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ــه و  ــران در بودج ــوزه عم ــل ح ــارات قلی اعتب
قصــه بی پایــان پروژه هــای عمرانــی 

پروژه هــای عمرانــی از ملموس تریــن بخش هــای برنامــه 
ــاص  ــای خ ــه هدف ه ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــتند ک ــعه هس توس
ــش  ــرای افزای ــاخت های الزم ب ــتر و زیرس ــاد بس ــه ایج از جمل
ــازی  ــد، مقاوم س ــت تولی ــترش ظرفی ــد، گس ــرمایه گذاری مول س
اقتصــاد در برابــر شــوک ها و دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 

ــوند.  ــرا می ش ــدار اج پای
ــهم  ــر س ــال اخی ــی 10 س ــره، ط ــای منتش ــر گزارش ه بناب
ــک دارایی هــای ســرمایه ای از حــدود 23  ــارات مصــوب تمل اعتب
درصــد در ســال 1390 بــه میــزان 12 درصــد در الیحــه بودجــه 
1400 رســید. از ایــن رو می تــوان بیــان کــرد کــه ســهم بودجــه 
عمرانــی از کل بودجــه بیــش از 11 درصــد کاهــش پیــدا کــرده و 
بــا توجــه بــه اینکــه بخش هــای مختلــف اقتصــاد بــا ایــن بخــش 
ــکاری  ــه افزایــش رکــود و بی ــر ب ــن ام ــاط مســتقیم دارد، ای ارتب
ــده  ــرمایه گذاری انجام ش ــزان س ــن، می ــر ای ــاوه ب ــن زد. ع دام
در کشــور نشــان می دهــد کــه رشــد موجــودی ســرمایه خالــص 
ــال  ــوده و از س ــد ب ــر از 5 درص ــال 1390 کمت ــور از س در کش
1398 منفــی شــده اســت. بــه بیــان دیگــر ســرمایه گذاری 
ــده را  ــرمایه مستهلک ش ــش س ــی پوش ــده، حت ــد انجام ش جدی
ــدا  ــش پی ــرمایه کاه ــودی س ــه موج ــد و در نتیج ــم نمی ده ه
ــظ  ــرای حف ــت ب ــرمایه گذاری دول ــرایط، س ــن ش ــد. در ای می کن
اشــتغال در ســال های آتــی بیــش از پیــش اهمیــت دارد. بدیهــی 
ــور،  ــرمایه گذاری در کش ــی س ــد کنون ــداوم رون ــا ت ــه ب ــت ک اس
ســطح اشــتغال و تولیــد ملــی در ســال های پیــش رو بــا چالــش 

جــدی مواجــه شــود.
ــا آن  ــی ب ــای عمران ــه طرح ه ــکاتی ک ــوه مش ــان انب در می
روبــه رو هســتند، مســاله کمبــود اعتبــار و همچنیــن عــدم  
ــده در  ــکات عم ــده  از مش ــارات در نظرگرفته ش ــص اعتب تخصی
این خصــوص اســت. براســاس اطاعــات موجــود در قوانیــن

ــا توجــه بــه زمــان خاتمــه درج شــده بــرای  بودجــه ســنواتی و ب
هــر طــرح، بایــد هرســاله تعــدادی از طرح هــا بــه اتمــام برســند. 
ــه در  ــای پایان یافت ــزان طرح ه ــه از می ــی های صورت گرفت بررس
ســال های گذشــته حاکــی از عــدم تکمیــل به موقــع بســیاری از 
ــا برنامــه زمانــی و در نتیجــه افزایــش هزینــه  ــق ب طرح هــا مطاب
سرســام آور آنهاســت. به طوری کــه در مــواردی اعتبــار مــورد 
ــه آن  ــرآورد اولی ــا ب ــه ب ــروژه در مقایس ــل پ ــرای تکمی ــاز ب نی
بســیار قابل توجــه بــوده و بعضــاً اعــداد و ارقــام در ذهــن انســان 
ــن  ــوارد ای ــی م ــن در برخ ــد. همچنی ــوه می نمای ــی جل غیرواقع
ــد  ــرار دارن پروژه هــا در آســتانه مســتهلک شــدن و فرســودگی ق
ــا  ــد طرح ه ــر مفی ــا، عم ــح پروژه ه ــداری صحی ــدم نگه ــز ع و نی
ــی را  را کاهــش داده و حتــی بعــد از اتمــام آن هزینه هــای گزاف
بابــت تعمیــر و نگهــداری بــه آن هــا تحمیــل خواهــد کــرد. بــا این 
ــدر  ــه ه ــته ب ــال های گذش ــده در س ــارات هزینه ش ــد، اعتب رون
ــع  ــرده و مناب ــم نک ــران ک ــوزه عم ــکات ح ــه، دردی از مش رفت

ملــی فنــا شــده اســت.
ــام  ــرای اتم ــاز ب ــورد نی ــار م ــوص اعتب ــره درخص ــار منتش آم
طرح هــای قانــون بودجــه در ســال های 95 تــا 99 نشــان 
می دهــد کــه ایــن میــزان در ســال 1400 حــدود 3 برابــر 
ــد  ــی تردی ــه ب ــی رود ک ــار م ــت و انتظ ــرده  اس ــدا ک ــش پی افزای

ایــن رقــم در ســال های آینــده افزایــش فاحشــی یابــد.
براســاس قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور کــه مربــوط به 
اهــداف ترسیم شــده در مــورد منابــع و مصــارف بودجــه در طــول 
ــای  ــک دارایی ه ــارات تمل ــد اعتب ــت، بای ــه اس ــال های برنام س
ــی  ــی و معقول ــد منطق ــه رش ــب کل بودج ــه تناس ــرمایه ای ب س
ــور  ــه موت ــت ک ــان اس ــوح عی ــه وض ــن ب ــد. لیک ــته باش داش
ــی  ــای عمران ــرای پروژه ه ــق اج ــور از طری ــاد کش ــرک اقتص مح
ــن  ــید و ای ــد رس ــه نخواه ــه نتیج ــت ب ــان دول ــت فرم ــا دس ب
ــد گره گشــای  ــارات قلیــل در حــوزه عمــران هرگــز نمی توان اعتب
ــی باشــد. حــال  ــام عمران ــای نیمه تم ــع و مشــکات پروژه ه موان

سرمقاله
مهدی شلیخا

سردبیر
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ــی شــده و  ــن مال ــا اوراق، تامی ــا ب ــد کــه بســیاری از طرح ه بمان
ــی را از  ــزه کاف ــت انگی ــه در نهای خــود داســتان دیگــری دارد ک
ــد. ــن حــوزه ســلب می کن ــکار در ای شــرکت های مشــاور و پیمان

علی ایحــال توســعه زیرســاخت هایی کــه از عوامــل موثــر بــر 
رشــد اقتصــاد محســوب شــده و شــاخصی بــرای میــزان توســعه 
یافتگــی کشــورها تلقــی می شــود قطعــاً بایــد در کوتاه مــدت بــه 
ــاد ایــن طرح هــا کــه از ســالیان  ســرانجام برســد. امــا حجــم زی
گذشــته انباشــت شــده، بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع مالــی، 
تحریم هــا و تــورم، بســیاری از پروژه هــا را بــه تعطیلــی کشــانده 

اســت.
ــی  ــن بودجــه عمران ــه اشــاره شــد، رشــد پایی همان طــور ک
ــاختی،  ــای زیرس ــدی پروژه ه ــه اولویت بن ــی ب ــار کم توجه در کن
ــد و عملکــرد  ــت عوامــل سیاســی، تعریــف طرح هــای جدی دخال
ضعیــف دولــت در زمینــه واگــذاری پروژه هــای عمرانــی بــه بخش 
خصوصــی و همچنیــن نبــود برنامــه اساســی بــرای تامیــن منابــع 
ــن  ــه از مهم تری ــع بودج ــر از مناب ــی غی ــا از طرق ــن پروژه ه ای
ــه  ــت ک ــور اس ــام در کش ــای نیمه تم ــت پروژه ه ــل انباش دالی
تکمیــل آن هــا بعضــاً بــه بیــش از چندیــن ســال نیــز می رســد.

ــه  ــا آن چــه مســلم اســت امــروزه کشــورهای متعــددی ب ام
ــی  ــع دولت ــا مناب ــی و ب ــه تنهای ــه ب ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ای
نمی تــوان طرح هــای عمرانــی را بــه ســرانجام رســاند. بــه همیــن 
ــوص  ــرو و به خص ــورهای پیش ــته کش ــای گذش ــل از دهه ه دلی
ــط  ــد و ضواب ــا تســهیل و کاهــش قوانیــن زای در حــال توســعه ب
دســت و پاگیر راه را بــرای حضــور بخــش غیردولتــی بــاز کرده انــد 
کــه یکــی از ایــن مدل هــا، مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور مــا مــدل مشــارکت 
ــده و  ــام مان ــه ای از ابه ــان در هال ــی همچن ــی و خصوص عموم
متاســفانه تاکنــون قدم هــای راســخی بــرای تحقــق آن از ســوی 

دولــت برداشــته نشــده اســت.

ــی  ــش خصوص ــا بخ ــرارداد ب ــاد ق ــدم انعق ــوص ع در خص
مختلفــی  دالیــل  و  عوامــل  عمرانــی،  طرح هــای  مــورد  در 
ــل  ــدم تمای ــا، ع ــادی پروژه ه ــی اقتص ــف در ارزیاب ــد ضع مانن
دســتگاه  های اجرایــی بــرای واگــذاری طرح هــا، دسترســی 
محــدود بخــش خصوصــی بــه منابــع مالــی و بی ثباتــی در 

تاثیرگذارنــد. سیاســت گذاری،  عرصــه 
ازایــن رو، اولویت بنــدی انجــام طرح هــا، واگــذاری طرح هــای 
دارای توجیــه اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی، ممانعــت در 
تصویــب طرح هــای عمرانــی جدیــد بــه اســتثنای مــوارد ضــروری 
و ایجــاد مشــوق های اقتصــادی بــرای گســترش مشــارکت 
ــش  ــع پی ــدن موان ــرف ش ــور برط ــه منظ ــی، ب خصوصی–عموم
روی پروژه هــای عمرانــی و تســریع در فرآینــد رســیدن بــه 
مرحلــه بهره بــرداری آن هــا، از ســوی برخــی فعــاالن ایــن عرصــه 

پیشــنهاد شــده اســت.
ــوارد  ــا در نشــریه حاضــر و م ــه باره ــور ک ــن همان ط بنابرای
مشــابه مفصــل بــه ایــن مهــم پرداختــه شــده، ضــرورت دارد تــا 
دولــت و مجلــس بــا هم افزایــی هرچــه ســریع تر در جهــت ارتقــا 
و بهبــود اعتبــارات و عملیاتــی شــدن پروژه هــا، شــرایط تدویــن 
قوانیــن مترقــی بــا نــگاه بــه آینــده را در دســتور کار قــرار دهنــد 
ــه  ــرای تشــویق و هدایــت نقدینگــی مــردم ب و از هــر فرصتــی ب
ــی اســتفاده  ــای عمران ــروژه ه ــد و اجــرای پ ســمت بخــش تولی
ــم ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی  ــرد ه ــن رویک ــا ای ــد. ب کنن
بــه ســود منطقــی خــود خواهنــد رســید و هــم قفــل پروژه هــای 
عمرانــی شکســته خواهــد شــد. بدیهــی اســت بــا گــردش چــرخ 
ــال شــدن عرصــه ساخت وســاز و اجــرای طرح هــای  ــد و فع تولی
ــه  ــی، بســیاری از مشــکات و از جملــه معضــل اشــتغال ب عمران
انــدازه زیــادی کاهــش یافتــه و فضــای کســب وکار بیــش از پیــش 

بهبــود خواهــد یافــت.
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ــکاران عمرانــی اســتان  چنان کــه مســتحضرید انجمــن پیمان
آذربایجان شــرقی در ســال 1372 بــه همــت جمعــی از آبادگــران 
پرتــاش تشــکیل و هــم اکنــون پــس از گذشــت بیــش از 
28ســال پرفــراز و نشــیب بــه عنــوان  قدیمی تریــن و بزرگتریــن 
انجمــن صنفــی و کارفرمایــی اســتان بــه فعالیــت و نقش آفرینــی 
ــری  ــز تصمیم گی ــی و مراک ــی و اجرای ــای علم ــود در عرصه ه خ
و تصمیم ســازی در زمینــه عمــران و توســعه ایــران اســامی گام 

برمــی دارد.
ــا  ــردار کرون ــاری واگی ــیوع بیم ــگرف ش ــق و ش ــر عمی تاثی
در دو ســال اخیــر برکلیــه فعالیت هــای انســان ها، نهادهــا، 
ــن  ــت در ای ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــرکت ها ب ــات، ش موسس
میــان اختــال حــادث شــده بــه واســطه شــیوع کرونــا بــر رونــد 
ــه  ــای جامع ــایر بخش ه ــر از س ــز کمت ــن نی ــای انجم فعالیت ه
نبــوده اســت. به طوری کــه بخــش عظیمــی از فعالیت هــای 
اصلــی انجمــن هماننــد برگــزاری همایش هــا، کنفرانس هــا، 
دلیــل  بــه  را  آموزشــی  دوره هــای  مجامــع،  گردهمایی هــا، 
ــرار داده  محدودیت هــای ناشــی از پاندمــی تحت الشــعاع خــود ق
ــرم  ــره و بازرســان محت ــا در هیئت مدی اســت. لکــن همــکاران م
ــع حاصــل شــدن  ــا فعالیــت مضاعــف خــود مان در ایــن مــدت ب
ــه  ــد ک ــن گردیده ان ــای انجم ــایر بخش ه ــود در س ــال و رک اخت
ــردد: ــا اشــاره می گ ــه بخشــی از آن ه ــًا و به طــور اختصــار ب ذی

تــاش اعضــای هیئت مدیــره در راســتای خدمت رســانی بــه 
اعضــای انجمــن در زمینــه بهبــود فرآینــد تشــخیص صاحیــت 
ــن در  ــان انجم ــف کارکن ــدی و مضاع ــت ج ــکاری و فعالی پیمان
ــه  ــرکت، ارای ــدی ش ــان پایه بن ــت متقاضی ــب رضای ــت جل جه
ــا  ــواع ضمانتنامه ه ــذ ان ــهولت اخ ــاً س ــی خصوص ــات بانک خدم
ــهر،  ــک ش ــا بان ــه ب ــد تفاهم نام ــطه عق ــه واس ــا ب ــرای اعض ب
حضــور فعاالنــه نماینــدگان انجمــن در مجامــع، محافــل ومراکــز 
تصمیم گیــری در حــوزه فعالیت هــای عمرانــی از جملــه شــورای 
فنــی اســتان، شــورای مســکن اســتان، شــورای گفتگــوی دولــت 

و بخــش خصوصــی و کارگروه هــای تخصصــی از جملــه کارگــروه 
صنعــت احــداث اتــاق بازرگانــی و کارگــروه پیمــان شــورای فنــی 
اســتان و دفــاع منطقــی و حمایــت از حقــوق قانونــی پیمانــکاران 
راهکارهــای  و  تخصصــی  نظــرات  نکتــه  ارایــه  و  عمرانــی 
ــب  ــل کس ــع مخ ــکات و موان ــش مش ــه کاه ــف در زمین مختل
ــال  ــور فع ــی، حض ــکاری عمران ــوزه پیمان ــاً در ح و کار خصوص
ــی،  نماینــدگان انجمــن در هیئت هــای حــل اختــاف اداره دارای
ســازمان تامیــن اجتماعــی و اداره کار و دفــاع منطقــی از حقــوق 
ــا  ــایر انجمن ه ــن در س ــه انجم ــور فعاالن ــن، حض ــای انجم اعض
ــه  ــت ورود ب ــاش در جه ــری و ت ــتانی و سراس ــای اس وکانون ه
هیئت مدیــره و بازرســی تشــکل های یــاد شــده بــه منظــور 
ــری  ــز تصمیم گی ــتر در مراک ــه بیش ــی هرچ ــر و نقش آفرین تاثی
اعضــا و کارکنــان  از  و تصمیم ســازی کارفرمایــان، حمایــت 
ــت  ــق تح ــان از طری ــرم آن ــواده محت ــو و خان ــرکت های عض ش
پوشــش بیمــه تکمیــل درمــان قــراردادن آن هــا، ارایــه خدمــات 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــزاری دوره ه ــام و برگ ــق ثبت ن ــا از طری ــه اعض ب
ــران و کارکنــان شــرکت های  ــرای مدی اخــذ صاحیــت ایمنــی ب
عضــو، اطاع رســانی بخشــنامه ها، دســتورالعمل ها و هرگونــه 
ــکاری و نظــام فنــی  ــه حــوزه پیمان ــوط ب اخبــار و اطاعــات مرب
ــب  ــاوی مطال ــن ح ــریه انجم ــار نش ــن انتش ــی و همچنی و اجرای
مفیــد و مربــوط بــه فعالیت هــای عمرانــی و اجرایــی تنهــا 
بخشــی از فعالیت هــای انجمــن در حــال حاضــر می باشــد و 
ــن و ورود  ــکاری در انجم ــرکت های پیمان ــت ش ــای عضوی تقاض
ــه جمــع آبادگــران، خصوصــاً در ســال های اخیــر مویــد  آن هــا ب
ــن از  ــای انجم ــا و حمایت ه ــه فعالیت ه ــان ب ــت آن ــخ مثب پاس

ــد. ــود می باش ــای خ اعض
امیــد اســت اعضــای محتــرم بــا احســاس مســئولیت پیــش 
ــن و  ــای انجم ــود در فعالیت ه ــذاری خ ــش و ورود و اثرگ از پی
ــه  ــر چ ــت ه ــاعی در تقوی ــریک مس ــی و تش ــق هم افزای از طری

ــد. بیشــتر تشــکل صنفــی خــود مشــارکت نمایی

خبر و نظر

سخنی با همکاران و تالشگران عمران و آبادی میهن
هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

 

قطره دریاست اگر با دریاست                                         ورنه او قطره و دریا دریاست
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نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان شاغل در کارگاه های 
مشمول قانون، اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
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چکیده
ــژه  ــال و  به وی ــی ری ــج داخل ــول رای ــداری ارزش پ نوســانات و ناپای

ــه  ــرژی ک ــان ان ــای پنه ــدد یارانه ه ــذف مج ــث ح ــدن بح ــر ش جدی ت

ــرح  ــت مط ــط حاکمی ــا توس ــازی قیمت ه ــفاف س ــوان ش ــت عن تح

گردیــده و نیــز سیاســت ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکن در ســال، 

ــد آتــی قیمــت محصــوالت فــوالدی را  مســاله اساســی پیش بینــی رون

پیــش آورده اســت. جهــت مطالعــه و پاســخ بــه مســاله مذکــور، رابطــه 

قیمــت محصــول بــا عرضــه و تقاضــای کاال و پــول رایــج داخلــی ریــال، 

ــی،  ــص داخل ــد ناخال ــال و تولی ــی ری ــج داخل ــول رای ــه پ ــه عرض رابط

حداکثــر قیمــت داخلــی مــورد انتظــار محصــول، ارزش و بهــای 

ــوالدی  ــد محصــول ف ــت تولی ــه جه ــاده اولی ــرژی و م ــر ان ــتیابی ب دس

ــطح  ــرژی در س ــای ان ــی قیمت ه ــد آت ــزد و رون ــاظ کارم ــدون لح ب

ــج  ــول رای ــه پ ــه عرض ــتثنای رابط ــه اس ــه ب ــند ک ــان الزم می باش جه

ــرار  ــر ق ــوارد مدنظ ــه م ــی، بقی ــص داخل ــد ناخال ــال و تولی ــی ری داخل

ــه  ــرژی اولی ــواد و ان ــی م ــی ورودی-خروج ــدل قیمت ــت. م ــه اس گرفت

فرآیندهــای تولیــد محصــول فــوالد نهایــی و محصــوالت فرعــی در ســه 

ــا لحــاظ قیمت هــای  ــی ب مســیر  براســاس تحقیقــات معتبــر در جدول

دالری صادراتــی و نیــز قیمت هــای ریالــی توســعه داده شــده )نــوآوری( 

و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. هزینــه انــرژی و مــواد اولیــه بــه 

ازای تولیــد یــک تــن محصــول نهایــی در مســیر یکپارچــه کــوره بلنــد 

ــی(  ــوالت فرع ــهم محص ــد س ــر درآم ــا کس ــه )ب ــیژن پای ــوره اکس و ک

ــه  ــیر نیمه یکپارچ ــال، در مس ــی 564334 ری ــا منف 317/02 دالر و ی

ــی(  ــد ســهم محصــوالت فرع ــا کســر درآم ــی )ب ــوس الکتریک ــوره ق ک

515/718 دالر و یــا 198902995 ریــال، در مســیر یکپارچــه کورکــس 

ــی(  ــوالت فرع ــهم محص ــد س ــر درآم ــا کس ــه )ب ــیژن پای ــوره اکس و ک

یکپارچــه مســیر  در  و  ریــال،   263261644 یــا  و  دالر   975/694

کورکــس و کــوره قــوس الکتریکــی )بــا کســر درآمــد ســهم محصــوالت 

فرعــی( 1255/943 دالر و یــا 344919958 ریــال بــرآورد شــده اســت 

ــت.  ــال 1400 اس ــر س ــاه مه ــه م ــوط ب ــی مرب ــای ریال ــت ه ــه قیم ک

ــی(  ــج داخل ــول رای ــر حســب پ ــر شــدید و دایمــی ارزش )ب ــار تغیی آث

نهاده هــای انــرژی در اقتصــاد بــاز و آزاد و نیــز اقتصــاد بســته یــا نســبتاْ 

