه دارد ناچــار اســت حرکــت ســرمایه 
ــه  ــرا در غیراین صــورت، ورود و خــروج آزادان ــد زی ــرل کن را کنت
ســرمایه بــا تغییــر در تقاضــا و عرضــه پــول ملــی بــه تغییــر در 

ــود. ــر می ش ــری ارز منج ــرخ براب ن

توصیه هایی در سیاست گذاری
سیاســت اقتصــادی حاکمیــت نبایــد طــوری تنظیم شــود که 
فقــط بــر یــک دنیــای آرمانــی گروهــی خــاص قابــل اطالق باشــد 
ــی کــه در آن زندگــی می کنیــم   ــه دنیای ــا توجــه ب ــد ب بلکــه بای
ــی و  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــق و حق ــن ح ــا تامی و ب

زیســت محیطــی کلیــه آحــاد شــهروندان و اتبــاع کشــور تنظیــم 
شــده باشــد.

در یــک کشــور رقابتــی، عملکــرد مطلــوب سیاســت ها 
و ســازمان های اقتصــادی، نــرخ بــاالی رشــد اقتصــادی در 
ــت  ــه ظرفی ــز ب ــر نی ــن ام ــه ای ــی آورد ک ــم م ــدت را فراه میان م
بنگاه هــای آن کشــور در دســتیابی بــه ســطوح بــاالی بهــره وری 
و افزایــش مســتمر آن وابســته اســت. در ارزیابــی رقابت پذیــری، 
ــد  ــطح درآم ــده س ــل تعیین کنن ــوم عوام ــن دو مفه ــز بی تمای
ســرانه و عوامــل تغییر دهنــده آن ضــروری اســت. ســرمایه تنهــا 
ــامل   ــه ش ــت بلک ــاخت ها نیس ــی و زیرس ــرمایه فیزیک ــامل س ش
فکــر، ســطح تحصیــالت ، مهارت هــای نیــروی کار و توانایی هــای 
مدیریتــی اســت. عوامــل تغییر دهنــده ســرمایه عــالوه بــر 
کل ســرمایه گذاری و نــرخ پــس انــداز شــامل مجموعــه ای 
در  اختــراع  و  نــوآوری  پشــتیبان  نهادهــای  و  ســازمان ها  از 
ــی از شــاخص های  ــی و خصوصــی هســت. یک ــای عموم بخش ه
ــوم اســت کــه عوامــل  ــاه مــردم جامعــه شــاخص لگات ســطح رف
ــودن اقتصــاد  ــاز ب تشــکیل دهنده آن شــامل وضــع اقتصــادی )ب
ــغلی،  ــت ش ــی و فرص ــرانه(، کارآفرین ــت و درآمدس ــت فعالی جه
نحــوه اداره حکومــت، آمــوزش، ســالمتی و بهداشــت، امنیــت و 
آســایش، آزادی هــای فردی و ســرمایه اجتماعی )ســطح  انســجام 
اجتماعــی، همیــاری، و اعتمــاد بــه جامعــه( می باشــند کــه رتبــه 
نســبتاً پاییــن و در حــال نــزول شــاخص ســطح رفــاه بــرای مــردم 

ــرآورد شــده اســت.  ــران ب ای
زلزلــه، ســیل و ســونامی ســال2011 در توهوگــو ژاپــن 
ــه ســمت   ــا ســرمایه خــود را ب ــب ژاپنی ه ــه اغل موجــب شــد ک
بــازار کشــورهای مختلــف و به ویــژه ایــاالت متحــده امریــکا روانــه 
کننــد و ســبب ایجــاد تحــرک در بــازار ورشکســته مســکن امریکا 
گردنــد و  نیــز ســرمایه داران ژاپنــی بــرای حفــظ نقدینگــی خــود 
بــا خریــد اوراق قرضــه امریــکا موجــب افزایــش قــدرت بانک هــای 
امریــکا در عرضــه وام هــای بــا بهــره کمتــر بــه متقاضیــان خریــد 
ــه  ــرخ بهــره وام رهنــی  از 7/4% ب مســکن شــدند به طوری کــه ن
4% کاهــش یافــت و افزایــش میــزان خریــد و فــروش در بخــش 
ــا  ــد. ب ــکا گردی ــت ارزش دالرامری ــب تقوی ــکا موج ــکن امری مس
توجــه بــه بــروز ســیل در اواخــر مــاه اســفند 1397 و اوایــل بهــار 
ســال 1398 در چندیــن اســتان کشــور و نیــز وقــوع زلزله هــای 
شــدید یــا نســبتاً شــدید در نقــاط مختلــف کشــور و آثــار بحرانــی 
ــاً ناشــی از عــدم توجــه و یــا ضعــف  حــوادث مذکــور کــه عمدت
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دانــش تصمیم گیــران حاکمیتــی در پیش بینــی و پیشــگیری 
ــه درس هــای  ــوده الزم اســت کــه سیاســت گذاران حاکمیــت ب ب

آموختــه شــده توجــه داشــته باشــند.
ــران را از  ــه ای ــد جامع ــکا می توان ــت امری تحریم هــای دول
درآمــد ســاالنه حداکثــر 50 میلیــارد دالر صــادرات نفــت محــروم 
ــت 82  ــاظ جمعی ــا لح ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــرانه تولی ــد. س کن
میلیونــی معــادل 5244 دالر در ســال 1397 و 4105 دالر در 
ســال 1398 گردیــده اســت کــه رشــد منفــی حــدود 22 درصــد 
ــص  ــرانه تولیدناخال ــاس س ــت. براس ــده اس ــته و نگران کنن داش
لیکــن  کارآیی گراســت  ســطح  در  کشــور  اقتصــاد  داخلــی 
ــر  ــد رقابت پذی ــد تولی ــی فرآین ــازار و کارای ــل ب ــره وری عوام به

ــد اســت.  ــورد تردی م
افــق  شــدن  طوالنی تــر  موجــب  پاییــن  تــورم  نــرخ 
ــد  ــرمایه گذاری، رش ــد س ــه رش ــر ب ــردد و منج ــا می گ قرارداده
ــورم  بهــره وری، کاهــش نوســان قیمت هــای نســبی، و کاهــش ت
ــاذ  ــا و اتخ ــش قیمت ه ــال جه ــه احتم ــردد ک ــاری می گ انتظ
انقباضــی شــدید را کاهــش داده و پویایــی و  سیاســت های 
ــیر  ــردد. س ــب می گ ــه را موج ــادی جامع ــد اقتص ــواری رون هم
تاریخــی تــورم در ایــران طــی دوره 1396-1357 حاکــی از 
سیاســت گذاری مطلوبیــت نــرخ تــورم متوســط %20-%10 
ــرای  ــه ب ــور هزین ــت مذک ــدت سیاس ــار کوتاه م ــت. آث ــوده اس ب
ــی  ــورم و از ســوی دیگــر گران ــن آوردن ت حاکمیــت جهــت پایی
و کاهــش قــدرت خریــد عمومــی مــردم بــوده و آثــار بلندمــدت 
ــبی  ــای نس ــدید قیمت ه ــانات ش ــاد نوس ــور ایج ــت مذک سیاس
جــدا از روابــط عرضــه و تقاضــا، کاهــش تاثیــر قیمت هــا جهــت 
اتحــاذ تصمیــم در تولیــد و مصــرف، بــاال رفتــن هزینــه اســتفاده 
ــش  ــی، کاه ــکاران عمران ــرای پیمان ــدت ب ــای بلندم از قرارداده
ــد،  ــره وری تولی ــش به ــدات، کاه ــرمایه گذاری در تولی ــزه س انگی
ــر  ــش فق ــردم و افزای ــوم م ــد عم ــدرت خری ــش ق ــی و کاه گران
ــردم و  ــوم م ــد عم ــدرت خری ــش ق ــی و کاه ــت. گران ــوده اس ب
افزایــش فقــر در بلندمــدت منجــر بــه کنتــرل نــرخ تــورم 
ــای  ــی قیمت ه ــتن برخ ــق نگه داش ــت گذار از طری ــط سیاس توس
کلیــدی ماننــد ارز، انــرژی، نــان و دارو شــده و منجــر بــه افزایــش 
فاصلــه قیمت هــا از میــزان بهینــه اقتصــادی ملــی گشــته اســت. 
افزایــش فاصلــه قیمت هــا از میــزان بهینــه اقتصــادی منجــر بــه 
اتــالف شــدید منابــع اقتصــادی ملــی شــده اســت. اتــالف شــدید 
منابــع اقتصــادی ملــی منجــر بــه تغییــر نــرخ ارز بــر اثــر تفاضــل 

تــورم داخلــی و خارجــی شــده کــه عامــل  ایجــاد ابرتــورم بــوده  
و در این حالــت پاییــن نگه داشــتن قیمت هــا در دســتور کار 
ــوده و  ــر ب ــاً بی اث ــی و تقریب ــه موقت ــه ک ــت گذار قرارگرفت سیاس
ابرتــورم خــود را نشــان داده کــه در واقــع مغایــرت تصمیــم اولیــه 
بــا نتایــج بــوده اســت و موجبــات ســختی و صعوبــت در زندگــی 
آحــاد مــردم و مصرف کننــدگان و نیــز اختــالل در بــازار به علــت 
ــازار موجــب  ــد. اختــالل در ب نوســانات قیمت هــای نســبی گردی
ــد  ــر تولی ــزان تغیی ــت می ــد به عل ــت تولی ــش قیم ــش کش کاه
ــه اتخــاذ سیاســت  در نتیجــه تغییــر قیمــت گردیــده و منجــر ب
تعدیــل اقتصــادی پرهزینــه انقباضــی شــدید بــرای کاهــش تــورم 

ــت.  ــده اس ــت گذار گردی ــب سیاس ــود از جان ــا رک ــوام ب ت
ســرکوب و یــا کــم نشــان دادن ظاهــری نــرخ تــورم توســط 
حاکمیت هــا ممکــن اســت جهــت کاهــش انتظــار تبدیــل قــدرت 
ــی صــورت  ــه تقاضــای کاال و خدمــات مصرف ــد نقدینگــی ب خری
ــا  ــدازد ام ــر می ان ــه تاخی ــورم را ب ــروز ت ــع ب ــه در واق ــرد ک گی
تــورم بــه هــر صــورت وقــوع خواهــد یافــت. تضعیــف ارزش پــول 
ــالح  ــرای اص ــی ب ــت راه ــه حاکمی ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان مل
ــول  ــت ارزش پ ــت نابســامان اقتصــادی نداشــته باشــد. اف وضعی
وضعیتــی اســت کــه در حالــت شــناوری ارزش پــول ملــی بــروز 
ــری  ــرخ براب ــازار ســبب کاهــش ن می کنــد و عوامــل اقتصــادی ب
ــت  ــه در این حال ــردد ک ــی می گ ــای خارج ــا پول ه ــی ب ــول مل پ
مقــام پولــی کشــور روشــی بــرای مقابلــه بــا آن بایــد پیــدا کنــد. 
اگــر تغییــر ارزش ماهیــت تضعیــف داشــته باشــد حاکمیــت بایــد 

پاســخگو باشــد.
ــول  ــد محص ــادرات چن ــه ص ــدود ب ــور مح ــه کش ورود ارز ب
خــاص اســت کــه حاکمیــت محتــرم عرضه کننــده اصلــی 
ــازار ارز،  ــاختاری ب ــرایط س ــل ش ــه عام ــت و س ــازار ارز اس در ب
ــا،  ــر تحریم ه ــژه در اث ــت به وی ــی و ارزی دول ــای مال محدودیت ه
ــات  ــری ارز و تبع ــرخ براب ــر ن و انباشــت مضــر نقدینگــی کالن ب
آن تاثیــر شــدید دارد. شــرایط بین المللــی، اســتقالل بانــک 
مرکــزی، تــراز حســاب های جــاری، ذخایــر ارزی و طــال، تبعــات 
ســیکل بحران هــای ارزی، امــکان نقــل و انتقــال ارز و انتظــارات 
ــه  ــد. از جنب ــر دارن ــرمایه گذاری تاثی ــازده س ــر ب ــز ب ــی  نی داخل
سیاســت گذاران  کــه  نرخــی  ارز،  بــازار  ســاختاری  شــرایط 
ــد اگــر صحیــح نباشــد جهــش ارزی  حاکمیــت انتخــاب می کنن
ــا تاثیــر کاهشــی بــر قــدرت  در کوتــاه مــدت رخ می دهــد کــه ب
خریــد مــردم منجــر بــه کاهــش ســطح اعتمــاد عمومــی نســبت 
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ــود. ــکن می ش ــد مس ــدرت خری ــش ق ــز کاه ــت و نی ــه حاکمی ب
ــا  ــر قیمت ه ــذار ب ــی اثرگ ــال اصل در دوران شــوک ارزی کان
هزینــه تمــام شــده نبــوده بلکــه انتظــارات تورمــی بــوده اســت و 
هــر نــوع ارز تخصیصــی غیــر از قیمــت آزادانــه تنهــا بــه رانــت و 

قاچــاق کاال بــه خــارج از کشــور انجامیــده اســت.
شــرکت های دولتــی در واقــع شــکل گیری ســرمایه داری 
حاکمیتــی اســت. ســرمایه داری حاکمیتــی شــکل گیری اقتصادی 
پرهزینــه و فاقــد بهــره وری و فاقــد منفعــت بــرای آحــاد مــردم و 
ــذاری  ــت قانون گ ــا رخ ــا ب ــی حاکمیت ه ــه برخ ــت ک کشورهاس
ــر  ــد را ب ــروه خــاص قدرتمن ــی گ ــی، اراده آرمان ــررات دولت و مق
ــته  ــت آغش ــد. حاکمی ــل می کنن ــده تحمی ــوار و مصرف کنن خان
ــرمایه دارانی  ــع س ــن مناف ــزار تامی ــی اب ــرمایه داری دولت ــه س ب
و  هســتند  انــدوزی  مــال  آســان  راه  پــی  در  کــه  اســت 
ــکاران  ــد پیمان ــک پذیر مانن ــالق و ریس ــا، خ ــرمایه گذار کوش س
ــدید  ــادی ش ــار اقتص ــد و فش ــع می کن ــزوی و دف ــی را من عمران
ــدرت  ــرده و ق ــده وارد ک ــوار و مصرف کنن ــر خان ــادی ب ــر م و فق

ــد. ــل می کن ــد را زای خری
ــت  ــه دول ــای یک جانب ــع تحریم ه ــام و وض ــروج از برج خ
ــی  ــالت خارج ــور، تعام ــه کش ــای ورود ارز ب ــکا در کانال ه امری
حاکمیــت، و امــکان ایفــای تعهــدات برجــام توســط پنــج طــرف 
ــرخ ارز  ــر ن ــر ب ــی موث ــرایط بین الملل ــام از ش ــده در برج باقی مان
ــا  ــدت آن ه ــایش کوتاه م ــر گش ــی ب ــد چندان ــه امی ــند ک می باش

نیســت. 
ــظ و  ــی را حف ــول مل ــه دارد ارزش پ ــزی وظیف ــک مرک بان
تــورم را کنتــرل نمایــد و بــر تــوازن بدهــی- دارایــی نقدشــونده  
ــارت  ــا نظ ــی بانک ه ــات احتمال ــول و تخلف ــق پ ــات خل و عملی
نمایــد. عــدم اســتقالل بانــک مرکــزی موجــب می شــود کســری 
بودجــه دولــت از بانــک مرکــزی برداشــت شــود و یــا تســهیالت 
تکلیفــی دولتــی از بانک هــا اخــذ گــردد و نقدینگــی ناشــی از آن 
بــا ســرعت بیشــتر از رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش یابــد 

و موجــب تــورم شــود. 
تضعیــف اســتقالل بانــک مرکــزی بــه علــت ناســامانی 
ــی  ــای بین الملل ــرات بازاره ــراه تغیی ــه هم ــی ب ــادی سیاس اقتص
موجــب تالطــم در بازارهــای مالــی کشــورهای نابســامان )ماننــد 
ترکیــه یــا آرژانتیــن( بــا ایجــاد کســری های جــاری قابــل توجــه 
ــرای  ــه نیــاز ورود ســرمایه ب ــه GDP شــده و منجــر ب نســبت ب
ــی  ــخت بین الملل ــرایط س ــه در ش ــده ک ــری گردی ــران کس جب

ــم  ــراه حج ــه هم ــه ب ــده ک ــور ش ــرمایه از کش ــرار س ــب ف موج
بــاالی بدهــی دالری و نیــز افزایــش نــرخ بهــره در امریــکا موجــب 
ــرخ ارز، و  ــش ن ــی دالری، افزای ــتمرار بده ــه اس ــش هزین افزای
الجــرم دشــوار شــدن بازپرداخــت بدهــی گردیــده کــه متعاقبــاً 
ــکار  ــور بده ــی کش ــی داخل ــد پول ــش ارزش واح ــب کاه موج
ــه همــراه عــدم قطعیت هــای سیاســی ماننــد افزایــش  شــده و ب
تنــش بــا امریــکا باعــث افزایــش هزینــه بیمــه عــدم بازپرداخــت 
بدهــی دالری دولــت و دور تسلســل کاهــش ارزش پــول داخلــی 
کشــور شــده اســت. اســتقالل بانــک مرکــزی در مفهــوم توانایــی 
ــک  ــت. بان ــت اس ــی دول ــی مال ــر بی انضباط ــتادگی در براب ایس
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران بــه علــت انتصــاب رییــس و 
ــاب اســتقالل  ــد از ب ــت دارد نمی توان ــه در دول ــز جایگاهــی ک نی
ــت ایســتادگی کنــد. در کشــورهای  ــل سیاســت های دول در مقاب
ــاال موجــب درآمدهــای  ــا بهــره وری ب ــاال ب توســعه یافته، تولیــد ب
ــن  ــت را تامی ــای دول ــوده و هزینه ه ــد ب ــر تولی ــات ب ــاالی مالی ب
ــات دارد. ــک مرکــزی به طــور نســبی ثب ــد و اســتقالل بان می کن

راهــکار مهــار نقدینگــی غیرمولــد مالیــات ســتانی از خریــد 
ــد  ــه مانن ــا قابلیــت ســفته بازان ــروش کاالهــای ســرمایه ای ب و ف
و  ســاختمان  خــودرو،  طــال،  و شــمش  ســکه ها  انــواع  ارز، 
ــار  ــت. مه ــر نیس ــکان پذی ــدت ام ــا در کوتاه م ــت ام ــن اس زمی
ــه  ــردد ک ــد گ ــق تولی ــش رون ــب کاه ــد موج ــی می توان نقدینگ
در این حالــت بــرای رونــق دادن بــه تولیــد، اقدامــات حاکمیتــی 
شــامل کاهــش مالیــات تولیــد، رفــع مشــکالت تولیــد و بهبــود 

ــند. ــد باش ــب و کار می توانن ــای کس فض
ــدید  ــش ش ــر کاه ــای ارزی، اث ــیکل بحران ه ــوالً در س معم
ــرای  ــره ب ــرخ به ــش شــدید ن ــه افزای ــی منجــر ب ــول مل ارزش پ
ــود  ــه رک ــر ب ــاً منج ــه متعاقب ــده ک ــی ش ــار تورم ــا آث ــارزه ب مب
ــر  ــس از آن منج ــده و پ ــورم ش ــش ت ــپس کاه ــادی و س اقتص
بــه ســقوط واردات و افزایــش نســبی صــادرات می گــردد کــه بــا 
بهبــود حســاب جــاری کشــور می توانــد موجــب رونــق تدریجــی 
ــکان  ــای ارز را ام ــه و تقاض ــل در عرض ــده و تعدی ــاد گردی اقتص

ــازد. ــر می س پذی
خزانــه بانــک مکلــف اســت بــا بررســی ســناریوهای مختلــف 
نیــاز نقدینگــی بانــک را بــا حداقــل هزینــه پــول پوشــش دهــد. 
ــت  ــزی جه ــک مرک ــور از بان ــای کش ــت بانک ه ــه برداش اضاف
ــش  ــل افزای ــادی از عوام ــال های متم ــی س ــری ط ــران کس جب

ــوده اســت. نقدینگــی مضــر ب
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ارایــه  شــامل  کشــور  بانکــی  نظــام  اصــالح  الزامــات 
 ،IFRS اســتاندارد  براســاس  بانک هــا  مالــی  صورت هــای 
ــهام  ــان س ــه صاحب ــوم ب ــودهای موه ــت س ــری از پرداخ جلوگی
ــال  ــت در قب ــار دول ــالح رفت ــپرده ها، و اص ــل س ــا از مح بانک ه
ــت  ــی دول ــی تکلیف ــق بده ــا خل ــا ب ــع بانک ه ــت از مناب برداش
رییــس کل  مــاه دی ســال 1397  در  اســت.  بانک هــا  بــه 
ــن و  ــد تامی ــط رون ــامل بس ــی ش ــات کل ــزی اقدام ــک مرک بان
ــالغ  ــف، اب ــورهای مختل ــق کش ــای ارزی از طری ــدور حواله ه ص
ــازار  ــر ارز و نیــز ایجــاد ب ــی مبتنــی ب دســتورالعمل ســپرده ریال
ــالح  ــی و اص ــات بخش ــور ثب ــالت ارزی را به منظ ــکل معام متش
نظــام پولــی کشــور اعــالم نمودنــد کــه اثربخشــی نداشــته اســت.

