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الگــوی اشــتغال در بخــش صنعــت نشــان می دهــد کــه در 
ــرای رشــد اقتصــادی، بخــش  ــاش ب ــم ت ــر به رغ ســال های اخی
ــل دفاعــی در اشــتغال زایی نداشــته اســت.  صنعــت عملکــرد قاب
تصویــر کان بــازار کار ایــران حکایــت از آن دارد که اشــتغال زایی 
به ویــژه بــرای افــراد دارای تحصیــات دانشــگاهی در حــال 
ــدل شــده  ــای اساســی در کشــور ب ــه یکــی از چالش ه حاضــر ب
اســت. در حــال  حاضــر اقتصــاد ایــران بــا بیــکاری گســترده ای در 
ــان و به خصــوص دانش آموختــگان دانشــگاهی  گــروه ســنی جوان
ــی  ــگاهی، جوانان ــان دانش ــتر فارغ التحصی ــت و بیش ــه اس مواج
هســتند کــه بنگاه هــای اقتصــادی تمایــل چندانــی بــرای جــذب 
آن هــا ندارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بخــش صنعــت به طــور 
بالقــوه نقــش مهمــی در جــذب نیــروی کار دارد. براســاس 
ــل توجهــی از  ــام موجــود، بخــش صنعــت درصــد قاب آمــار و ارق
اشــتغال کشــور را بــه خــود اختصــاص می دهــد و در ایــن بیــن 
ــی ســهم عمــده ای از آن را شــامل  صنعــت ساخت وســاز به تنهای

می شــود.
ــر  ــم ه ــتغال زا و مه ــع اش ــی از صنای ــداث یک ــت اح صنع
کشــوری به شــمار مــی رود. به عبارتــی صنعــت ساخت و ســاز 
یــك ژنراتــور بــزرگ شــغل ها و یــك جــزء مهــم از تولیــد 
طیــف  در  را  شــغل  میلیون هــا  و  اســت  داخلــی  ناخالــص 
ــه مهندســی، پرســنل فنــی، صنعت گــران و  گســترده ای، از جمل
ــد  ــاص تولی ــا اختص ــت ب ــن صنع ــرد. ای ــران را در برمی گی کارگ
ناخالــص داخلــی بــه بســیاری از صنایــع دیگــر، خــود را بــه یکــی 
از بزرگ تریــن ســرمایه گذاری ها تبدیــل کــرده کــه می تــوان 
بــا بهبــود شــرایط مــورد نیــاز بــه افزایــش تولیــد ناخالــص داخلی 
ــت  ــتا حمای ــن راس ــرد. در ای ــك ک ــاز کم ــش ساخت و س در بخ
مســتمر از صنعــت ساخت و ســاز بــا وجــود فشــارهای  خارجــی و 
ــه  خودتحریمی هــای اقتصــادی داخلــی، در دوره هــای مختلــف ب
ــل  ــم از دولتمــردان تبدی ــن صنعــت مه ــه جــدی ای ــك مطالب ی
شــده کــه الزم اســت بــا اتخــاذ راهکارهــای  عملــی و رفــع موانــع

  موجود، پاسخ قانع کننده ای به این دغدغه ها داده شود. 
ــوان  ــاز می ت ــت ساخت و س ــای صنع ــن چالش ه از بزرگ تری
بــه ایجــاد تاخیــر در اتمــام آیتم هــای کاری پــروژه اشــاره نمــود. 
ــروژه  ــان پ ــدن زم ــی ش ــی طوالن ــروژه یعن ــام پ ــر در اتم تاخی
ــدی  ــان کلی ــن ذینفع ــق بی ــورد تواف ــه م ــان اولی ــه زم نســبت ب
پــروژه، کــه ایــن امــر باعــث دیرکــرد در تحویــل محصــول پــروژه 
بــه مصرف کننــدگان و تاخیــر در بازگشــت ســرمایه خواهــد شــد.  
ــی  ــور کل ــاختمان و به ط ــش س ــزون در بخ ــای روز اف نیازه
ــاختاری را  ــاح س ــول و اص ــه تح ــاز ب ــاز، نی ــت ساخت و س صنع
طلــب می نمایــد. حمایــت بی حــد و حصــر از ایــن صنعــت 
ــرای  ــا وجــود مشــکات اقتصــادی کشــور رویکــردی جــدی ب ب
خامــوش نشــدن چــراغ تولیــد ســاختمان و بهبــود هرچــه 
ــه  ــه ب ــت و باتوج ــور اس ــاز در کش ــق ساخت و س ــر و رون بیش ت
نیــاز شــدید نقدینگــی بــرای شــرکت های پیمانــکاری، مشــاوران 
ــت،  ــن صنع ــت اندرکاران ای ــایر دس ــکن و س ــازان مس و انبوه س
بایــد بــا تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات بــرای ســرپا نگه داشــتن 
ــا  ــط ب ــف مرتب ــن مختل ــا و قوانی ــرد. آیین نامه ه ــدام ک ــا اق آن ه
ــن  ــاالن ای ــای فع ــر از دغدغه ه ــی دیگ ــاز یک ــت ساخت و س صنع
ــر اداری  ــت  و  پاگی ــن دس ــا و قوانی ــد. آیین نامه ه ــه می باش عرص
ــش  ــا چال ــاز را ب ــع و به خصــوص بخــش ساخت و س ــوم صنای عم
جــدی مواجــه کــرده اســت، کــه بایــد نماینــدگان مجلــس بــرای 
ــای مخــل تصمیمــات  ــن و حــذف آیین نامه ه ــن قوانی اصــاح ای
ــه بعضــی از  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــاذ نماین ــری را اتخ موث
ــه زعــم خــود، قوانیــن و آیین نامه هــا را در راســتای  مســئوالن ب
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــن کرده ان ــاز تدوی ــت ساخت و س ــت از صنع حمای

قوانیــن ایــن روزهــا بــای جــان ایــن صنعــت شــده اســت.
یکــی دیگــر از مشــکات مهــم در ســال های اخیــر، پرداخــت 
مطالبــات مشــاوران و پیمانــکاران از دولــت بــا اوراق خزانــه 
ــکات  ــارغ از مش ــت. ف ــوده اس ــارکت ب ــا اوراق مش ــامی ی اس
اســنادی و گــردش مطالبــات معــوق و ســنواتی، تاریــخ سررســید 

سرمقاله
به قلم سردبیر
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ــناد  ــن اس ــل ای ــت تنزی ــرکت ها از باب ــش ش ــن اوراق و چال ای
بــرای تامیــن نقدینگــی می باشــد. به نحوی کــه در ســال های 
ــزوم  ــازار و ل ــه نوســانات شــدید قیمــت در ب ــا توجــه ب ــر، ب اخی
ــوص  ــرکت ها به خص ــوان ش ــا، ت ــرای خریده ــدی ب ــت نق پرداخ
ــوارد  ــر م ــه و در اکث ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــرا ب ــش اج در بخ
ــرر و  ــار ض ــن اوراق دچ ــل ای ــل و تنزی ــرکت ها در تبدی ــن ش ای
ــی  ــوان مال ــش ت ــت کاه ــی اس ــوند. بدیه ــدید می ش ــان ش زی
ــه  ــدی در آن مجموع ــای ج ــی از بحران ه ــرکت یک ــر ش در ه
ــی و  ــرمایه های فن ــظ س ــطه آن حف ــه واس ــه ب ــود ک ــد ب خواه
ــت  ــب صاحی ــاوران صاح ــکاران و مش ــود در پیمان ــش موج دان
ــن  ــوارد ای ــب م ــد. در اغل ــه می کن ــره مواج ــا مخاط ــور را ب کش
ــور  ــود مجب ــری خ ــای باالس ــش هزینه ه ــت کاه ــرکت ها جه ش
بــه تعدیــل نیــروی متخصــص خــود می شــوند؛ کــه بعضــاً برخــی 

ــا آن شــرکت  ــن نیروهــای متخصــص ســال های متمــادی ب از ای
ــه  ــمند آن مجموع ــرمایه های ارزش ــزء س ــته و ج ــکاری داش هم

ــد.  ــاب می آین ــه حس ب
بــا توجــه بــه انــدک مــوارد و مشــکات یــاد شــده در صنعــت 
ــش  ــران بخ ــن بازیگ ــی از مهم تری ــر یک ــور، اگ ــاز کش ساخت و س
ــداث  ــت اح ــکاران صنع ــاوران و پیمان ــور را مش ــی کش خصوص
ــژه در  ــی، به وی ــش خصوص ــت از بخ ــتای حمای ــم، در راس بدانی
ــتی  ــی، بایس ــای عمران ــدی بودجه ه ــش ج ــود و کاه دوران رک
وضعیــت رشــد و توســعه ایــن بخــش را مــورد توجــه ویــژه قــرار 
دهیــم و راهبردهــا و برنامــه هــا در ســطوح کان و اجرایــی بــرای 
تحقــق ایــن هــدف، بایــد بــه دقــت ارزیابــی شــود تــا اثربخشــی 

الزم حاصــل گــردد.
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علی رغــم اوضــاع نامســاعد اقتصــادی جامعــه و کاهــش 
دوره  مدیــره  انجمن هــای صنفــی مشــابه، هیئــت  اعضــای 
ــال 1398،  ــرداد س ــاه م ــر م ــتقرار از اواخ ــدو اس ــیزدهم از ب س
ــر و جهت گیــری حــل  ــا رویکــرد افزایــش ســطح عملکــرد تدب ب
مســایل اعضــا و توســعه تحقیــق توانســته تعــداد اعضــا را افزایــش 
ــر  ــع تصمیم گی ــا مراج ــکاری ب ــر در هم ــارکت موث ــد و مش ده
ــد  ــی جدی ــه مل ــذ شناس ــام و اخ ــد. ثبت ن ــته باش ــی داش دولت
انجمــن )علی رغــم تغییــر نــام، از ســال 1392 اقــدام نشــده بــود(، 
تحقیــق و ارایــه گــزارش تحقیقــی آسیب شناســی برگــزاری 
مناقصــات بــه دبیرخانــه شــورای فنــی اســتان و ســازمان بازرســی 
ــال  ــتان س ــز و زمس ــای پایی ــر فصلنامه ه ــاپ و نش ــتان، چ اس
1398 پیــام آبادگــران آذربایجــان در ســطح تحقیــق و توســعه، 
بررســی و تحلیــل مشــکات فنــی حقوقــی بیــش از پنجــاه عضــو 
توســط دبیــر بــا ارایــه راهکارهــای موثــر کــه منجــر بــه پرداخــت 
کمك هــای  نیــز  و  معوقــه  عضویت هــای  حــق  از  قســمتی 
داوطلبانــه برخــی از اعضــای مذکــور و عضوگیــری جدیــد و 
مجــدد گردیــد، بررســی و اصــاح قــرارداد کار پرســنل موجــود، 
انجمــن در بررســی خروجــی کارگروه هــا و کمیســیون های 

ــا،  ــی از اعض ــت برخ ــری در وضعی ــا بازنگ ــوام ب ــته ت ادوار گذش
ــا  ــن ب ــالنامه 1399 انجم ــر س ــاپ و نش ــت و چ ــتعام قیم اس
ــتی های  ــی کاس ــم برخ ــده علی رغ ــام ش ــت تم ــن قیم کمتری

ــی  ــم برخ ــه ای علی رغ ــت بودج ــتمر وضعی ــرل مس ــی، کنت کیف
ــل از  ــه قب ــی ک ــه تصویب ــای بودج ــود در آیتم ه ــکاالت موج اش
ــای  ــت هزینه ه ــیدگی و پرداخ ــود، رس ــده ب ــه ش ــب هزین تصوی
بیمــه درمــان تکمیلــی پرســنل اعضــا، تغییــر رویکــرد در نحــوه 
برگــزاری مراســم روز مهنــدس، انعقــاد قــرارداد پشــتیبانی شــبکه 
رایانــه ای، بســط ارتباطــات موثــر در جهــت بهبــود وضعیــت اعضا 
ــنهاد  ــت پیش ــنامه جه ــاد اساس ــی مف ــه بررس ــکیل کمیت و تش
اصــاح اساســنامه، مشــارکت در جلســات شــورای فنــی اســتان، 
ــان،  ــی در اصفه ــکاران عمران ــای پیمان ــورای ادواری انجمن ه ش
اســتان،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  کارگروه هــای 
ــات  ــز تحقیق ــات، مرک ــزاری مناقص ــکایات برگ ــه ش ــیدگی ب رس
ــای  ــی و کارگروه ه ــکاران عمران ــت پیمان ــخیص صاحی کار، تش
ــتاوردهای  ــتان از دس ــی اس ــور مالیات ــتانداری و اداره کل ام اس
ــره دوره  ــت. هیئت مدی ــوده اس ــدت ب ــن م ــی ای ــره ط هیئت مدی
ســیزدهم انجمــن پیمانــکاران عمرانــی آذربایجان شــرقی بــا 
ــاذ  ــه بحــث و بررســی و اتخ ــانزده جلســه نســبت ب تشــکیل ش
ــنامه و  ــاد اساس ــق مف ــن وف ــف انجم ــایل مختل ــم در مس تصمی
ــت  ــال 1398 لغای ــرداد س ــاه ام ــر م ــع از اواخ ــات مجم تصمیم
ســال 1398 اقــدام کــرده کــه خاصــه اهــم مصوبــات در خــال 

ــت.                                                                                                                   ــده اس ــه ش ــدول 1 ارای ــره در ج ــتقرار هیئت مدی اس

خبر و نظر

گزارش عملکرد هفت ماهه هیئت مدیره دوره سیزدهم انجمن 
پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی 

جواد تقی پور انوری

رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

جدول 1: خاصه اهم مصوبات هیئت مدیره دوره سیزدهم انجمن از ماه مرداد لغایت سال 1398 
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ادامه جدول 1: خاصه اهم مصوبات هیئت مدیره دوره سیزدهم انجمن از ماه مرداد لغایت سال 1398 
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مقدمه
امــروزه پاســخ مناســب و علمــی بــه مســایل مهــم و پیچیــده 
ــك و  ــت ریس ــرد محوری ــا رویک ــی را ب ــا مهندس ــی و ی مدیریت
ــت.  ــوان یاف ــه می ت ــب به صــورت نوآوران ــان و اغل ــت اطمین قابلی
ــی  ــرآورد خروج ــدف در ب ــا ه ــر ب ــی مغای ــوع اتفاق ــك وق ریس
ــا  ــی ب ــا وضعیت ــتم ]Lifson & Shaifer، 1982[ و ی سیس
 ]1965 ، Meriram[ ــر ــارت در دوره تکرارپذی ــیل خس پتانس
و یــا ماحظــه ای از شــدت خطــر در زمــان نامطمئنــی بــا 
  Raz & Hillson[ درجــه بــاال در پتانســیل خروجــی سیســتم
به طــور  اســت.  داشــته  اتفــاق  ســابقه  قبــًا  کــه   ]2005

ــت.  ــد اس ــوع در پیام ــال وق ــرب احتم ــك حاصل ض ــاده ریس س
می شــوند.  ریســك  شناســایی  بــه  منجــر  آسیب شناســی ها 
معمــوالً ریســك براســاس ارزش اقتصــادی و یــا اهمیــت انســانی، 
اجتماعــی و یــا زیســت محیطــی مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.

ــایی،  ــامل شناس ــه ش ــت ک ــردی اس ــك فراگ ــت ریس مدیری
ارزیابــی )علمــی و فنــی تخصصــی( و پیشــنهاد اتخــاذ تصمیمــات 
راهبــردی موثــر و کارا در پاســخ بــه ریســك اســت کــه فلســفه ای 
 ،Aven[ ــد ــمار می آی ــی به ش ــت و مهندس ــد در مدیری قدرتمن
2016Smith & Merna & Jobling, ، 2009[. در شرایط 

ریسک و قابلیت اطمینان هدف گذاری شده 
بیان ساده مفاهیم و اهمیت کاربرد در مدیریت و مهندسی 

مهرداد رشیدی تبار

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

پذیرفتــه شــده دوره دکتــرای تخصصــی )Ph.D( مهندســی عمــران )مدیریــت ریســك 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
مســایل مهــم و پیچیــده مدیریتــی و یــا مهندســی مســتلزم یافتــن راه حــل مناســب و علمــی در پاســخ بــه ذینفعــان اســت کــه بــا رویکــرد محوریــت ریســك 

و قابلیــت اطمینــان و اغلــب به صــورت نوآورانــه اســت. ســطوح قابلیــت اطمینــان ایمنــی در اســتانداردها از مــوارد مهمــی اســت کــه معمــوالً در طراحی هــا و یــا 

اهــداف طــرح مغفــول می مانــد. شناســایی، ارزیابــی و پاســخ بــه ریســك و تعییــن قابلیــت اطمینــان هدف گــذاری شــده مــواردی ماننــد عملکــرد انــواع ســازه ها، 

ــهری،  ــاخت های ش ــای زیرس ــت دارایی ه ــل، مدیری ــد غیرعام ــته ای، پدافن ــای هس ــون نیروگاه ه ــژه چ ــازه های وی ــهری، س ــق ش ــق در مناط ــرداری عمی گودب

منابــع آب، حفاظــت در برابــر حمــات، و حفاظــت در برابــر ســیل کاربــرد اساســی دارد کــه ممکــن اســت مــورد توجــه قــرار نگیــرد. دارایی هــای زیرســاخت های 

شــهری بــا ریســك شــتاب رشــد جمعیــت شــهری، کمبــود و یــا کهنــه بــودن خدمــات و زیرســاخت ها، حــوادث طبیعــی ماننــد زلزلــه یــا ســیل و نیــز محیــط 

زیســت اغلــب نامناســب مواجــه هســتند کــه اتخــاذ تصمیمــات موجــب تحمیــل هزینــه بــرای شــهروندان بــوده و جهــت اقنــاع ذهــن ذینفعــان پاســخ علمــی بــا 

ــژه کــم آب و خشــك  ــش جــدی نواحــی و مناطــق به وی ــر اقلیمــی چال ــع آب و تغیی ــد داده شــود. مناب ــان می توان ــت ریســك و قابلیــت اطمین رویکــرد محوری

اســت. آثــار فاجعــه بــار ســیاب و چگونگــی پیشــگیری از خطــرات ســیل از مســایل مهــم جامعــه اســت کــه اقتصــاد، اجتمــاع و محیــط زیســت را در معــرض 

تهدیــد قــرار داده اســت. در ایــن نوشــته بــه اختصــار تعاریــف، مفاهیــم و اهمیت هــای کاربــردی شناســایی، ارزیابــی ریســك و قابلیــت اطمینــان بــرای مســایل 

ــان شــده اند.  ــور به طــور ســاده و فلســفی بی مذک

واژگان کلیدی: ریسك، قابلیت اطمینان، هدف گذاری شده، کاربرد

مدیریت مهندسی
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ــه  ــن کلی ــال تعیی ــاالت و احتم ــبه احتم ــت، محاس ــدم قطعی ع
ــکان  ــوده و ام ــل شناســایی نب ــم قاب ــر تصمی ــر ب ــای موث پیامده
ــدارد و از  مدیریــت تصمیــم و حصــول نتیجــه مطلــوب وجــود ن
ســوی دیگــر زندگــی و فعالیــت در شــرایط عــدم قطعیــت امــکان 
ــن شــرایط  ــه تعیی ــا مدل ســازی عالمان ــوده و الجــرم ب ــر نب پذی
ــر  ــری ب ــم گی ــده، تصمی ــذاری ش ــدف گ ــان ه ــت اطمین قابلی
مبنــای ارزیابــی ریســك انجــام گرفتــه و مدیریــت میگــردد. اگــر 
ــد  ــی مانن ــل قبول ــا غیرقاب ــوب و ی ــت نامطل ــوع حال ــال وق احتم
 )1 – Pf ( باشــد قابلیــت اطمینــان به صــورت  Pf ،شکســت
تعریــف شــده  و جهــت کاســتن از پیچیدگــی محاســبات ثانــوی، 
  β=ɸ-1 )1 – Pf ( ــان  به صــورت ــی قابلیــت اطمین شــاخص کل
تعریــف شــده اســت کــه ɸ  تابــع توزیــع نرمــال بــوده و شــاخص 
β به طــور ســاده  از جــدول شــماره 1 به دســت  می آیــد. 
موسسـه بین المللـی اسـتاندارد )ISO( در خصـوص احتمـال 

ریســـــــك قابل قبـــول رابطه
ــد(  ــت س ــد شکس ــوب )مانن ــه نامطل ــه واقع ــه نتیج ــته ب را بس
در  افــراد  از  زیــادی  تعــداد  در صورتی کــه  مــی دارد.  مقــرر 
ــرار  ــازه ق ــوب س ــه نامطل ــر واقع ــرگ در اث ــك م ــرض ریس مع
بگیرنــد در این صــورت احتمــال مجــاز ســاالنه Pf  از رابطــه 

                    محاســبه می گــردد کــه N تعــداد افــراد 
ــر 0/01  ــرایط، مقادی ــه ش ــب A بســته ب ــرای ضری مشــمول و ب
و یــا 0/1 و بــرای ضریــب α عــدد 2 مقــرر شــده اســت.
سـطوح قابلیت اطمینـان ایمنی در اسـتانداردهای 

د جو مو
ــدام  ــرایط انه ــرای ش ــاختمانی ب ــتانداردهای س ــی اس برخ
ــاخص  ــر ش ــازه،  مقادی ــدام کل س ــه انه ــازه ای و ن ــای س اعض
ــذاری در  ــات بارگ ــدف ماحظ ــا ه ــان را ب ــت اطمین ــی قابلی کل
ــور  ــه به ط ــرده ک ــر لحــاظ ک ــا دوره عم ــرداری و ی ــت بهره ب حال
ــده اند. در  ــه ش ــردآوری و ارای ــماره 2 گ ــدول ش ــه در ج خاص
ــا  ــازه و ی ــك س ــد ی ــك محصــول مانن ــرداری از ی شــرایط بهره ب
یــك زیرســاخت، کاهــش مقادیــر قابلیــت اطمینــان عملکــرد در 
ــع  ــوده و قابلیــت اطمینــان عملکــرد تاب طــول زمــان محتمــل ب
زمــان می گــردد کــه فلســفه علمــی و اســتراتژی های نگهــداری، 
می نمایــد.  پشــتیبانی  را  جایگزینــی  و  بازســازی  تعمیــرات، 
اتحادیــه اســتانداردهای کشــور کانــادا )CSA( شــاخص قابلیــت 
اطمینــان هدف گــذاری شــده را برمبنــای احتمــال وقــوع ســاالنه 
یــا تعاریــف پیامــد واقعــه نامطلــوب در ســه کاس ایمنــی تعریف 
کــرده کــه به طــور خاصــه در جدول شــماره 3 ارایه شــده اســت.  

مدیریت مهندسی

جدول 1: رابطه احتمال وقوع ریسك و شاخص کلی قابلیت اطمینان

جدول 2: مقادیر شاخص کلی قابلیت اطمینان β در استانداردهای ساختمانی

)CSA( جدول 3: کاس بندی ایمنی و احتمال وقوع ساالنه ریسك مربوطه
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ریسک و قابلیت اطمینان در سازه ها
ــه  ــژه ســازه ای در پاســخ ب ــای ســاختمانی و به وی آیین نامه ه
ــا تعییــن شــرایط قابلیــت اطمینــان هدف گذاری شــده  ریســك ب
از جنبه هــای مقاومــت و یــا پایــداری در مقابــل بارهــای دایمــی، 
ــی،  ــود کرنش ــاخت، خ ــن س ــا حی ــرداری و ی ــربارهای بهره ب س
و بارهــای احتمالــی جــوی )بــاد و یــا بــرف و یــا بــاران( و 
ــق و  ــا حری ــه و ی ــد زلزل ــتثنایی مانن ــی اس ــای احتمال ــا باره ی
ــادی  ــاظ اقتص ــا لح ــاری( ب ــا انفج ــه ی ــیا )نقلی ــورد اش ــا برخ ی
به وجــود  تحقیقــات  در  پیشــرو  کشــورهای  توســط  بــودن 
آمــده و توســعه می یابنــد و کشــورهای دنبالــه رو از متــون

آیین نامه هــای کشــورهای پیشــرو بــا لحــاظ شــرایط بومــی 
ــایلی  ــال در مس ــا این ح ــد. ب ــتفاده می کنن ــول اس ــور معم به ط
Rashidi- [ ماننــد گودبــرداری عمیــق در مناطــق شــهری
Rashidi-Tabar  ،2016 ، Tabar و همــکاران،  2016[  

ــی،   ــد آب ــا س ــروگاه ی ــد نی ــژه مانن ــازه های وی ــی س ــا طراح و ی
ــا  ــی ریســك ب ــایی و ارزیاب ــای شناس ــر مبن ــه طراحــی ب ــاز ب نی
ــا  ــت ت ــده اس ــان هدف گذاری ش ــت اطمین ــرایط قابلی ــن ش تعیی
ــد.  ــه نمای ــان را ارای ــه ســواالت ذینفع ــد پاســخ علمــی کلی بتوان
ــال  ــاختمانی و اعمـ ــای سـ ــود آیین نامه هـ ــم وجـ علی رغـ
ــاء  ــك و احصـ ــی ریسـ ــی، بررسـ ــاس آن مبانـ ــی براسـ طراحـ
طـــرح  هدف گذاری شـــده  اطمینـــان  قابلیـــت  شـــرایط 
مصـــوب کـــه ممکـــن اســـت بـــه تغییـــر اساســـی در ابعـــاد 
ــود،  ــر شـ ــه منجـ ــش هزینـ ــی کاهـ ــی و حتـ ــون فنـ گوناگـ
ــه  ــواالتی کـ ــا و سـ ــواع چرایی هـ ــی انـ ــخ علمـ ــد پاسـ می توانـ
معمـــوالً پاســـخ مدیـــران حاکمیت هـــا صرفـــاً الـــزام و اجبـــار 
ــوب  ــه مصـ ــك آیین نامـ ــایند و خشـ ــب ناخوشـ ــی اغلـ قانونـ
اســـت باشـــد کـــه در واقـــع ممکـــن اســـت بـــه عـــدم اقنـــاع 
ـــردد. ـــر  گ ـــروژه منج ـــع پ ـــی ذینف ـــی احتمال ـــدان و نارضایت وج

تعمیـــر، بازســـازی، و یـــا درنهایـــت جایگزینـــی )تخریـــب 
و احـــداث مجـــدد بـــا ترفیـــع( ســـاختمان های موجـــود 
ــی  ــاد ملـ ــز اقتصـ ــك و نیـ ــاد مالـ ــم در اقتصـ ــوارد مهـ از مـ
ــب  ــا اغلـ ــته امـ ــه داشـ ــل توجـ ــای قابـ ــه هزینه هـ ــت کـ اسـ
بـــدون مطالعـــه توجیهـــی فنـــی، اقتصـــادی و اجتماعـــی 
بـــه افـــراد غیرمتخصـــص واگـــذار می گـــردد کـــه قـــادر 
ــواالت  ــا و سـ ــواع چرایی هـ ــه انـ ــه پاســـخ علمـــی بـ ــه ارایـ بـ
ــرایط  ــن شـ ــا تعییـ ــك بـ ــه ریسـ ــخ بـ ــی در پاسـ کارشناسـ
اســـت.  نبـــوده  هدف گذاری شـــده  اطمینـــان  قابلیـــت 

ریسـک و قابلیت اطمینان در مدیریـت دارایی های 
شهری زیرسـاخت های 

خطــوط  شــامل  شــهری  زیرســاخت های  دارایی هــای 
انتقــال و توزیــع آب )آب آشــامیدنی و آب بهداشــتی(، جمــع آوری 
آب هــای ســطحی و فاضــاب و تصفیــه و بازیافــت جهت اســتفاده 
مجــدد، خطــوط انتقــال و توزیــع نیــرو، خطــوط انتقــال و توزیــع 
سیســتم های ارتباطاتــی، راه هــا و معابــر و پل هــا، خطــوط انتقــال 
و توزیــع گازرســانی و یــا انــرژی ســوخت، جمــع آوری و بازیافــت 
پســماند، شــبکه حمل و نقــل، تولیــد و توزیــع غــذای مــورد نیــاز 
شــهروندان، و ســایر ســاختمان ها و تاسیســات عمومــی شــهری 
ــتاب  ــك ش ــا ریس ــهری ب ــاخت های ش ــای زیرس ــت. دارایی ه اس
ــات و  ــودن خدم ــه ب ــا کهن ــود و ی ــت شــهری، کمب رشــد جمعی
ــز  ــیل و نی ــا س ــه ی ــد زلزل ــی مانن ــوادث طبیع ــاخت ها، ح زیرس
ــبز  ــای س ــوده، فض ــوای آل ــب )ه ــب نامناس ــت اغل ــط زیس محی
ناکافــی و...( مواجــه هســتند. درحالی کــه زیرســاخت های مذکــور 
ــا فضــای عمومــی محــدود در مناطــق  ــی از سیســتم های ب جزی
ــژه در چشــم انداز  ــا چالش هــای اساســی به وی شــهری هســتند ب
بلندمــدت مواجــه هســتند کــه الزامــات مدیریتــی بــر دارایی هــای 
مذکــور در کل چرخــه عمــر فنــی بــر اســاس قابلیــت اطمینــان 
ــتمرار  ــان اس ــت اطمین ــرمایه گذاری، قابلی ــب س ــت مناس بازگش
ــه  ــتراتژی های پاســخگو ب ــن اس ــا تبیی ــی ب ــی و ایمن خدمات ده
ــور  ــای مذک ــرویس دهی دارایی ه ــتریان س ــه مش ــهروندانی ک ش
ــروری  ــی ض ــت دارای ــرایط و اهمی ــه ش ــا ماحظ ــتند را ب هس
ــه  ــی باتوج ــت دارای ــه مدیری ــتراتژی های چهارگان ــازد. اس می س
ــت          ــور اس ــداری متص ــرای نگه ــی ب ــت دارای ــرایط و اهمی ــه ش ب
]Schneider و همــکاران، 2006[. پاســخ مناســب و مســتدل 

بــه ســواالت شــهروندان ذینفــع را در اســتراتژی نگهــداری 
ــت  ــك و قابلی ــت ریس ــت مدیری ــرد محوری ــا رویک ــازی ب و بازس
اطمینــان می تــوان یافــت. در ایــن رویکــرد شبیه ســازی دارایــی 
ــتراتژی های  ــی اس ــدت مال ــای بلندم ــی پیامده ــرای پیش بین ب
و  زیرســاخت،  دارایــی  بازســازی  و  نگهــداری،  تعمیــر، 
ممیــزی تجزیــه و تحلیــل بهینــه ضــرورت پیــدا می کنــد. 

مدیریت ریسک منابع آب
ــن آب آشــامیدنی ســهم مهمــی  ــر تامی ــاوه ب ــع آب ع مناب
ــی،  ــوالت غذای ــد محص ــات مانن ــا و خدم ــایر کااله ــه س از عرض
انــرژی، و فرهنگــی را تشــکیل می دهنــد و به نظــر می رســد 

مدیریت مهندسی
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کــه قیمــت آب و به ویــژه آب شــرب نــه تنهــا برمبنــای رضایــت 
ــی  ــزی فضای ــاظ برنامه ری ــا لح ــه ب ــده بلک ــان مصرف کنن ذینفع
ــات  ــداوم اقدام ــهری و ت ــه ای و ش ــی منطق ــعه آت ــدار، توس پای
حفاظتــی منابــع آب می توانــد تعییــن گــردد. بــه عبــارت 
دیگــر، ارزش اقتصــادی آب براســاس تقاضــا، قابلیــت دسترســی 
بــه منابــع، منافــع اجتماعــی و هزینــه اقدامــات حفاظتــی منابــع 
در بلندمــدت مشــخص می گــردد. از ســوی دیگــر منابــع آب در 
ــای  ــی از فعالیت ه ــك ناش ــترده ای از ریس ــف گس ــرض طی مع
ــه و فرســوده و  انســانی، توســعه اجتماعــی، زیرســاخت های کهن
تغییــرات اقلیمــی قــرار دارنــد کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای 
فیزیکــی و مالــی، اولویت بنــدی اقدامــات حفاظــت از منابــع 
آبــی را ضــروری می ســازد. اقدامــات متنــوع و در خــور توجهــی 
انجــام  آب  منابــع  از  محافظــت  و  بهره بــرداری  درخصــوص 
کاســتی های  می رســد  به نظــر  این حــال  بــا  اســت  شــده 
اقدامــات  تصمیــم طرح ریــزی  اتخــاذ  اولویت بنــدی جهــت 
کاهــش ریســك و از ســوی دیگــر فقــدان مبنایــی بــرای انگیــزش 
ــه،  ــر جامع ــی ب ــت و منف ــرات مثب ــه تاثی ــه ب ــا توج ــات ب اقدام
ــورد  ــد در م ــای علمــی و بینــش جدی ــع از حصــول راهکاره مان
نحــوه ارزیابــی بهتــر اولویت بنــدی حفاظــت از منابــع آب و 
ــورهای  ــی کش ــه حت ــت به طوری ک ــوده اس ــرب ب ــژه آب ش به وی
ــز  ــوئد، نی ــد س ــمالی مانن ــای ش ــی آب از اروپ ــع غن دارای مناب
ــد. دانــش و  ــور نموده ان ــه مذک ــات در زمین ــدام بــه تحقیق اق
ــه  ــا تکنیك هــای فنــی جنب ــت ریســك ب ــر تخصصــی مدیری هن
آینده نگــری، پدیــدآوری، ابتــکار و نــوآوری در افزایــش بهــره وری 
ــت محیطی  ــی و زیس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــش هزینه ه و کاه
بــا لحــاظ حقــوق ذینفعــان و بازیگــران به صورتــی پایــدار 
ــرداری  ــاخت، بهره ب ــی، س ــاص در طراح ــت خ ــته و اهمی داش
دارد.                                                                                                                                     آب  منابــع  بخــش  عمرانــی  پروژه هــای  از  حفاظــت  و 
آب خــام از آلترناتیوهــای منابــع آب اعــم از روزمینــی 
برداشــت  یــا  و  رودخانــه  طبیعــی،  دریاچه هــای  )ســدها، 
بــاران( و یــا زیرزمینــی )چاه هــا، چشــمه، قنات هــا، تغذیــه 
مصنوعــی، و زهکش هــای افقــی( برداشــت و تســت شــده و 
درصــورت نیــاز بــه درجــات مــورد لــزوم تصفیــه  شــده و ســپس 
ــاژ( و در  ــتگاه های پمپ ــه و ایس ــال )لول ــوط انتق ــق خط از طری
ــع  ــدگان توزی ــن مصرف کنن ــش بی ــبکه پخ ــط ش ــت توس نهای
می گــردد. آب مصــرف شــده توســط شــبکه فاضــاب جمــع آوری 
بخش هــای  در  و  شــده  تصفیــه  نیــاز،  بــه  بســته  و  شــده 

ــا ســایر بخــش هــا مجــددا مــورد اســتفاده قــرار  کشــاورزی و ی
ــال  ــوط انتق ــا، خط ــه ه ــه خان ــع آب، تصفی ــرد. مناب ــی گی م
ویژگی هــای  بــا  می تواننــد  آب  توزیــع  و  پخــش  شــبکه  و 
ــد:        ــرار گیرن ــایی ق ــورد شناس ــك م ــی ریس ــت ارزیاب ــل جه ذی
ــك، ســازه و بســتر  ــی در ســطوح هیدرولی 1- ریســك ایمن
در خصــوص ســدها و تاسیســات آبگیــر و ســفره های زیرزمینــی.

ســـطوح  در  کیفیــــــــــت  ریســـــــــــك   -2
فیزیکـــی. و  شــــــــــــیمیایی  میکروبیولوژیکــــــــــی، 

ــد و نســبت  ــر قیمــت، رون 3- ریســك اقتصــادی مشــتمل ب
عرضــه و تقاضــا، تکنولوژی هــای جدیــد و دیگر موضوعــات مرتبط.

ــراز  ــر ت ــرات ب ــر تاثی 4- ریســك زیســت محیطی مشــتمل ب
هیدرولوژیکــی آب منطقه و حوزه، ضایعات، آلودگی و اکوسیســتم.

5- ریســك حفاظــت از منابــع آب بــا لحــاظ رفــع مشــکات 
تروریســتی.  حمــات  و  فــوق  چهارگانــه  مــوارد  احتمالــی 
و  عملیاتــی  هزینه هــای  مســتلزم  حفاظتــی  اقدامــات 
ســرمایه گذاری بهینــه بــا لحــاظ بازگشــت اصــل و ســود ســرمایه 
و  متدولوژی هــای آسیب شناســی  اســت.  معقــول  در مدتــی 
ــا ایــده آل نســبی جهــت  تبییــن وضعیــت موجــود در مقایســه ب
ــه  ــخ ب ــش پاس ــتراتژی های رضایت بخ ــه اس ــك، ب ــی ریس ارزیاب
ــاز  ــه ف ــاز ب ــر ف ــی موث ــدی علم ــت اولویت بن ــك و در نهای ریس
ــورت  ــع آب به ص ــی مناب ــات حفاظت ــت اقدام ــری جه تصمیم گی
ــزی  ــت برنامه ری ــی جه ــارب رویکردهای ــد. تج ــدار می انجام پای
فضایــی پایــدار خاقانــه در ســطح بین المللــی موجــود اســت کــه 
ممکــن اســت یــك یــا ترکیبــی از رویکردهــای مذکــور براســاس 
منطــق فــازی به منظــور حصــول اتحــاذ تصمیــم بهینــه بــا توجــه 
بــه محدودیــت منابــع مالــی و فیزیکــی مورد اســتفاده قــرار گیرد.

ــر  ــت در برابـ ــک حفاظـ ــریت ریسـ مدیـــ
ــات حمـ

ــای  ــه راه ه ــور کلی ــت کش ــه حاکمی ــت ک ــر آنس ــرض ب ف
ــوع  ــا پیشــگیری از وق ــدار و ی ــح پای ــراری صل ــرای برق ــه ب ممکن
ــگیرانه  ــات پیش ــا  اقدام ــانده و ی ــور رس ــه ظه ــگ را  به منص جن
در رخــداد حادثــه تروریســتی را به عمــل آورده اســت امــا 
کشــور متخاصــم و یــا تروریســت ها تمایلــی بــر صلــح یــا 
ــاد در جهــت تحمیــل اراده ناموجــه  ــا عن ســازگاری نداشــته و ب
ــد. ــا تروریســتی بنماین ــه حمــات جنگــی و ی ــدام ب ــش اق خوی
حمــات جنگــی و یــا تروریســتی بــا ســاح شــامل: هوایــی 
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)بمبــاران از ارتفــاع بــاال، بمبــاران ســطحی، بمبــاران شــیرجه ای 
ــرک،  ــا متح ــنگین و ی ــه س ــی )توپخان ــی( و زمین ــار هوای و رگب
خرج هــا،  افکن هــا،  شــعله  راکت هــا،  مسلســل ها،  خمپــاره، 
ــا  ــا، بمب ه ــد گلوله ه ــاح ها مانن ــواع س ــا ان ــا و گاز( ب دودزاه
ــت و  ــورد )اصاب ــامل برخ ــاح ها ش ــار س ــت. آث ــا اس و راکت ه
ــای ســمی اســت.  ــق و ایجــاد گازه ــوذ(، انفجــار، ایجــاد حری نف
معمــوالً ســاح های متعــارف آثــار تــوام اصابــت، نفــوذ و انفجــار 
ــش و گازهــای  ــف دارا هســتند و ایجــاد آت ــه درجــات مختل را ب
ــوارد خــاص برخــی ســاح ها  ــوده و در م ــه ب ــری ثانوی ســمی اث
می تواننــد کل آثــار مذکــور را ایجــاد نماینــد. تجــارب نشــان داده 
کــه اثــر اصابــت یا نفــوذ بســتگی بــه پارامترهــای ســرعت حرکت 
مهاجــم )گلولــه و یــا بمــب و یــا راکــت(، فاصلــه مهاجــم، زاویــه 
ــی جســم  ــی و مکانیک ــورد، جــرم مهاجــم و خــواص فیزیک برخ
ــرژی  ــبت ان ــای نس ــه پارامتره ــار ب ــر انفج ــده دارد. اث ــر ش متاث
ویــژه مــاده منفجــره بــه جــرم مــاده مهاجــم، وضعیــت انفجــار و 
نحــوه اســتقرار ســاختمان و یــا فــرد دارد. فازهــای رشــد حریــق 
ــعله وری،  ــدون ش ــردن ب ــوختن و دود ک ــروع س ــد از: ش عبارتن
پیشــروی ســطحی موضعــی بــدون شــعله وری، شــروع شــعله وری 
)افــروزش(، بعــد از افــروزش کــه شــدت حریــق بســتگی بــه بــار 
حریــق و تهویــه دارد، و کاهــش حــرارت تــا خاموش شــدگی بعــد 
ــناریویی  ــه س ــت چ ــه در واقعی ــواد. این ک ــل م ــوختن کام از س
به ویــژه انفجــاری )شــکل 1 پیوســت( و بــا چــه پیامــدی اتفــاق 
ــش  ــه دان ــت و در حیط ــی اس ــی احتمال ــاد موضوع ــد افت خواه
ــی  ــوژی ارزیاب ــرد. متدول ــرار می گی ــك ق ــت ریس ــر مدیری و هن
ریســك RAM-D در تعریــف ریســك حملــه بــه ســاختمان ها 
ــات  ــی در حی ــش مهم ــه نق ــدها ک ــه س ــتحدثات از جمل و مس
اجتماعــی دارنــد بــا تعریــف پتانســیل )انگیزه هــا و منابــع 
ــانی،  ــه )انس ــد حمل ــبه پیام ــه(، محاس ــه مربوط ــی حمل احتمال
ــبه اثربخشــی  ــی، زیســت محیطــی( و محاس اقتصــادی، اجتماع
سیســتم حفاظــت بابــت هر ســناریو، رابطــه 1 را بیان کرده اســت.