بســته مــرور شــده اســت. قیمــت مــورد انتظــار داخلــی تولیــد داخــل 

نمی توانــد بیــش از قیمــت صادراتــی باشــد مگــر اینکــه قیمــت جهانــی 

نوســان افزایشــی داشــته باشــد کــه فهرســت بهــای ناخالــص صادراتــی 

ــذ  ــاختمان از ماخ ــرف در س ــورد مص ــب م ــزی منتخ ــوالت فل محص

ــاه  ــا ده م ــال های 1397 ت ــرای س ــران ب ــرک ای ــی گم ــایت اینترنت س

اول 1400 گــردآوری و ارایــه شــده اســت. قیمت هــای وارداتــی و نیــز 

ــورد  ــه اختصــار م ــوالدی در کشــور ب عرضــه و تقاضــای محصــوالت ف

ــده و  ــان گردی ــل بی ــناریو های محتم ــت. س ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس

ــی  ــول نهای ــرژی محص ــواد و ان ــده م ــام ش ــه تم ــبه هزین ــوه محاس نح

ــه شــده اســت.  ــرژی و مــواد اولیــه ورودی ارای براســاس هزینــه ان

کلمــات کلیــدی: رونــد قیمــت، فــوالد ســاختمانی، اقتصــاد بــاز 

و بســته

مقدمه
ایــن مطالعــه در رهیافــت بــه پاســخ مســایلی ماننــد این کــه 
ــد قیمت هــای ریالــی ورق گــرم، میلگــرد، تیرآهــن، ناودانــی  رون
و نبشــی  فــوالدی مــورد مصــرف در احــداث ســاختمان ها 
بــا توجــه بــه وضعیــت نوســانات و ناپایــداری ارزش پــول 
ــا و   ــی و تحریم ه ــی از پاندم ــود ناش ــال و رک ــی ری ــج داخل رای
ــای  ــدد یارانه ه ــذف مج ــث ح ــدن بح ــر ش ــا جدی ت ــژه ب به وی

مدل روند  قیمت ریالی محصوالت فوالدی ساختمانی در ایران
مهرداد رشیدی تبار

کارشناس ارشد مهندسی عمران شاخه مدیریت ساخت و پروژه                       

 از دانشگاه بین المللی مدیترانه شرقی کشور قبرس               

کارشناس مهندسی عمران - عمران از دانشکده فنی دانشگاه تبریز                     
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ــادی  ــدید اقتص ــای ش ــول دخالت ه ــه معل ــرژی )یاران ــان ان پنه
ــت های  ــی، سیاس ــی و مال ــه ای، پول ــت های بودج ــد سیاس مانن
انبســاطی تصدی گــری و قوانیــن و مقــررات حاکمیــت و به طــور 
ــازی  ــوان شفاف س ــت عن ــه تح ــت( ک ــی اس ــش عموم ــی بخ کل
ــز سیاســت  ــده و نی ــت مطــرح گردی ــب حاکمی ــا از جان قیمت ه
ــال،  ــکن در س ــد مس ــون واح ــک میلی ــاخت ی ــت س ــت جه دول
چگونــه خواهــد شــد، انجــام شــده اســت. محــدوده مــورد 
ــا عرضــه و  ــه شــامل رابطــه مســتقیم قیمــت محصــول ب مطالع
تقاضــای کاال و پــول رایــج داخلــی ریــال، متغیرهــای اقتصــادی 
کان عرضــه پــول رایــج داخلــی ریــال و تولیــد ناخالــص داخلــی، 
حداکثــر قیمــت داخلــی مــورد انتظــار محصــول و ارزش و بهــای 
ــول  ــد محص ــت تولی ــه جه ــاده اولی ــرژی و م ــر ان ــتیابی ب دس
فــوالدی بــدون لحــاظ کارمــزد اســت. چارچوبــی از مــدل قیمتــی 
ــا اســتفاده  ورودی-خروجــی بــرای تولیــد محصــوالت فــوالدی ب
ــه  ــی و در س ــر بین الملل ــات معتب ــزرژی تحقیق ــای اگ از داده ه
مســیر مختلــف تولیــد در برنامــه اکســل تعریــف شــده و جهــت 

ــه شــده اســت.   ــه کار گرفت ــه مســاله ب رهیافــت پاســخ ب

متدولوژی 
ــه و  ــا عرض ــتقیم ب ــه مس ــت کاال رابط ــه قیم ــا ک از آن ج
تقاضــای نهاده هــای ورودی مشــتمل بــر انــرژی و مــواد اولیــه و  
نیــز عرضــه و تقاضــای کاال و پــول رایــج داخلــی جامعــه و تولیــد 
ناخالــص داخلــی دارد، مــدل قیمتــی کــه بتوانــد رونــد را نشــان 
دهــد الجــرم تابــع عوامــل مذکــور اســت. هــر تولیــدی بــه ارزش 
ــرژی و مــاده اولیــه وابســته اســت کــه  ــر ان و بهــای دســتیابی ب
ــتمل  ــای ورودی مش ــای نهاده ه ــه و تقاض ــه عرض ــت مطالع جه
بــر انــرژی و مــواد اولیــه، مــدل قیمتــی ورودی-خروجــی جهــت 
ــدید  ــر ش ــر تغیی ــی تاثی ــاله چگونگ ــورت مس ــدن ص ــن ش روش
ــول رایــج داخلــی در ســه مســیر مختلــف  قیمت هــا برحســب پ
تولیــد محصــوالت فــوالدی براســاس داده هــای معتبــر برگرفتــه 
از تحقیــق ماکــدو کوســتا، شــیفر و وورول ) 2001( جهــت پاســخ 
ــی  ــر قیمــت داخل ــه مســاله توســعه داده شــده  اســت. حداکث ب
مــورد انتظــار در هــر مقطــع زمانــی و  درصــورت عــدم تغییــرات 
ــادی  ــتم اقتص ــرایط سیس ــا و در ش ــه و تقاض ــادی در عرض بنی
بــازار آزاد می توانــد معــادل قیمــت صادراتــی محصــول براســاس 
ارز جهــان شــمول فــرض گــردد. مطالعــه رونــد داده هــای پولــی 
و نقدینگــی و نیــز داده هــای تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور در 

مقالــه جداگانــه ای تحــت عنــوان رابطــه ریــال و ارز جهانشــمول 
ــی در  ــی و نقدینگــی ریال ــص داخل ــد ناخال از منظــر رابطــه تولی
ــای  ــت. داده ه ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــریه م ــن نش همی
ظاهــری(  )مصــرف  تقاضــای  و  واردات(  و  )تولیــد  عرضــه 
ــورد اســتفاده در ســاختمان ها در خــال  ــوالدی م محصــوالت ف
ــوالد جهــت  ــدگان ف ــر از ســایت انجمــن تولیدکنن ســالهای اخی
ــد قیمــت  ایــن مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. رون
ــرک  ــایت گم ــوالدی از س ــوالت ف ــی از محص ــی منتخب صادرات
ــال  ــات س ــن اطاع ــت آخری ــال های 1397 لغای ــی س ــران ط ای

ــه اســت.                                                                                                                            ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق 1400 گــردآوری و م

مدل قیمتی ورودی- خروجی تولید  
ــط  ــار توس ــن ب ــرای اولی ــی ب ــی ورودی-خروج ــدل قیمت م
در  گســترده  به طــور  و  گردیــده  ارایــه   )1951( لئونتیــف 
مطالعــات بررســی ماهیــت وابســتگی های متقابــل هزینــه-

ــات اســتفاده  ــدگان کاال و خدم ــک بخــش از تولید کنن قیمــت ی
شــده اســت. در مــدل قیمتــی ورودی-خروجــی، هــر بخــش بــا 
ــا  ــی ی ــع داخل ــایر صنای ــطه ای از س ــای واس ــتفاده از نهاده ه اس
تامین کننــدگان خارجــی نهاده هــا )واردات واســطه ای( محصولــی 
ــوان نهاده هــای واســطه ای  ــه عن ــد ب ــد کــه می توان تولیــد می کن
ــای  ــورد تقاض ــی م ــات نهای ــا و خدم ــا کااله ــا ی ــایر بخش ه س
ــر  ــدگان درنظ ــا صادرکنن ــت ی ــرمایه گذاران، دول ــا، س خانواره

ــه شــود.  گرفت
در مــدل قیمــت لئونتیــف، قیمــت در هــر بخــش از اقتصــاد 
ــی )2(  ــب ورودی داخل ــتگی دارد: )1( ضرای ــر بس ــوارد زی ــه م ب
ــه  ــی )3( اجــزای ورودی اولی قیمــت نهاده هــای واســطه ای داخل
داخلــی )ماننــد دســتمزدها، مــازاد عملیاتــی، مالیات هــای 
ــد  ــر واح ــه ازای ه ــزوده ب ــا ارزش اف ــا( ی ــتقیم، یارانه ه غیرمس
تولیــد و )4( ارزش )قیمــت ضربــدر مقــدار( واردات واســطه ای بــه 

ازای هــر واحــد تولیــد.  

مــدل قیمتــی ورودی-خروجــی مــواد و انــرژی 
ــوالت  ــوالد و محص ــد ف ــای تولی ــه فرآینده اولی

ــی   فرع
مســیرهای اصلــی و فرآیندهــای هــر مســیر تــوام بــا 
ــن اســت  ــوالد ممک ــن و ف ــد آه ــه در تولی ورودی و خروجــی ک
به کارگرفتــه شــوند به طــور خاصــه در شــکل 1 نشــان داده 
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ــامل  ــی ش ــه معمول ــا یکپارچ ــه ی ــوالدی اولی ــیر ف ــده اند. مس ش
فرآینــد اصلــی کــوره کک ســازی بــا ورودی زغــال ســنگ، فرآینــد 
اصلــی آماده ســازی بــا ورودی ســنگ آهــن، فرآینــد اصلــی کــوره 
بلنــد بــا ورودی ســنگ آهــک و کک و ســنگ آهــن آماده ســازی 
شــده، فرآینــد اصلــی کــوره اکســیژن پایــه بــا ورودی آهــن خــام 
کــوره بلنــد و قراضــه و اکســیژن و فرآینــد اصلــی کــوره منفــذ 
بــاز )در صــورت اســتفاده(  بــا ورودی آهــن خــام کــوره بلنــد و 
ــوالد  ــا ورودی ف ــری ب ــی ریخته گ ــد اصل قراضــه، و ســپس فرآین
اولیــه، فرآینــد اصلــی نــورد گــرم و مراحــل بعــدی اســت. مســیر 
ــوس  ــوره ق ــامل ک ــه ش ــیر نیمه یکپارچ ــا مس ــه ی ــوالدی ثانوی ف
الکتریکــی بــا ورودی قراضــه و الکتــرود کربنــی و آهــن اســفنجی 
کــه حاصــل از مســیر کاهــش مســتقیم ذوب فرآیندهایــی ماننــد 
ــه،  ــوالد اولی ــا ورودی ف ــری ب کورکــس اســت و ســپس ریخته گ

نــورد گــرم و مراحــل بعــدی اســت.                                                                  
ــواد و  ــز قیمــت ورودی–خروجــی م مــدل توســعه یافته آنالی
ــوالت  ــوالد و محص ــد ف ــف تولی ــای مختل ــه فرآینده ــرژی اولی ان
ــا اســتفاده از داده هــای ماکــدو کوســتا، شــیفر و وورول  فرعــی ب
)2001( و بــا اســتناد بــه قیمت هــای صادراتــی مــواد )هــر 
ــرژی  ــرض شــده( و متوســط قیمــت ان ــن ســینتر 200 دالر ف ت
ــور  ــی کش ــت گاز طبیع ــوار و قیم ــورهای همج ــی کش الکتریک
ــای  ــز تعرفه ه ــده( و نی ــم و تولید کنن ــع عظی ــکا )دارای مناب امری
ــرای ورودی هــای  انــرژی فوالدی هــا در مــاه مهــر ســال 1400 ب
ــورد ــت و ن ــری بیل ــای ریخته گ ــا فرآینده ــوام ب ــیر ت ــه مس س

گــرم میلگــرد فــوالدی در جــدول 1 تهیــه و ارایــه شــده اســت 
می رســد.                                                                                                                   به نظــر  نــوآوری  مذکــور  جــدول  تشــکیل  کــه 
محاســبات جــدول 1 حاکــی از هزینــه انــرژی و مــواد اولیــه 
ــی در مســیر یکپارچــه  ــن محصــول نهای ــک ت ــد ی ــه ازای تولی ب
ــهم  ــد س ــر درآم ــا کس ــه )ب ــیژن پای ــوره اکس ــد و ک ــوره بلن ک
محصــوالت فرعــی( 317/02 دالر و یــا منفــی 564334 ریــال، در 
ــا کســر درآمــد  مســیر نیمه یکپارچــه کــوره قــوس الکتریکــی )ب
ــا 198902995  ــی( 515/718 دالر و ی ــوالت فرع ــهم محص س
ریــال، در مســیر یکپارچــه کورکــس و کــوره اکســیژن پایــه )بــا 
ــا  ــی( 975/694 دالر و ی ــوالت فرع ــهم محص ــد س ــر درآم کس
ــوره  ــس و ک ــه کورک ــیر یکپارچ ــال، و در مس 263261644 ری
ــی(  ــوالت فرع ــهم محص ــد س ــر درآم ــا کس ــی )ب ــوس الکتریک ق

ــت.                                                                                                                     ــال اس ــا 344919958 ری 1255/943 دالر و ی
آن چــه مســلم اســت ادعــای عــدم وجــود محصــوالت فرعــی 
و عــدم فــروش آن بــه ضعــف مدیریــت یــا ســوء مدیریــت تولیــد 
کننــده مربــوط می گــردد. منفــی 564334 ریــال هزینــه انــرژی 
و مــواد اولیــه بــه ازای تولیــد یــک تــن محصــول نهایــی فــوالدی 
در مســیر یکپارچــه کــوره بلنــد و کــوره اکســیژن پایــه )بــا کســر 
ــودن  ــب ب ــی از نامناس ــی( حاک ــوالت فرع ــهم محص ــد س درآم
وضعیــت سیاســتگذاری اقتصــادی در کشــور اســت و در چنیــن 
ــوالدی  ــی ف ــول نهای ــت محص ــد قیم ــی رون ــی، پیش بین وضعیت

ــردد.  ــر گ ــد امکان پذی ــادگی نمی توان ــه س ب

مدیریت مهندسی

شکل 1: مسیرهای اصلی و فرآیندهای هر مسیر توام با ورودی و خروجی در تولید آهن و فوالد
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جدول1: مدل قیمتی ورودی-خروجی مواد و انرژی اولیه مسیرهای مختلف تولید یک تن محصول نهایی میلگرد فوالدی و محصوالت فرعی                      
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تغییــر شــدید و دایمــی ارزش )بــر حســب پــول 
رایــج داخلــی( نهاده هــای انــرژی در اقتصــاد بــاز 

و آزاد                                                    
و  )ساموئلســون  آزاد  و  بــاز  اقتصــاد  بــا  کشــورهای  در 
ــدل  ــا اســتفاده از نســخه اصاح شــده از م نوردهــاس، 2010(، ب
قیمتــی ورودی-خروجــی لئونتیــف، اثــرات مــورد انتظــار افزایــش 
ــرژی در دو  ــای غیران ــد بخش ه ــه تولی ــر هزین ــرژی ب ــت ان قیم
ــال  ــت اعم ــکاران )2014( جه ــی و هم ــط ولدخان ــناریو توس س
ــاد  ــای اقتص ــاس داده ه ــه ای براس ــار گاز گلخان ــر انتش ــات ب مالی
ــده  ــی ش ــترالیا بررس ــور اس ــال های 2009 و 2010 کش کان س

اســت.                           
قیمت هــا  برابــری  دو  افزایــش  اثــر  اول،  ســناریوی  در 
ــده  ــش تامین کنن ــار بخ ــی( در چه ــج داخل ــول رای ــب پ )برحس
انــرژی )اســتخراج نفــت و گاز، فرآورده هــای نفتــی و زغــال 
 %5/79 افزایــش  از  حاکــی  شــهری(،  گاز  و  بــرق  ســنگ، 
هزینه هــای ورودی بخــش تولیــد آهــن و فــوالد، افزایــش %4/69 
هزینه هــای ورودی بخــش تولیــد محصــوالت آهــن و فــوالد 
آهنگــری، افزایــش 4/15% هزینه هــای ورودی بخــش اســتخراج 
بخــش  ورودی  هزینه هــای   %3/95 افزایــش  آهــن،  ســنگ 
اســتخراج زغــال ســنگ، افزایــش 5/81% هزینه هــای ورودی 
ــای  ــش 2/75% هزینه ه ــاده ای، افزای ــل ج ــل و نق ــش حم بخ
ــش %2/75  ــزی، و افزای ــع و ورق فل ــد مناب ــش تولی ورودی بخ
ــازه ای  ــزی س ــوالت فل ــد محص ــش تولی ــای ورودی بخ هزینه ه

ــت.                                        ــوده اس ب
در ســناریوی دوم، اثــر افزایــش دو برابــری قیمــت )برحســب 
ــی( در بخــش اســتخراج نفــت و گاز حاکــی از  ــج داخل ــول رای پ
افزایــش 1/55% هزینه هــای ورودی بخــش تولیــد آهــن و فــوالد، 
ــوالت  ــد محص ــش تولی ــای ورودی بخ ــش 1/36% هزینه ه افزای
ــای ورودی  ــش 2/12% هزینه ه ــری، افزای ــوالد آهنگ ــن و ف آه
ــای  ــش 1/35% هزینه ه ــن، افزای ــنگ آه ــتخراج س ــش اس بخ
 %1/55 افزایــش  ســنگ،  زغــال  اســتخراج  بخــش  ورودی 
هزینه هــای ورودی بخــش حمــل و نقــل جــاده ای، افزایــش 
1% هزینه هــای ورودی بخــش تولیــد منابــع و ورق فلــزی، و 
ــوالت  ــد محص ــش تولی ــای ورودی بخ ــش 0/93% هزینه ه افزای

ــوده اســت.                                                                                                                                   ــزی ســازه ای ب فل

تغییــر شــدید و دایمــی ارزش )بــر حســب پــول 
ــاد  ــرژی در اقتص ــای ان ــی( نهاده ه ــج داخل رای

ــته  ــبتًا بس ــا نس ــته ی بس
ــول  ــر حســب پ درصــورت تغییــر شــدید و دایمــی ارزش )ب
ــذف  ــت های ح ــه در سیاس ــرژی ک ــای ان ــی( نهاده ه ــج داخل رای
ــبتاْ  ــا نس ــته ی ــاد بس ــا اقتص ــورهای ب ــه( در کش ــید )یاران سوبس
بســته متکــی بــه اقتصــاد متمرکــز دولتــی ماننــد ایــران، 
ــد  ــای ورودی تولی ــد، هزینه ه ــور باش ــل و متص ــد محتم می توان

ــد.                                                                                                                                              ــد ش ــده خواه ــل پیچی ــع عوام تاب
تجربــه ســال 2010 حــذف سوبســیدهای دولتــی )یارانــه( و 
افزایــش میانگیــن 32% قیمــت )بــر حســب پــول رایــج داخلــی( 
ــده  ــده و صادر کنن ــه تولید کنن ــزی ک ــور مال ــوخت ها در کش س
نفــت خــام و گاز طبیعــی بــوده )آمارنامــه شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی و بریتیــش پترولیــوم( و اقتصــاد نســبتاْ 
ــت  ــته اس ــی داش ــز دولت ــزی متمرک ــه برنامه ری ــی ب ــته متک بس
در   %50/09 میانگیــن  افزایــش  از  حاکــی  ایــران(،  )ماننــد 
ــش  ــزی و افزای ــدن فل ــنگ مع ــتخراج س ــای ورودی اس هزینه ه
میانگیــن 49/69% در هزینه هــای ورودی تولیــد محصــوالت 
فلــزی نهایــی برحســب پــول رایــج داخلــی بــوده اســت )هــارون 

و همــکاران، 2018(.
منظــور از حــذف بــه اصطــاح سوبســیدهای پنهــان، اقــدام 
ــبتاْ  ــا نس ــته ی ــت بس ــاد از حال ــت اقتص ــر وضعی ــت تغیی جه
بســته بــه حالــت بــاز و آزاد اســت. بعــد از  حــذف سوبســیدهای 
ــرخ  ــته و ن ــاز و آزاد داش ــت ب ــاد ماهی ــت اقتص ــی الزم اس دولت
ــه ارزهــای جهــان شــمول  برابــری پــول رایــج داخلــی نســبت ب
ــاح  ــه اصط ــدداْ ب ــا مج ــد ت ــته باش ــی نداش ــان قابل توجه نوس
ــت خورده  ــه شکس ــد. تجرب ــود نیای ــی به وج ــیدهای دولت سوبس
ــران در ســالهای 1388 و 1389  حــذف سوبســیدهای دولتــی ای

ــه مذکــور اســت.                                                                                                                   ــد نظری ــه بعــد، موی ب

 پیش بینی قیمت انرژی در سطح جهان
ــش  ــان و کاه ــت جه ــش جمعی ــد افزای ــه رون ــه ب ــا توج ب
ــا  ــد قیمت ه ــرژی، رون ــواد و ان ــای م ــع نهاده ه ــی مناب تدریج
ــود  ــد ب ــر افزایشــی خواه ــه ظاه ــی ب ــارف جهان ــرایط متع در ش
ــی،  ــرژی در ســطح جهان ــای ان ــی قیمت ه ــرای پیش بین لیکــن ب
ــی  ــس بین الملل ــه نشــریه چشــم اندازهای ســاالنه آژان ــه ب مراجع
ــار ســناریو  ــه چه ــر پای ــرژی  ضــروری به نظــر می رســد کــه ب ان