تجــارب بحران هــای اقتصــادی اتفــاق افتــاده در فاصلــه 
ــت  ــی اس ــان حاک ــطح جه ــالدی در س ــت 2007 می 1970 لغای
کــه 53% از بحران هــا ارزی، 31% از بحران هــا بانکــی، %16 
از بحران هــا بدهی هــای عمومــی حاکمیت هــا بــوده و %36 
از بحران هــای تــوام ارزی و بانکــی حــدود یــک دهــه بعــد 
از بحــران بدهی هــای عمومــی حاکمیت هــا رخ داده اســت.  
معمــوالً قبــل از بحــران، کســری بودجــه به طــور متوســط 
حــدود 2/2 درصــد GDP ، تــورم متوســط تــا 137% ، متوســط 
ــات  ــد GDP، معوق ــدود 4 درص ــوب ح ــاری نامطل ــری تج کس
بانکــی بیــن 25 تــا 75 درصــد کل تســهیالت و کاهــش ناگهانــی 
ســپرده ها در 62% بحران هــا تــا 12 درصــد  GDP رســیده 
اســت. 55% از بحران هــای بانکــی بــا بحــران ارزی همــراه 
ــی  ــی عموم ــران بده ــا بح ــی ب ــای بانک ــوده و 11% از بحران ه ب
حاکمیت هــا همــراه بــوده اســت. راهبردهــای به کاررفتــه در 
پاســخ بــه مســاله، ترکیبــی از اقدامــات بــوده منجملــه در 12% از 
ــه  ــا شــبه پول و اوراق خزان ــز کــردن ســپرده ها و ی بحران هــا فری
ــا 10 ســال  ــا میانگیــن 41 مــاه )در کشــور آرژانتیــن ت ــت ب دول
ــادل250 دالر  ــر مع ــت حداکث ــقف برداش ــا س ــیده( ب ــول کش ط
ــه  ــا تشــدید هجــوم ســپرده گذاران ب ــوام ب ــکا در مــاه کــه ت امری
ــای  ــردن بانک ه ــل ک ــا تعطی ــوده، در 10% از بحران ه ــا ب بانک ه
ــوام  ــه ت ــان ک ــد زم ــت خری ــن 5 روز جه ــا میانگی ــته ب ورشکس
ــوده، در %29  ــا ب ــه بانک ه ــپرده گذاران ب ــوم س ــدید هج ــا تش ب
به طــور  )دولت هــا  دولتــی  تضمین هــای  ارایــه  بحران هــا  از 
متوســط 53 مــاه ســپرده  ها را بــه منظــور احیــای اعتمــاد 
ــد-blanket guaranties(، در 71% از  ــن کردن ــی تضمی عموم
بحران هــا حمایت هــای نقدینگــی از متوســط 28% ســپرده ها 

بانک هــا،  ملی ســازی  بحران هــا  از   %57 در  به عمل آمــده، 
)ماننــد  ورشکســته  بانک هــای  ادغــام  بحران هــا  از   %61 در 
ــا  ــن(، در 51% از بحران ه ــد و آرژانتی ــه، تایلن ــورهای ترکی کش
ــورها  ــی، در 60% از کش ــورهای خارج ــه کش ــا ب ــروش بانک ه ف
از   %48 در  بانک هــا،  دارایــی  خریــد  شــرکت های  تاســیس 
کشــورها تجدیــد ســرمایه بانک هــا بــا هزینــه متوســط 8 درصــد 
GDP )ماکزیمــم 37/3 درصــد GDP در کشــور اندونــزی( برای 

ــا،  ــرمایه بانک ه ــد س ــای تجدی ــیس آژانس ه ــا تاس ــت ب حاکمی
خریــد مطالبــات معوقــه بــا منــع تقســیم ســود بانک هــا )کشــور 
ــا کیفیــت و ذخیــره در  ــه بانک هــای ب غنــا(، خریــد دیــون ثانوی
بانــک مرکــزی )کشــور مکزیــک(، و در 67% از بحران هــا اقــدام به 
ــی  ــای ورشکســته شــده اســت. سیاســت های پول بســتن بانک ه
ــر و  ــاً بی تاثی ــی تقریب ــای بانک ــالل بحران ه ــا در خ حاکمیت ه
ــروش  ــوده اســت. ف ــی انبســاطی ب ــوده و سیاســت مال ــی ب خنث
ــن  ــوزه تامی ــورم زا در ح ــی غیرت ــا اقدام ــالک بانک ه ــوال و ام ام
ــای  ــای بانکــی در هزینه ه ــان بحران ه ــه درم ــی اســت. هزین مال
ــا  بودجــه حاکمیت هــا منعکــس شــده و هزینــه مالــی مرتبــط ب
 GDP ــد ــط 13/3 درص ــور متوس ــی به ط ــران بانک ــت بح مدیری
)ماکزیمــم 55 درصــد GDP( بــوده و زیــان اقتصــادی وارده بــه 
کشــورهای دچــار بحــران به طــور متوســط 20 درصــد GDP و 

ــوده اســت.   ــم 98 درصــد GDP ب ماکزیم
ــور  ــران به ط ــی ای ــن کاالی صادرات ــر ت ــال 1367 ه در س
ــم در ســال  ــن رق ــه می شــد کــه ای ــا 850 دالر مبادل متوســط ب
1380 بــه 260 دالر در ازای هــر تــن رســید و هم چنــان نســبت 
مذکــور کاهــش یافتــه اســت. در ســال 1376 بــه ازای هــر تــن 
کاالی وارداتــی، 1/9 تــن کاال صــادر می شــد کــه در ســال 1384 
ــان  ــیده و هم چن ــن رس ــه 3 ت ــال 1390 ب ــن و در س ــه 2/6 ت ب
ــه  ــع تخلی ــه در واق ــوده ک ــش ب ــال افزای ــور در ح ــبت مذک نس

ــد. ــر نمی رس ــح به نظ ــه صحی ــت ک ــوده اس ــور ب ــع کش مناب
ــی  ــرمایه داری مال ــام س ــور نط ــود کش ــی موج ــام بانک نظ
ــرازی  ــه و شــبه ربوی اســت و دارای مشــکالتی ماننــد نات ناعادالن
ــهیالت  ــای تس ــودن قرارداده ــوری ب ــی، ص ــی بانک دارایی-بده
بانکــی، نامعلــوم بــودن نحــوه محاســبه ســود علی الحســاب 
ــدون  ــای اســالمی ب ــش فرض ه ــرت پی ــپرده ها، مغای ــالیانه س س
ــت.  ــادی بانک هاس ــازمانی و نه ــراردادی، س ــای ق ــا ابزاره ــا ب رب
ــود  ــوب می ش ــریک محس ــک ش ــاً بان ــارکت اساس ــود مش در عق
انتهــای  در  ســود  و  بگیــرد  به عهــده  را  مخاطــرات  بایــد  و 
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ســرمایه گذاری مشــخص گــردد. آزادی بانــک در اجــرای عقــود، 
ــگاه داری و  ــمت بن ــک به س ــط بان ــپرده گذاران را توس ــع س مناب
ــاز  ــک نی ــول توســط بان ــق پ ــرد. خل ســوداگری ارز و ســکه می ب
ــهیل  ــرط تس ــودن دو ش ــم ب ــا فراه ــته و ب ــتوانه نداش ــه پش ب
مبــادالت جــاری و ســپس امــکان مبــادالت آتــی صــورت گرفتــه 
و مقبولیــت ظاهــری پیــدا کــرده اســت در حالی کــه پــول 
ــاری داده  ــه انحص ــه آن جنب ــه ب ــت ک ــی اس ــراردادی اجتماع ق
ــد  ــدام می کن ــار اق ــول و اعتب ــق پ ــه خل ــا بانکــی کــه ب ــرد ی و ف
ــون اساســی اســت.  ــه قان ــا مقدم ــر ب انحصارگــر اســت کــه مغای
ــای باطــل  ــه ادع ــک منجــر ب ــب بان ــی از جان ــار ریال ــق اعتب خل
ــاد کالن  ــی در اقتص ــی و بی ثبات ــی ریال ــد پول ــه واح ــبت ب نس

گردیــده اســت کــه همــواره تقاضــا بــرای پــول بیــش از عرضــه 
ــده  ــورم انجامی ــا و ت ــطح قیمت ه ــداوم س ــر م ــه تغیی ــوده و ب ب
ــرع وام  ــل و ف ــت اص ــت بازپرداخ ــول جه ــای پ ــت و تقاض اس
ــت.  ــده اس ــر ش ــی منج ــم پول ــادل حج ــدم تع ــه ع ــی ب پرداخت
شــبه پول اعتبــاری بانکــی و خلــق پــول بانــک مرکــزی بــا منشــا 
ــه  ــرده و ب ــل ک ــه را زای ــادی جامع ــادل اقتص ــی تع ــی دولت بده

ــی شــده اســت. ــکاری منته ــود و بی رک
برخــی نظریــه پردازی هــا ماننــد هدایــت اعتبــار و نقدینگــی، 
ضــرورت وام دهــی بــرای ایجــاد اشــتغال و اعطــای وام بــه 

ــح منحــرف شــده اســت. ــان از مســیر صحی کارآفرین

جدول 1 : خالصه ای از اطالعات وضعیت اقتصاد کالن کشور  طی سال های مختلف و پیش بینی سال 1398، 1399 و1400 شمسی
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از جملــه اهــداف قانــون برگــزاری مناقصــات، می تــوان 
بــه مقــرون به صرفــه بــودن پروژه هــا و ایجــاد شــفافیت در 
ــده  ــن برن ــض در تعیی ــری از تبعی ــی، جلوگی ــتگاه های اجرای دس
ــاد  ــق ایج ــا از طری ــور تنه ــوارد مذک ــود. م ــاره نم ــت اش و عدال
ــر  ــران میس ــن مناقصه گ ــه در بی ــالم و عادالن ــت س ــای رقاب فض
ــذار،  ــتگاه های مناقصه گ ــا دس ــت ت ــروری اس ــذا ض ــد. ل می باش
ــی، شــرح کار،  ــوازات اعــالم دقیــق مشــخصات فنی بازرگان ــه م ب
ــا خدمــات، نســبت  ــوع، کمیــت و کیفیــت کاال ی اســتانداردها، ن
ــدی و  ــی توانمن ــه در بررس ــی ک ــا و معیارهای ــالم روش ه ــه اع ب
تعییــن برنــده مؤثــر می باشــند اقــدام نماینــد. در حــال حاضــر دو 
ــالک  ــران م ــای مناقصه گ ــی صالحیت ه ــور بررس ــه منظ روش ب
عمــل مناقصه گــزاران می باشــد کــه اصطالحــاً ارزیابــی کیفــی و 

ارزیابــی فنی بازرگانــی نامیــده می شــوند.
در قانــون برگــزاری مناقصــات بخــش قابــل توجهــی از 
متعــددی  تقســیم بندی های  دارای  اجرایــی  دســتگاه های 
در خصــوص روش هــای تعییــن برنــده می باشــند. یکــی از 
ــی  ــوه ارزیاب ــاس نح ــیم براس ــیم بندی ها ، تقس ــن تقس مهم تری
ــی  ــای غیرفن ــه و صالحیت ه ــوع مناقص ــی موض ــای فن قابلیت ه

می باشــد. مناقصه گــران 
ــدات  ــام تعه ــوان انج ــی ت ــی ارزیاب ــه معن ــی ب ــی کیف ارزیاب
ــا  ــزار ی ــوی مناقصه گ ــد از س ــن فراین ــه ای ــت ک ــر اس مناقصه گ
بــه تشــخیص وی توســط کمیتــه منصــوب مناقصــه گذار)کمیتــه 
ــود. ــام می ش ــی انج ــی خاص ــه مبان ــه ب ــا توج ــی( ب فنی بازرگان

ــاهد  ــی ش ــی کیف ــای ارزیاب ــی و معیاره ــی مبان ــا بررس ب
اصــل  رویه هــای ســلیقه محور و شــبهاتی کــه  و  اشــکاالت 

شــفافیت را زیــر ســوال می بــرد هســتیم 
ــق  ــک تواف ــه ی ــول نتیج ــر از حص ــان خاط ــی اطمین بررس
ضرورتــی عقالنــی می باشــد و از نظــر قانــون مدنــی بــرای 

ــت:  ــی اس ــل اساس ــرایط ذی ــه ش ــر معامل ــت ه صح
1. قصد طرفین و رضای آن ها 

2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد 

4. مشروعیت جهت معامله
ــت  ــت و صالحی ــتن لیاق ــای داش ــه معن ــت ب ــت در لغ اهلی
بــرای امــری، شایســتگی و ســزاواری اســت. اهلیــت در اصطــالح 
حقوقــی نیــز عبــارت اســت از توانایــی قانونــی شــخص بــرای دارا 
شــدن یــا اجــرای حــق. توانایــی دارا شــدن حــق، اهلیــت تمتــع 

ــده می شــود. و اهلیــت اجــرای حــق، اهلیــت اســیتفا نامی
جایــگاه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی در تشــخیص 

ــت؟ ــی کجاس ــی و اجرای ــام فن ــل نظ ــت عوام صالحی
آیــا اهلیــت یــا صالحیــت شــرکت های متقاضــی معاملــه بــا 
ــت در  ــی و ثب ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــی پ ــتگاه های دولت دس
ــه منظــور حصــول  ــه ب ــط محقــق نمی گــردد ک نهادهــای ذی رب
ــتی  ــر، بایس ــتر و کاملت ــت بیش ــا صالحی ــت ی ــان ازاهلی اطمین
ــات،  ــزاری مناقص ــون برگ ــا قان ــق ب ــی مطاب ــتگاه های دولت دس
حســب مــورد از طریــق ارزیابــی کیفــی یــا ارزیابــی فنی بازرگانــی 

مناقصــه برگــزار نماینــد.
ــد  ــا بن ــق ب ــی مطاب ــی کیف ــای ارزیاب ــوص معیاره در خص
»الــف« مــاده »12« قانــون برگــزاری مناقصــات بایــد مــوارد زیــر 

لحــاظ شــود: 
1- تضمین کیفیت خدمات و محصوالت. 

2- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3- حسن سابقه.

ــت، در  ــای صالحی ــا گواهی نامه ه ــه کار ی ــتن پروان 4- داش
صــورت لــزوم.

5- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
مالحظــه می گــردد طبــق تاکیــد معیارهــای ارزیابــی کیفــی، 
طبــق متــن صریــح مــاده مذکــور، ســنجش ســه مــورد اول الزامی 
اســت و بررســی دو مــورد پایانــی در صــورت لــزوم صــورت خواهد 
ــر  ــاده 12 و ذک ــدای م ــه ابت ــه ب ــا توج ــه ب ــن آن ک ــت. ضم گرف

برگزاری مناقصات یا مهندسی مناقصات
مهدی نسیانی 

نایب رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

اقتصادی و اجتماعی



پاییز 98

33

پیام آبادگران آذربایجان

ــد، معیارهــای مذکــور کامــاًل معیــن شــده و از نظــر  کلمــه بای
ــزودن  ــکان اف ــا ام ــد و کارفرم ــان گردیده ان ــری بی ــی حص حقوق
ــوارد  ــه در م ــدارد ک ــور را ن ــوارد مذک ــه م ــری ب ــای دیگ معیاره
ــدود  ــه مح ــوارد پنج گان ــه م ــاً ب ــی صرف ــره ارزیاب ــددی نم متع

نبــوده  و معیــار هایــی همچــون: 
ــی  ــه بررس ــبت ب ــنهاد دهندگان نس ــلط پیش ــراف و تس - اش

اســناد مناقصــه،
ــه ها و  ــی نقش ــروژه، بررس ــرای پ ــای اج ــی روش ه - بررس

ــروژه،  ــی پ ــات اجرای جزیی
- خالقیت و نوآوری،

ــرای  ــوص اج ــده در خص ــنهاد دهن ــورد پیش ــوه برخ - نح
ــی، ــی و اقلیم ــرایط محل ــه ش ــه ب ــا توج ــروژه ب پ

ــی  ــین آالت، بوم ــح  و ماش ــانی، مصال ــروی انس ــدارک نی - ت
گنجانــده  ارزیابــی  درمعیارهــای  نیــز  و...  پیمانــکار  بــودن 
ــواردی محــل  ــن م ــه همچنی می گردنندکــه نحــوه امتیازدهــی ب

ــود. ــد ب ــالف خواه ــث و اخت بح
معمــوالً  مالــی،  تــوان  بخــش  در  ارزیابــی  اســناد  در 
مالیات هــای پرداختــی، حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت 
شــده در 5 ســال گذشــته و یــا اعتبــاری کــه بانــک یــا موسســات 

مالــی بــرای پیمانــکار در نظــر می گیرنــد، مدنظــر جهــت 
ــوال  ــن س ــد ای ــال بای ــد. ح ــی می باش ــوان مال ــاز ت ــذ امتی اخ
ــر  ــه از ه ــی ک ــا مالیات ــه و ی ــا پرداخــت بیم ــرد؛ آی را مطــرح ک
ــت  ــه حســاب دول ــردد و ب ــکار کســر می گ صورت وضعیــت پیمان
واریــز می گــردد نشــان از تــوان مالــی پیمانــکار دارد؟ مثــاًل اگــر 
پیمانــکاری بــه هــر دلیــل در 2 ســال اخیــر کاری را انجــام نــداده 
ــوان  ــد ت ــت، فاق ــرده اس ــت نک ــه ای را پرداخ ــا بیم ــات ی و مالی

ــد؟  ــی می باش مال
شــاید دانســتن تــوان مالــی پیمانــکار بــرای کارفرمــا بــه ایــن 
ــکار در صــورت نگرفتــن مطالبــات  دلیــل مهــم باشــد کــه پیمان
ــن در  ــد. لیک ــه ده ــه کار ادام ــرده و ب ــل نک ــود کار را تعطی خ
این صــورت بــا ماهیــت و شــرایط پیمــان تناقــض داشــته و 
ــدا  ــدی پی ــی غیرنق ــا آورده مال ــرمایه گذار ب ــه س ــکار جنب پیمان
ــن  ــه تعیی ــرایط مناقص ــف آن در ش ــت تکالی ــد و الزم اس می کن

گــردد.
ــه  ــر آن اســت ک ــق مشــروط ب ــر طری ــه ه ــه ب انجــام معامل
ــه  ــبت ب ــی نس ــو مقتض ــه نح ــی ب ــا عموم ــی ی ــتگاه دولت دس
ــان  ــرارداد اطمین ــدت ق ــه در م ــی معامل ــع مال ــی مناب پیش بین