) رابطه 1(
)اثربخشی سیستم – 1( × پیامد × احتمال حمله = ریسك

بــا محاســبه احتمــال حملــه و پیامــد هــر ســناریو در 
ــبه اثربخشــی سیســتم حفاظــت،  ــت محاس ــور، جه رابطــه مذک
مباحــث و فرضیــات دینامیــك ســازه ها، تجــارب طراحــی 
ــار  ــازه ها و آم ــواع س ــبه ان ــی و محاس ــول طراح ــی، اص حفاظت
ــد. ماهیــت کلــی تحلیلــی  ــرار گیرن معتبــر می تواننــد مســتند ق

بارهــای دینامیکــی ماننــد ضربــه ای )سینوســی، مســتطیلی 
و مثلثــی(،  طیــف واکنــش )منحنــی ضریــب بزرگنمایــی 
دینامیکــی( و آنالیــز تقریبــی واکنــش نســبت بــه بارهــای 
ــا  ــی ت ــه آزادی و خط ــك درج ــا ی ــتم های ب ــه ای در سیس ضرب
مباحــث پیچیده تــر سیســتم های بــا چنــد درجــه آزادی و 
ــز پیوســته غیرخطــی و روش ســختی مســتقیم  غیرخطــی، و نی
دینامیکــی و آنالیــز انتشــار امــواج را می تــوان در مقــاالت و 
کتــب معتبــر دینامیــك ســازه یافــت. نقــش و مهــارت تخصصــی 
مــورد نیــاز مهندســان محاســب ســازه به طــور پیوســته در حــال 
ــای  ــروش نرم افزاره ــه و ف ــعه تهی ــم توس ــوده و علی رغ ــر ب تغیی
محاســباتی )تحــت الیســنس(، مــوارد پیچیده تــر ماننــد طراحــی 
ســازه بــرای حفاظــت در برابــر ســاح ها )معمــوال غیرهســته ای( 
جســتجو  هوشــمند  مشــتریان  توســط  عملکــرد  براســاس 
ــرد  ــر عملک ــی ب ــی مبتن ــد طراح ــی مانن ــود. رویکردهای می ش
براســاس شناســایی، ارزیابــی و پاســخ بــه ریســك مــاک عمــل 
ــای  ــه زمینه ه ــته ای از کلی ــور فرارش ــه به ط ــرد ک ــرار می گی ق
دانــش تحلیــل ســازه ها، ژئوتکنیــك، ســیاالت، فیزیــك، شــیمی 
ــد.  ــره می جوی ــاله به ــت مس ــل و مدیری ــت ح ــوژی جه و بیول
حمــات جنگــی و یــا تروریســتی شــیمیایی اغلــب بــا 
ــوت  ــا ف ــدید ی ــای ش ــات و بیماری ه ــار صدم ــا آث ــا گازه منش
ــا  انســان ها را داشــته و حمــات تروریســتی بیولوژیکــی اغلــب ب
ــار صدمــات  منشــاء بیماری هــای واگیــردار )اغلــب ویروســی( آث
ــد.  ــان ها را دارن ــروار انس ــوت زنجی ــا ف ــدید ی ــای ش و بیماری ه
ــوارد در  ــن م ــه ای ــه آلترناتیوهــای پاســخ دهی ب شناســایی و ارای
ــرار  ــب ق ــازی و ط ــیمی، داروس ــوژی، ش ــص بیول ــه تخص حیط
بــا  RAM-D می توانــد  ارزیابــی ریســك  دارد. متدولــوژی 
ــه کار رود.  ــی ب ــتی و درمان ــتم بهداش ــی سیس ــبه اثربخش محاس

مدیریت ریسک حفاظت در برابر سیاب
اســت  ممکــن  انســان ها  مســکن  یــا  انســان 
گیــرد: قــرار  ســیاب  نــوع  چهــار  تاثیــر  تحــت 

1- ســیاب محلــی ناشــی از زهکشــی ناکافــی کــه ممکــن 
ــم  ــود، متراک ــداد زهکــش موج ــودن تع ــم ب اســت به صــورت: ک
ــدن  ــدود ش ــری آن، مس ــدم نفوذپذی ــن و ع ــاک زمی ــدن خ ش
ــا زبالــه و ضایعــات پاســتیکی باشــد.  زهکش هــا و حوضچه هــا ب
ــی  ــا زهکش ــاژ ی ــاخت های پمپ ــای زیرس ــی از خرابی های ه برخ
ناحیــه ممکــن اســت منجــر بــه ســیل خســارت بار گــردد.  
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نهرهــای کوچــك  یــا  از رودهــای فصلــی  2- ســیاب 
ــرار دارد.  ــده ق ــاخته ش ــق س ــا در مناط ــز آن ه ــوزه آبری ــه ح ک
مــواردی ماننــد افزایــش ارتفــاع آب بــا ســرعت بــاال در رودهــای 
ــار  ــای کوچــك از کن ــور نهره ــای کوچــك، عب ــا نهره ــی ی فصل
افزایــش ســریع جریــان  معابــر کوچــك،  یــا  و  خیابان هــا 
ــهری و  ــق ش ــر در مناط ــر تغیی ــال در اث ــت کان ــش از ظرفی بی
ــع  ــدن مقط ــر ش ــان و کوچکت ــبب جری ــای مس ــدت طوفان ه ش
اســت.  ممکــن  ضایعــات  و  زباله هــا  توســط  کانــال  موثــر 
3- ســیاب از رودخانه هــای اصلــی کــه شــهرک ها و شــهرها 
ــرات  ــد: تغیی ــف مانن ــل مختل ــت. عوام ــده اس ــاخته ش در آن س
کاربــری اراضــی و کارهــای مهندســی در باالدســت، خاکریزهــا یــا 
بندهــای نهرهــای طبیعــی در امتــداد رودخانــه جهــت محافظــت 
ــیاب  ــهر در س ــعه ش ــد، توس ــور می کن ــه از آن عب ــهری ک ش
ــا نفــوذ آب  ــا بندهــا کــه ب دشــت، افزایــش ارتفــاع خاکریزهــا ی
ــن  ــر ای ــد ب ــات، می توانن ــرف ارتفاع ــند، و ذوب ب ــه می باش مواج
ــای  ــی و کاره ــری اراض ــرات کارب ــند. تغیی ــر باش ــیاب موث س
ــان  ــر جری ــت، تغیی ــد در باالدس ــد س ــد مانن ــی می توانن مهندس
ــط  ــوبات توس ــن رس ــه دام انداخت ــدها، ب ــط س ــه توس رودخان
ــد، آزاد  ــرداری از س ــا بهره ب ــان ب ــدن جری ــر ش ــدها، منظم ت س
ــاد در  ــان زی ــد و جری ــده در س ــره ش ــی آب ذخی ــدن ناگهان ش
ــی  ــای طبیع ــای نهره ــا بنده ــا ی ــند. خاکریزه ــت باش پایین دس
ــور  ــه جهــت محافظــت شــهری کــه از آن عب ــداد رودخان در امت
می کنــد ممکــن اســت بــا عبــور جریــان باالتــر از ظرفیــت کانــال 
و روگــذری جریــان از بنــد یــا خاکریــز موجــب شکســت خاکریــز 
شــوند و آب به شــدت بــه مســکن انســان ها جــاری شــود. 
ــدن  ــر ســیاب مان توســعه شــهر در ســیاب دشــت موجــب زی
ــا  ــا بنده ــا ی ــاع خاکریزه ــش ارتف ــردد. افزای ــمت ها می گ آن قس
ــای  ــروز پدیده ه ــب ب ــند موج ــه می باش ــوذ آب مواج ــا نف ــه ب ک
ــا بنــد و ســیل ویرانگــر  ــز ی ــا پایپینــگ و انهــدام خاکری ــاه ی روب
ــد تلفــات شــدید  گــردد. ســیاب از رودخانه هــای اصلــی می توان
و توقــف فعالیت هــای اقتصــادی چنــد روز تــا چنــد هفتــه بســته 
ــد.  ــته باش ــهر داش ــی از ش ــطح بزرگ ــه در س ــدازه رودخان ــه ان ب
و  جــزر  از  ترکیبــی  یــا  دریــا  از  ســاحلی  ســیاب   -4
ــکی. ــل خش ــه از داخ ــاالی رودخان ــان ب ــاد و جری ــای زی مده
ــه  ــه ک ــیل فاجع ــل پتانس ــق عل ــایی و درک دقی ــا شناس ب
ــك  ــر در ریس ــیب پذیری عناص ــی و آس ــرات طبیع ــامل خط ش
ــیاب  ــك س ــی ریس ــت، ارزیاب ــا اس ــان ها و دارایی ه ــامل انس ش

ــوده و  ــروژه ب ــزی پ ــرای برنامه ری ــزاری ب ــه اب شــروع می شــود ک
ــن  ــای ممک ــه از گزینه ه ــاب بهین ــرای انتخ ــات الزم را ب اطاع
به دســت می دهــد. اولیــن گام در ارزیابــی ریســك ســیاب 
طراحــی نقشــه های خطــر اســت. ســپس فرآینــد تحلیــل بــرای 
ــش  ــرای کاه ــازه ای ب ــا غیرس ــازه ای ی ــای س ــك از گزینه ه هری
خســارت بایــد تکــرار شــود. راه حل هــای فنــی مناســب معمــوالً 
ــان )ســیاب(  ــق هماهنگ ســازی پروژه هــای تخلیــه طوف از طری
ــا  ــتایی ب ــهری و روس ــی ش ــان در نواح ــم جری ــهری، تنظی ش
ــیل  ــرح س ــتر از ط ــور بیش ــرای عب ــه ب ــی ک ــا و کانال های پل ه
ــهری  ــتایی و ش ــی روس ــت از نواح ــت، حفاظ ــده اس ــی ش طراح
ــد  ــازه هایی مانن ــد. س ــرار می ده ــر ق ــه مدنظ ــور یکپارچ را به ط
مخــازن و دایك هــا گزینه هــای فنــی معمــول هســتند امــا 
ــا  ــس و پولدره ــای بای پ ــد کانال ه ــازگار مانن ــات س ــایر امکان س
ــن  ــك همچنی ــی ریس ــد. ارزیاب ــود دارن ــز وج ــه نی در رودخان
ــا  ــه ب ــز در مواجه ــدام ج ــدادن اق ــام ن ــای انج ــامل گزینه ه ش
ــرای  ــاش ب ــال آماده ب ــی در ح ــه زندگ ــت ک ــز هس ــیاب نی س
ــا  ــی ی ــل فن ــه راه ح ــك ب ــی ریس ــد ارزیاب ــت. رون ــیاب اس س
غیرفنــی درنظــر گرفتــه شــده بســتگی دارد و بنابرایــن مراحــل 
نمی باشــند.  مســتقل  و  وابســته اند  به هــم  ریســك  کاهــش 
ــد  ــرات جدی ــی، خط ــا غیرفن ــی ی ــای فن ــی راه حل ه ــا ارزیاب ب
شناســایی می گردنــد و اســاس تصمیــم بــا ایــن تحلیــل توســعه 
ــه  ــت ک ــك اس ــا، ریس ــك از تحلیل ه ــر ی ــی ه ــد. خروج می یاب
:)Plate 2002( به شــرح رابطــه 2  زیــر محاســبه می گــردد

 s ــار ــبب ب ــداد مس ــی روی ــدار بزرگ ــد، x مق ــع پیام ــه K تاب ک
)به طــور  تصمیمــات  بــردار   D ســیل(،  آب  ســطح  )ماننــد 
ــع دانســیته  ــه(، و fx تاب ــول رودخان ــك در ط ــاع دای ــال ارتف مث
ــت  ــداد x اس ــی از روی ــاالنه( ناش ــوالً س ــد )معم ــال پیام احتم
انتظــار  مــورد  ارزش  یــا  مقــدار   2 رابطــه  به طوری کــه 
پیامدهــای K اســت. پیامــد K هــر رویــداد x را معمــوالً 
 .)Plate 2002( ــد ــرار می ده ــر ق ــورد تاثی ــوب م به طــور نامطل
ــل  ــه راه ح ــتگی ب ــو بس ــر آلترناتی ــری ه ــم به کارگی تصمی
بهینــه بــا رویکــرد نحــوه بهینه ســازی تابــع هزینــه دارد. 
ــری  ــرای تصمیم گی ــری ب ــده دیگ ــل قانع کنن ممکــن اســت دالی
ــر  ــی اگ ــد حت ــته باش ــود داش ــاص وج ــن خ ــورد جایگزی در م
ایــن  از  یکــی   .)Plate  2002( نباشــد  به صرفــه  مقــرون 
ــان  ــی انس ــن زندگ ــن رفت ــار از بی ــت انتظ ــن اس ــل ممک دالی
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کشته شــدگان  تعــداد   K خطــر،  ایــن  بــرای  کــه  باشــد 
  .)Plate  2002( اســت   x رویــداد  وقــوع  هنــگام  در 
ــم  ــل مه ــهر دو عام ــت ش ــر وضعی ــی و تغیی ــر اقلیم تغیی
موثــر بــر پیامــد ســیاب هســتند )Woodward ،2014 و 
ــر در ســطوح  ــت تغیی ــه عل ــت شــهر ب ــر وضعی همــکاران(. تغیی
زمیــن شــهری و مســیرهای خــروج آب در نتیجــه فعالیت هایــی 
ماننــد ســاخت و ســاز، روســازی غیرقابــل نفــوذ معابــر، متراکــم 
شــدن خــاک و انهــدام پوشــش گیــاه ســطحی موضوعیــت یافتــه 
کــه موجــب انســداد زهکش هــا و انحــراف جریان هــای طبیعــی 
می شــود. تغییــر اقلیمــی موجــب تغییــر الگــوی بارندگــی 
ــان دارد و  ــدت طوف ــس و ش ــش فرکان ــه افزای ــل ب ــت و تمای اس
ــد  ــان آب ســطحی و پیام ــوع جری ــر شــدت وق ــر ب موجــب تاثی
از طوالنــی شــدن  ناشــی  از ســیل ها  بعضــی  آن می شــود. 
ــه برخــی  ــی ک ــه اســت در حال ــك منطق ــدید در ی ــی ش بارندگ
دیگــر از نظــر زمــان کوتاه تــر و در اصــل محلــی هســتند )2000 
ــیری  ــق گرمس ــتر مناط ــکاران(. در بیش Droegemeier ,و هم

ــع  ــر مرب ــر از 10 کیلومت ــی کمت ــی محل ــای باران ــب طوفان ه اغل
ــر  ــا کمت ــاه مــدت یك ســاعته و ی را می پوشــانند و شــدید و کوت
ــط  ــور متوس ــه به ط ــرق ک ــان رعدو ب ــدیدترین طوف ــتند. ش هس
هــر دو ســال یکبــار می توانــد اتفــاق افتــد 90 میلــی متــر بــارش 
ــل  ــت عوام ــه عل ــوده اســت. تشــدید مشــکل ب ــه ب ــا 30 دقیق ت
انســانی به ویــژه رشــد شــهری، اشــغال ســیاب دشــت ها، 
نگهــداری کانال هــای زهکــش، عــدم توجــه جــدی بــه مدیریــت 
پســماند و نیــز عــدم تمایــل حاکمیــت بــرای مشــارکت در 
ــی اســت. ــاط جمعیت ــن سیســتم زهکشــی یکپارچــه در نق تامی
ممکــن اســت خطــرات مرتبــط بــا ســیل را بــه ســه ســطح 

زیــر تقســیم نمــود:
1- تماس با آب.

ــون  ــواردی چ ــامل م ــیل ش ــدن س ــاری ش ــت ج ــه عل 2- ب
ــرات ســامتی، قحطــی، و بیماری هــا. ــات، تاثی اختــال در خدم

3- تغییر در موقعیت کانال های رودخانه.
درصورتــی کــه تحلیلــی از وضعیــت موجــود نشــان دهــد کــه 
ــدام الزم  ــا اق ــد تنه ــرآورده می کن ــداف را ب ــود اه ــرایط موج ش
ــای  ــا تجاوزه ــات ی ــوذ مطالب ــری از نف ــظ سیســتم و جلوگی حف
ــه در  ــد ک ــر ده ــت را تغیی ــد وضعی ــه می توان ــت ک ــی اس خارج
ــرای ســکونت در دشــت ســیابی  ــی ب ــع قانون ــع ایجــاد موان واق
ــد  ــد بای ــرآورده نکن ــدف را ب ــود، ه ــت موج ــر وضعی ــت. اگ اس

فرآینــدی بــرای بهبــود اوضــاع آغــاز شــود کــه در مرحلــه بعــد 
ــن  ــن ممک ــای جایگزی ــب ترین برنامه ه ــن مناس ــه یافت ــر ب منج
ــرآورده کنــد )2002  گــردد و حمایــت سیاســی از تصمیــم را ب
ــه  ــیدن ب ــم، رس ــوار تصمی ــت دش ــه ماهی ــه ب ــا توج Plate(.  ب

ــیاب  ــت از س ــطح حمای ــورد س ــان در م ــی ذینفع ــق جمع تواف
ــا 1000  ــاله ی ــا 50 س ــاله ی ــد 100 س ــاز، مانن ــورد نی ــرح م ط
ســاله )آمــار قابــل توجهــی از 1000 ســاله وجــود نــدارد(، 
ــتفاده از آن  ــا اس ــه ب ــن روشــی ک ــه اســت و بنابرای ــل توصی قاب
ســطح تعییــن می شــود بخشــی از فرآینــد تصمیم گیــری اســت 
ــد  ــته باش ــود داش ــت وج ــن اس ــواردی ممک )Plate 2002(. م
ــرآورده  ــی، ب ــا سیاس ــی ی ــی، اجتماع ــای مال ــه محدودیت ه ک
ــورت  ــه در این ص ــد ک ــن کن ــرایط را غیرممک ــه ش ــردن هم ک
الزم اســت اهــداف را جهــت انطبــاق بیشــتر بــا وضعیــت فعلــی  
ــی  ــه یک ــر داد )Plate 2002(  به طوری ک ــت تغیی ــور موق به ط
ــف و  ــت تضعی ــظ طبیع ــا حف ــیل و ی ــت از س ــداف حفاظ از  اه
ــت از  ــروژه حفاظ ــر پ ــه آخ ــوند. در مرحل ــته ش ــار گذاش ــا کن ی
ــه اجــرا می رســد. در  ــه مرحل ــن انتخــاب شــده ب ســیل جایگزی
ــزی  ــاز از برنامه ری ــیل، ف ــر س ــدد خط ــی مج ــه ارزیاب ــخ ب پاس
ــا فاجعــه ســیل شــروع  ــه ب ــرای ارتقــای سیســتم مقابل ــروژه ب پ
می شــود. کارشناســان درگیــر بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه 
از بهتریــن روش هــای موجــود بــرای کاهــش خســارت ناشــی از 
ســیل اســتفاده می شــود . )Plate 2002(. ذخیره ســازی آب 
ــت  ــی اس ــز از اهداف ــك نی ــم آب و خش ــع ک ــیاب در جوام س
کــه مــازم بــا حــل مســایل رســوبات، پاتوژن هــا )ویــروس، و یــا 
باکتــری مســبب بیمــاری(، و فلــزات ســنگین در تصفیــه اســت. 

 
نتیجــه

بیــان ســاده و صریــح فنــی صــورت مســاله اولیــن و 
مهم تریــن گام در حــل مســاله اســت )رضاییــان(. در ایــن 
ــردی  ــه اختصــار تعاریــف، مفاهیــم و اهمیت هــای کارب نوشــته ب
ــرای مســایل اساســی  ــت ریســك ب ــی و مدیری شناســایی، ارزیاب
ــده  ــان ش ــفی بی ــال فلس ــن ح ــاده و در عی ــور س ــه  به ط جامع
ــز  ــان هدف گــذاری شــده و ســطوح آن نی اســت. قابلیــت اطمین
به طــور خاصــه گــردآوری و بیــان  شــده اســت. مــوارد کاربــردی 
ــا توضیــح جزییــات در زمینه هــای طراحــی،  مدیریــت ریســك ب
نگهــداری، تعمیــرات و جایگزینــی ســازه ها و ســاختمان ها، 
ــهری،  ــای ش ــت دارایی ه ــا، مدیری ــق، نیروگاه ه ــرداری عمی گودب

مدیریت مهندسی
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منابــع آب، حفاظــت در برابــر حمــات، و حفاظــت در برابر ســیل 
ــده اند.  ــان ش ــتند بی ــع هس ــی جوام ــای اساس ــه از چالش ه ک

تذکر و سپاسگذاری
ــوی  ــت معن ــمول مالکی ــر مش ــن اث ــن ای ــات و مت محتوی
ــادی  ــرداری م ــره ب ــه، به ــش، عرض ــر، پخ ــاری نش ــق انحص )ح

ــش  ــر و پخ ــار نش ــك ب ــوز ی ــه مج ــت ک ــف اس ــوی( مول و معن
آبادگــران  پیــام  فصلنامــه  بــه   1398 ســال  زمســتان  در 
خــود  ســپاس  مراتــب  مولــف  می شــود.  داده  آذربایجــان 
عمرانــی  پیمانــکاران  انجمــن  محتــرم  هیئت مدیــره  بــه  را 
و  انتشــارات  محتــرم  کمیســیون  آذربایجان شــرقی،  اســتان 
مدیــر مســئول محتــرم نشــریه بابــت نشــر ابــراز مــی دارد.

مدیریت مهندسی
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شکل 1: انواعی از سناریوهای وقوع انفجار در رابطه با وضعیت استقرار
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مقدمه
معامــات واگــذاری اجــرای طرح هــای عمرانــی بخــش 
حاکمیتــی دولتــی و یــا عمومــی بــه پیمانــکاری عمرانــی بخــش 
ــوده  ــی ب ــوال عموم ــوق و ام ــم در حق ــایل مه ــی از مس خصوص
ــه  ــران معامل ــام دیگ ــه ن ــران و ب ــال دیگ ــا م ــه ب ــردی ک ــرا ف زی
ــان  ــر مصلحــت صاحب ــرد ب ــع آن ف ــح مناف ــال ترجی ــد احتم کن
طرح هــای  اجــرای  واگــذاری  معامــات  دارد.  وجــود  مــال 
عمرانــی بخــش حاکمیتــی دولتــی و یــا عمومــی در طــول 
بــا آیین نامه هــای اجرایــی و دســتورالعمل های قــوه  زمــان 
ــه وزرا و  ــع مداخل ــون من ــی، قان ــون اساس ــاس قان ــه براس مجری
ــات و داوری  ــت در معام ــان دول ــس و کارکن ــدگان مجل نماین
دعــاوی دولتــی و کشــوری )مصــوب 1337/10/22(، قانــون 

ــون  ــوب 1372/09/07(، قان ــات اداری )مص ــه تخلف ــیدگی ب رس
مدنــی )مــواد 307 لغایــت 337(، قانــون برنامه و بودجــه )مصــوب 
1351/12/15(، مــواد 1 و 11 قانــون مســئولیت مدنــی )مصــوب 
ــا  ــده ت ــدام می ش ــامی اق ــازات اس ــون مج 1339/02/07(، و قان
اینکــه بــه مــرور زمــان بــا درک مســایل گوناگــون و عــدم تــوازن 
ــن  ــه تدوی ــدام ب ــوع، اق ــدن موض ــی ش ــا و رقابت ــه و تقاض عرض
ــوب 1383/11/03  ــات مص ــزاری مناقص ــون برگ ــب قان و تصوی
در  مناقصــات  برگــزاری  مراحــل  و  روش  تعییــن  به منظــور 
تکمیــل قوانیــن و نســخ قوانیــن و مقــررات مغایــر قبلــی گردیــد. 
مدیریتــی،  ســطوح  و  جغرافیایــی  گســتردگی  بــه  با توجــه 
ــی  ــران دولت ــتخدمین و مدی ــایق مس ــا و س ــاوت دیدگاه ه تف
ــاذ  ــار اتخ ــل و اختی ــخیص آزادی عم ــار تش ــی در معی و عموم

اقتصادی و اجتماعی

آسیب شناسی برگزاری مناقصات طرح های عمرانی
شناسایی اقدامات نامطلوب و راهکارهای پیشگیری جهت ضمانت اجرای قانون )تحقیق(

جواد تقی پور انوری

رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی
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تصمیــم  ایشــان در رونــد اداری انتخــاب پیمانــکار عمرانــی کــه 
در مــوارد و شــرایطی ایــرادات اساســی بــر آن هــا ممکــن اســت 
وارد باشــد]1و 2[ احتمــال وقــوع مســایل نامطلــوب و در مــواردی 
تــوام بــا تخلفــات اداری و حتــی مجرمانــه در برگــزاری مناقصــه 
ممکــن بــوده و مطالعــه آسیب شناســی برگــزاری مناقصــه 
ــیدگی  ــت رس ــنامه هیئ ــون اساس ــد. قان ــر می نمای اجتناب ناپذی
ــیدگی  ــور رس ــات به منظ ــزاری مناقص ــون برگ ــکایات قان ــه ش ب
ــرا  ــوص اج ــزار درخص ــر و مناقصه گ ــن مناقصه گ ــاوی بی ــه دع ب
ــاً  ــه صرف ــزاری مناقصــات ک ــون برگ ــواد قان ــك از م نشــدن هری
مربــوط بــه تعییــن روش و مراحــل برگــزاری مناقصــات اســت در 
تاریــخ 1388/12/16 بــه تاییــد شــورای نگهبــان رســیده اســت. 
ــی و  ــرح عمران ــی ط ــف و مبان ــدا تعاری ــق ابت ــن تحقی در ای
الزامــات اداری قبــل از انعقــاد پیمــان مــورد ماحظــه و بررســی 
ــج برخــی نظــرات  ــرار گرفتــه اســت. ســپس مفروضــات و نتای ق
ــا  ــط ب ــی مرتب ــه قضای ــی و روی ــده قبل ــر ش ــات منتش و مطالع
ــت  ــی جه ــای عمران ــات طرح ه ــزاری مناقص ــی برگ آسیب شناس
توســعه مبانــی گــردآوری و ارایــه شــده اســت. توســعه شــناخت 
و  حقوقــی  رویکــرد  بــا  مناقصــات  برگــزاری  آســیب پذیری 
از  برخــی  نظرســنجی حضــوری شــفاهی  براســاس  عملــی 
ــز  ــتان آذربایجان شــرقی در فصــول پایی ــی اس ــکاران عمران پیمان
ــده  ــارات به عمل آم ــدی اظه ــال 1398 و جمع بن ــتان س و زمس
بــه نــوزده )19( مــورد ارایــه شــده اســت. تعــداد یــازده راهــکار 
ــت  ــات جه ــزاری مناقص ــکات برگ ــیب و مش ــگیری از آس پیش
ــت. ــده اس ــنهاد ش ــدی و پیش ــون جمع بن ــرای قان ــت اج ضمان

طرح عمرانی و الزامات قبل از انعقاد پیمان 
قانــون برنامه و بودجــه، طــرح عمرانــی را  مجموعــه عملیــات 
و خدمــات مشــخصی تعریــف کــرده اســت کــه براســاس 
ــط  ــی توس ــا اجتماع ــادی ی ــی و اقتص ــی فن ــات توجیه مطالع
ــرای  ــار معیــن ب ــا اعتب ــی طــی مــدت معیــن و ب دســتگاه اجرای
ــه  ــی پنجســاله ب ــه هدف هــای برنامــه عمران تحقــق بخشــیدن ب
صــورت ســرمایه گذاری ثابــت شــامل هزینه هــای غیرثابــت 
وابســته در دوره مطالعــه و اجــرا و یــا مطالعــات اجــرا می گــردد 
و تمــام یــا قســمتی از هزینه هــای اجــرای آن از محــل اعتبــارات 
ــور  ــر آن به ط ــاوه ب ــود]3[. ع ــن می ش ــی تامی ــای عمران طرح ه
کلــی معامــات واگــذاری طــرح، ســاخت، نگهــداری، تعمیــرات 
و بهره بــرداری از زیرســاخت عمومــی بــه بخــش خصوصــی 

پیمانــکار نیــز از مســایل حقــوق عمومــی اســت. حقــوق و 
منفعــت عمومــی ایجــاب می کنــد کــه واگــذاری معامــات 
ــی  ــوال عموم ــرداری ام ــرات و بهره ب ــداری، تعمی ــاخت، نگه س
ــزاری  ــه در برگ ــی مجرمان ــات اداری و حت ــاب از تخلف ــا اجتن ب
ــی  مناقصــه و به صــورت رقابتــی باشــد. اجــرای طرح هــای عمران
توســط پیمانــکاران عمرانــی بــا خریــد و به کارگیــری مــواد خــام 
و یــا مصالــح فرآوری شــده، نیــروی انســانی، ماشــین آالت، پــول، 
ــبتاً  ــا  نس ــی ی ــد  تخصص ــا کار و تولی ــوژی ب ــت و تکنول مدیری
ــا  ــك عمومــی ب ــع در مل ــت واق تخصصــی در کارگاه هــای غیرثاب
ــز  ــواردی نی ــرد. در م ــام می گی ــان انج ــا پیم ــرارداد و ی ــد ق عق
خریــد و به کارگیــری مــواد خــام و یــا مصالــح فــرآوری شــده را 
کارفرمــای حاکمیتــی یــا عمومــی بــه عهــده مــی گیــرد و باقــی 
ــت  ــن اس ــن ممک ــد. همچنی ــام می ده ــکار انج ــد را پیمان فرآین
ــه  ــود ک ــته ش ــکار گذاش ــده پیمان ــرای کار به عه ــت اج مدیری
مــورد اول جنبــه تولیــد و دو مــورد بعــدی جنبــه خدمــات دارنــد.
اقدامــات قبــل از انعقــاد قــرارداد یــا پیمــان طــرح عمرانــی 
در تحقــق صحــت معاملــه بخــش حاکمیتــی دولتــی و یــا 
ــا توجــه بــه  ــا بخــش خصــوص واقعــی کــه همــواره ب عمومــی ب
عــدم تــوازن عرضــه و تقاضــا، فرآینــدی رقابتــی بــر آن متصــور 
بــوده عــاوه بــر تحقــق شــرایط عــام ماننــد ظهــور اراده باطنــی 
ــاب  ــه ایج ــام ب ــیله اع ــه  به وس ــا ک ــد و رض ــر قص ــتمل ب مش
ــل می شــود]4و5و6[  ــد تبدی ــه عق ــول ایجــاب ب ــا قب ــل و ب تبدی
پاســخگویی مســتدل بــه ذینفعــان )احــدی از پیمانــکاران و نیــز 
شــهروندان( در بــاب تحقــق صحــت فرآینــد رقابتــی و پیشــگیری 
ــب  ــه از جان ــواردی مجرمان ــوب و در م ــات نامطل ــوع اقدام از وق
ــی  ــای دولت ــاغل بخش ه ــتخدمین ش ــا مس ــران و ی ــی مدی برخ
و یــا عمومــی در برگــزاری مناقصــه را مهــم نمــوده اســت. 
ــه و اجــرای  ــون برنامه و بودجــه مســئولیت تهی ــاده 21 قان م
ــرارداده  ــی ق ــتگاه های اجرای ــده دس ــی را به عه ــای عمران طرح ه
ــدی  ــت و طبقه بن ــخیص صاحی ــور تش ــون مذک ــاده22 قان و م
آیین نامــه  براســاس  را  پیمانــکاران  و  مشــاور  مهندســین 
برنامه و بودجــه  ســازمان  به عهــده  وزیــران  هیئــت  مصــوب 
ــکاران و  ــاور و پیمان ــین مش ــه مهندس ــاع کار ب ــرار داده و ارج ق
روش تعییــن برنــده مناقصــه را براســاس آیین نامــه مصــوب 
هیئــت وزیــران به عهــده دســتگاه اجرایــی قــرارداده اســت. 
برنامه و بودجــه  قانــون مذکــور، ســازمان  مــاده 23  مطابــق 
بــرای تعییــن معیارهــا و اســتانداردها و همچنیــن اصــول 
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ــای  ــه طرح ه ــوط ب ــای مرب ــی قرارداده ــرایط عموم ــی و ش کل
ــران،  ــی آیین نامــه ای تهیــه و پــس از تصویــب هیئــت وزی عمران
اجرایــی  دســتگاه های  بــه  الزم  دســتورالعمل  آن،  براســاس 
ــت  ــه رعای ــف ب ــی موظ ــتگاه های اجرای ــد و دس ــاغ می نمای اب
ــای  ــی قرارداده ــرایط عموم ــکل و ش ــرم و ش ــند. ف آن می باش
بــه مــاده 23  اســتناد  بــا  پیمانــکاری طرح هــای عمرانــی 
ــاده  ــی م ــه اجرای ــه آیین نام ــس از تهی ــه پ ــون برنامه و بودج قان
ــب  ــه و تصوی ــازمان برنامه و بودج ــط س ــور توس ــون مذک 23 قان
ــا بخشــنامه از طــرف  ــران به صــورت دســتورالعمل ی ــت وزی هیئ
ــتگاه های  ــه دس ــت، ب ــت دول ــا هیئ ــه ی ــازمان برنامه و بودج س
ــه  ــردد ک ــاغ می گ ــکاران اب ــی، مهندســان مشــاور و پیمان اجرای
آخریــن آن، بخشــنامه شــماره 54/842-102/1088 مــورخ 
ــی  ــه، شــرایط عموم ــاغ موافقتنام 1378/3/3 تحــت موضــوع اب
و شــرایط خصوصــی پیمان هــا و مقــررات آن هــا می باشــد.

طبــق مــاده 3 قانــون برنامه و بودجــه، مصوبــات شــورای 
ــق  ــت. مطاب ــی الزم االجراس ــتگاه های اجرای ــرای دس ــاد ب اقتص
بنــد 6 تصویب نامــه شــماره 792/م/34 مــورخ 1363/08/15 
ــد  ــل از عق ــد قب ــی مکلفن ــتگاههای اجرای ــاد، دس ــورای اقتص ش
قــرارداد طرح هــای عمرانــی، مطالعــات فنــی و اقتصــادی را 
ــح و  ــل و صحی ــات کام ــا جزیی ــی ب ــه های اجرای ــام و نقش انج
بــرآورد دقیــق مصالــح مــورد نیــاز را تهیــه نماینــد. مطابــق بنــد 
7 تصویب نامــه شــماره 792/م/34 مــورخ 1363/08/15 شــورای 
ــرارداد،  ــد ق ــل از عق ــد قب ــی مکلفن ــتگاه های اجرای اقتصــاد، دس
براســاس لیســت مصالــح مــورد نیــاز بــرآورد شــده و باتوجــه بــه 
ســوابق و تجربیــات موجــود و مقــدار مصالح دریافتــی از واحدهای 
تولیــد مصالــح کشــور در ســال قبــل و باتوجــه بــه حجــم کار در 
دســت اجــرای خــود، بررســی های الزم را انجــام داده و نســبت 
ــاز طــرح  ــورد نی ــح م ــن مصال ــرای تامی ــان ب ــه حصــول اطمین ب
ــان  ــن اطمین ــه ای ــد و درصورتی ک ــدام نماین ــرارداد اق ــورد ق م
حاصــل نشــود، از عقــد قــرارداد خــودداری نماینــد. مطابــق بنــد 
8 تصویب نامــه شــماره 792/م/34 مــورخ 1363/08/15 شــورای 
ــرارداد،  ــد ق ــل از عق ــد قب ــی مکلفن ــتگاه های اجرای اقتصــاد، دس
ــرای  ــل اج ــن مح ــردن زمی ــخص ک ــرای مش ــات الزم ب مطالع
ــف  ــن تکلی ــه تعیی ــوط ب ــدارک مرب ــل آورده و م ــرح را به عم ط
زمیــن را تهیــه و اخــذ نمــوده و جــزو مــدارک مناقصــه توســط 
مشــاور ارایــه گــردد. ایــن مــدارک در مــورد طرح هــای عمرانــی 
متمرکــز، اســنادی هســتند کــه نشــان دهنــده تعییــن تکلیــف 

ــك  ــرای تمل ــی الزم ب ــای قانون ــذ مجوزه ــن و اخ ــی زمی قطع
ــی و  ــر مشــخصات جغرافیای ــا ذک ــی ب آن توســط دســتگاه اجرای
ــی ای  ــای عمران ــورد طرح ه ــد و در م ــن باش ــاد زمی ــل و ابع مح
کــه در طــول مســیر اجــرا می گردنــد، از قبیــل راه، کانــال 
ــق  ــل و دقی ــه های کام ــل نقش ــرو، ... حداق ــال نی ــط انتق آب، خ
ــد 11  ــق بن ــد. مطاب ــه شــده باش ــتر مســیر بایســتی تهی کادآس
ــورای  ــورخ 1363/08/15 ش ــماره 792/م/34 م ــه ش تصویب نام
ــا  ــل از شــروع کار ب ــرای حــل مســاله آزمایشــگاه، قب اقتصــاد، ب
ــن محــل اجــرای کار و  ــوع و کیفیــت کار و همچنی ــه ن توجــه ب
امکانــات موجــود، لــزوم یــا عــدم لــزوم وجــود آزمایشــگاه بــرای 
ــود و  ــام ش ــی اع ــتگاه اجرای ــرف دس ــرح از ط ــن ط ــرای ای اج
درصــورت ضــرورت اســتفاده از آزمایشــگاه، چگونگــی اســتقرار و 
ــات مــورد نیــاز، طبــق موافقت نامــه ای  انجــام آزمایشــات و امکان
ــا آزمایشــگاه مربوطــه مســجل شــود. در هرحــال برگــه اعــام  ب
ــه  ــن موافقت نام ــگاه و همچنی ــه آزمایش ــاز ب ــدم نی ــا ع ــاز ی نی
ــد.      ــد باش ــه بای ــناد مناقص ــزو اس ــگاه ج ــا آزمایش ــی ب تنظیم
قانــون برگــزاری مناقصــات کــه به منظــور ســازماندهی 
و برگــزاری مناقصــات در تاریــخ 1383/11/03 بــه تصویــب 
ــف  ــد ال ــت )بن ــیده اس ــام رس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
مــاده 1(، قــوای ســه گانه اعــم از وزارتخانه هــا، ســازمان ها و 
ــته  ــی وابس ــات انتفاع ــی، موسس ــرکت های دولت ــات و ش موسس
ــه دولــت، بانك هــا و موسســات اعتبــاری دولتــی، شــرکت های  ب
ــی )در  ــی غیردولت ــای عموم ــات و نهاده ــی، موسس ــه دولت بیم
اســتفاده می نماینــد(،  بودجــه کل کشــور  از  مــواردی کــه 
ــای  ــا و نهاده ــهرداری ها(، بنیاده ــد ش ــی )مانن ــات عموم موسس
ــون اساســی و دســتگاه ها  انقــاب اســامی، شــورای نگهبــان قان
ــا  ــر ی ــتلزم ذک ــا مس ــر آن ه ــون ب ــمول قان ــه ش ــی ک و واحدهای
تصریــح نــام اســت اعــم از اینکــه قانــون خــاص خــود را 
ــر  ــد نظی ــت نماین ــام تبعی ــررات ع ــن و مق ــا از قوانی ــته و ی داش
ــرکت  ــران،  ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاورزی، ش ــاد کش وزارت جه
ــران،   ــیمی ای ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــران،  ش ــی گاز ای مل
ــادر  ــازمان بن ــران،  س ــع ای ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس س
و  کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران، ســازمان توســعه 
ــدا  ــازمان ص ــران، س ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع و نوس
و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران و شــرکت های تابعــه 
ــررات  ــه، مق ــزاری مناقص ــه در برگ ــرده ک ــف ک ــا را موظ آن ه
ــاده 1(.   ــون برگــزاری مناقصــات را رعایــت کننــد )بنــد ب م قان
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ــده  ــام ش ــی انج ــات قبل ــا و مطالع رویکرده
مرتبــط بــا عنــوان آسیب شناســی برگــزاری 

ــا  ــج آن ه ــات و نتای مناقص
آســیب در معانــی عیــب، نقــص، خســارت و ضــرر در 
ــزاری  ــی برگ ــود. آسیب شناس ــده می ش ــت دی ــای لغ فرهنگ ه
ــزاری  ــرات برگ ــا مض ــص و ی ــناخت نقای ــع ش ــات در واق مناقص
ــا  مناقصــات اســت کــه ممکــن اســت نتیجــه حاصــل از فعــل ی
تــرک فعــل زیــان آور نهــاد عامــل بــه حقــوق عمومــی و یــا احدی 
از مناقصه گــران باشــد. قبــًا مطالعاتــی بــا رویکردهــای مختلــف 
ــده  ــام ش ــات انج ــزاری مناقص ــی برگ ــا آسیب شناس ــط ب مرتب
ــده در  ــه ش ــای ارای ــده و راهکاره ــکات درک ش ــه مش ــت ک اس
مطالعــات مذکــور به طــور خاصــه گــردآوری و ارایــه شــده اســت.