مدیریت مهندسی
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تــا ســال 2050 میــادی اعــام گردیــده و هــر ســال بــا توجــه 
ــناریو  ــی )س ــات فعل ــش تنظیم ــه بخ ــش ب ــای بخ ــه ارزیابی ه ب
ــناریو  ــدار، س ــعه پای ــناریو توس ــده(، س ــام ش ــت های اع سیاس
تعهــدات اعــام شــده )عبــور افزایــش دمــای جهانــی از میانگیــن 
1/5 درجــه سلســیوس در ســال 2030 میــادی و عبــور از 
ــادی( و  ــال 2100 می ــیوس در س ــه سلس ــش  2/6 درج افزای
ســناریو انتشــار خالــص صفــر دی اکســید کربــن تــا ســال 2050،  
آپدیــت می گــردد. براســاس ســناریو سیاســت های اعــام شــده، 
قیمــت گاز طبیعــی در کشــور امریــکا کــه دارای منابــع گاز 
طبیعــی اســت )مشــابه ایــران(، بــه ازای هــر مترمکعــب 0/126 و 
0/15 دالر و بــرای نفــت خــام در کشــور امریــکا کــه دارای منابــع 
نفــت خــام اســت )مشــابه ایــران(، بــه ازای هــر بشــکه 36 و 24 
دالر )بــه ارزش نــرخ ســال 2020( بــرای افــق ســال های 2030 
و 2050 میــادی پیش بینی شــده اســت.  درصــورت تحقــق 
ــکا  ــی در کشــور امری ــدار، قیمــت گاز طبیع ــعه پای ــناریو توس س
بــه ازای هــر مترمکعــب 0/126 و 0/15 دالر و بــرای نفــت خــام 
بــه ازای هــر بشــکه 56 و 50 دالر )بــه ارزش نــرخ ســال 2020(  
ــده  ــادی پیش بینی ش ــال های 2030 و 2050 می ــق س ــرای اف ب
اســت. درصــورت تحقــق ســناریو تعهــدات اعــام شــده،  قیمــت 
گاز طبیعــی در کشــور امریــکا بــه ازای هــر مترمکعــب 0/2056 
ــکه 67 و 64  ــر بش ــه ازای ه ــام ب ــت خ ــرای نف و 0/15 دالر و ب
دالر )بــه ارزش نــرخ ســال 2020(  بــرای افــق ســال های 2030 
و 2050 میــادی پیش بینی شــده اســت. درصــورت تحقــق 
ســناریو انتشــار خالــص صفــر دی اکســید کربــن تــا ســال 2050 
ــر  ــه ازای ه ــکا ب ــور امری ــی در کش ــت گاز طبیع ــادی،  قیم می
ــه ازای  ــت خــام ب ــرای نف ــب 0/245 و 0/3225 دالر و ب مترمکع
ــرای  ــرخ ســال 2020(  ب ــه ارزش ن هــر بشــکه 77 و 88 دالر )ب
ــادی پیش بینی شــده اســت.                      ــق ســال های 2030 و 2050 می اف

انتظــار  قیمــت داخلــی مــورد  حداکثــر 
ایــران در  ســاختمانی  فــوالدی  محصــوالت 

ــاز و آزاد، قیمــت مــورد انتظــار داخلــی تولیــد  در اقتصــاد ب
ــد بیــش از قیمــت صادراتــی باشــد مگــر اینکــه  داخــل نمی توان
قیمــت جهانــی نوســان افزایشــی داشــته باشــد. فهرســت بهــای 
ــرف  ــورد مص ــب م ــزی منتخ ــوالت فل ــی محص ــص صادرات ناحال
ــرای  ــران ب ــرک ای ــی گم ــایت اینترنت ــذ س ــاختمان از ماخ در س
ــا ده مــاه اول 1400 در جــدول 2 گــردآوری  ســال های 1397 ت

و ارایــه شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نرخ هــای صادراتــی بــر 
ــازار  ــرخ متوســط ب مبنــای ارز جهــان شــمول دالر امریکاســت ن
ــال ها  ــا و س ــه ماهه ه ــال در س ــب ری ــر حس ــکا ب آزاد دالر امری
بــه ماخــذ داده هــای ســایت اینترنتــی بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی ایــران گــردآوری و جهــت تعییــن نــرخ ریالــی متناظــر 
بــا دوره زمانــی در جــدول 3 ارایــه شــده اســت. قیمــت صادراتــی 
ناخالــص یــک کیلوگــرم میلگــرد آجــدار فــوالدی معمولــی بیــن 
0/615 تــا 0/81 دالر در ســال 1400 بــوده اســت کــه  بــا کســر 
هزینــه معــادل 25 دالر بــه ازای هــر تــن )منــدرج در اطاعــات 
ــده  ــار تولید کنن ــورد انتظ ــار م ــت درب انب ــران(، قیم ــرک ای گم
ــا 0/785 دالر  میلگــرد آجــدار فــوالدی معمولــی حــدود 0/59 ت
بــه ازای هــر کیلوگــرم در خــال ســال1400می گردد. بــا توجــه 
بــه قیمت هــای صادراتــی ســال های گذشــته کــه  قیمــت 
صادراتــی یــک کیلوگــرم میلگــرد آجــدار فــوالدی معمولــی بیــن 
ــا 0/44  ــن 0/385 ت ــال 1399 و بی ــا 0/65 دالر در س 0/366 ت
دالر در ســال 1398 و بیــن 0/41 تــا 0/455 دالر در ســال 1397 
ــده  ــار تولید کنن ــورد انتظ ــار م ــت درب انب ــت، قیم ــان داش نوس
ــا 0/625 در  ــی حــدود 0/341 ت میلگــرد آجــدار فــوالدی معمول
ســال 1399، حــدود 0/36 تــا 0/415 در ســال 1398، و حــدود 
ــوده  ــکا ب ــر حســب دالر امری ــا 0/43 در ســال 1397 ب 0/385 ت
ــدار  اســت. قیمــت صادراتــی در واقــع قیمــت مــورد قبــول خری
ــف  ــه وظای ــت ک ــی اس ــرارداد صادرات ــرایط ق ــع ش ــی تاب خارج
براســاس اصطاحــات  و مســئولیتهای فروشــنده و خریــدار 
ــاق بازرگانــی بین المللــی تعریــف و تبییــن  اینکوترمــز توســط ات
شــده اند. تعهــدات متصــوره فی مابیــن فروشــنده و خریــدار 
بین المللــی کــه مشــمول پرداخــت هزینــه اســت شــامل مــوارد 
بارگیــری از انبــار فروشــنده، حمــل داخلــی بــه گمــرک صادراتــی 
)مبــدا(، بارانــدازی در گمــرک مبــدا، پرداخــت عــوارض و حقــوق 
و ترخیــص گمرکــی مبــدا، بارگیــری از گمــرک مبــدا، پرداخــت 
ــل از  ــرودگاه، حم ــا ف ــدر ی ــا بن ــی ت ــل داخل ــه حم ــه بیم هزین
ــا  ــدر ی ــدازی در بن ــرودگاه، باران ــا ف ــدر ی ــه بن ــدا ب ــرک مب گم
فــرودگاه صادراتــی، بارگیــری در کشــتی یــا هواپیمــا، پرداخــت 
ــی، پرداخــت هزینــه  ــرودگاه صادرات ــا ف ــار در بنــدر ی هزینــه انب
بیمــه حمــل بین المللــی تــا نقطــه تحویــل، کرایــه حمــل 
ــرودگاه مقصــد،  ــا ف ــدازی از کشــتی در بنــدر ی ــی، باران بین الملل
بارگیــری از بنــدر یــا فــرودگاه مقصــد، حمــل بــه نقطــه تعییــن 
شــده وارداتــی، حمــل بــه گمــرک وارداتــی یــا مقصــد، بارانــدازی 
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در گمــرک مقصــد، پرداخــت عــوارض و حقــوق گمرکــی و 
ترخیــص گمرکــی مقصــد، بارگیــری از گمــرک مقصــد، حمــل از 
گمــرک مقصــد بــه انبــار خریــدار، بارانــدازی در انبــار خریــدار، و 
امــور اداری و  بانکــی )گشــایش اعتبــار و ضمانــت نامــه( مربــوط 

ــد.                                                                                                                                   ــدار می باش ــه خری ــل ب ــه تحوی ب
ــا کاالهــا و  از ســوی دیگــر ســطح زندگــی در هــر جامعــه ب
ــرار دارد ســنجیده  ــه ق ــراد آن جامع ــار اف ــی کــه در اختی خدمات
ــد  ــدرت خری ــاز و ق ــکاران، 1997(. نی ــو و هم ــود )دگارم می ش
ــه در  ــت دارد ک ــن قیم ــی در تعیی ــش اساس ــده نق مصرف کنن
ــت  ــد.  قیم ــت می ده ــود را از دس ــوم خ ــد مفه ــود آن تولی نب
انــرژی )الکتریکــی و حرارتــی( کــه پایــه تولیــد اســت، بــه عنــوان 
ــازار  ــا در ب ــه و تقاض ــه عرض ــتگی ب ــی بس ــت عموم کاال و خدم
رقابــت کامــل دارد. در ســمت عرضــه موضــوع هزینــه تمام شــده 
مطــرح اســت کــه  بســتگی بــه ارزش حرارتــی ســوخت و 
ــز  ــرق و نی ــد ب ــای تولی ــتفاده در نیروگاه ه ــورد اس ــوژی م تکنول
بهــره وری بهینــه و کیفیــت مدیریــت تهیــه و توزیــع انــرژی دارد. 
ــده  ــاز مصرف کنن ــد و نی ــدرت خری ــا موضــوع ق در ســمت تقاض

ــوار، کســب و کار( مطــرح اســت.     )خان
ــه وضعیــت انحصــار و نحــوه توزیــع )ماننــد توزیــع  توجــه ب
قطــره چکانــی( محصــول در بــازار کــه تاثیــرات مهمــی بــر قیمت 
داخلــی ممکــن اســت داشــته باشــد، و نیــز کامــل نبــودن قیمــت 
ــوش  ــل درزج ــه و پروفی ــد لول ــوالت )مانن ــی محص ــبی برخ نس
ــادرات در  ــداوم  ص ــدم ت ــت ع ــه عل ــال 1400( ب ــوالدی در س ف
بــازه زمانــی، در محاســبه قیمــت داخلــی مــورد انتظــار اهمیــت 
دارد. نکتــه مهــم دیگــر رونــد افزایشــی قیمــت کاالهــا بــه علــت 
ــای  ــن فعالیت ه ــق گرفت ــی و رون ــی پاندم ــود ناش ــر از رک تغیی
اقتصــادی اســت. کاهــش و یــا حــذف تعرفه هــای صادراتــی بیــن 
ــت کاهــش انتشــار  ــال فشــار جه ــکا، اعم ــا و امری ــه اروپ اتحادی
ــوده  ــف )آل ــوالت کثی ــازی واردات محص ــا و محدودس آالینده ه

کننــده محیــط زیســت( بــر قیمــت هــا تاثیــر دارنــد.                                                 

قیمت هــای وارداتــی محصــوالت فلــزی در 
ــران ــه ای جامع

از آن جــا کــه برخــی اقــام مــورد مصــرف در کشــور جنبــه 
واردات داشــته، قیمت هــای وارداتــی در قالــب مشــخصات و 
ــا  ــی ب ــه قیمــت واردات ــوده ک ــدا ب ــای کاالی کشــور مب ویژگی ه
ــه  ــوع معامل ــوژی و ن ــطح تکنول ــر س ــدا، تغیی ــور مب ــر کش تغیی

قابل توجهــی  تغییــرات  می توانــد  اینکوترمــز(  )اصطاخــات 
ــی  ــایت اینترنت ــی در س ــص واردات ــت ناخال ــد. قیم ــته باش داش
گمــرگ ایــران اعــام می گــردد. بــر روی قیمــت ناخالــص 
ــری  ــص، بارگی ــای ترخی ــا و هزینه ه ــی تعرفه ه ــای واردات کااله
و حمــل و بارانــدازی در انبــار  وارد کننــده، مالیــات و ســود 
وارد کننــده و نیــز هزینه هــا و ســود نماینــدگان فــروش و 
یــا فروشــندگان و واســطه ها نیــز جهــت محاســبه قیمــت 
ــت وزن  ــه قیم ــردد. مقایس ــه می گ ــی اضاف ــده داخل مصرف کنن
ــی از  ــیال حاک ــل کواکس ــرای کاب ــی ب ــی و واردات ــد صادرات واح
ســه برابــر بــودن، درخصــوص اجــزا و قطعــات آسانســور یــا پلــه 
ــت  ــوص مقاوم ــودن و درخص ــر ب ــار براب ــی از چه ــرک حاک متح
الکتریکــی فلــزی گرم کننــده حاکــی از 15/5 برابــر بــودن 
ــل  ــد داخ ــول تولی ــت محص ــه قیم ــبت ب ــی نس ــت واردات قیم

ــت.                                                     ــوده اس ــی ب صادرات

عرضــه و تقاضــای محصوالت فــوالدی ســاختمانی 
ــه ایران                       در جامع

ــاس، 2010(،  ــون و نورده ــاز و آزاد )ساموئلس ــاد ب در اقتص
ــرف(  ــا )مص ــد( و تقاض ــه )تولی ــم عرض ــی حج ــت از تاق قیم
ــد، واردات، صــادرات و مصــرف  تعییــن می شــود. جــدول 4 تولی
محصــوالت فــوالدی کشــور را در محــدوده ســال های 1398 
لغایــت نــه مــاه اول 1400 براســاس اطاعــات ســایت اینترنتــی 
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران نشــان می دهــد کــه 
حاکــی از تعــادل نســبی عرضــه و تقاضــا بــوده اســت. مهمتریــن 
مصــارف بــه ترتیــب مربــوط بــه ورق گــرم بــا رونــد 7823000 
و 8632000 تــن و ســپس میلگــرد بــا رونــد 6102000 و 
ــوده  ــالهای 1398 و 1399 ب ــب در س ــه ترتی ــن ب 7714000 ت
صنعــت،  ســاختمان،  بخش هــای  در  مذکــور  اقــام  اســت. 
معــدن و کشــاورزی مــورد مصــرف بــوده اســت. در ســال 1399 
ــه ارزش  ــوالدی ب ــی و ف ــن محصــوالت آهن ــا 8837059 ت جمع
3630106565 دالر از کشــور صــادر شــده اســت. سیاســت 
احــداث ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی مــازاد بــر وضعیت 
کنونــی بــا احتســاب زیربنــای ناخالــص 80 مترمربــع بابــت هــر 
ــع  ــر مترمرب ــه ازای ه ــوالد ب ــرم ف ــرف 65 کیلوگ ــد و مص واح
زیربنــا، مصــرف اضافــی 5200000 تــن  )حــدود 28/7% مصــرف 
ــاد  ــال 1399( را ایج ــی س ــن و نبش ــرد، تیرآه ــرم، میلگ ورق گ
خواهــد نمــود کــه در این صــورت تولیــد داخلــی براســاس رونــد 

مدیریت مهندسی
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ــی،  ــه مصــرف اضاف ــی ب ــص صــادرات کنون ــا تخصی ــود و ب موج
ــوده  و  ــور ب ــی مذک ــای اضاف ــف تقاض ــدود نص ــخگوی ح پاس
الجــرم نیــاز بــه افزایــش تولیــد )تولیــد نــه ماهــه ســال 1400 
ــا  ــه( و ی ــش یافت ــال 1399 کاه ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــادل ــم زدن تع ــر بره ــاوه ب ــه ع ــود ک ــد ب واردات بیشــتر خواه

 

ــه  عرضــه و تقاضــای کنونــی،  هزینه هــای کاالی وارداتــی نیــز ب
ــق  ــی خل ــرات تورم ــوده و اث ــی ب ــد داخل ــتر از تولی ــب بیش مرات
ــا شــدت بیشــتری  ــی ب ــای داخل ــد داشــت، قیمت ه ــول خواه پ

ــود.                                                                                                                                    افزایشــی خواهــد ب

مدیریت مهندسی

جدول2: قیمت ناخالص صادراتی محصوالت فلزی منتخب مورد مصرف در عمران و ساختمان بر حسب دالر امریکا                      
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قیمت هــای وارداتــی محصــوالت فلــزی در 
ــران ــه ای جامع

از آن جــا کــه برخــی اقــام مــورد مصــرف در کشــور جنبــه 
واردات داشــته، قیمت هــای وارداتــی در قالــب مشــخصات و 
ــا  ــی ب ــه قیمــت واردات ــوده ک ــدا ب ــای کاالی کشــور مب ویژگی ه
ــه  ــوع معامل ــوژی و ن ــطح تکنول ــر س ــدا، تغیی ــور مب ــر کش تغیی
قابل توجهــی  تغییــرات  می توانــد  اینکوترمــز(  )اصطاخــات 
ــی  ــایت اینترنت ــی در س ــص واردات ــت ناخال ــد. قیم ــته باش داش
گمــرگ ایــران اعــام می گــردد. بــر روی قیمــت ناخالــص 
ــری  ــص، بارگی ــای ترخی ــا و هزینه ه ــی تعرفه ه ــای واردات کااله
و حمــل و بارانــدازی در انبــار  وارد کننــده، مالیــات و ســود 
وارد کننــده و نیــز هزینه هــا و ســود نماینــدگان فــروش و 
یــا فروشــندگان و واســطه ها نیــز جهــت محاســبه قیمــت 
ــت وزن  ــه قیم ــردد. مقایس ــه می گ ــی اضاف ــده داخل مصرف کنن
ــی از  ــیال حاک ــل کواکس ــرای کاب ــی ب ــی و واردات ــد صادرات واح
ســه برابــر بــودن، درخصــوص اجــزا و قطعــات آسانســور یــا پلــه 

ــت  ــوص مقاوم ــودن و درخص ــر ب ــار براب ــی از چه ــرک حاک متح
الکتریکــی فلــزی گرم کننــده حاکــی از 15/5 برابــر بــودن 
ــل  ــد داخ ــول تولی ــت محص ــه قیم ــبت ب ــی نس ــت واردات قیم

ــت.                                                     ــوده اس ــی ب صادرات

عرضــه و تقاضــای محصوالت فــوالدی ســاختمانی 
ــه ایران                       در جامع

ــاس، 2010(،  ــون و نورده ــاز و آزاد )ساموئلس ــاد ب در اقتص
ــرف(  ــا )مص ــد( و تقاض ــه )تولی ــم عرض ــی حج ــت از تاق قیم
ــد، واردات، صــادرات و مصــرف  تعییــن می شــود. جــدول 4 تولی
محصــوالت فــوالدی کشــور را در محــدوده ســال های 1398 
لغایــت نــه مــاه اول 1400 براســاس اطاعــات ســایت اینترنتــی 
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران نشــان می دهــد کــه حاکــی 
از تعــادل نســبی عرضــه و تقاضــا بــوده اســت. مهمتریــن مصــارف 
بــه ترتیــب مربوط بــه ورق گرم بــا رونــد 7823000 و 8632000 
تــن و ســپس میلگــرد بــا رونــد 6102000 و 7714000 تــن بــه 
ــام مذکــور  ــوده اســت. اق ترتیــب در ســالهای 1398 و 1399 ب

مدیریت مهندسی

جدول 3: نرخ متوسط بازار آزاد دالر امریکا بر حسب ریال در سه ماهه ها و سال ها )ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران(           
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ــورد  ــاورزی م ــدن و کش ــت، مع ــاختمان، صنع ــای س در بخش ه
ــن  ــا 8837059 ت ــال 1399 جمع ــت. در س ــوده اس ــرف ب مص
محصــوالت آهنــی و فــوالدی بــه ارزش 3630106565 دالر 
ــک  ــاالنه ی ــداث س ــت اح ــت. سیاس ــده اس ــادر ش ــور ص از کش
میلیــون واحــد مســکونی مــازاد بــر وضعیــت کنونــی بــا احتســاب 
ــع بابــت هــر واحــد و مصــرف 65  زیربنــای ناخالــص 80 مترمرب
کیلوگــرم فــوالد بــه ازای هــر مترمربــع زیربنــا، مصــرف اضافــی 
ــرد،  ــرم، میلگ ــرف ورق گ ــدود 28/7% مص ــن  )ح 5200000 ت
تیرآهــن و نبشــی ســال 1399( را ایجــاد خواهــد نمــود کــه در 

ــت  ــی قیم ــت پیش بین ــن جه ــناریوهای ممک س
ــران ــال در ای ــب ری ــر حس ــاختمانی ب ــوالد س ف

ــوالد  ــد قیمــت ف ــن ســناریو جهــت مــدل کــردن رون چندی
ــد.  ــور باش ــد متص ــاختمانی می توان س

ــه تحــت  ــرژی ک ــان ان ــای پنه ــف( حــذف مجــدد یارانه ه ال
عنــوان شفاف ســازی قیمت هــا از جانــب حاکمیــت مطــرح 

ــرد. ــام نگی ــده، انج گردی
ــت  ــه تح ــرژی ک ــان ان ــای پنه ــدد یارانه ه ــذف مج ب( ح
عنــوان شفاف ســازی قیمت هــا از جانــب حاکمیــت مطــرح 

ــرد. ــام بگی ــده، انج گردی
پ( سیاســت احــداث ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی 

مــازاد بــر وضعیــت کنونــی انجــام بگیــرد.
ت( سیاســت احــداث ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی 

مــازاد بــر وضعیــت کنونــی انجــام نگیــرد.
ــوالدی ســاختمانی  ــف محصــوالت ف ــام مختل ــد اق ث( تولی

بــا  و  موجــود  رونــد  براســاس  داخلــی  تولیــد  این صــورت 
ــخگوی  ــی، پاس ــرف اضاف ــه مص ــی ب ــادرات کنون ــص ص تخصی
ــاز  ــرم نی ــوده  و الج ــور ب ــی مذک ــای اضاف ــف تقاض ــدود نص ح
ــه  ــه ســال 1400 نســبت ب ــه ماه ــد ن ــد )تولی ــش تولی ــه افزای ب
ــا واردات بیشــتر  مــدت مشــابه ســال 1399 کاهــش یافتــه( و ی
خواهــد بــود کــه عــاوه بــر برهــم زدن تعــادل عرضــه و تقاضــای 
ــب بیشــتر از  ــه مرات ــز ب ــی نی ــای کاالی واردات ــی،  هزینه ه کنون
تولیــد داخلــی بــوده و اثــرات تورمــی خلــق پــول خواهــد داشــت، 
ــود.                                                                                                      ــا شــدت بیشــتری افزایشــی خواهــد ب قیمت هــای داخلــی ب

کاهش یابد.
ــوالدی ســاختمانی  ــف محصــوالت ف ــام مختل ــد اق  ج( تولی

افزایــش یابــد.
ــاختمانی  ــوالدی س ــف محصــوالت ف ــام مختل چ( واردات اق

ــد.   کاهــش یاب
ــاختمانی  ــوالدی س ــف محصــوالت ف ــام مختل ح( واردات اق

ــد.  افزایــش یاب
ــته ای  ــازی هس ــاله غنی س ــی در مس ــات بین الملل خ( مناقش
ایــران حل و فصــل گــردد و تحریم هــای دولــت امریــکا و ســازمان 

ملــل برطــرف گــردد.
د( روند کنونی نقدینگی کاهشی گردد.
ذ( روند کنونی نقدینگی افزایشی گردد.