ــد.  ــده باش ــد ش ــط قی ــناد مرتب ــب در اس ــل و مرات حاص
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مقدمه
ــم  ــوق در تنظی ــا حق ــی ب ــته های مهندس ــی رش ــه تالق نقط
قراردادهــا اســت؛ جایــی کــه جزییــات فنــی کار در کنــار تعهدات 
ــد  ــا قواع ــازی ب ــن ب ــک زمی ــیند و ی ــن می نش ــوق طرفی و حق
ــی  ــه خوب ــراردادی ب ــر ق ــی آورد. اگ و اصــول مشــخص فراهــم م
تنظیــم شــده باشــد، ایــن زمیــن بــازی، دارای اضــالع خط کشــی 
ــارات  ــف و اختی ــه وظای ــت ک ــی اس ــوط و مناطق ــده و خط ش
ــای  ــده و جریمه ه ــخص ش ــا مش ــن در آن ه ــک از طرفی ــر ی ه
مشــخصی نیــز بــرای تخطــی از قواعــد بــازی تعییــن شــده اســت. 
ــروز نکــرده  ــازی ب ــد ب ــی در اجــرای قواع ــه اختالف ــی ک ــا جای ت
ــد  ــر قواع ــا اگ ــود ام ــزار می ش ــی برگ ــی و خوش ــه خوب ــازی ب ب
ایــن بــازی بــه خوبــی طراحــی نشــود یــا هــر کــدام از طرفیــن 
ــاب  ــل اجتن ــور »داور« غیرقاب ــد، حض ــا گذارن ــر پ ــد را زی قواع

می شــود. 
در ایــن مقالــه، ابتــدا مــروری بــر سرچشــمه های بــروز 
اختــالف در قراردادهــای مهندســی داشــته و ســپس بــه معرفــی 
ــل  ــرای ح ــکا ب ــل ات ــیوه ای قاب ــوان ش ــه عن ــزم داوری ب مکانی

می پردازیــم. اختــالف 

1( سرچشمه های اختالف
علی رغــم همــه پیش بینی هــا، بــروز اختالفــات در اجــرا 
ــید گی  ــه  رس ــت. اطال ــر اس ــا اجتناب ناپذی ــیر قرارداده ــا تفس ی
و صــدور احــکام غیرتخصصــی و غیرعادالنــه در دادگاه هــای 
از ریســک هایی اســت کــه بــر ســر راه حــل  دادگســتری 
ــی  ــی و بین الملل ــاری داخل ــای تج ــی از قرارداده ــات ناش اختالف
نشســته اســت و موفقیــت شــرکت ها را تهدیــد می کنــد. دالیــل 
ــه قراردادهــا وجــود  ــروز اختــالف در ایــن گون ــرای ب متعــددی ب
ــه برخــی از آنهــا در ایــن فصــل اشــاره شــده اســت. دارد کــه ب

ضعف در مذاکرات
ــه جزییــات  مذاکــرات ســطحی، کلی گویــی و عــدم توجــه ب
بــه هنــگام تنظیــم قــرارداد، شــفاف نبــودن خواســته ها و 
انتظــارات طرفیــن از انعقــاد و اجــرای قــرارداد و نتیجتــاً انعــکاس 
ــک از  ــر ی ــود ه ــث می ش ــرارداد باع ــفاف ق ــم غیرش آن در تنظی
ــان  ــوند و ناگه ــرو ش ــی روب ــای نامطلوب ــا موقعیت ه ــن ب طرفی
دریابنــد کــه خواســته امــروز ایشــان در حیــن اجــرای قــرارداد، 
ــا آنچــه در هنــگام تنظیــم و امضــای قــرارداد اراده کــرده بــود  ب
در تعــارض اســت. هم چنیــن تنظیــم غیرشــفاف قــرارداد باعــث 
اســتنباط ها و تفســیرهای متفــاوت طرفیــن از موضــوع، شــرایط 
و تعهــدات قــرارداد و نهایتــاً موجــب بــروز اختــالف بیــن طرفیــن 

می شــود.
تنظیــم قــرارداد مســتلزم تســلط بــه ادبیــات و ترمینولــوژی 
حقوقــی مرتبــط بــا قــرارداد فیمابین طرفین اســت. ناکافــی بودن 
ــای  ــارات و جمله بندی ه ــام در عب ــراردادی، ابه ــرات پیش ق مذاک
ــا زبان هــای قــرارداد،  ــان ی ــر زب متــن قــرارداد، مســلط نبــودن ب
ــت  ــود در اینترن ــه ی موج ــای نمون ــا از قرارداده ــتفاده نابه ج اس
یــا کتاب هــای غیرتخصصــی موجــود در بــازار، نامشــخص بــودن 
ــت الزم  ــه دق ــث می شــود ک ــن و... باع ــدات طرفی ــات تعه جزیی
در تنظیــم قــرارداد و پیش بینــی شــرایط ممکــن  الوقــوع صــورت 
نگیــرد و بــه همیــن دلیــل وقتــی شــرایط خاصــی پیــش می آیــد 
کــه در قــرارداد تکلیــف آن روشــن نشــده اســت، می توانــد باعــث 

اختــالف نظــر بیــن طرفیــن شــود.

تاخیر در اجرای پروژه
و  کارفرمایــان  کــه  مشــکالتی  مهم تریــن  از  یکــی 
ــروژه اســت.  ــر در اجــرای پ ــد، تاخی ــا آن مواجهن پیمــان کاران ب
ــان  ــاط جه ــام نق ــوده و در تم ــران نب ــص ای ــکل مخت ــن مش ای

حل و فصل اختالفات در قراردادهای پیمانکاری
ائلدار خیاوی1

1.  وکیــل پایــه یــک دادگســتری، دانشــجوی دوره دکتــری و مولــف کتــاب »شــیوه های حــل اختــالف در قراردادهــای مهندســی« بــه همراهــی آقــای مهنــدس 

تقــی قیصــری«.
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بــه صــورت مشــکل عمومــی قراردادهــای پیمانــکاری خودنمایــی 
می کنــد. گفتــه شــده اســت کــه تقریبــاً هیــچ پــروژه  ســاخت و 
نصــب بــدون تاخیــر تکمیــل نمی شــود و ایــن صنعــت هیــچ گاه 
ــن مشــکل مهــم و اساســی رهــا کنــد2. ــد خــود را از ای نمی توان

ــکاری ســاخت و نصــب، متضمــن  بســیاری از قراردادهــای پیمان
ــز  ــان و نی ــرای پیم ــدت اج ــوص م ــی در خص ــررات مفصل مق
ــی  ــتند. هنگام ــف آن هس ــای مختل ــرای بخش ه ــدی اج زمان بن
کــه اقدامــات پیمانــکار یــا کارفرمــا، مشــترکاً یــا منفــرداً موجــب 
ــا  ــرارداد ی ــان مصــرح در ق ــدت زم ــروژه در م ــل نشــدن پ تکمی
ــدد.  ــه وقــوع می پیون مــدت زمــان مــورد توافــق شــود، تاخیــر ب
تکمیــل به موقــع پــروژه نشــان دهنــده  بازدهــی بــاالی 
پیمانــکار بــوده و همــه  پیمانــکاران خواهــان انجــام به موقــع کار، 
ــرا  ــد هســتند زی ــروژه  جدی ــروع پ ــا و ش ــه کارفرم ــل آن ب تحوی
امکانــات هــر پیمانــکار دارای ظرفیــت محــدودی اســت.3 مطابــق 
ــران )و بســیاری از  ــزی ای ــت و برنامه ری ــررات ســازمان مدیری مق
کشــورهای دیگــر( پیمانــکار مجــاز اســت مثــاًل قــرارداد حداکثــر 
چهــار پــروژه  بــاالی ده میلیــارد تومــان را منعقــد کنــد. ازایــن رو، 
تــا زمانــی کــه یکــی از آنهــا پایــان نیافتــه باشــد، ظرفیــت و مجوز 
ــال،  ــدارد. بااین ح ــود ن ــر وج ــرارداد دیگ ــاد ق ــرای انعق ــی ب قانون
ــای  ــر از متغیره ــی، متاث ــرارداد عمران ــک ق ــرای ی ــد اج فراین

ــت. ــددی اس ــی متع ــل پیش بین ــل غیرقاب ــف و عوام مختل
تاخیــر در تکمیــل پــروژه، توالــی فاســد بســیاری بــه همــراه 
ــارتی  ــکار، پرداخــت خس ــر پیمان ــن آن از منظ ــه مهم تری دارد ک
اســت کــه در قــرارداد بــرای جبــران ضــرر و زیــان ناشــی از تاخیر 
تعییــن شــده اســت.4 از منظــر کارفرمــا، تاخیــر در اتمــام پــروژه 
ــی  ــرای مــدت زمان ــه از دســت دادن درآمــد متصــوره ب منجــر ب
ــرارداد  ــان ق ــخ پای ــوان تاری ــه عن ــرارداد ب ــن ق ــه در مت اســت ک
ــات مبتالبهــی  ــروژه از آف تعییــن می شــود.5 تاخیــر در اجــرای پ
اســت کــه عمــده قراردادهــای پیمانــکاری بــا آن درگیــر هســتند 
ــل  ــور تحمی ــاد کش ــه اقتص ــی را ب ــای گزاف ــر هزینه ه ــن ام و ای

می کنــد.

بــرای  روش  دو  پیمانــکاری،  قراردادهــای  در  معمــوالً 
تعییــن مــدت قــرارداد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ یــا 
ــود  ــر می ش ــرارداد ذک ــان آن در ق ــرای پای ــخصی ب ــخ مش تاری
ــا از  ــه ی ــروع مناقص ــخ ش ــخصی از تاری ــان مش ــدت زم ــا م ی
مــاده  در  مثــاًل  می شــود.  تعییــن  آن  شــدن  نافــذ  تاریــخ 
ــورد:  ــم می خ ــه چش ــل ب ــالت ذی ــر جم ــی نظی ــه عبارات مربوط
 The contractor is obliged to terminate the«
.»work before the last day of September2011

ــناد  ــل در اس ــارات ذی ــر عب ــی نظی ــن جمالت ــر ای ــالوه ب ع
مناقصــات بین المللــی بســیار بــه چشــم می خــورد:

ــل  ــان، اص ــه زم ــد ک ــته باش ــه داش ــد توج ــان کار بای »پیم
ــت...« ــرارداد اس ــن ق ــن در ای بنیادی

شــدن  طوالنــی  موجــب  تاخیــر،  پیمانــکار،  منظــر  از 
ــورم و  ــرارداد، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه  ناشــی از ت اجــرای ق
ــش  ــه افزای ــه منزل ــرم ب ــانی و الج ــروی انس ــه  نی ــش هزین افزای
هزینه هــای باالســری اســت. هزینه هــاي باالســري را بــه دو 
ــري  ــاي باالس ــري6 و هزینه ه ــري دفت ــاي باالس ــته، هزینه ه دس
کارگاهــی7 تقســیم مي کننــد. هزینه هــاي باالســري دفتــري 
ــت.  ــاخت اس ــاي س ــت پروژه ه ــاي اداره و مدیری ــامل هزینه ه ش
ــه  ــي ب ــت کارگاه ــتیباني از فعالی ــر پش ــه خاط ــا ب ــن هزینه ه ای
ــاره و  ــل اج ــر از قبی ــه  دفت ــود. هزین ــل مي ش ــکار تحمی پیمان
نگــه داری، بیمــه، حقــوق کارمنــدان دفتــر، خدمــات )بــرق، گاز، 
ــه   ــریفات، و هزین ــای تش ــل، هزینه ه ــل و نق ــن(، حم آب و تلف
ــري  ــري دفت ــاي باالس ــي از هزینه ه ــر نمونه های ــزات دفت تجهی

ــتند.  هس
ــوان  ــه عن ــی را ب ــکاری، مدت ــای پیمان ــوالً در قرارداده معم
تاخیــرات مجــاز پیمانــکار در نظــر می گیرنــد و خســارات تاخیــر 
ــه  ــود. ب ــور می  ش ــدت منظ ــش از آن م ــرای بی ــد ب ــام تعه انج
ــق  ــبات دقی ــدت از محاس ــن م ــن ای ــه در تعیی ــن ک ــل ای دلی
اســتفاده نمی  شــود در عمــل به دلیــل غیرواقع  بینانــه بــودن 
ــای  ــش از مدت ه ــان بی ــرای پیم ــاز، اج ــرات مج ــرآورد تاخی ب
2. Klein Rudi, A BETTER WAY TO SORT OUT DELAYS, Society of Construction Law, Delay and Disruption Protocol, 
Article in Construction News, 10 January 2002.
3. Ndekugri Issaka, «A Legal Analysis of Some Schedule-Related Disputes in Construction Contracts», Royal Institution 
of Chartered Surveyors, Georgia Tech, Atlanta USA, September 2007
4. Suff, Marnah, Essential Contract Law, Cavendish Publishing, 2nd Ed, 1997, p 115.

5. مثال های مرتبط، در متن کتاب آورده شده است
6. home office overhead
7. field overhead
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ــکار و  ــر پیمان ــادی را ب ــای زی ــورده و هزینه ه ــم خ ــور رق مزب
کارفرمــا تحمیــل می کنــد. ایــن هزینه هــا از جملــه شــامل 
خســارت ناشــی از تاخیــر در اجــرای تعهــد، هزینه هــای داوری، 
اســت. و...  باالســری  هزینه هــای  طوالنــی،  دادرســی های 

2( شیوه های جایگزین حل و فصل اختالف
ــج  ــکاری رای ــای پیمان ــرای قرارداده ــالف در اج ــروز اخت ب
ــر  ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــده ای از هزینه های ــش عم ــت. بخ اس
ــه در  ــت ک ــی اس ــی از اختالفات ــود ناش ــل ش ــرکت ها تحمی ش
مســیر اجــرای پروژه هــا و ایفــای تعهــدات قــراردادی واقــع 
می شــود. حــل ایــن اختالفــات عمدتــاً بســیار وقت گیــر و 
ــت نشــود  ــه درســتی مدیری ــی کــه ب ــوده و در صورت ــه ب پرهزین
می توانــد موجــب زیان هــای جبران ناپذیــر بــرای شــرکت ها 
ــا  ــی ی ــطوح میان ــره س ــا مذاک ــات ب ــیاری از اختالف ــود. بس ش
ــرکت ها  ــت. ش ــل اس ــل ح ــرارداد قاب ــن ق ــران طرفی ــی مدی عال
ــو  ــا گفت وگ ــود را ب ــات خ ــه اختالف ــد ک ــح می دهن ــز ترجی نی

ــا  ــد و ت ــه دهن ــالمت آمیز فیصل ــتانه و مس ــیوه ای دوس ــه ش و ب
ــری  ــالف جلوگی ــش اخت ــدن آت ــعله ورتر ش ــن از ش ــای ممک ج
ــه  ــد ک ــی می رس ــه جای ــات ب ــطح اختالف ــی س ــا گاه ــد. ام کنن
یــک یــا هــر دو طــرف قــرارداد را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه 
ــی دادگســتری  ــه مراجــع قضای چــاره ای جــز ارجــاع اختــالف ب
ندارنــد. معایــب ایــن شــیوه  حــل اختــالف، از جملــه هزینــه  بــاال 
و زمــان طوالنــی رســید گی، موجــب شــده اســت کــه روش هــای 
ــان  ــان صاحب ــود را در می ــگاه خ ــالف جای ــل اخت ــی ح قدیم

کســب وکار بــاز کننــد و شــیوه های جدیدتــری نیــز متناســب بــا 
نیــاز روز ایجــاد ترویــج شــود. ایــن شــیوه ها همگــی تحــت عنــوان 
ــالف« شــناخته  ــن حــل و فصــل اخت ــی »شــیوه های جایگزی کل
ــالف  ــن اخت ــه طرفی ــت ک ــی اس ــود راه کارهای ــوند و مقص می ش
ــد.  ــاب می کنن ــتری انتخ ــم دادگس ــه محاک ــل ب ــای توس ــه ج ب
بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت پیمانــکاری از تبریــز، 
ــان  ــوزان ترکیــه شــود و در جری ــده  مناقصــه ای در شــهر تراب برن
ــت  ــده و مطابق ــام ش ــم کار انج ــورد حج ــان در م ــرای پیم اج
ــای  ــه  کاره ــاختار تجزی ــدول س ــدرج در ج ــای من ــا فازه آن ب
ــم  ــند و تصمی ــالف برس ــه اخت ــروژه ب ــای پ ــا کارفرم ــروژه8 ب پ
ــیوه های  ــی از ش ــق یک ــود را از طری ــالف خ ــه اخت ــد ک بگیرن
ــی  ــن وضعیت ــد. در چنی ــه دهن ــالف فیصل ــل اخت ــن ح جایگزی
ــوابق  ــط و س ــطح رواب ــه س ــه ب ــا توج ــن ب ــت طرفی ــن اس ممک
ــر  ــگاه ه ــار و جای ــز اعتب ــین و نی ــات پیش ــه اختالف ــوط ب مرب
ــه  ــی« ب ــیوه  »کارشناس ــه ش ــند ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــدام، ب ک
ــالف موجــود  ــد اخت ــان می توان ــن زم ــن وجــه و در کم تری بهتری

را حــل کــرده و فصــل خصومــت کنــد. طرفیــن می تواننــد شــیوه  
ــناس و  ــه  کارش ــت حق الزحم ــوه  پرداخ ــناس، نح ــب کارش نص
هزینه هــای اداره ی جریــان امــر کارشناســی، مرجــع تعییــن 
کارشــناس ازجملــه اتــاق بازرگانــی شــهر ترابــوزان یــا هــر مرجــع 
دیگــر، شــیوه  ابــالغ مکاتبــات، جزییــات ماموریــت کارشــناس یــا 
کارشــناس ها، مــدت الزم بــرای انجــام کارشناســی، و حتــی 
ــا  ــی ی ــررات داخل ــم از مق ــناس اع ــل کارش ــورد عم ــررات م مق
مقــررات بین المللــی )مثــاًل مقــررات فیدیــک9( را تعییــن کننــد. 
8. Work breakdown structure (WBS(

9. نــام فیدیــک برگرفتــه از ســر واژه هــای معــادل فرانســوی عبــارت  International Federation of Consulting Engineers  اســت کــه معــادل رایــج 
فارســی آن فدراســیون بین المللــی مهندســان مشــاور اســت.
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ــن اســت کــه در انتهــای رســیدگی  ــن شــیوه ای ــی ای ــراد اصل ای
ــی  ــت اجرای ــود، قابلی ــادر ش ــر ص ــا اگ ــود ی ــادر نمی ش ــی ص رای

ــدارد. ن
بــا توجــه بــه ایــن کــه احتمــال بــروز اختــالف بــه دالیلــی 
کــه در بــاال ذکــر شــده معمــوالً وجــود دارد، رویه هــای مختلفــی 
نیــز بــرای حــل آن هــا وجــود دارد کــه در ایــن متــن بــه شــرح 
ــه  ــوالً ب ــا معم ــن رویه ه ــت. ای ــم پرداخ ــا خواهی ــر آن ه مختص

ترتیــب ســادگی و اثربخشــی شــامل اقدامــات زیــر اســت:
ــه نتیجــه  ــر اســاس حســن نیت، اگــر ب - مذاکــره طرفیــن ب

نرســید:
- مذاکره وکالی آن ها، و اگر به نتیجه نرسید:
- ارجاع به کارشناسی، و اگر به نتیجه نرسید:
- استفاده از میان جی، و اگر به نتیجه نرسید:

- ارجاع به داوری، و اگر به نتیجه نرسید:
- ارجاع به دادگستری.