ــر ترجیــح مخاطــره ســود فــردی  ــا تاکیــد ب در رویکــردی ب
ــد  ــه می کن ــران معامل ــام دیگ ــه ن ــران و ب ــال دیگ ــا م ــه ب ک
ــه  ــورمان ک ــور در کش ــره مذک ــاد مخاط ــال زی ــت احتم ــه عل ب
ــد  ــت و چن ــی اس ــا عموم ــی ی ــاد دولت ــی از اقتص ــش بزرگ بخ
ــر روز  ــه ه ــتند ک ــر هس ــی ناگزی ــش عموم ــتگاه بخ ــزار دس ه
بــرای تامیــن نیازهــای خــود تشــریفات معامــات و فرآیندهــای 
مناقصــه را طــی کننــد و از رهگــذر ایــن مناقصــات و معامات هر 
ســاله چنــد صــد هــزار میلیــارد تومــان بــه گــردش درمی آیــد از 
ــی اســتفاده شــده  ــوان فســاد در معامــات و مناقصــات دولت عن
ــات  ــه از منظــر مشــاور معام ــن مطالع ــه ای ــا اینک اســت ]7[. ب
ــد  ــت نق ــوده و قابلی ــی ب ــی و اجرای ــام فن ــاور نظ ــی و مش عموم
بــی طرفانــه دارد و رویکــرد جامعــی درخصــوص آسیب شناســی 
مناقصــات ارایــه نــداده اســت، بــا این حــال ایــن مطالعــه 
ــه ســه دســته تقســیم کــرده  ســودجویان معامــات دولتــی را ب
ــب  ــب مناص ــا تصاح ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــته اول اف ــت. دس اس
ــارات  ــن اختی ــی می کوشــند ای دولتــی و غضــب امضاهــای طای
را در جهــت منافــع شــخصی اســتفاده کننــد. دســته دوم 
ــران  ــان و مدی ــه پذیری متصدی ــه وسوس ــه ب ــتند ک ــرادی هس اف
دولتــی طمــع می کننــد تــا بتواننــد بیــش از ارزش واقعــی 

ــد.  ــت آورن ــع به دس ــد مناف ــت می دهن ــه دول ــه ب ــی ک محصوالت
ــش  ــات را فرصــت پی ــه معام ــرادی هســتند ک ــوم اف ــته س دس
ــرد  ــن رویک ــد. در ای ــا می بینن ــا نابج ــا ی ــاوی بج ــیدن دع کش
دســته بندی ســوم عــاری از خدشــه نبــوده زیــرا دعــاوی حقوقــی 
ــی، دچــار عــدم  ــر هزینــه و صــرف زمــان نســبتاً طوالن عــاوه ب
ــا  ــراد ب ــی اف ــوان »برخ ــتفاده از عن ــاید اس ــت و ش ــت اس قطعی
ــد  ــب باش ــت مناس ــادی« می توانس ــاالی غیرع ــك پذیری ب ریس
ــدارد  ــا ن ــه ادع ــر توجی ــی ب ــه دلیل ــه هیچ گون ــن این ک و ضم
ــی اســت.  ــردن ســامت دســتگاه قضای ــر ســوال ب ــه نوعــی زی ب
ــرا مســئولیت  ــوده زی ــه نب ــاری از خدش ــز ع ــته بندی دوم نی دس
وسوســه پذیری متصدیــان و مدیــران دولتــی نیــز به عهــده 
ــت و  ــرده، اس ــتخدام ک ــان را اس ــه آن ــت ک ــا دول ــان و ی خودش
ــان  ــه پذیری متصدی ــه وسوس ــران ب ــردن دیگ ــع ک ــای طم ادع
ــدارد.  ــا ن ــه ادع ــر توجی ــی ب ــه دلیل ــی هیچ گون ــران دولت و مدی
در رویکــردی دیگــر از منظــر مدیــر شــرکت پیمانــکار عمرانی 
بــا زیــر ســوال بــردن نحــوه طــرح ســواالت ارزیابــی پیمانــکاران و 
نتیجه گیــری ســلیقه ای و گزینشــی بــودن برخــی مــوارد ارزیابــی، 
برگــزاری مناقصــات را به مهندســی مناقصات تشــبیه می کند ]8[.

ــوب  ــات نامطل ــا اقدام ــکات و ی ــوارد مش ــه ای م در مطالع
به شــرح زیــر نتیجه گیــری شــده اســت ]9[: شــیوه اطاع رســانی 
و قبــول پیشــنهادها و بعضــاً تبانــی در معامــات ازطریــق فــروش 
ــرایط و  ــام در ش ــه،  ابه ــه معامل ــوط ب ــت( مرب ــات )ران اطاع
ــرایط و  ــفافیت در ش ــدان ش ــی و فق ــه، کلی گوی ــناد مناقص اس
ــرر در  ــد مق ــودن مواع ــت ننم ــاز، رعای ــم موردنی ــات اقال مختص
ــاً  ــط و بعض ــرآورد غل ــکار، ب ــاب پیمان ــزاری و انتخ ــد برگ فراین
غیرواقعــی بــودن بــرآورد اولیــه، نــدادن رســید بــه ذینفــع پــس 
از تحویــل پاکت هــا، رویکــرد اســناد مناقصــه بــه نفــع یــك فــرد 
ــوه دادن یــك  ــر جل ــت، توجیه پذی خــاص و محــدود کــردن رقاب
ــع،  ــاف واق ــر خ ــی ب ــت محیط ــادی و زیس ــر اقتص ــرح از نظ ط
ــر  ــردن ام ــوار ک ــرای دش ــه ب ــناد مناقص ــدی اس ــی عم پیچیدگ
نظــارت، فقــدان معیــار صحیــح و اســتفاده از معیارهــای ذهنــی 
بــرای ارزیابــی مناقصه گــران و در برخــی مــوارد اعمــال غــرض یــا 
اعمــال نفــوذ بــا داشــتن هــدف خــاص، سوءاســتفاده از شــرایط 
اضطــراری ماننــد  بایــای طبیعــی، جنــگ و...، پرداخــت رشــوه 
بــرای افزایــش رتبــه پیمانــکار و وارد شــدن در فهرســت کوتــاه. 
و  قوانیــن  و ضعــف  قــوت  نقــاط  دیگــر  مطالعــه ای  در 
ــرار گرفتــه ]10[  مقــررات برگــزاری مناقصــات مــورد بررســی ق
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ــزاری  ــون برگ ــرای قان ــه اج ــت ک ــن اس ــر ای ــج آن بیانگ و نتای
ــوده و  ــراه ب ــکاتی هم ــرادات و مش ــا ای ــواره ب ــات، هم مناقص
ــر  ــروری و اجتناب ناپذی ــات ض ــزاری مناقص ــد برگ ــاح فراین اص
ــوه  ــادی و وج ــد اقتص ــه در مفاس ــش مناقص ــد نق ــت هرچن اس
مختلــف آن، موکــداً مــورد بحــث و بررســی کارشناســان و 
ــه، لیکــن متاســفانه  ــرار گرفت صاحب نظــران حــوزه مناقصــات ق
ــزار  ــك اب ــق ی ــر خل ــی ب ــذار مبن ــه قانونگ ــدف اولی ــون ه تاکن
ــروز  ــری از ب ــفافیت و جلوگی ــاد ش ــرای ایج ــد ب ــی کارآم قانون
فســاد در رونــد برگــزاری مناقصــات محقــق نشــده اســت.
برگــزاري  قانــون  بررســی  از  پــس  دیگــر  مطالعــه ای 
مناقصــات و نیــز مصاحبــه حضــوري درخصــوص آسیب شناســی 
ــاد  ــده ایجـ ــت عم ــده عل ــده، هیج ــه و مزای ــاي مناقص فرآینده
نارسـایی در فرآینـد واگـذاري معـامات دولتــی احصـاء و پــس 
از آن بــــا تنظـــیم و توزیــــع پرسشـنامه در بــــین دستگاه هاي 
اجرایــی اســتان قــم، ایــن علــت در معــرض قضـــاوت خبرگـــان و 
ــت ]11[.  ــرار گرف ــوارد ق ــم م ــدي و تشــخیص اه ــز اولویت بن نی
ــودن  ــح نب ــل واض ــا حداق ــودن و ی ــوم نب ــد معل ــکاتی مانن مش
ــی از  ــودن بعض ــی ب ــت نمایش ــه عل ــا ب ــی کارفرم ــاي واقع نیازه
ــوم  ــا معل ــوام ب ــی ت ــات اجرای ــروع عملی ــه در ش ــا، عجل پروژه ه
نظــام  فقــدان  به دلیــل  پیمانــکاران  واقعــی  تــوان  نبــودن 
اطاعاتــی جامــع و کارآمــد در ثبــت و ضبــط بــه موقــع، وجــود 
روابــط شــخصی و پنهانــی و احتمــال تبانــی و مبــادالت ناســالم 
ــه  ــزاران ب ــی از مناقصه گ ــا برخ ــران ب ــی از مناقصه گ ــن برخ بی
علــت ســهم خواهی برخــی از کارفرماهــا و تمایــل برخــی از 
ــه طــی کــردن راه هــاي میانبــر و برقــراري روابــط  ــکاران ب پیمان
ــنگین  ــه س ــتر، هزین ــع بیش ــه مناف ــتیابی ب ــراي دس ــالم ب ناس
ــه  ــرادی ب ــه اف ــی آن، مراجع ــان طوالن ــزاري مناقصــات و زم برگ
ــرارداد  ــغ ق ــدي از مبل ــت درص ــنهاد دریاف ــا پیش ــکاران ب پیمان
جهــت بــاال بــردن امتیــاز مکفــی و فنــی و ترتیــب برنــده شــدن 
ــت و  ــد صاحی ــرادي فاق ــط اف ــکاران توس ــی پیمان ــا، ارزیاب آن ه
بــه صــورت ســلیقه اي ماننــد حضــور ذیحســاب دســتگاه اجرایــی 
بــدون داشــتن تخصــص الزم در کمیســیون ارزیابــی کیفــی، ابهام 
ــی  ــدم اطــاع کاف ــف، ع ــون و تفاســیر مخال ــاد قان برخــی از مف
ــوط،  ــررات مرب ــن و مق ــان مناقصــات از قوانی ــان و متصدی کارکن
ــان مناقصــات از قوانیــن  عــدم اطــاع کافــی کارکنــان و متصدی
ــه الزم  ــان و هزین ــاص کارکن ــدم اختص ــوط، ع ــررات مرب و مق
بــراي برگــزاري مناقصــات کارآمــد، عــدم تخصیــص زمــان کافــی 

بــراي برگــزاري مناقصــات، عــدم اســتفاده از کار گروهــی و عــدم 
مشــارکت بخش هــاي مختلــف ســازمان در برگــزاري مناقصــات، 
ــان  ــات و تاش هایش ــی اقدام ــه اثربخش ــان ب ــاور کارکن ــدم ب ع
ــی  ــی، برخــی اشــکاالت محتوای ــالم و فن ــات س در انجــام معام
ــزاري مناقصــات، برخــی تناقضــات  ــون برگ و کارشناســی در قان
ــود  ــا خ ــات ب ــزاري مناقص ــون برگ ــی قان ــاي اجرای آیین نامه ه
ــون  ــی قان ــاي اجرای ــروج آیین نامه ه ــوارد خ ــی م ــون، برخ قان
برگــزاري مناقصــات از حــدود وظایــف و اختیــارات قانونــی، عــدم 
تهیــه نقشــه هاي اجرایــی کامــل از ســوي کارفرمــا و یــا مشــاور 
ــرآورد صحیــح کار از ســوي  ــه کار گرفتــه شــده، عــدم انجــام ب ب
ــود ظرفیــت الزم  ــه شــده، نب ــه کار گرفت ــا مشــاور ب ــا و ی کارفرم
ــه،  ــی در موافقتنام ــار مکف ــن اعتب ــدم تامی ــکار، ع کاري پیمان
تدویــن شــرایط موجــب انحصــار و یــا مانــع از رقابــت، عــدم ارایــه 
ــت  ــدم رعای ــران، ع ــوي مناقصه گ ــر از س ــاي معتب ضمانتنامه ه
مقــررات نظــام مستندســازي و اطاع رســانی مناقصــات )مکتــوب 
ــاده 23  ــد د م ــی بن ــه اجرای ــاس آیین نام ــی( براس و الکترونیک
قانــون، نداشــتن گواهینامــه صاحیــت معتبــر پیمانــکاران، 
ــوان  ــدم درج فراخ ــی، ع ــاي قبل ــابقه در کاره ــدان حســن س فق
مناقصــه براســاس مفــاد مــاده 13 قانــون در روزنامه هــاي 
اطاع رســانی  ملــی  پایــگاه  در  و  آگهــی  کثیراالنتشــار 
مناقصــات، عــدم تهیــه و تحویــل اســناد مناقصــه مطابــق 
ــان،  ــه متقاضی ــه هم ــان ب ــور یکس ــون به ط ــاده14 قان ــاد م مف
عــدم تشــکیل به موقــع جلســات مناقصــه و فنــی بازرگانــی 
ــات الزم.  ــم صورت جلس ــدم تنظی ــا و ع ــه اعض ــور کلی ــا حض ب
در تحقیــق مذکــور علــل عمــده نارســایی در فرآینــد 
پیمانــکار  انتخــاب  از:  عبارتنــد  به ترتیــب  مناقصه هــا  
صرفــاً برمبنــاي پیشــنهاد قیمــت پایین تــر، عــدم شــرکت 
پیمانــکاران باتجربــه، بــرآورد نادرســت مبلــغ پایــه، فقــدان 
ــوان،  ــد فراخ ــکاران در فرآین ــی پیمان ــی قبل ــوابق منف ــال س اعم
عــدم برگــزاري دوره توجیهــی قوانیــن و نــکات مهــم معامــات، 
ــه.  ــزاري مناقص ــل از برگ ــار قب ــن اعتب ــداري در تامی ــدم پای ع
و  آمــوزش  از:  عبارتنــد  مذکــور  تحقیــق  راهکارهــای 
ــان مناقصــات از قوانیــن  اطاع رســانی کافــی کارکنــان و متصدی
ــه الزم  ــی و هزین ــروي کاف ــاص نی ــه، اختص ــررات مربوط و مق
ــی  ــان کاف ــص زم ــد، تخصی ــات کارآم ــزاري مناقص ــراي برگ ب
ــراي برگــزاري مناقصــات، اســتفاده از کار گروهــی و مشــارکت  ب
ــاد  ــات، ایج ــزاري مناقص ــازمان در برگ ــف س ــاي مختل بخش ه
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ــان در  ــات و تاش هایش ــی اقدام ــه اثربخش ــان ب ــاور درکارکن ب
انجــام معامــات ســالم و فنــی، رفــع اشــکاالت و نقایــص شــکلی، 
ــات،  ــزاري مناقص ــون برگ ــی در قان ــتوري و چاپ ــی، دس نگارش
رفــع اشــکاالت محتوایــی و کارشناســی در قانــون برگــزاري 
قانــون  اجرایــی  آیین نامه هــاي  تناقضــات  رفــع  مناقصــات، 
ــتناد  ــا اس ــکیل و ی ــون، تش ــود قان ــا خ ــات ب ــزاري مناقص برگ
ــاي  ــکاران در کاره ــرد پیمان ــوابق عملک ــی س ــك اطاعات ــه بان ب
ــه هنــگام و دقیــق اطاعــات مناقصــات  مشــابه، درج و انتشــار ب
در پایــگاه ملــی اطاع رســانی مناقصــات، تعامــل و تبــادل 
ــن و  ــتفاده کنندگان قوانی ــان و اس ــر ذینفع ــه بهت ــات هرچ اطاع
ــن  ــن قوانی ــدگان ای ــا تدوین کنن ــزاري مناقصــات ب ــررات برگ مق
ــی  ــدي تشــکل هاي صنف ــناخت و توانمن ــش ش ــررات، افزای و مق
ــررات  ــن و مق ــاي وضــع قوانی ــا فرآینده ــه اي ب ــاي حرف و نهاده
ــن و  ــن قوانی ــود ای ــر در بهب ــارکت موث ــراي مش ــات آن ب و الزام
مقــررات، ایجــاد نقــش و وزن بیشــتر بــراي تشــکل هاي صنفــی 
ــی منــدرج در قانــون  ــی در نهادهــا و تاسیســات حقوق و مدن
ــدور  ــل از ص ــار قب ــی اعتب ــرل پایای ــات، کنت ــزاري مناقص برگ
مجــوز برگــزاري مناقصــه، بــرآورد فنــی و دقیــق از مبنــاي 
مالــی و فنــی پــروژه مناقصــه، انتخــاب روش قــراردادي ســازگار 
بــا امکانــات کارفرمــا، تعییــن شــاخص هاي مناســب بــراي 
ــذاري کار  ــز از واگ ــب« و پرهی ــت متناس ــن قیم ــار »کمتری معی
ــی  ــزام تمام ــه، ال ــن در مناقص ــت پایی ــنهاد قیم ــاً پیش ــه صرف ب
ــت  ــه رعای ــی ب ــات عموم ــران معام ــازان و تصمیم گی تصمیم س
فراگیــر و بــه هنــگام مستندســازي و اطاع رســانی تصمیمــات و 
نیــز توجــه جــدي بــه آمــوزش ذینفعــان ایــن تصمیمــات بــراي 
ــاد  ــانی، ایج ــازي و اطاع رس ــامانه هاي مستندس ــتفاده از س اس
ــات  ــوق معام ــاع از حق ــاعه و اط ــناخت و اش ــاي ش فرصت ه
ــط  ــان مرتب ــه متخصص ــراي کلی ــی ب ــش عموم ــات بخ و مناقص
از رســانه هاي عمومــی،  اســتفاده  از جملــه  بــا روش هایــی 
ادامــه گفتگوهــاي روش منــد و ایجــاد بســترهاي گفتگــو و 
ــق  ــررات از طری ــن و مق ــن قوانی ــاي ای ــراي ارتق ــر ب ــادل نظ تب
همــکاري و مشــارکت جــدي بخــش دولتــی و خصوصــی.

رویه قضایی
شــماره  دادنامــه  در  اداری  عدالــت  دیــوان   23 شــعبه 
بــه  اقــدام  در   97/11/06 تاریــخ   9708780293342475
شــکایت اعمــال حــذف پرداخــت مابه التفــاوت ســیمان و فــوالد 

در پیمــان تیــپ ســرجمع کــه برخــاف مفــاد صریــح بخشــنامه 
ــای  ــران هزینه ه ــرارداد و جب ــال ق ــه ابط ــوده رای ب ــرجمع ب س
ضــرر و زیــان پیمانــکار طبــق نظــر و تاییــد شــورای فنــی اســتان 
صــادر و اعــام کــرده کــه شــعبه 3 تجدیدنظــر دیــوان در تاریــخ 
ــرده اســت. ــام ک ــی اع ــد و قطع ــادره را تایی 98/05/23 رای ص

برگــزاری  آســیب پذیری   شــناخت  توســعه 
نظرســنجی  بــه   رویکــرد   بــا  مناقصــات  
ــی  ــکاران عمران ــی از پیمان ــفاهی برخ ــوری ش حض
آذربایجان شــرقی در فصــول پاییــز و زمســتان 

:1398 ســال 
ــی، مســایل و مشــکات  ــکاران طرح هــای عمران اغلــب پیمان
ــی  ــا برخ ــد ام ــا را درک می کنن ــزاری مناقصه ه ــود در برگ موج
ــد از دســت دادن مشــتری  ــا مانن ــه لحــاظ برخــی معذوریت ه ب
ــکوت  ــا س ــی مصلحت ه ــا برخ ــدن و ی ــکار ش ــی و بی کارفرمای
اختیــار می کننــد. بــا این حــال در مصاحبــه میدانــی طــی 
فصــول پاییــز و زمســتان ســال 1398 بــا  برخــی از پیمانــکاران 
عمرانــی مراجعــه کننــده بــه انجمــن پیمانــکاران عمرانــی اســتان 
ــه ســواالت به طــور حضــوری و شــفاهی  ــه ب آذربایجان شــرقی ک
ــدون  ــل ب ــه ذی ــکات نوزده گان ــایل و مش ــد مس ــخ داده ان پاس

ــت: ــده اس ــوان ش ــا عن ــزاری مناقصه ه ــت در برگ ــب اهمی ترتی
1- عــدم تخصیــص زمــان کافــی بــراي برگــزاري مناقصــات 
و حتــی در مــواردی اســتعام های سه ســاعته در ســامانه ســتاد. 
ــا  ــن و ی ــای غیرممک ــرط آیتم ه ــال ش ــدن و اعم 2- گنجان

ــاری.   انحص
3- گنجانــدن و اعمــال شــروطی ماننــد ارایــه تاییدیــه خــاص 

و بی ربــط بــه موضــوع مناقصــه جهــت ارزیابــی کیفــی.
4- تعییــن مهلــت کوتــاه ماننــد ســه روز جهــت اخــذ 
ــع حــذف  ــه در واق ــزاری مناقصــه ک ــاز برگ ــورد نی ــت م صاحی
تعــدادی از مناقصه گــران تــوام بــا محــدود کــردن رقابــت اســت.
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5- تحریــر و اعمــال شــرط یــا شــرایط مغایــر بــا مقتضیــات 
مفــاد شــرایط عمومــی پیمــان موضــوع بخشــنامه شــماره 
ــورخ 1378/3/3 ســازمان برنامه و بودجــه  54/842-102/1088 م
کشــور ماننــد شــرط تجویــز عــدم پرداخــت کارکــرد پیمانــکار تــا 
ســقفی از مبلــغ پیمــان و یــا تجویــز اعمــال تاخیــر در پرداخــت 
ــز عــدم پرداخــت پیش پرداخــت و  ــا تجوی ــکار و ی کارکــرد پیمان
یــا شــرط انضمــام و شــمول قیمــت کلیــه فهــارس بهــای پایــه 
ــاف  ــر خ ــان ب ــام پیم ــای اق ــه در قیمت ه ــرآورد اولی ــال ب س

مفــاد مــاده 29 شــرایط عمومــی پیمــان. 
ــا  ــل و ی ــت تعدی ــدم پرداخ ــرط ع ــال ش ــر و اعم 6- تحری
ــا عــدم پرداخــت ضــرر و زیــان  عــدم پرداخــت مابه التفــاوت و ی
در مفــاد شــرایط مناقصــه کــه مغایــر بــا وضعیــت اقتصــاد کان 
ــار در  ــال فش ــر اعم ــعی ب ــی از س ــوده و حاک ــور ب ــدار کش ناپای
ــوع  ــال وق ــه احتم ــان اســت ک ــن پیم ــادل عوضی ــم  زدن تع بره
سوءاســتفاده های ثانــوی را در اجــرای پیمــان افزایــش می دهــد.  
7- عــدم تناســب آنالیــز درخواســتی بــا حــد نصــاب 

معامــات.
ــه  ــه ب ــده مناقص ــا برن ــان ب ــاد پیم ــردن انعق ــوط ک 8- من
پرداخــت در وجــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
ــل فصــل تابســتان  ــت اداری از اوای ــوان عدال برخــاف حکــم دی

ــال 1398. س
9- رعایــت ننمــودن مواعــد مقــرر در فراینــد برگــزاری 

مناقصــه و انتخــاب پیمانــکار.
10- غیرواقعــی بــودن بــرآورد اولیــه ارایــه شــده در برگــزاری 
ــده مناقصــه  ــا برن ــاد پیمــان ب ــد از انعق ــه بع مناقصــه به طوری ک
ــاده 29  ــرط م ــش از ش ــه بی ــق در مناقص ــورد تواف ــر م مقادی
ــماره 54/842- ــنامه ش ــوع بخش ــان موض ــی پیم ــرایط عموم ش

ــور  ــه کش ــازمان برنامه و بودج ــورخ 1378/3/3 س 102/1088 م
تغییــر می یابــد و صحــت انعقــاد پیمــان را مخــدوش و یــا زایــل 

می کنــد.
11- عــدم تســلیم رســید معتبــر بــه ذینفــع پــس از تحویــل 

ــه. ــای مناقص پاکت ه
12- اعمــال رویکــرد مفــاد ارزیابــی کیفــی اســناد مناقصــه 
بــه نفــع یــك فــرد خــاص و محــدود کــردن رقابــت بــا گنجانــدن 
و اعمــال معیارهایــی ماننــد اشــراف و تســلط پیشــنهاددهندگان 
نســبت بــه بررســی اســناد مناقصــه، بررســی روش هــای اجــرای 
ــت  ــروژه، خاقی ــی پ ــات اجرای ــروژه، بررســی نقشــه ها و جزیی پ

ــرای  ــورد پیشــنهاددهنده درخصــوص اج ــوه برخ ــوآوری، نح و ن
ــروی  ــدارک نی ــی، ت ــی و اقلیم ــرایط محل ــه ش ــه ب ــروژه باتوج پ
انســانی و مصالــح و ماشــین آالت، بومــی بــودن پیمانــکار و 
ــتفاده  ــح و اس ــی صحی ــار ارزیاب ــدان معی ــا فق ــر و ی ــوارد دیگ م
ــه  ــران ک ــی مناقصه گ ــی کیف ــرای ارزیاب ــی ب ــای ذهن از معیاره
اغلــب ارزیابی هــا را ســلیقه ای و در برخــی مــوارد تــوام بــا اعمــال 

ــد. ــدف خــاص می کن ــا داشــتن ه ــوذ ب ــال نف ــا اعم ــرض ی غ
بــرای  کارفرمــا  واقعــی  نیازهــاي  نبــودن  واضــح   -13
ــا مشــارکت  ــار اول در مناقصــه کارفرم ــرای ب ــی کــه ب پیمانکاران

. می کننــد
14- احتمــال وجــود روابــط پنهانــی و مبــادالت ناســالم بیــن 
ــی  ــه علل ــزاران ب ــی از مناقصه گ ــا برخ ــران ب ــی از مناقصه گ برخ

ماننــد ســهم خواهی برخــی از کارگــزاران مناقصــه کارفرماهــا.
ــی  ــه هاي اجرای ــلیم نقش ــدم تس ــا ع ــه و ی ــدم ارای 15- ع
ــه  ــه کار گرفت ــدس مشــاور ب ــا مهن ــا و ی ــل از ســوي کارفرم کام

شــده. 
16- عــدم انجــام بــرآورد صحیــح کار از ســوي کارفرمــا و یــا 

مهنــدس مشــاور بــه کار گرفتــه شــده.
17- ارایــه مــدارک مناقصــه دال بــر وجــود مهنــدس مشــاور 
در پــروژه و ســپس عــدم تعییــن مهنــدس مشــاور بــرای نظــارت 

پــروژه پــس از تعییــن برنــده و انعقــاد پیمــان.
18- مراجعــه افــرادی ناشــناس بــه پیمانــکاران بــا پیشــنهاد 
ــاز  ــردن امتی ــاال ب ــت ب ــرارداد جه ــغ ق ــدي از مبل ــت درص دریاف

کیفــی و فنــی و ترتیــب برنــده شــدن آن هــا. 
19- عــدم پیش بینــی منابــع مالــی مــورد مناقصــه در 

اســناد برگــزاری مناقصــه. 

ــزاری  ــکات برگ ــگیری از مش ــای پیش راهکاره
ــات مناقص

باتوجــه بــه تعاریــف و مبانــی قانونــی طــرح عمرانــی و 
ــی  ــج برخ ــی نتای ــان، بررس ــاد پیم ــل از انعق ــات اداری قب الزام
رویکردهــا، نظــرات و مطالعــات منتشــر شــده قبلــی و نظرســنجی 
اخیــر، راهکارهــای یازده گانــه ذیــل جهــت پیشــگیری از خطاهــا 
و بهبــود وضعیــت برگــزاری مناقصــات طرح هــای عمرانــی 

پیشــنهاد می گــردد:
1- اســتفاده از ظرفیت هــای تشــکل انجمــن پیمانــکاران 
ــازمان  ــی س ــای نظارت ــا گروه ه ــکاری ب ــتان در هم ــی اس عمران

اقتصادی و اجتماعی
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ــات 19  ــت پیشــگیری از اقدام ــزی اســتان جه مدیریت و برنامه ری
ــوند. ــوب می ش ــف اداری محس ــه تخل ــور ک ــه مذک گان

2- اســتفاده از ظرفیت هــای تشــکل انجمــن پیمانــکاران 
ــا  ــکاری ب ــاری در هم ــازرس افتخ ــورت ب ــتان به ص ــی اس عمران

ــتان. ــور و اس ــی کش ــازمان بازرس س
3- پیشــنهاد عضویــت نماینــده تشــکل انجمــن پیمانــکاران 
عمرانــی اســتان در هــر یــك از هیئت هــای بــدوی و تجدیدنظــر 
ــه  ــیدگی ب ــون رس ــوع قان ــات اداری موض ــه تخلف ــیدگی ب رس

ــزاری مناقصــات.  ــه برگ ــوط ب ــات اداری مرب تخلف
4- ملــزم کــردن ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
ــراي  ــی ب ــان کاف ــص زم ــدم تخصی ــاع از ع ــت امتن ــتاد( جه )س

ــات.  ــزاري مناقص برگ
عملکــرد  ارزیابــی  پیشــنهادی  اعمــال شــاخص های   -5
ــکل  ــارکت تش ــا مش ــی ب ــتگاه های اجرای ــه دس ــزاری مناقص برگ

ــل: ــرح ذی ــتان به ش ــی اس ــکاران عمران ــن پیمان انجم
ــت در طراحــی و  ــی و دق ــه کاف ــات اولی 5-1- انجــام مطالع
نحــوه انجــام پــروژه قبــل از ارجــاع آن بــه اجــرا وفــق مصوبــات 
شــورای اقتصــاد، به نحوی کــه ضــرورت اعمــال تغییــرات در 
حیــن اجــرا حداقــل بــوده و لزومــاً در چارچــوب مفــاد مــاده 29 

شــرایط عمومــی پیمــان باشــد.
5-2- بــرآورد دقیــق پــروژه و ارایــه اطاعــات متقــن و 
ــه  ــروژه، ب ــی پ ــن مال ــرا و تامی ــوه اج ــا نح ــط ب ــروری مرتب ض
ــات  ــه اطاع ــکا ب ــا ات ــد ب ــنهاددهندگان بتوانن ــه پیش ــوی ک نح
ــا  ــت ب ــنهاد قیم ــه پیش ــبت ب ــود نس ــای خ ــور و توانایی ه مذک

ــد. ــدام نماین ــن اق ــك ممک ــن ریس کمتری
5-3- التــزام بــه رعایــت مــاده 10 قانــون برگــزاری مناقصات 
ــروژه قبــل از برگــزاری  ــی پ ــان از تامیــن مال درخصــوص اطمین

مناقصــه.
ــول  ــفاف و معق ــی ش ــدارک ارزیاب ــم م ــه و تنظی 5-4- تهی
ــررات  ــط و مق ــر ضواب ــق ب ــروژه و منطب ــرایط پ ــا ش ــب ب متناس

جهــت ارزیابــی مناقصه گــران.
ــه آن  ــوط ب 5-5- امتیازدهــی شــفاف و اعــام جزییــات مرب
ــی  ــه اجرای ــا آیین نام ــق ب ــران مطاب ــی مناقصه گ ــد ارزیاب در رون

ــات. ــانی مناقص ــازی و اطاع رس مستندس
6- رســیدگی فــوری و بــدون اغمــاض بــه تخلــف یــا تخلفات 
ــوب  ــارج از چارچ ــای خ ــئول در تحریریه ه ــام مس ــر مق اداری ه

ــه. ــون برنامه و بودج قان

7- معرفــی فــوری متهمــان بــه اعمــال مجرمانــه بــه مرجــع 
ــات اداری در  ــه تخلف ــیدگی ب ــت رس ــط هیئ ــتری توس دادگس
مــواردی ماننــد جعــل]12و13و14و 15[ و یــا جعــل و تزویر]15[ 
در ســاختن نوشــته یــا تحریــر ســند احجــام کار و بــرآورد اولیــه 
مــورد مناقصــه و مــورد اســتفاده قــرار دادن آن هــا در مناقصــه و یا 
اعمــال شــرط یــا شــرایطی باطــل]13[ در مناقصــه کــه غیرمقدور 
باشــد و یــا در آن نفــع و فایــده نباشــد و یــا نامشــروع باشــد و یــا 
ــا مجهــول باشــد به طوری کــه  خــاف مقتضــای عقــد باشــد و ی
جهــل بــه آن موجــب جهــل بــه عوضیــن شــود، تصدیــق 
برخــاف واقــع دربــاره احــدی از پیمانــکاران در محاســبه امتیــاز 
ارزیابــی، اخــذ مــال یــا وجهــی جهــت تصدیــق برخــاف واقــع، 
غصــب عناویــن و مشــاغل دولتــی بــدون اذن از طــرف دولــت یــا 
بخــش عمومــی در برگــزاری مناقصــه، محــروم کــردن برخــی از 
ــون اساســی، ســوء اســتفاده  ــرر در قان ــوق مق ــکاران از حق پیمان
از مقــام خــود در جلوگیــری از اجــرای اوامــر کتبــی دولتــی یــا 
اجــرای قوانیــن مملکتــی، دخالــت در امــوری کــه در صاحیــت 
ــه در  ــوری ک ــه در ام ــع مداخل ــدم رف ــی اســت، ع مراجــع قضای
صاحیــت مراجــع قضایــی اســت بــا وجــود اعتــراض متداعییــن 
توســط مدیــران یــا مســئوالن، مفتــوح یــا توقیــف یــا معــدوم یــا 
ــه  ــواردی ک ــر م ــکاران در غی ــدی از پیمان ــات اح ــط مراس ضب
قانــون اجــازه داده یــا بــدون اجــازه آن پیمانــکار آن هــا را افشــا 
ــات  ــرداری]14و17و18و19و20[، موجب ــاء، کاهب ــد، ارتش نمای
تحقــق جــرم ارتشــا]20[ از قبیــل مذاکــره و یــا جلــب موافقــت 
ــا ســند پرداخــت وجــه  ــال ی ــا م ــا وصــول و ایصــال وجــه ی و ی
کــه معمــوالً عالمانــه و عامدانــه اســت، موجبــات تحقــق هرگونــه 
ــرار دادن  ــاز ق ــتفاده غیرمج ــورد اس ــوی]21و22[، م ــق رب تواف
وجــوه نقــدی یــا ســایر اســناد احــدی از پیمانــکاران بــدون آن که 
قصــد تملــك آن هــا بــه نفــع خــود یــا دیگــری داشــته باشــد و 
یــا اظهارنظــر دربــاره احــدی از پیمانــکاران از روی غــرض]22[ و 
برخــاف حــق، تدلیــس]21و22و23[ در معاملــه از جهــت تعیین 
مقــدار یــا صفــت یــا قیمــت بیــش از حــد متعــارف معاملــه یــا 
تقلــب]21و22و23[ یــا حیلــه]21و22[ در ســاختن اســناد 
مناقصــه به منظــور تحصیــل نفــع بــرای خــود یــا دیگــری، اخــذ 
یــا امــر بــه اخــذ مالــی بــه نفــع دولــت یــا شــهرداری برخــاف 
ــکاران و تظاهــر  قانــون]22[، بیــگاری گرفتــن از احــدی از پیمان
ــل]22[،  ــا اجرت المث ــر نمــودن آن و تصاحــب اجــرت ی ــه اجی ب
ــکاران  ــا مخفــی کــردن اوراق و اســناد احــدی از پیمان معــدوم ی
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درخصــوص مناقصــه کــه حســب وظیفــه بــه آنــان ســپرده شــده، 
عــدم اقــدام بــه اعــام مراتــب ارتشــا]22[ یــا اختــاس]22[ یــا 
تصــرف غیرقانونی یــا کاهبــرداری]14و17و18و19و20[ توســط 
روســا یــا مدیــران یــا مســئولین ســازمان ها و موسســات دولتــی 
و عمومــی بــه مراجــع صاحیــت دار قضایــی یــا اداری، توهیــن بــه 
احــدی از پیمانــکاران، تبانی]22[جهــت ارتــکاب جرایــم، اخــال 
ــا  ــال ی ــو و جنج ــا هیاه ــی ب ــش عموم ــایش و آرام ــم و آس نظ
حــرکات غیرمتعــارف بــا تعــرض بــه احــدی از پیمانــکاران، اقــدام 
بــه تهدیــد یــا حیلــه]21و22[ یــا جبــر و قهــر یــا بــه هــر نحــو 
دیگــر بــه احــدی از پیمانــکاران شــخصاً یــا توســط دیگــری بــه 
ــر  ــه ه ــا ب ــام ی ــه قصــد انتق ــا ب ــال ی ــا م ــه وجــه ی قصــد مطالب
منظــور دیگــر جهــت ملــزم کــردن بــه دادن نوشــته یــا ســند یــا 
ــه وی،  ــا گرفتــن ســند و نوشــته متعلــق ب ــا مهــر  و ی امضــا و ی
افشــا اســرار احــدی از پیمانــکاران کــه بــه مناســبت شــغل محرم 
اســرار می شــوند، سوءاســتفاده از ســفید مهــر یــا ســفید امضایــی 
کــه بــه او ســپرده شــده اســت )خیانــت در امانــت(، اســتعمال یــا 
تصاحــب یــا تلــف یــا مفقــود کــردن نوشــته هایــی از قبیل ســفته 
و چــك و قبــض و نظایــر آن کــه بــه عنــوان امانــت یــا هــر کار بــا 
اجــرت یــا بــی اجــرت توســط احــدی از پیمانــکاران بــه وی داده 
شــده و بنــا بــر ایــن بــوده کــه اشــیای مذکــور مســترد شــود یــا 
بــه مصــرف معینــی برســد،  ســوزاندن یــا تلــف کــردن دفاتــر و 
یــا قبالــه و یــا ســایر اســناد دولتــی یــا هــر نــوع اوراق تجارتــی و 
غیرتجارتــی غیردولتــی متعلــق بــه احــدی از پیمانــکاران، افتــرا و 
یــا توهیــن و یــا هتــك حرمــت احــدی از پیمانــکاران به وســیله 
اوراق چاپــی یــا خطــی یــا درج در روزنامــه و جرایــد یــا بــا نطــق 
ــد صحــت آن را  ــه هــر وســیله دیگــر کــه نتوان ــا ب در مجامــع ی
ــدون قصــد اضــرار، قلمــداد کــردن  ــا ب ــا قصــد ی ــد ب ــت نمای ثاب
اشــیایی مجرمانــه نســبت بــه احــدی از پیمانــکاران بــدون 
ــه قصــد متهــم نمــودن، احتســاب وجــوه تضمیــن  اطــاع وی ب
شــرکت در مناقصــه بــه حســاب دولــت و عــدم پرداخــت آن هــا 
بــه ذینفــع]22[، اخــذ پورســانت]22[، و تحصیــل مــال یــا وجــه 

نامشــروع بــا اقدامــات خــاف قانــون در برگــزاری مناقصــه.
8- پیشــگیری از تحریــر و درج شــرایطی در مندرجــات 
ــد:  ــد مانن ــر می رس ــی دارد الزم به نظ ــع قانون ــه من ــه ک مناقص
تخریــب تمــام یــا قســمتی از ابنیــه، اماکــن، محوطه هــا و 
ــده در  ــت ش ــی ثب ــا مذهب ــی ی ــی- تاریخ ــای فرهنگ مجموعه ه
فهرســت آثــار ملــی ایــران یــا ملحقــات آن هــا، تجــاوز بــه اراضــی 