ر( روند کنونی نقدینگی ثابت بماند.
ز( بــا توجــه بــه وضعیــت نابســامان اقتصــادی کشــور، 
ــوه  ــده در نح ــمت مصرف کنن ــه س ــت ب ــی مثب ــرات اساس تغیی

مدیریت مهندسی

جدول 4: تولید، مصرف، واردات و صادرات محصوالت فوالدی کشور در محدوده سال های 1398 لغایت نه ماه اول 1400 بر حسب هزارتن                              



ستان 1400
زم

16

پیام آبادگران آذربایجان

اداره حاکمیــت رخــداد نمایــد.
ژ( بــا توجــه بــه وضعیــت نابســامان اقتصــادی کشــور، 
ــوه  ــده در نح ــمت مصرف کنن ــه س ــی ب ــی منف ــرات اساس تغیی

اداره حاکمیــت رخــداد نمایــد.
س( تعرفه و حقوق ورودی واردات افزایش یابد.
ش( تعرفه و حقوق ورودی واردات کاهش یابد.

ص( اقتصــاد کشــور از حالــت نســبتا بســته بــه حالــت بــاز و 
آزاد تبدیــل شــود.

ض( اقتصــاد کشــور از حالــت نســبتا بســته، بــه کامــا بســته 
ــود. تبدیل ش

پیش نیازهــای  مســتلزم  مذکــور  ســناریو های  از  برخــی 
ــناریو  ــدام س ــه ک ــی و سیاســی اســت. اینک ــر بســتر حقوق تغیی
ــبه  ــه محاس ــت ک ــی اس ــی احتمال ــد موضوع ــد آم ــش خواه پی
ــه مــوارد مذکــور، در  ــا توجــه ب احتمــاالت آن پیچیــده اســت. ب
ــن  ــاده ترین روش تخمی ــاید س ــدت ش ــی و کوتاه م ــرایط کنون ش
ــوالدی را  از حاصلضــرب قیمــت  ــر قیمــت محصــوالت ف حداکث
ــی  ــایت اینترنت ــه س ــه ب ــا مراجع ــدول 2 ی ــی )ج دالری صادرات
گمــرگ ایــران( در قیمــت ریالــی ارز آزاد درنظــر گرفــت و  رونــد 
آتــی را براســاس رونــد زمانــی قیمــت ارز )جــدول 3(  به صــورت 

ــد ســتونی و ســطری محاســبه نمــود.                       میانگیــن رون
ــه  ــه ب ــن توج ــت ضم ــدت الزم اس ــدت و بلندم در میان م
ــص  ــد ناخال ــای تولی ــه و داده ه ــی جامع ــی ریال ــم نقدینگ حج
داخلــی بــر حســب دالر،  نــرخ دالری انــرژی و مــواد اولیــه ورودی 
ــول  ــرژی محص ــواد و ان ــه م ــال و هزین ــدول 1 اعم ــق ج مطاب
ــه  ــزد ب ــبه کارم ــن محاس ــه در ای ــرد ک ــبه ک ــی را محاس خروج

ــده اســت. حســاب نیام

نتیجه
در رهیافــت بــه پاســخ مســایل رونــد آتــی قیمت هــای 
ــران،  ــاختمان و عم ــرف در س ــورد مص ــی م ــوالد نهای ــی ف ریال
ــی  ــی ورودی-خروج ــدل قیمت ــدا م ــوژی، ابت ــه متدول ــا ارای ب
ــوالت  ــوالد و محص ــد ف ــای تولی ــه فرآینده ــرژی اولی ــواد و ان م
مســیر  در  بین المللــی  معتبــر  داده هــای  براســاس  فرعــی 
ــه  ــد ک ــه گردی ــدی و ارای ــع بن ــدول 1 جم ــورت ج ــد به ص تولی
تشــکیل جــدول 1 نــوآوری به نظــر می رســد. ســپس آثــار 
ــی(  ــج داخل ــول رای ــب پ ــی ارزش )برحس ــدید و دایم ــر ش تغیی
ــا  ــته ی ــز  بس ــاز و آزاد و نی ــای ب ــرژی در اقتصاده ــای ان نهاده ه

ــی گــردآوری  ــر بین الملل ــات معتب نســبتا بســته براســاس مطالع
ــاز  ــا اقتصــاد ب ــرار گرفتــه اســت. در کشــور ب و مــورد بررســی ق
ــج  ــول رای ــری قیمت هــا )برحســب پ ــر افزایــش دو براب و آزاد، اث
داخلــی( در چهــار بخــش تامین کننــده انــرژی )اســتخراج 
ــرق و گاز  ــنگ، ب ــال س ــی و زغ ــای نفت ــت و گاز، فرآورده ه نف
ــش  ــای ورودی بخ ــش 5/79% هزینه ه ــی از افزای ــهری(، حاک ش
ــا اقتصــاد بســته  ــوده لیکــن در کشــور ب تولیــد آهــن و فــوالد ب
ــب  ــر حس ــت )ب ــن 32% قیم ــش میانگی ــته افزای ــبتا بس ــا نس ی
ــج داخلــی( ســوخت ها در کشــوری کــه تولید کننــده و  ــول رای پ
صادر کننــده نفــت خــام و گاز طبیعــی بــوده، حاکــی از افزایــش 
اســتخراج ســنگ  ورودی  هزینه هــای  در  میانگیــن %50/09 
معــدن فلــزی و افزایــش میانگیــن 49/69% در هزینه هــای 
ــج  ــول رای ــب پ ــی برحس ــزی نهای ــوالت فل ــد محص ورودی تولی
داخلــی بــوده اســت. پــس از اشــاره بــه ســناریو های پیش بینــی 
قیمــت انــرژی در جهــان، حداکثــر قیمــت داخلــی مــورد انتظــار 
محصــوالت فــوالدی ســاختمانی در ایــران در شــرایط بــازار 
ــت  ــد قیم ــده و رون ــرض گردی ــی ف ــت صادرات ــادل قیم آزاد مع
ــرف  ــورد مص ــب م ــزی منتخ ــوالت فل ــی محص ــص صادرات ناخال
ــردآوری و در  ــکا گ ــب دالر امری ــران برحس ــاختمان و عم در س
جــدول 2  ارایــه شــده و نیــز نــرخ متوســط بــازار آزاد دالر امریــکا 
ــل قیمــت  ــال در ســه ماهه ها و ســال ها جهــت تبدی برحســب ری
دالری جــدول 2  بــه ریــال در جــدول 3 گــردآوری و ارایــه 
ــورد بررســی  ــام م ــی برخــی اق شــده اســت. قیمت هــای واردات
قــرار گرفتــه کــه مقایســه قیمــت وزن واحــد صادراتــی و وارداتــی 
ــه  ــی نســبت ب ــودن قیمــت واردات ــر ب ــا 15/5 براب حاکــی از 3 ت
قیمــت محصــول تولیــد داخــل صادراتــی بــوده اســت. داده هــای 
تولیــد، واردات، صــادرات و مصــرف محصــوالت فوالدی کشــور در 
محــدوده ســال های 1398 لغایــت نــه مــاه اول 1400 گــردآوری 
و در جــدول 4 ارایــه شــده کــه حاکــی از تعــادل نســبی عرضــه 
ــوده و بحثــی خاصــه در خصــوص سیاســت احــداث  و تقاضــا ب
ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی مــازاد بــر وضعیــت کنونــی 
ارایــه گردیــده اســت. ســناریوهای محتمــل مــدل کــردن رونــد 
ــبه  ــه محاس ــت ک ــده اس ــه ش ــاختمانی ارای ــوالد س ــت ف قیم
ــدت  ــت. در کوتاه م ــده اس ــور پیچی ــناریوهای مذک ــاالت س احتم
ســاده ترین روش تخمیــن حداکثــر قیمــت محصــوالت فــوالدی 
ــه  ــا مراجع ــی )جــدول 2 ی ــت دالری صادرات از حاصلضــرب قیم
ــی ارز آزاد  ــران( در قیمــت ریال ــی گمــرگ ای ــه ســایت اینترنت ب

مدیریت مهندسی
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ــی  ــد زمان ــاس رون ــد براس ــه رون ــردد ک ــبه گ ــد محاس می توان
قیمــت ارز )جــدول 3( به صــورت میانگیــن رونــد ســتونی و 
ــدت  ــدت و بلندم ــردد. در میان م ــبه گ ــد محاس ــطری می توان س
ــی جامعــه و  ــه حجــم نقدینگــی ریال الزم اســت ضمــن توجــه ب
داده هــای تولیــد ناخالــص داخلــی بــر حســب دالر،  نــرخ دالری 
انــرژی و مــواد اولیــه ورودی مطابــق جــدول 1 اعمــال و هزینــه 
مــواد و انــرژی محصــول خروجــی )بــدون احتســاب کارمــزد( را 

ــرد.                                                                                                                 محاســبه ک
ــار افزایــش شــدید قیمت هــا در  اقتصــاد نســبتا  مقایســه آث
بســته بــا اقتصــاد بــاز و آزاد حاکــی از مزیــت اقتصــاد بــاز و آزاد 
در پیشــگیری از به وجــود آمــدن یارانــه پنهــان انــرژی اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، یارانــه پنهــان انــرژی معلــول سیســتم اقتصــادی 
بســته یــا نســبتا بســته جامعــه بــوده و سیســتم اقتصــادی بســته 
یــا نســبتا بســته معلــول ســاختار حاکمیتــی بــه نظــر می رســد. 
اطاعــات جمع بندی شــده بــه منظــور تخمیــن رونــد و 
قیمــت نســبی بــرای تولیدکننــدگان، سیاســتگذاران، پیمانــکاران، 

ــان داخــل کشــور، و نیــز  ــکان و کارفرمای مهندســان مشــاور، مال
ــای  ــد کااله ــرح و تولی ــدآوری، ط ــرای پدی ــه ب ــی اولی راهنمای
ــرای اشــخاص  ــان بیشــتر ب ــت اقتصــادی و راندم ــا مزی ــزی ب فل
ــورد اســتفاده  ــان، ممکــن اســت م ــی دانش بنی ــی و حقوق حقیق

ــرار گیــرد. ق

تذکر و سپاسگزاری
محتویــات و متــن ایــن اثــر )بــه اســتثنای محتویــات و متــن 
ماخــذ ذکــر شــده( مشــمول مالکیــت معنــوی )حــق انحصــاری 
ــف  ــوی( مول ــادی و معن ــرداری م ــه، بهره ب ــش، عرض ــر، پخ نش
ــال  ــتان س ــش در زمس ــر و پخ ــار نش ــک ب ــوز ی ــه مج ــت ک اس
ــود.  ــان داده می ش ــران آذربایج ــام آبادگ ــه پی ــه فصلنام 1400 ب
ــره محتــرم  ــه هیئــت مدی ــب ســپاس خــود را ب ــف مرات مول
آذربایجان شــرقی،  اســتان  عمرانــی  پیمانــکاران  انجمــن 
کمیســیون محتــرم انتشــارات انجمــن، مدیــر مســئول و ســردبیر 

ــی دارد. ــراز م ــریه اب ــرم نش محت
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کارگاه هــای  در  ایمنــی  وضعیــت  ســوال: 
ســاختمانی در حــال حاضــر چگونــه اســت؟
ــه  ــی در کشــور مناســب نیســت. ب ــت ایمن متاســفانه وضعی
عبــارت دقیق تــر وضعیــت در حــوزه ایمنــی محیط کار در شــرایط 
ــی قــرار دارد. براســاس گــزارش آمــاری ســازمان  بســیار نامطلوب
ــا  ــال های 83 ت ــل س ــی حدفاص ــازه زمان ــی، در ب ــکی قانون پزش
92، تعــداد مرگ هــای ناشــی از حــوادث کار، رشــدی سرســام آور 
داشــته اســت به گونــه ای کــه از متوســط 1/9 نفــر مــرگ ناشــی 
از کار در روز بــه 5/5 نفــر در روز رســیده کــه رشــدی تقریبــا 3 
برابــری را نشــان می دهــد. بنابــر اعــام مســئوالن وزارت تعــاون، 
ــاختمانی  ــای س ــوادث کارگاه ه ــهم ح ــی، س ــاه اجتماع کار و رف
ــه رقمــی در حــدود 50 درصــد در  از 32 درصــد در ســال 82 ب
ــوادث  ــد ح ــع 50 درص ــت. در واق ــیده اس ــر رس ــال های اخی س
ناشــی از کار بــه بخــش ســاختمان اختصــاص دارد. یعنــی از هــر 
ــاختمانی  ــای س ــی در کارگاه ه ــوت، یک ــه ف ــر ب ــه منج دو حادث
ــرافکندگی  ــث س ــاری باع ــن آم ــفانه چنی ــد. متاس ــاق می افت اتف
جامعــه مهندســی ســاختمان و کلیــه دســت اندرکاران آن اســت. 
چــون ســطح ایمنــی، یکــی از شــاخص های توســعه یافتگی 
ــی،  ــا در ایمن ــود م ــع موج ــی رود و وض ــمار م ــور به ش ــر کش ه
رضایت بخــش نیســت. ایــن آمــار رســمی اســت و معمــوالً 
یکســری حــوادث اســت کــه ثبــت نمی شــود و در حیطــه رصــد 
ــی  ــداد واقع ــرد و اع ــرار نمی گی ــز ق ــط نی ــتگاه های ذی رب دس

بیشــتر از ایــن آمــار ارایــه شــده اســت. 
ــالیانه در  ــد وزارت کار، س ــران ارش ــارات مدی ــاس اظه براس
کشــور چیــزی در حــدود 30 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه صــرف 
جبــران آثــار ناشــی از حــوادث کار می شــود. البتــه ایــن حــوادث 

ــه  ــد ک ــاد می کنن ــز ایج ــری نی ــتقیم دیگ ــای غیرمس هزینه ه
قابــل احصــاء نیســت، به ویــژه آثــار اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی 
ــدن  ــت ش ــدن و بی سرپرس ــم ش ــل یتی ــوادث از قبی ــن ح از ای
همســران، از دســت رفتــن نیروهــای مولــد کار و آموزش دیــده و 

ده هــا تبعــات منفــی دیگــر...
ــزار  ــزی در حــدود 15 ه ــک حســاب سرانگشــتی، چی ــا ی ب
میلیــارد تومــان صــرف جبــران حــوادث ناشــی از کار در بخــش 
ســاختمان می شــود. بــرای درک ابعــاد دقیــق ایــن مقــدار 
خســارت، بایــد ایــن عــدد را بــا هزینــه عمرانــی کشــور در ســال 
94 مقایســه کــرد کــه عــدد 10 هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه 
ــی  ــده اســت. یعن ــق ش ــان آن محق ــارد توم ــزار میلی ــط 7 ه فق
چیــزی در حــدود 2 برابــر بودجــه عمرانی کشــور، صــرف پرداخت 
هزینه هــای ناشــی از مــرگ شــاغان در بخــش ســاختمان 
ــی  ــی ســرمایه مل ــار اســت. یعن ــت فاجعه ب ــن وضعی می شــود. ای
ــور و  ــاخت های کش ــد زیرس ــعه و رش ــرف توس ــد ص ــه می توان ک
ــت و  ــود معیش ــتغال زایی و بهب ــد اش ــای جدی ــاد ظرفیت ه ایج
امیــد بــه زندگــی شــود، صــرف زدودن آثــار ســیاهِ حــوادث مــرگ 

ــود.   ــن می ش آفری
ــث  ــه باع ــغلی ک ــای ش ــار بیماری ه ــار، آم ــن آم ــه ای ــر ب اگ
ــم،  ــه کنی ــود را اضاف ــا می ش ــاغان کارگاه ه ــی ش ــرگ تدریج م
ابعــاد موضــوع بســیار گســترده تر می شــود. بیماری هــای شــغلی 
براســاس اعــام معــاون روابــط کار وزارت کار، خطــر مرگ و میــر 
ــی  ــوادث فیزیک ــر ح ــغلی 12 براب ــای ش ــر بیماری ه ــراد در اث اف

اســت.
ــی از کار  ــوادث ناش ــد ح ــال های 93 و 94، رون ــه در س البت
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ســیر نزولــی داشــته اســت کــه بیشــتر بــه خاطــر رکــود در بخش 
ــق  ــف تزری ــر توق ــا در اث ــت کارگاه ه ــی موق ــاختمان و تعطیل س
ســرمایه و کاهــش قابــل توجــه صــدور پروانه هــای جدیــد 

ــت. ــاختمانی اس س
لــذا بــرای ســاماندهی وضعیــت ایمنــی در کارگاه هــای 
ــوری توســط  ــر جــدی و ف ــا تدابی ســاختمانی ضــروری اســت ت

ــود.  ــیده ش ــر اندیش ــئوالن ام مس

ــن  ــاد ای ــث ایج ــی باع ــه دالیل ــوال: چ س
وضعیــت هســتند؟

دالیــل متعــدد و البتــه پیچیــده ای درایجــاد وضع نابه ســامان 
فعلــی موثرنــد. کــه بــرای حــل ایــن معضــل بایــد ابتــدا شــناخت 
ــم  ــعی می کن ــده س ــرد. بن ــدا ک ــود پی ــع موج ــری از وض دقیق ت
ــده  ــم. بن ــن مســایل اشــاره کن ــم ای ــه اه ــه صــورت فشــرده ب ب
مســایل و مشــکات را در 5 محــور اصلــی دســته بندی می کنــم. 