ــه اهمیــت  هزینــه حــل اختــالف از ایــن طریــق، بســتگی ب
ــال  ــر ح ــن دارد. در ه ــت طرفی ــل اقام ــالف و مح ــوع اخت موض
و  نفــر-روز حق الزحمــه  چنــد  حــد  در  و  انــدک  هزینه هــا 
ــا  ــهر ی ــل در ش ــد روزه وکی ــت چن ــافرت و اقام ــای مس هزینه ه

ــت. ــروژه اس ــا پ ــرح ی ــی ط ــت جغرافیای موقعی
کــم هزینه تریــن مکانیــزم حــل اختــالف، مذاکــرات دوســتانه 
و گران تریــن آن، مراجعــه بــه دادگســتری اســت. در ایــن میــان 
داوری، عــالوه بــر کم-هزینــه بــودن، در مقایســه بــا دادگســتری 
هــم ســریع تر اســت و هــم امــکان اجــرای رای داوری از طریــق 
ــوان  ــری می ت ــه تعبی ــرای احــکام دادگســتری وجــود دارد. ب اج
ــر  ــا دارد و اگ ــد، داوری یک ج ــه دارن ــان هم ــه خوب ــت آن چ گف
ــتفاده از  ــرد، اس ــام گی ــازمان های داوری انج ــق س داوری از طری
ــر می رســد. ــه حداکث ــالف ب ــن شــیوه حــل اخت ــای ای ظرفیت ه

ارجاع به داوری
داوری یــا قضــاوت خصوصــی، ماهیتــی قــراردادی دارد و بــه 
موجــب توافــق طرفیــن یــک رابطــه حقوقــی مســتق از قــرارداد 
اصلــی در خصــوص ارجــاع اختــالف موجــود یــا آتــی بــه داوری 
شــکل می گیــرد. موافقت نامــه داوری یــا بــه شــکل شــرط 
داوری در ضمــن قــرارداد اصلــی یــا بــه صــورت قــرارداد مســتقل 
تنظیــم می شــود. موافقت نامــه  داوری بایــد بــه اطــالع داور 
ــا  ــرد ت ــرار گی ــت داوران ق ــا هیئ ــول داور ی ــورد قب ــد و م برس

واجــد اعتبــار حقوقــی شــود. معمــوالً در قراردادهــای پیمانــکاری 
چنیــن شــرطی در قالــب مــاده مربــوط بــه حــل اختــالف آورده 

ــود.  ــتفاده می ش ــتاندارد اس ــی اس ــود و از متن می ش
ــه  ــت ک ــن اس ــکاری ای ــرکت های پیمان ــه ش ــا ب ــه م توصی
ــه جــای تعییــن یــک شــخص معیــن، یــک ســازمان داوری را  ب
ــا به هنــگام درخواســت  جهــت حــل اختــالف خــود برگزیننــد ت
ــه تعییــن داور متخصــص از میــان  هــر یــک از طرفیــن اقــدام ب
ــازمان های  ــه س ــاع ب ــر ارج ــن دیگ ــد. حس ــود کن داوران موج
ــور اداری و  ــه ام ــن و داوران دغدغ ــه طرفی ــت ک ــن اس داوری ای

ــد.    ــی را ندارن تدارکات
ــکالتی  ــوان داور مش ــه عن ــاص ب ــخص خ ــک ش ــن ی تعیی
به همــراه دارد کــه گاه موجــب نقــض غــرض شــده و بــه 
ــدی و  ــب کن ــالف موج ــل اخت ــه ح ــیدن ب ــرعت بخش ــای س ج
ــاد  ــگام انعق ــود. در هن ــد داوری می ش ــدن فراین ــن ش گاه ناممک
ــرارداد و ایفــای  ــر اجــرای صحیــح ق ــرارداد طرفیــن اصــل را ب ق
ــب  ــی موج ــن خوش بین ــد و ای ــرار می دهن ــدات ق ــل تعه کام
می شــود لزومــی بــرای تعییــن داور و کســب موافقــت او احســاس 
ــای  ــی از طرف ه ــالف، یک ــروز اخت ــان ب ــن رو در زم نشــود و ازای
ــه  ــد ک ــالم می کن ــا اع ــی رود ی ــره م ــن داور طف ــرارداد از تعیی ق
اختــالف موجــود را مشــمول مــاده  حــل اختــالف نمی دانــد و از 
ایــن طریــق موجــب اطالــه رســید گی و فرسایشــی شــدن فراینــد 
حــل اختــالف می شــود. از ســوی دیگــر در صورتــی کــه شــخص 
ــی  ــا قبول ــده ام ــن ش ــوان داور تعیی ــه عن ــرارداد ب ــی در ق معین
ــی  ــر تمایل ــورد نظ ــت داور م ــن اس ــد ممک ــده باش ــذ نش او اخ
بــه قبــول داوری نداشــته باشــد و ایــن مشــکل مزیــد بــر عــدم 
همــکاری طــرف اختــالف شــده و اشــکاالت بیشــتری در فراینــد 

حــل اختــالف ایجــاد کنــد. 
در صورتــی کــه طرفیــن طبــق قــرارداد، اختالفــات آتــی خود 
ــالف  ــروز اخت ــگام ب ــند، به هن ــوده باش ــاع نم ــه داوری ارج را ب
ــر  ــد. اگ ــه کنن ــتری مراجع ــای دادگس ــه دادگاه ه ــد ب نمی توانن
یکــی از طرفیــن بــه جــای معرفــی یــا مراجعه بــه داور، مســتقیماً 
بــه دادگاه هــای دادگســتری مراجعــه کنــد رویــه  عمومــی قضــات 
ایــن اســت کــه خــود را صالــح ندانســته و بــا صــدور قــرار عــدم 

ــد. ــه داوری می کنن ــت ب ــوا وی را دالل اســتماع دع

داوری سازمانی و داوری موردی
پیشــتر اشــاره شــد کــه داوری ممکــن اســت تحــت 
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ــه  ــه ب ــرد ک ــام گی ــازمان داوری انج ــک س ــارت ی ــررات و نظ مق
ــا  ــوردی ب ــه به صــورت م ــن ک ــا ای ــد ی آن داوری ســازمانی گوین
ــا ســه نفــر داور باشــد کــه  ــه یــک ی توافــق طرفیــن و ارجــاع ب
تحــت عنــوان داوری مــوردی10 شــناخته می شــود. در داوری 
ــه   ــا موسس ــازمان ی ــک س ــالف از ی ــای اخت ــازمانی، طرف ه س
ــررات داوری آن  ــق مق ــر طب ــه ب ــد ک ــت می کنن داوری درخواس
ــد.  ــل کن ــود را ح ــالف موج ــه داوری، اخت ــا موسس ــازمان ی س
ایفــای نقــش داوری و حــل اختــالف طرفیــن توســط اشــخاص 
انجــام می گیــرد و وظایــف  حقیقــی و نــه ســازمان داوری 
ســازمان داوری عمدتــاً ناظــر بــر تعییــن داور، مدیریــت و نظــارت 
ــت داوری  ــت. مدیری ــکلی اس ــور ش ــان داوری و اداره  ام ــر جری ب
توســط ســازمان داوری از جملــه متضمــن تســهیل رونــد تعییــن 
ــن محــل  ــداد داوران، تعیی ــن تع ــی وی، تعیی داور و کســب قبول
داوری، تدویــن و پرداخــت حق الزحمــه  داور، عــزل داور11 و... 
ــا  ــکار و کارفرم ــان پیمان ــالف می ــال در اخت ــوان مث ــت. به عن اس
در خصــوص اجــرای قــراردادی در خصــوص نصــب توربین هــای 
ــان  ــول، از می ــه ای معق ــد در فرج ــازمان داوری می توان ــادی، س ب
ــوان  ــه عن ــخصی را ب ــوزه ش ــن ح ــه ای ــن باتجرب متخصصی
داور منصــوب کنــد. ایــن اقــدام هــم موجــب جلوگیــری از 
ــر از  ــه  بهت ــب نتیج ــه کس ــی ب ــم منته ــید گی و ه ــه  رس اطال
داوری می شــود. در صورتی کــه طرفیــن در شــرط داوری یــا 
موافقت نامــه  داوری، تعــداد داوران را معیــن نکــرده باشــند، 
ســازمان مربــوط ممکــن اســت در اجــرای مقــررات داخلــی اقــدام 
ــه  ــد. ب ــره داوران کن ــه نف ــت س ــا هیئ ــرد ی ــب داور منف ــه نص ب
همیــن ترتیــب در غیــاب توافــق راجــع بــه شــیوه انتخــاب داور 
ــرر  ــه  مق ــاب داور در فرج ــق در انتخ ــدم توفی ــا ع ــا داوران و ی ی
ــاب داور  ــه انتص ــدام ب ــورد اق ــب م ــط داوری حس ــازمان ذیرب س

ــرد12. ــد ک ــوم خواه ــا داور س ــرد و ی ــی، داور منف اختصاص
ســازمان های داوری می تواننــد بــا ارایــه خدمــات و امکاناتــی 
کــه در اختیــار دارنــد پیشــرفت فراینــد داوری را تســهیل کننــد. 
ــیده گی  ــا داوران رس ــوا، داور ی ــاب دع ــه اصح ــازمان ها ب ــن س ای
ــتغال  ــری و اش ــای درگی ــه ج ــه ب ــد ک ــکان می ده ــده ام کنن
ــه  ســرعت وارد اصــل  ــه مقدمــات داوری، مســتقیماً و ب ذهنــی ب
رســید گی شــوند و اختــالف به وجــود آمــده را حــل کننــد. 

خدمات سازمان های داوری از جمله شامل موارد زیر است:
ــالف نتوانســته اند  ــن اخت ــه طرفی ــی ک - نصــب داور در جای

در ایــن خصــوص بــه توافــق برســند.
- مشــخص کــردن شــروط طرفیــن مربــوط بــه نصــب داور و 

احــراز شــرایط مزبــور
- مدیریت امور مالی مربوط به امر داوری

ــرفت  ــد و پیش ــت مواع ــد داوری، رعای ــر فراین ــارت ب - نظ
ــیدگی رس

ــزاری جلســات  ــرای برگ ــادی ب ــات م ــردن امکان ــم ک - فراه
ــور و... ــی، پروژکت ــز و صندل ــه، می ــاق جلس ــل، ات داوری از قبی

- رسیدگی به درخواست جرح و عزل داور

اداره  فرآیند داوری در قراردادهای مهندسی
ــات مهندســی، در  ــدگان خدم ــن کنن ــه می شــود تامی توصی
ضمــن قراردادهــای پیمانــکاری، مــاده ای را بــرای ارجــاع اختــالف 
بــه داوری یــک یــا ســه داور اختصــاص دهنــد یــا ســازمانی را بــه 
عنــوان مرجــع داوری انتخــاب کننــد و مــوارد ذیــل را در تنظیــم 

متــن مــاده مربــوط بــه ارجــاع بــه داوری مدنظــر قــرار دهنــد.
در صورتــی کــه توافــق بــر داوری یــک نفــر باشــد، دو 
ــخص  ــر داوری ش ــن ب ــه طرفی ــد. اول این ک ــش می آی ــت پی حال
معینــی توافــق کننــد مثــاًل ایــن عبــارت را در متــن مــاده مربــوط 
ــوان داور  ــه عن ــای ... را ب ــن آق ــیله طرفی ــد: »... بدینوس بیاورن
ــت  ــر اس ــت بهت ــن حال ــد...« در ای ــن برمی گزینن مرضی الطرفی
ــا و  ــوان داور امض ــه عن ــرارداد را ب ــل ق ــز ذی ــور نی ــخص مزب ش
ــن  ــد. همچنی ــالم کن ــود را اع ــمت خ ــول س ــب قب ــن ترتی بدی
می تــوان قبولــی او را به طــور مســتقل اخــذ کــرد. طرفیــن 
ــروز اختــالف قــراردادی  ــا پــس از ب اختــالف می تواننــد پیــش ی
بــا داور یــا داوران منعقــد کننــد کــه طرفیــن چنیــن قــراردادی 
ــر  ــوی دیگ ــالف از س ــاب اخت ــو و اصح ــا داوران از یک س داور ی
ــن  ــخصات طرفی ــاوی مش ــد ح ــرارداد می توان ــن ق ــتند. ای هس
اختــالف و داور یــا داوران، موضــوع مــورد اختــالف، مــدت داوری، 
محــل داوری، اســقاط حــق اعتــراض، آییــن دادرســی حاکــم بــر 
داوری، قانــون یــا قواعــد ماهــوی کــه داور بایــد بــر اســاس آن هــا 
رای صــادر کنــد، زبــان یــا زبان هــای معتبــر در جریــان داوری و 

10. ad hoc
11. سیفی، سید جمال، اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین المللی، داوری نامه، شماره  1 ، مرکز داوری اتاق ایران، 1383، ص 129

12. همان، صص 136-135
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اولویــت یکــی یــا برابــری زبان هــا و نیــز جزییــات بســیار دیگــر 
ــاوی  ــرارداد ح ــن ق ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــا نکت ــد ام باش
ــی  ــازمان های متول ــاً س ــود. عموم ــد ب ــی داور خواه ــالم قبول اع
ــتانداردی  ــای اس ــه های داوری، قرارداده ــا موسس ــر داوری ی ام
ــوا و داوران  ــاب دع ــار اصح ــرارداد داور در اختی ــوان ق ــت عن تح
می گذارنــد کــه جزییــات ضــروری در آن هــا لحــاظ شــده اســت.

ــاع  ــالم ارج ــه اع ــن ب ــه طرفی ــت ک ــن اس ــر ای ــرض دیگ ف
ــام  ــه داور مرضی الطرفیــن اکتفــا کننــد و ذکــری از ن اختــالف ب
داور نیاورنــد و انتخــاب داور و اخــذ قبولــی از او یــا انعقــاد قرارداد 
ــا  ــه م ــد. توصی ــول کنن ــالف موک ــروز اخت ــان ب ــه زم داوری را ب
ایــن اســت کــه از ایــن شــیوه جــز در مــواردی کــه امــکان توافــق 
ــن  ــت ای ــدارد، اســتفاده نشــود. عل ــر شــخص خــاص وجــود ن ب

ــروز اختــالف معمــوالً یکــی از طرفیــن  ــه هنــگام ب اســت کــه ب
ــای  ــات و اظهارنامه ه ــه مکاتب ــی رود و ب ــره م ــن داور طف از تعیی
طــرف مقابــل در مــورد تعییــن داور مرضی الطرفیــن وقعــی 
ــورد  ــد م ــه می دان ــد ک ــی می کن ــانی را معرف ــا کس ــد ی نمی نه
وثــوق و تاییــد طــرف مقابــل نخواهــد بــود و بدیــن ترتیــب مانــع 
ــن  ــود. در چنی ــالف می ش ــل اخت ــوان داوری و ح ــکیل دی تش

شــرایطی طــرف متضــرر مجبــور اســت تعییــن داور را از دادگاه 
ــر خــود مســتلزم تشــریفاتی  ــن ام ــد و ای ــح درخواســت کن صال

ــت. ــر اس وقت گی
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در داوری هــای مــوردی، 
ــمی  ــع رس ــده  مراج ــر عه ــن داور را ب ــد تعیی ــن می توانن طرفی
ــواد  ــم م ــاًل در تنظی ــد، مث ــرار دهن ــوق ق ــورد وث ــا اشــخاص م ی
مربــوط بــه حــل اختــالف در قــرارداد فیمابیــن مقــرر شــود کــه: 
ــن، توســط  ــک از طرفی ــر ی ــه درخواســت ه »... داور واحــد، بناب
)مثــاًل( اتــاق بازرگانــی اســتان آذربایجان شــرقی، اتــاق بازرگانــی 
بین المللــی، ســازمان نظــام پزشــکی یــا نظــام مهندســی اســتان، 
اتحادیــه  فــالن، ســندیکای بهمــان... انتخــاب و معرفــی خواهــد 

شــد...«

ــت و از  ــه اس ــالف الزم الرعای ــن اخت ــرای طرفی رای داوری ب
ایــن جهــت تفــاوت عمــده ای بــا ســایر شــیوه های مســالمت آمیز 
حــل اختــالف از قبیــل میانجی گــری یــا کارشناســی دارد کــه در 
آن هــا تصمیــم مقــام رســید گی کننده بــرای طرفیــن الزم االجــرا 
نیســت مگــر در صورتــی کــه طرفیــن ضمــن توافــق بــه ارجــاع 
اختــالف بــه میانجی گــری یــا ســازش یــا کارشناســی، رای 
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ــا  ــور را قاطــع اختــالف و الزم االجــرا اعــالم کننــد. ب مرجــع مزب
ــالغ،  ــت اب ــی جه ــد قانون صــدور رای داوری و طــی شــدن مواع
رای صــادره اصــوالً قطعــی اســت و بایــد اجــرا شــود مگــر 
ــن  ــه در ای ــد ک ــود باش ــالن موج ــوارد بط ــی از م ــه یک این ک
ــوالً دو  ــی، اص ــید گی های قضای ــت. رس ــال اس ــل ابط ــورت قاب ص
مرحله ایســت و آرای صــادره از محاکــم هــم در معــرض تجدیــد 
ــی  ــر، رای قطع ــد نظ ــدور رای دادگاه تجدی ــا ص ــت و ت ــر اس نظ

ــود. ــمرده نمی ش ش
بــه علــت ویژه گــی اختیــاری بــودن داوری و تراضــی طرفیــن 
بــه ارجــاع اختــالف بــه داوری، عمومــاً طــرف محکــوم علیــه، بــا 
رضایــت و آماد گــی، در اجــرای رای پیشــقدم می شــود و همیــن 
توافــق متضمــن ایــن تعهــد ضمنــی اســت کــه طرفیــن ملــزم بــه 

اجــرای رای هســتند.  13
امــا در برخــی مــوارد ممکــن اســت محکوم علیــه از اجــرای 
ــع  ــرف ذی نف ــواردی ط ــن م ــد. در چنی ــاز زن ــر ب رای داوری س
ــد و  ــه کنن ــدور اجرایی ــای ص ــح تقاض ــد از دادگاه صال می توانن
ــرای  ــار واحــد اج ــرا در اختی ــرای اج ــه، رای ب ــا صــدور اجرایی ب
ــادره در  ــورد آرای ص ــرد. در م ــرار می گی ــتری ق ــکام دادگس اح
داوری هــای داخلــی، اجــرای رای داور تشــابه زیــادی بــا اجــرای 

ــا دارد. ــادره از دادگاه ه آرای ص

ــت  ــک رای سس ــه  ی ــوردی »5«: نمون ــی م بررس
ــوردی در داوری م

ذیــاًل متــن رای درج می شــود تــا مهندســین مخاطــب 
ــاهده  ــه را مش ــک رای داوری ناپخت ــاز ی ــتی های دردسرس کاس

ــد: کنن
»مدیرعامل محترم شرکت...

جناب آقای مهندس...
موضوع: رای داوری

ــاس  ــرکت... براس ــات ش ــه مطالب ــن ک ــه ای ــر ب ــالم، نظ س
قــرارداد مورخــه 89/4/21 از تاریــخ 90/7/18 پرداخــت نشــده و 
ــی  ــه اقدام ــه  91/2/23 هیچ گون ــه  مورخ ــورت جلس ــم ص علی رغ
ــه عمــل نیامــده  ــا پرداخــت آن از ســوی شــرکت ب در ارتبــاط ب
ــورد پرداخــت  ــرض 48 ســاعت در م ــاً در ع ــن رو لطف اســت ازای

ــد  ــر اســاس بن ــات شــرکت... و جریمه هــای دیرکــرد آن ب مطالب
2 مــاده 4 قــرارداد اقــدام فرماییــد.