و تپه هــا و اماکــن تاریخــی و مذهبــی ثبــت شــده در آثــار ملــی 
کــه مالــك خصوصــی نداشــته باشــد و حــدود مشــخصات ایــن 
ــور در  ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــق س ــن و مناط ــل اماک قبی
ــردن  ــراب ک ــد، خ ــده باش ــذاری ش ــن و عامت گ ــل تعیی مح
ــی  ــا  قطــع آب ــا نخلســتان کســی و ی ــاغ میــوه ی ــا ب تاکســتان ی
کــه متعلــق بــه دیگــری اســت یــا بــا اقدامــات و وســایل دیگــر 
ــا آســیاب  ــع آن بشــود ی ــا باعــث تضی ــد ی ــا را خشــك کن آن ه
دیگــری را از اســتفاده بینــدازد، قطــع یــا موجبــات از بیــن رفتــن 
ــا از کار  ــق ی ــاد حری ــا ایج ــب ی ــبز، تخری ــای س ــان فض درخت
انداختــن وســایل و تاسیســات مــورد اســتفاده عمومــی و عایــم 
ــظ  ــور حف ــه به منظ ــی ک ــایر عایم ــی و س ــی و رانندگ راهنمای
جــان اشــخاص یــا تامیــن تاسیســات فــوق در شــوارع و جاده هــا 
نصــب شــده اســت، آلــوده کــردن آب آشــامیدنی یــا توزیــع آب 
آشــامیدنی آلــوده،  دفــع غیربهداشــتی فضــوالت انســانی و دامــی 
و مــواد زایــد، ریختــن مــواد مســموم کننده در رودخانه هــا، 
زبالــه در خیابان هــا، اســتفاده غیرمجــاز فاضــاب خــام یــا 
بــرای مصــارف کشــاورزی،  فاضــاب  تصفیه خانــه  پــس آب 
صحنه ســازی از قبیــل پی کنــی، دیوارکشــی، تعمیــر حدفاصــل، 
امحــای مــرز، کرت بنــدی، نهرکشــی، حفــر چــاه، غــرس اشــجار 
و امثــال آن جهــت تهیــه آثــار تصــرف در اراضــی و امــاک دولــت 
یــا شــهرداری یــا اوقــاف یــا اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی و یــا 
اقــدام بــه هرگونــه تجــاوز و تصــرف عدوانــی یــا ایجــاد مزاحمــت 
یــا ممانعــت از حــق در مــوارد مذکــور، خریــداری، نگهــداری یــا 
حمــل غیرمجــاز اقــام یــا مــواد تحــت کنتــرل )مــواد ناریــه یــا 

ــادن. ــاز از مع ــرداری غیرمج ــره(، و بهره ب منفج
9- پیشــگیری و ممانعــت از مــواردی ماننــد: تحریــر شــرط 
ــا مفــاد شــرایط عمومــی پیمــان موضــوع  ــر ب ــا شــرایطی مغای ی
 1378/3/3 مــورخ   102/1088-54/842 شــماره  بخشــنامه 
ســازمان برنامه و بودجــه کشــور در مناقصــه، تحریــر شــرط 
عــدم پرداخــت تعدیــل قیمت هــا و یــا ضــرر و زیــان در شــرایط 
ــی  ــل پیش بین ــور و قاب ــاد کان کش ــب اقتص ــت نامناس وضعی
ــر شــرط  نبــودن وضعیــت قیمت هــای آینــده در مناقصــه، تحری
ــر در  ــا اعمــال تاخی ــکار ی ــز عــدم پرداخــت کارکــرد پیمان تجوی
ــاد شــرایط  ــات مف ــکار برخــاف مقتضی ــرد پیمان پرداخــت کارک
عمومــی پیمــان موضــوع بخشــنامه شــماره 102/1088-54/842 
ــه. ــور در مناقص ــه کش ــازمان برنامه و بودج ــورخ 1378/3/3 س م

ــورد  ــودن م ــدی ب ــن نق ــز بی ــت تمی ــر رعای ــارت ب 10- نظ

اقتصادی و اجتماعی
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شــرایط مناقصــه بــا مــوارد غیرنقــدی کــه جنبــه ســرمایه گذاری 
ــه ســرمایه گذاری دارد  ــوارد غیرنقــدی جنب دارد اهمیــت دارد. م
ــوع  ــان موض ــی پیم ــرایط عموم ــمول ش ــره ش ــارج از دای و خ
 1378/3/3 مــورخ   102/1088-54/842 شــماره  بخشــنامه 
ســازمان برنامه و بودجــه کشــور بــوده و اســتفاده از شــرایط 
ــه  ــد جنب ــع می توان ــدی در واق ــوارد غیرنق ــی پیمــان در م عموم
ــدی در  ــوارد غیرنق ــد. م ــته باش ــرداری داش ــه کاهب ــروع ب ش
در  یــا  و  عمومی-خصوصــی  مشــارکت  قراردادهــای  حیطــه 
ــرار  ــتقات آن ق ــای BOT و مش ــه قرارداده ــواردی در حیط م

می گیــرد.
ــاروا در  ــض ن ــال تبعی ــدم اعم ــت و ع ــر دق ــارت ب 11- نظ
بررســی مــدارک، ســوابق، رزومــه و تــوان مالــی احــدی از 
پیمانــکاران در ارزیابــی فنــی و بازرگانــی مناقصــات دو مرحلــه ای، 
ــب ترین  ــرش مناس ــاروا در پذی ــض ن ــال تبعی ــدم اعم ــت و ع دق
ــی و  ــی بازرگان ــه فن ــوی کمیت ــت از س ــاظ کیفی ــا لح ــت ب قیم
یــا کمیســیون مناقصــه، عــدم اعمــال تبعیــض نــاروا در ارزیابــی 
تــوان انجــام تعهــدات احــدی از پیمانــکاران توســط کمیتــه فنــی 

ــی. بازرگان

منابع:
1- غمامــی، مجیــد )1376( مســئولیت مدنــی دولــت نســبت 

بــه اعمــال کارکنــان خــود.
ــل و  ــاد تعام ــار 1383( نه ــرداد )به ــار، مه ــیدی تب 2- رش
ــران  ــام آبادگ ــه پی ــت 14، فصلنام ــه 12 لغای ــگاه آن، صفح جای

ــار. ــل به ــماره 11 فص ــان، ش آذربایج
3- معاونــت پشــتیبانی و امــور مجلس ســازمان برنامه و بودجه 
ــش  ــه، ویرای ــررات برنامه و بودج ــن و مق ــه قوانی )1378( مجموع

ســوم، انتشــارات ســازمان برنامه و بودجــه.
4- قاســم زاده، ســید مرتضی)زمســتان 1390( مختصــر 
قراردادهــا و تعهــدات، فصــل دوم، تشــکیل و اعتبــار عقــد و 

تعهــد، صفحــات 47 لغایــت 142، انتشــارات دادگســتر.
حقــوق   )1356( عبدالمجیــد  قائم مقامــی،  امیــری   -5

انتشــارات دانشــگاه تهــران. تعهــدات، 
6- جعفــری لنگــرودی، محمــد جعفــر )1363( حقــوق 

تعهــدات، جلــد 1، انتشــارات دانشــگاه تهــران.
و  دیگــر  فســادی   )1398 )پاییــز  شــهرام  حــاج،   -7
ــماره  ــه ش ــی، فصلنام ــات دولت ــات و معام ــر در مناقص پیچیده ت

85 مهنــدس مشــاور.
8- نســیانی، مهــدی )پاییــز 1398( برگــزاری مناقصــات 
ــران  ــام آبادگ ــماره 37 پی ــه ش ــا مهندســی مناقصــات، فصلنام ی

آذربایجــان، انجمــن پیمانــکاران عمرانــی آذربایجان شــرقی
9- احمــدی، علــی )1395( آسیب شناســی فرآینــد مناقصــه 
ــی،  ــش ارزیاب ــده و شناســایی فســادهای آن، فصلنامــه دان و مزای
ســال هشــتم شــماره 28 تابســتان 1395، ســازمان بازرســی کل 

کشــور.
10- رحمانــی، تهمینــه، میــرزاده کوهشــاهی، نــادر )1394( 
ــوق  ــران، حق ــات در ای ــزاری مناقص ــی برگ ــی حقوق آسیب شناس

اداری. 1394; 2 )7( :182-145.
و  مقــررات  آسیب شناســی    )1393( رضــا  کرمــی،   -11
قــم،  اســتان  و مزایده هــاي دولتــی در  تشــریفات مناقصــه 
ــال  ــر س ــاه مه ــماره 65 م ــم ش ــال هفت ــی س ــزارش پژوهش گ
1393، مرکــز مطالعــات و پژوهش هــاي ســامت اداري و مبــارزه 

ــور. ــی کل کش ــازمان بازرس ــاد، س ــا فس ب
12- نکونــام، وحیــد )1389( بررســی انتقــادی جــرم جعــل 
ــه،  ــارات جاودان ــاپ اول، انتش ــامی، چ ــازات اس ــون مج در قان

ــگل. جن
13- درویــش زاده، محمــد، پوربدخشــان، جعفــر )1388( 
ــیدگی  ــوه رس ــد و نح ــواع، قواع ــم، ان ــند )مفاهی ــه س ــرض ب تع
ــارات  ــه، انتش ــوه قضایی ــوزش ق ــت آم ــران(، معاون ــوق ای در حق

ــه. جاودان
14- محمــدزاده، شــهرام )1389( مجموعــه مطالعــه مــوردی 
جعــل و کاهبــرداری، چــاپ دوم، معاونــت آمــوزش و تحقیقــات 

قــوه قضاییــه، انتشــارات جاودانــه.
ــوق  ــر در حق ــی، علیرضــا )1387( جعــل و تزوی 15- مصای

کیفــری ایــران، چــاپ دوم، نشــر خــط ســوم.
16- عابدیــان، میرحســین )زمســتان 1379( شــروط باطــل 

و تاثیــر آن در عقــد، انتشــارات ققنــوس.
17- حبیــب زاده، محمدجعفــر )1374( کاهبــرداری در 

ــاهد. ــگاه ش ــارات دانش ــوق ایران،انتش حق
نکتــه هــای کلیــدی  ابراهیــم )1387(  فرامــرزی،   -18
ــوه  ــوزش ق ــت آم ــرداری، معاون ــرم کاهب ــه ج ــیدگی ب در رس

قضاییــه، انتشــارات جاودانــه.
ــرداری  ــض آرای کاهب ــل نق ــی )1390( عل ــدری، عل 19- ب
و ســرقت در دیــوان عالــی کشــور، معاونــت آمــوزش و تحقیقــات 
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قــوه قضاییــه، چــاپ مجــد.
ــی، ناصــر،  ــی، محمــد، عتبات ــور، عبدالرضــا، صلب 20- باقی پ
ــد،  ــان، حام ــااله، ناظمی ــان، ماش ــد، مهدی ــدم، محم موســوی مق
نجفــی ســواد رودبــاری، علــی، وکیلــی، رقیــه )1389( توصیــف و 
تحلیــل قرارهــای قضایــی – مســایل جزایــی )2(- کاهبــرداری. 
معاونــت آمــوزش و تحقیقــات قــوه قضاییــه، انتشــارات جنــگل.

21- ابلــق دار، صدیقــه )بهــار 1386( بررســی نظریــه تقلــب و 
حیــل شــرعی در فقــه و حقــوق، انتشــارات امیــد مجــد.

22- جعفــری لنگــرودی، محمــد جعفــر )1388( ترمینولوژی 
حقــوق، چــاپ بیســتم، گنــج دانش.

23- منتی نــژاد، صــادق )1389( بررســی جرایــم علیــه 
ــه،  ــوه قضایی ــات ق ــوزش و تحقیق ــت آم ــت، معاون ــوال دول ام

ــگل. ــارات جن انتش

پیوست ها:
از قانون مدنی

مطابــق مــاده 307 قانــون مدنــی، امــور ذیــل موجــب 
ضمــان قهــری )نتیجــه اراده اشــخاص نیســت و بــه حکــم قانــون 
ــع حقوقــی ارادی باشــند(  به وجــود می آینــد اگرچــه ایجــاد وقای
اســت: غصــب و آنچــه کــه در حکــم غصــب اســت )مــواد 308 
ــت 330  ــواد 328 لغای ــاف )م ــی(، ات ــون مدن ــت 327 قان لغای
قانــون مدنــی(، تســبیب )مــواد 331 لغایــت 335 قانــون مدنــی(، 

ــی(. ــون مدن ــت 337 قان ــواد 336 لغای ــتیفاء )م اس

از قانون مسئولیت مدنی
قانــون مســئولیت مدنــی مصــوب 1379/03/07 در مــاده 1 
تصریــح داشــته کــه هــر کــس بــدون مجــوز قانونــی عمــداً و یا در 
نتیجــه بــی احتیاطــی بــه جــان یــا مــال یــا آزادی یــا حیثیــت یــا 
شــهرت تجــاری یــا بــه هــر حــق دیگــری کــه بــه موجــب قانــون 
ــه موجــب  ــد ک ــه ای وارد نمای ــده لطم ــراد ایجــاد گردی ــرای اف ب
ضــرر مــادی یــا معنــوی دیگــری شــود مســئول جبــران خســارت 
ــیدگی  ــه آن رس ــه دادگاه ب ــد ک ــود می باش ــل خ ــی از عم ناش
ــهرداری ها  ــت و ش ــدان دول ــت 4(. کارمن ــواد 2 لغای ــد )م می کن
و موسســات وابســته بــه آن هــا کــه بــه مناســبت انجــام وظیفــه 
ــخاص وارد  ــه اش ــاراتی ب ــی خس ــه بی احتیاط ــا درنتیج ــداً ی عم
نماینــد شــخصاً مســئول جبــران خســارات وارده می باشــند ولــی 
هــرگاه خســارات وارده مســتند به عمــل آنــان نبــوده و مربــوط بــه 

نقــص وســایل ادارات و موسســات مزبــور باشــد در ایــن صــورت 
جبــران خســارت برعهــده اداره یــا موسســه مربوطه اســت ولی در 
مــوارد حاکمیــت دولــت هــرگاه اقداماتــی کــه برحســب ضــرورت 
ــد  ــل می آی ــون به عم ــق قان ــی طب ــع اجتماع ــن مناف ــرای تامی ب
ــت  ــه پرداخ ــور ب ــت مجب ــود دول ــری ش ــرر دیگ ــب ض و موج
ــمول  ــه مش ــی ک ــاده 10(. کارفرمایان ــود )م ــد ب ــارت نخواه خس
ــه  ــند ک ــاراتی می باش ــران خس ــئول جب ــتند مس ــون کار هس قان
ــن انجــام  ــان در حی ــران آن ــا کارگ ــان اداری و ی از طــرف کارکن
ــرز  ــه مح ــر این ک ــت مگ ــده اس ــبت آن وارد ش ــه مناس ــا ب کار ی
ــه ایجــاب  ــه اوضــاع و احــوال قضی ــی ک ــام احتیاط های شــود تم
ــور  ــای مزب ــر احتیاط ه ــه اگ ــا اینک ــل آورده ی ــوده، به عم می نم
ــاز هــم جلوگیــری از ورود زیــان مقــدور  را به عمــل می آوردنــد ب
نمی بــود کارفرمــا می توانــد بــه وارد کننــده خســارت درصورتــی 
کــه مطابــق قانــون مســئول شــناخته شــود مراجعــه نمایــد )ماده 
ــاده 12  ــان مشــمول م ــی( و کارفرمای ــون مســئولیت مدن 12 قان
ــل  ــود را در مقاب ــان اداری خ ــران و کارکن ــام کارگ ــد تم مکلفن
خســارات وارده از ناحیــه آنــان بــه اشــخاص ثالــث بیمــه نماینــد 

)مــاده 13 قانــون مســئولیت مدنــی(. 

و  وزرا  مداخلــه  منــع  قانونــی  الیحــه  از 
نماینــدگان مجلــس و کارکنــان دولــت در معامــات 

ــوری ــی و کش دولت
ــدگان  ــه وزرا و نماین ــع مداخل ــه من ــی راجــع ب الیحــه قانون
مجلــس و کارکنــان دولــت در معامــات دولتــی و کشــوری 
ــی دارد: ــرر م ــر مق ــاده زی ــار م ــوب1337/10/22( در چه )مص

مــاده اول– از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون )1( نخســت وزیر، 
وزیــران، معاونیــن و نمایندگان مجلســین، )2( ســفرا، اســتانداران، 
فرمانــداران کل، شــهرداران و نماینــدگان انجمــن شــهر )شــورای 
ــان کشــوری و  ــدان و صاحــب منصب اســامی شــهر(، )3( کارمن
ــا، )4(  ــه آن ه ــتگاه های وابســته ب ــهرداری ها و دس لشــکری و ش
ــا هــر موسســه  ــا بانــك ی ــا شــرکت ی کارمنــدان هــر ســازمان ی
ــا  ــا مدیریــت ی ــا اکثریــت منافــع ی دیگــر کــه اکثریــت ســهام ی
اداره کــردن یــا نظــارت آن متعلــق بــه دولــت و یــا شــهرداری ها 
و دســتگاه های وابســته بــه آن هــا باشــد، )5( اشــخاصی کــه بــه 
ــات  ــا موسس ــین ی ــا مجلس ــت ی ــه دول ــاء از خزان ــوی از انح نح
مذکــور در بــاال حقــوق یــا مقــرری یــا حق الزحمــه یــا پــاداش یــا 
امثــال آن به طــور مســتمر )بــه اســتثنای حقــوق بازنشســتگی و 
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ــد، )6( مدیــران و  وظیفــه و مســتمری قانونــی( دریافــت می دارن
کارکنــان بنگاه هــای خیریــه ای کــه از دولــت یــا از شــهرداری ها 
ــاتی  ــرکت و موسس ــد، )7( ش ــت می دارن ــتمر دریاف ــك مس کم
کــه پنــج درصــد یــا بیشــتر ســهام یــا ســرمایه یــا منافــع آن هــا 
ــا بیســت  ــوق ی ــور در ف ــر از اشــخاص مذک ــك نف ــه ی ــق ب متعل
درصــد یــا بیشــتر ســهام یــا ســرمایه یــا منافــع آن متعلــق بــه 
چنــد نفــر از اشــخاص مذکــور در فــوق باشــد و یــا اینکــه نظــارت 
ــا  ــور ب ــات مذک ــی موسس ــا بازرس ــا اداره و ی ــت و ی ــا مدیری و ی
ــداد  ــه تع ــاتی ک ــرکت ها و موسس ــتثنای ش ــه اس ــد ب ــا باش آن ه
ســهام آن یکصــد و پنجــاه نفــر و یــا بیشــتر باشــد مشــروط بــر 
ــج  ــش از پن ــوق بی ــور در ف ــخاص مذک ــك از اش ــه هیچ ی این ک
ــا  ــت ی ــا مدیری ــارت ی ــته و نظ ــهام آن را نداش ــد از کل س درص
اداره و یــا بازرســی آن بــا اشــخاص مذکــور در فــوق نباشــد، )8( 
ــا منافــع آن هــا  ــا ســرمایه ی شــرکت هایی کــه اکثریــت ســهام ی
ــد  ــد نمی توانن ــد 7 باش ــور در بن ــرکت های مذک ــه ش ــق ب متعل
اعــم از این کــه در مقابــل خدمتــی کــه انجــام می دهنــد حقــوق 
یــا مالــی دریافــت دارنــد یــا آن کــه خدمــت را به طــور افتخــاری 
ــا  ــاوی ب ــا داوری در دع ــات ی ــد در معام ــام دهن ــگان انج و رای
دولــت یــا مجلســین یــا شــهرداری ها و یــا دســتگاه های وابســته 
بــه آن هــا و یــا موسســات مذکــور در بنــد 4 و 6 این ماده شــرکت 
نماینــد  اعــم از اینکــه  دعــاوی مزبــور در مراجــع قانونــی مطــرح 
ــل از  ــه قب ــی ک ــتثنای معامات ــه اس ــد )ب ــده باش ــا نش ــده  ی ش

تصویــب ایــن قانــون قــرارداد آن منعقــد شــده باشــد(.
تبصــره 1–  پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر و زن یــا شــوهر و 
اوالد بافصــل و عــروس و دامــاد اشــخاص منــدرج در ایــن قانــون 
ــه  ــای فوق الذکــر ب و همچنیــن شــرکت ها و موسســاتی کــه اقرب
نحــو منــدرج در بنــد 7و8 در آن ســهیم یــا دارای ســمت باشــند 
ــا  ــا شــهرداری ها و ی ــا و ی ــا بانك ه ــه و ی ــا وزارتخان ــد ب نمی توانن
ــه  ــون ک ــن قان ــور در ای ــات مذک ــایر موسس ــا س ــازمان ها و ی س
ایــن اشــخاص در آن ســمت وزارت و یــا معاونــت و یــا مدیریــت 

دارنــد وارد معاملــه یــادآوری شــوند.
تبصــره 2–  شــرکت های تعاونــی کارمنــدان موسســات 
ــررات  ــاون از مق ــه تع ــوط ب ــور مرب ــاده در ام ــن م ــور در ای مذک

ــود. ــد ب ــتثنی خواهن ــون مس ــن قان ای
تبصــره 3–  منظــور از معامــات منــدرج در ایــن مــاده 
عبارتســت از: مقاطعــه کاری )بــه اســتثنای معامــات محصــوالت 
انجــام شــود(،  مقاطعــه  از طریــق  آن کــه  ولــو  کشــاورزی 

)بــه  بهره بــرداری  و  اســتخراج  و  اکتشــاف  حق العمــل کاری، 
اســتثنای معــادن طبقــه اول منــدرج در قانون معــادن و همچنین 
نمــك طعــام کــه معــادن مذکــور در ملــك شــخصی آن هــا واقــع 
ــارت  ــی و نظ ــرارداد نقشه کش ــه برداری و ق ــرارداد نقش ــت(، ق اس
ــی و  ــی و مال ــاورات فن ــات و مش ــرارداد مطالع ــرای آن، ق در اج
ــی  ــد و فروش های ــه، خری ــده و مناقص ــرکت در مزای ــی، ش حقوق
کــه بایــد طبــق قانــون محاســبات عمومــی یــا مناقصــه یــا مزایده 
ــه و  ــر از مناقص ــن دیگ ــب قوانی ــه موج ــد ب ــود هرچن ــام ش انج

ــده اســتثنا شــده باشــد. مزای
تبصــره 4–  معامــات اجنــاس و کاالهــای انحصــاری دولــت 
و امــور مطبوعاتــی دولــت و شــهرداری ها از موضــوع ایــن قانــون 

مســتثنی اســت. 
ــوق  ــاده ف ــررات م ــه برخــاف مق ــاده دوم–  اشــخاصی ک م
ــه  ــادرت ب ــر مب ــخاص دیگ ــطه اش ــا واس ــام و ی ــا بن ــخصاً و ی ش
انجــام معاملــه نماینــد یــا بــه عنــوان داور در دعــاوی فوق االشــعار 
شــرکت کننــد و همچنیــن هــر یــك از مســتخدمین دولتــی )اعم 
از کشــوری و لشــکری( و ســایر اشــخاص مذکــور در مــاده فــوق 
ــاف  ــرگاه برخ ــند ه ــه باش ــی ک ــه و مقام ــه و درج ــر رتب در ه
ــا  ــه حبــس مجــرد از دو ت ــون عمــل نماینــد ب مقــررات ایــن قان
چهــار ســال محکــوم خواهنــد شــد و همچنیــن مجــازات بــرای 
ــاده  ــد 7و8 م ــور در بن ــات مذک ــرکت ها و موسس ــئولین ش مس
اول کــه بــا علــم و اطــاع بســتگی و ارتبــاط خــود و یــا شــرکا را 
در موقــع تنظیــم قــرارداد و انجــام معاملــه اظهــار ننماینــد نیــز 
مقــرر اســت و معامــات مزبــور باطــل بــوده و متخلــف شــخصاً و 
ــاً مســئول پرداخــت خســارات ناشــی از  در صــورت تعهــد متضان

ــند. ــال آن می باش ــا داوری و ابط ــه ی معامل
تبصــره– کارمنــدان مشــمول مــاده اول کــه بــر اثــر اجــرای 
ایــن قانــون مایــل بــه ادامــه خدمــت دولتــی نباشــند بازنشســته 
محســوب و درصورتــی کــه مشــمول مقــررات بازنشســتگی 
ــان  ــه آن نباشــند کســور بازنشســتگی پرداختــی دفعتــاً واحــده ب

پرداخــت می شــود.
ــك از  ــون هیچ ی ــن قان ــب ای ــخ تصوی ــوم– از تاری ــاده س م
ــت  ــول وکال ــود قب ــی خ ــین در دوره نمایندگ ــدگان مجلس نماین
در محاکــم و مراجــع دادگســتری ندارنــد ولــی دعــاوی و 
ــد  ــول کرده ان ــون قب ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــه قب ــی ک وکالت های

ــی اســت. ــوت خــود باق ــه ق ب
ماده چهارم–  دولت مامور اجرای این قانون می باشد.

اقتصادی و اجتماعی
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عرضــه و تقاضــای موثــر اقتصــادی بــا آمــار تعــداد معامات و 
قیمــت بــازار آزادانــه خریــد و فــروش مــورد تحلیل قــرار می  گیرد 
دســته بندی  حداکثــر،  و  حداقــل  میانگیــن،  به طوری کــه 
قیمت هــا در ســطوح داخلــی و بین المللــی مــورد محاســبه 
ــا جمعیــت  قــرار گرفتــه و ارزیابــی می گــردد. کانشــهر تبریــز ب
1553693 نفــر از کل 59146847 نفــر جمعیــت شــهری کشــور 
براســاس سرشــماری ســال 1395 بــا دارا بــودن 2/63 درصــد از 
ــت کشــور و  ــن شــهر پرجمعی ــت شــهری کشــور، پنجمی جمعی
ــت.  ــور اس ــمال غرب کش ــهر ش ــن ش ــن و پرجمعیت تری بزرگتری
ــازی  ــی وزارت راه و شهرس ــای تجمیع ــق از داده ه ــن تحقی در ای

و آخریــن داده هــای  مرکــز آمــار ایــران اســتفاده شــده اســت.
مبایعه نامــه   157 تعــداد   ،1398 ســال  مهــر  مــاه  در 
آپارتمــان مســکونی کــه معــادل 1/56 درصــد از کل تعــداد 
ــوده  ــور ب ــهرهای کش ــکونی ش ــای مس ــای واحده مبایعه نامه ه
ارزش کل  بــا  بــا مســاحت کل زیربنــای 32468 مترمربــع 
789790320000 ریــال بــا متوســط عمربنــای 7/03 ســال 
ــه شــده اســت. متوســط 24325192  ــز معامل در کانشــهر تبری
ــال  ــل 66670 ری ــال و حداق ــر 142647060 ری ــال، حداکث ری
قیمــت بابــت مترمربــع واحــد مســکونی آپارتمانــی مبایعــه شــده 
ــر  ــط 213، حداکث ــه متوس ــت ک ــوده اس ــز ب ــهر تبری در کانش
1250  و حداقــل 0/584 دالر امریــکا قیمــت مترمربــع زیربنــا و 
ارزش کل معامــات 6921913 دالر امریــکا بــا متوســط نــرخ ارز 
آزاد 114100 ریــال بــوده اســت. متوســط زیربنــای مبایعه نامــه 
206/80  مترمربــع و متوســط ارزش مبایعه نامــه 5030511592 
ــاه  ــرخ ارز آزاد در م ــا ن ــکا ب ــادل 44088/62 دالر امری ــال مع ری

ــوده اســت.  ــز ب ــال 1398 در ســطح کانشــهر تبری ــر س مه
در مــاه آبــان ســال 1398، تعــداد171 مبایعه نامــه آپارتمــان 
مســکونی کــه معــادل 1/64 درصــد از کل تعــداد مبایعه نامه هــای 
ــاحت کل  ــا مس ــوده ب ــور ب ــهرهای کش ــکونی ش ــای مس واحده
زیربنــای 21919 مترمربــع بــا ارزش کل 1330806150000 

ــز  ــهر تبری ــال در کانش ــای 6/41 س ــط عمربن ــا متوس ــال ب ری
معاملــه شــده اســت. متوســط 60714730 ریــال، حداکثــر 
ــت  ــت باب ــال قیم ــل 1223530 ری ــال و حداق 401102966 ری
مترمربــع واحــد مســکونی آپارتمانــی مبایعــه شــده در کانشــهر 
تبریــز بــوده اســت کــه متوســط 531، حداکثــر 8485 و حداقــل 
10/7دالر امریــکا قیمــت مترمربــع زیربنــا و ارزش کل معامــات 
11641366 دالر امریــکا بــا متوســط نــرخ ارز آزاد 114317 
ریــال بــوده اســت. متوســط زیربنــای مبایعه نامــه 126/69 
مترمربــع و متوســط ارزش مبایعه نامــه 7692521098 ریــال 
ــان  ــاه آب ــرخ ارز آزاد در م ــا ن ــکا ب ــادل 67291/13 دالر امری مع

ــت.  ــوده اس ــز ب ــهر تبری ــطح کانش ــال 1398 در س س
مبایعه نامــه   276 تعــداد   ،1398 ســال  آذر  مــاه  در 
آپارتمــان مســکونی کــه معــادل 1/27 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 31778 مترمربــع 
ــال  ــای 5/61 س ــط عمربن ــا متوس ــال ب 1662063830000 ری
ــه شــده اســت. متوســط 52302343  ــز معامل در کانشــهر تبری
ــال  ــل 12990 ری ــال و حداق ــر 270897830 ری ــال، حداکث ری
قیمــت بابــت مترمربــع واحــد مســکونی آپارتمانــی در کانشــهر 
تبریــز بــوده اســت کــه متوســط 410، حداکثــر 2128  و 
ــا و ارزش  ــع زیربن ــت مترمرب ــکا قیم ــل 0/102 دالر امری حداق
کل معامــات 13059558 دالر امریــکا بــا متوســط نــرخ ارز 
ــوده اســت. متوســط زیربنــای مبایعه نامــه  آزاد 127268 ریــال ب
115/13  مترمربــع و متوســط ارزش مبایعه نامــه 6021970398 
ــاه  ــرخ ارز آزاد در م ــا ن ــکا ب ــادل 47317/23 دالر امری ــال مع ری

ــت.  ــوده اس ــز ب ــهر تبری ــطح کانش ــال 1398 در س آذر س
تعــداد مبایعه نامــه متناظــر بــا دســته بندی قیمت هــای 
مترمربــع زیربنــای واحدهــای مســکونی معاملــه شــده )میلیــون 
ــان و آذر  ســال  ریــال( در کانشــهر تبریــز در ماه هــای مهــر، آب
1397 و ســال 1398 از فایل هــای اکســل ماهانــه تجمیعــی 
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وزارت راه و شهرســازی اســتخراج و در جــدول 1 طبقه بنــدی 
ــه شــده اســت. و ارای

ــوان  ــاخت به عن ــه س ــل هزین ــه حداق ــه این ک ــه ب ــا توج ب
بخشــی از نهاده هــای واحــد مســکونی بیــش از ده میلیــون ریــال 

بــه ازای مترمربــع اســت 
ــده در  ــه ش ــال ارای ــون ری ــر ده میلی ــی زی ــته های قیمت دس
جــدول 1 کــه در مهرمــاه در دو دســته جمعــاً بــه تعــداد 9 فقــره 
و در آبان مــاه در دو دســته جمعــاً بــه تعــداد 9 فقــره و در آذرمــاه 
ــند  ــه می باش ــره مبایع ــداد 11 فق ــه تع ــاً ب ــته جمع در دو دس
ــی  ــاالً به علل ــد احتم ــر می رس ــه به نظ ــوده ک ــرف ب ــارج از ع خ
ماننــد اجبــار در تادیــه بدهــی علی رغــم اکــراه در کمیــت ثمــن 
تحمیلــی از جانــب طلبــکار، توقیــف و حــراج به علــت بدهــی در 
شــرایط رکــودی، اشــتباه و یــا جهــل بــه ثمــن بــوده اســت مگــر 
این کــه جنبــه بخشــش از قســمتی از ثمــن داشــته باشــد. جمــع 
مــوارد مذکــور 29 فقــره مبایعــه بــوده کــه نســبت بــه مجمــوع 
606 مبایعــه در پاییــز 1398 حاکــی از 4/78% معامــات خــارج 
از عــرف اســت. در پاییــز 1397 معامــات خــارج از عــرف مذکــور 

6/33% معامــات بــوده اســت.
از منظــر مقایســه ماهانــه  متوســط قیمــت مبایعــه مترمربــع 
ــال  ــر س ــاه مه ــه م ــان نســبت ب ــاه آب ــان مســکونی در م آپارتم
1398 افزایــش 2/49 درصــدی ریالــی و افزایــش 2/49 درصــدی 
دالری و در مــاه آذر نســبت بــه مــاه آبــان ســال 1398 کاهــش 
ــی و کاهــش 0/77 درصــدی دالری داشــته  0/86 درصــدی ریال

اســت.
قبــل از تحریم هــای جهانــی اعمالــی از جانــب ســازمان ملــل 
ــر کشــور و در نیمــه دوم ســال 1389، متوســط 7065  متحــد ب
هــزار ریــال، حداکثــر 44820 هــزار ریــال و حداقــل 100 هــزار 
ریــال قیمــت مترمربــع زیربنــای مبایعــه شــده در کانشــهر تبریز 
بــوده اســت کــه متوســط 681/79، حداکثــر 4325/26  و حداقل 
9/65 دالر امریــکا قیمــت مترمربــع زیربنــای مبایعــه بــا نــرخ ارز 
ــی  ــه ارزش بین الملل ــت. مقایس ــوده اس ــال ب آزاد 10362/39 ری
ــه ارزش  ــد ک ــان می ده ــده نش ــه ش ــای معامل ــط قیمت ه متوس
ــهر  ــطح کانش ــده در س ــکونی معامله ش ــان مس ــط آپارتم متوس
تبریــز در مــاه مهــر ســال 1398 حــدود 68% کاهش یافتــه و بــه 
31% درصــد ارزش نیمــه دوم ســال 1389 رســیده اســت. ارزش 
ــاه  ــده در م ــکونی معامله ش ــان مس ــط آپارتم ــی متوس بین الملل
ــه 78% ارزش  ــه و ب ــدود 22% کاهش یافت ــال 1398 ح ــان س آب

نیمــه دوم ســال 1389 رســیده اســت و در مــاه آذر ســال 1398 
حــدود 40% کاهش یافتــه و بــه 60% ارزش نیمــه دوم ســال 

1389 رســیده اســت.
ــت  ــی از آنس ــز 1398 حاک ــات پایی ــم معام ــه حج مقایس
ــهر  ــکونی کانش ــای مس ــه واحده ــات مبایع ــبت معام ــه نس ک
تبریــز نســبت بــه کل ســایر شــهرهای کشــور کمتــر بــوده اســت 
ــهری کل  ــت ش ــودن 2/63% جمعی ــم دارا ب ــه علی رغ به طوری ک
ــت.  ــوده اس ــز 1/44% ب ــات پایی ــم معام ــط حج ــور، متوس کش
ــواردی  ــه م ــوان ب ــات را می ت ــودن حجــم معام ــر ب ــل کمت دالی
ــظ  ــخصی حف ــایق ش ــر، س ــبی کمت ــد نس ــدرت خری ــد ق مانن
ــد و  ــه خری ــت ب ــدم رغب ــك، ع ــروش مل ــدم ف ــداری و ع و نگه

ــبت داد. ــر نس ــی کمت ــا متقاض ــب زادگاه و ی ــروش، تعص ف

نتیجه:
ــایل کان  ــا مس ــکا و ی ــت امری ــای دول ــم ه ــر تحری در اث
اقتصــادی، ارزش امــاک مســکونی کانشــهر تبریــز در مــاه مهــر 
ــه  ــال 1398 ب ــان س ــاه آب ــدود 31%، در م ــه ح ــال 1398 ب س
ــدود 60% ارزش  ــه ح ــال 1398 ب ــاه آذر س ــدود 78% و در م ح
بین المللــی قبــل از تحریم هــا کاهــش یافتــه اســت. تعــداد 
معامــات پاییــز 1398 نســبت بــه پاییــز 1397 کاهــش حــدود 
29% داشــته اســت. تعــداد معامــات مــاه آذر 1398 نســبت بــه 
ــان 1398  ــاه آب ــه م ــاه آذر 1397 افزایــش 10/4% و نســبت ب م

ــت. ــته اس ــش 59/5% داش افزای
حجــم معامــات مســکونی کانشــهر تبریــز بــه عللــی ماننــد 
ــداری و  ــظ و نگه ــایق حف ــر، س ــبی پایین ت ــد نس ــدرت خری ق
ــك،  ــروش مل ــد و ف ــه خری ــت ب ــدم رغب ــك، 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 معامــات مســکونی شــهرهای کشــور برحســب  نســبت ب

ــت. ــوده اس ــر ب ــی پایین ت جمعیت
حــدود 4/78% معامــات مبایعــه امــاک مســکونی کانشــهر 
تبریــز بــه عللــی ماننــد اجبــار در تادیــه بدهــی علی رغــم اکــراه 
ــف و حــراج  ــکار، توقی ــب طلب ــی از جان ــت ثمــن تحمیل در کمی
ــه  ــل ب ــا جه ــتباه و ی ــودی، اش ــرایط رک ــی در ش ــت بده به عل
ثمــن خــارج از عــرف بــوده اســت کــه نســبت بــه فصــل مشــابه 

ســال قبــل 24/4% کاهــش یافتــه اســت. 
ــده  ــت معامله ش ــن قیم ــال 1398 باالتری ــر س ــاه مه در م
یــك مترمربــع زیربنــا زیــر 14/5 میلیــون تومــان، در مــاه آبــان 

اقتصادی و اجتماعی
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ســال 1398 زیــر 97 میلیــون تومــان و در مــاه آذر ســال 1398 
ــوده اســت درحالی کــه در ماه هــای  زیــر 27/5 میلیــون تومــان ب

مشــابه ســال قبــل زیــر 13/5 میلیــون تومــان، زیــر 200 میلیــون 
تومــان  و زیــر 47 میلیــون تومــان بــوده اســت.