ــت و  ــدی در مدیری ــن و ناکارآم ــایی قوانی نارس
ــور  ــی در کش ــرد ایمن راهب

ــن ایمنــی، یکســری مشــکات اساســی  ــه قوانی ــا در زمین م
داریــم کــه بخــش عمــده آن ریشــه در نحــوه راهبــرد و ســاختار 
تصمیم گیــری و نحــوه راهبــرد کان موضــوع ایمنــی در کشــور 
دارد. اصلی تریــن مســاله، جزیــره ای عمــل کــردن و فقــدان 
ــع  ــن و توزی ــرای قوانی ــن و اج ــتماتیک در تدوی ــرش سیس نگ

ــت.  ــات اس ــارات و امکان ــئولیت ها، اختی مس
طبــق فصــل چهــارم قانــون کار، مســئولیت تدویــن مقــررات 
ایمنــی را بــه شــورای  عالــی حفاظــت فنــی تفویــض کــرده کــه 
ــرکل  ــر آن مدی ــی و دبی ــور اجتماع ــر کار و ام ــس آن وزی ریی
ــن شــورا،  ــه اســت و پیشــنهادهای ای ــن وزارتخان بازرســی کار ای
پــس از تصویــب وزیــر کار، الزم االجــرا در کلیــه کارگاه، از جملــه 
ــم اینکــه بیــش از 50  ــای ســاختمانی می شــود. علی رغ کارگاه ه

ــی  درصــد حــوادث کار در بخــش ســاختمان و پروژه هــای عمران
ــوزه  ــا ح ــط ب ــل و مرتب ــای دخی ــک از وزارتخانه ه ــت، هیچ ی اس
ســاختمان در ایــن شــورا حضــور ندارنــد. از جملــه وزارتخانه هــای 
راه و شهرســازی، وزارت نیــرو، وزارت کشــور )متولــی شــهرداری 
هــا( و ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی. عــدم حضــور نماینــدگان 
ایــن دســتگاه ها منجــر شــده تــا تعامــل الزم بیــن اجــزا و 
ــاختمان  ــی س ــوزه ایمن ــر در ح ــل و موث ــای دخی زیرمجموعه ه
ــن  ــر زمی ــل، ب ــدم تعام ــن ع ــه ای ــه اولی ــرد و نتیج ــکل نگی ش
مانــدن اجــرای مقــررات ایمنــی اســت. چــون طبیعتــاً بــه دلیــل 
ــن  ــط، ضم ــن ضواب ــتگاه ها در تدوی ــن دس ــارکت ای ــدم مش ع
ــرایط  ــا ش ــری ب ــری الزم و واقع نگ ــررات انطباق پذی ــه مق آن ک
و وضــع موجــود را ندارنــد و پاســخگوی نیازهــا و خاء هــا و 
ــرای  ــرای اج ــری الزم ب ــزه و پیگی ــًا انگی ــت، عم ــایی نیس نارس
ــل را  ــوه و بالفع ــای بالق ــدارد و ظرفیت ه ــود ن ــز وج ــا نی آن ه
ــکل  ــتمی ش ــاط سیس ــًا ارتب ــه و عم ــر نگرفت ــتی درنظ به درس
ــن  ــز در ای ــددی نی ــای متع ــوازی کاری ه ــاً م ــرد و بعض نمی گی

حوزه هــا دیــده می شــود.
ــرور  ــداق را  م ــد مص ــوع چن ــدن موض ــن تر ش ــرای روش ب

می کنــم. 
ــا  ــوارد 96 ت ــث دوم م ــون کار، مبح ــارم قان ــل چه در فص
106 بــه بازرســی کار اختصــاص یافتــه اســت و وظایــف مهمــی 
ــده  ــی و ارســال پرون ــن ایمن ــر اجــرای قوانی ــه نظــارت ب از جمل
ــه  ــوط ب ــایل مرب ــوزش مس ــی، آم ــتگاه قضای ــه دس ــان ب متخلف
حفاظــت فنــی و راهنمایــی کارگــران و کارفرمایــان و رســیدگی 
بــه حــوادث ناشــی از کار بــه بازرســی کار ســپرده شــده اســت. در 
ــه  یــک مــوازی کار و تصمیم گیــری کان مدیریتــی، در وزارتخان
)بــه عنــوان متولــی ســاخت و ســازهای  راه و شهرســازی 
شــهری(، مبحــث 12 مقــررات ملــی ســاختمان مصــوب گردیــده 
ــده  ــر عه ــی ب ــر ایمن ــارت ب ــه نظ ــث 12، وظیف ــت. در مبح اس
ــات  ــت الزام ــر رعای ــد ب ــده و موظفن ــپرده ش ــر س ــدس ناظ مهن
ایمنــی در کارگاه نظــارت کننــد و تخلفــات را بــه مرجــع رســمی 
ســاختمان گــزارش نماینــد. تناقضــی کــه ناشــی از عــدم تعامــل 
ــددی  ــکات متع ــت مش ــر اس ــتگاه های تصمیم گی ــن دس الزم بی
ــام مهندســی  ــران نظ ــف ناظ ــن وظای ــاز شــده. اوالً بی را سبب س
ــه  ــا ک ــن معن ــت بدی ــده اس ــاد ش ــل ایج ــان کار تداخ و بازرس
وظیفــه ای کــه بــر عهــده متولــی قانونــی آن اســت بــه مهندســان 
ناظــر منتقــل شــده بــدون این کــه اختیــارات و اهرم هــای 

مدیریت مهندسی
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حمایتــی بــرای آنــان فراهــم شــده باشــد. گــزارش بازرســان کار 
ــت  ــتری اس ــن دادگس ــزارش ضابطی ــم گ ــون، در حک ــق قان طب
ولــی مهندســان ناظــر فقــط یــک گــزارش بــه شــهرداری و نظــام 
مهندســی ســاختمان ارســال می کننــد و عمــًا در ایــن دو نهــاد 
هیــچ مکانیزمــی بــرای برخــورد بــا کارگاه هــای متخلــف ندارنــد 
ــد و  ــز نمی کنن ــت نی ــت و ثب ــر را دریاف ــزارش ناظ ــاً گ و بعض
بــه جــای بازرســان کار کــه وظیفــه نظــارت بــر رعایــت مقــررات 
ــد پاســخگو  ــد، مهندســان ناظــر بای ــا را دارن ــی در کارگاه ه ایمن
باشــند. از طرفــی دیگــر، مــاده 7 آیین نامــه حفاظتــی کارگاه هــای 
ســاختمانی مصــوب شــورای عالــی حفاظــت فنــی، ناظــر را ملــزم 
ــد کار و  ــه واح ــی در کارگاه ب ــات ایمن ــزارش تخلف ــه گ ــه ارای ب
امــور اجتماعــی محــل می کنــد و براســاس ایــن بنــد، بــه هنــگام 
بــروز حادثــه در کارگاه و در محاکــم قضایــی، مهندســان ناظــر بــه 
دلیــل عــدم ارایــه ایــن گزارش هــا، دچــار محکومیــت می شــوند 
و گــزارش حــوادث نیــز توســط بازرســان کار بــه دســتگاه قضایــی 

ــود! ــلیم می ش تس
موضــوع وقتــی جالب تــر می شــود کــه بدانیــد در بنــد   
12-1-3-7 مبحــث 12 مقــررات ملــی ســاختمان مصــوب 
ــت  ــی، بهداش ــور ایمن ــر ام ــارت ب ــت نظ ــه صاحی 1392، ارای
ــاون، کار  ــارات وزارت تع ــه اختی ــت در حیط ــط زیس کار و محی
و رفــاه اجتماعــی اســت. اصــوالً مشــخص نیســت کــه وزارت راه 
ــدارد براســاس  و شهرســازی کــه مســئولیتی در حــوزه ایمنــی ن
چــه فلســفه ای چــرا اقــدام بــه تعریــف مســئولیت بــرای ناظــر و 
قانون گــذاری مــوازی و آن هــم ناقــص بــا مرجــع ایمنــی یعنــی 
ــم  ــه در کارگاه مقی ــری ک ــوده اســت و اصــوالً ناظ وزارت کار نم
ــک فعالیــت  ــر ایمنــی کارگاه کــه ی ــد ب ــه می توان نیســت، چگون
مســتمر و لحظــه ای نظــارت صحیــح داشــته باشــد و در صــورت 
ــن روشــن  ــز شــناخته می شــود. همچنی ــه مقصــر نی ــروز حادث ب
نیســت کــه وقتــی وزارت راه و شهرســازی ابــزار و امکانــات الزم 
بــرای آمــوزش ایمنــی شــاغان کارگاهــی را نــدارد و بســترها و 
ــرا  ــت، چ ــم نیس ــازی کارگاه فراه ــرای ایمن س ــا ب ــش نیازه پی
ــه و مســئولیتی را از ناظــران  ــه قاضــی رفت ــه ب ــک طرف ــط ی فق
می خواهــد کــه ابــزار و امکاناتــش را بــرای آن هــا فراهــم نکــرده 

اســت.
 بــرای تکمیــل موضــوع بایــد بــه موضــوع اســتقرار مســئول 
ــد  ایمنــی در کارگاه هــای ســاختمانی اشــاره نمــود. براســاس بن
12-1-5-5  مبحــث 12، اســتقرار مســئول ایمنــی در کارگاه های 

ــاع از  ــر ارتف ــا 18 مت ــع ی ــر مرب ــش از 3000 مت ــای بی ــا زیربن ب
ــتقرار  ــه اس ــق آیین نام ــه طب ــت، درحالی ک ــی اس ــی الزام روی پ
مســئولین ایمنــی شــورای عالــی حفاظــت فنــی چنیــن شــروطی 
قیــد نشــده اســت و بایــد از وزارت راه و شهرســازی ســوال نمــود 
کــه مبنــای تصمیم گیــری بــرای ایــن شــروط چــه بــوده و قــرار 
اســت توســط چــه مرجعــی و طبــق چــه روش اجرایــی و ضوابطی 
اقــدام بــه تعییــن صاحیــت و به کار گمــاری مســئولین ایمنــی در 
ــی  کارگاه هــای ســاختمانی نمــود درحالی کــه هیــج اهــرم کنترل
ــن  ــار ای ــانی الزم در اختی ــروی انس ــن نی ــرای تامی ــی ب و امکانات
وزارتخانــه نیســت و بــاز هــم مشــخص نیســت کــه چــه تقســیم 
کاری بایــد بیــن شــهرداری، وزارت کار و وزارت راه و شهرســازی و 
ســازمان هــای نظــام مهندســی ســاختمان در ایــن زمینــه بــرای 

ایجــاد شــرایط ایمن ســازی کارگاه هــا انجــام شــود.
طــی 22 ســالی کــه از تدویــن مبحــث 12 می گــذرد هیــچ 
ــایل  ــن مس ــرای ای ــیوه نامه ای ب ــتورالعمل و ش ــه و دس آیین نام

ارایــه نشــده اســت. 
ایــن مــوارد کــه بیــان شــد، تنهــا بخشــی از مشــکات ناشــی 
از عــدم مدیریــت صحیــح و نقــص در تنظیــم مقــررات و تعامــات 

و مناســبات بیــن دســتگاه های دخیــل در امــر اســت.

ــاخت های آموزش هــای ایمنــی و  فقــر زیرس
ــی   ــف کارشناس ضع

معضــل جــدی کــه زمینه ســاز بــروز حــوادث در کارگاه هــای 
ســاختمانی اســت، عــدم آگاهــی کارگــران و شــاغان کارگاه هــای 
ــق  ــت. طب ــی اس ــط ایمن ــول و ضواب ــه اص ــبت ب ــاختمانی نس س
آمــار اکثــر قریــب بــه اتفــاق قربانیــان حــوادث کار از ایــن قشــر 
هســتند. متاســفانه در حیطــه کارگــری مشــکات بســیار جــدی 
اســت. مهم تریــن مســاله، عــدم حضــور کارگــران حرفــه ای 
و شناســنامه دار و واجــد صاحیــت در کارگاه اســت. حضــور 
کارگــران فصلــی و روزمــزد، خصوصــاً کارگــران اتبــاع در کارگاه ها 
معضــل اصلــی و دلیــل محــوری بــروز حــوادث اســت. در کشــور 
ــراز  ــدون اح ــی ب ــرایطی حت ــر ش ــا ه ــد ب ــر کــس می توان ــا ه م
هویــت اولیــه، به عنــوان نیــروی کار وارد کارگاه ســاختمانی شــود 
فــارغ از اینکــه آیــا صاحیــت حرفــه ای و آمادگی جســمی الزم را 
ــا این کــه آموزش هــای  ــه دارد و ی ــرای ایفــای مســئولیت محول ب

الزم را دیــده اســت خیــر؟
پیش نیــاز  ســاختمانی  کارگــران  وضعیــت  ســاماندهی 
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کارگاه هــای  ایمنــی  ارتقــای  بــرای  برنامه ریــزی  هرگونــه 
ــه  ســاختمانی اســت. در همیــن شــهر تهــران اکثریــت قریــب ب
ــی هســتند  ــاق کارگــران ســاختمانی، کارگــران مهاجــر افغان اتف
کــه اکثــراً هــم فاقــد مجــوز کار هســتند و بــه صــورت غیرقانونــی 
وارد کشــور شــده انــد. طبــق قانــون، وظیفــه هــم وظیفــه آموزش 
آن هــا بــه عنــوان کارگــر و هــم برخــورد بــا کارگــران غیرقانونــی 
یعنــی آن هــا، بــا بازرســی کار و ادارات کار اســت! ایــن تناقضــی 
اســت کــه بایــد آن را حــل کــرد و تصمیم گیــری آن در حیطــه 
وزارت کار و کشــور و تصمیــم گیــران کان سیاســی کشــور 
ــا ایــن مســاله حــل نشــود، مســاله ایمنــی کارگاه هــای  اســت. ت

ــل حــل شــدن نیســت.  ــاختمانی در کان شــهرها قاب س
و  مجــرب  نیروهــای  و  مهندســان  آمــوزش  بخــش  در 
ــکات  ــا مش ــز ب ــاختمان نی ــان س ــی و مدرس ــان ایمن کارشناس
زیــادی مواجــه هســتیم. بیــش از 22 ســال از تدویــن مبحــث 12 
ــی  ــورای عال ــی ش ــای ایمن ــن آیین نامه ه ــال از تدوی ــا س و ده ه
ــا ایمنــی کارگاه ســاختمانی می گــذرد  حفاظــت فنــی مرتبــط ب
ولــی هنــوز در رشــته های فنــی و مهندســی مقطــع کارشناســی 
واحدهــای درســی ایمنــی کارگاه در دانشــگاه ها ارایــه نمی شــود. 
همچنیــن در دوره هــای ارتقــاء پایــه و تمدیــد پروانــه و دوره هــای 
بازآمــوزی وزارت راه و شهرســازی، جــای خالــی مباحــث ایمنــی 
ســاختمان دیــده می شــود و بدتــر و تاســف بارتر این کــه در 
مقاطــع کاردانــی و کارشناســی و باالتــر، اثــری از دوره هــای 
ــده نمی شــود و مشــخص نیســت  ــی ســاختمان دی رســمی ایمن
کــه مســئوالن ایمنــی کارگاه هــای ســاختمانی بایــد در کجــا دوره 
ــن  ــا بتواننــد از عهــده ای ــه الزم را کســب کننــد ت ــده و تجرب دی

ــد. ــی برآین ــئولیت به خوب مس
ایــن مشــکات، ناشــی از عــدم حضــور نماینــده وزارت علــوم 
در شــورای عالــی حفاظــت فنــی اســت. چرا کــه امکان سیســتمی 
ــه  ــد وزارتخان ــران ارش ــه مدی ــی ب ــای ایمن ــال نیازه ــرای انتق ب
ــداد  ــدارد و امت ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای ــر اندیش ــرای تدبی ب
ــعه  ــج و توس ــدم تروی ــی و ع ــت، موجــب عقب ماندگ ــن وضعی ای

ــود.  ــور می ش ــی در کش ــورت علم ــه ص ــاختمان  ب ــی س ایمن
ارایــه  بــرای  الزم  امکانــات  فاقــد  کار،  وزارت  متاســفانه 
ــت.  ــور اس ــاس در کش ــم و مقی ــن حج ــی در ای ــات آموزش خدم
در واقــع بودجــه و امکانــات و  نیــروی انســانی الزم را در اختیــار 
نــدارد و اصــوالً در نقشــه کان مدیریتــی، آمــوزش در ایــن حجــم 
مقیــاس بــر عهــده وزارت علــوم و مجموعه هــای تابعــه آن اســت 

و آموزش هــای ایمنــی کــه در وزارت کار بایــد ارایــه شــود جنبــه 
ــه  ــن کار را دارد درحالی ک ــاء ضم ــادآوری و ارتق ــوزی و ی بازآم
ــا و  ــواع نیازه ــترده ان ــم گس ــا حج ــر وزارت کار ب ــال حاض در ح
ــد از  ــی نمی توان ــه تنهای ــه ب ــات آموزشــی مواجــه اســت ک خدم

پــس آن هــا برآیــد.

در  ایمنــی  و  حفاظتــی  تجهیــزات  کمبــود 
ســاختمانی  کارگاه هــای 

عــاوه بــر مــوارد یاد شــده، در توســعه اســتفاده از تجهیــزات 
ــب  ــیار عق ــاختمانی، بس ــای س ــی در کارگاه ه ــی و ایمن حفاظت
ــی  ــوادث ناش ــد ح ــدود 65 درص ــال ح ــوان مث ــه عن ــتیم. ب هس
ــا  ــیاء اســت و ب ــاب اش ــاع و پرت ــل ســقوط از ارتف ــه دلی از کار ب
ــی،  ــت داربســت ها، وســایل دسترس ــه وضعی ــذرا ب ــی گ نگاه
می تــوان  به راحتــی  حفاظتــی  ســرپوش های  و  نرده هــا 
ــرد. داربســت هایی  ــروز حــوادث ســقوط را شناســایی ک ــل ب دلی
ــر  ــی رود در اکث ــه کار م ــازی ب ــرای نماس ــر ب ــال حاض ــه در ح ک
ــد ماننــد  ــزات جدی ــا تجهی کشــورها منســوخ شــده هســتند و ب
ــایر  ــزه و س ــا، داربســت های مکانی ــن، کایمر ه داربســت های نوی
ــرط  ــه ش ــده اند و ب ــن ش ــد، جایگزی ــی جدی ــزات دسترس تجهی
ــی کار  ــزات حفاظت ــتفاده از تجهی ــی، اس ــات ایمن ــت الزام رعای
ــوز  ــه مج ــا 5-6 طبق ــدود ت ــاع مح ــا ارتف ــم ت ــاع آن ه در ارتف

پیــدا می کننــد.  بهره بــرداری 
مشــکل دیگــر عــدم به کارگیــری از تجهیــزات حفاظــت 
ــی  ــاغان کارگاه ــه ش ــرای کلی ــت ب ــا کیفی ــب و ب ــردی مناس ف
ــعه  ــرای توس ــرمایه گذاری الزم ب ــور س ــفانه در کش ــت. متاس اس
تولیــد تجهیــزات حفاظــت فــردی بــه دلیــل عــدم کشــش الزم 
ــز  ــل نی ــن معض ــرای ای ــد ب ــه بای ــه ک ــورت نگرفت ــازار ص در ب
ــتانداردهای  ــن اس ــه در تدوی ــژه اینک ــید و به وی ــری اندیش تدابی
ملــی تجهیــزات حفاظتــی و ایمنــی کارگاه هــای ســاختمانی کــم 

کار شــده اســت.  

روش هــای غلــط اجرایــی و عــدم مهــارت فنــی 
الزم 

یکــی از دالیــل بــروز حــوادث، اجــرای عملیــات ســاختمانی 
بــه روش هــای غلــط و یــا اســتفاده از روش هــای ناکارآمــد ســنتی 
ــدون  ــب ب ــات تخری ــا ً عملی ــت. مث ــب اس ــزات نامناس و تجهی
ــا  ــود. ی ــام می ش ــی انج ــح و علم ــای صحی ــن متده درنظرگرفت
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ســازه های نگهبــان بــدون توجــه بــه ضوابــط و محاســبات فنــی 
ــه تاسیســات  اجــرا می شــود. بــه هنــگام نیلینــگ عــدم توجــه ب
ــل  ــن عوام ــش پایی ــرا و دان ــل اج ــاورت مح ــی در مج زیربنای
ــح از  ــتفاده صحی ــام کار و اس ــت انج ــه ماهی ــبت ب ــی نس اجرای
ماشــین آالت حفــاری، حــوادث متعــددی را رقــم زده اســت. عــدم 
اســتفاده از تجهیــزات مناســب ماننــد نقــص سیســتم تهویــه در 
حفــر چــاه، مقنی هــای زیــادی را بــه کام مــرگ کشــانده اســت. 
ــود  ــه خ ــی اســت ک ــارت الزم فن ــدان مه ــر، در فق مشــکل دیگ
ایــن عــدم مهــارت عوامــل اجرایــی، گاهــی حادثه ســاز می شــود. 
یعنــی عــاوه بــر آموزش هــای ایمنــی، کســب مهــارت و دانــش 
ــک  ــی ی ــای فن ــاغان و نیروه ــران و ش ــط کارگ ــی الزم توس فن

ــن اســت. ــام کار ایم ــرای  انج ــاز  ب ضــرورت و پیش نی

ــات در  ــی و مماش ــای نظارت ــف در مکانیزم ه ضع
برخــورد بــا  متخلفــان 

کارفرمایــان و مالــکان مقاومــت جــدی بــرای هزینــه کــردن 
ــی  ــع ایمن ــد و در واق ــان می دهن ــود نش ــی از خ ــه ایمن در زمین
را کاری زایــد می بیننــد کــه بــه انحــاء مختلــف ســعی در 
ــد.  ــه دارن ــن زمین ــان در ای ــام مسئولیت هایش ــن از انج طفره رفت
ــی و ورود  ــر آگاه ــر فق ــاوه ب ــاله، ع ــن مس ــت ای ــفانه عل متاس
ــاز، ریشــه در  ــوزه ساخت و س ــه ح ــراد غیرمتخصــص ب راحــت اف
منفعت جویــی و ترجیــح منافــع شــخصی بــر منافع عمومــی دارد. 
ــدای بحــث هــم اشــاره شــد، هزینه هــای  همان طــور کــه در ابت
ــه نحیــف  ــه بدن ــادی ب ســنگین ناشــی از حــوادث کار، فشــار زی
طفره رفتــن  هزینــه  عمــًا  و  می کنــد  وارد  کشــور  اقتصــاد 
شــهروندان  را،  ایمنــی  مقــررات  پیاده ســازی  از  ســازندگان 
ــران  ــفانه مدی ــه متاس ــن زمین ــد. در ای ــت می کنن ــد پرداخ دارن
ــای  ــاع از پیامده ــدم اط ــر ع ــر اث ــهری، ب ــت ش ــد مدیری ارش
ــا  ــی، ب ــای عموم ــی در تریبون ه ــفانه حت ــده، متاس برشمرده ش

اســتدالل هزینه بــر بــودن ایمن ســازی کارگاه، از مســئولیت 
نظــارت بــر حســن اجــرای ضوابــط ایمنــی در کارگاه هــا، طفــره 
می رونــد و ایــن موضــوع متاســفانه باعــث تشــویق متخلفــان بــه 

ادامــه مســیر غلط شــان می شــود. 
در قانــون کار، مســئولیت بازرســی از کارگاه هــا بــه بازرســی 
کار ســپرده شــده اســت. متاســفانه تعــداد بازرســان کار کل 
کشــور، بنابــر اعــام مدیــرکل بازرســی کار وزارتخانــه ، 800 نفــر 
در کل کشــور اســت کــه وظیفــه بازرســی از 2/5 میلیــون کارگاه 
ــد از  ــر می توانن ــد کــه ســالیانه حداکث را در کشــور برعهــده دارن
حــدود 400 هــزار کارگاه بازرســی کننــد و طبیعتــاً کارگاه هــای 
ســاختمانی هــم زیرمجموعــه ایــن 2/5 میلیــون کارگاه هســتند و 
در بهتریــن حالــت بازرســی کار در حــدود 16 درصــد کارگاه هــا 

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــمول بازرس را مش
ــث  ــاس مبح ــز براس ــر نی ــان ناظ ــر مهندس ــرف دیگ از ط
ــط  ــی توس ــررات ایمن ــرای مق ــر اج ــارت ب ــه نظ ــف ب 12 موظ
ــف در کارگاه  ــزارش تخل ــد گ ــتند و بای ــاح هس ــان ذی ص مجری
ــع  ــه مرج ــازنده، ب ــر س ــاوه ب ــد 12-1-5-8  ع ــاس بن را براس
رســمی ســاختمان نیــز اعــام نماینــد. متاســفانه نــه در ســاختار 
هیــچ  شــهرداری  در  نــه  و  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
مکانیزمــی بــرای رســیدگی بــه ایــن گزارش هــای ناظــران وجــود 

ــرد. ــورت نمی گی ــوردی ص ــن برخ ــا متخلفی ــدارد و ب ن
ــا  ــان، ب ــه کارفرمای ــده ک ــث ش ــرایط باع ــن ش ــوع ای مجم
ــا تخلفــات آن هــا بــه  خیالــی آســوده از عــدم برخــورد قانونــی ب
ــط کارگاه،  ــازی محی ــدم ایمن س ــه ع ــود در زمین ــط خ ــه غل روی

ــد. ــه دهن ادام
یکســری مشــکات دیگــر نیــز خــارج از 5 محــور بیــان شــده 
ــه  ــه عــدم توجــه شــرکت های بیمــه ب ــوق وجــود دارد از جمل ف
ســابقه کارفرمــا در زمینــه ایجــاد حادثــه در کارگاه هــای قبلــی و 
ــای  ــواع بیمه ه ــن حــق ان ــرای تعیی ــب افزایشــی ب ــف ضرای تعری
مســئولیت و...، فقــدان ســامانه یکپارچــه و دقیــق ثبــت حــوادث 
بــا جزییــات بــرای تحلیل هــا و تصمیم گیری هــای مدیریتــی 
ــا و  ــرای برنامه ریزی ه ــل ب ــکات و دالی ــق مش ــخیص دقی و تش

بهبــود داده هــای آمــاری و جامــع.