با تشکر 
داور -...«

ــوام  ــان بی ق ــن رای آن چن ــود ای ــه می ش ــه مالحظ چنان ک
و سســت اســت کــه حتــی اطــالق عنــوان »رای« بــه آن صحیــح 
ــتانه و  ــتی دوس ــوان درخواس ــد به عن ــر می توان ــت و حداکث نیس
ــتفاده داور  ــه اس ــه ب ــا توج ــی ب ــن تلق ــود. ای ــی ش ــوب تلق مکت

ــود. ــان می ش ــتر نمای ــاً« بیش ــه  »لطف ــرم از کلم محت
ــر آن  ــر لحــن دوســتانه  رای، اشــکاالت عدیــده ای ب عــالوه ب

ــه؛ وارد اســت از جمل
1. نامشخص بودن خواهان و خوانده

2. نامعلوم بودن خواسته  خواهان
3. فقدان گردش کار رای 

4. فقدان مقدمه، متن و نتیجه گیری
5. فقدان هرگونه استدالل و مستندات قانونی

6. نامعلوم بودن مبلغ محکومیت نهایی خوانده
ــر  ــم ب ــکلی حاک ــوی و ش ــون ماه ــر قان ــح ب ــدم تصری 7. ع

داوری
8. اشــاره نشــدن بــه نحــوه  نصــب داور و نیــز قبولــی داور و 

تاریــخ قبولــی کــه مبــدا محاســبه  مــدت داوری اســت
ایــن اشــکاالت منجــر بــه ایــن شــد کــه اجــرای رای عمــاًل 
ناممکــن شــود و محکوم ًلــه ناچــار شــد دادخواســتی بــه طرفیــت 
ــن  ــه اصــالح رای و تعیی ــزام داور ب ــد و ال ــم دادگاه کن داور تقدی
ــد  ــد. فراین ــن را از دادگاه بخواه ــدات طرفی ــز تعه ــق و منج دقی
ــرای  ــاً اج ــالغ اوراق و نهایت ــراض داور، اب ــیدگی دادگاه، اعت رس
ــبب ورود  ــید و س ــه درازا کش ــاه ب ــت م ــدود هش رای دادگاه ح
خســارات مــادی و لطمــه بــه شــهرت حرفــه ای محکوم لــه شــد. 
ــه ای انجــام  ــک ســازمان حرف ــن داوری از مجــرای ی ــر ای ــا اگ ام
ــع  ــه ای مان ــازمانی و آیین نام ــف س ــازوکارهای مختل ــد، س می ش

ــد. ــی می گردی ــن رای ــدور چنی ص

ــالف  ــاع اخت ــرای ارج ــراردادی ب ــد ق ــه بن نمون
ــازمانی ــه داوری س ب

ــه خدمــات داوری  ــه ارای ســازمان ها و موسســات مختلفــی ب

13. مجموعــه مقــاالت جشــن نامه دهمیــن ســالگرد تاســیس مرکــز داوری اتــاق ایــران، محبــی، دکتــر محســن، »امتیــازات داوری از حیــث اجــرای رای داوری«، 
داوری نامــه، 1393

حقوقی



پاییز 98

41

پیام آبادگران آذربایجان

ــص در  ــی متخص ــد داوران ــتر آن هــا فاق ــه بیش ــد ک می پردازن
ــز داوری  ــر، مرک ــال حاض ــتند. در ح ــی هس ــای مهندس حوزه ه
ــون  ــن کان ــوان قدیمی تری ــرقی، به عن ــون وکالی آذربایجان ش کان
بعــد از کانــون مرکــز، خدمــات تخصصــی در ایــن زمینــه ارایــه 
می کنــد. برخــی از داوران ایــن مرکــز، در کنــار شــغل وکالــت و 
تســلط بــر مبانــی حقوقــی قراردادهــای پیمانــکاری و مهندســی، 
مختلــف  زمینه هــای  در  کاری  تجربــه  و  تحصیــالت  دارای 
مهندســی نیــز هســتند و می تواننــد خدمــات شایســته ای بــرای 
حــل اختالفــات ناشــی از قرادادهــا در اختیــار جامعــه مهندســی 
ــای  ــت هزینه ه ــه پرداخ ــاز ب ــدون نی ــه ب ــوی ک ــه نح ــد ب گذارن
گــزاف و در اســرع وقــت، بــه شــکلی دوســتانه و مؤثــر، اختالفــات 
را حــل و فصــل کننــد و گامــی در جهــت رونــق کســب و 
ــه  ــاًل نمون ــد. ذی ــدی بردارن ــی و تولی ــی، صنعت ــای عمران کاره
ــن مرکــز آورده شــده اســت.  ــه ای شــرط داوری جهــت ارجــاع ب
طرفیــن بــا درج ایــن شــرط در قــراداد خــود می تواننــد بــر ســر 
ــای  ــد. آیین نامه ه ــق نماین ــز تواف ــن مرک ــه ای ــالف ب ــاع اخت ارج
ایــن مرکــز منطبــق بــا اخریــن تغییــرات در مقــررات بین المللــی 
ــه  ــت پای ــه وکال ــر پروان ــالوه ب ــز ع ــن مرک ــت و داوران ای اس
یــک دادگســتری، بایــد دوره هــای تخصصــی و آزمون هــای

ســختگیرانه ای را در زمینــه داوری طــی کــرده و پــس از موفقیــت 
شــوند. مرکــز  ایــن  داوران  وارد جرگــه  آزمون هــا  ایــن  در 
»کلیــه اختالفــات و دعــاوی ناشــی از ایــن قــرارداد 
یــا مرتبــط بــا آن از جملــه مذاکــرات مقدماتــی، 
انعقــاد، اعتبــار، فســخ، نقــض، تفســیر و اجــرا، ابطــال، 
ــز  ــه »مرک ــات آن ب ــه متفرع ــن کلی ــالن و همچنی بط
داوری کانــون وکالی دادگســتری آذربایجان شــرقی« 
ارجــاع می گــردد کــه بــا رای یــک یــا ســه داور 
ــاب  ــخیص و انتخ ــه تش ــوا و ب ــت دع ــب اهمی )برحس
مرکــز داوری( طبــق قواعــد داوری آن مرکــز بــه 
ــردد.  ــل گ ــل و فص ــراء ح ــی و الزم االج ــورت قطع ص
ــاری  ــرف تج ــم، ع ــررات حاک ــر مق ــالوه ب داور)ان( ع
ــود. ــد( نم ــد )خواهن ــات خواه ــز مراع ــط را نی ذیرب
شــرط داوری موافقتنامــه ای مســتقل از قــرارداد 
اصلــی اســت و حتــی در صــورت بطالن، فســخ، انفســاخ 
و دیگــر اســباب انحــالل، قــرارداد اصلــی معتبــر و الزم 
االجــراء می باشــد. قواعــد داوری مرکــز بــر کلیــه 
مراحــل رســیدگی و صــدور و ابــالغ رای حاکــم خواهــد 

ــود«. ب
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1- مطابــق مــاده 224 قانــون مدنــی الفــاظ عقــود محمــول 
ــذا درک  ــه تعابیــر ادبــی و لغــوی( ل ــر معانــی عرفیــه )ن اســت ب
ــور  ــا به ط ــراردادی مســتقیما ًی ــارات ق ــی و عب ــات حقوق موضوع
ــر اســت. براســاس مــاده  غیرمســتقیم از طریــق عــرف امکان پذی
مذکــور اثــر ایــن حمــل در جایــی مشــخص می شــود کــه بیــن 
معانــی عرفــی یــا قانونــی یــک عقــد تفــاوت وجــود داشــته باشــد 
ــود  ــلمی وج ــی مس ــای عرف ــر معن ــی اگ ــن حالت ــه در چنی ک
داشــته یاشــد بایــد قــرارداد را بــر ایــن معنــا حمــل کــرد مگــر 
ــی( وجــود  ــای دیگــر )قانون ــر معن ــرای حمــل ب ــن ب آن کــه قرای
ــاره اول آنســت کــه معنــای عرفــی و  داشــته باشــد. فــرض و ام
قانونــی واحــد اســت و تفــاوت ایــن دو دلیــل می خواهــد. عــرف 
بــه عــادت مــردم در تعامــل تعریــف شــده و گذشــته از ضــرورت 
عملــی عــرف، فقهــا عمومــاً در هــر زمــان آن را در حــدودی کــه 
مخــل نصــوص شــرعی نباشــد معتبــر شــناخته اند و بــه حجیــت 
ــه  ــری اســت ک ــی ام ــادت از نظــر فقه ــد و ع ــرف نظــر داده ان ع
ــده  ــرف شناخته ش ــد. ع ــرار درآی ــه تک ــی ب ــه عقل ــدون عالق ب
ماننــد شــرطی اســت کــه در قــرارداد آورده شــده باشــد هرچنــد 
در قــرارداد قیــد نشــده باشــد. عــرف معلــوم بــرای طرفیــن تعهــد 
ــاده  ــر آن باشــند )براســاس م ــد جاهــل ب ــزام آور اســت هرچن ال
ــی(. تشــخیص عیــب برحســب عــرف و عــادت  ــون مدن 220 قان
اســت و ممکــن اســت بــر حســب ازمنــه و امکنــه مختلــف شــود 
ــد  ــم قواع ــی در حک ــرف حقوق ــی(. ع ــون مدن ــاده 426 قان )م

ــد. ــین اراده می باش ــیری و جانش تفس
2- تفســیر بایــد به صــورت متعــارف و عقالیــی انجــام شــود 
و از تفاســیر بعیــد و اســثنایی پرهیــز گــردد مگــر این کــه دلیــل 

کافــی بــر ایــن امــر وجــود داشــته باشــد.
3- در صورتــی کــه عبــارت یــا شــرط قــراردادی را بتــوان بــه 
یــک معنــای جدیــد یــا معنــای تکــراری حمــل نمــود بایــد آن را 
بــر معنــای جدیــد حمــل نمــود. همچنیــن چنان چــه عبــارت یــا 
ــر دو معنــا حمــل نمــود کــه تنهــا یکــی از  ــوان ب شــرط را می ت

آن ها اثر حقوقی دارد باید آن را بر همین معنا حمل کرد.
4- بایــد قــرارداد براســاس حســن نیــت تفســیر شــود. )اصــل 

بــر ایــن اســت(.
5- در مــوارد شــک، قــرارداد را بایــد بــه ســود متعهد تفســیر 

کــرد زیــرا اصــل بــر برائت اســت.
ــر و  ــا تصوی ــدد و حــروف ی ــن ع ــالف بی 6- در صــورت اخت

ــد. ــروف می باش ــا ح ــح  ب ــروف، ترجی ح
7- در صورتی کــه تنهــا یکــی از طرفیــن، قــرارداد را تنظیــم 

کــرده باشــد تفســیر قــرارداد بــه نفــع دیگــر خواهــد بــود.
ــور  ــات مذک ــداق موضوع ــا مص ــت ی ــات هوی ــرای اثب 8- ب
ــرایط  ــد )ش ــا باش ــد راهنم ــی می توان ــل خارج ــند، دالی در س

ــط(. محی
ــه معنــی اول و دوم  9- هنگامــی کــه کلمــات یــک ســند ب
هــر دو قابــل تفســیرند بایــد بــه معنــای اول یــا معنــی متبــادر 

معتبــر شــناخته شــود )تبــادر(.
ــح و  ــند قســمتی صحی ــک س ــارت ی ــه عب ــی ک 10- هنگام
قســمتی غلــط بــا موضــوع مطابقــت دارد قاعــده شــرایط محیــط 
ــد  ــا باش ــد راهنم ــت می توان ــی اس ــل خارج ــی از دالی ــه ناش ک

ــا توصیــف غلــط(. ــام ب )ن
11- هنگامــی کــه عبــارت ســند کــه بایــد بــا موضــوع واحــد 
ــند  ــن س ــود و از مت ــوع می ش ــد موض ــامل چن ــد ش ــق کن تطبی
هــم نمی توانــد فهمیــده شــود کــه کــدام موضــوع منظــور اســت 
ــرد  ــان ب ــام را از می ــن ابه ــی ای ــل خارج ــا دلی ــت ب ــن اس ممک

)ابهــام(.
ــی دارد  ــند دو معن ــگ: س ــی و فرهن ــادت، کارشناس 12- ع
ــی  ــی محل ــل خارج ــا دلی ــی، ب ــری محل ــی و دیگ ــی عموم یک
بــودن معنــی را می تــوان ثابــت کــرد همچنیــن نظــر کارشــناس 
ــا  ــی کلمــه ی ــد معنــی محل ــز می توان ــه فرهنــگ نی ــه ب و مراجع

ــه را روشــن کنــد. ــا بیگان عبــارت فنــی ی
ــی  ــت و گاه ــکار اس ــن و آش ــی روش ــند گاه ــان س 13- زب

چهارده اصل در تفسیر قراردادها
گردآوری و تدوین: دبیرخانه انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

حقوقی
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ــرای  ــان ســند روشــن اســت ب ــده، آن جــا کــه زب مبهــم و پیچی
دریافتــن مدلــول آن بــه دالیــل خارجــی نیــازی نیســت. دالیــل 
خارجــی عبارتنــد از شــرایط محیــط، علــم و اطــالع نویســنده و 

ســبک و شــیوه نوشــتن وی.

14- دالیــل خارجــی در مقابــل دالیــل ذاتــی اســت. معمــوالً 
غــرض از دالیــل ذاتــی مدلــول خــود الفــاظ اســت ولــی گاهــی 
ــدون کمــک دالیــل  ــی هــم ب ــتنباط از ایــن مدلــول ذات اس

ــدور نیســت. خارجــی مق

منابع و ماخذ

1- امامی، حسن )1363(، حقوق مدنی - جلد اول
2-ره پیک، حسن )1387(، حقوق مدنی- حقوق قراردادها

3- قانون مدنی، آخرین اصالحات و الحاقات

حقوقی
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ــاه  ــه 17 آبان م ــداد مورخ ــه بام ــاعت 02 و 17 دقیق در س
1398 زمین لــرزه ای بــا بــزرگای محلــی 5/8 )مرکــز ملــی شــبکه 
زلزله شناســی  بین المللــی  پژوهشــگاه  باند پهــن  لرزه نــگاری 
)شــبکه های   5/9 گشــتاوری  بــزرگای  زلزلــه(،  مهندســی  و 
ــک  ــگاری موسســه ژئوفیزی ــز لرزه ن ــه مرک ــگاری وابســته ب لرزه ن
دانشــگاه تهــران( در فاصلــه 11 کیلومتــری ترکمان چــای و 
ــه  ــه ب ــه ترتیــب 20 و 25 کیلومتــری شــهرهای ســراب و میان ب
وقــوع پیوســت. مرکــز لرزه نــگاری موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه 
تهــران مختصــات رومرکــز ایــن زمین لــرزه را در 37/73 شــمالی 
ــر اعــالم کــرد.  و 47/61 شــرقی و عمــق آن را حــدود 8 کیلومت

ــگاری کشــوری  آمــار زمین لرزه هــای ثبــت شــده در مرکــز لرزه ن
ــا ســاعت 10 روز شــنبه  ــرزه ت ــن زمین ل ــه ای نشــان می دهــد ک
مورخــه 1398/08/18 بــا 225 پس لــرزه همــراه بــوده اســت کــه 

ــزرگای 4/8 می باشــد. ــا ب ــا ب ــن آن ه بزرگ تری
 17 زمین لــرزه  شــد،  ذکــر  پیش تــر  کــه  همان طــور 
آبان مــاه در منطقــه ترکمان چــای، واقــع در شــمال غــرب ایــران 
ــه لحــاظ ســابقه لرزه خیــزی تاریخــی  ــوع پیوســت کــه ب ــه وق ب
ــی  ــود. نگاه ــران محســوب می ش ــق ای ــن مناط ــی از فعال تری یک
بــه زمین لرزه هــای تاریخــی گســترده شــمال غــرب کشــور 
ــخ  ــن بخــش از کشــورمان در طــول تاری نشــان می دهــد کــه ای

زلزله ترکمان چای و تکرار یک تراژدی آشنا
مهدی شلیخا

مدیرعامل شرکت ایمن راهساز

ــه همــراه مشــخصات اعــالم شــده از ســوی برخــی از مراجــع داخلــی  ــرزه ترکمان چــای واقــع در آذربایجان شــرقی ب شــکل 1- مشــخصات رومرکــز زمین ل
و بین المللــی

فنی و مهندسی
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ــرده اســت.  ــه ک ــی را تجرب ــزرگ و مخرب ــای ب ــا زمین لرزه ه باره
از  امتــداد گســلی کــه  تاریخــی در  تمرکــز زمین لرزه هــای 
ــم گیر و  ــی چش ــای جنبای ــد، گوی ــور می کن ــز عب ــمال تبری ش
ــا توجــه بــه  قابل توجــه ایــن گســل در طــول تاریــخ می باشــد. ب
ــرزه  ــای زمین ل ــتره مهلرزه ه ــی، گس ــزی تاریخ ــابقه لرزه خی س
ــز و  ــهر تبری ــه ش ــری نســبت ب ــت بهت ــز وضعی ــای نی ترکمان چ
ــی  ــرزه تاریخ ــل 6 زمین ل ــته و حداق ــوار آن نداش ــق هم ج مناط
بــزرگ در شــعاع 25 کیلومتــری رومرکــز زمین لــرزه اخیــر دیــده 

می شــود. 