اقتصادی و اجتماعی

ــز ســال 97 )اســتخراج از فایل هــای وزارت راه و شهرســازی توســط ســرکار  ــه پایی ــز ســال 98 نســبت ب جــدول 1: مقایســه نســبت تعــداد معامــات پایی
خانــم نفیســه اکبــری(
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شــیوع بیماری هــای واگیــردار ماننــد کرونــا ویــروس جدیــد 
ــی  ــرایط عموم ــاده 43 ش ــری م ــوادث قه ــروز ح ــق ب از مصادی
ــی  ــار برخ ــه اظه ــت.  بناب ــی اس ــای عمران ــان در پیمان ه پیم
ــرات  ــوژی، بیشــترین مخاط از متخصصــان پزشــکی و میکروبیول
ــرادی  ــاره اف ــا، درب ــزا و کرون ــد آنفلوآن ــی مانن ــاره ویروس  های درب
ــی،  ــد نقــص سیســتم ایمن ــه  ای مانن ــه مشــکات زمین اســت ک
دیابــت کنترل نشــده، پیونــد اعضــا، ســرطان، بیمــاری زمینــه  ای 
ــروس  ــا وی ــاری کرون ــد. نشــانه های بیم ــاال دارن ــوی و ســن ب ری

ــه شــده اســت. ــد 2019 در شــکل 1 ارای جدی

ــگاه  ــام دانش ــا اع ــاه 1398 ب ــفند م ــتم اس ــخ هش در تاری
ــم  ــانه ها و عائ ــش نش ــر پیدای ــی ب ــز مبن ــکی تبری ــوم پزش عل
ــی  ــه مراکــز درمان ــن از مراجعیــن ب بیمــاری مذکــور در چنــد ت
شــیوع بیمــاری در ســطح اســتان تاییــد گردیــد. صــدور 
اطاعیه هــا و دســتورالعمل ها از جانــب مســئوالن بهداشــت 
ــاری  ــیوع بیم ــتردگی ش ــگیری از گس ــور پیش ــان به منظ و درم
ــور  ــه به ط ــراد جامع ــه اف ــی هم ــر زندگ ــریعاً ب ــر خــود را س تاثی
اعــم و بــر فعالیــت کســب و کارهــا و مشــاغل و صنــوف به طــور 
ــای  ــت در پروژه ه ــان فعالی ــن می ــود. در ای ــل نم ــص تحمی اخ
ــتردگی و  ــل گس ــه به دلی ــت ک ــواردی اس ــی از م ــی یک عمران
ــان  ــت راندم ــرعت و اف ــش س ــال و کاه ــار اخت ــوع آن دچ تن
ــی  ــه نمایندگ ــن ب ــره انجم ــاس هیئت مدی ــن اس ــر ای ــد. ب گردی
ــه  ــا توجــه ب ــه رســالت خــود ب از طــرف آبادگــران اســتان و بناب

بــروز یکــی از مــوارد حــوادث قهــری مصــرح در مــاده 43 شــرایط 
عمومــی پیمــان و بــه منظــور کاهــش بخشــی از خســارات وارده 
ــوع  ــود موض ــب نم ــی تصوی ــای عمران ــکاران پروژه ه ــه پیمان ب
ــورای  ــه ش ــف ب ــن تکلی ــت تعیی ــر جه ــوارد دیگ ــراه م ــه هم ب
ــوص  ــری درخص ــع تصمیم گی ــن مرج ــوان باالتری ــه عن ــی ب فن
مســائل عمرانــی اســتان ارجــاع گــردد. براســاس مکاتبــه انجمــن 
ــه  ــتور کار جلس ــن دس ــوان اولی ــه عن ــوع ب ــبختانه موض خوش
ــرار گرفــت. اینجانــب  مــورخ 99/01/26 شــورای فنــی اســتان ق
ــراری  ــا برق ــور ب ــورای مذک ــن در ش ــده انجم ــوان نماین ــه عن ب
ــن و  ــو انجم ــی عض ــکاران عمران ــدادی از پیمان ــا تع ــاس ب تم
اخــذ اطاعــات کافــی و نکتــه نظــرات آنــان درخصــوص اختــال 
به وجــود آمــده در مســیر فعالیــت کارگاه هــای عمرانــی در 
جلســه مذکــور حاضــر و در راســتای درخواســت انجمــن مبنــی 
ــوارد  ــان، م ــی پیم ــرایط عموم ــاده 43 ش ــاد م ــال مف ــر اعم ب
ــا را به صــورت  ــادی کارگاه ه ــت ع ــد راه فعالی ــع س مخــل و موان
ــد از: ــوارد عبارتن ــن م ــه برخــی از ای ــودم ک مفصــل تشــریح نم
ــروژه و  ــه محــل اجــرای پ ــردد و دسترســی ب ــت ت 1- صعوب
کارگاه هــای عمرانــی خصوصــاً در مــواردی کــه کارگاه عمرانــی در 

خــارج از شــهر واقــع شــده باشــد. 
ــه  ــا از خان ــاغل در کارگاه ه ــنل ش ــه پرس ــال روزان 2- انتق
ــت  ــن رعای ــا درنظرگرفت ــس ب ــروژه و بالعک ــرای پ ــل اج ــه مح ب
ــا  ــا ب ــال آن ه ــکان انتق ــدم ام ــراد و ع ــرای اف ــذاری ب فاصله گ

عــادی.  ســرویس های 
ــاز  ــورد نی ــح م ــد مصال ــی و خری ــکان دسترس ــدم ام 3- ع
ــب و  ــوف و کس ــی صن ــودن برخ ــل ب ــل تعطی ــا به دلی پروژه ه

ــاختمانی.  ــح س ــن مصال ــا تامی ــط ب ــای مرتب کاره
4- کاهــش ســاعات کار فعالیــت پروژه هــا به منظــور رعایــت 

پروتکل هــای بهداشــتی و کاهــش خودبه خــود راندمــان کاری. 
ــل  ــترده در مح ــزات گس ــا و تجهی ــاد فضاه ــزوم ایج 5- ل

حقوقی

حادثه قهری شیوع بیماری کرونا ویروس 2019 در پیمان های 
عمرانی

گردآوری و تدوین: جواد تقی پور انوری

رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی
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ــل  ــتی از قبی ــای بهداش ــت پروتکل ه ــور رعای ــا به منظ کارگاه ه
ــای  ــتراحت و خوابگاه ه ــوراک، اس ــورد و خ ــای خ ــعه فضاه توس

ــری.  کارگ
ــزات  ــام بهداشــتی و تجهی ــه اق ــراوان تهی ــای ف 6- هزینه ه
کنتــرل آلودگــی و ضدعفونــی محیط هــای کارگاه هــای عمرانــی. 
7- تحمیــل هزینه هــای باالســری دوران نیمــه فعــال بــودن 
کارگاه هــا تــا اعــام پایــان وضعیــت فوق العــاده ناشــی از شــیوع 

کرونــا. 
نهایتــاً پــس از بحــث و تبــادل نظــر بــا عنایــت بــه توضیحات 
ــوص  ــم درخص ــذ تصمی ــه اخ ــر اینک ــی ب ــر مبن ــئوالن ام مس
ــاغ  ــان و اب ــرایط پیم ــاده 43 ش ــه در م ــوارد مطروح ــرای م اج

ــت  ــت، در صاحی ــال فعالی ــای در ح ــرای پروژه ه ــق ب دوره تعلی
ــن  ــت انجم ــا درخواس ــد ب ــور می باش ــئوالن کش ــار مس و اختی
مخالفــت به عمــل آوردنــد لکــن ضمــن تاییــد هزینه هــای 
فــراوان تحمیــل شــده بــه پــروژه به دلیــل حــادث شــدن بندهــای 
ــی و جانشــین  ــت محتــرم هماهنگــی امــور عمران مذکــور، معاون
ــی  ــدی را مبن ــی اســتان دســتورات اکی اســتاندار در شــورای فن
ــل شــده ناشــی از شــیوع  ــران خســارت تحمی ــرآورد و جب ــر ب ب
بیمــاری در پروژه هــای عمرانــی بــه دســتگاه هــای اجرایــی صــادر 
ــران  ــاغ و جب ــر نحــوه اب ــد کــه انجمــن هم اکنــون پیگی فرمودن
خســارات مذکــور از مقامــات محتــرم مســئول اســتانی می باشــد. 

حقوقی

شکل 1: نشانه های بیماری واگیردار کرونا ویروس 2019
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مقدمه
ــانی  ــروی انس ــواد، نی ــری م ــا بکارگی ــی ب ــکار عمران پیمان
و ماشــین آالت اقــدام بــه کار و تولیــد تخصصــی یــا نســبتاً 
ــك  ــع در مل ــت واق ــا موق ــت ی ــای غیرثاب ــی در کارگاه ه تخصص
ــاق  ــق ارتف ــا ح ــاع و ی ــق انتف ــا ح ــی( و ی ــا عموم ــی ی )خصوص
دیگــران می کنــد و مالــك حاصــل کســب وکار مشــروع خویــش 
ــه  اســت. حفاظــت عبــارت اســت از  اقدامــات و عملیاتــی کــه ب
ــه،  ــوال، ابنی ــیا، ام ــراد، اش ــت از اف ــداری و مراقب ــور  نگه منظ
وســایل و تجهیــزات در مقابــل خطــرات ناشــی از اجــرای 
عملیــات  به کارگرفتــه می شــود. اجــرای کار در کارگاه هــای 
ــی،  ــای حفاظــت فن ــا چالش ه ــی ب ــای عمران ــکاران طرح ه پیمان
ــتلزم  ــراه و مس ــت محیطی هم ــای زیس ــت کار و آلودگی ه بهداش
رعایــت اصــول قواعــد الزامــی حاکمیتــی جوامــع بــوده و مدیــران 

ارشــد شــرکت های پیمانــکار ملــزم بــه داشــتن برنامــه و اجــرای 
ــی  ــی از کار تلق ــع بخش ــه در واق ــند ک ــور می باش ــات مذک الزام
می شــوند. حفاظــت فنــی دامنــه موســع بــرای صیانــت از 
ــر  ــه مشــتمل ب ــه دارد ک ــادی جامع ــع م ــروی انســانی و مناب نی
ــمول  ــای مش ــری کااله ــروی کار کارگاه، به کارگی ــت از نی صیان
ــرای کار  ــار اج ــر زیان ب ــدم تاثی ــتاندارد و ع ــاری اس ــرای اجب اج
بــر اشــخاص ثالــث اســت. عــاوه بــر الزامــات قانونــی، نشــریات 
راهنمــا نیــز در خصــوص رعایــت اصــول حفاظــت فنی، بهداشــت 
ــه  ــد ک ــود دارن ــت محیطی وج ــی زیس ــری از آلودگ کار و جلوگی
ممکــن اســت جــزو شــرایط قــراردادی در پیمــان لحــاظ شــوند و 
الــزام قــراردادی بــر پیمانــکار داشــته باشــند. ماحظــات موضــوع 
بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت )HSE( از مهمترین مســائلی 

حقوقی

حفاظت فنی در کارگاه های پیمانکاران عمرانی 
الزامات و برنامه ریزی اقتضایی

مهرداد رشیدی تبار

دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

پذیرفتــه شــده دوره دکتــرای تخصصــی )Ph.D( مهندســی عمــران )مدیریــت ریســك 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
پیمانــکار عمرانــی بــا خریــد و بکارگیــری مــواد خــام و یــا محصــوالت واســطه ای، نیــروی انســانی، ماشــین آالت و پــول اقــدام بــه کار و تولیــد در کارگاه هــای 

غیرثابــت واقــع در ملــك )خصوصــی یــا عمومــی( و یــا در کارگاه هــای غیرثابــت یــا موقــت واقــع در حــق انتفــاع و یــا حــق ارتفــاق دیگــران می کنــد و مالــك 

حاصــل کســب وکار خویــش اســت.  قواعــد عــام در زمینــه حفاظــت فنــی، بهداشــت کار و جلوگیــری از آلودگی هــای زیســت محیطی همزمــان بــا اجــرای پــروژه 

مــورد قــرارداد در کارگاه هــای پیمانــکاران عمرانــی الزاماتــی دارد کــه به نظــر می رســد آن را بخشــی از کار کــرده اســت. الزامــات قانونــی موجــود جامعــه مشــتمل 

بــر صیانــت از نیــروی کار کارگاه، حفــظ منابــع مــادی جامعــه، رعایــت اســتانداردهای اجبــاری و عــدم تاثیــر زیان بــار فعالیــت بــر حقــوق اشــخاص ثالــث اســت. 

عــاوه بــر الزامــات قانونــی برخــی از نوشــتجات راهنمــا و اســتانداردهای بین المللــی نیــز ممکــن اســت جــزو شــرایط قــراردادی  الــزام آور بــر پیمانــکار عمرانــی 

ــا  ــان شــده اند. برخــی از نشــریات راهنم ــردآوری و بی ــه اختصــار گ ــته ب ــن نوش ــران در ای ــه ای ــر جامع ــم ب ــی حاک ــررات حفاظت ــی و مق ــات قانون ــند. الزام باش

درخصــوص موضــوع نیــز معرفــی شــده اند. حداقــل اقدامــات الزامــی و مدیریــت اقتضایــی بــرای پیمانــکاران عمرانــی در کارگاه هــا بــرای صیانــت از نیــروی کار 

کارگاه و پیشــگیری از مســئولیت کارفرمایــی و ســایر مــوارد مســئولیت بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات الزامــی جمع بنــدی و ارایــه شــده اســت.  

واژگان کلیدی: کارگاه پیمانکار عمرانی، حفاظت فنی، حداقل اقدامات
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اســت کــه مــورد توجــه کارفرمایــان در ســطح بین المللــی 
قــرار گرفتــه اســت. اســتانداردهای بین المللــی درخصــوص 
 OHSAS ماننــد  حرفــه ای  بهداشــت  و  ایمنــی  ارزیابــی 
ــرایط  ــزو ش ــت ج ــن اس ــه ممک ــد ک ــود دارن ــز وج 18001 نی
ــد. اســتقرار سیســتم مدیریــت  ــکار لحــاظ گردن ــراردادی پیمان ق
ــات  ــروز ضایع ــگیری از ب ــك و پیش ــش ریس ــت کاه ــی جه ایمن
ــی  ــب مدیریت ــای مناس ــی از ابزاره ــازمان یک ــوادث در س و ح
تضمیــن کننــده دسترســی بــه اهــداف ســازمان شــرکت 
ــان  ــا بی ــه ب ــن مطالع ــد. در ای ــمار می آی ــی به ش ــکار عمران پیمان
الزامــات قانونــی کشــور و عناویــن نشــریه ها و دســتورالعمل های 
ــی  ــات الزام ــل اقدام ــکار حداق ــه راه ــه ارای ــود ب ــای موج راهنم
اســت. شــده  پرداختــه  کارگاه هــا  در  عمرانــی  پیمانــکاران 

الزامات قانون 
حفاظــت فنــی و بهداشــت کار موضــوع فصــل چهــارم 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــوب 1369/08/29 مجم ــون کار مص قان
نظــام حاکمیــت جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه مشــتمل 
بــر مباحــث کلیــات )مــواد 85 لغایــت 95(، و بازرســی کار 
ــررات  ــم مق ــث دوازده ــد. مبح ــت 106( می باش ــواد 96 لغای )م
ــی و  ــام مهندس ــون نظ ــاده 33 قان ــوع م ــاختمان موض ــی س مل
ــی  ــوص ایمن ــوب 1374/12/22 در خص ــاختمان مص ــرل س کنت
ــت  ــت. فهرس ــاختمان اس ــرای س ــن اج ــت کار در حی و حفاظ
ــای  ــتاندارد در زمینه ه ــاری اس ــرای اجب ــمول اج ــای مش کااله
توســط  کار  بهداشــت  و  فنــی  حفاظــت  ماننــد  گوناگــون 
موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران تدویــن و ابــاغ 
ــون تامیــن  می شــود. فصــول پنجــم، ششــم، هشــتم و دهــم قان
بیماری هــای  و  حــوادث  درخصــوص  به ترتیــب  اجتماعــی 
شــاغان مشــمول قانــون کار )مــواد54 لغایــت 69(، از کار 
ــت 75(،  ــواد 70 لغای ــون کار )م ــاغان مشــمول قان ــی ش افتادگ
ــت  ــواد 76 لغای ــون کار )م ــمول قان ــاغان مش ــتگی ش بازنشس
79(، مــرگ شــاغان مشــمول قانــون کار )مــواد 80 لغایــت 84( 
ــت 96(  ــواد 88 لغای ــا )م ــه کمك ه ــع ب ــی راج ــررات کل و مق
ــار  ــر پیشــگیری از تاثیــرات زیان ب ــزوم حفاظــت فنــی ب اســت. ل
بــر اشــخاص ثالــث در برخــی مــواد قانــون مدنــی و نیــز قانــون 
ــواد  ــی م ــز برخ ــوب 1379/03/07 و نی ــی مص ــئولیت مدن مس
قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392/04/01 دیــده می شــود. 

صیانت از نیروی کار انسانی
مطابــق مــاده 85 قانــون کار، دســتورالعمل های مــدون 
شــورای عالــی حفاظــت فنــی )طبــق مــاده 86 قانــون بــا تصویــب 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی(، و وزارت بهداشــت و درمــان 
ــای  ــی کارگاه ه ــا )حت ــه کارگاه ه ــرای کلی ــکی ب ــوزش پزش و آم
خانوادگــی(، کارفرمایــان، کارگــران و کارآمــوزان الزم االجراســت. 
مطابــق مــاده 87 قانــون کار، تکلیــف اشــخاص در احــداث کارگاه 
جدیــد یــا توســعه کارگاه هــای موجــود، بــدوا ارســال برنامــه کار 
و نقشــه های ســاختمانی و طرح هــای مــورد نظــر بــه وزارت 
ــك  ــرف ی ــر ظ ــت اظهارنظ ــی جه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــت  ــی و بهداش ــت فن ــر حفاظ ــی ام ــوص پیش بین ــاه در خص م
ــه  ــخاصی ک ــی دارد اش ــرر م ــون کار مق ــاده 88 قان ــت. م کار اس
ــه  ــف ب ــد مکل ــین می پردازن ــه ماش ــا ورود و عرض ــاخت ی ــه س ب
ــق  ــند. طب ــب می باش ــی مناس ــی و حفاظت ــوارد ایمن ــت م رعای
مــاده 89 قانــون کار، کارفرمایــان مکلفنــد پیــش از بهره بــرداری 
ــا  ــش آن ه ــه آزمای ــی ک ــزار و لوازم ــتگاه ها، اب ــین ها، دس از ماش
ــی  ــت فن ــی حفاظ ــورای عال ــوب ش ــای مص ــق آیین نامه ه مطاب
ضــروری شــناخته شــده اســت آزمایش هــای الزم را توســط 
آزمایشــگاه ها و مراکــز مــورد تاییــد شــورای عالــی حفاظــت فنــی 
ــوط را حفــظ و یــك نســخه از آن هــا  انجــام داده و مــدارک مرب
را بــرای اطــاع بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ارســال 
نماینــد. مــاده 90 قانــون کار مقــرر مــی دارد کلیــه اشــخاص کــه 
بخواهنــد لــوازم حفاظــت فنــی و بهداشــت را وارد یــا تولیــد کنند 
بایــد مشــخصات وســایل را حســب مــورد همــراه بــا نمونه هــای 
ــت  ــی، و وزارت بهداش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع آن ب
ــد  ــس از تایی ــد و پ ــال دارن ــکی ارس ــوزش پزش ــان و آم و درم
بــه ســاخت یــا وارد کــردن ایــن وســایل اقــدام نماینــد. مطابــق 
ــای  ــه واحده ــان و مســئوالن کلی ــون کار، کارفرمای ــاده 91 قان م
موضــوع مــاده 85 ایــن قانــون مکلفنــد براســاس مصوبــات 
شــورای عالــی حفاظــت فنــی بــرای تامیــن حفاظــت و ســامت 
ــات الزم را  ــایل و امکان ــط کار وس ــران در محی ــت کارگ و بهداش
ــرد وســایل  ــرار داده و چگونگــی کارب ــان ق ــار آن تهیــه و در اختی
ــد و درخصــوص رعایــت مقــررات  ــان بیاموزن ــه آن فوق الذکــر را ب
ــرض  ــاغلین در مع ــد. ش ــارت نماین ــتی نظ ــی و بهداش حفاظت
بــروز بیماری هــای ناشــی از کار بایــد پرونــده پزشــکی داشــته و 
حداقــل ســالی یــك بــار توســط مراکــز بهداشــتی درمانــی مــورد 
ــه  ــده مربوط ــه در پرون ــد و نتیج ــرار گیرن ــش ق ــه و آزمای معاین
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ضبــط گــردد )مــاده  قانــون92(. بــه تصریــح مــاده 93 قانــون، بــه 
منظــور جلــب مشــارکت کارگــران در نظــارت بــر حســن اجــرای 
ــگیری از  ــط کار و پیش ــتی در محی ــی و بهداش ــررات حفاظت مق
ــاون، کار و  ــه وزارت تع ــی ک ــا، در کارگاه های ــوادث و بیماری ه ح
رفــاه اجتماعــی و وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــت  ــی و بهداش ــت فن ــه حفاظ ــد کمیت ــخیص دهن ــروری تش ض
ــا  ــه ی ــوع حادث ــکان وق کار تشــکیل خواهــد شــد. پیش بینــی ام
بیمــاری ناشــی از کار توســط یــك یــا چنــد نفــر از کارگــران یــا 
ــا  ــه اطــاع کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار ی کارکنــان ب
ــد و توســط وی  ــی و بهداشــت کار می رس مســئول حفاظــت فن
ــت  ــود ثب ــداری می ش ــور نگه ــن منظ ــه همی ــه ب ــری ک در دفت
ــوع  ــا مســئول واحــد، وق ــا ی می گــردد  و درصورتــی کــه کارفرم
حادثــه یــا بیمــاری ناشــی از کار را محقــق ندانــد موظــف اســت 
در اســرع وقــت موضــوع را همــراه بــا دالیــل و نظــرات خــود بــه 
ــد  ــام نمای ــی اع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــن اداره تع نزدیکتری
ــرع  ــت در اس ــف اس ــی موظ ــاه اجتماع ــاون، کار و رف و اداره تع
وقــت توســط بازرســین کار بــه موضــوع رســیدگی و اقــدام الزم 
را معمــول نمایــد )مــاده  قانــون94(. مســئولیت اجــرای مقــررات 
و ضوابــط فنــی و بهداشــت کار بــر عهــده کارفرمــا یــا مســئولین 
واحدهــای موضــوع ذکــر شــده در مــاده 85 قانــون کار می باشــد 
و هــرگاه بــر اثــر عــدم رعایــت مقــررات مذکــور از ســوی کارفرمــا 
ــا  ــا ی ــخص کارفرم ــد ش ــه ای رخ ده ــد، حادث ــا مســئولین واح ی
مســئول مذکــور از نظــر کیفــری و حقوقــی و نیــز مجازات هــای 
منــدرج در ایــن قانــون مســئول اســت )مــاده 95 قانــون(. 
ــون کار  ــاده 85 قان ــا مســئوالن واحدهــای موضــوع م ــا ی کارفرم
ــه  ــژه ای ک ــر وی ــوادث ناشــی از کار را در دفت ــه ح ــد کلی موظفن
ــام  ــی اع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــق وزارت تع ــرم آن از طری ف
می گــردد ثبــت و مراتــب را ســریعاً به صــورت کتبــی بــه اطــاع 
ــره 1  ــانند )تبص ــل برس ــی مح ــاه اجتماع ــاون، کار و رف اداره تع
ــای  ــران واحده ــا مدی ــا ی ــه کارفرم ــون(. چنانچ ــاده 95  قان م
ــی و بهداشــت  ــرای حفاظــت فن ــون کار ب ــاده 85 قان موضــوع م
کار وســایل و امکانــات الزم را در اختیــار کارگــر قــرار داده باشــند 
ــدون  ــی ب ــرات قبل ــای الزم و تذک ــود آموزش ه ــا وج ــر ب و کارگ
ــتفاده  ــا اس ــود از آن ه ــررات موج ــتورالعمل و مق ــه دس ــه ب توج
ــروز  ــا مســئولیتی نخواهــد داشــت و درصــورت ب ــد کارفرم ننمای
اختــاف، رای هیئــت حــل اختــاف مســتقر در اداره تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی نافــذ خواهــد بــود )تبصــره 2 مــاده 95 قانــون(. 

حفظ حق اموال ملک مجاور و اشخاص ثالث
حــق ارتفــاق نســبت بــه ملــك غیــر )مــواد 92 لغایــت 108(، 
ــواد 109  ــاور )م ــاک مج ــه ام ــاک نســبت ب ــار ام ــکام و آث اح
لغایــت 135(، و حریــم امــاک )مــواد 136 لغایــت 139( در 
ــن  ــرگاه زمی ــال ه ــان شــده اســت. به طــور مث ــی بی ــون مدن قان
یــا خانــه کســی مجــرای فاضــاب یــا آب بــاران زمیــن یــا خانــه 
ــن  ــا زمی ــه ی ــکار صاحــب کار آن خان ــوده اســت پیمان دیگــری ب
ــدم  ــه ع ــی ک ــر درصورت ــد مگ ــری از آن کن ــد جلوگی نمی توان
اســتحقاق او معلــوم شــود )مســتنبط از مــاده 95 قانــون مدنــی(.  
هــرگاه کســی از قدیــم در خانــه یــا ملــك دیگــری مجــرای آب 
بــه ملــك خــود یــا حــق مــرور داشــته، پیمانــکار صاحــب خانــه 
یــا ملــك نمی توانــد مانــع آب بــردن یــا عبــور او از ملــك خــود 
ــتن در و  ــل داش ــوق از قبی ــایر حق ــت س ــن اس ــود و همچنی ش
ــاده 97  ــره )مســتنبط از م ــاودان و حــق شــرب و غی شــبکه و ن
ــك  ــور از مل ــر اذن عب ــك غی ــب مل ــر صاح ــی(. اگ ــون مدن قان
ــکار ملــك دیگــر داده باشــد هــر وقــت بخواهــد  ــه پیمان خــود ب
ــود و  ــور او بش ــع عب ــرده و مان ــوع ک ــود رج ــد از اذن خ می توان
ــون  همچنیــن اســت ســایر ارتفاقــات )مســتنبط از مــاده 98 قان
ــود  ــکار خ ــك صاحب ــاودان مال ــدارد ن ــق ن ــکار ح ــی(. پیمان مدن
ــام ملــك  ــاران از ب را بــه طــرف ملــك دیگــری بگــذارد یــا آب ب
ــد و  ــا ملــك همســایه جــاری کن ــام ی ــه ب صاحــب کار خــود را ب
ــون  ــاده 99 قان ــه اذن او )مســتنبط از م ــزد مگــر ب ــرف بری ــا ب ی
مدنــی(.  پیمانــکاری کــه در ملکــی کــه مــورد حق االرتفــاق غیــر 
ــی  ــد در ملــك مــورد پیمــان اقدامات اســت کار می کنــد نمی توان
بکنــد کــه باعــث تضیــع یــا تعطیــل حــق مزبــور باشــد مگــر بــا 
ــی(.  ــون مدن ــاده 106 قان ــتنبط از م ــق )مس ــب ح ــازه صاح اج
هــرگاه از دو ملــك مجــاور بــه روی دیــوار ســر تیر گذاشــته شــده 
ــق  ــکار ح ــتراک اســت و پیمان ــه اش ــوم ب ــوار محک ــد آن دی باش
نــدارد دیــوار مذکــور را حتــی بــه دســتور صاحــب کارش تخریــب 
و یــا معیــوب نمایــد مگــر این کــه خــاف اشــتراکی بــودن دیــوار 
ــکار  ــی(. پیمان ــون مدن ــاده 110 قان ــت شــود )مســتنبط از م ثاب
ــه اذن  ــی ب ــك را  حت ــن دو مل ــترک بی ــوار مش ــدارد دی ــق ن ح
ــا  ــذارد ی ــر بگ ــا روی آن ســر تی ــرد ی ــاال بب صاحــب کار خــود  ب
ــوار مشــترک  ــه اذن شــریك دیگــر دی ــاز کنــد مگــر ب دریچــه ب
)مســتنبط از مــاده 118 قانــون مدنــی(. هــرگاه پیمانــکار بــه اذن 
صاحــب دیــوار بــر روی دیــوار ســر تیــری گــذارده باشــد و بعــد 
ــه اذن جدیــد از  ــد مجــدداً بگــذارد مگــر ب ــردارد نمی توان آن را ب
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ــوار و همچنیــن اســت ســایر تصرفــات )مســتنبط از  صاحــب دی
مــاده 121 قانــون مدنــی(. اگــر از قدیــم ســر تیــر عمارتــی روی 
ــوم  ــرف معل ــن تص ــابقه ای ــوده و س ــایه ب ــی همس ــوار مختص دی
ــبب  ــه س ــر ب ــد و اگ ــی بمان ــابق باق ــال س ــه ح ــد ب ــد بای نباش
خرابــی عمــارت و نحــو آن ســر تیــر توســط پیمانــکار برداشــته 
شــود صاحــب عمــارت می توانــد آن را تجدیــد کنــد و همســایه 
ــت  ــدارد مگــر اینکــه ثاب ــکار همســایه حــق ممانعــت ن ــا پیمان ی
ــود  ــده ب ــاد ش ــازه او ایج ــرف اج ــه ص ــابق ب ــت س ــد وضعی نمای
)مســتنبط از مــاده 122 قانــون مدنــی(. هــرگاه طبقــه تحتانــی 
مــال کســی باشــد و طبقــه فوقانــی مــال دیگــری، پیمانــکار یکــی 
ــی  ــه اختصاص ــارف در حص ــور متع ــد به ط ــك می توان از دو مال
ــقف  ــه س ــبت ب ــن نس ــد لیک ــود کار کن ــب کار خ ــك صاح مل
ــا ســقف طبقــه اختصاصــی  ــد در کــف ی بیــن دو طبقــه می توان
ــم  ــه مزاح ــد ک ــدازه کار نمای ــارف آن ان ــور متع ــب کار به ط صاح
ــی(.  ــون مدن ــاده 125 قان ــتنبط از م ــد )مس ــری نباش ــق دیگ ح
ــد در ملــك صاحــب کار خــود کاری کنــد کــه  ــکار نمی توان پیمان
مســتلزم تضــرر همســایه شــود مگــر کاری کــه بــه قــدر متعــارف 
ــرای رفــع نیــاز کار یــا رفــع ضــرر از خــود باشــد )مســتنبط  و ب
ازمــاده 132 قانــون مدنــی(. پیمانــکار نمی توانــد از دیــوار خانــه 
صاحــب کار خــود بــه خانــه همســایه در بــاز کنــد اگــر چــه دیــوار 
ــا اذن  ــد ب ــن می توان ــد لیک ــب کار او باش ــی صاح ــك مختص مل
ــاز  ــا شــبکه ب ــه ی ــوار مختــص صاحــب کار روزن صاحــب کار از دی
کنــد ولــی همســایه هــم می توانــد جلــوی روزنــه و شــبکه دیــوار 
ــت شــود )مســتنبط از  ــع روی ــه مان ــزد ک ــرده بیاوی ــا پ بکشــد ی
ــکار مشــغول در ملکــی کــه در  مــاده 133 قانــون مدنــی(. پیمان
ــا اشــخاص دیگــر شــریك اســت  ــا یــك مجــری ب یــك معبــر ی
ــود  ــردن آب ش ــا ب ــور ی ــع از عب ــر را مان ــرکا دیگ ــد ش نمی توان
ــد  ــکار نمی توان ــی(. پیمان ــون مدن ــاده 134 قان ــتنبط از م )مس
ــا قنــات بکنــد ولــی  در حریــم چشــمه و قنــات دیگــری چــاه ی
ــز اســت )مســتنبط از  ــه موجــب تضــرر نشــود جای ــی ک کارهای
مــاده 139 قانــون مدنــی(. ضمــان قهــری ماننــد تســبیت، اتاف، 
غصــب و اســتیا در مــواد 307 لغایــت 337 قانــون مدنــی اســت.

مسئولیت مدنی
قانــون مســئولیت مدنــی مصــوب 1379/03/07 در مــاده 1 
تصریــح داشــته کــه هــر کــس بــدون مجــوز قانونــی عمــداً و یــا 
درنتیجــه بی احتیاطــی بــه جــان یــا مــال یــا آزادی یــا حیثیــت یا 

شــهرت تجــاری یــا بــه هــر حــق دیگــری کــه بــه موجــب قانــون 
ــه موجــب  ــد ک ــه ای وارد نمای ــده لطم ــراد ایجــاد گردی ــرای اف ب
ضــرر مــادی یــا معنــوی دیگــری شــود مســئول جبــران خســارت 
ــیدگی  ــه آن رس ــه دادگاه ب ــد ک ــود می باش ــل خ ــی از عم ناش
ــون  ــی کــه مشــمول قان ــت 4(. کارفرمایان ــواد 2 لغای می کنــد )م
کار هســتند مســئول جبــران خســاراتی می باشــند کــه از طــرف 
کارکنــان اداری و یــا کارگــران آنــان در حیــن انجــام کار یــا بــه 
ــام  ــه محــرز شــود تم ــر اینک مناســبت آن وارد شــده اســت مگ
ــوده،  ــاب می نم ــه ایج ــوال قضی ــاع و اح ــه اوض ــی ک احتیاط های
ــل  ــور را به عم ــای مزب ــر احتیاط ه ــه اگ ــا این ک ــل آورده ی به عم
ــود  ــدور نمی ب ــان مق ــری از ورود زی ــم جلوگی ــاز ه ــد ب می آوردن
ــه  ــی ک ــارت درصورت ــده خس ــه وارد کنن ــد ب ــا می توان کارفرم
ــاده  ــد )م ــه نمای ــناخته شــود مراجع ــون مســئول ش ــق قان مطاب
ــاده 12  ــمول م ــان مش ــی(. کارفرمای ــئولیت مدن ــون مس 12 قان
ــل  ــود را در مقاب ــان اداری خ ــران و کارکن ــام کارگ ــد تم مکلفن
خســارات وارده از ناحیــه آنــان بــه اشــخاص ثالــث بیمــه نماینــد 

ــی(.  ــون مســئولیت مدن )مــاده 13 قان

مسئولیت کیفری
ــاده  ــوب 1392/04/01 در م ــامی مص ــازات اس ــون مج قان
450 کتــاب دیــات تصریــح داشــته کــه در جنایــت شــبه عمــدی 
ــورت  ــت درص ــز نیس ــاص در آن جای ــه قص ــض ک ــای مح و خط
ــود  ــه پرداخــت می ش ــی دم دی ــا ول ــه ی ــی علی درخواســت مجن
مگــر بــه نحــو دیگــری مصالحــه شــود و در مــاده 462 مســئولیت 
ــن  ــب تعیی ــود مرتک ــده خ ــه برعه ــت دی ــرای پرداخ ــب ب مرتک
ــاب  ــاده 558 کت ــامی در م ــازات اس ــون مج ــت. قان ــده اس ش
ــر  ــه ه ــرده  ک ــح ک ــده تصری ــای بازدارن ــرات و مجازات ه تعزی
ــا و  ــن، محوطه ه ــه، اماک ــمتی از ابنی ــا قس ــام ی ــه تم ــس ب ک
ــده در  ــت ش ــی ثب ــا مذهب ــی ی ــی- تاریخ ــای فرهنگ مجموعه ه
فهرســت آثــار ملــی ایــران یــا ملحقــات آن هــا خرابــی وارد آورد 
عــاوه بــر جبــران خســارت وارده بــه یــك الــی ده ســال حبــس 
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ــرات و  ــاب تعزی ــاده 563 کت ــت م ــه صراح ــود. ب ــوم می ش محک
ــا و اماکــن  ــه اراضــی و تپه ه ــده، هرکــس ب ــای بازدارن مجازات ه
تاریخــی و مذهبــی ثبــت شــده در آثــار ملــی که مالــك خصوصی 
نداشــته باشــد تجــاوز کنــد بــه 6 مــاه تــا 2 ســال حبــس محکــوم 
ــه آن کــه ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور  می شــود مشــروط ب
ــق را در  ــن و مناط ــل اماک ــن قبی ــخصات ای ــدود مش ــًا ح قب
ــاده  ــر اســاس م ــد. ب ــرده باش ــذاری ک ــن و عامت گ محــل تعیی
ــده، هرکــس ســایر  ــرات و مجازات هــای بازدارن ــاب تعزی 676 کت
اشــیای منقــول )غیــر از کشــتی یــا هواپیمــا( متعلــق بــه دیگــری 
را آتــش بزنــد بــه حبــس از 6 مــاه تــا 3 ســال محکــوم خواهــد 
ــده  ــای بازدارن ــرات و مجازات ه ــاب تعزی ــاده 684 کت ــد. در م ش
تصریــح شــده کــه هرکــس تاکســتان یــا بــاغ میــوه یــا نخلســتان 
کســی را خــراب کنــد یــا بــه واســطه قطــع آبــی کــه متعلــق بــه 
دیگــری اســت یــا بــا اقدامــات و وســایل دیگــر خشــك کنــد یــا 
باعــث تضیــع آن بشــود یــا آســیاب دیگــری را از اســتفاده بیندازد 
بــه حبــس از 6 مــاه تــا 3 ســال و شــاق تــا 74 ضربــه محکــوم 
ــای  ــرات و مجازات ه ــاب تعزی ــاده 686 کت ــق م ــود. مطاب می ش
بازدارنــده، هرکــس درختــان موضــوع مــاده یــك قانون گســترش 
فضــای ســبز را عالمــاً و عامــداً و برخــاف قانــون مذکــور قطــع یــا 
موجبــات از بیــن رفتــن آن هــا را فراهــم آورد عــاوه بــر جبــران 
خســارت وارده حســب مــورد بــه جــزای نقــدی از یــك میلیــون 
ریــال تــا ده میلیــون ریــال بــرای هــر قطــع درخــت و در صورتــی 
کــه قطــع درخــت بیــش از 30 اصلــه باشــد بــه حبــس تعزیــری 
از 6 مــاه تــا 3 ســال محکــوم خواهــد شــد. در مــاده 687 کتــاب 
ــح شــده کــه هرکــس  ــده تصری ــرات و مجازات هــای بازدارن تعزی
در وســایل و تاسیســات مــورد اســتفاده عمومــی کــه  بــه هزینــه 
دولــت  یــا  بــا ســرمایه مشــترک دولــت و بخــش غیردولتــی یــا 
ــرای اســتفاده عمومــی ایجــاد شــده  توســط بخــش خصوصــی ب
ــی  ــایر عایم ــی و س ــی و رانندگ ــم راهنمای ــن در عای و همچنی
ــات  ــن تاسیس ــا تامی ــخاص ی ــان اش ــظ ج ــور حف ــه منظ ــه ب ک
فــوق در شــوارع و جاده هــا نصــب شــده اســت، مرتکــب تخریــب 
ــوع خــراب کاری  ــا هــر ن ــا از کار انداختــن ی ــق ی ــا ایجــاد حری ی
ــدون آن کــه منظــور او اخــال در نظــم و امنیــت  دیگــر شــود ب
عمومــی باشــد بــه حبــس از 3 تــا 10 ســال محکــوم خواهــد شــد 
و مجــازات شــروع بــه جرایــم فــوق 2 تــا 3 ســال حبــس اســت. 
ــح  ــده تصری ــای بازدارن ــرات و مجازات ه ــاب تعزی ــاده 687 کت م
ــی  ــت عموم ــه بهداش ــد علی ــه تهدی ــی ک ــر اقدام ــه ه ــرده ک ک