ســوال: چــه راه کارهایــی بــرای ارتقــای ایمنــی 
ــد؟ ــنهاد می کنی ــاختمانی پیش ــای س در کارگاه ه

متاســفانه مــا در زمینــه ایمنــی ســاختمان، فقیــر هســتیم. 

مدیریت مهندسی



ستان 1400
زم

24

پیام آبادگران آذربایجان

به ویــژه آن کــه در زیرســاخت ها، مشــکات اساســی داریــم. 
ــدت و  ــدت، میان م ــزی بلندم ــد برنامه ری ــور بای ــن منظ ــرای ای ب
ــرای  ــدام ب ــای اق ــی برنامه ه ــوس اصل ــام داد. رئ ــدت انج کوتاه م
ارتقــای ایمنــی در حــوزه ســاختمان را می تــوان در چنــد محــور 

ــرد. ــته بندی ک دس

عــزم جــدی دســتگاه های ذی ربــط بــرای رفــع 
معضــل ایمنی 

ــوزه  ــل در ح ــتگاه های دخی ــن دس ــوز در بی ــرم هن ــه نظ ب
ــرای  ــزم جــدی ب ــی ســاختمان در ساخت و ســاز شــهری، ع ایمن
ورود بــه حــل موضــوع ایمنــی دیــده نمی شــود. عــزم انجــام اگــر 
ــی  ــج و ط ــه تدری ــوان ب ــایی ها را می ت ــا و نارس ــد کمبوده باش
ــی  ــدی یعن ــزم ج ــرد. ع ــل ک ــده ح ــه مرحله بندی ش ــک برنام ی
حــل معضــل ایمنــی جــزو اولویت هــای اصلــی برنامه هــای 
ــی و  ــام مهندس ــازمان نظ ــازی، س وزارت کار، وزارت راه و شهرس

ــرد. ــرار گی ــهرداری ها( ق ــور )ش وزارت کش

ــک  ــاس ی ــط براس ــررات و ضواب ــاح مق اص
نگــرش سیســتمی و کل نگــر 

ــی  ــل و همگرای ــا تعام ــردن، ب ــل ک ــره ای عم ــکل جزی مش
ــه اصــاح  ــژه آن ک ــد. به وی ــد ش ــع خواه ــل مرتف ــای دخی نهاده
ــون کار (  ــاده 85 قان ــی ) م ــی حفاظــت فن ترکیــب شــورای عال
و اضافــه کــردن نماینــدگان وزارتخانــه هــای مرتبــط بــا صنعــت 
کشــور،  وزارت  شهرســازی،  و  راه  وزارت  به ویــژه  ســاختمان 
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــزی و س ــت و برنامه ری ــازمان مدیری س
ــهیل  ــتمی را تس ــات سیس ــکل گیری تعام ــتر ش ــد بس می توان
ــه و  ــام یکپارچ ــک نظ ــاد ی ــه ایج ــر ب ــد و منج ــن کن و تضمی
ــرد فعالیت هــای ایمنــی  ــرای سیاســت گذاری و راهب هماهنــگ ب

در حــوزه ساخت و ســاز شــود.
در ایــن میــان تعامــل وزارت راه و شهرســازی و وزارت کار در 
ــیم  ــی، تقس ــای ایمن ــای صاحیت ه ــوه اعط ــف نح ــن تکلی تعیی
وظایــف، آمــوزش مهندســان و تربیــت مســئوالن ایمنــی و نحــوه 
ــت. از  ــدی اس ــیار کلی ــی بس ــررات ایمن ــرای مق ــر اج ــارت ب نظ
اهرم هــای اجرایــی و  بــه دلیــل  دیگــر ســو، شــهرداری ها 
اختیاراتــی کــه دارنــد در الــزام کارفرمایــان و مالــکان کارگاه هــا و 
همــکاری بــا نظــام مهندســی و دو وزارتخانــه برشمرده شــده نیــز 

ــرد. ــاال می ب ــی را ب ــت اجرای ضمان

و  نقایــص  و  مشــکات  بتوانــد  بایــد  تعامــات  ایــن 
نارســایی های قوانیــن و ابهامــات را برطــرف کنــد و آیین نامه هــا 
و روش هــای اجرایــی و دســتورالعمل های مــورد نیــاز نیــز تهیــه 

ــردد.  ــاغ گ و اب

آمــوزش گســترده مهندســان و تربیــت مســئولین 
ایمنــی 

ــه مــوازات یکدیگــر  ــدام ب ــد چنــد اق ــرای ایــن منظــور بای ب
ــازی  ــای کار و راه و شهرس ــی وزارتخانه ه ــورت داد. اول رایزن ص
ــی کارگاه در  ــرفصل ایمن ــدن س ــرای گنجان ــوم ب ــا وزارت عل ب
ســرفصل رشــته های فنــی و مهندســی و دوم ایجــاد رشــته های 
ــی،  ــی و کارشناس ــع کاردان ــژه در مقاط ــاختمان به وی ــی س ایمن
ــاختمان از  ــی س ــدرس ایمن ــت م ــای تربی ــاد دوره ه ــوم؛ ایج س
ــی  ــارم طراح ــرا و چه ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــن مقاط بی
پودمان هــا و دوره هــای تربیــت مســئول ایمنــی ســاختمان بــرای 

ــاختمانی  ــای س ــی در کارگاه ه ــئوالن ایمن ــاری مس به کارگم
از دیگــر ســو از ظرفیــت دوره هــای ارتقــاء و تمدیــد نیــز بایــد 
بــرای توجیــه و آمــوزش الزامــات و مســئولیت های مهندســان در 

حــوزه ایمنــی می تــوان بهــره گرفــت.

آمــوزش گســترده و فراگیــر  و ســاماندهی 
وضعیــت کارگــران ســاختمانی 

ــح  ــرای صحی ــری و اج ــی کارگ ــای صنف ــت انجمن ه تقوی
طــرح بیمــه اجبــاری کارگــران و قــراردادن گذرانــدن دوره 
ــن  ــران بهتری ــدن کارگ ــه ش ــاز بیم ــوان پیش نی ــه عن ــی ب ایمن
ــران  ــامان کارگ ــت نابه س ــه وضعی ــازماندهی ب ــرای س ــرم ب اه
هویتــی  شناســنامه های  ایجــاد  به ویــژه  اســت.  ســاختمانی 
ــرای  ــران ب ــی کارگ ــوابق آموزش ــاوی س ــده ح ــکیل پرون و تش
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ــگام  ــه هن ــران ب ــی کارگ ــای آموزش ــوابق و خاء ه ــری س ردگی
ــی در  ــت باالی ــر اهمی ــه کارگاه دیگ ــک کارگاه ب ــی از ی جابجای
ــراد غیرمرتبــط در شــبکه ساخت و ســاز و  ــه اف ممانعــت از مداخل
کاهــش حــوادث دارد. همچنیــن الزامــی شــدن اخــذ صاحیــت 
ایمنــی پیمانــکاران شــاغل در حــوزه ساخت و ســاز شــهری 
ــاختمانی  ــای س ــاغان کارگاه ه ــوزش ش ــه آم ــایانی ب ــک ش کم

ــود. ــد نم خواهن

و  کارشناســی  تــوان  و  شــرکت ها  توســعه 
مشــاوره 

تشــویق تاســیس شــرکت های حقوقــی ارایــه خدمــات 
ــه مشــاورین حفاظــت  ــر آیین نام ــا اصاحــات اخی ــه ب ــی ک ایمن
ــوان جهشــی اساســی  فنــی امــکان آن فراهــم شــده اســت می ت
در ارتقــای دانــش ایمنــی و ارایــه ســطح خدمــات ایمنــی 
ــه  ــد ب ــه و کارآم ــای نخب ــش نیروه ــت و گرای ــش جذابی و افزای
ــا حــوزه ایمنــی و گســترش دامنــه  ســمت شــغل های مرتبــط ب

ــد. ــاد کن ــی ایج ــب ایمن ــات مناس ــه خدم ارای

ــی  ــزات حفاظت ــتفاده از تجهی ــه اس ــعه دامن توس
و ایمنــی و به کارگیــری فناوری هــا و تجهیــزات 

ــه  ــن عرص ــن در ای نوی
ــنتی  ــت های س ــی داربس ــذف تدریج ــرای ح ــزی ب برنامه ری
و جایگزین ســازی داربســت ها و تجهیــزات نویــن دسترســی، 
اســتفاده از تجهیــزات حفاظتــی کار در ارتفــاع به ویــژه در اجــرای 
اســکلت های فــوالدی و بتنــی و اجــرای نمــا، الــزام بــه اســتفاده 
ــرمایه گذاری  ــت از ورود س ــردی، حمای ــت ف ــزات حفاظ از تجهی
ــج  ــب، تروی ــت مناس ــا قیم ــت و ب ــا کیفی ــزات ب ــد تجهی و تولی
مزیت هــای اســتفاده از ایــن تجهیــزات و تدویــن اســتانداردهای 
ــات در  ــن اقدام ــی از مهم تری ــی و ایمن ــزات حفاظت ــی تجهی مل

ــد.  ــه شــمار می رون ــه ب ــن زمین ای

توجیــه مالــکان و کارفرمایــان نســبت بــه 
و  جرایــم  تشــدید  و  ایمنــی  مســئولیت های 

متخلفــان  بــا  برخورد هــا 
ــرای  ــت اج ــد ضمان ــه می توان ــی ک ــات اصل ــی از اقدام یک
مقــررات را فراهــم کنــد، افزایــش بازرســی ها و نظــارت بــر 
کارگاه هــا در ســایه همــکاری پنــج جانبــه فی مابیــن وزارت کار، 

ــوه  ــهرداری و ق ــی، ش ــام مهندس ــازمان نظ ــازی، س راه و شهرس
ــه و  ــس از توجی ــان، پ ــا متخلف ــدم برخــورد ب ــه اســت. ع قضایی
ــرای عملی شــدن مقــررات  اتمــام حجــت، تنهــا اهــرم اجرایــی ب
ــا و اســتفاده از کارشناســان و  ــن هزینه ه ــژه تامی ــا به وی کارگاه ه
ــات ســاختمانی  ــاز عملی ــزات حفاظتــی و ایمنــی مــورد نی تجهی

اســت. 
همچنیــن ضــرورت دارد تــا در حــوزه عمومــی نیــز بــا 
اســتفاده از ظرفیــت صــدا و ســیما و ســایر دســتگاه های دخیــل 
و  امــر فرهنگ ســازی  موثــر در  به کارگیــری ظرفیت هــای  و 
ــه  ــف جامع ــای مختل ــودن طیف ه ــاس نم ــی و حس آگاهی بخش
ســاختمانی  کارگاه هــای  ایمن ســازی  ضــرروت  بــه  نســبت 

ــام داد.   ــری انج ــات موث اقدام

صحبت پایانی؟
تفاهم نامــه  انعقــاد  بــا  گذشــته  ســال  خردادمــاه  در 
فی مابیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و معاونــت روابــط 
ــرای  ــه ب ــای اولی ــی، گام ه ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کار وزارت تع
ــش  ــرای کاه ــاد ب ــن دو نه ــن ای ــی بی ــل و هم افزای ــاد تعام ایج
ــن  ــه مفــاد ای حــوادث ســاختمانی برداشــته شــده اســت. ازجمل
تفاهم نامــه می تــوان بــه تربیــت مدرســین ایمنــی از بیــن 
مهندســان دارای ســابقه در زمینــه ایمنــی، ایجــاد بســتر و 
امکانــات آمــوزش عمومــی مهندســان در زمینــه مقــررات ایمنــی، 
ــا  ایجــاد زیرســاخت های تبــادل گزارش هــای ناظــران و تعامــل ب
بازرســی کار، اســتفاده از ظرفیــت اعضــای نظــام مهندســی بــرای 
ــا و  ــا در کارگاه ه ــی و به کارگمــاری آن ه ــت مســئولین ایمن تربی

ــود.  ــاره نم ــی اش ــای صنف ــا و نهاده ــت انجمن ه تقوی
 انشــاء اهلل پیوســتن وزارت راه و شهرســازی و وزارت کشــور به 
ــات  ــهیل اقدام ــریع و تس ــث تس ــد باع ــه، می توان ــن تفاهم نام ای
ــاختمانی  ــای س ــوادث کارگاه ه ــش ح ــازی و کاه ــت ایمن س جه

ــود. ــهری ش ــای ش ــژه در محیط ه به وی

مدیریت مهندسی
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تملــک  طرح هــای  اعتبــارات  بررســی 
ــال  ــه س ــه بودج ــرمایه ای در الیح ــای س دارایی ه

کشــور کل   1401
اعتبــار  کشــور  کل   1401 ســال  بودجــه  الیحــه  در 
ــت  ــرفصل تح ــا س ــی ب ــای عمران ــرای طرح ه ــده ب پیش بینی ش
عنــوان تملــک دارایی هــای ســرمایه ای مبلــغ 251/8 هــزار 
میلیــارد تومــان درج و پیش بینــی شــده اســت کــه در مقایســه 
ــون بودجــه ســال 1400 )176  ــه مصــوب قان ظاهــری نســبت ب
ــان  ــش را نش ــد افزای ــدود 42 درص ــان( ح ــارد توم ــزار میلی ه

می دهــد.

تملــک  طرح هــای  اعتبــار  مبلــغ  مــورد  در  آن چــه 

ــل  ــیار قاب ــال 1401 بس ــه س ــرمایه ای در بودج ــای س دارایی ه

ــیار  ــه بس ــغ بودج ــت مبل ــکل و ماهی ــه ش ــت این ک ــه اس توج

متفــاوت اســت و بــدون دقــت در ســرفصل های طرح هــای 

تملــک دارایــی ســرمایه ای مبلــغ اعتبــار پیش بینی شــده در 

ــغ 251/8  ــود. از کل مبل ــد ب ــده خواه ــه کاذب و گمراه کنن الیح

ــغ 67/3  ــده مبل ــی ش ــار پیش بین ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ه

ــه طرح هــای  هــزار میلیــارد تومــان معــادل حــدود 27 درصــد ب

تملــک دارایی هــای ســرمایه ای موضــوع پیوســت 1 الیحــه 

بودجــه اختصــاص دارد و 44 درصــد مبلــغ اعتبــار معــادل 111 

ــه در  ــای متفرق ــارات ردیف ه ــه اعتب ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه

ــزان 2  ــب جــدول شــماره 9 تخصیــص داده شــده اســت. می قال

ــه  ــای ســرمایه ای ب ــک دارایی ه ــای تمل ــار طرح ه درصــد از اعتب

مبلــغ 6200 میلیــارد تومــان نیــز از لیســت طرح هــای ملــی بــه 

طرح هــای اســتانی انتقــال داده شــده اســت کــه ایــن سیاســت 

ــاً 2000  ــت انداختــن 407 طــرح )تقریب ــه نوعــی از اولوی هــم ب

پــروژه عمرانــی( اســتانی تلقــی می شــود کــه عمومــاً پروژه هایــی 

ــا  ــه 3و4و5 بســیاری در آن پروژه ه ــکاران پای ــه پیمان هســتند ک
فعالیــت می کننــد و بــا ایــن سیاســت مشــکات آن هــا در ســال 

1401 افزایــش خواهــد یافــت. 
نکتــه حائــز اهمیــت این کــه در ســاختار بودجه بنــدی 
از  عمــده ای  بخــش   1401 الیحــه  در  عمرانــی  طرح هــای 
ردیف هــای  اعتبــارات  تومــان  میلیــارد  هــزار   111 مبلــغ 
ــم  ــن مبه ــا عناوی ــد و ب ــی ندارن ــرح عمران ــت ط ــه ماهی متفرق
و کلــی نظیــر تامیــن هزینه هــای ضــروری و اجتناب ناپذیــر، 
مطالعــه راهبــردی، طرح هــای مطالعاتــی و اجرایــی، کمــک 
ــوالت  ــد محص ــه و خری ــواد اولی ــن م ــتا، تامی ــاد روس ــه اقتص ب
ــن  ــی، تامی ــت فضای ــعه صنع ــه توس ــی ب ــردی، شتاب بخش راهب
یارانــه تســهیات و ایجــاد زیرســاخت، حمایــت از توســعه کشــت 
دانه هــای روغنــی، اجــرای پروژه هــای پیش نیــاز سرشــماری 
عمومــی نفــوس و مســکن، اجــرای قانــون پایانه هــای فروشــگاهی 
ــی از  ــوه ناش ــترداد وج ــی ارزش، اس ــان، مهندس ــامانه مودی و س
ــیما،  ــازمان صداوس ــی، س ــکام قضای ــاس اح ــوال براس ــروش ام ف
ــق  ــات تحق ــن الزام ــی، تامی ــوآوری دفاع ــش و ن ــازمان پژوه س
ــوان  ــه عن رشــد شــاخص های اقتصــادی در جــدول شــماره 9 ب
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای )طرح هــای عمرانــی( ذکــر 
شــده اســت. مبلــغ تقریبــی ایــن ردیف هــا 73/9 هــزار میلیــارد 
ــه در  ــد ک ــدول 9 می باش ــغ ج ــد مبل ــادل 67 درص ــان مع توم
ــای  ــک دارایی ه ــای تمل ــار طرح ه ــغ اعتب ــتی از مبل ــع بایس واق
اعتبــار  واقعــی  مبلــغ  بنابرایــن  یابــد،  کاهــش  ســرمایه ای 
طرح هــای عمرانــی در الیحــه بودجــه ســال 1401 تقریبــاً 
177/9 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود. بــا فــرض اینکــه 
ــود  ــق ش ــه محق ــه بودج ــده در الیح ــی ش ــای پیش بین درآمده
ــب  ــد تصوی ــد و در فراین ــش نیاب ــت افزای ــه دول ــری بودج و کس

اقتصادی و اجتماعی

روایت پیمانکاران طرح های عمرانی: 
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی!