ــگان را  ــداد جان باخت ــه، تع ــاعات اولی ــی در س ــات محل مقام
ــای  ــش ترکمان چ ــش بخ ــتاهای ورنک ــر در روس ــت کم 5 نف دس
ــمار  ــه و ش ــتان میان ــرک شهرس ــش ت ــان بخ ــتای ورزق و روس
ــای  ــه اعــالم آق ــد. بناب ــن گــزارش نمودن ــا 300 ت زخمی هــا را ت
دکتــر پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجان شــرقی در پایــان جلســه 
شــورای مدیریــت بحــران شــهر ترکمان چــای، تعــداد مصدومیــن 
حادثــه حــدود 500 نفــر بــوده کــه اغلــب بــه صــورت ســرپایی 
تحــت درمــان قــرار گرفتنــد و بیــش از 1000 واحــد مســکونی در 
ــرزه مذکــور آســیب دیــده اســت. وی اظهــار داشــت کــه  زمین ل
در اثــر ایــن زلزلــه 20 الــی 30 روســتا صدمــه دیــد و همچنیــن 
ــال  ــیب ارس ــزارش آس ــتا گ ــراب، از 20 روس ــتان س در شهرس
شــده اســت. همچنیــن بــه گفتــه ایشــان در مجمــوع 30 واحــد 
ــه  ــد و مابقــی ب ــب گردی ــه صــورت صددرصــد تخری مســکونی ب

میــزان 5 الــی 70درصــد دچــار آســیب شــدند.
فنــی،  دفتــر  کارشناســان  بازدیــد  گــزارش  همچنیــن 
ــت  ــک و اداره کل مدیری ــل و ترافی ــل و نق ــی، حم ــور عمران ام
بحــران اســتانداری آذربایجان شــرقی حاکــی از آن بــود کــه 
ــتان را  ــتای اس ــهر و 106 روس ــوع 6 ش ــور در مجم ــه مذک زلزل
ــرار داده  ــر ق ــر تحــت تاثی ــزار نف ــر 121 ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ب
ــترود،  ــرک، هش ــتان آباد، ت ــراب، بس ــه، س ــهرهای میان و در ش

ــی  ــی و مال ــارات جان ــراف خس ــتاهای اط ــای و روس ترکمان چ
ــه  ــزارش در مجموع ــن گ ــده اســت. براســاس ای را موجــب گردی
ــه و ســراب، تعــداد  روســتاهای آســیب دیده شهرســتان های میان
2000 واحــد مســکونی در میانــه و 1000 واحــد در ســراب 
ــز در دو  ــب و بازســازی و تعــداد 2000 واحــد نی ــه تخری ــاز ب نی
ــا  ــه ت ــد ک ــرات اساســی دارن ــه تعمی ــاز ب ــور نی ــتان مذک شهرس
لحظــه ارایــه گــزارش در آبان مــاه 98، عملیــات آواربــرداری 115 
واحــد مســکونی در روســتاهای میانــه و 84 واحــد در روســتاهای 

ــام رســیده اســت! ــه اتم ســراب ب
ــی مشــخصات  ــاً معرف ــه اختصــار اشــاره شــد، صرف آنچــه ب
زمین لــرزه ترکمنچــای بــود؛ ولــی پــر واضــح اســت کــه معرفــی 
منطقــه،  در  زمین لرزه هــا  تاریخــی  ســوابق  زلزلــه،  رویــداد 
شــدت و بــزرگا، نمودارهــا، نقشــه های مختلــف و... مــواردی 
ــی  ــع تخصص ــای مراج ــه، گزارش ه ــب زلزل ــه در کت ــتند ک هس
و ســایت های اینترنتــی بــه وفــور می تــوان در مــورد آن هــا 
ــار  ــا ســخن اینجاســت کــه چــرا هرب ــات کســب کــرد. ام اطالع
چنیــن رخــدادی در کشــورمان بــه وقــوع می پیونــدد مــا شــاهد 
ــا  ــتیم. گوی ــاوت هس ــای متف ــا کاراکتره ــنا ب ــراژدی آش ــک ت ی
یــک ســناریو از پیــش نوشــته شــده اســت کــه فقــط در زمــان 
و مکانــی متفــاوت از هــم بــه معــرض تماشــا گذاشــته می شــود 
ــتراک  ــوه اش ــی وج ــه راحت ــوان ب ــر می ت ــن دقت نظ ــا کم تری و ب
ــت.  ــورمان یاف ــی در کش ــابه قبل ــی مش ــوادث طبیع ــا ح آن را ب
اگــر کمــی بــه عقب تــر بازگردیــم مشــاهده می شــود کــه زمیــن 
لــرزه ترکمان چــای بــا انــدک اختــالف زمانــی، درســت چنــد روز 
ــاه  ــاه 1396 کرمانش ــه 21 آبان م ــالگرد زلزل ــن س ــل از دومی قب
اتفــاق افتــاد. حادثــه ای کــه در زمــان خــود جــان بالــغ بــر 600 
ــه تعــداد زیــای ســاختمان آســیب زد و عــده  نفــر را گرفــت و ب

ــرد. ــان ک ــه را بی خانم ــاکنین منطق ــری از س کثی
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از  ناشــی  آســیب های  و  تلفــات  میــزان  مقایســه 
جانــی  بــا خســارات  کشــورمان  در  داده  رخ  زمین لرزه هــای 
آن  از  بزرگ تــر  یــا حتــی  و  زلزله هــای هم شــدت  مالــی  و 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــب اس ــن مطل ــواه ای ــرفته، گ ــورهای پیش در کش
چنیــن رخدادهایــی در کشــورهای مذکــور تــا ایــن حــد 
ناشــی  و آســیب های  نیســت و حتــی خســارات  فاجعه بــار 
ــوانح  ــه س ــت ک ــف اس ــای تاس ــت. ج ــز اس ــیار ناچی از آن بس
ــوند  ــران می ش ــه بح ــل ب ــا تبدی ــور م ــواره در کش ــی هم طبیع
ــی  ــل توجه ــی قاب ــارات مال ــی و خس ــات جان ــاهد تلف ــا ش و م
ــه  ــاً جنب ــه صرف ــاراتی ک ــتیم. خس ــی هس ــن رخدادهای در چنی
اقتصــادی نداشــته و تبعــات اجتماعــی، فرهنگــی و... فراوانــی را 
ــون  ــد. هم اکن ــراه دارن ــه هم ــادی ب ــال های متم ــا س ــود ت ــا خ ب
ــیده  ــدی رس ــه ح ــان ب ــوژی در جه ــش و تکنول ــرفت دان پیش
ــا  ــی ب ــاده زمین لرزه های ــرل س ــت و کنت ــی از مدیری ــه حاک ک
ــک  ــم ی ــدر خ ــوز ان ــا »هن ــی م ــد، ول ــر می باش ــاس بزرگ ت مقی
ــن حــوادث و عارضه هــای طبیعــی را در اذهــان  ــم« و ای کوچه ای
خــود تبدیــل بــه  خشــم و قهــر مهارناپذیــر آســمانی کرده ایــم. 
ــای  ــه زمین لرزه ه ــه مثاب ــز ب ــای نی ــه ترکمان چ ــز زلزل مرک
کرمانشــاه، ارســباران )اهــر، ورزقــان و هریس( و چنــدی دیگر، در

محــدوه خــارج از شــهر قــرار داشــت و در اثــر آن عمــده خســارات 
ــح ســنتی در ســاخت  ــه ســاختمان های روســتایی کــه از مصال ب
آن هــا اســتفاده شــده بــود، وارد گردیــد. امــا ســوال اینجاســت که 
ــری  ــال راه چــاره و حرکــت در جهــت پیش گی ــه دنب ــا ب چــرا م
از وقــوع چنیــن خســاراتی در ایــن ســطح نیســتیم؟ و چــرا فقــط 
ذکــر مصیبــت بعــد از وقــوع حــوادث را بــرای خــود بــه الگویــی 
ــان  ــواره در زم ــواالت هم ــن س ــم؟ ای ــل کرده ای ــراری تبدی تک
ــرح  ــه مط ــوم جامع ــان عم ــی در اذه ــی این چنین ــوع حوادث وق
ــی رخ  ــا اتفاق ــی گوی ــدک مدت ــت ان ــا گذش ــی ب ــردد، ول می گ
نــداده اســت. حافظــه تاریخــی مــا بســیار ضعیــف اســت و چنیــن 
ــات  ــدی از تجربی ــرای بهره من ــی ب ــه تصمیم ــد ک ــر می رس به نظ
ــا  ــن توانمندی ه ــتفاده از ای ــل اس ــا حداق ــت و ی ــته نیس گذش
اجرایــی  و  بــوده  دانشــگاهی  مســائل  بــه  محــدود  فقــط 
ــل  ــی تام ــا اندک ــد، ب ــاره ش ــز اش ــاًل نی ــه قب ــوند. چنان ک نمی ش
درمی یابیــم کــه بــا ایجــاد یــک طــرح جامــع خواهیــم توانســت 
بــه راحتــی نســبت بــه مقاوم ســازی بافت هــای روســتایی اقــدام 
ــا  ــانی را در زمین لرزه ه ــات انس ــی و تلف ــارات مال ــوده و خس نم
بــه حداقــل ممکــن برســانیم. البتــه شــهرها و کالنشــهرها و بــه 
خصــوص بافــت فرســوده و حاشــیه شــهری نیــز از ایــن قاعــده 
مســتثنی نبــوده و اگــر زلزلــه در شــهرهای بــزرگ اتفــاق بیافتــد، 
ــه  ــود ک ــم ب ــم خواهی ــه ای عظی ــاهد فاجع ــی ش ــا اوصــاف فعل ب
دیگــر جبــران آن بســیار ســخت خواهــد بــود. پــس بهتــر اســت 
کــه منتظــر زلزلــه و مدیریــت بعــد از آن نباشــیم و از هم اکنــون 
ــریان های  ــازه ها و ش ــرایط س ــود ش ــری و بهب ــر پیش گی ــه فک ب
رویکردهــای  جدیــد  ساخت و ســازهای  در  و  بــوده  حیاتــی 
مناســبی را بــرای جلوگیــری از فجایــع مشــابه در پیــش بگیریــم.

منابع:

ــتان  ــای اس ــاه 1398 ترکمنچ ــرزه 17 آبان م ــزارش زمین ل ــان 1398، گ ــه، آب ــتابنگاری زلزل ــی ش ــبکه مل ــازی ش ــکن و شهرس ــات، راه، مس ــز تحقیق - مرک

آذربایجان شــرقی.

- تاتــار، م.، پژوهشــگاه بین المللــی زلزله شناســی و مهندســی زلزلــه، گــزارش اولیــه زمین لــرزه 17 آبان مــاه 1398 ترکمنچــای )ســراب( بــا بــزرگای گشــتاوری 

.5/9

- موسســه ژئوفیزیــک، مرکــز لرزه نــگاری کشــوری دانشــگاه تهــران، 1398/08/18، گــزارش زمین لــرزه 5/9 مورخــه 17 آبان مــاه 1398 ترکمنچــای 

آذربایجان شــرقی.

ــد از  ــزارش بازدی ــماره 9، 98/08/29، گ ــه ش ــرقی، صورتجلس ــتان آذربایجان ش ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــرقی، س ــتان آذربایجان ش ــی اس ــورای فن - ش

ــای. ــه زده ترکمان چ ــق زلزل مناط

فنی و مهندسی
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 عــالوه بــر فــوت 620 نفــر و 12386 نفــر مصــدوم، جــدول 
ــزرگ  ــه ب ــوع  زلزل ــده در وق ــایی ش ــک شناس ــه ریس 1 خالص
اســتان کرمانشــاه را براســاس بررســی ها و اخبــار منتشــره، ارایــه 

ــول ریســک  ــرد از قب ــر راهب ــزوم تغیی ــی از ل ــه حاک ــد ک می ده
وقــوع بــه راهبــرد پیشــگیری از خســارات ناشــی از وقــوع زلزلــه 

بــزرگ اســت.

خالصه ریسک شناسایی شده در راهبرد قبول ریسک خسارات 
وقوع زلزله بزرگ استان کرمانشاه

مهرداد رشیدی تبار

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

جدول 1: خالصه  و جمع بندی ریسک شناسایی شده در راهبرد قبول ریسک وقوع زلزله بزرگ استان کرمانشاه

فنی و مهندسی
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ــری  ــی و الغ ــنامه، چابک ــاد اساس ــات مف ــر الزام ــالوه ب ع
ــم انداز  ــه، چش ــعه پایدارجامع ــه توس ــدی ب ــه ج ــازمان و توج س
اســتان  عمرانــی  پیمانــکاران  انجمــن  غیردولتــی  ســازمان 
آذربایجان شــرقی، هنــر دیــدن چیزهــای نادیدنــی در زنــده 
ــت.  ــان ســازمان اس ــرای ذینفع ــزرگ ب ــای ب ــردن فرصت ه ک
ــازمان های  ــان، س ــو، کارکن ــرکت های عض ــامل ش ــان ش ذینفع
ــت.  ــردم اس ــاد م ــات و آح ــذاران، قض ــی، قانون گ ــی دولت اجرای
نقــش مدیریــت فقــط اداره کننــده امــور براســاس مقــررات اســت 
کــه اوقــات خــود را صــرف بودجــه، نمــودار ســازمانی، هزینه هــا، 
پاســخگویی و جزییــات امــور می کنــد لیکــن ســازمان  غیردولتــی 
انجمــن عــالوه بــر نقــش مدیریــت در واقــع تدبیرگــر و واســطه 
ایجــاد امیــد بیــن شــرکت های عضــو و ســایر ذینفعــان بــوده، بــا 
ــرده  ــت ک ــر مثب ــاد تغیی ــاعی در ایج ــا مس ــتجوی فرصت ه جس
را توســعه می دهــد کــه آرمان هــا را متصــور  و چشــم انداز 

می ســازد.
ــره منتخــب مجمــع  ــات هیئت مدی ــر اجــرای مصوب عــالوه ب
اعضــاء، جســتجوی فرصت هــا باتوجــه بــه نیازهــای ارضــاء 
ــراه گســترش  ــه هم ــژه اعضــاء، ب ــان به وی نشــده مشــروع ذینفع
ــخیص  ــد، تش ــه رش ــعه اندیش ــه، توس ــش هزین ــات، کاه ارتباط
نقــاط عطــف راهبــردی و رهبــری آن بــا تاکتیک هــای همــکاری، 

ــکالت،  ــه مش ــه ب ــتانه، توج ــار دوس ــی و رفت ــت دسترس قابلی
ارجحیــت کار تیمــی بــا ســاختن تیمــی از متخصصــان هم راســتا 
ــازنده و  ــای س ــویق بحث ه ــازمان، تش ــان س ــر و آرم ــا یکدیگ ب
ــت  ــرف وق ــه، ص ــتباه های صادقان ــل اش ــد، تحم ــای جدی ایده ه
ــا تدبیــر، نقــش دبیــر  ــوام ب ــا ذینفعــان عمــده و خوش بینــی ت ب
ــمار  ــرقی به ش ــتان آذربایجان ش ــی اس ــکاران عمران ــن پیمان انجم

می آینــد. 
ــتان  ــی اس ــکاران عمران ــن پیمان ــی انجم ــازمان غیردولت س
آذربایجان شــرقی بســتر بالقــوه ایده هاســت و انجمــن از هــر 
ــار دارد  ــرم انتظ ــاء محت ــژه اعض ــه وی ــود ب ــان خ ــک از ذینفع ی
کــه هرمــاه دو ایــده در هــر موضوعــی کــه از نظــر آن هــا موجــب 
ــه  ــن ارای ــه انجم ــه دبیرخان ــردد ب ــر می گ ــور و تدبی ــود ام بهب

ــد.  نماین
اعضاء انجمن که مهم ترین ذینفعان انجمن هستند با پرداخت 
به موقع حق عضویت که طبق اساسنامه متعهد شده اند و کمک 
و خودیاری در تداوم پویایی سازمان غیردولتی و مردم نهاد انجمن 
تا  می کنند  مشارکت  آذربایجان شرقی  استان  عمرانی  پیمانکاران 

انجمن بتواند رسالت خود را ایفا کند.

رشد و پویایی سازمان غیر دولتی انجمن پیمانکاران عمرانی

با انجمن
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و  مهندســان  پیمانــکاران،  مشــاوران،  از  تجلیــل  آییــن 
تالشــگران متــرو بــا حضــور اســتاندار آذربایجان شــرقی و مدیــران 
ــزار شــد. ــز برگ ارشــد اســتانی؛ در ســازمان قطــار شــهری تبری

اســتاندار آذربایجان شــرقی در ایــن همایــش اظهــار داشــت: 
ــده و  ــکیل ش ــاخت تش ــاخت و روس ــش زیرس ــهرها از دو بخ ش
در دنیــای کنونــی زیرســاخت ماننــد آب، بــرق و فاضــالب جــزو 
بدیهیــات زندگــی شــهری بــوده و حمــل و نقــل عمومــی اســاس 
ــوانح  ــه س ــان اینک ــا بی ــدی، ب ــا پورمحم ــت. محمدرض شهرهاس
ــارت های  ــن خس ــزو بزرگ تری ــهری ج ــی درون و برون ش رانندگ
جامعــه اســت، ادامــه داد: اگــر زیرســاخت های جــاده ای درســت 

ــی رود.  ــن نم ــت از بی ــان ها بی جه ــی از انس ــان خیل ــود ج ش
وی ادامــه داد: طــی روزهــای اخیــر اتفاقــات مهمــی در شــهر 
ــط  ــه خ ــار ب ــیدن قط ــا رس ــه آن ه ــت؛ از جمل ــا روی داده اس م
پایانــی خــط یــک متــرو تبریــز و برگــزاری نمایشــگاه نــوآوری و 
فنــاوری ربع رشــیدی  اســت کــه ایــن اتفاقــات در ســایه همــت 

و تــالش مدیــران و مجموعــه خــدوم آن هــا اســت.
اســتاندار آذربایجان شــرقی همچنیــن افــزود: مبــارزه اصلــی 
ــه  ــکالت ب ــل مش ــود و ح ــای خ ــتادن روی پ ــمن ایس ــا دش ب
دســت خودمــان اســت و ایــن امــر روی نمی دهــد مگــر این کــه 
ذهنیــت و تفکــر »مــا می توانیــم و اراده انجــام کار را داریــم« در 
مــا ایجــاد شــود و یــک عــزم عمومــی در جامعــه به وجــود بیایــد 

و همــه بــا هــم همــکاری کننــد.
وی در ادامــه گفــت: در کنــار تعریــف و تمجیــد از کارهــای 
انجام شــده بایــد کاســتی ها هــم مطــرح شــود، در دنیایــی 
ــرح  ــل مط ــی و منوری ــرفته هوای ــای پیش ــث اتوبوس ه ــه بح ک
ــار  ــک قط ــط ی ــال خ ــد از 18 س ــه بع ــر اینک ــا به خاط ــت م اس
ــراز خوشــحالی می کنیــم.  ــه مقصــد می رســد اب شــهری تبریــز ب
ــرداری از  ــان بهره ب ــدت زم ــدن م ــی ش ــاد از طوالن ــا انتق وی ب
پروژه هــای کالن در اســتان افــزود: طوالنــی  شــدن مــدت 
ــل  ــور تحمی ــه کش ــادی ب ــارت زی ــا، خس ــرای طرح ه ــان اج زم

ــی  ــتان آباد یک ــه - بس ــن میان ــط آه ــه خ ــرای نمون ــد. ب می کن
از ایــن طرح هاســت کــه پــس از 20 ســال هنــوز افتتــاح نشــده 
اســت. وی تقدیــر از پیمانــکاران و مشــاوران را قــدم مهمــی بــرای 
ــت و  ــی دانس ــی و مهندس ــای فن ــگران عرصه ه ــل از تالش تجلی
گفــت، تجلیــل از پیمانــکاران ابتــکار خــاص قطــار شــهری اســت.
شــهردار کالنشــهر تبریــز نیــز در آییــن تجلیــل از تالشــگران 
ــرای  ــن ب ــخت تر از ای ــی س ــاید روزهای ــت: ش ــار داش ــرو اظه مت
ــی و همراهــی همــه  ــا همدل ــا توانســتیم ب ــا م کشــور نباشــد ام

ایــده آل تریــن نتایــج را از متــرو بگیریــم.