شــناخته شــود از قبیــل آلــوده کــردن آب آشــامیدنی یــا توزیــع 
ــع غیربهداشــتی فضــوالت انســانی و  ــوده،  دف ــامیدنی آل آب آش
دامــی و مــواد زایــد، ریختــن مــواد مســموم کننــده در رودخانــه 
ــر مجــاز دام،  اســتفاده  ــا و کشــتار غی ــان ه ــه در خیاب ــا، زبال ه
غیرمجــاز فاضــاب خــام یــا پســآب تصفیــه خانــه فاضــاب بــرای 
ــه  ــن چنان چ ــد و مرتکبی ــوع می باش ــاورزی ممن ــارف کش مص
طبــق قوانیــن خــاص مشــمول مجــازات شــدیدتری نباشــند بــه 
حبــس تــا یــك ســال محکــوم خواهنــد شــد و تشــخیص تهدیــد 
ــدام حســب مــورد برعهــده وزارت بهداشــت، درمــان و  ــودن اق ب
ــا ســازمان  ــط زیســت و ی ــا ســازمان محی ــوزش پزشــکی و ی آم
ــط زیســت  ــی محی ــور از آلودگ ــود و منظ ــد ب دامپزشــکی خواه
عبارتســت از پخــش یــا آمیختــن مــواد خارجــی بــه آب یــا هــوا 
یــا خــاک یــا زمیــن بــه میزانــی کــه کیفیــت فیزیکــی، شــیمیایی 
ــایر  ــا س ــان ی ــال انس ــه ح ــه ب ــوری ک ــك آن را به ط ــا بیولوژی ی
موجــودات زنــده یــا گیاهــان یــا آثــار یــا ابنیــه مضــر باشــد تغییر 
ــده  ــای بازدارن ــرات و مجازات ه ــاب تعزی ــاده 689 کت ــد. م ده
تصریــح کــرده کــه در تمــام مــوارد مذکــور در مــواد 676، 686، 
ــام  ــات انج ــایر اقدام ــب و س ــرق و تخری ــرگاه ح 687 و 688 ه
ــانی  ــه انس ــا جراحــت و صدم ــص عضــو ی ــه نق ــی ب ــده منته ش
شــود مرتکــب عــاوه بــر مجازات هــای مذکــور حســب مــورد بــه 
ــه تادیــه خســارت وارده  ــه و در هرحــال ب قصــاص، پرداخــت دی
ــق مــاده 689 کتــاب تعزیــرات  نیــز محکــوم خواهــد شــد. مطاب
و مجازات هــای بازدارنــده، هرکــس به وســیله صحنه ســازی از 
ــرز،  ــای م ــل، امح ــر حدفاص ــی، تعمی ــی، دیوارکش ــل پی کن قبی
ــال آن  ــجار و امث ــرس اش ــاه، غ ــر چ ــدی، نهرکشــی، حف کرت بن
بــه تهیــه آثــار تصــرف در اراضــی و امــاک دولــت یــا شــهرداری 
یــا اوقــاف یــا اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی بــه منظــور تصــرف 
ــد  ــادرت نمای ــری مب ــا دیگ ــود ی ــردن خ ــی ک ــق معرف ــا ذیح ی
ــا مراجــع  ــدون اجــازه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ی ــا ب ی
ــب  ــب تخری ــه موج ــد ک ــی نمای ــه عملیات ــادرت ب ــاح مب ذیص
ــه  ــه هرگون ــا اقــدام ب ــع طبیعــی گــردد ی محیــط زیســت و مناب
ــت از  ــا ممانع ــت ی ــاد مزاحم ــا ایج ــی ی ــرف عدوان ــاوز و تص تج
ــا یــك  ــاه ت ــه مجــازات یــك م ــد ب حــق در مــوارد مذکــور نمای
ســال حبــس محکــوم می شــود و دادگاه موظــف اســت خــارج از 
نوبــت بــه جرایــم مذکــور رســیدگی و حســب مــورد رفــع تصــرف 
عدوانــی یــا رفــع مزاحمــت یــا ممانعــت از حــق بــا اعــاده وضــع 
ــرات و  ــاب تعزی ــاده 701 کت ــق م ــد. مطاب ــه حــال ســابق نمای ب
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ــن در  ــو عل ــراً و به نح ــس متجاه ــده، هرک ــای بازدارن مجازات ه
ــی اســتعمال  ــر و مجامــع عمومــی مشــروبات الکل اماکــن و معاب
نمایــد، عــاوه بــر اجــرای حــد شــرعی شــرب خمــر )80 ضربــه 
ــود.  ــوم می ش ــری محک ــس تعزی ــاه حب ــا 6  م ــه 2 ت ــاق( ب ش
ــده،  ــای بازدارن ــرات و مجازات ه ــاب تعزی ــاده 714 کت ــق م مطاب
ــات  ــت نظام ــدم رعای ــا ع ــی ی ــا بی مباالت ــی ی ــرگاه بی احتیاط ه
دولتــی یــا عــدم مهــارت راننــده )اعــم از وســایط نقلیــه زمینــی 
ــه  ــوری منتهــی ب ــا متصــدی وســیله موت ــا هوایــی( ی ــی ی ــا آب ی
ــا 3 ســال حبــس  ــاه ت ــه 6 م ــل غیرعمــدی شــود مرتکــب ب قت
ــای دم  ــه اولی ــه از ناحی ــورت مطالب ــه درص ــت دی ــز پرداخ و نی
ــاده  ــور در م ــات مذک ــی از جه ــرگاه یک ــود. ه ــوم می ش محک
714 موجــب مــرض جســمی یــا دماغــی غیرقابــل عــاج باشــد 
ــه  ــت دی ــال و پرداخ ــك س ــا ی ــاه ت ــس از 2 م ــه حب ــب ب مرتک
درصــورت مطالبــه از ناحیــه مصــدوم محکــوم خواهــد شــد )مــاده 
ــب  ــاده 714 موج ــور در م ــات مذک ــی از جه ــرگاه یک 715(. ه
صدمــه بدنــی نقصــان یــا ضعــف دایــم یکــی از منافــع یــا یکــی 
ــدوم  ــو مص ــمتی از عض ــن قس ــن رفت ــا از بی ــدن ی ــای ب از اعض
ــد  ــل از موع ــا وضــع حمــل زن قب ــادن عضــو ی ــدون از کار افت ب
طبیعــی شــود مرتکــب بــه حبــس از 2 مــاه تــا 6 مــاه و پرداخــت 
دیــه درصــورت مطالبــه از ناحیــه مصــدوم محکــوم خواهــد شــد 
)مــاده 716( و در صدمــه بدنــی غیــر از مــوارد مذکــور مرتکــب 
بــه حبــس از یــك تــا 5 مــاه و پرداخــت دیــه درصــورت مطالبــه 
از ناحیــه مصــدوم محکــوم خواهــد شــد )مــاده 717(. در مــوارد 
ــایل  ــدی وس ــا متص ــده ی ــرگاه رانن ــت 717 ه ــواد 714 لغای م
موتــوری در موقــع وقــوع جــرم مســت بــوده یــا پروانــه نداشــته 
ــتگاه  ــا دس ــرده ی ــت می ک ــرر حرک ــرعت مق ــر از س ــا زیادت ی
موتــوری را بــا وجــود نقــص و عیــب مکانیکــی موثــر در تصــادف 
ــاده رو  ــور پی ــرای عب ــه ب ــی ک ــا در محل های ــه ی ــه کار انداخت ب
ــا از  ــد و ی عامــت مخصــوص گــذارده شــده مراعــات الزم ننمای
ــده رانندگــی نمــوده،  ــور از آن ممنــوع گردی ــی کــه عب محل های
ــه بیــش از دو ســوم حداکثــر مجــازات مذکــور در مــواد فــوق  ب
ــازات  ــر مج ــاوه ب ــد ع ــد و دادگاه می توان ــد ش ــوم خواه محک
فــوق مرتکــب را بــرای مــدت یــك تــا 5 ســال از حــق رانندگــی 
یــا تصــدی وســایل نقلیــه موتــوری محــروم نمایــد )مــاده 718(. 
ــده  ــته و رانن ــوری داش ــك ف ــه کم ــاج ب ــدوم احتی ــرگاه مص ه
ــا  ــی و ی ــز درمان ــه مراک ــدوم ب ــاندن مص ــکان رس ــود ام ــا وج ب
اســتمداد از ماموریــن انتظامــی از ایــن کار خــودداری کنــد و یــا 

بــه منظــور فــرار از تعقیــب محــل حادثــه را تــرک و مصــدوم را 
رهــا کنــد حســب مــورد بــه بیــش از دو ســوم حداکثــر مجــازات 
ــد و  ــد ش ــوم خواه ــواد 714 و 715 و 716 محک ــور در م مذک
ــه  ــت مخفف ــال کیفی ــاده اعم ــن م ــورد ای ــد در م دادگاه نمی توان
ــدام  ــه رســمی اق ــدون گواهینام ــس ب ــاده 719(. هرک ــد )م نمای
بــه رانندگــی و یــا تصــدی وســایل موتــوری کــه مســتلزم داشــتن 
ــه  ــس ب ــن هرک ــد و همچنی ــت بنمای ــوص اس ــه مخص گواهینام
موجــب حکــم دادگاه از رانندگــی وســایل نقلیــه موتــوری ممنــوع 
باشــد بــه رانندگــی وســایل مزبــور مبــادرت ورزد بــرای بــار اول 
بــه حبــس تعزیــری تــا دو مــاه یــا جــزای نقــدی تــا یــك میلیون 
ریــال و یــا هــر دو مجــازات و در صــورت ارتــکاب مجــدد بــه 2 
مــاه تــا 6 مــاه حبــس محکــوم خواهــد شــد. بــه مــوارد تشــدید و 
تخفیــف مجازات هــا در قانــون مذکــور و نیــز آراء وحــدت رویــه 
دیــوان عالــی کشــور نیــز بایــد توجــه شــود. مســئولیت کیفــری 
ــون مجــازات اســامی(.  ــات قان ــاده 141 کلی شــخصی اســت )م
ــی  ــا در صورت ــار دیگــری تنه ــت رفت ــه عل ــری ب مســئولیت کیف
ثابــت اســت کــه شــخص به طــور قانونــی مســئول اعمــال 
دیگــری باشــد یــا در رابطــه بــا نتیجــه رفتــار ارتکابــی دیگــری، 
ــازات  ــون مج ــات قان ــاده 142 کلی ــود )م ــر ش ــب تقصی مرتک
اســامی(. شــخص حقوقــی در صورتــی دارای مســئولیت کیفــری 
ــا در  ــام ی ــه ن ــی ب ــخص حقوق ــی ش ــده قانون ــه نماین ــت ک اس
ــات  ــاده 143 کلی ــی شــود )م ــع آن مرتکــب جرم راســتای مناف
قانــون مجــازات اســامی(. مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی  
مانــع از مســئولیت اشــخاص حقیقــی مرتکــب جــرم  نیســت.  در 
ــق  ــه تحق ــوط ب ــون من ــا براســاس قان ــوع آن ه ــه وق جرایمــی ک
نتیجــه اســت، قصــد نتیجــه یــا علــم بــه وقــوع آن بایــد محــرز 
ــر  ــراز تقصی ــه اح ــوط ب ــدی من ــم غیرعم ــق جرای ــود. تحق ش
ــازات اســامی(.  ــون مج ــات قان ــاده 144 کلی ــب اســت )م مرتک
ــوع  ــا قریب الوق ــی ی ــدید فعل ــر ش ــروز خط ــگام ب ــس هن هرک
ــب  ــری مرتک ــا دیگ ــود ی ــال خ ــا م ــس ی ــظ نف ــور حف به منظ
رفتــاری شــود کــه طبــق قانــون جــرم محســوب می شــود قابــل 
ــاد  ــداً ایج ــر را عم ــه خط ــر این ک ــروط ب ــت مش ــازات نیس مج
نکنــد و رفتــار ارتکابــی بــا خطــر موجــود متناســب بــوده و بــرای 
ــون  ــات قان ــاده 152 کلی ــد )م ــته باش ــرورت داش ــع آن ض دف
ــون  ــا قان ــه ی ــب وظیف ــه حس ــانی ک ــامی( و کس ــازات اس مج
ــك  ــا تمس ــد ب ــند نمی توانن ــر باش ــا خط ــه ب ــه مقابل ــف ب مکل
ــاع  ــود امتن ــی خ ــف قانون ــای وظای ــون از ایف ــاده 152 قان ــه م ب
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نماینــد. جهــل بــه حکــم مانــع از مجــازات مرتکــب نیســت مگــر 
اینکــه تحصیــل علــم عادتــاً بــرای وی ممکــن نباشــد یــا جهــل 
بــه حکــم شــرعاً عــذر محســوب شــود )مــاده 155 کلیــات قانــون 

مجــازات اســامی(.
قانــون مجــازات قاچــاق اســلحه و مهمــات و دارنــدگان 
ســاح و مهمــات غیرمجــاز مصــوب 1390، اقــام و مــواد 
ــه، منفجــره اعــم از  ــه، ناری ــواد محترق ــواع م ــرل را ان تحــت کنت
نظامــی و غیرنظامــی، شــیمیایی، رادیواکتیــو، میکروبــی، گازهــای 
شــوک دهنده  و  اشــك آور  و  بی حس کننــده  بیهوش کننــده، 
ــاده 3(.  ــرده اســت )م ــام ک ــی اع ــی و انتظام ــزات نظام و تجهی
ــاز  ــور غیرمج ــس به ط ــور، هرک ــون مذک ــاده 12 قان ــق م مطاب
اقــام یــا مــواد تحــت کنتــرل را خریــداری، نگهــداری یــا حمــل 
نمایــد و یــا بــه توزیــع یــا فــروش آن هــا اقــدام کنــد و یــا هرگونه 
ــری  ــازات تعزی ــه مج ــد ب ــام ده ــا انج ــا آن ه ــری ب ــه دیگ معامل
بــرای مــواد رادیواکتیــو یــا میکروبــی حبــس از 15 تــا 25 ســال، 
بــرای مــواد منفجــره نظامــی یــا شــیمیایی بــه حبــس از 2 تــا 5 
ــه حبــس از  ــا منفجــره غیرنظامــی ب ــه ی ــرای مــواد ناری ســال، ب
6 مــاه تــا 2 ســال و جــزای نقــدی یــك تــا دو برابــر ارزش مــواد 
ــکاب جــرم مقاصــد  ــی کــه هــدف از ارت کشــف شــده و درصورت
غیرامنیتــی از قبیــل بهره بــرداری غیرمجــاز از معــادن باشــد بــه 
حبــس از 91 روز تــا 6 مــاه، و بــرای مــواد محترقــه خطرســاز )بــه 
ــه حبــس از 91 روز  ــاع( و شــوک دهنده ها ب تشــخیص وزارت دف
تــا 6 مــاه محکــوم می شــود. توجــه بــه مــوارد تشــدید و تخفیــف 

ــرورت دارد. ــز ض ــور نی ــون مذک ــا در قان مجازات ه

ــی  ــورای عال ــرای ش ــتورالعمل های الزم االج دس
حفاظــت فنــی  

ــاده  ــاد م ــاس مف ــا براس ــتورالعمل ها و آیین نامه ه ــن دس ای
ــه  ــده ک ــی ش ــون کار الزام ــاده 86 قان ــریفات م ــی تش 85 و ط

ــد از:  عبارتن
کارگاه هــا  بهداشــت عمومــی  و  آیین نامــه حفاظــت   -1

فصــل.  11 در   1338/06/14 مصــوب 
کارگاه هــا  ســاختمان  مقــررات حفاظتــی  آیین نامــه   -2
مصــوب 1340/08/24 مشــتمل بــر 4 فصــل و   192 مــاده. 
ــال  ــل خطــرات وســایل انتق ــه حفاظــت در مقاب 3- آیین نام

ــاده. نیــرو مصــوب 1340/04/21    در 112 م
بــا آتش ســوزی در  مبــارزه  و  پیشــگیری  آیین نامــه   -4
کارگاه هــا مصــوب 1340/06/01 مشــتمل بــر 5 فصــل          و 86 

ــاده. م
5- آیین نامــه وســایل حفاظت فــردی مصــوب 1340/12/21 

مشــتمل بــر 10 فصــل در 110 ماده.
6- آیین نامــه حفاظتــی تاسیســات و وســایل الکتریکــی 
ــاده. ــل در 155 م ــر 10 فص ــتمل ب ــوب 1341/07/02 مش مص

7- آیین نامــه حفاظتــی مــواد خطرنــاک و مــواد قابــل 
ــتمل  ــوب 1342/04/31 مش ــار مص ــل انفج ــواد قاب ــتعال و م اش

ــاده. ــمت و 257 م ــر 8 قس ب
ــا  ــل و جابج ــل و نق ــایل حم ــی وس ــه حفاظت 8- آیین نام
کــردن مــواد و اشــیا در کارگاه ها مصــوب 1345/08/23 مشــتمل 

ــر 11 فصــل و 237 مــاده. ب
9- آیین نامــه حفاظتــی ســمباده مصــوب 1347/03/20 

ــاده. ــل و 48 م ــر 2 فص ــتمل ب مش
ــم زن و  ــین های به ــی ماش ــررات حفاظت ــه مق 10- آیین نام

ــاده. ــوب 1347/06/11 در 16 م ــده مص مخلوط کنن
ــری  ــری، آهنگ ــت ریخته گ ــررات حفاظ ــه و مق 11- آیین نام

و جوشــکاری مصــوب 1347/08/20 در 49 مــاده.
12- آیین نامــه و مقــررات حفاظتــی ماشــین های کنکاســور، 

خردکــن و آســیاب مصــوب 1347/11/21 در 17 ماده.
13- آیین نامــه و مقــررات حفاظتــی ماشــین های افــزار 

ــاده. ــل در 44 م ــر 3 فص ــتمل ب ــوب 1348/02/01 مش مص
14- آیین نامــه حفاظــت حمــل و نقــل، ذخیره ســازی و 
توزیــع گاز مایــع مصــوب 1348/10/23 مشــتمل بــر 5 فصــل در 

ــاده و 4 تبصــره. 142 م
ــا  ــت کار در کارگاه ه ــز بهداش ــیس مراک ــه تاس 15- آیین نام

ــر 6 فصــل و 28 مــاده. مصــوب 1349/05/20 مشــتمل ب
16- آییــن نامــه و مقــررات حفاظــت در مقابــل خطــر 
پرتوهــای یــون ســاز مصــوب 1352/08/15 مشــتمل بــر 3 فصــل   

ــره. ــاده و 19 تبص در 128 م
تجهیــزات  و  خطــوط  روی  کار  ایمنــی  آیین نامــه   -17
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بــرق دار مصــوب 1353/12/06 مشــتمل بــر 5 فصــل در 68 مــاده 
ــره. و 2 تبص

18- آیین نامــه حفاظتــی مولــد بخــار و دیگ هــای آب گــرم 
مصــوب 1362/09/20 مشــتمل بــر 4 فصــل در 197 مــاده.

19- آیین نامــه و مقــررات حفاظتــی حفــر چاه هــای دســتی 
مصــوب 1364/06/21 مشــتمل بــر 11 فصــل در 80 مــاده.

20- آیین نامــه ایمنــی تاسیســات الکتریکــی بــا اتصــال 
ــاده  ــر 7 فصــل در 9 م زمیــن مصــوب 1365/02/28 مشــتمل ب

ــره. و 10 تبص
21- آییــن نامــه کارهــای ســخت  و  زیــان آور مصــوب 

تبصــره.  4 و  مــاده   20 در   1371/09/29
22- آیین نامــه کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار 

مصــوب 1374/04/11 مشــتمل بــر 7 مــاده.
ــرس کاری  ــا )پ ــی پرس ه ــررات حفاظت ــه و مق 23- آیین نام

ســرد فلــزات( مصــوب 1375/02/08 در 173 مــاده.
ــی و  ــاور فن ــد مش ــخیص و تایی ــوه تش ــه نح 24- آیین نام
ــل  ــر 4 فص ــتمل ب ــوب 1375/09/10 مش ــی مص ــات ایمن خدم

ــاده.  در 15 م
25- آیین نامــه چگونگــی بازرســی کار مصــوب 1377/09/08 

ماده. در 19 
 1379/12/10 مصــوب  معــادن  ایمنــی  آیین نامــه   -26

مشــتمل بــر 13 فصــل در 475 مــاده و 21 تبصــره.
ــوب  ــاختمانی مص ــای س ــی کارگاه ه ــه حفاظت 27- آیین نام

1381/06/09 مشتمل بر 9 فصل  با 324 ماده. 
مصــوب  چــوب  صنایــع  حفاظتــی  نامــه  آییــن   -28

مــاده.  107 در  فصــل   8 بــر  مشــتمل   1384/05/10
29- آیین نامـه ایمنـی امور پیمانکاری مصـوب 1389/03/05 

در 13 ماده.
30- آیین نامــه ایمنــی بــا ابزارهــای دســتی و دســتی 
قدرتــی مصــوب 1397/06/31مشــتمل بــر 3 فصــل و 85 مــاده.

مصوبات الزم االجرای شورای عالی کار
ــدون  ــت و ب ــا دس ــار ب ــل ب ــه حم ــوط ب ــه مرب 1- آیین نام
ــان  ــران زن و نوجوان ــرای کارگ ــی ب ــایل مکانیک ــتفاده از وس اس

مصــوب 1369/12/25در 7 مــاده.
2- آیین نامــه مقــررات مــوارد قصــور و نقــض دســتورالعمل ها 
ــره 2  ــوع تبص ــا موض ــاط کار در کارگاه ه ــای انضب و آیین نامه ه

مــاده 27 قانــون کار مصــوب 1370/03/25 می باشــد.

ــوی وزارت  ــره از س ــای منتش ــریه های راهنم نش
تعــاون، کار و امــور اجتماعــی

عــاوه بــر دســتورالعمل های الزامــی مذکــور اقداماتــی 
در خصــوص تهیــه پیش نویــس دســتورالعمل ها بــه منظــور 
به روزســازی و یــا تهیــه و نشــر اطاعــات ضــروری ایمنــی توســط 
ــل  ــت کار به عم ــت و بهداش ــات حفاظ ــات و تعلیم ــز تحقیق مرک

ــد: ــند مانن ــته باش ــا داش ــه راهنم ــد جنب ــه می توانن ــده ک آم
ــت کار  ــی و بهداش ــه ایمن ــه کمیت ــس آیین نام 1- پیش نوی

ــاده. در 14 م
ــاک در 8  ــواد خطرن ــی م ــه حفاظت ــس آیین نام 2- پیش نوی

قســمت و 172 مــاده.
ــون کار در  ــاده 90 قان ــی م ــه اجرای ــس آیین نام 3- پیش نوی
خصــوص واردات یــا تولیــد لــوازم حفاظــت فنــی و بهداشــتی در 

ســه فصــل و 33 مــاده.
کارگاه هــای  حفاظتــی  آیین نامــه  پیش نویــس   -4

مــاده.  810 و  فصــل   17 بــر  مشــتمل  ســاختمانی 
بــا  مبــارزه  و  پیشــگیری  آیین نامــه  پیش نویــس   -5

مــاده.  85 و  فصــل   5 در  کارگاه هــا  در  آتش ســوزی 
ــیمیایی  ــواد ش ــا م ــی کار ب ــه ایمن ــس آیین نام 6- پیش نوی

ــاده. در 11 فصــل و 163 م
ــر ســروصدا  ــای پ ــه کار در محیط ه ــس آیین نام 7- پیش نوی

و مرتعــش در 8 فصــل و 116 مــاده.
ــردی در 3  ــت ف ــایل حفاظ ــه وس ــس آیین نام 8- پیش نوی

ــاده. فصــل و 273 م
9- ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار.

10- ایمنی در برق.
11- اصول ایمنی و بهداشت کار.

12- مدیریت حوادث ناشی از کار.

نشــریه های راهنمــای منتشــره از ســوی ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور و ســایر دســتورالعمل ها

1- دســتورالعمل حفاظــت و ایمنــی در کارگاه های سدســازی 
از ســوی ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بــا تاریــخ انتشــار 1381.

2- مدیریــت ایمنــی در کارگاه هــای عمرانــی )نشــریه شــماره 
447( از ســوی ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بــا تاریــخ انتشــار 
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ســال 1388 در 5 فصــل و 202 صفحــه.
منطقــه ای  بــرق  شــرکت های  ایمنــی  دســتورالعمل   -3
اســتاندارد  )براســاس  تامین کننــدگان  بــه  ابــاغ  جهــت 

.)OHSAS18001
ــن شــده در اداره  ــکاران، تدوی 4- دســتورالعمل HSE پیمان

کل بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت وزارت نفــت.
ــرای  ــن اج ــت کار در حی ــی و حفاظ ــت ایمن ــك لیس 5- چ
ــررات  ــج مق ــن و تروی ــر تدوی ــده در دفت ــن ش ــاختمان، تدوی س

ــازی. ــاختمان وزارت راه و شهرس ــی س مل
6- دستورالعمل حفاری و گودبرداری شرکت گاز.

حداقــل اقدامــات الزامــی پیمانــکاران عمرانــی 
در کارگاه بــرای صیانــت از نیــروی کار و پیشــگیری از 

مســئولیت  
حداقــل اقدامــات الزامــی بــرای پیمانــکاران عمرانــی در 
کارگاه هــا بــرای صیانــت از نیــروی کار کارگاه و پیشــگیری 
ــر  ــرح زی ــه ش ــئولیت ها ب ــایر مس ــی و س ــئولیت کارفرمای از مس

می رســد: به نظــر 
1- تهیــه و ارســال برنامــه کار و نقشــه های ســاختمانی 
و طرح هــای مــورد نظــر کارگاه بــه اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی محــل جهــت اظهارنظــر درخصــوص پیش بینــی امــر 

ــت کار. ــی و بهداش ــت فن حفاظ
ــا شــرایط،  ــه انظباطــی کارگاه متناســب ب ــه آیین نام 2- تهی
ــاه  ــاون، کار و رف ــه اداره تع ــال ب ــوال کارگاه و ارس ــاع و اح اوض

ــورد اجــرا گذاشــتن  ــه م ــد آن و ب ــی محــل و اخــذ تایی اجتماع
آن بــا تشــکیل کمیتــه انظباطــی کار کارگاه طبــق مصوبــه مــورخ 

ــی کار. ــورای عال 1370/03/25 ش
ــازمان  ــعبه س ــد کارگاه از ش ــذ ک ــده و اخ ــاح پرون 3- افتت

ــل. ــی مح ــن اجتماع تامی
4- بیمــه کــردن تمــام کارکنــان اداری و کارگــران پیمانــکار 
عمرانــی در مقابــل خســارات وارده از ناحیــه آنــان بــه اشــخاص 

ثالــث )بیمــه مســئولیت(.
ــی مناســب در صــورت  ــی و حفاظت ــوارد ایمن ــت م 5- رعای
ســاخت ماشــین و یــا تجهیــزات در کارگاه. ایــن مــوارد علی رغــم 
الزامــات قانــون، طیــف وســیعی از اســتنباط ها و اختــاف نظرهــا 

ــات فــراز 16 را مهــم می نمایــد. را داشــته اســت و اقتضائ
از  بهره بــرداری  از  پیــش  الزم  آزمایش هــای  انجــام   -6
ــگاه ها و  ــط آزمایش ــوازم توس ــزار و ل ــتگاه ها، اب ــین ها، دس ماش
مراکــز مــورد تاییــد شــورای عالــی حفاظــت فنــی کــه آزمایــش 
ــت  ــی حفاظ ــورای عال ــوب ش ــای مص ــق آیین نامه ه ــا مطاب آن ه
ــخه از  ــك نس ــال ی ــت و ارس ــده اس ــناخته ش ــروری ش ــی ض فن
آن هــا بــرای اطــاع اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی محــل و 

ــوط.  ــدارک مرب ــظ م حف
7- اخــذ تاییدیــه مشــخصات وســایل حفاظــت فنــی از 

ــد. ــل از خری ــنده قب فروش
8- تامیــن حفاظــت و ســامت و بهداشــت کارگــران در 
ــات  ــا تهیــه و در اختیــار قــراردادن وســایل و امکان محیــط کار ب
الزم و آمــوزش ضــرورت و چگونگــی کاربــرد وســایل فــوق الذکــر 
بــه آنــان و نظــارت بــر رعایــت مقــررات حفاظتــی و بهداشــتی بــا 
تذکــرات الزم و نصــب عایــم هشــدار دهنــده الزم در مکان هــای 
مناســب. ایــن امــورات علی رغــم الزامــات قانــون، طیــف وســیعی 
ــات  ــت و اقتضائ ــته اس ــا را داش ــاف نظره ــتنباط ها و اخت از اس

ــد. ــم می نمای ــراز 16 را مه ف
ــرض  ــاغلین در مع ــرای ش ــکی ب ــده پزش ــکیل پرون 9- تش
بــروز بیماری هــای ناشــی از کار و حداقــل ســالی یــك بــار 
مــورد معاینــه و آزمایــش قــرار دادن افــراد مذکــور توســط مراکــز 

ــه. ــده مربوط ــه در پرون ــط نتیج ــی و ضب ــتی درمان بهداش
10- تشــکیل کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار کارگاه 
)در کارگاه هــای دارای 25 کارگــر و بیشــتر بــا اســتخدام مســئول 
حفاظــت فنــی و نیــز مســئول بهداشــت حرفــه ای( و یــا اســتخدام 
مســئول حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در کارگاه و تهیــه و تامین 
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دفتــر ثبــت  و نگهــداری  پیــش بینــی  امــکان  وقــوع حادثــه یــا 
بیمــاری ناشــی از کار و تشــکیل جلســات کمیتــه الاقــل هــر مــاه 
یکبــار بــا تنظیــم صورتجلســات و در مواقــع ضــروری یــا احتمــال 
وقــوع حادثــه یــا بیمــاری ناشــی از کار بــه فوریــت بــا اعــام بــه 
ــخه از  ــك نس ــال ی ــه و ارس ــت مربوط ــز بهداش اداره کار و مرک
ــات  ــا و اقدام ــه اداره کار توســط کارفرم ــه ب صورتجلســات کمیت

دیگــر منــدرج در آئیــن نامــه کمیتــه.
11- اســتعام فــرم دفتــر ویــژه ثبــت کلیــه حــوادث ناشــی از 
کار از اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی محــل و تهیــه و تامیــن 

آن در کارگاه.
12- ثبــت کلیــه حــوادث ناشــی از کار در دفتــر ویــژه ای کــه 
ــام  ــی اع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــق وزارت تع ــرم آن از طری ف
ــه اداره  ــی ب ــورت کتب ــه ص ــب ب ــریع مرات ــام س ــردد و اع می گ

ــاه اجتماعــی محــل. تعــاون، کار و رف
13- اعــام بــه موقــع و ســریع بــه نزدیکتریــن اداره تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی درصورتــی کــه کارفرمــا یــا مســئول واحــد، 
وقــوع حادثــه یــا بیمــاری ناشــی از کار را محقــق ندانــد به همــراه 
ــوع  ــکان وق ــی ام ــورت پیش بین ــود درص ــرات خ ــل و نظ دالی
ــا چنــد نفــر از  ــا بیمــاری ناشــی از کار توســط یــك ی ــه ی حادث

کارگــران یــا کارکنــان.
14- ارســال به موقــع لیســت مــزد کلیــه کارکنــان و کارگران 
شــاغل در کارگاه بــه شــعبه ســازمان تامیــن اجتماعــی محــل و 
پرداخــت حــق بیمــه حداکثــر تــا آخریــن روز مــاه بعــد. شــاغلین 
در کارگاه هــای پیمانــکاران عمرانــی مشــمول بیمــه اجبــاری بوده 
و  بایــد قابلیــت و اســتعداد جســمانی متناســب بــا کارهایــی را که 
بــه آن ارجــاع می شــود داشــته باشــند و کارفرمــا مکلــف اســت 
قبــل از به کارگمــاردن ترتیــب معاینــه پزشــکی آن هــا را بدهــد. 
درصورتــی کــه پــس از اســتخدام مشــخص شــود نامبــردگان در 
ــته و  ــه را نداش ــتعداد کار مربوط ــت و اس ــتخدام قابلی ــن اس حی
ــه  ــرده و در نتیج ــل ک ــا تعل ــکی آن ه ــه پزش ــا در معاین کارفرم
ــا بیمــاري وی شــدت یافتــه  ــه شــده و ی بیمه شــده دچــار حادث
باشــد، ســازمان تامیــن اجتماعــی خدمــات درمــان و مســتمري 
ــه  ــده ارای ــه ش ــه بیم ــوت را ب ــا ف ــی ی ــورت از کارافتادگ درص
ــول  ــه و وص ــا مطالب ــوط را از کارفرم ــاي مرب ــد و هزینه ه می ده

ــی(. ــون تامین اجتماع ــاده 90 فان ــد )م می کن
15- رعایــت مقــررات حفاظــت فنــی و بهداشــت کار از 
ســوی کارفرمــا )شــرکت پیمانــکار( یــا مســئولین واحــد جهــت 

ــه. ایــن امــورات  ــروز حادث پیشــگیری از مســئولیت در صــورت ب
علی رغــم الزامــات قانــون، طیــف وســیعی از اســتنباط ها و 
ــراز 16 را مهــم  ــات ف ــا را داشــته اســت و اقتضائ اختــاف نظره

می نمایــد.
16- اســتقرار سیســتم مســتمر مدیریــت ریســك ایمنــی و 
بهداشــت محیــط کاری بــا مراحــل شناســایی مخاطــرات، ارزیابی 
ــرای  ــی، اج ــات کنترل ــورد اقدام ــری در م ــك ها، تصمیم گی ریس
ــات.  ــودن اقدام ــر ب ــی موث ــاهده و بازبین ــی، مش ــات کنترل اقدام
حادثــه ناشــی از کار علــت واحــدی نــدارد و معلــول علــل فنــی 
ــد  ــت )مانن ــوع فعالی ــه ن ــل بســتگی ب ــن عل و انســانی اســت. ای
تخریــب، گودبــرداری، اســکلت بندی و...(، محیــط شــرایط انجــام 
کار و ابــزار مــورد اســتفاده دارد و می تــوان آن هــا را بــه دو دســته 
علــل مســتقیم و غیرمســتقیم تقســیم کــرد. علل مســتقیم ســهم 
اصلــی را در بــه وجــود آمــدن حادثــه دارنــد که بــا توجه بــه وضع 
فعالیــت عبارتنــد از: ســقوط اشــیا، ســقوط از ارتفــاع و لغزیــدن، 
ضرب خوردگــی، گیرکــردن داخــل یــا بیــن اشــیا، داخــل شــدن 
اجســام در چشــم، داخــل شــدن اجســام در بــدن، حــوادث ناشــی 
از جابجــا کــردن اشــیا، ســوختگی، حــوادث ناشــی از مــواد ســمی 
ــر آوار،  ــدن زی ــزش و مان ــوزی، ری ــار و آتش س ــوزان، انفج و س
ــه، بریدگــی و قطــع اعضــا، شکســتگی  ــا وســایل نقلی تصــادف ب
اعضــا بــدن، تصــادم بــا اجســام مختلــف و ســوانح، تصــادف ناشــی 
از ابــزار ماشــینی، تصــادف ناشــی از ابــزار دســتی، برق گرفتگــی، 
خفگــی، مســمومیت ناشــی از گازگرفتگــی و همچنیــن تصــادف 
بــا وســیله نقلیــه در محیــط کارگاه و یــا هنــگام رفــت و برگشــت 
بــه محــل کار. علــل غیرمســتقیم عللــی هســتند کــه مســتقیماً 
ــه نیســتند بلکــه درصــورت وجــود  ســبب به وجــود آمــدن حادث
علــل مســتقیم، احتمــال به وجــود آمــدن حادثــه را بیشــتر 
می کننــد و شــامل تمــام عواملــی اســت کــه موجــب خســتگی، 
ناراحتــی و نارضایتــی کارگــر می شــوند. مهمتریــن ایــن عوامــل 
ــه  ــور نامناســب، صــداي بیــش از حــد، عــدم تهوی عبارتنــد از: ن
مناســب، ناســازگاری درجــه حــرارت محیــط کار، طوالنــی بــودن 
ســاعات کار، ســرعت بیــش از حــد تولیــد و نیــز عوامــل دیگــري 
ماننــد مســایل خانوادگــی، مالــی، روابــط بــا کارفرمــا و سرپرســت 
و غیــره. در کنــار ایــن دو گــروه از علــل، مســایلی چــون کمبــود 
تجربــه و مهــارت کاري و نیــز رعایــت نکــردن اصــول ایمنــی نیــز 
درایجــاد حــوادث ناشــی از کار نقــش دارنــد. الزم اســت درکــی 
عمیــق از فراوانــی علــل وقــوع، انــواع و نتیجــه حــوادث ناشــی از 
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ــك  ــد ریس ــه تهدی ــخ ب ــتراتژی های پاس ــاً اس ــت. عموم کار داش
ــرش  ــش و پذی ــال، کاه ــاب، انتق ــذف، اجتن ــون ح ــواردی چ م
ــم  ــاذ تصمی ــتراتژی های اتخ ــی(. اس ــی و فرج ــتند )گابچ هس
ــد  ــت می توانن ــب اولوی ــه ترتی ــی ب ــك ایمن ــه ریس ــخ ب در پاس
ــل  ــه حداق ــا ب ــاب و ی ــود اجتن حــذف مخاطــره، اگــر ممکــن نب
رســاندن در معــرض مخاطــره بــودن، اگــر ممکــن نبــود اقدامــات 

مدیریتــی و اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی باشــند. 

نتیجه
پیمانــکار عمرانــی اقــدام بــه کار و تولیــد تخصصــی یــا نســبتاً 
ــی  ــك )خصوص ــع در مل ــت واق ــای غیرثاب ــی در کارگاه ه تخصص
ــران و  ــاق دیگ ــق ارتف ــا ح ــاع و ی ــق انتف ــا ح ــی( و ی ــا عموم ی
ــح، نیــروی انســانی و ماشــین آالت  ــواد و مصال ــا به کارگیــری م ب
ــون کار، مبحــث دوازدهــم  ــر الزامــات قان ــا مــروری ب می کنــد. ب
ــون  ــی، قان ــن اجتماع ــون تامی ــاختمان، قان ــی س ــررات مل مق
ــامی،  ــازات اس ــون مج ــی، قان ــئولیت مدن ــون مس ــی، قان مدن
ــدگان ســاح  ــات و دارن ــلحه و مهم ــاق اس ــازات قاچ ــون مج قان
ــرای  ــتورالعمل های الزم االج ــن دس ــاز و عناوی ــات غیرمج و مهم
ــی حفاظــت فنــی، اهمیــت درک الزامــات حفاظــت  شــورای عال
فنــی در کارگاه هــای پیمانــکاران عمرانــی بــه وضــوع بیــان 
ــر و  ــای موث ــازماندهی پوی ــت و س ــتلزم مدیری ــه مس ــد ک گردی
ــگیری  ــور پیش ــه منظ ــی ب ــت و ایمن ــای حفاظ ــرف هزینه ه ص

ــی  ــکار عمران ــط پیمان ــادی توس ــانی و م ــار انس ــع زیان ب از وقای
اســت. حداقــل اقدامــات الزامــی پیمانــکاران عمرانــی در کارگاه ها 
ــئولیت  ــگیری از مس ــروی کار کارگاه و پیش ــت از نی ــرای صیان ب
ــراز  کارفرمایــی و پیشــگیری از ســایر مســئولیت ها در شــانزده ف
ارایــه گردیــده اســت. فــراز شــانزدهم از مبحــث حداقــل اقدامــات 
ــا  ــی در کارگاه ه ــکاران عمران ــی پیمان ــت اقتضای ــی، مدیری الزام
اســت کــه موضــوع مطالعــات مــوردی بــر حســب نــوع فعالیــت 
ــان در  ــای همزم ــا فعالیت ه ــرداری و...( ی ــب، گودب ــد تخری )مانن
مقطــع زمانــی مــورد نظــر از پــروژه و وضعیــت شــرایط داخلــی 
ــاخت های  ــایه، زیرس ــای همس ــت بن ــد وضعی ــی )مانن و خارج

ــن اجراســت.  شــهری و...( کارگاه در حی

تذکر و سپاسگذاری
ــوی  ــت معن ــمول مالکی ــر مش ــن اث ــن ای ــات و مت محتوی
ــادی و  ــرداری م ــه، بهره ب ــش، عرض ــر، پخ ــاری نش ــق انحص )ح
ــار نشــر و پخــش در  ــك ب ــه مجــوز ی ــف اســت ک ــوی( مول معن
ــام آبادگــران آذربایجــان  ــه فصلنامــه پی زمســتان ســال 1398 ب
داده می شــود. مولــف مراتــب ســپاس خــود را بــه هیئــت مدیــره 
ــتان آذربایجان شــرقی،  ــی اس ــکاران عمران ــن پیمان ــرم انجم محت
ــر مســئول محتــرم نشــریه  کمیســیون محتــرم انتشــارات و مدی

ــراز مــی دارد. ــت نشــر اب باب
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- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

- قانون تامین اجتماعی با آخرین اصالحات و الحاقات
- قانون کار مصوب 68/7/2 مجلس شورای اسالمی و مصوب 69/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/04/01 
- قانون مدنی با آخرین اصالحات و الحاقات.

- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/2/7 مجلس شورای ملی.
- گالبچی، محمود، فرجی، امیر (1389( مدیریت استراتژیک پروژه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

- الجــوردی، زهــرا (آبــان 1395(  بررســی رونــد حــوادث ناشــی از کار در ســازمان تامیــن اجتماعــی، دفتــر آمــار و محاســبات اقتصــادی و اجتماعــی، 
ــن اجتماعــی.   ــزی، ســازمان تامی ــت اقتصــادی و برنامه ری معاون

- دفتــر تدویــن و ترویــج مقــررات ملــی ســاختمان (1392( مبحــث دوازدهــم مقــررات ملــی ســاختمان، ایمنــی و حفاظــت کار در حیــن اجــرا، وزارت راه 
و شهرســازی.