عزیز فرهنگی

مدیرعامل شرکت رهسرا
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ــات  ــود و اتفاق ــی نش ــرات اساس ــار تغیی ــس دچ ــه در مجل بودج
ــوع  ــه وق ــی ب ــای عمران ــه طرح ه ــر بودج ــذار ب ــف تاثیرگ مختل
ــد  ــه رون ــرض ادام ــا ف ــت و ب ــن حال ــدد در خوش بینانه تری نپیون
تخصیــص ده ســال گذشــته میــزان تخصیــص اعتبــارات عمرانــی 
70 درصــد خواهــد بــود بنابرایــن مبلــغ تخصیــص قابل دســترس 
ــک دارایی هــای  ــرای طرح هــای تمل از بودجــه در ســال 1401 ب

ــود.  ــد ب ــان خواه ــارد توم ــزار میلی ــرمایه ای 124/5 ه س
ــه  ــناد خزان ــص اس ــی و تخصی ــد فعل ــه رون ــورت ادام درص
ــل 50  ــا حداق ــدی در پروژه ه ــت نق ــای پرداخ ــه ج ــامی ب اس
درصــد اعتبــار طرح هــای عمرانــی بــه مبلــغ تقریبــی 62  
ــه  ــامی ب ــه اس ــناد خزان ــورت اس ــه ص ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
پیمانــکاران واگــذار خواهــد شــد درآن صــورت حداقــل 45 درصــد 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــغ 28 ه ــه مبل ــده ب ــی ش ــار پیش بین اعتب
بــه حفــظ قــدرت خریــد اوراق اختصــاص خواهــد یافــت و مبلــغ 
واقعــی اعتبــار قابــل تخصیــص بــه طرح هــای عمرانــی در ســال 
ــود. ــی می ش ــان پیش بین ــارد توم ــزار میلی ــر 96/5 ه 1401 براب

ســال  در  عمرانــی  طرح هــای  چالش هــای 
آینــده تشــدید می شــود

واقعیــت اینســت کــه طرح هــای عمرانــی در کشــور بــا تمــام 
مشــکات و گذشــته و آینــده خــودش یکــی از چالش هــای 
اصلــی در اقتصــاد کان کشــور به شــمار مــی رود. براســاس اعــام 
مســئولین ســازمان برنامــه و بودجــه و برخــی از مســئولین مرتبط 
ــزار  ــش از 100 ه ــور بی ــام در کش ــه تم ــای نیم ــداد پروژه ه تع
ــک  ــش از ی ــا بی ــام آن ه ــرای اتم ــه ب ــرآورد می شــود ک ــروژه ب پ
ــه قیمت هــای  تریلیــون تومــان )1000 هــزار میلیــارد تومــان( ب
ــرار  ــه ق ــی ک ــاز اســت و پروژه های ــورد نی ــی م ــع مال ــروز مناب ام
ــر  ــول عم ــند ط ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــر در 4 س ــود حداکث ب
ــن  ــه همی ــه اســت. ب ــش یافت ــه 20 ســال افزای ــا ب اجــرای آن ه
دلیــل قیمــت تمــام شــده پروژه هــای عمرانــی در مواقعــی حتــی 
ــد و  ــش می یاب ــروژه افزای ــه پ ــرآورد اولی ــغ ب ــر مبل ــه 10 براب ب
ــی  ــدون خروج ــیاه چاله ای و ب ــش س ــی در نق ــای عمران پروژه ه
مطلــوب منابــع مالــی کشــور را می بلعــد. رونــد تخصیــص اعتبــار 
طرح هــای عمرانــی میــزان 66 درصــد بودجــه عمومــی دولــت در 
ــا محاســبات بــاال و مشــخص شــدن رقــم واقعــی  ســال 1376 ب
ــای  ــهم طرح ه ــال 1401 س ــی در س ــای عمران ــار طرح ه اعتب
ــز 12 درصــد  ــم ناچی ــه رق ــت ب ــی از بودجــه عمومــی دول عمران

بودجــه عمومــی دولــت کاهــش یافتــه اســت.
در عیــن حــال در طــول ســال های گفتــه شــده هزینه هــای 
ــه شــدت افزایــش یافتــه اســت و شــکاف بیــن  ــت ب جــاری دول
هزینه هــای عمرانــی و هزینه-هــای جــاری دولــت در طــول 
ــال  ــه و در ح ــش یافت ــال افزای ــه س ــال ب ــته س ــال گذش 26 س
ــن دو ســرفصل  ــر شــده اســت. مقایســه ای حاضــر حــدود 9 براب
ــدی در  ــال ج ــان از اخت ــنواتی نش ــای س ــای بودجه ه هزینه ه
ــای  ــه پیامده ــی دارد ک ــای عمران ــزی طرح ه ــاختار بودجه ری س
ــاورزی و  ــتی و آب کش ــرق و آب بهداش ــن ب ــی آن در تامی منف
ــوزش و  ــامت و آم ــت و س ــل و بهداش ــل و نق ــات و حم ارتباط
ــاً  ــروز نمــوده و قطع ــر ب ــردم در ســال های اخی ــرژی م ــن ان تامی

ــد.  ــد ش ــدید خواه ــی تش ــال های آت در س

از  خصوصــی  بخــش  پیمانــکاران  ســهم 
کاهــش   1401 ســال  در  عمرانــی  بودجه هــای 

می یابد
ــر  ــال های اخی ــی بخــش خصوصــی در س ــکاران عمران پیمان
بیشــترین آســیب را از ســاختار بودجه ریــزی طرح هــای عمرانــی 
ــی  ــد قبل ــان رون ــه هم ــز ادام ــد و الیحــه ســال 1401 نی دیده ان
اســت. بــا توجــه بــه رونــد افزایــش تصاعــدی ســهم شــرکت های 
دولتــی و نظامــی از طــرح عمرانــی مشــخص نیســت کــه از مبلــغ 
بــرآوردی 96/5 هــزار میلیــارد تومــان منابــع قابــل حصــول بــرای 
ــکاران  ــه پیمان ــی از آن ب ــه بخش ــی چ ــای عمران ــرای طرح ه اج
ــت  ــن درحالیس ــت. ای ــد یاف ــاص خواه ــی اختص ــش خصوص بخ
ــای  ــت طرح ه ــکاران از باب ــه پیمان ــت ب ــی دول ــزان بده ــه می ک

ــرآورد می شــود.  ــان ب ــارد توم ــی بیــش از 80 هــزار میلی عمران
ــی  ــای عمران ــه طرح ه ــن بودج ــی تامی ــوی فعل ــه الگ ادام
کشــور دولــت را روز بــه روز بدهکارتــر و در یــک ســیکل 
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ــکاران  ــر، پیمان ــش ناتوان ت ــت بدهی های ــرای بازپرداخ ــوب ب معی
ــای  ــداد طرح ه ــر، تع ــه روز ضعیف ت ــی را روز ب ــش خصوص بخ
ــه روز بیشــتر، میــزان ضــرر و زیــان اتــاف  نیمــه تمــام را روز ب
ــه روز  ــام را روز ب ــای نیمه تم ــرمایه در پروژه ه ــواب س ــع خ مناب
ــک شــیب  ــاخت های کشــور را در ی ــر و اســتهاک زیرس افزون ت
تنــد صعــودی قــرار خواهــد داد و در عمــل توســعه و نگهــداری 
زیرســاخت های موجــود کشــور را بــا چالــش جــدی روبــرو 

ــاخت.  ــد س خواه
ــال های  ــد در س ــاالی 50 درص ــای ب ــه تورم ه ــه ب ــا توج ب
اخیــر عمــًا هزینه هــای اجــرای طرح هــا بــه شــکل قابل توجهــی 
ــا  ــر ب ــال های اخی ــه در س ــی ک ــه اســت و مناقصات ــش یافت افزای
روش پرداخــت اوراق مشــارکت یــا اســناد خزانــه اســامی برگــزار 
می شــود نتایــج برگــزاری مناقصــات 50 الــی 200 درصــد بــاالی 
ــن  ــد و ای ــان می ده ــازمان را نش ــای س ــارس به ــای فه قیمت ه
ــش  ــی افزای ــور غیرمتعارف ــا را به ط ــرای طرح ه ــای اج هزینه ه
ــی در  ــدم توانای ــل ع ــه دلی ــم ب ــی ه ــش خصوص ــد، بخ می ده
ــای  ــه ج ــه ب ــناد خزان ــی اس ــا و جایگزین ــی پروژه ه ــن مال تامی
پرداخــت نقــدی عمــًا صحنــه مناقصــات را تــرک کــرده و 
تنهــا شــانس باقیمانــده بــرای اجــرای طرح هــای عمرانــی، 
ــب  ــد. در اغل ــی می باش ــات نظام ــی و موسس ــرکت های دولت ش
مناقصــات برگــزار شــده در ســال 1399 و 1400 بــه دلیــل عــدم 
ــر  ــه منج ــد مناقص ــه تجدی ــا ب ــنهاددهندگان، باره ــور پیش حض

شــده اســت. 
ــن  ــون قوانی ــور همچ ــال 1401 کل کش ــه س ــه بودج الیح
بودجــه ســنواتی در ســال های اخیــر رونــد نامطلــوب سرنوشــت 
تشــدید  اخیــر  ســال های  در  کــه  را  عمرانــی  طرح هــای 

ــورد  ــک بازخ ــوان ی ــه عن ــد داد و ب ــش خواه ــت افزای ــده اس ش
تخریب کننــده دیگــر خروجی هــای آن را تحــت تاثیــر قــرار 
ــهم  ــرد. س ــد ک ــر خواه ــی آن را بدت ــاخص های ارزیاب داده و ش
بخــش خصوصــی از بودجــه طرح هــای عمرانــی در ســال 1401 
ــش  ــته کاه ــال های گذش ــه س ــبت ب ــدی نس ــورت تصاع ــه ص ب
نیمه تمــام  طرح هــای  کــه  پیمانکارانــی  و  یافــت  خواهــد 
پیش بینــی  زیان هــای  و  بــا ضــرر  دارنــد  اجــرا  در دســت 
ــران  ــدی و بح ــد. ناکارآم ــد ش ــه خواهن ــتری مواج ــده بیش نش
تصمیم گیــری در دســتگاه های اجرایــی بیشــتر از ســال های 
قبــل ادامــه خواهــد داشــت و شــانس برنــده شــدن پیمانــکاران 
باتجربــه بخــش خصوصــی در مناقصــات متوســط و بــزرگ 
ــکاران  ــه پیمان ــت درصورتی ک ــد یاف ــش خواه ــدت کاه ــه ش ب
پایه هــای پایین تــر در مناقصاتــی بــا مبالــغ کمتــر از 100 
ــران  ــا بح ــدت ب ــه ش ــند ب ــده باش ــده ش ــان برن ــارد توم میلی
نقدینگــی روبــرو خواهنــد شــد و بــرای اســتحصال حــق و 
حقــوق خــود بــا چالــش جــدی بــا مدیــران ســازمان های 
روبــرو خواهنــد شــد.  کارفرماهــا  تصمیم گیــری  و  اجرایــی 
بــا ادامــه ایــن رونــد در ســال 1401 تعــداد زیــادی از 
پیمانــکاران بخــش خصوصــی از قطــار طرح هــای عمرانــی پیــاده 
ــت  ــای در دس ــه قرارداده ــکاران ک ــته از پیمان ــده و آن دس ش
اجــرا و نیمه تمــام دارنــد در چنبــره مدیریتــی ســازمان های 
ــی  ــی کارفرمای ــتگاه های اجرای ــی در دس ــد دولت ــیار ناکارآم بس
گرفتــار شــده اند و روز بــه روز بــا ضــرر و زیــان هنگفــت مســیر 
ــش  ــا و ماشــین آالت، افزای ــی، حــراج دارایی ه ــوان مال کاهــش ت
بدهی هــای بانکــی در مســیر خــروج از گردونــه ســازندگی قــرار 

ــت.  ــد گرف خواهن

اقتصادی و اجتماعی
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چکیده

ــادرات و  ــکا در واردات و ص ــد دالر امری ــمولی مانن ــان ش ارز جه

مصــارف داخلــی بــا منشــا خارجــی در بخش هــای خصوصــی و دولتــی 

ــای  ــور در داده ه ــوارد مذک ــه م ــود ک ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب و عموم

ــن  ــه بی ــت. رابط ــتتر اس ــاالنه مس ــی س ــص داخل ــد ناخال ــر تولی معتب

تولیــد ناخالــص داخلــی برحســب ارز جهانشــمول دالر امریــکا و حجــم 

ــال و ارزش جهــان شــمول  ــر رابطــه ری ــر آن ب ــی و تاثی نقدینگــی ریال

ــج  ــول رای ــداری پ ــوری مق ــاس تئ ــت براس ــن اس ــکا را ممک دالر امری

داخلــی ریــال مــورد ســنجش قــرار داد. بــه ایــن منظــور ممکــن اســت 

ــمول  ــب ارز جهانش ــی برحس ــص داخل ــد ناخال ــازی تولی ــا معادل س ب

دالر امریــکا  و حجــم نقدینگــی ریالــی طــی ســال های مختلــف، 

ــن  ــرآورد نمــود. ای ــکا را ب ــال و دالر امری رابطــه ارزش معــادل بیــن ری

مطالعــه بــا اســتناد بــه داده هــای نقدینگــی ریالــی بــه ماخــذ نماگرهــای 

ــران  اقتصــادی ســایت اینترنتــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ای

ــه  ــکا ب ــی کشــور برحســب دالر امری ــص داخل و داده هــای تولیــد ناخال

ــه  ــت و رابط ــده اس ــام ش ــی انج ــک جهان ــی بان ــایت اینترنت ــذ س ماخ

به دســت آمــده بــا قیمــت بــازار آزاد دالر امریــکا مقایســه شــده اســت. 

ــکا معــادل 104000  نتایــج حاکــی از متوســط ارزش واقعــی دالر امری

ریــال در ســال 2021 میــادی، 171000 ریــال در ســال 2020 

ــال در  ــادی، 64000 ری ــال 2019 می ــال در س ــادی، 95700 ری می

ســال 2018 میــادی و 34400 ریــال در ســال 2017 میــادی اســت 

ــی دالر  ــای صراف ــور و از کانال ه ــی کش ــازار آزاد داخل ــه در ب درحالی ک

امریــکا به طــور متوســط معــادل 227098 ریــال در ســال 2020 

ــال  ــادی، 123910 ری ــال 2019 می ــال در س ــادی، 129449 ری می

در ســال 2018 میــادی و 40441 ریــال در ســال 2017 میــادی بــه 

فــروش رســانده شــده اســت.                                  

ــب دالر،  ــر حس ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــدی: تولی ــات کلی کلم

نقدینگــی ریالــی، رابطــه ریــال و دالر

مقدمه
ــاله  ــی در مس ــات بین الملل ــدن مناقش ــود آم ــان به وج از زم
ــال  ــس از اعم ــژه پ ــران )1390( و به وی ــته ای ای ــازی هس غنی س
تحریم هــای دولــت امریــکا )1397(، قیمــت ارز در بودجــه 
ــرخ  ــوع ن ــوده و از ســال 1397 پنــج ن ــت شــفاف نب ســاالنه دول
ــود  ــنا و آزاد وج ــا، س ــکل، نیم ــزی، متش ــک مرک ــامل بان ارز ش
ــرای واردات کاالهــای  ــرخ بانــک مرکــزی ب داشــته کــه ظاهــراْ ن
اساســی، نــرخ نیمــا بــرای تجــار واردات و صــادرات کننــده، نــرخ 
ــه صرافی هــای مجــاز  ــک مرکــزی ب ــرای عرضــه ارز از بان ســنا ب
ــرخ ارز آزاد  ــده و ن ــن می ش ــت تعیی ــتمداران دول ــط سیاس توس
ــی  ــه متقاض ــا ب ــط صرافی ه ــزی و توس ــک مرک ــارت بان ــا نظ ب
ــق  ــرای تزری ــازار متشــکل ارزی ب ــده اســت. ب ــل می گردی تحمی
ــا  ــا 52 میلیــون دالر و 5 ت ــی هفتگــی حــدود 40 ت قطــره چکان
ــدود  ــن ح ــرخ دالر آزاد بی ــت ن ــت تثبی ــورو جه ــون ی 10 میلی
250000 تــا 280000 ریــال از جانــب بانــک مرکــزی مدیریــت 
ــی  ــت دسترس ــدیدتری جه ــای ش ــپس محدودیت ه ــده و س ش

رابطه ریال و ارز جهانشمول از منظر رابطه تولید ناخالص 
داخلی و نقدینگی ریالی

جواد تقی پور انوری

رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

مهرداد رشیدی تبار

کارشناس ارشد مهندسی عمران شاخه مدیریت ساخت و پروژه                       

 از دانشگاه بین المللی مدیترانه شرقی کشور قبرس   
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و خریــد ارز از صرافی هــا وضــع گردیــده اســت. نــرخ دالر 
ــک مرکــزی معمــوالْ  ــی بان ــازار آزاد اعامــی در ســایت اینترنت ب
ــرخ  ــوده اســت. ن ــر ب ــا کمت ــروش صرافی ه ــرخ ف حــدود 6% از ن
ــه ازای  ــال ب ــدود 233870 ری ــر 1400 ح ــا در مه ــامانه نیم س
هــر دالر بــوده لیکــن نــرخ برابــری ارزی 42000 ریــال بــه ازای 
ــران از  ــوری اســامی ای ــزی جمه ــک مرک ــی بان ــر دالر  اعام ه
ــرای عمــوم مــردم  ــوده اســت کــه ب منظــر بین المللــی مــاک ب
در دســترس نبــوده اســت. مســایل مذکــور یافتــن رابطــه ارزش 
ریــال و دالر امریــکا را مهــم می نمایــد کــه یکــی از مــوارد قابــل 
اتــکا می توانــد رابطــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــر حســب دالر و 

ــی باشــد.  نقدینگــی ریال
تولیــد ناخالــص داخلــی یــک کشــور یــا یــک جامعــه برابــر 
ــرمایه گذاری  ــاوه س ــی به ع ــش خصوص ــرف بخ ــا مص ــت ب اس
ــی  ــرمایه گذاری دولت ــاوه  س ــی به ع ــش خصوص ــص بخ ناخال
به عــاوه مخــارج دولتــی به عــاوه صــادرات منهــای واردات. 
تغییــرات در تولیــد ناخالــص داخلــی تغییراتــی را در رشــد 
اقتصــادی نشــان می دهــد و می توانــد به طــور مســتقیم بــر 
ارزش نســبی پــول یــک کشــور تأثیــر بگــذارد. در اقتصــاد 
ــی  ــه حجــم کل پول ــول( ب ــا موجــودی پ ــول )ی کان، عرضــه پ
ــاد  ــاص در اقتص ــی خ ــع زمان ــک مقط ــردم در ی ــط م ــه توس ک
نگهــداری می شــود، اطــاق می شــود. روش هــای مختلفــی 
ــتاندارد  ــای اس ــا معیاره ــود دارد، ام ــول« وج ــف »پ ــرای تعری ب
معمــوالً شــامل پــول در گــردش و ســپرده ها )دارایی هــای 
قابــل دسترســی آســان ســپرده گذاران در دفاتــر موسســات 
مالــی( می شــود. بانــک مرکــزی هــر کشــور ممکــن اســت 
ــای  ــد. داده ه ــتفاده کن ــول اس ــف پ ــود از تعری ــداف خ ــرای اه ب
ــک مرکــزی کشــور  ــا بان ــت ی ــول معمــوالً توســط دول عرضــه پ
ثبــت و منتشــر می شــود. تحلیلگــران بخــش دولتــی و خصوصــی 
تغییــرات عرضــه پــول را رصــد می کننــد زیــرا معتقدنــد چنیــن 
ــرخ ارز و  ــورم، ن ــادار، ت ــت اوراق به ــطوح قیم ــر س ــی ب تغییرات
چرخــه تجــاری تاثیــر می گــذارد. رابطــه بیــن پــول رایــج 
داخلــی و قیمــت اقــام )ماننــد ارز خارجــی( از لحــاظ تاریخــی 
ــی  ــوده اســت. شــواهد تجرب ــه مقــداری پــول مرتبــط ب ــا نظری ب
ــول  ــر وجــود رابطــه مســتقیم بیــن رشــد عرضــه پ ــوی دال ب ق
و تــورم بلندمــدت قیمــت، حداقــل بــرای افزایــش ســریع مقــدار 
ــد  ــال، کشــوری مانن ــوان مث ــود دارد. به عن ــول در اقتصــاد وج پ
ــول  ــه پ ــریع در عرض ــیار س ــش بس ــاهد افزای ــه ش ــوه ک زیمباب

ــورم(  ــا )ابرت ــریع قیمت ه ــیار س ــش بس ــاهد افزای ــود، ش ــود ب خ
ــج  ــول رای ــه پ ــبت ب ــمول نس ــای جهانش ــه ارزش ارزه و از جمل
داخلــی نیــز بــود. ایــن یکــی از دالیــل اتــکا بــه سیاســت پولــی 
ــاله  ــت. مس ــورم اس ــرل ت ــرای کنت ــزاری ب ــوان اب ــب به عن مناس
ــای  ــا ارزه ــال ب ــی ری ــج داخل ــول رای ــه پ ــن رابط ــی یافت اساس
ــه  ــی آزاد ب ــت دسترس ــکا و قابلی ــد دالر امری ــمول مانن جهانش

ــور اســت. ــه مذک رابط

متدولوژی 
محــدوده مــورد مطالعــه شــامل رابطــه مســتقیم متغیرهــای 
اقتصــادی کان عرضــه پــول رایــج داخلــی ریــال و تولیــد 
ناخالــص داخلــی اســت. داده هــای آمــاری  نقدینگــی ریالــی  در 
کشــور  بــه ماخــذ نماگرهــای اقتصــادی ســایت اینترنتــی بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و  نیــز داده هــای آمــاری تولید 
ناخالــص داخلــی ســاالنه  برحســب دالر امریــکا بــه ماخــذ ســایت 
اینترنتــی بانــک جهانــی در ایــن مطالعــه گــردآوری و در جــدول 