ایــرج شــهین باهــر افــزود: همــه مســئولین و اعضای شــورای 
ــداث  ــروژه اح ــه پ ــد ک ــن باورن ــر ای ــدا ب ــدل و یک ص ــهر هم ش
متــرو بایــد فعــال و ســرپا باشــد کــه ماحصــل آن موفقیت هــای 
امــروز متــرو اســت. او بــا بیــان اینکــه در هیــچ ســطح مدیریتــی 
ــود  ــرو وج ــعه مت ــرای توس ــی ب ــز مخالفت ــهر تبری ــتان و ش اس
نــدارد، تصریــح کــرد: همــه اعتقــاد دارنــد کــه مهم تریــن پــروژه 
شــهر تبریــز پــروژه متــرو اســت و بــا اتحــاد و همدلــی کار را بــه 

ــد. ــش می برن پی
ــل از دســت اندرکاران  ــن تجلی ــزاری آیی ــز برگ شــهردار تبری
ــادآور شــد: در بیشــتر  ــرده و ی ــوان ک ــرو را »تابوشــکنی« عن مت
پروژه هــا پــس از افتتــاح، پیمانــکاران و مشــاوران فرامــوش 
ــد و  ــول گرفته ان ــان پ ــه آن ــه می شــود ک ــی گفت می شــوند و حت
کار انجــام داده انــد درحالــی کــه  شــیوه انجــام کار مهــم اســت و 

آیین تجلیل از مشاوران، پیمانکاران، مهندسان و تالشگران مترو
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ــد.   ــول بگیرن ــا پ ــد ت ــه کار می کنن هم
ایــرج شــهین باهــر افــزود: فــردی کــه کار را درســت انجــام 
ــکالت  ــل مش ــد و متحم ــل می ده ــع تحوی ــه موق ــد و ب می ده
ــود  ــل می ش ــی را متحم ــای مقطع ــود و بی پولی ه ــی می ش فراوان
ــا را  ــد و کارفرم ــکاری می کن ــی و هم ــی آورد و همراه و دوام م

ــر و تشــکر دارد. ــای تقدی ــد ج ــت نمی کنن اذی

ــز در بخــش دیگــری از ســخنان خــود وجــود  شــهردار تبری
متــرو در شــهر را یکــی از شــاخص های توســعه دانســته و خاطــر 
نشــان کــرد: شــهری کــه دو میلیــون نفــر جمعیــت داشــته باشــد 
ــاده اســت و  ــب افت ــاً شــهری عق ــرو نداشــته باشــد قطع ــا مت ام
بین المللــی در حضــور  مــا مفختریــم کــه در اجالس هــای 
شــهرداران مطــرح دنیــا از  وجــود متــرو در تبریــز ســخن گفتــه 

ــم. ــد می کنی ــی تاکی ــای عموم ــر آموزش ه و ب
ــم  ــازمان قطــار شــهری ه ــل س ــوی، مدیرعام ــی مول مصطف
ــالش  ــا ت ــرد: ب ــار ک ــرو اظه ــگران مت ــل از تالش ــن تجلی در آیی
بی وقفــه تمامــی پرســنل ســازمان قطــار شــهری تبریــز و حومــه 
و پیمانــکاران و مشــاوران مشــغول در خــط 1 ، روز 13 آبان مــاه 
1398، به همــراه پرســنل ایــن مجموعــه و مدیــران شــرکت 
بهره بــرداری از ایســتگاه 11 ســوار قطــار شــدیم و بــا طــی 
ــه  ــدون هیچ گون ــا 18 ب ــتگاه های 12 ت ــف در ایس ــیر و توق مس

ــی خــط یــک رســید. ــه ایســتگاه پایان ــرادی قطــار ب ای

مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری تبریــز و حومــه بــا اشــاره 
بــه فلســفه برگــزاری ایــن آییــن گفــت: معمــوالً این گونــه 
ــی  ــرای هماهنگ ــا ب ــا و ی ــاح و اختتامیه ه ــرای افتت ــات ب جلس
برگــزار می شــود امــا ایــن جلســه صرفــاً بــرای تقدیــر و تشــکر از 
شــما بزرگــواران بلندهمــت کــه فراتــر از تعهــد و تــوان در اجــرای 
ــم  ــه رس ــود و ب ــزار می ش ــد برگ ــن بودی ــرو نقش آفری ــروژه مت پ
ــی خــود را  ــم قدرشناســی و قدردان ــر خــود واجــب می دان ادب ب
در قبــال تحمــل زحمــات اجرایــی و مالــی بــه شــما مهندســین، 
کارگــران، مدیــران عامــل و کارکنــان شــرکت های مشــاور و 

ــالم دارم. ــکاران اع پیمان
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ــن  ــه ضم ــز و حوم ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
تقدیــر از اعضــای شــورای اســالمی شــهر تبریــز و مدیــران 
عامــل تمامــی ســازمان های مرتبــط گفــت: تقدیــر ویــژه داریــم 
ــول مســئولیت  ــل از قب ــی قب ــای اســتاندار کــه حت ــاب آق از جن
ــای  ــد و آق ــر بودن ــریف آورده و پیگی ــرو تش ــه مت ــتانداری ب اس
دکتــر رحمتــی معــاون محتــرم عمرانــی کــه حتــی در جلســات 
تهــران نیــز مــا را همراهــی کــرده و بــا تمــام تــوان تحقــق اهداف 
ــژه از  ــر وی ــد و تقدی ــرار دادن ــی ق ــای عمران ــرو را در برنامه ه مت
شــهردار کالنشــهر تبریــز آقــای شــهین باهــر کــه در ایــن مــدت 
از حمایت هــای مــادی و معنــوی دریــغ نکردنــد و آقــای دبیــری 
رییــس شــورای اســالمی و آقــای اشــرف نیــا رییــس کمیســیون 
عمرانــی شــورای اســالمی و تمامــی شــهرداران مناطــق و دیگــر 
ــز  ــردم تبری ــگزار م ــه سپاس ــر از هم ــه و مهم ت ــران مربوط مدی
ــد  ــدت تمــام مشــکالت را تحمــل کردن ــن م ــه در ای هســتیم ک
ــزان باشــیم. ــن عزی ــان ای ــن خدمت رس ــش از ای ــم بی و امیدواری

ــه  ــریفی ب ــعید پورش ــل، س ــن تجلی ــت در آیی ــی اس گفتن
ــکار منتخــب  ــن پیمان ــه انتخــاب شــد. ای ــکار نمون ــوان پیمان عن
بــا تاکیــد بــر احیــای جایــگاه پیمانــکاران عنــوان داشــت: 

پیمانــکاران انســان های نجیبــی هســتند کــه بــا بی پولــی 
می داننــد.  از خودشــان  را  مســئوالن  کــه  می ســازند، چــرا 
وی ادامــه داد: تعهــد و تخصــص مولفــه اصلــی پیمانــکاران 
ــکاران  ــی پیمان ــاء ارزش اجتماع ــرای ارتق ــد ب ــروز بای اســت و ام
ــگاهیان و  ــن دانش ــط بی ــه واس ــوان حلق ــه عن ــه ب ــه ک در جامع
ــتار  ــم. وی خواس ــالش کنی ــد ت ــل می کنن ــی عم ــش اجرای بخ
درج نــام پیمانــکاران در بناهــای یادبــود شــد و افــزود: بــه 
منظــور ارج نهــادن بــه تــالش پیمانــکار انتظــار داریــم در 
یادبودهــا نــام شــرکت های پیمانــکاری نیــز عنــوان شــود.

ــز برگــزاری آییــن تجلیــل از  ــی مشــاور منتخــب نی صدقیان
تالشــگران متــرو را عامــل دلگرمــی فعــاالن ایــن عرصــه دانســت 
ــر  ــک تاثی ــدون ش ــا ب ــل برنامه ه ــن قبی ــزاری ای ــت: برگ و گف
بســزایی می توانــد در افزایــش راندمــان کاری مجموعه هــای 

ــی و تخصصــی داشــته باشــد. فن
وی توجــه بــه موضــوع بهینه ســازی در پروژه هــای کالن 
ــه از  ــت ک ــه ای اس ــازی دغدغ ــت: بهینه س ــد و گف ــر ش را متذک

ــد مدنظــر باشــد. ــز بای ســوی مشــاوران نی
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ــت  ــق عنای ــر توفی ــار دیگ ــه ب ــدای را ک ــپاس خ ــد و س حم
فرمــود تــا نهــال کهــن و بــازوی اجــرای عدالــت سیســتم قضایــی 
جمهــوری اســالمی ایــران )کانــون وکال( قــدم در راه هرچــه بهتــر 
ــح  ــریع و صحی ــرای س ــت و اج ــدن عدال ــه ش ــتر نهادین و بیش
قوانیــن از مجــرای اراده خــود صاحبــان حــق نهد،کــه ایــن مهــم 

ــون  ــز داوری کان ــت مرک ــیس و فعالی ــا تاس ب
وکالی دادگســتری اســتان آذربایجان شــرقی 
به عنــوان نهــادی درخــور و موثــر جلوه گــر 
بــه   1395/08/23 مــورخ  در  و  گردیــده 
اســتقالل  بــا حفــظ  ثبــت 3136  شــماره 
موضوعیــت  بــا  داوری،  مرکــز  بی طرفــی  و 
اعــم  دعــاوی  و  اختالفــات  حل وفصــل 
ازداخلــی و بین المللــی بــه مــدت نامحــدود بــا 
موجودیــت نهادهــای داخلــی منجملــه: داوران 

ــی  ــب و بررس ــت مصاح ــوان داوری و هیئ ــه، دی ــز، دبیرخان مرک
ــا  ــند( ب ــرز می باش ــی از وکالی مب ــه همگ ــت داوران )ک صالحی

نــگارش آیین نامه هــا و دســتورالعمل های اجرایــی کار خــود 
مصــوب  آیین نامه هــای  در  این کــه  بــه  توجهــاً  و  آغــاز  را 
مرکــز داوری کانــون وکالی آذربایجان شــرقی امــکان انعقــاد 
ــازمان های  ــی و س ــی و خصوص ــای عموم ــا ارگان ه ــه ب تفاهم نام
ــی  ــده و امتیازات ــی ش ــا پیش بین ــاد و دیگــر اتحادیه ه مردم نه
شــده  منظــور  تفاهم نامه هــا  ایــن  بــرای 
 2 تبصــره  طبــق  آن کــه  به ویــژه  اســت، 
ــاب داوری  ــاب و انتص ــه انتخ ــاده 6 آیین نام م
ارگان هــای  تفاهم نامــه،  وجــود  صــورت  در 
طــرف تفاهــم ایــن مرکــز داوری می توانــد 
تحــت  اشــخاص  بــه  مربــوط  دعــاوی  در 
عضویــت آن ارگان در دعــاوی مربــوط بــه 
تفاهم نامــه از لیســت داوران معرفــی شــده 
ــز  ــردد و نی ــد گ ــده بهره من ــای یاد ش ارگان ه
بــا نظــر هیئت مدیــره کانــون وکال و مرکــز داوری، امــکان اعمــال 
ــای  ــدول هزینه ه ــن ج ــای اداری و تدوی ــات در هزینه ه تخفیف

ــی  ــکاران عمران ــن پیمان ــن انجم ــه مابی ــریح تفاهم نام تش
ــون وکالی  ــز داوری کان ــرقی و مرک ــتان آذربایجان ش اس

ــرقی  ــتان آذربایجان ش ــتری اس دادگس
حسین منصفی خسروشاهی

وکیل پایه یک دادگستری، دبیر دبیرخانه مرکز داوری کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی

با انجمن
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جداگانــه در راســتای تفاهم نامه هــای فی مابیــن در مــاده 12 
ــت. ــی شــده اس ــز پیش بین ــه هزینه هــای داوری مرک آیین نام
در راســتای همکاری هــای دوجانبــه تفاهم نامــه همــکاری 
در زمینــه ارایــه خدمــات در خصــوص حل وفصــل 
ــکاران عمرانــی  اختالفــات و داوری مابیــن انجمــن پیمان
ــون  ــیون داوری کان ــرقی و کمیس ــتان آذربایجان ش اس
فــوق و حضــور و امضــاء رییــس هیئت مدیــره انجمــن و 
رییــس کانــون وکال منعقــد و مشــروحاً تعهــدات مرکــز داوری 
ــکاری،  ــات پیمان ــوع اختالف ــا موض ــاوی ب ــرش دع ــور: -پذی مذک
ــه در  ــی ک ــکاران عمران ــت اعضــای انجمــن پیمان ــا طرفی ــا ب و ی
ــی و  ــرط داوری معرف ــوی، ش ــای دع ــده مبن ــای منعق قرارداده
مقــرر شــده در ذیــل گنجانــده شــده باشــد، یــا طرفیــن دعــوی 
ــز داوری و  ــت وداوری مرک ــه صالحی ــالف ب ــروز اخت ــد از ب بع
آیین نامه هــای آن توافــق کــرده باشــند، البتــه بــا اعمــال 
تخفیــف در هزینه هــای اداری تــا ســقف 30 درصــد، -ایضــا 
ــا معرفــی و احــراز صالحیــت  ــا تهیــه لیســت داورانــی مجــزا ب ب
یاد شــده  لیســت  داوران  به کارگیــری  و  انجمــن  طریــق  از 
ــا انتخــاب طرفیــن دعــوا و به عنــوان  به عنــوان داور اختصاصــی ب
داور منفــرد یــا ســر داور بــا کســب موافقــت دیــوان داوری مرکــز 
داوری ، -همچنیــن آمــوزش داوران معرفــی شــده و مشــاوره 
ــیوه  ــرط داوری و ش ــوص درج ش ــن در خص ــای انجم ــه اعض ب
حل وفصــل اختالفــات در قراردادهــای منعقــده بــا اشــخاص 
ــه شــرح:  ــل انجمــن ب ــا تعهــدات متقاب یاد شــده می باشــد کــه ب
ــه لیســت مجــزا  ــرای تهی ــت داوران ب ــی و احــراز صالحی -معرف
ــز  ــب مرک ــت مصاح ــه هیئ ــالم ب ــت اع ــن جه ــط آن انجم توس
ــه  ــن و نمون ــاء انجم ــه اعض ــه ب ــاد تفاهم نام ــالن مف داوری و اع

ــده.  ــل گردی ــه اعضــاء تکمی شــرط داوری ب
ــه  ــی نمــودن تفاهم نام ــر اســت مســئولیت اجرای شــایان ذک
حاضــر بــا دبیــر انجمــن و رییــس کمیســیون داوری بــوده لکــن 
ــی آذربایجان شــرقی،  ــکاران عمران اعضــای محتــرم انجمــن پیمان

می تواننــد:
1( در تمامــی قراردادهــای خــود بــا پیمانــکاران جــزء، و یا در 
قراردادهــای خریــد و یــا هرگونــه قراردادهــای مالــی کــه منعقــد 
می نماینــد، شــرط داوری زیــر را عینــًا به عنــوان بخشــی 
از قــرارداد تصریــح نماینــد و بــه ایــن طریــق دعــاوی آینــده 
را از طریــق مرکــز داوری کانــون وکالی دادگســتری اســتان 

ــوده. ــل نم ــرقی حل وفص آذربایجان ش

ــم  ــوان متم ــده را به عن ــرط داوری یاد ش ــه ش ــا این ک 2( و ی
ــرارداد  ــر ق ــال حاض ــه در ح ــود، ک ــای خ ــرف قرارداده ــا ط ب
ــرط  ــق ش ــن طری ــد و از ای ــرار دهن ــق ق ــورد تواف ــته اند م بس

ــردد. ــوب گ ــا محس ــرارداد آن ه ــی از ق داوری بخش
3( همچنیــن در دعــاوی کــه در حــال حاضــر درگیــر آن هــا 
ــا  ــدی ب ــی بع ــوان توافق ــد به عن ــرط داوری می توان ــتند، ش هس
ــن روش  ــا ای ــه ب ــردد، ک ــع گ ــق واق ــورد تواف ــوی م ــرف دع ط
حــل اختالفــات ایشــان بــه مرکــز داوری کانــون وکالی معنــون 

ســپرده خواهــد شــد.
امیــد اســت کــه کلیــه اعضــاء انجمــن بــا درج نمونــه شــرط 
ــده  ــع ش ــوق تضیی ــاق حق ــتای احق ــر در راس ــه بهت ــل هرچ ذی

ــد. ــی خــود مشــارکت نماین احتمال
                                                         دبیر دبیرخانه 
مرکز داوری کانون وکالی استان آ.شرقی

نمونه شرط داوری:

یا  قرارداد  این  از  ناشی  دعاوی  و  اختالفات  کلیه 

اعتبار،  انعقاد،  از جمله مذاکرات مقدماتی،  با آن  مرتبط 

فسخ، نقض، تفسیر و اجرا، ابطال، بطالن و همچنین کلیه 

آذربایجان  وکالی  کانون  داوری  مرکز   « به  آن  متفرعات 

شرقی » ارجاع می گردد که با رای یک یا سه داور )برحسب 

اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری( طبق 

الزم االجرا  و  قطعی  به صورت  مرکز  آن  داوری  قواعد 

حل و فصل گردد. داور)ان( عالوه بر مقررات حاکم، عرف 

نمود. )خواهند(  خواهد  مراعات  نیز  را  ذیربط  تجاری 

قرارداد  از  مستقل  موافقتنامه ای  داوری  شرط 

و  انفساخ  فسخ،  بطالن،  در  حتی  و  است  اصلی 

الزم  و  معتبر  اصلی  قرارداد  انحالل  اسباب  دیگر 

مراحل  کلیه  بر  مرکز  داوری  قواعد  می باشد.  الجرا 

بود. خواهد  حاکم  رای  بالغ  و  صدور  و  رسیدگی 

با انجمن
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ــی  ــال 1398 ط ــتان س ــن در تابس ــی انجم ــیون فن کمیس
ــاء  ــکالت اعض ــت های مش ــا درخواس ــده ب ــزار ش ــات برگ جلس
ماهیــت  بررســی  و  مطالعــه  بــه  نســبت  انجمــن  محتــرم 

ــل  ــدول ذی ــات در ج ــه اقدام ــه خالص ــرده ک ــدام ک ــوع اق موض
ــده اســت. ــه ش ارای

خالصه اقدامات کمیسیون فنی انجمن جهت حل مشکالت فنی 
اعضا در تابستان 1398  

سید عیسی فقیه

رییس کمیسیون فنی انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

با انجمن
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اعضاء جدید و یا عضویت مجدد اعضاء سلب عضویت شده قبلی 
انجمن از ابتدای سال 1398

با انجمن

جدول: اعضاء جدید و یا عضویت مجدد اعضاء سلب عضویت شده قبلی انجمن از ابتدای سال 1398
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مهنــدس مهــدی محققــی فرزنــد مرتضــی در ســال 1330 در 
شــهر تبریــز به دنیــا آمــد. دیپلــم ریاضــی خــود را از دبیرســتان 
مهــر تبریــز در ســال 1348 اخــذ و در همان ســال وارد دانشــکده 
ــانس  ــدرک فوق لیس ــا م ــال 1353 ب ــد و در س ــز ش ــی تبری فن
راه و ســاختمان فــارغ التحصیــل گردیــد. ســپس خدمــت نظــام 
ــه ســازی  ــی خان ــت فن ــان کار در بخــش مدیری ــه و هم زم وظیف
ــا ســال 1355 و پــس از آن  مهندســی نیــروی زمینــی ارتــش ت
ــود.  ــاختمانی ب ــرکت س ــای ش ــس کارگاه ه ــال 1363 ریی ــا س ت
ــیس  ــه تاس ــدام ب ــین اق ــایر موسس ــراه س ــال 1363 به هم در س
ــرکت  ــره ش ــس هیئت مدی ــو و ریی ــرده و عض ــان ک ــرکت بس ش
بســان بودنــد و در مــاه مــرداد ســال 1398 بــه رحمــت ایــزدی 

پیوســتند. 
ــار ذیــل در  مرحــوم مهنــدس مهــدی محققــی نویســنده آث

ــد: ــان بوده ان ــران آذربایج ــام آبادگ ــه پی فصلنام
1- بهینه ســازی مصــرف انــرژی )برگرفتــه شــده از ســمینار 
ــماره  ــتان 1382، ش ــار و تابس ــرژی(، به ــرف ان ــازی مص بهینه س
نهــم )ســری جدیــد( فصلنامــه پیــام آبادگــران آذربایجــان، 

صفحات 30 لغایت 33.
ــل  ــان )ح ــی پیم ــرایط عموم ــاده 53 ش ــر م ــدی ب 2- نق
اختــالف(، بهــار و تابســتان 1382، شــماره نهــم ) ســری جدیــد( 

ــه 35.  ــان، صفح ــران آذربایج ــام آبادگ ــه پی فصلنام
3- بحــران انــرژی در ایــران، پاییز و زمســتان 1382، شــماره 

دهــم، فصلنامــه پیــام آبادگــران آذربایجــان، صفحه 35.
4- مــاده 29 شــرایط عمومــی پیمــان جدیــد و تبعــات 
آن، تابســتان 1383، شــماره 12، فصلنامــه پیــام آبادگــران 

آذربایجــان، صفحــه 12.
ــد(،  ــش جدی ــان )ویرای ــی پیم ــر شــرایط عموم ــدی ب 5- نق
پیــام  فصلنامــه  13و14،  شــماره   ،1383 زمســتان  و  پاییــز 

آبادگــران آذربایجــان، صفحــه 13.
6- مالکیت هــای فکــری و معنــوی در شــرایط عمومــی 
ــانزدهم،  ــد(، تابســتان 1384، شــماره ش ــش جدی ــان )ویرای پیم

ــه 23. ــان، صفح ــران آذربایج ــام آبادگ ــه پی فصلنام

یاد و خاطرش گرامی باد 

زنده یاد مهندس مهدی محققی نویسنده شش اثر در فصلنامه

با انجمن
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آب چیست،

ربف، دست و صورت خود را کجا می شوید

هک مثل نقره تمیز می شود،

کاکائی اه رپ و بال حنائی شان را چرا

رد آسیاب خاهن سفید می کنند،

آفتاب زمستانی

زغال و هیزم خود را کجا

انبار می کند،

چشمه غلغله اش را

م مدرهس آموخته است،  رد کدا

قله اهی جهان هب هچ ردد می خورند،

گندم

ربای هچ خود را هب آتش و آب می زند

هک حرمت انن بیابد،

صبح

ربای رنگ کردن آسمان

چند بادهی شیر

هب کار می ربد،

جهنم

ردباره خود هچ فکر می کند

وقتی هک

همهمه اهی بهشت

هب گوش می رسد، ...