- https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/question/workaccident
- https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/workaccident/statistics/bazresikar
- https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/rule/codeofpractice
- 1589/https://www.tamin.ir/html/item
- 2001Nunnally, S.W. Construction Methods and Management, Prentice Hall.Prentice Hall
- Occupational Health and Safety Administration .)OHSA)o
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فنــاوری اســتفاده از زمیــن بــه عنــوان ابــزاری بــرای مدیریت 
بارهــای حرارتــی در ســاختمان ها و انــرژی تجدیدپذیــر و پایــدار 
ــای  ــادل گرم ــی تثبیــت شــده اســت و سیســتم های تب ــه خوب ب
ــوک های  ــس از ش ــه پ ــن ده ــرای چندی ــن ب ــذی از زیرزمی منف
نفتــی دهــه 1970 مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ســازه های 
ــه  ــوند ب ــتفاده می ش ــرارت اس ــادل ح ــرای تب ــه ب ــی ک زیرزمین
ــتم های  ــوند. در سیس ــیم می ش ــته تقس ــاز و بس ــتم ب دو سیس
بــاز، آب هــای زیرزمینــی وارد مبــدل حرارتــی شــده و بــه ســطح 
ــده  ــتخراج ش ــته، آب اس ــتم های بس ــد. در سیس ــن می آین زمی
ــق می شــود.  ــه اســتخراج شــده اســت تزری ــی ک در همــان محل
به طورکلــی، ســازه های زیرزمینــی مبــدل حرارتــی شــامل 
ــرژی،  ــمع ان ــی، ش ــدل حرارت ــرای مب ــده ب ــر ش ــرای حف مج
تونــل انــرژی، فونداســیون کــم عمــق انــرژی، سیســتم فاضــاب 
ــت.   ــرژی اس ــتون ان ــرژی و س ــاه ان ــرژی ، چ ــواره ان ــرژی، دی ان
ــته  ــه رش ــته ای از س ــور فرارش ــرژی به ط ــمع های ان ــاوری ش فن
اصلــی مهندســی ژئوتکنیــك، ســازه و حــرارت و ســیاالت بهــره 

می جویــد. 
ــتاتیك  ــتیبانی از وزن اس ــر پش ــاوه ب ــرژی ع ــمع های ان ش
ســازه بــاال، بــا نصــب عناصــر مبــدل حرارتــی درون آن و 
ــه  ــرای تهی ــمع، ب ــل ش ــا در داخ ــل گرم ــیال حام ــردش س گ
ــی ســاختمان پوشــانده شــده اســتفاده می شــوند.  ــرژی حرارت ان
ــرای اطمینــان از  ــرژی ب سیســتم های کوچــك مقیــاس شــمع ان
ــار طراحــی تــا 45 کیلــو وات بــه کار رفتــه اســت.  ــا ب گرمایــش ب
ــرژی و  ــرد ان ــش عملک ــرژی در افزای ــمع های ان ــتفاده از ش اس
ــاختمان و  ــرداری از س ــاالنه بهره ب ــه س ــاندن هزین ــل رس حداق
ــیدکربن  ــار گاز دی اکس ــش انتش ــرژی و کاه ــرف ان ــش مص کاه
ســودمند اســت امــا در مقابــل ممکــن اســت خطــر بــاالی کاهش 
مقاومــت مکانیکــی و پایــداری بــرای فونداســیون و ســازه بــاال و 
ــز پیچیدگــی ورود لوله هــای پاســتیکی در ســاخت شــمع را  نی

ــاد  ــث ایج ــرم در تابســتان باع ــیال گ ــردش س ــد. گ ــته باش داش
ــتان  ــك در زمس ــع خن ــردش مای ــود و گ ــمع می ش ــاط ش انبس
ــه  ــرژی ن ــس شــمع های ان ــردد. پ ــاض شــمع می گ موجــب انقب
تنهــا تحــت بــار مکانیکــی ســازه بــاال، بلکــه تحــت بــار حرارتــی 
ــی  ــای حرارت ــق نیازه ــز مطاب ــی نی ــه فصل ــه ای دو طرف چرخ
ــا توجــه بــه نســبت بســیار انــدک  ســاختمان قــرار می گیرنــد. ب
ــده  ــق ش ــای تزری ــرات دم ــمع، تغیی ــول ش ــه ط ــمع ب ــر ش قط
ــه  ــذارد ک ــر می گ ــمع تاثی ــور ش ــر روی مح ــاً ب ــمع عمدت در ش
موجــب تغییــر در اصطــکاک و توزیــع بــار محــوری خاک-ســازه 
ــن،  ــی از محققی ــر برخ ــه  نظ ــه ب ــردد ک ــمع می گ ــط ش در محی
ــه اســتحکام محــوری در راس و پنجــه  ــور ب ــر مذک ــزان تغیی می
شــمع وابســته اســت.  هنگامــی کــه یــك بــار حرارتــی از شــمع 
ــش  ــم واکن ــر حج ــا تغیی ــاک ب ــود، خ ــل می ش ــاک منتق ــه خ ب
نشــان می دهــد و در نتیجــه موجــب جابجایی هــای فونداســیون 
ــرم  ــاض و گ ــه انقب ــر ب ــاک منج ــدن خ ــك ش ــردد. خن می گ
ــیون  ــردد و فونداس ــاک می گ ــاط خ ــه انبس ــر ب ــدن آن منج ش
ــر  ــا ممکــن اســت در اث ــاال حرکــت و ی ــا ب ــن ی ــه ســمت پایی ب
ــار  ــردد. ب ــار دوران گ ــا، دچ ــا دم ــاک و ی ــن خ ــرات ناهمگ تغیی
ــی در  ــای فعل ــرژی در کاربرده ــمع های ان ــط ش ــی توس تحمیل
ــوالت  ــا تح ــت  ام ــانتی گراد اس ــه س ــا 30 درج ــدوده 2 ت مح
آتــی ممکــن اســت منجــر بــه تغییــرات درجــه حــرارت بیشــتر 
گــردد. خاک هــای دانــه ای در شــرایط زهکشــی شــده بــا تغییــر 
حــرارت، تغییــر حجــم در ارتبــاط مســتقیم بــا ضریــب حرارتــی 
ــا معکــوس شــدن  ــد و تغییــر حجــم برگشــت پذیر ب دانه هــا دارن
ــن  ــه ای و  بت ــاک ماس ــال خ ــل اتص ــخ مح ــد. پاس ــرایط دارن ش
شــمع معمــوالً تحــت تاثیــر تغییــر دمــا نیســت. پاســخ رس هــا  
بــه تغییــر دمــا پیچیــده اســت زیــرا بســتگی بــه ســاختار و تعادل 
ــم  ــای تحکی ــه حالت ه ــن ذرات رس دارد ک ــیمیایی بی الکتروش
نرمــال، و  بیــش تحکیمــی را شــکل می دهــد و تغییر شــکل 

فنی و مهندسی

شمع های انرژی 
جاوید مددی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت آذر افکار تبریز

کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه
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ــته  ــد داش ــرایط می توانن ــدن ش ــوس ش ــا معک ــت ناپذیر ب برگش
ــوالً در  ــرارت معم ــال ح ــیال انتق ــکل های 1 و 2(. س ــند )ش باش
ــود. در  ــته می ش ــه داش ــیوس نگ ــه سلس ــر 40 درج ــای زی دم
ــه  ــن شــمع و خــاک ب ــرز بی ــه م ــر الزم اســت ک ــای پایین ت دم
دمــای انجمــاد نرســد زیــرا باعــث افزایــش قابــل توجــه برآمدگــی 
ــردد.  ــت شــفت شــمع می گ ــز کاهــش ظرفی ــن و نی ســطح زمی
ــای 40  ــاف دم ــت اخت ــن اس ــی ممک ــرژی معمول ــمع های ان ش
درجــه ســانتی گراد را بیــن شــرایط تابســتان و زمســتان تجربــه 
کننــد کــه میــل بــه جابجایــی اضافــی در سیســتم شــمع-خاک 
ایجــاد می کنــد، بــا این حــال خــاک میــل بــه مقاومــت در برابــر 
حرکــت در نــوک و  پوشــش ســازه شــمع دارد و جابجایــی شــمع 
بیــن دو حالــت آزاد و کامــًا مهــار شــده اســت و در حالــت کامــًا 
مهــار شــده تمــام حرکت هــای بالقــوه به صــورت فشــارهای 
ــای  ــا 11 لوله ه ــداد 6 ت ــوند. تع ــکار می ش ــمع آش ــی در ش اضاف
ــا %70  ــار را  18% ت ــت ب ــاال، ظرفی ــیته ب ــا دانس ــن ب پلی اتیل
کاهــش می دهنــد درحالی کــه تعــداد 3 تــا 4 لولــه ظرفیــت بــار 
ــا  را 30% تــا 75% بســته بــه انــدازه شــمع  افزایــش می دهــد. ب
این حــال لوله هــا تاثیــر اندکــی بــر نشســت در بــار نهایــی دارنــد. 
ــه  ــی ک ــش و ســرمایش، درصورت ــی گرمای ــای حرارت در چرخه ه
بــار مکانیکــی کمتــر از 40 درصــد مقاومــت نهایــی باشــد ضریــب 
ایمنــی کلــی بیــش از 2/5 اســت. زمانی کــه بــار مکانیکــی بیــش 
از 40 درصــد مقاومــت نهایــی می گــردد، نشســت برگشــت ناپذیر 
ــای  ــزش در باره ــا خ ــا ب ــر دم ــد. اث ــترش می یاب ــکار و گس آش

نزدیــك بــه مقاومــت نهایــی شــمع ترکیــب می شــود. آزمایشــات 
ــرژی  ــرای تعییــن پاســخ شــمع های ان ــن روش ب ــار مطمئن تری ب
ــر  ــن دیگ ــزار جایگزی ــت. اب ــر اس ــران و وقت گی ــا گ ــت ام اس
ــا  ــددی ب ــرژی مدل ســازی ع ــن پاســخ شــمع های ان ــرای تعیی ب
ــار اســت.                                                                                 ــال ب ــل عملکــرد انتق ــا تحلی المان هــای محــدود و ی

ماحظــات  طراحــی،  بــرای  دمــا  تغییــر  انتخــاب 
بهره بــرداری، اثــر بخشــی به ویــژه در خاک هــای غیراشــباع، 
ــا پاستیســیته  ــار ترمومکانیکــی شــمع در خاک هــای رس ب رفت
پارامترهــای  حرارتــی،  غیریکنواخــت  کرنش هــای  بــاال، 
ــی  ــر تقابل ــر اثربخشــی، اث ــر حــرارت ب ــدل، تاثی کالیبراســیون م
خــاک و فونداســیون، مکانیســم فیزیکــی ســطح اتصــال بتــن و 
خــاک، انتخــاب بهینــه ســایز شــمع و مــدل، مکانیــزم انتقــال بــار 
ــمع ها،  ــروه ش ــخ گ ــی، پاس ــه ای و رس ــای دان ــواع خاک ه در ان
تحلیــل حساســیت، رفتــار ســازه ای در بارگــذاری حرارتــی، 
تاثیــر تغییــر تــراز آب زیرزمینــی، آنالیــز شــرایط مــرزی مختلــف 
سیســتم  عملکــرد  حرارتــی،  متفــاوت  ســیکل های  تحــت 
ــز و  ــی، آنالی ــره ســرمایش فصل ــا، عملکــرد سیســتم ذخی پمپ ه
ــا،  ــانات دم ــه نوس ــیون ب ــخ فونداس ــادی، پاس ــی اقتص صرفه جوی
ــه  ــتم، رابط ــدت سیس ــار بلندم ــمع، رفت ــی ش ــیل باال زدگ پتانس
تغییــر اصطــکاک جــدار بتنــی شــمع و خــاک نســبت بــه تغییــر 
ــاب  ــا و انتخ ــواع آلترناتیوه ــه ان ــاخت، مقایس ــت س ــا، قابلی دم
ــرژی  ــمع های ان ــاخت ش ــرح و س ــم در ط ــایل مه ــه از مس بهین

می باشــند. 

فنی و مهندسی
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شکل 2: نتایج آزمایش محل اتصال رس ایلیت- بتن شمع در دماهای20 و60 درجه سانتی گراد با بارهای نرمال 50، 100 و 150 کیلوپاسکال 

شکل 1: نتایج برخی آزمایشات ارتباط تغییر حجم نسبی با تغییر دما در انواع رس 
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مقدمه
ــت آن در  ــزان اهمی ــن می ــاله و تعیی ــود مس ــخیص وج تش
ادبیــات مدیریــت، مســاله یابی نامیــده می شــود کــه شــامل 
فرآینــد شناســایی و تشــخیص ماهیــت مســاله، یافتــن راه 
ــا،  ــی از آن ه ــاب یک ــا و انتخ ــی بدیل ه ــل، ارزیاب ــای بدی حل ه
و در نهایــت اجــرای راه حــل انتخــاب شــده اســت. از اظهــارات 
دیدارهــای  و  جلســات  در  پیمانــکار  شــرکت های  مدیــران 
ــرارداد  ــرر در ق ــراز ادراک تض ــر اب ــاوه ب ــن ع ــه انجم دبیرخان
بــا کارفرمــا، اســتنباط می شــود کــه مدیــران شــرکت های 
پیمانــکار اغلــب کارشــناس )در مــواردی کارشــناس ارشــد 
و نیــز دکتــرا به صــورت معــدود( مهندســی فارغ التحصیــل 
ــت چنــد واحــد  ــن حال دانشــگاه های کشــور هســتند و در بهتری
درســی مدیریــت کارگاه و ماشــین آالت عمرانــی گذرانــده و 
ــاً  ــی اســت و غالب دانســته های مدیریتــی ایشــان به صــورت تجرب
فاقــد دانــش الزمــه و در خــور تحقیــق و حقــوق می باشــند. ایــن 
ــای  ــف برنامه ریزی ه ــی از ضع ــه حاک ــر اینک ــاوه ب ــوع ع موض
آموزشــی دانشــگاه های کشــور به نظــر می رســد، نیــاز بــه 
ــی ــی- فن ــاوره دهی حقوق ــتیبانی و مش ــتم پش ــتقرار سیس اس

ــکار عمرانــی را از جانــب تشــکل  ــه مدیــران شــرکت های پیمان ب
ــره  ــه منصــه ظهــور می رســاند. درخــال اســتقرار هیئــت مدی ب
دوره ســیزدهم و متعاقــب آن دبیــر انجمــن پیمانــکاران عمرانــی 
بررســی  و   مــاه شــهریور ســال 1398  از  آذربایجان شــرقی 
ــی عضــو و  ــکاران عمران ــب پیمان مشــکات مطــرح شــده از جان
در مــواردی غیرعضــو انجمــن و براســاس مســتندات ارایــه شــده 
ــی  ــل کارفرمای ــی از عوام ــا برخ ــاس ب ــه تم ــوارد ممکن و در م
ذیربــط، اهــم مســایل حقوقــی ذیــل در اجــرای طرح هــا به طــور 
ــد در  ــل می توان ــه حداق ــت ک ــده اس ــته بندی ش ــه دس خاص
ــره،  ــا در مذاک ــه از کارفرم ــت مطالب ــاله جه ــح مس ــان صحی بی
دادخواهــی در مرجــع داوری و یــا عندالــزوم دادگســتری بــه کار 
ــکاران  ــه پیمان ــد. راهکارهــای ممکنــه جهــت تصمیم گیــری ب آی
ــردد  ــه می گ ــده و ارای ــه گردی ــن ارای ــه انجم ــور در دبیرخان مذک
ــتراتژی های  ــاظ اس ــا لح ــاوره های الزم ب ــزوم مش ــورت ل و درص
ــردد.  ــه می گ ــان ارای ــه ایش ــا ب ــه فرآینده ــز در ادام ــه نی ممکن
ــور،  ــایل مذک ــی مس ــی و ارزیاب ــه در بررس ــردد ک ــر می گ متذک
عــاوه بــر رویکــرد بــا شــیوه های تفکــر خــاق، ســببی )علــی(، 

با انجمن

مسایل حقوقی پیمانکاران عمرانی استان در اجرای طرح ها 
درس آموخته ها و پاسخ به انتظارات  

سید صادق موسوی

عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

سید محمدعلی منصورفر

منشی و عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

افشین شهرام فر

عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی
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ــی  ــات واقع ــب اطاع ــتجو و کس ــا جس ــی، ب ــتقرایی، و قیاس اس
بــرای هــر وضعیــت و تعریــف و تعییــن مســاله و تجزیــه و 
تحلیــل و ارزیابــی منطقــی واقعیت هــا، اقــدام بــه کشــف روابــط 
معنــی دار میــان واقعیت هــا شــده کــه در واقــع منجــر بــه تفکــر 
قضاوتــی و تحلیلــی بــرای حــل مســاله می گــردد. ارزیابــی 
ــم براســاس  ــاذ تصمی ــت اتخ ــك مشــاوره جه ــی ی ــزان کارای می
ــرد رســمی و  ــم )حــدود اســتفاده از فراگ ــی تصمی ــت عین کیفی
ــران  ــط مدی ــم توس ــرش تصمی ــم( و پذی ــاذ تصمی ــی اتخ منطق
شــرکت های پیمانــکار عمرانــی دارد. ضمــن ارایــه نظــرات اظهــار 
ــه  ــران محتــرم شــرکت های عضــو، پاســخ ب ــب مدی شــده از جان

ــه شــده اســت.  ــن تحقیــق ارای نظــرات مذکــور نیــز در ای

ــی  ــایل حقوق ــدی مس ــته بن ــاله یابی و دس مس
ــی ــکاران عمران پیمان

و  تعریــف  و  مســایل  شناســایی  فراگــرد  مســاله یابی، 
اولویت بنــدی آنهاســت  کــه در طریقــه رســمی کــه مدیــر 
ــواردی  ــامل م ــرد ش ــکل می ب ــه مش ــی ب ــکار پ ــرکت پیمان ش
از  انحــراف  اتفــاق  قبلــی،  روندهــای  تغییــر  اتفــاق  ماننــد 
ــران  ــه مدی ــت ک ــن رقباس ــی گرفت ــده، و پیش ــه تنظیم ش برنام
ــرای  ــور در اج ــات مذک ــه اتفاق ــار ب ــکار  اظه ــرکت های پیمان ش
ــدی  ــف و اولویت بن ــا در تعری ــد ام ــا می نماین ــا کارفرم ــرارداد ب ق
مســایل اجــرای قــرارداد ضعــف به نظــر می رســد. معمــوالً 
تصمیمــی کــه بــر مبنــای 90% اطاعــات و 10% قضــاوت 
شــهودی اتخــاذ شــده باشــد خــوب تلقــی می گــردد کــه وجــود 
و دسترســی بــه اطاعــات و ارزیابــی اطاعــات در تعریــف اصــل 
مســاله ضــروری می نمایــد. از ســوی دیگــر هــر وضعیــت خــاص 
نیازمنــد به کارگیــری روشــی ویــژه بــرای اتخــاذ تصمیــم اســت. 
براســاس مبانــی بیــان شــده در مقدمــه،  اهــم مســایل حقوقــی 
ــده  ــته بندی ش ــه دس ــور خاص ــا به ط ــرای طرح ه ــل در اج ذی

اســت:                                    
1- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان بــوده امــا شــرط بــه 
ــده و  ــح گردی ــاوت مصال ــا مابه التف ــل و ی ــت تعدی ــدم پرداخ ع
پــس از انعقــاد پیمــان گرانــی مصالــح و یــا افزایــش دســتمزدها 

ــده اســت. ــود کشــیده ش ــه رک ــرای کار ب ــده و اج ــش آم پی
2- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح عمرانی 
ــوده امــا  ــوع دفترچــه پیمــان و فهرســت بهایــی ب و قــرارداد از ن

ــح  ــاوت مصال ــا مابه التف ــل و ی ــت تعدی ــدم پرداخ ــه ع ــرط ب ش
ــا افزایــش  ــح و ی ــی مصال گردیــده و پــس از انعقــاد پیمــان گران
دســتمزدها پیــش آمــده و اجــرای کار بــه رکــود کشــیده شــده 
ــه فســخ پیمــان مــاده 47 براســاس یــك یــا  و کارفرمــا اقــدام ب

چنــد بنــد از مــاده  46 شــرایط عمومــی پیمــان کــرده اســت.
3- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح عمرانی 
ــوده امــا  ــوع دفترچــه پیمــان و فهرســت بهایــی ب و قــرارداد از ن
ــه  ــده ک ــامی ش ــه اس ــط اوراق خزان ــت توس ــه پرداخ ــرط ب ش
علی رغــم اعمــال  قــدرت خریــد 15% بــه ازای هــر ســال تاخیــر 
سررســید، امــا بــه علــت نیــاز بــه تزریــق نقدینگــی جهــت تهیــه 
مصالــح و مــواد و پرداخــت دســتمزدها الجــرم پیمانــکار جهــت 
ــا  ــورس ب ــدام کــرده و امــا در ب ــر از موعــد اوراق اق فــروش زودت
ــه ازای  ــمی ب ــت اس ــر قیم ــد زی ــا 25 درص ــدود 21 ت ــر ح کس
ــداری  ــی خری ــن نقدینگ ــت تامی ــید جه ــر سررس ــال تاخی هرس

شــده و پیمانــکار متضــرر شــده اســت.
4- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــی  ــت بهای ــان و فهرس ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــی و ق عمران
بــوده و شــرط بــه پرداخــت توســط اوراق خزانــه اســامی شــده 
ــق  ــه را از طری ــا نتوانســته اوراق خزان ــن  حــال کارفرم ــا ای ــا ب ام
ــلیم  ــکار تس ــه پیمان ــه و ب ــور تهی ــه کش ــازمان برنامه و بودج س

ــت.  ــده اس ــرر ش ــکار متض ــد و پیمان نمای
5- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح عمرانی 
و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان ســرجمع بــوده کــه کارفرمــا 
علی رغــم عــدم امــکان پرداخــت و دیرکــرد فاحــش قــراردادی و 
تحقــق شــرایط ابــاغ مــاده 48 ، نســبت بــه ابــاغ فســخ پیمــان 
مــاده 47 براســاس یــك یــا چنــد بنــد از مــاده  46 کــرده اســت.

6- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح عمرانی 
و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان ســرجمع بــوده کــه کارفرمــا 
نســبت بــه تغییــر نقشــه و مشــخصات اقــدام کــرده و علی رغــم 
ــق  ــراردادی و تحق ــش ق ــرد فاح ــت و دیرک ــکان پرداخ ــدم ام ع
ــاغ فســخ پیمــان مــاده  ــه اب ــاغ مــاده 48، نســبت ب شــرایط اب

47 براســاس یــك یــا چنــد بنــد از مــاده  46 کــرده اســت.
7- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان ســرجمع بــوده کــه 
کارفرمــا نســبت بــه تغییــر نقشــه و مشــخصات اقــدام کــرده امــا 
ــکار به عمــل  ــازاد پیمان ــران هزینه هــای م ــدام الزم جهــت جب اق

ــرده اســت. ــکار را متضــرر ک ــاورده و پیمان نی
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8- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان بــوده و کارفرمــا بــر 
خــاف مفــاد مــاده 29 شــرایط عمومــی پیمــان تغییــر مقادیــر و 
ــه  ــت خاتم ــای درخواس ــه نامه ه ــرده و ب ــال ک ــخصات اعم مش
پیمــان 48  کــه الزم بــود از جانــب کارفرمــا ابــاغ شــود، وقعــی 
ننهــاده و حتــی پیمانــکار را تهدیــد بــه فســخ پیمــان مــاده 47 
ــت و در  ــرده اس ــاده  46 ک ــد از م ــد بن ــا چن ــك ی ــاس ی براس
ــکار  ــازاد پیمان ــای م ــران هزینه ه ــت جب ــدام الزم جه ــت اق نهای

ــت. ــرده اس ــرر ک ــکار را متض ــاورده و پیمان ــل نی به عم
9- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــوده و  ــرجمع ب ــان س ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــی و ق عمران
کارفرمــا از پیمانــکار نوشــته ای گرفتــه کــه تخلفــی ماننــد تاخیــر 
در پرداخــت و یــا .... از جانــب کارفرمــا نســبت بــه مفــاد پیمــان 
ــی و شــکایت را از خــود  ــکار حــق دادخواه ــال شــود، پیمان اعم

ــت. ــده اس ــرر ش ــکار متض ــد و پیمان ــلب می نمای س
10- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــوده و  ــرجمع ب ــان س ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــی و ق عمران
ــا  ــه علــت وجــود معــارض ب علی رغــم حصــول شــرایط تعلیــق ب
پــروژه مــورد پیمــان، کارفرمــا  از ابــاغ تعلیــق خــودداری کــرده 
اســت و بــا طوالنــی شــدن مــدت پیمــان و تحمیــل هزینه هــای 
باالســری و خــواب ماشــین آالت، پیمانــکار متضــرر شــده اســت. 
11- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان ســرجمع بــوده لیکــن 
ــهم  ــه س ــق بیم ــردن 5% ح ــه ک ــا از اضاف ــی کارفرم ــور مال ام
ــت نداشــتن تخصیــص نقــدی طفــره مــی رود و  ــه عل ــا ب کارفرم

ــده اســت. ــکار متضــرر ش پیمان
12- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــوده  ــرجمع ب ــه پیمــان س ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــی و ق عمران
ــده  ــامی ش ــه اس ــط اوراق خزان ــت توس ــه پرداخ ــرط ب ــا ش ام
ــه  ــرده ک ــذ ک ــکار اخ ــته ای از پیمان ــا نوش ــی کارفرم ــور مال و ام
اوراق خزانــه از نــوع بــدون اعمــال قــدرت خریــد ســاالنه بــا هــر 
سررســیدی در پرداخــت بــه پیمانــکار اعمــال گــردد و پیمانــکار 

ــت. ــده اس ــرر ش متض
13- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــا  ــوده و کارفرم ــان ب ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــی و ق عمران
نســبت بــه ابــاغ خاتمــه پیمان مــاده 48 شــرایط عمومــی پیمان 
اقــدام کــرده امــا خســارات وارده بــه پیمانــکار در رســیدگی بــه 

ــران نشــده اســت.  ــی جب ــت قطع صــورت وضعی
14- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــا  ــا کارفرم ــوده ام ــوع دفترچــه پیمــان ب ــرارداد از ن ــی و ق عمران
ــش از  ــم کار بی ــردن حج ــه ک ــرح و اضاف ــر ط ــه تغیی ــبت ب نس
ــاغ صــورت  ــدام کــرده و در تصویــب و اب ــغ پیمــان اق 25% مبل
جلســات، تصویــب و ابــاغ  قیمــت کارهــای جدیــد و نیــز 
رســیدگی بــه صورت وضعیت هــا تعلــل کــرده و بــا تطویــل 
ــت  ــد و در نهای ــی جدی ــرات طراح ــال تغیی ــر اعم ــان در اث پیم
تحویــل موقــت و قطعــی پــروژه را بــه تکمیــل و راه انــدازی پــروژه 
کــه خــارج از تعهــدات پیمــان بــوده موکــول کــرده و ســپس از 
ــره  ــی طف ــاد پیمــان متمــم جهــت پرداخــت کارهــای اضاف انعق
ــا،  ــابداری پرداخت ه ــبات حس ــر آن در محاس ــاوه ب ــه و ع رفت
ــرده  ــبه ک ــتر محاس ــع بیش ــاف واق ــی را برخ ــای قبل پرداخت ه
و عــاوه بــر آن 5% حــق بیمــه ســهم کارفرمــا را اضافــه نکــرده، 
ــود  ــوری خ ــاب های ص ــات از حس ــه و مالی ــر بیم ــم کس علی رغ
ــکار  ــرده و پیمان ــت نک ــور پرداخ ــای مذک ــه ارگان ه ــاخته، ب س

متضــرر شــده اســت.    
15- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــن  ــا زمی ــوده ام ــان ب ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــی و ق عمران
معــارض داشــته و کارفرمــا نتوانســته بــود رفــع معــارض کنــد و 
الزم بــود بعــد از ابــاغ حداکثــر دو دوره تعلیــق در ابتدای شــروع 
ــرایط  ــاده 48 ش ــان )م ــه پیم ــاغ خاتم ــارض، اب ــات مع اقدام
ــارض را  ــه مع ــرده بلک ــا نک ــه تنه ــا ن ــد ام ــان( کن ــی پیم عموم
ــرده اســت  ــر ک ــکار درگی ــا پیمان ــوده ب ــی ب ــی و امنیت ــه دولت ک
و پیمانــکار متضــرر شــده اســت. پیمانــکار در دادگســتری طــرح 
ــرط داوری  ــیدن ش ــش کش ــا پی ــا ب ــا کارفرم ــرده ام ــوی ک دع
ذیــل مــاده 53 شــرایط عمومــی پیمــان در دادگاه منجــر بــه رد 
دادخواســت شــد و 2% هزینــه تمبــر دادرســی و نیــز حق الوکالــه 
ــکار   ــد. ســپس پیمان ــکار وارد گردی ــر پیمان وکیــل دادگســتری ب
بــه داوری شــورای عالــی فنــی مراجعــه کــرده کــه پــس از انعقــاد 
قرارنامــه داوری، کارشــناس داوری از پیمانــکار درخواســت تخلیــه 
ــس از آن رای  ــا پ ــرده ت ــا ک ــه کارفرم ــل محــل کارگاه ب و تحوی
داوری صــادر شــود در حالی کــه الزم بــود در رای داوری موضــوع 
تخلیــه محــل کارگاه نیــز انشــا گــردد. بــا عــدم قبــول پیمانــکار 
جهــت تخلیــه محــل، اقدامــات متعرضانــه مخاطره آمیــز از 
جانــب عوامــل امنیتــی کارفرمــا و نیــز معــارض امنیتــی شــروع 
ــان و  ــرگ نگهب ــوع م ــر وق ــم خط ــکار از بی ــه پیمان ــد ک گردی
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ــل آن  ــل کارگاه و تحوی ــه مح ــه تخلی ــبت ب ــنل کارگاه نس پرس
ــی  ــا رای داوری شــورای عال ــدام نمــود ت ــا اق ــه عوامــل کارفرم ب
ــورای  ــه ش ــاغ رای داوری ناعادالن ــد از اب ــود. بع ــی صــادر ش فن
ــده رای داوری  ــدک باقیمان ــد ان ــکار در موع ــی، پیمان ــی فن عال
را  بــا زحمــت گرفتــه و بــا طــرح دادخواســت نســبت بــه ابطــال 
رای داوری شــورای عالــی فنــی اقــدام کــرده اســت. داوران 
ــر اســبق راه و  ــان محمــد غرضــی )وزی شــورای عالــی فنــی آقای
شهرســازی(، محرابیــان )وزیــر وقــت صنایــع( و زریبافــان )معاون 
وقــت رییــس جمهــور و رییــس بنیــاد شــهید( بودنــد. پیمانــکار 
ــه  ــازمان برنامه و بودج ــه س ــور را ب ــال رای داوری مذک ــم ابط حک
کشــور و نیــز دبیرخانــه شــورای عالــی فنــی ابــاغ و درخواســت 
اســترداد هزینــه پرداخــت شــده جهــت داوری را به عمــل آورده 
کــه بااقــدام مانــده اســت. همچنیــن پیمانــکار اظهارنامــه 
قضایــی مبنــی بــر مطالبــات بــه کارفرمــا ابــاغ نمــوده اســت کــه 

ــده اســت.                                                             باپاســخ مان
ــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طرحهــای  16- معامل
ــه  ــا دفترچ ــی ب ــوده ول ــه نب ــه و بودج ــازمان برنام ــی س عمران
پیمــان انعقــاد شــده و شــرط بــه پرداخــت توســط اوراق خزانــه 
اســامی شــده امــا بــا اینحــال کارفرمــا نتوانســته اوراق خزانــه را 
از طریــق ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور تهیــه و بــه پیمانــکار 

ــکار متضــرر شــده اســت.                                                                                                                                       تســلیم نمایــد و پیمان
17- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طرح هــای 
عمرانــی ســازمان برنامه و بودجــه نبــوده ولــی بــا دفترچــه 
پیمــان ســرجمع انعقــاد شــده و کارفرمــا علی رغــم عــدم امــکان 
ــاغ  ــراردادی و تحقــق شــرایط اب پرداخــت و دیرکــرد فاحــش ق
مــاده 48، اقــدام بــه ابــاغ فســخ پیمــان مــاده 47 براســاس یــك 

یــا چنــد بنــد از مــاده  46 کــرده اســت.   
18- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طرح هــای 
عمرانــی ســازمان برنامه و بودجــه نبــوده ولــی بــا دفترچــه پیمــان 
ــه و  ــر نقش ــه تغیی ــبت ب ــا نس ــده و کارفرم ــاد ش ــرجمع انعق س
ــت و  ــکان پرداخ ــدم ام ــم ع ــرده و علی رغ ــدام ک ــخصات اق مش
ــاده 48،  ــاغ م ــرایط اب ــق ش ــراردادی و تحق ــش ق ــرد فاح دیرک
نســبت بــه ابــاغ فســخ پیمــان مــاده 47 براســاس یــك یــا چنــد 

بنــد از مــاده  46 کــرده اســت.
19- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طرحهــای 
عمرانــی ســازمان برنامه و بودجــه نبــوده ولــی بــا دفترچــه 
ــر  ــه تغیی ــبت ب ــا نس ــده و کارفرم ــاد ش ــرجمع انعق ــان س پیم

نقشــه و مشــخصات اقــدام کــرده امــا اقــدام الزم جهــت جبــران 
هزینه هــای مــازاد پیمانــکار به عمــل نیــاورده و پیمانــکار را 

ــت. ــرده اس ــرر ک متض
20- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طرح هــای 
عمرانــی ســازمان برنامه و بودجــه نبــوده ولــی بــا دفترچــه 
پیمــان انعقــاد شــده و کارفرمــا پــس از تحویــل موقــت پــروژه، و 
رســیدگی بــه صورت وضعیــت قطعــی، اقــدام بــه پرداخــت اصــل 

ــکار متضــرر شــده اســت.               ــده نکــرده اســت و پیمان مبلــغ مان
بــوده  مشــارکت  و  غیرنقــدی  نــوع  از  معاملــه   -21
ــورد  ــاری از م ــای تج ــرقفلی واحده ــد س ــه پیش خری به طوری ک
تهیــه و ســاخت بــا ثمــن از محــل 50% کارکــرد تهیــه ســاخت 
ــاد  ــا دفترچــه پیمــان انعق ــا ب ــا کارفرم ــوده اســت ام ــکار ب پیمان
ــاخت  ــان س ــه پیم ــت دفترچ ــه پیوس ــرایط معامل ــرده و ش ک
ــردد( و  ــه گ ــت معامل ــان پیوس ــه پیم ــود دفترچ ــده )الزم ب ش
تجــاری  واحدهــای  ســرقفلی  کارشناســی  قیمت گــذاری  در 
ســهم پیمانــکار کــه تشــریفات آن جــزو قــرارداد بــوده، کارفرمــا 
ضمــن عــدم رعایــت تشــریفات قــراردادی قیمت گــذاری و اقــدام 
ــای تجــاری در  ــه واحده ــرای کلی ــام قیمــت ســرقفلی ب ــه اع ب
مزایــده عمومــی و ســپس بــا پرداخــت وجــه از جانــب کارفرمــا 
بــه کارشــناس رســمی معرفــی شــده از جانــب پیمانــکار )بــدون 
ــدام  ــکار(، اق ــه پیمان ــدرک ب ــلیم م ــدون تس ــکار و ب اذن پیمان
ــهم  ــاری س ــای تج ــرقفلی واحده ــردن س ــرداری و ب ــه کاهب ب
پیمانــکار کــرده اســت کــه بعــد از 7 ســال و تغییــر عوامــل امــور 
مالــی کارفرمــا، مــدرک پرداخــت وجــه بــه کارشــناس، بــه دســت 

ــیده اســت. ــکار رس پیمان
ــه  ــی ک ــر تعاون ــکن مه ــاخت مس ــه و س ــه تهی 22- معامل
کارفرمــا عــاوه بــر تاخیــر در انجــام تعهــدات پرداخــت کارکــرد 
ــکار و عــدم پرداخــت حــق بیمــه مقــرر دســتورالعمل کــه  پیمان
ــا  ــوده، ب ــی ب ــای احداث ــع زیربن ــه ازای مترمرب ــال ب 52000 ری
ــا اظهــارات  ــودن و ی ــه لحــاظ بومــی ب ــی ب اعمــال نفــوذ احتمال
ــات  ــت تشــخیص مطالب ــن هیئ ــتباه انداخت ــه اش ــض در ب متناق
بیمــه تامیــن اجتماعــی، مطالبــه حــق بیمــه بــا نــرخ 7/8 درصــد 
مبلــغ قــرارداد تهیــه و ســاخت مســکن مهــر را بــه توســط اداره 

ــکار اعمــال کــرده اســت.                                                                                                        ــر پیمان تامیــن اجتماعــی ب
ــه  ــی ک ــر تعاون ــکن مه ــاخت مس ــه و س ــه تهی 23- معامل
کارفرمــا عــاوه بــر تاخیــر درانجــام تعهــدات و یــا عــدم پرداخــت 
ــرد  ــت کارک ــاخت، صورت وضعی ــن س ــکار درحی ــرد پیمان کارک
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قطعــی پیمانــکار را  نادیــده گرفتــه و اقدامــی جهــت رســیدگی و 
ــت.                                     ــاورده اس ــل نی ــت به عم پرداخ

24- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طرح هــای 
عمرانــی ســازمان برنامه و بودجــه نبــوده و قــرارداد فاقــد تعدیــل 
قیمــت بــوده و بــا افزایــش فاحــش قیمت هــا بــه علــت افزایــش 
شــدید قیمــت ارز در ســال 1397 و ابــاغ دســتورالعمل جبــران 
آن در پیمان هــای فاقــد تعدیــل آحــاد بهــا، کارفرمــا از محاســبه 

و پرداخــت آن طفــره رفتــه و پیمانــکار متضــرر شــد.                                                                                                          
25- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبارات طــرح عمرانی 
و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان بــوده و کارفرمــا دســتور داده 
ــورد  ــروژه م ــل پ ــر از مح ــری غی ــل دیگ ــکار در مح ــه پیمان ک
ــکار  ــد و پیمان ــری نمای ــرح دیگ ــاخت ط ــه س ــدام ب ــرارداد اق ق
اقــدام نمــوده و ســپس بــا مشــکل پرداخــت مواجــه شــده اســت.
26- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــا  ــوده و کارفرم ــان ب ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــی و ق عمران
جهــت پرداخــت مطالبــات کارکــرد ابتــدا مکتوبــی تحــت عنــوان 
ــر در  ــت تاخی ــوی باب ــق دع ــه ح ــقاط هرگون ــه و اس رضایت نام
ــر  ــه تاخی ــت درحالی ک ــرده اس ــذ ک ــکار اخ ــا از پیمان پرداخت ه

ــت.  ــته اس ــود داش ــا وج در پرداخت ه
27- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــا  ــوده و کارفرم ــان ب ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــی و ق عمران
جهــت ابــاغ خاتمــه پیمــان براســاس مــاده 48 شــرایط عمومــی 
پیمــان، ابتــدا رضایت نامــه و اســقاط حــق هرگونــه طــرح دعــوی 
بابــت خســارات وارده بــه پیمانــکار را از پیمانــکار اخــذ نمــوده و 
ــدام کــرده اســت و  ــاغ خاتمــه پیمــان اق ــه اب ســپس نســبت ب

ــکار متضــرر شــده اســت.                                                                            پیمان
28- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــاورده و  ــل زمیــن را به عمــل نی ــا تحوی ــوده و کارفرم ــی نب عمران
بعــد از ســپری شــدن حــدود دو ســال و افزایــش فاحــش قیمــت 
مصالــح و دســتمزدها،  پیمانــکار را تهدیــد کــرده کــه اگــر شــروع 
ــه  ــط ضمانت نام ــرارداد و ضب ــخ ق ــه فس ــبت ب ــد نس ــه کار نکن ب

انجــام تعهــدات اقــدام خواهــد کــرد.
29- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــوده و کارفرمــا در  ــوع دفترچــه پیمــان ب ــرارداد از ن ــی و ق عمران
ــال شــاخص  ــوض اعم ــه ع ــل ب ــای تعدی محاســبه شــاخص مبن
ــت  ــه عل ــد را ب ــه ماهه بع ــك س ــت، ی ــنهاد قیم ــه ماهه پیش س
تاخیــر خــود در افتتــاح پــاکات مناقصــه درنظــر گرفتــه و اعمــال 

ــت.                                                                                                                                            ــده اس ــرر ش ــکار متض ــد و پیمان می کن
30- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان بــوده و کارفرمــا طــرح 
ــکار از بیــم فســخ پیمــان  را به طــور اساســی تغییــر داده و پیمان
و متضــرر شــدن نســبت بــه تهیــه و ســاخت طــرح جدیــد اقــدام 

کــرده و متضــرر شــده اســت.                                       
31- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی نبــوده و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان بــوده و 
کارفرمــا حســاب پیمانــکار را بــا قراردادهــای مجــزای قبلــی کــه 
تحویــل قطعــی شــده و صورت وضعیــت قطعــی رســیدگی شــده 
دارنــد در هــم آمیختــه و مطالبــات آخریــن معاملــه را پرداخــت 

ــت.                                                                                                                                            ــده اس ــرر ش ــکار متض ــد و پیمان نمی نمای
32- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــوده و کار  ــان ب ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــوده و ق ــی نب عمران
ــا  ــده و کارفرم ــان ش ــقف پیم ــر 25% س ــازاد ب ــده م ــرا ش اج
ــرده  ــکار نک ــرد پیمان ــده کارک ــت باقیمان ــت پرداخ ــی جه اقدام

ــت.                                                ــده اس ــرر ش ــکار متض ــت و پیمان اس
33- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی بــوده و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان بــوده و کار اجرا 
شــده و تحویــل موقــت شــده و صــورت وضعیــت قطعــی توســط 
کارفرمــا رســیدگی شــده امــا ســال ها مطالبــات پرداخــت نشــده 
ــه  ــط اوراق خزان ــت توس ــه پرداخ ــم ب ــا تصمی ــون کارفرم و اکن
اســامی کــرده امــا  ابتــدا مفاصــا حســاب بیمــه تامیــن اجتماعی 
ــی  ــه باالی ــی جریم ــن اجتماع ــد و اداره تامی ــه می نمای را مطالب
ــری  ــکار تقصی ــه پیمان ــرده درحالی ک ــبه ک ــر محاس ــرای تاخی ب
ــکار  ــوده و پیمان ــا ب ــب کارفرم ــر  فاحــش از جان نداشــته و تاخی

متضــرر شــده اســت.                                                
34- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــوده و کار  ــان ب ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــوده و ق ــی نب عمران
ــل موقــت شــده و صــورت وضعیــت قطعــی  اجــرا شــده و تحوی
توســط کارفرمــا رســیدگی شــده امــا ســال ها مطالبــات پرداخــت 
نشــده و اکنــون کارفرمــا تصمیــم بــه پرداخــت امــا ابتــدا مفاصــا 
ــد و اداره  ــه می نمای ــی را مطالب ــن اجتماع ــه تامی ــاب بیم حس
تامیــن اجتماعــی جریمــه باالیــی بــرای تاخیــر محاســبه کــرده 
ــش از  ــر  فاح ــته و تاخی ــری نداش ــکار تقصی ــه پیمان درحالی ک

ــکار متضــرر شــده اســت.                                                                                     ــوده و پیمان ــا ب ــب کارفرم جان
35- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
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ــوده و کار  ــان ب ــه پیم ــوع دفترچ ــرارداد از ن ــوده و ق ــی نب عمران
ــی  ــت قطع ــده و صورت وضعی ــت ش ــل موق ــده و تحوی ــرا ش اج
ــات ارزش  ــا مالی ــا کارفرم ــده ام ــیدگی ش ــا رس ــط کارفرم توس
افــزوده و عــوارض را در وجــه پیمانــکار پرداخــت نکــرده اســت و 
پیمانــکار در مقابــل اداره امــور مالیاتــی دچــار خســارات ســنگین 

شــده اســت.                                                                                         
36- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی بــوده و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان بــوده و کارفرمــا 
ــرایط  ــاده 48 ش ــاس م ــان براس ــه پیم ــاغ خاتم ــه اب ــبت ب نس
ــورد  ــکار را م ــات پیمان ــا مطالب ــرده ام ــدام ک ــان اق ــی پیم عموم
ــکار  ــت و پیمان ــرده اس ــت نک ــداده و پرداخ ــرار ن ــیدگی ق رس

ــده اســت. ــرر ش متض
37- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
عمرانــی نبــوده و قــرارداد از نــوع دفترچــه پیمــان بــوده و 
ــاده 48  ــاس م ــان براس ــه پیم ــاغ خاتم ــه اب ــبت ب ــا نس کارفرم
شــرایط عمومــی پیمــان اقــدام کــرده امــا مطالبــات پیمانــکار را 
مــورد رســیدگی قــرار نــداده و پرداخــت نکــرده اســت و پیمانــکار 

متضــرر شــده اســت.
39- معاملــه تهیــه و ســاخت از محــل اعتبــارات طــرح 
ــوع دفترچــه پیمــان نبــوده و کار  ــرارداد از ن ــی نبــوده و ق عمران
ــی  ــت قطع ــده و صورت وضعی ــت ش ــل موق ــده و تحوی ــرا ش اج
ــات ارزش  ــا مالی ــا کارفرم ــده ام ــیدگی ش ــا رس ــط کارفرم توس
ــکار پرداخــت نکــرده اســت  ــزوده و عــوارض را در وجــه پیمان اف
ــکات و  ــار مش ــی دچ ــور مالیات ــل اداره ام ــکار در مقاب و پیمان

ــت.                                                                            ــده اس ــنگین ش ــارات س خس
ــوده  ــی ب ــر تعاون ــکن مه ــاخت مس ــه و س ــه تهی 40- معامل
کــه کارفرمــا پــس از تصویــب صورت وضعیــت قطعــی و تحویــل 
قطعــی، اقدامــی جهــت آزادســازی پنــج درصــد دوم حســن انجام 

کار پیمانــکار نکــرده اســت و پیمانــکار متضــرر شــده اســت.
درصــورت مراجعــه پیمانــکاران عمرانــی عضــو انجمــن 
ــی و  ــاده بررس ــن آم ــر انجم ــکات، دبی ــر مش ــوارد دیگ ــا م ب

اســت.                     مســاله  جمع بنــدی 

شــرکت های  مدیــران  اظهــارات  بررســی 
پیمانــکار عمرانــی در خصــوص انتظــارات ایشــان از 

ــن  انجم
ــکار  ــرکت های پیمان ــران ش ــب مدی ــل از جان ــارات ذی اظه

درخصــوص انتظــار از نقــش انجمــن پیمانــکاران عمرانــی اســتان 
ــی  ــکار عمران ــرکت های پیمان ــی ش ــایل حقوقی-فن ــل مس در ح
بیــان شــده اســت کــه پــس از بررســی پاســخ های مربوطــه نیــز 

ارایــه شــده اســت.                                                   
پیمانــکار  شــرکت های  محتــرم  مدیــران  از  برخــی   -1
ــل  ــت ح ــن جه ــر انجم ــت دبی ــه الزم اس ــد ک ــی معتقدن عمران
ــه و  ــان مراجع ــه ادارات و کارفرمای ــو ب ــرکت های عض ــایل ش مس
پیگیــر حــل مشــکل آحــاد پیمانــکاران باشــد. در نقــد ایــن نظــر 
ــنامه و  ــه اساس ــر ب ــان نظ ــر امع ــاوه ب ــد ع ــر می رس الزم به نظ
ــکاران  ــات و ســازماندهی تشــکل پیمان ــت وجــودی و امکان ماهی
عمرانــی، بــه موانــع حقوقــی و قانونــی موجــود از جملــه ضــرورت 
ذینفــع بــودن، داشــتن ســمت و یــا ارایــه وکالت نامــه رســمی و 
ــر انجمــن اجــرای  هزینه هــای مربوطــه توجــه شــود. نقــش دبی
ــورات اداری انجمــن،  ــره انجمــن، اجــرای ام ــات هیئت مدی مصوب
ــا،  ــروع اعض ــای مش ــه نیازه ــه ب ــا توج ــا ب ــتجوی فرصت ه جس
گســترش ارتباطــات، کاهــش هزینه هــای انجمــن بــا چابك ســازی 
تخصصــی و الغرســازی تشــکیات، توســعه اندیشــه رشــد انجمن، 
تشــخیص نقــاط عطــف راهبــردی بــا حاکمیــت و رهبــری آن بــا 
ــتانه،  ــار دوس ــی و رفت ــت دسترس ــکاری، قابلی ــای هم تاکتیك ه
ــه مشــکات کلــی اعضــا، ســاختن تیم هــای متخصــص  توجــه ب
ــازنده و  ــای س ــویق بحث ه ــن، تش ــان انجم ــا آرم ــتا ب ــم راس ه
ایده هــای جدیــد جهــت ارتقــا شــان اجتماعــی اعضــا، صــرف وقت 
ــر اهــداف انجمــن،  و خوش بینــی  ــر ب ــا ذینفعــان عمــده و موث ب
تــوام بــا تدبیــر بــرای کل اعضــای انجمــن اســت. دبیــر انجمــن 
ــی اســتان اســت و  ــکاران عمران ــرای عمــوم پیمان ــده ب تدبیرکنن
ــر انجمــن  ــب دبی ــه از جان ــات الزم ــد اقدام ــا این حــال بی تردی ب
ــای مربوطــه طــی  ــکار از کارفرم ــر پیمان ــری مســایل ه در پیگی
ــده اســت کــه شــواهد  ــی به عمــل آم ــا تمــاس تلفن ــه و ی مکاتب
آن مدیــران شــرکت های پیمانــکار مراجعــه کننــده و نیــز 
ــد  ــن نمی توان ــر انجم ــن دبی ــت لیک ــده اس ــال ش ــای ارس نامه ه
امــورات انجمــن را رهــا کــرده و بــه دنبــال امــورات اداری خــاص 
هــر شــرکت پیمانــکار عمرانــی بــه محــل دفتــر کارفرمــای یــك 
پیمانــکار مراجعــه و یــا مراجعــات مکــرر نمایــد. مراجعــه و 
پیگیــری حــل مشــکل هــر شــرکت پیمانــکار در نــزد کارفرمــای 
مربوطــه موضوعــی اســت کــه به عهــده و مســئولیت مدیرعامــل 
هــر شــرکت پیمانــکار عمرانــی می باشــد و ایــن انتظــار خــارج از 

مقــام و نقــش دبیــر انجمــن اســت. 

با انجمن
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2- برخــی از مدیــران محتــرم شــرکت های پیمانــکار عمرانــی 
معتقدنــد کــه الزم اســت دبیــر انجمــن بــه نیابــت از مدیرعامــل 
هــر شــرکت پیمانــکار نســبت بــه طــرح دعــوی حقوقــی شــرکت 
پیمانــکار اقــدام نمایــد. در نقــد ایــن نظــر نیــز توضیحــات  بنــد 

1 مذکــور قابــل ارایــه اســت. 
3- برخــی از مدیــران محتــرم شــرکت های پیمانــکار عمرانــی 
معتقدنــد کــه مســایل حقوقــی آحــاد پیمانــکاران عمرانــی را بایــد 
ــادن اســتان و شــورای  ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــق ات از طری
ــو براســاس  ــورای گفتگ ــرد. ش ــری و حل و فصــل ک ــو پیگی گفتگ
مــاده 75 قانــون برنامــه پنج ســاله توســعه کشــور )مصــوب 
89/10/15( بــه منظــور تبــادل نظــر دولــت و بخــش خصوصــی 
ــع  ــی و رف ــا، بررس ــن بخش ه ــت ای ــهیل فعالی ــی و تس و تعاون
موانــع کســب و کار و اتخــاذ تصمیــم موثــر بــرای اقدامــات الزم 
ــنهادها  ــه پیش ــود و ارای ــررات موج ــن و مق ــوب قوانی در چارچ
ــکیل  ــط تش ــع ذیرب ــه مراج ــب ب ــی مناس ــای اجرای و راه کاره
ــت  ــو در هش ــورای گفتگ ــارات ش ــف و اختی ــت. وظای ــده اس ش
ــنهادی  ــی پیش ــاً جایگاه ــه عمدت ــت ک ــده اس ــف ش ــراز تعری ف
درخصــوص بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار بخش هــای 
ــاق  ــط دارد. ات ــی ذیرب ــه مراجــع حاکمیت ــی ب خصوصــی و تعاون
بازرگانــی و صنایــع و معــادن وظیفــه دارد نســبت بــه شناســایی 
قوانیــن، مقــررات و بخشــنامه های مخــل تولیــد و ســرمایه گذاری 
در ایــران اقــدام نمایــد و بــا نظر خواهــی از تشــکل ها و بررســی و 
ــتمر  ــور مس ــکل ها به ط ــته های تش ــکات و خواس ــردازش مش پ
ــکل از  ــه متش ــه کمیت ــه و ب ــنهادهایی را تهی ــا و پیش گزارش ه
ــی  ــا بررس ــور ب ــه مذک ــد و کمیت ــه ده ــوه ارای ــر ق ــر از ه دو نف
پیشــنهادها، راه کارهــای قانونــی الزم را بررســی و پیگیــری 
ــور(  ــعه کش ــاله توس ــه پنج س ــون برنام ــاده 76 قان ــد )م می نمای
ــادن اســتان  ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــر اســتان ات ــه در ه ک
ــایل  ــد. مس ــدام می نمای ــتان اق ــطح اس ــوع در س ــن موض ــه ای ب
ــف  ــوارد وظای ــره م ــی در زم ــکاران عمران ــی موجــود پیمان حقوق
ــوی  ــورای گفتگ ــارات ش ــف و اختی ــا وظای ــی و ی ــاق بازرگان ات
اســتانی و یــا کشــور به نظــر نمی رســد زیــرا جایگاهــی در 
ــرای نهادهــای مذکــور تعییــن نشــده  حــل اختــاف پیمان هــا ب
اســت و در صــورت طــرح مســاله جنبــه مذاکــره و یــا میانجیگری 
ــد  ــاال نمی توان ــال ب ــا احتم ــه ب ــد ک ــور باش ــد متص آن می توان
جوابگــوی ضــرر و زیــان )در مــوارد کیفــری( و یــا خســارت )در 
مــوارد مدنــی( پیمانــکار عمرانــی گــردد. بــا این حــال درصورتــی 

ــو  ــی عض ــکار عمران ــرکت های پیمان ــرم ش ــران محت ــه از مدی ک
ــکان  ــوص ام ــتری در خص ــات بیش ــات و ارتباط ــن، اطاع انجم
طــرح و حــل و فصــل ســریع مســایل حقوقــی پیمانــکاران 
ــتان  ــادن اس ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــق ات ــی از طری عمران

ــد.                                                                   ــرح نماین ــن مط ــر انجم ــا دبی ــد ب ــد می توانن دارن
پیمانــکار  شــرکت های  محتــرم  مدیــران  از  برخــی   -4
عمرانــی معتقدنــد کــه بایــد دادگاه خــاص رســیدگی بــه دعــاوی 
ــی در  ــتگاه های اجرای ــا دس ــا ب ــی در پیمان ه ــکاران عمران پیمان
اســتان تشــکیل گــردد و بایــد انجمــن پیگیــر آن باشــد. مــاده 29 
ــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار تشــکیل دادگاه هــای  قان
تجــاری را بــه قــوه قضاییــه و دولــت محــول کــرده و مقــرر نموده 
کــه تــا زمــان تاســیس دادگاه هــای تجــاری، جرایــم مرتبــط بــا 
فعالیت هــای تجــاری و اختافــات بیــن بخــش خصــوص و 
دســتگاه های اجرایــی حســب مــورد در شــوراهای حــل اختــاف 
یــا شــعب خــاص کــه روســای دادگســتری اســتان ها بــا رعایــت 
صاحیــت محلــی در حوزه هــای قضایــی تعییــن می نماینــد 
انجمــن  دوازدهــم  دوره  هیئت مدیــره  می شــود.  رســیدگی 
ــکاران  ــه دعــاوی پیمان ــًا تشــکیل دادگاه خــاص رســیدگی ب قب
عمرانــی در پیمان هــا بــا دســتگاه های اجرایــی را از ریاســت 
ــد  ــرده بودن ــرقی درخواســت ک ــتان آذربایجان ش ــتری اس دادگس
ــدن  ــکیل ش ــود. تش ــده ب ــه نش ــول نتیج ــه حص ــر ب ــه منج ک
دادگاه خــاص مذکــور ممکــن اســت بــه تســریع نســبی در 
ــدم تشــکیل دادگاه  ــا ع ــردد ام ــی منجــر گ رســیدگی های قضای
ــق دادگســتری  ــر ســر دادخواهــی از طری ــی ب ــز مانع ــور نی مذک
ــور  ــی مذک ــایل حقوق ــی از مس ــر برخ ــوی دیگ ــت و از س نیس
ــاف از رییــس ســازمان  ــد درخواســت ارجــاع داوری اخت نیازمن
ــه  ــا درصــورت موافقــت ایشــان ب برنامه و بودجــه کشــور اســت ت

ــردد. ــاع گ ــی ارج ــی فن داوری شــورای عال
پیمانــکار  شــرکت های  محتــرم  مدیــران  از  برخــی   -5
عمرانــی معتقدنــد الزم اســت بــا عضــو کــردن چنــد نفــر وکیــل 
ــناس  ــر کارش ــد نف ــان و چن ــوق پیم ــه حق ــص در زمین متخص
رســمی دادگســتری بــا صاحیــت رســیدگی بــه اختــاف 
ــی- ــیون حقوق ــکیل کمیس ــه تش ــدام ب ــکار اق ــا و پیمان کارفرم
فنــی در انجمــن گــردد و بــه مســایل آحــاد پیمانــکاران عمرانــی 
ــل  ــا مدیران عام ــردد ت ــه گ ــه ارای ــای الزم ــیدگی و راهکاره رس
ــن  ــد. در ای ــم نمای ــاذ تصمی ــد اتخ ــکار بتوان ــرکت پیمان ــر ش ه
ــال 1392  ــا س ــًا ت ــه قب ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــوص الزم ب خص
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ــتری و  ــل دادگس ــار وکی ــور چه ــا حض ــی ب ــیون حقوق کمیس
تعــدادی از مدیــران شــرکت های عضــو و نیــز برخــی از اعضــای 
هیئت مدیــره وقــت و بــا ریاســت دبیــر فعلــی در انجمــن تشــکیل 
یافتــه بــود و مشــاوره بــه اعضــای مراجعه کننــده مــی داد کــه بــا 
طــرح نظــر احتمــال ســوء اســتفاده برخــی از وکا در بازاریابــی 
حقوقــی  کمیســیون  ایشــان،  شــخصی  فعالیت هــای  بــرای 
توســط هیئت مدیــره وقــت تعطیــل گردیــد. شــایان ذکــر اســت 
کــه دبیــر انجمــن وکیــل دادگســتری نبــوده و نمی باشــد. 
ــکات  ــه مش ــود دارد و ب ــن وج ــز در انجم ــی نی ــیون فن کمیس
اعضــا درخصــوص پیمان هایــی در دســت اجــرا کــه اعتبــار 
طــرح از جانــب ســازمان برنامه و بودجــه کشــور تامیــن می شــود 
رســیدگی و راهــکار ارایــه می دهــد. دبیــر و اعضــای هیئت مدیــره 
انجمــن بــر ایــن بــاور هســتند کــه تشــکیل کمیســیون حقوقــی 
در انجمــن نیــازی اساســی بــرای اعضاســت لیکــن بــا توجــه بــه 
نظــرات گوناگــون اعضــا محتــرم، به ویــژه بــا طــرح نظــر احتمــال 
ــای  ــرای فعالیت ه ــی ب ــی از وکا در بازاریاب ــتفاده برخ ــوء اس س
ــی  ــیون حقوق ــکیل کمیس ــی در تش ــان، تردیدهای ــخصی ایش ش
ــا  ــن ب ــه انجم ــه تفاهم نام ــا اینک ــر ب ــوی دیگ ــود دارد. از س وج
مرکــز داوری کانــون وکای دادگســتری اســتان آذربایجان شــرقی 
موجــود اســت کــه در اختــاف بیــن شــرکت های پیمانــکار عضــو 
ــا تراضــی همدیگــر حــل  انجمــن و طــرف دعــوی ایشــان کــه ب
ــتری  ــون وکای دادگس ــز داوری کان ــه داوری مرک ــاف را ب اخت
ــف در  ــال تخفی ــا اعم ــد ب ــاع دهن ــرقی ارج ــتان آذربایجان ش اس
ــن  ــی در ای ــاوره حقوقی-فن ــا مش ــد ام ــا، داوری می نمای هزینه ه
تفاهم نامــه بــه لحــاظ احتمــال ذکــر شــده وجــود نــدارد. به نظــر 
ــن  ــی انجم ــع عموم ــه مجم ــت ک ــی اس ــن موضوع ــد ای می رس
ــد.  ــم کن ــاذ تصمی ــد اتخ ــر می توان ــا، بهت ــت اعض ــا رای اکثری ب
از ســوی دیگــر امــکان دسترســی بــه وکیــل صالــح و متخصــص 

در زمینــه حقــوق قراردادهــا و به ویــژه پیمان هــای عمرانــی 
ــت رســیدگی  ــا صاحی ــز کارشــناس رســمی دادگســتری ب و نی
ــا  ــه ب ــتان ک ــا اس ــهر ی ــکار در ش ــا و پیمان ــاف کارفرم ــه اخت ب
تخفیف هــای قابــل توجــه و حتــی رایــگان در کمیســیون حقوقــی 
ــت  ــد فعالی ــن( بتوانن ــیون های انجم ــایر کمیس ــد س ــه مانن )ب
کننــد نیــز مســاله دیگــری اســت زیــرا فعالیــت حرفــه ای وکای 
محتــرم توقعــات حــق مشــاوره و حــق وکالــت را بــه همــراه دارد 
ــه  ــه حرف ــا اینک ــتری )ب ــمی دادگس ــان رس ــت کارشناس و فعالی
ــه  ــی ب ــه کارشناس ــار حق الزحم ــز انتظ ــود( نی ــوب نمی ش محس
ــران دارای  ــکاری مدی ــن از هم ــال انجم ــا این ح ــراه دارد، ب هم
ــت  ــارات جه ــل انتظ ــا حداق ــان ب ــی و حقوق دان ــش حقوق دان

ــد.                                                                                   ــتقبال می نمای ــن اس ــی انجم ــیون حقوق ــکیل کمیس تش
بــه  انجمــن  دبیــر  شــده  ارایــه  مشــاوره های  در   -6
ــه  ــا حق الزحم ــاوره ی ــق مش ــا ح ــه تنه ــو،  ن ــرکت های عض ش
دریافــت نشــده اســت بلکــه صرفــاً برخــی از شــرکت های 
ــه در  ــد ک ــن کرده ان ــه انجم ــدی ب ــه نق ــك داوطلبان ــو کم عض
ــرم دادگســتری،  ــی وکای محت ــا حــق مشــاوره قانون مقایســه ب
ــرف اداره  ــور ص ــای مذک ــت و کمك ه ــوده اس ــه نب ــل توج قاب
امــور انجمــن شــده اســت. از ســوی دیگــر ارایــه مشــاوره حقوقــی 
تخصصــی بــه شــرکت های عضــو موجــب اعتــای دانــش حقوقــی 
ایشــان گردیــده و حــق عضویت هــای معوقــه ســال های قبــل تــا 
حــدودی متمایزتــر از قبــل از جانــب اعضــا بــه انجمــن پرداخــت 
شــده اســت و حتــی برخــی از اعضــای ســلب عضویت شــده قبلی 
کــه بــه علــت معوقــه شــدن و عــدم پرداخــت حــق عضویت هــای 
ســاالنه طبــق مفــاد اساســنامه ســلب عضویــت شــده بودنــد بــا 
توجــه بــه ارایــه مشــاوره مذکــور، مجــدداً بــا پرداخــت ورودیــه و 

ــده اند.                         ــل  ش ــن تبدی ــو انجم ــه عض ــت ب ــق عضوی ح
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خالصه اقدامات کمیسیون فنی انجمن جهت حل مشکالت فنی 
اعضا در پاییز و زمستان 1398  

سید عیسی فقیه

رییس کمیسیون فنی انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
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اعضاء جدید و یا عضویت مجدد اعضاء سلب عضویت شده قبلی 
انجمن از ابتدای سال 1398

جدول: اعضاء جدید و یا عضویت مجدد اعضاء سلب عضویت شده قبلی انجمن از ابتدای سال 1398
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هیئت مدیره ادوار انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
گردآوری و تدوین: دبیرخانه انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی
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یک چیز ریزه میزه بشریت را زیر و رو می کند
و جامعه را به هم می ریزد

نوشته: مصطفا داهلب از چاد

ترجمه: جواد فرید از ایران

یــک چیــز ریــزه و میــزه میکروســکپی بــه نــام 

ــزد.  ــم می ری ــه ه ــان را ب ــا دارد جه ــروس کرون وی

ــود را  ــون خ ــا قان ــت ت ــده اس ــی آم ــزی نامرئ چی

ــرد  ــوال می ب ــر س ــز را زی ــه چی ــد. هم ــرا کن اج

ــز  ــه چی ــد. هم ــر و رو می کن ــتقر را زی ــم مس و نظ

ــای  ــاوت برج ــه ای متف ــر، به گون ــه ای دیگ را به گون

می نشــاند. 

آن چــه را کــه قدرت هــای بــزرگ غربــی 

ــت  ــن به دس ــا یم ــی ی ــوریه، لیب ــتند در س نتوانس

ــت آورده  ــزه به دس ــز ریزه می ــن چی ــد، ای آورن

ــه ...(. ــرک مخاصم ــس، ت ــت )آتش ب اس

آن چــه را کــه ارتــش الجزایــر نتوانســت 

ــت  ــزه به دس ــز ریزه می ــن چی ــاورد، ای ــت بی به دس

ــی ...(. ــای اعتراض ــف جنبش ه ــت )توق آورده اس

ــتند  ــی نتوانس ــان سیاس ــه مخالف ــه را ک آن چ

ریزه میــزه  چیــز  ایــن  بیاورنــد،  به دســت 

موعدهــای  )تعویــق  اســت  آورده  به دســت 

)... انتخاباتــی 

بنگاه هــای  و  شــرکت ها  کــه  را  آن چــه 

ایــن  بیاورنــد،  به دســت  نتوانســتند  تجــاری 

اســت  آورده  به دســت  ریزه میــزه  چیــز 

ــا بهــره ناچیــز،  )معافیت هــای مالیاتــی، وام هــای ب

ســرمایه گذاری ها، افــت جریــان مــواد اولیــه 

کلیــدی ...(.

ــندیکاها  ــا و س ــه زرده ــه جلیق ــه را ک آن چ

چیــز  ایــن  بیاورنــد  به دســت  نتوانســتند 

ــت  ــش قیم ــت )کاه ــت آورده اس ــزه به دس ریزه می

بنزیــن، حمایــت نیرومنــد اجتماعــی ...(.

بــه نــاگاه، شــاهد کاهــش قیمــت بنزیــن، تقلیــل 

ــردم  ــتیم؛ م ــرب هس ــای غ ــوا در دنی ــی ه آلودگ

ــد  ــه نمی دانن ــت ک ــدر وق ــد، آن ق ــت دارن وق

ــد  ــاد می گیرن ــا ی ــا و مادره ــد، پدره ــه کار کنن چ

کــه کودکان شــان را بشناســند، کــودکان یــاد 

می گیرنــد کــه در کنــار خانــواده بماننــد، کار دیگــر 

در اولویــت نیســت، ســفرها و تفریح هــا دیگــر آییــن 

ــد. ــمار نمی آین ــق به ش ــی موف ــک زندگ ی

ــان  ــوی خودم ــه س ــکوت ب ــاره، در س ــه یک ب ب

ــاد و  ــد اتح ــی مانن ــم و ارزش واژه های برمی گردی

درمی یابیــم. را  آســیب پذیری 

ــی  ــه همگ ــویم ک ــه می ش ــاره متوج ــه یک ب ب

در کشــتی واحــدی ســوار شــده ایم، فقیــر و غنــی.

ــا را  ــه های مغازه ه ــم قفس ــا ه ــه ب ــم ک می فهمی

ــم  ــه می کنی ــم ماحظ ــا ه ــم و ب ــی کرده ای خال

ــول  ــت، پ ــاران اس ــو از بیم ــتان ها ممل ــه بیمارس ک

دیگــر اهمیتــی نــدارد و همگــی رویــاروی ویــروس 

ــم. ــانی داری ــانی یکس ــت انس ــا هوی کرون

ــاال  ماحظــه می کنیــم کــه خودروهــای مــدل ب

در پارکینگ هــا متوقــف شــده اند زیــرا کســی 
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ــود.  ــارج ش ــه خ ــد از خان نمی توان

ــری  ــا براب ــا دنی ــود ت ــی ب ــد روز کاف ــط چن فق

اجتماعــی را برقــرار کنــد، چیــزی کــه تصــورش تــا 

امــروز محــال و غیرممکــن بــود. 

ــود را  ــه و  اردوی خ ــا را فراگرفت ــه ج ــرس هم ت

ــرده و  ــا ک ــتان را ره ــت. تهی دس ــر داده اس تغیی

ــی  ــدان زندگ ــدان و قدرتمن ــا ثروتمن ــت ب ــه اس رفت

ــان آورده و  ــه یادش ــان را ب ــرس، انسانیت ش ــد. ت کن

ــت. ــرده اس ــکار ک ــان را آش انسان گرایی ش

موجــودات  آســیب پذیری  کار،  ایــن  کاش 

انســانی را بــه یادشــان بیــاورد، بــه یــاد آن هایــی 

ــی  ــخ زندگ ــره مری ــد در ک ــند برون ــه در تاش ک

ــه  ــد ک ــد می پندارن ــان نیرومن ــود را چن ــد و خ کنن

ــر  ــی را در س ــی جاودان ــد آرزوی زندگ می توانن

ــد. بپرورانن

کاش ایــن امــر، حــد و مــرز هوشــمندی بشــر را 

ــان  ــه یادم ــمانی ب ــای آس ــا نیروه ــی ب در رویاروی

ــاورد. بی

فقــط چنــد روز کافــی بــود تــا اطمینــان جــای 

خــود را بــه عــدم اطمینــان بســپارد، کــه توانمندی 

بــه زبونــی تبدیــل شــود و قــدرت بــه همبســتگی و 

عملکــرد توامــان.

ــه  ــا ب ــه آفریق ــود ک ــی ب ــد روز کاف ــط چن فق

قــاره ای مطمئــن و قابــل اعتمــاد، و رویــا بــه دروغ 

ــوند. ــدل ش ب

ــریت آگاه  ــه بش ــود ک ــی ب ــد روز کاف ــط چن فق

ــت. ــچ نیس ــار هی ــاد و غب ــز ب ــود ج ش

که هسـتیم مـا؟ چقـدر می ارزیـم؟ در رویارویی با 

این ویـروس کرونا چـه از دسـتانمان برمی آید؟ 

ــفافیت و  ــال، ش ــت و اقب ــاری بخ ــار ی در انتظ

ــم. ــت را برگزینی صراح

در آزمــون ویــروس کرونا، انســانیت خــود را در 

ایــن زمانــه »جهانی شــدن« بــه پرســش بگیریــم.

در خانه هایمــان بمانیــم و دربــاره ایــن واگیــری 

تامــل کنیم.

زندگان! همدیگر را دوست بداریم.

ایستگاه
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پرسش و پاسخ

فصلنامــه پیــام آبادگــران آذربایجــان، در جهــت نیــل بــه اهــداف کان 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 مشــکات 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 مشــکات 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 عاقمنــدان 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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انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

آیــا درخصــوص پیمان هــای فاقــد تعدیــل ریالــی و تحویــل موقــت شــده امــکان اســتفاده از دســتور العمل نحــوه 
جبــران آثــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز میســر اســت؟

شرکت محترم .....................

با سام و احترام، 
بــه اســتناد نامــه شــماره 339513 تاریــخ 98/06/25 مدیــر محتــرم نظــام فنــی و اجرایــی و دبیرخانــه شــورای 
ــازمان  ــخ 98/03/20 س ــماره 98/125596 تاری ــنامه ش ــاده 10 بخش ــاس م ــرقی، براس ــتان آذربایجان ش ــی اس فن
ــان  ــی پیم ــرایط عموم ــاده 51 ش ــوع م ــی موض ــاب نهای ــویه حس ــه تس ــی ک ــور، در قراردادهای ــه کش برنامه و بودج
ــررات  ــوب مق ــی در چارچ ــغ جبران ــبه مبال ــرای محاس ــکار ب ــت پیمان ــد درخواس ــه باش ــورت نگرفت ــا ص در آن ه

ــت.  ــیدگی اس ــرح و رس ــل ط ــاره قاب ــتور العمل فوق االش دس

انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

در مــواردی کــه در قراردادهــای بــا تاریــخ انعقــاد قبــل از تاریــخ ابــاغ بخشــنامه جبــران آثــار ناشــی از افزایــش 
ــان در ایــن قــرارداد پرداخــت نخواهــد شــد«  ــه تعدیــل، ما به التفــاوت و ضــرر و زی قیمــت ارز کــه شــرط »هیچگون
ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز  ــا عــدم شــمولیت بخشــنامه جبــران آث درج شــده باشــد درخصــوص شــمولیت و ی

اعــام نظــر فرماینــد. 

شرکت محترم .....................

با سام و احترام، 
درخصــوص شــمولیت یــا عــدم شــمولیت بخشــنامه جبران آثــار ناشــی از افزایــش نــرخ ارز در اجــرای قراردادهای 
دارای شــروط مذکــور، بــه مرجــع حل اختــاف قــرارداد مراجعــه شــود. توصیــه می گــردد ضمــن اجتنــاب از قبــول 

شــرایط مذکــور در برگــزاری مناقصــات، هرگونــه مــورد را بــه دبیرخانــه انجمــن به طــور کتبــی اطــاع دهیــد. 

پرسش و پاسخ
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از: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

پیــرو طــرح گــزارش نظــارت پروژه هــای عمرانــی و ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی در نشســت 
ــروز آوری  ــزوم ب ــر ل ــی ب ــور مبن ــورای مذک ــه ش ــرقی و مصوب ــتان آذربایجان ش ــی اس ــورای فن ــخ 98/09/27 ش تاری
ــی  ــر دارد بررس ــتان درنظ ــی اس ــورای فن ــارت ش ــروه نظ ــا، کارگ ــارت پروژه ه ــتفاده در نظ ــورد اس ــاخص های م ش
ــورا  ــه ش ــری ب ــت تصمیم گی ــرار داده و نتیجــه را جه ــود ق ــی خ ــتور کار جلســه آت ــاره را در دس ــورد اش ــه م مصوب
ارایــه نمایــد. در ایــن راســتا خواهشــمند  اســت دســتور فرماییــد درصــورت وجــود هرگونــه نکتــه نظــر یــا پیشــنهادی 
ــب را  ــتگاه ها، مرات ــی دس ــاز ارزیاب ــبه امتی ــن روش محاس ــا و همچنی ــاخص ها، وزن آن ه ــوان ش ــوص عن درخص

ــد.  ــن ســازمان منعکــس نماین ــروه مســتقر در ای ــه کارگ ــه دبیرخان ــخ 98/10/15 ب ــا تاری ــر ت حداکث

مدیر محترم نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان آذربایجان شرقی

ــاخص های  ــوان ش ــوص عن ــنهادات درخص ــخ 1398/09/28، پیش ــماره 552217 تاری ــه ش ــه نام ــت ب بازگش
ــا و روش  ــوص وزن آن ه ــد و درخص ــرض می رس ــه ع ــل ب ــار ذی ــه اختص ــی ب ــتگاه های اجرای ــرد دس ــی عملک ارزیاب

ــردد. ــنهاد می گ ــی پیش ــات کارشناس ــزاری جلس ــتگاه ها برگ ــی دس ــاز ارزیاب ــبه امتی محاس
ــه  ــه اجــرا، ب ــروژه قبــل از ارجــاع آن ب 1- انجــام مطالعــات اولیــه کافــی و دقــت در طراحــی و نحــوه انجــام پ
نحــوی کــه ضــرورت اعمــال تغییــرات در حیــن اجــرا حداقــل بــوده و لزومــاً در چارچــوب مفــاد مــاده 29 شــرایط 

عمومــی پیمــان باشــد. 
ــروژه،  ــی پ ــا نحــوه اجــرا و تامیــن مال ــه اطاعــات متقــن و ضــروری مرتبــط ب ــروژه و ارای ــرآورد دقیــق پ 2- ب
به نحــوی کــه پیشــنهاد دهنــدگان بتواننــد بــا اتــکا بــه اطاعــات مذکــور و توانایی هــای خــود نســبت بــه پیشــنهاد 

قیمــت بــا کمتریــن ریســك ممکــن اقــدام نماینــد. 
3- التــزام بــه رعایــت مــاده 10 قانــون برگــزاری مناقصــات درخصــوص اطمینــان از تامیــن مالــی پــروژه قبــل 

از مناقصــه.
ــط و  ــر ضواب ــق ب ــروژه و منطب ــرایط پ ــا ش ــول متناســب ب ــفاف و معق ــی ش ــدارک ارزیاب ــم م ــه و تنظی 4- تهی

ــران.  ــی مناقصه گ ــت ارزیاب ــررات جه مق
ــه  ــا آیین نام ــق ب ــران مطاب ــی مناقصه گ ــد ارزیاب ــه آن در رون ــوط ب ــات مرب 5-امتیازدهــی شــفاف و اعــام جزیی

ــات.  ــانی مناقص ــازی و اطاع رس ــی مستندس اجرای
6- تهیــه و تنظیــم مــدارک مناقصــه و برگــزاری آن مطابــق ضوابــط و مقــررات حاکــم و عمــل بــه مســئولیت 
خــود درخصــوص بررســی دقیــق آنالیــز قیمت هــای پیشــنهاد دهنــدگان و انتخــاب برنــده مناقصــه بــا توجــه بــه آن.

7- میزان عمل به تعهدات مندرج در قرارداد و نحوه راهبری پروژه ها در طول مدت اجرای آن. 
8- اهتمــام بــه رعایــت قوانیــن، مقــررات و ضوابــط اباغــی از ســوی مراجــع ذیربــط و اســتفاده معقــول و منطقــی 

از اختیــارات خــود بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم. 
ــا تغییــر  9- مســئولیت پذیری و توانایــی درخصــوص رفــع مشــکات ناشــی از نقــص در قوانیــن و مقــررات و ی

شــرایط اجــرای پــروژه. 
10- اهتمام در جهت راهبری سالم سیستم اجرایی و نظارتی پروژه ها. 
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انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

ــا همــان شــرایط  ــط در تکمیــل پیمــان اولیــه و ب ــق ضواب ــا متمــم کــه مطاب ــد ی ــا درخصــوص پیمــان جدی آی
ــد  ــی فاق ــای ریال ــش قیمــت ارز در پیمــان ه ــار ناشــی از افزای ــران آث ــد شــده باشــد مشــمول بخشــنامه جب منعق

ــل اســت؟ تعدی

شرکت محترم .....................

بــه اســتناد نامــه شــماره 393010 تاریــخ 1398/09/04 رییــس محتــرم امــور نظــام فنــی  و اجرایــی، مشــاوران 
و پیمانــکاران ســازمان برنامه و بودجــه کشــور، در اســتناد بــه مصوبــه شــماره 3808/ش ف مــورخ 83/03/17 شــورای 
عالــی فنــی در موضــوع انعقــاد پیمــان بــا شــرایط پیمــان اولیــه و درصورتــی کــه پیمــان اولیــه مشــمول دســتور العمل 

شــماره 98/1335596 مــورخ 98/03/20 گــردد پیمــان جدیــد نیــز مشــمول دســتور العمل مذکــور می گــردد. 
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پاسخ به سواالت عام درج شرط عدم پرداخت تعدیل یا مابه التفاوت در پیمان ها: 

باتوجــه بــه اینکــه مــاده 23 قانــون برنامه و بودجــه، مســئولیت و اختیــار تعییــن معیارهــا و اســتانداردها و اصــول 
ــا  ــور ب ــه کش ــازمان برنامه و بودج ــه س ــی را ب ــای عمران ــه طرح ه ــوط ب ــای مرب ــی قرارداده ــرایط عموم ــی و ش کل
تصویــب هیئــت وزیــران واگــذار نمــوده  اســت مســئولیت دســتگاه های اجرایــی در تهیــه و اجــرای طــرح عمرانــی 
ــا کاهــش شــرط  ــوده و به نظــر می رســد دســتگاه اجرایــی اختیــار افزایــش ی ــران ب ــات هیئــت وزی تبعیــت از مصوب
ماننــد عــدم پرداخــت تعدیــل، عــدم شــمول تعدیــل، عــدم شــمول ضــرر و زیــان نــدارد. از اعضــا محتــرم انجمــن 
درخواســت می گــردد ضمــن اجتنــاب از قبــول شــرایط مذکــور در برگــزاری مناقصــات، در زمــان برگــزاری مناقصــات 

ــه ایــن انجمــن اعــام فرماینــد.  هرگونــه مــورد را به طــور کتبــی ب

پرسش و پاسخ

انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

ــه 1/0  ــا اعــام مجــاز شــدن تاخیــرات توســط مهنــدس مشــاور، ضریــب بخشــنامه ای تعدیــل از 0/95 ب ــا ب آی
ــود؟ ــل می ش تبدی

شرکت محترم .....................

اعــام مجــاز شــدن تاخیــرات براســاس مــاده 30 شــرایط عمومــی پیمــان کــه از تعهــدات و اختیــارات کارفرمــا 
ــرای  ــرای اج ــکار ب ــی پیمان ــع فن ــا مرج ــاور تنه ــدس مش ــاده 32، مهن ــد ب م ــق بن ــرد. طب ــورت می گی ــت ص اس
موضــوع پیمــان از ســوی کارفرمــا اســت و مــاده 32 نیــز از تعهــدات و اختیــارات کارفرمــا اســت. بنــا بــر دو شــرط 
مذکــور و بــا اعــام مجــاز شــدن تاخیــرات پیمــان توســط مهنــدس مشــاور، تبدیــل ضریــب بخشــنامه ای تعدیــل از 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــه 1/0 الزم ب 0/95 ب
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ارسال مطالب

بــا امیــد بــه مفیــد بــودن شــماره حاضــر نشــریه پیــام آبادگــران آذربایجــان، بــه اســتحضار می رســاند کــه فصلنامــه 
بهــار ســال 1399 بــا محوریــت “تحریــم، تــورم، کرونــا، کاهــش قیمــت نفــت و... و آینــده صنعــت پیمانــکاران عمرانــی” 
ارائــه خواهــد شــد. لــذا ضمــن اســتقبال از نقــد و نظــر کارشناســی مخاطبــان ارجمنــد، خواهشــمند اســت مطالــب خــود 
 ea@abadgar.org را در ارتبــاط بــا فصلنامــه و محــور پیشــنهادی، بــا رعایــت فرمــت مشــخص شــده ذیــل بــه آدرس

ارســال فرماییــد:
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، اطاعات 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 امایی در مقاله مطمئن شویم.
- عنــوان جــداول به صــورت باالنویــس )به ترتیــب از شــماره یــك بــه بعــد( و وســط چیــن بــوده و مرجــع اقتبــاس 

جــدول بایــد در انتهــای عنــوان ذکــر شــود. اجــزاء جــدول کامــًا 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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