آه، پابلو، شارع زندگی!

رپسش اهی مان

هب رپسش زندگی افزودند،

فکر می کنی هک ستاره اه

هب غیر سوراخ کردن آسمان هب هچ ردد می خورند،

فکر می کنی هک الهن باداه کجاست، 

رپنده رنمی بالش را از هچ مغازه ئی می خرد

ربای گالیله هچ فرق می کند اکنون

ایستگاه

به پابلو نرودا
از مجموعه اشعار شمس لنگرودی

انتخاب: جواد فرید
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هک زمین گرد باشد یا نباشد،

پابلو، کیمیاگر واژه اه!

هک هب ره چیزی دست می زدی هب طال بدل می کردی

اکنون، ماراه، مارمولک اه را هب طال بدل کن

هک امان تو را ربیدند، 

جادو کن هب میهن خود، هب ضیافت دوستان خود ربگردی.

سرنوشت عجیبی است زندگی 

و ارزش آدمی هب ارزش رنج اه نیست،

ل اهی تو یکسان بودند، پابلو! زخم اه و مدا

و رپسش اهی تو، گرهی نگشودند.

باران هک فرو می بارد، می رپسی

فرورت از این جایی هست،

آری

ازنوای عمیق رتی، زخم اهی عمیق رتی، صبر عمیق رتی

و فقط خوشبختی است

هک پیماهن پیماهن

نصیب می شود.

پابلو!

شارع زندگی!

تو هک می دانی مرده ای!

ایستگاه
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پرسش و پاسخ

فصلنامــه پیــام آبادگــران آذربایجــان، در جهــت نیــل بــه اهــداف کالن انجمــن پیمانــکاران 
ــت  ــی و در نهای ــی صنف ــرای همگرای ــتر مناســب ب ــودن بس ــم نم ــا فراه ــه همان ــی، ک عمران
شناســایی مشــکالت و نیازهــا و رفــع آنهــا بــا اســتفاده از پتانســیل هــای موجــود مــی باشــد، 
درنظــر دارد بــا ایجــاد بخــش » پرســش و پاســخ « در نشــریه، امــکان مشــارکت عمومــی و 

تبــادل تجربیــات فعــاالن عرصــه هــای مختلــف جامعــه آبادگــران کشــور را فراهــم آورد.
لــذا از تمامــی همــکاران، فعــاالن عرصــه ســاخت و ســاز، تولیــد کننــدگان مصالــح و ســایر 
صنــوف مرتبــط دعــوت مــی گــردد تــا بــا ارســال ســواالت و مشــکالت خــود در زمینــه هــای 
ــدی و  ــره من ــکان به ــن، ام ــی )email( انجم ــت الکترونیک ــه آدرس پس ــی، ب ــف صنف مختل

مشــارکت ســایر همــکاران و عالقمنــدان را نیــز فراهــم آورنــد.
در همیــن راســتا انجمــن پیمانــکاران عمرانــی آذربایجــان شــرقی نیــز نســبت بــه ارجــاع 
ــخ  ــذ و درج پاس ــوص و اخ ــن خص ــران در ای ــن و صاحبنظ ــه متخصصی ــه ب ــواالت مربوط س

مــوارد مذکــور در شــماره هــای آتــی فصلنامــه اقــدام خواهــد نمــود.
ــاء  ــت ارتق ــت در جه ــی مثب ــم گامهای ــواره بتوانی ــل، هم ــکاری متقاب ــا هم ــد اســت ب امی

ــم.  ــه مهندســی کشــور برداری ــی جامع ــش و آگاه ــی دان ــی و ســطح کیف ــگاه صنف جای

E-mail: ea@abadgar.org

پرسش و پاسخ
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بــا ســالم، احترامــاً جهــت رفــع ابهام بــا یکــی از کارفرمایــان محتــرم اســتان زیرمجموعــه وزارت نفت خواهشــمند 
اســت در خصــوص ســواالت زیــر پاســخ و راهنمایــی الزم صــورت گیرد: 

1- ماخذ تسویه نهایی فی مابین کارفرما و پیمانکار چه می باشد. 
ــر روی  ــتی ب ــه پیوس ــکل نمون ــه ش ــی ب ــورت پوشش ــت به ص ــازه پرداخ ــوان اج ــه به عن ــی ک ــا برگه های 2- آی
ــوند.  ــی ش ــی تلق ــویه نهای ــرم تس ــوان ف ــد به عن ــود می توان ــاق می ش ــی( الص ــت و نهای ــای )موق صورت وضعیت ه
ــی  ــویه نهای ــوان تس ــد به عن ــه می توان ــازی ضمانت نام ــا آزاد س ــه ی ــاب از بیم ــذ مفاصاحس ــرف اخ ــا ص 3- آی

قلمــداد شــود. 
ــرر  ــارت و ض ــر خس ــی ب ــکار مبن ــوی پیمان ــتی از س ــی درخواس ــرد نهای ــت کارک ــل از صورت وضعی ــر قب 4- اگ
ــل از آن  ــرد قب ــی کارک ــت نهای ــی صورت وضعی ــد ول ــیدگی باش ــال رس ــرح و در ح ــرات مط ــق و تاخی ــان تعلی و زی

ــم یکــن می باشــد.  ــن ل ــا موضــوع ک رســیدگی و پرداخــت شــده باشــد آی

شرکت محترم .....................

با سالم و احترام، 
ــس از  ــرح و پ ــه ط ــیون مربوط ــوع در کمیس ــورخ .......................، موض ــماره ................. م ــه ش ــه نام ــف ب عط
بررســی مــدارک در خواســتی ارایــه شــده توســط آن شــرکت مربــوط بــه قــرارداد شــماره .......................... گاز اســتان 

آذربایجان شــرقی مراتــب ذیــل به اســتحضار می رســد:
1- طبــق مــاده 51 شــرایط عمومــی پیمــان جهــت تســویه قطعــی پروژه هــا الزم اســت صورت جلســه ای شــامل 
ــا و  ــاء کارفرم ــه امض ــل ب ــات متقاب ــس از توافق ــم و پ ــرار داد تنظی ــن ق ــاوی طرفی ــم و دع ــا و جرای ــه کارکرد ه کلی

پیمانــکار برســد. 
2- تــا قبــل از تنظیــم و مبادلــه صورت جلســه موضــوع بنــد 1 هرگونــه دعــاوی مطروحــه از طرفیــن اگــر قبــاًل 

توافقــی صــورت نگرفتــه باشــد قابــل رســیدگی و اقــدام خواهــد بــود.
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ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در  ــران آث ــوط به دســتور العمل نحــوه جب ــع ابهــام و اعالم نظــر مرب موضــوع: رف
ــل  ــد تعدی ــی فاق پیمان هــای ریال

سالم علیکم
ــه  ــازمان برنام ــه 97/07/18 س ــنامه 97/376049 مورخ ــالغ بخش ــس از اب ــاند پ ــتحضار می رس ــاً به اس احترام
ــی  ــای ریال ــت ارز در پیمان ه ــش قیم ــی از افزای ــار ناش ــران آث ــوه جب ــتور العمل نح ــوع دس ــور، موض ــه کش و بودج
فاقــد تعدیــل، صورت وضعیــت مربــوط بــه ایــن بخشــنامه در پــروژه .......................................................................................

.. شــهرداری ................... موضــوع قــرارداد شــماره ................ مورخــه ................................ طــی نامــه شــماره ..................... 
مورخــه .................... و ثبــت شــماره ............................ در مورخــه............................. در آن شــهرداری، توســط ایــن شــرکت 
ــه شــهرداری .................... ارســال می گــردد و پــس از بررســی، اصــالح و تاییــد توســط نظــارت و معاونــت فنــی و  ب
عمرانــی و تاییــد مشــاور حقوقــی شــهرداری مطابــق مــدارک پیوســتی در مرحلــه پرداخــت بــا تاکیــد و اصــرار امــور 
ــی شــهرداری شــامل وجــوه عمومــی ذکــر شــده در بخشــنامه  ــع داخل ــن مســاله کــه مناب ــه ای ــی شــهرداری ب مال

ــد.  ــن می دانن ــل را نا ممک ــت تعدی ــد پرداخ ــور نمی باش مذک
ــتگاه های  ــه دس ــوط ب ــای مرب ــردن پروژه ه ــمول ک ــور )مش ــنامه مذک ــراز اول بخش ــه ف ــر ب ــان نظ ــا امع ــذا ب ل
اجرایــی مشــمول مــاده 222  قانــون برنامــه پنجــم توســعه کــه از محــل وجــوه عمومــی )موضــوع مــاده 13 قانــون 
محاســبات عمومــی( تامیــن اعتبــار می شــوند و متعاقبــاً 2 ســری اســتعالم جهــت رفــع ابهــام )1- اســتعالم از دیــوان 
محاســبات 2- اســتعالم هــای مربــوط بــه انجمــن شــرکت ها از ســازمان برنامــه و بودجــه( در مــورد مســاله مذکــور 
ــه شــهرداری ..................، لکــن از نظــر آن  ــه آن هــا ب ــرم و اراری و جوابیه هــای مربوطــه شــفاف از آن نهادهــای محت
شــهرداری کافــی نمی باشــد، لــذا خواهشمند اســت دســتورات مقتضــی را جهــت اعــالم نظــر و رفــع ابهــام از مســاله 

مذکــور مبــذول فرماییــد. 
ضمناً کلیه مدارک مربوط به درخواست مذکور جهت استحضار به حضور ارسال می گردد. 

شرکت محترم .....................

با سالم و احترام،
ــار ناشــی از  ــه نامــه شــماره .................. مــورخ ................. در خصــوص دســتور العمل نحــوه جبــران آث بازگشــت ب
ــه  ــاند بر اســاس اســتعالم های انجــام یافت ــل به اطــالع می رس ــد تعدی ــی فاق ــای ریال ــش قیمــت ارز در پیمان ه افزای
و مــدارک پیوســتی آن شــرکت شــهرداری ها نیــز مشــمول بخشــنامه مذکــور می باشــند لــذا الزم اســت شــهرداری 
ــماره 97/701059  ــنامه ش ــوع بخش ــت موض ــه پرداخ ــبت ب ــهرداری ها نس ــایر ش ــد س ــز همانن ............................ نی

ــد.  ــدام نماین ــخ .................... اق ــرارداد آن شــرکت به شــماره ....................... تاری مورخــه 97/12/15 در خصــوص ق
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ــا ســالم، احترامــاً ایــن شــرکت پیمانــکار اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان ........ در پــروژه  ب
احــداث، تعریــض پــل ........ در شهرســتان ...... براســاس فهرســت بهــای راهــداری ســال 97 می باشــد کــه در فهرســت 
مقادیــر منضــم بــه پیمــان در فصــل پنجــم )تصویــر پیوســت( آیتم هــای ســتاره دار بــا اقتبــاس از فهرســت راه و بانــد 
بــرای حفــاری شــمع بــه عمــق 20 متــر درنظــر گرفتــه اســت، ایــن در حالــی اســت کــه شــمع ها بایســتی بــه عمــق 
25 متــر حفــاری گردنــد ولــی در مقــدار کل در فهرســت مقادیــر 200 مترطــول یعنــی )عــدد شــمع( 200/8=25 

متــر لحــاظ نمــوده اســت.
ــوق پیشــنهاد قیمــت داده اســت و  ــر شــمع در مناقصــه ف ــرای ه ــر ب ــه عمــق 20 مت ــم ب ــا عل ــن شــرکت ب ای
درصــورت انجــام بیــش از 20 متــر تقاضــای قیمــت جدیــد از کارفرمــا می نمایــد کــه کارفرمــا اعــالم مــی دارد اشــتباه 
تایپــی بــوده و چــون مقــدار بــرای کل 8 عــدد شــمع می باشــد لــذا بایســتی پیمانــکار بــا قیمــت ســتاره دار پیوســت 

بــرای شــمع 25 متــر کار بکنــد. خواهشــمند اســت در ایــن خصــوص راهنمایــی فرماییــد.

شرکت محترم .....................

با سالم و احترام، 
ــی مســاله قیمــت و  ــخ .........................، درخصــوص درخواســت راهنمای ــه نامــه شــماره ............... تاری بازگشــت ب
ــت اداره کل  ــه طرفی ــل ......... در شهرســتان ............... ب ــض پ ــرارداد احــداث و تعری ــاری شــمع در ق مشــخصات حف
ــده  ــت درج ش ــتباه در قیم ــت اش ــه عل ــالف ب ــه موضــوع اخت ــد ک ــر می رس ــتان ............... به نظ ــرم .............. اس محت
بــرای اجــرای حفــاری شــمع بــه عمــق 20 متــر در انعقــاد قــرارداد بــوده اســت کــه بعــد از انعقــاد بــه عمــق 25 متــر 
ــون  ــاده 417 قان ــه اســتناد م ــل کــرده و ب ــه عقــد را زای ــزام ب ــد الت ــه اســت. اشــتباه در قیمــت می توان ــر یافت تغیی

ــار غبــن ایجــاد می شــود.  ــوده و درصــورت ورود ضــرر خی ــی عقــد صحیــح ب مدن
از آن جــا کــه مــورد اختــالف در انعقــاد قــرارداد بــوده، صالحیــت رســیدگی بــه اختــالف مذکــور بــا دادگســتری 
ــا  ــد ســازش و ی ــی مانن ــه روش هــای حــل اختــالف غیرقضای ــی ب ــدام قضای ــل از اق ــه می شــود قب ــا توصی اســت ام

میانجیگــری متوســل و درصــورت عــدم حصــول نتیجــه اقــدام قضایــی گــردد. 
       



پاییز 98

63

پیام آبادگران آذربایجان پرسش و پاسخ

پاسخ انجمن به سواالت عام عدم پرداخت مطالبات کارکرد پیمانکار

با سالم و احترام، 
بازگشــت بــه نامــه شــماره ............... تاریــخ .........................، درخصــوص موارد مشــکالت قــرارداد شــماره .................. 
ــی  ــق در فتوکپ ــت و تدقی ــده اس ــد ش ــا ........................... منعق ــه ب ــوع ................................ ک ــخ ................... موض تاری
مــدارک پیوســت شــده و بــا اســتناد بــه بنــد )د( مــاده 2 موافقت نامــه و مــاده 53 شــرایط عمومــی پیمــان راهــکار 

ذیل را ارایه می دهد:       
1- اعمــال بنــد )2( مــاده 53 شــرایط عمومــی پیمــان و اخــذ نظریــه کارشناســی دادگســتری در مــوارد اختالفــی 

اشــاره شــده کــه توجــه بــه طــی فرآینــد و جزییــات کارشناســی در کشــف و احقــاق حــق اهمیــت دارد.
2- درصــورت عــدم توافــق در انتخــاب کارشــناس یــا هیــات کارشناســی موضــوع بنــد 2 و یــا عــدم قبــول نظــر 
کارشناســی موضــوع بنــد 2 مــاده 53 شــرایط عمومــی پیمــان از جانــب کارفرمــا، اقــدام طبــق بنــد )ج( مــاده 53 

شــرایط عمومــی پیمــان بــه شــرح آتــی.
3- درخواســت ارجــاع داوری از جنــاب آقــای دکتــر نوبخــت معــاون رییس جمهــور و رییــس ســازمان برنامــه و 

بودجــه کشــور بــه شــورای عالــی فنــی.
ــی داور حــل  ــی فن ــت شــورای عال ــرار گرف ــت ق ــورد موافق 4- چنان چــه تقاضــای درخواســت ارجــاع داوری م
اختــالف خواهــد بــود کــه از تهیــه قرارنامــه داوری شــروع و پــس از رســیدگی بــا صــدور و ابــالغ رای داوی خاتمــه 
می یابــد کــه رای داوری شــورای عالــی فنــی بــرای کلیــه دســتگاه های اجرایــی الزم االجراســت و معمــوالً همزمــان 
ــی پرداخــت توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در وجــه  ــا صــدور رای داوری مذکــور اقدامــات تامیــن مال ب

ــرد.  ــکار صــورت می گی ــه پیمان ــت پرداخــت ب ــی جه ــتگاه های  اجرای دس
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بــا امیــد بــه مفیــد بــودن شــماره حاضــر نشــریه پیــام آبادگــران آذربایجــان، بــه اســتحضار می رســاند کــه فصلنامــه 
ــن  ــذا ضم ــد. ل ــد ش ــه خواه ــتغال” ارائ ــاد اش ــداث، ایج ــت اح ــت از صنع ــت “حمای ــا محوری ــال 1398 ب ــتان س زمس
اســتقبال از نقــد و نظــر کارشناســی مخاطبــان ارجمنــد، خواهشــمند اســت مطالــب خــود را در ارتبــاط بــا فصلنامــه و 

ــه آدرس ea@abadgar.org ارســال فرماییــد: ــا رعایــت فرمــت مشــخص شــده ذیــل ب محــور پیشــنهادی، ب
ــاال 3، پاییــن 3، چــپ و راســت 2 ســانتی متــر( و 30  ــرم افــزاری Word )حاشــیه هــا از ب - مطالــب در محیــط ن

ــا فونــت نازنیــن )Nazanin( و ســایز 11 ارایــه گــردد.  ســطر در هــر صفحــه ب
ــل و  ــوان شــغلی و آدرس ایمی ــی، عن ــل نویســنده )نویســندگان(، رشــته تحصیل ــوان کام ــب شــامل عن ــر مطل - ه

شــماره تمــاس باشــد.
- در مورد گزارش ها، مستندات و سایر منابع، اطالعات کافی و کامل ارایه شود.
- مطالب ارسالی نباید به نشریات دیگری به صورت همزمان ارسال شده باشد.

- تصاویر داخل و مطالب حتماً دارای کیفیت چاپی مناسب باشد.
در خصوص مقاالت ارایه شده موارد ذیل حتماً لحاظ گردد:

- مقاالت مستدل و مستند بوده و منابع ذکر گردد.
- حداکثــر در پنــج صفحــه و چنان چــه نســبت بــه ضــرورت ارایــه مقالــه در حجــم بیشــتری الزم اســت به صــورت 

دنبالــه دار ارایــه شــود )در چندیــن بخــش( و پیوســتگی بخش هــا لحــاظ گــردد.
ــد  ــر صفحــه خواه ــی در ه ــن به صــورت درون متن ــا مت ــط ب ــی مرتب - توضیحــات ضــروری و یادداشــت های ارجاع

بــود.
در ذکر منابع ترتیبات زیر رعایت شود:

- نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ چاپ، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر )برای کتاب(
- نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه )برای مقاله(

- برای مقاله از عناوین کوتاه و رسا استفاده شود.
- مقاالت حتماً دارای چکیده باشد که در ابتدای مقاله آورده می شود. )حداکثر در 200 کلمه(

- با مطالعه مجدد مقاله حتی االمکان از عدم وجود غلط امالیی در مقاله مطمئن شویم.
- عنــوان جــداول به صــورت باالنویــس )به ترتیــب از شــماره یــک بــه بعــد( و وســط چیــن بــوده و مرجــع اقتبــاس 

جــدول بایــد در انتهــای عنــوان ذکــر شــود. اجــزاء جــدول کامــاًل خوانــا و بــدون دســت نویس باشــد.
- مقاالت دارای واژگان کلیدی باشد. )بعد از چکیده و حداکثر پنج کلمه که با کاما )،( از هم جدا شوند(

فصلنامه در ویرایش مقاله ها، بدون تغییر در محتوای آن، آزاد است.
فصلنامه از پذیرش مطالبی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده فوق را رعایت نکرده باشد معذور است.
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