1 ارایــه شــده اســت.
ــی  ــی ریال ــازی نقدینگ ــا معادل س ــدول 1 ب ــن در ج همچنی
و تولیــد ناخالــص داخلــی برحســب دالر، متوســط ارزش واقعــی 
ــط  ــز متوس ــده و  نی ــبه ش ــال  محاس ــب ری ــکا برحس دالر امری
ــزی  ــک مرک ــت بان ــت مدیری ــه تح ــازار آزاد ک ــت دالر در ب قیم
بــوده ارایــه شــده اســت. رونــد نقدینگــی ریالــی به طــور توامــان 
ــال 2016 و در  ــکل 1 از س ــی در ش ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ب
شــکل 2 از ســال 2005  ترســیم و ارایــه شــده اســت. داده هــای 
بانــک مرکــزی حاکــی از درشــت بــودن معنــادار ارقــام شــبه پول 
نســبت بــه ارقــام پــول بــوده و نمــودار شــکل های 1 و 2 حاکــی 
ــوام  ــی از ســال 2017 ت ــص داخل از ســقوط شــدید تولیــد ناخال
بــا افزایــش شــدید نقدینگــی ریالــی در جامعــه بــوده اســت. ایــن 
وضعیــت حاکــی از رونــد غیرخطــی صعــودی قیمت هــای ریالــی 
تــوام بــا کاهــش بیــش از 50 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی 
طــی ســال های 2017 لغایــت 2020 اســت کــه براســاس نظریــه 
مقــداری پــول، بــرای تخمیــن ارزش ریالــی ارز جهانشــمول دالر 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــد م ــی مربوطــه می توان ــکا در دوره زمان امری
ــال را در دوره  ــر ری ــکا در براب ــط ارزش دالر امری ــرد و متوس گی
زمانــی مربوطــه به دســت دهــد.  براســاس رابطــه مســتقیم ارزش 
تولیــد ناخالــص داخلــی و حجــم نقدینگــی موجــود در جامعــه، 
ــادل  ــادی مع ــال 2020 می ــکا در س ــط ارزش دالر امری متوس

اقتصادی و اجتماعی
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ــادل 104000  ــادی مع ــال 2021 می ــال و در س 171000 ری
ریــال  بــوده اســت. نمــودار متوســط ارزش واقعــی دالر امریــکا و 
متوســط قیمــت فــروش بــازار آزاد دالر امریــکا برحســب ریــال در 

ــط ارزش  ــاوت متوس ــودار تف ــکل 3 و نم ــال ها در ش ــال س خ
ــازار آزاد دالر  ــروش ب ــت ف ــط قیم ــکا و متوس ــی دالر امری واقع
امریــکا برحســب ریــال درطــی ســال ها در شــکل 4 ارایــه  شــده 

اســت.
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــادی )ماخــذ: بان ــت 2021 می ــی کشــور و حجــم نقدینگــی در کشــور از ســال 2010 لغای ــص داخل ــد ناخال ــای تولی جــدول 1: داده ه

ــی(        ــک جهان ــران و  بان اســامی ای

شکل 1: نمودار روند نقدینگی )ده میلیون ریال( و روند تولید ناخالص داخلی )دالر( در ایران از سال 2016
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شکل 2: نمودار روند نقدینگی )ده میلیون ریال( و روند تولید ناخالص داخلی )دالر( در ایران از سال 2005

شکل 3: نمودار متوسط ارزش واقعی دالر امریکا و متوسط قیمت فروش بازار آزاد دالر امریکا برحسب ریال در سال ها
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بحث 
در عمــل، اقتصاددانــان کان اغلــب از تولیــد ناخالــص 
ــد  ــات تولی ــدار کاال و خدم ــف مق ــرای تعری ــی ب ــی واقع داخل
ــول در  ــه پ ــداری اولی ــه مق ــا نظری ــد. ام ــتفاده می کنن ــده اس ش
کشــورهای بــا اقتصــاد بــاز و آزاد و پیشــرفته بــه علــت افزایــش 
ــات  ــه معام ــبت ب ــی نس ــای مال ــداد تراکنش ه ــمگیر تع چش
واقعــی از ســال 2008، از ایــن رویــه پیــروی نکــرد و ارزش کل 
ــه  ــبت ب ــذی( نس ــای کاغ ــد دارایی ه ــه خری ــات )از جمل معام
تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی افزایــش یافــت کــه ایــن موضــوع 
ممکــن اســت تــا حــدی بــر مفروضــات ایــن تحقیــق خدشــه وارد 
کنــد لیکــن بــر فــرض تحقــق تفــاوت بیــن متوســط ارزش ریالــی 
ــا  ــی دالری ب ــص داخل ــد ناخال ــازی تولی ــی از معادل س دالر ناش
ــک  ــدا دو نمــودار در ی ــاْ در عــرض از مب ــی، صرف نقدینگــی ریال
زمــان تاثیــر گذاشــته لیکــن بــه نظــر می رســد کــه همنوایــی دو 
نمــودار مذکــور بایســتی ثابــت و یــا در حــد تقریبــاْ ثابــت باشــد. 
از ســوی دیگــر اقتصــاد کشــور حالتــی نســبتاْ بســته داشــته و در 
ســطح پیشــرفته نبــوده اســت کــه عــدم پیــروی فاحــش نظریــه 
مقــداری پــول در ایــن خصــوص قابلیــت تحقــق پیــدا کنــد. پــس 
ــل  ــا تقریــب مناســب در حــد قاب ــد ب خطــای مفروضــات می توان

قبــول باشــد.
ــه اصطــاح  ــازار ب آن چــه بدیهــی به نظــر می رســد هــرگاه ب
ــش دو  ــا کاه ــی ی ــد افزایش ــد، رون ــی آزاد باش ــور واقع آزاد به ط

ــت  ــط قیم ــکا و متوس ــی دالر امری ــط ارزش واقع ــودار متوس نم
فــروش بــازار آزاد دالر امریــکا برحســب ریــال در ســال ها 
بایســتی یکنــوا باشــند. همچنیــن تفــاوت متوســط ارزش واقعــی 
و متوســط قیمــت فــروش بــازار آزاد دالر امریــکا برحســب ریــال 
ــد.  ــت باش ــبتاْ ثاب ــا نس ــت ی ــد ثاب ــتی در ح ــال ها بایس در س
ــبی دو  ــی نس ــی از همنوای ــکل 3 حاک ــای ش ــی نموداره بررس
ــوده لیکــن در ســال 2021 همنوایــی  ــا ســال 2020 ب نمــودار ت
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــوس گردی ــی معک ــرز فاحش ــور به ط مذک
شــرایط عــادی نبــوده و جــای ســوال اســت. همچنیــن در ســال 
2017 تفــاوت دو نمــودار بــه حداقــل مقــدار 6041 ریــال رســیده 

ــه داشــته اســت. ــا رشــد فاحــش ادام ــاوت ب و ســپس تف
ــط ارزش  ــش در متوس ــاوت فاح ــود تف ــی وج ــوص چرای درخص
واقعــی و متوســط قیمــت فــروش بــازار آزاد دالر امریــکا برحســب 
ــز معکــوس شــدن  ــون و نی ــادی تاکن ــال از ســال 2017 می ری
ــد  ــر می رس ــال 2021 به نظ ــودار در س ــی دو نم ــش همنوای فاح
ــادی  ــتگذار اقتص ــات سیاس ــد و نی ــه مقاص ــوع ب ــن موض ــه ای ک

ــوط اســت. کشــور مرب
شــکل 2 حاکــی از افزایــش نقدینگــی ریالــی علی رغــم 
کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی از ســال 2012 بــوده اســت کــه 
ــرل  ــن رابطــه معکــوس حاکــی از ضعــف سیاســتگذار در کنت ای
نقدینگــی اســت زیــرا افزایــش نقدینگــی در حــد افزایــش تولیــد 
ــاد کان و  ــات اقتص ــه ثب ــر ب ــد منج ــی می توان ــص داخل ناخال

شکل 4: نمودار تفاوت متوسط ارزش واقعی و متوسط قیمت فروش بازار آزاد دالر امریکا برحسب ریال در سال ها
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ــج  ــول رای ــات برحســب پ ــا و خدم ــات قیمــت کااله ــاً ثب متعاقب
داخلــی گــردد و در غیــر این صــورت منجــر بــه بی ثباتــی 
اقتصــادی خواهــد بــود. زمانی کــه تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــادی  ــات اقتص ــظ ثب ــت حف ــتگذار جه ــد سیاس ــش می یاب کاه
بایســتی از افزایــش نقدینگــی پیشــگیری کنــد و در غیــر 
ــات  ــا و خدم ــت کااله ــورم قیم ــا ت ــوام ب ــود ت ــورت رک این ص
ــب آن  ــه متعاق ــد ک ــوع می یاب ــی وق ــج داخل ــول رای ــب پ برحس
ــی و  ــتر طبقات ــکاف بیش ــکاری، ش ــر، بی ــش فق ــه افزای ــر ب منج

تبعــات آن هــا در جامعــه می گــردد.                                                                                                                                   
ــت  ــوق الزم به نظــر می رســد کــه عل ــکات ف ــه ن ــا توجــه ب ب
ــع  ــی و نیــز نحــوه توزی ــل افزایــش شــدید نقدینگــی ریال ــا عل ی
نقدیگــی ریالــی در جامعــه مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه موضوع 

ــد.                                                                                                  ــد باش ــه ای می توان ــق جداگان تحقی
ــا  ــوده و ب ــاد کان نب ــص اقتص ــن، متخص ــن مت ــن ای مولفی
مقدماتــی از اقتصــاد خــرد، اقتصــاد کان و نیــز مبانــی اقتصــاد 
ــور  ــای مذک ــه داده ه ــتند ک ــنا هس ــی آش ــت و مهندس مدیری
ــل  ــود تحلی ــع خ ــد وس ــردآوری و در ح ــق را گ ــن تحقی در ای
ــا  ــاد تقاض ــد اقتص ــان ارجمن ــاتید و دانش پژوه ــد. از اس کرده ان
ــر خــود  ــا تذک ــه اشــتباه، ب ــه درصــورت ماحظــه هرگون دارد ک

ــد.                                                                 ــاری فرماین ــن ی ــح مت ــن را در تصحی مولفی

نتیجه         
ارز  برحســب  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  بیــن  رابطــه 
جهانشــمول دالر امریــکا و حجــم نقدینگــی ریالــی و تاثیــر آن بــر 
رابطــه ریــال و ارز جهــان شــمول دالر امریــکا بــر اســاس تئــوری

 مقــداری پــول رایــج داخلــی ریــال مــورد ســنجش قــرار گرفــت. 
نتایــج حاکــی از متوســط ارزش واقعــی دالر امریــکا معــادل 
ــال در  ــادی، 171000 ری ــال 2021 می ــال در س 104000 ری
ســال 2020 میــادی، 95700 ریــال در ســال 2019 میــادی، 
64000 ریــال در ســال 2018 میــادی و 34400 ریــال در ســال 
ــی کشــور  ــازار آزاد داخل 2017 میــادی اســت در حالی کــه در ب
ــادل  ــط مع ــور متوس ــکا به ط ــی دالر امری ــای صراف و از کانال ه
ــال در  ــادی، 129449 ری ــال 2020 می ــال در س 227098 ری
ســال 2019 میــادی، 123910 ریــال در ســال 2018 میــادی 
ــروش رســانده  ــه ف ــادی  ب ــال در ســال 2017 می و 40441 ری
شــده اســت. رابطــه معکــوس افزایــش نقدینگــی ریالــی علی رغــم 
کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی از ســال 2012، حاکــی از ضعــف 
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــوده اس ــی ب ــرل نقدینگ ــتگذار در کنت سیاس

بــروز رکــود تورمــی ریالــی شــده اســت.                                                                                                              

تذکر و سپاسگزاری
محتویــات و متــن ایــن اثــر )بــه اســتثنای محتویــات و متــن 
ماخــذ ذکــر شــده( مشــمول مالکیــت معنــوی )حــق انحصــاری 
ــن  ــوی( مولفی ــادی و معن ــرداری م نشــر، پخــش، عرضــه، بهره ب
ــال  ــتان س ــش در زمس ــر و پخ ــار نش ــک ب ــوز ی ــه مج ــت ک اس
ــود. ــان داده می ش ــران آذربایج ــام آبادگ ــه پی ــه فصلنام 1400 ب

مولفیــن مراتــب ســپاس خــود را بــه هیئــت مدیــره 
ــتان آذربایجان شــرقی،  ــی اس ــکاران عمران ــن پیمان ــرم انجم محت
کمیســیون محتــرم انتشــارات انجمــن، مدیــر مســئول و ســردبیر 

ــی دارد. ــراز م ــریه اب ــرم نش محت

اقتصادی و اجتماعی
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در شــماره قبــل نشــریه پیــام آبادگــران، بــه 
ــام  ــات نظ ــری در کلی ــزوم بازنگ ــون ل ــی همچ مباحث
ــرایط  ــور، ش ــی کش ــای عمران ــی طرح ه ــی و اجرای فن
ــی،  ــی و غیر عمران ــای عمران ــان، طرح ه ــی پیم عموم
ــال  ــم. ح ــت پرداختی ــز قیم ــه و آنالی ــاء پای ــارس به فه
و در ادامــه مطالــب یاد شــده بــه ســایر معضــات 
ــت  ــنهاداتی در جه ــور و پیش ــی کش ــای عمران طرح ه
اصــاح رویه هــای فعلــی کــه عمــا جامعــه پیمانــکاری 
ــم  ــاره خواهی ــودی کشــانده اســت، اش ــه ورطــه ناب را ب

ــود. نم

ــه  ــی ب ــای عمران ــی پروژه ه ــن مال 5- تامی
ــی ــناد داخلی-ریال ــار اس ــایش اعتب روش گش

ــل  ــور از مح ــی کش ــای عمران ــی طرح ه ــع مال ــن مناب تامی
بودجــه عمرانــی، کــه ســهم انــدک 3/5 درصــدی از بودجــه کل 
کشــور را داراســت، معضــل بزرگــی اســت کــه تاکنــون به دلیــل 
ــاد و  ــاء ایج ــی، سرمنش ــارات عمران ــع اعتب ــق به موق ــدم تحق ع
ــف در  ــام و باتکلی ــروژه نیمه تم ــزار پ ــه 86 ه ــب ب انباشــت قری
طــول ســالیان گذشــته بــوده کــه پیشــتر نیــز بــه آن اشــاره شــد. 
آن چــه مهــم اســت، تغییــر الگــوواره یــا پارادایــم مربــوط بــه 
ــد  ــور می باش ــی در کش ــای عمران ــی طرح ه ــن مال ــیوه تامی ش
ــه بعــد،  کــه بررســی قوانیــن بودجــه ســنواتی از ســال 1391 ب

ــد. ــر را ضــروری می نمای ــن ام ــه ای ــن ب ــزوم پرداخت ل

ایــن تغییــر الگــوواره می بایســت از تغییــر وابســتگی تامیــن 
ــایر  ــه س ــت ب ــروش نف ــق ف ــی از طری ــای عمران ــی طرح ه مال
ــوب در  ــی مص ــای قانون ــتفاده از ظرفیت ه ــه اس ــا منجمل روش ه
دســتورالعمل شــورای پــول و اعتبــار درخصــوص گشــایش اعتبــار 
اســناد داخلی–ریالــی بــرای پروژه هــای عمرانــی و فعــال نمــودن 
ــی در  ــارکت عمومی-خصوص ــد مش ــح و قانونمن ــزم صحی مکانی
قالــب قانونــی مجــزا و نــه در حــد تبصــره ای از بودجــه ســنواتی 

کشــور، صــورت پذیــرد.
بــا توجــه بــه این کــه علی رغــم تصریــح در مــاده 11 
ــال 1394(،  ــوب س ــی )مص ــات دولت ــن معام ــه تضمی آیین نام
ــا  ــی کارفرم ــر تعهــدات مال ــت تاخی ــون دســتورالعمل ضمان تاکن
کــه مطابــق بنــد ب مــاده 10 قانــون برگــزاری مناقصــات بایــد در 
اســناد مناقصــه و بــه تبــع آن در قــرارداد منعقــده، قیــد و تعهــد 
ــه  ــان عمــا هیچ گون ــذا کارفرمای ــاغ نگردیــده اســت ل گــردد، اب
ــی  ــدات مال ــع تعه ــای به موق ــر ایف ــی ب ــی مبن ــا تضمین ــزام ی ال
خــود در قبــال پیمانــکاران، ندارنــد. مویــد ایــن موضــوع، گــزارش 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران از علــل تاخیــر 
پروژه هــای عمرانــی در ســال های 88 لغایــت 92 می باشــد، 
ــارات  ــت اعتب ــدم کفای ــامل ع ــاری )ش ــهم اعتب ــه در آن س ک
مصــوب، عــدم تخصیــص کامــل اعتبــارات و نارســایی پرداختــی 
خزانــه( 69/3 درصــد اعــام گردیــده اســت. بدهــی دســتگاه های 
اجرایــی بــه پیمانــکاران و مشــاوران و تاخیــر در پرداخــت 
ــین آالت،  ــف ماش ــات توق ــه موجب ــن این ک ــان ضم ــرد آن کارک

لزوم بازنگری در نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
)بخش دوم(

در راستای اجرایی نمودن بند »چ« ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 

• با عنوان: » ارایه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه های اجرایی با فعاالن اقتصادی بخش های 

خصوصی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها.«

صمد صومی

رییس هیئت مدیره شرکت تبریز پی

مصطفی بهنیا

مدیرعامل شرکت فن آوران بارآب
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ــی  ــش ارزش ریال ــص و کاه ــای متخص ــکاری گســترده نیروه بی
مطالبــات معوقــه را باعــث می گــردد، ســرمایه فعــاالن اقصــادی 
ایــن حــوزه را در بازه هــای زمانــی پنــج یــا شــش ســاله بــه یــک 
ــه و  ســوم کاهــش می دهــد کــه عیــن تحمیــل شــرایط ناعادالن

تضعیــف بخــش خصوصــی اســت.
ــی  ــوان روش ــه عن ــامی ب ــه اس ــناد خزان ــان اس ــن می در ای
نامتعــارف بــرای تامیــن منابــع مالــی طرح هــای عمرانــی، 
جایگزیــن تخصیــص نقــدی اعتبــارات عمرانــی شــده اســت. ایــن 
ــکاران و  ــرای بدهی هــای مســجل شــده پیمان ــا ب اوراق کــه صرف
ــر  ــت منتش ــام می بایس ــای نیمه تم ــام پروژه ه ــتای اتم در راس
ــراف  ــار انح ــان، دچ ــذر زم ــور تدریجــی و در گ ــد، به ط می گردی
ــی طرح هــای  ــن مال ــرای تامی ــی ب ــه محل ــون ب شــده و هــم اکن

ــده اســت. ــدل گردی ــد، ب ــی جدی عمران
ــه اوراق  ــامی را ب ــه اس ــناد خزان ــت اس ــوع ماهی ــن موض ای
ــاد  ــا مف ــح ب ــرت صری ــل مغای ــه دلی ــوده و ب ــل نم ــه تبدی قرض
مــاده )28( آیین نامــه نظــام فنــی و اجرایــی کشــور، عــدم 
ــاله مجــاز  ــخ سررســید اوراق در محــدوده 3 س ــکان درج تاری ام
ــه  ــازار ثانوی ــناد مناقصــه، تشــکیل ب ــا در اس ــرای انتشــار آن ه ب
جهــت تنزیــل اوراق مذکــور، تحمیــل هزینه هــای ســربار تنزیــل 
ــکاران، عــدم  ــر پیمان ــورس( ب ــه )فراب ــازار ثانوی ــو در ب اوراق مذک
امــکان پرداخــت پیش پرداخــت در قالــب اســناد خزانــه اســامی 
و نیــز تبدیــل قراردادهــای پیمانــکاری از نقــدی بــه تعهــدی کــه 
ــد،  ــکاری می باش ــوزه پیمان ــن و بخشــنامه های ح برخــاف قوانی
مشــکات عدیــده ای را هــم بــرای فعــاالن اقتصــادی ایــن بخــش 
و هــم دســتگاه های اجرایــی، پدیــد آورده و شــرایط ناعادالنــه ای 
ــل  ــکاران تحمی ــه پیمان ــی ب ــای عمران ــای پروژه ه را در پیمان ه

نمــوده اســت. 
یقینــا اجرایــی شــدن دســتورالعمل گشــایش اعتبــار اســناد 
ــال 1394  ــه از س ــی ک ــای عمران ــرای طرح ه ــی ب داخلی–ریال
ــا  ــد تنه ــت، می توان ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بی توجه ــون م تاکن
راه نجــات پروژه هــا از بن بســت به وجــود آمــده باشــد و بــا 
بهره گیــری از منابــع مالــی بانک هــا و موسســات مالــی، تحــرک 
عظیمــی را در اجــرای پروژه هــا و احــداث زیرســاخت های مــورد 
ــی شــدن  ــردد. درخواســت اجرای ــاز توســعه کشــور، باعــث گ نی
دســتورالعمل یاد شــده در پنجــاه و دومیــن جلســه شــورای 
ــرقی  ــتان آذربایجان ش ــی اس ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفتگ
بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر همتــی، رییــس کل محتــرم وقــت 

بانــک مرکــزی، مطــرح گردیــده اســت، لیکــن تاکنــون اقدامــی 
ــر اجــرای دســتورالعمل فــوق انجــام نگرفتــه اســت.  مبنــی ب

در راســتای اجرایــی شــدن ایــن دســتورالعمل، پیشــنهادات 
ــردد : ــه می گ ــر ارای زی

1. بــه اســتناد مفــاد  بنــد )چ( مــاده 28 قانــون نظــام فنــی و 
اجرایــی کشــور، درخواســت می گــردد تــا تبصــره )1( مــاده )5( 
دســتورالعمل اعتبــار اســنادی داخلــی، مورخــه 94/9/17 شــورای 
ــه  ــده، ب ــکاران رتبه بندی ش ــوص پیمان ــار، در خص ــول و اعتب پ
نحــو مقتضــی اجرایــی گــردد تــا دســتگاه های اجرایــی بــا 
تضمیــن پرداخــت اعتبــارات طرح هــای خــود از ســوی ســازمان 
ــنادی  ــار اس ــایش اعتب ــه گش ــبت ب ــور، نس ــه کش برنامه وبودج

داخلــی در شــبکه بانکــی کشــور، اقــدام نماینــد.
2. مطابــق بنــد 8 مــاده 1 دســتورالعمل یاد شــده درخصــوص 
اعتبــار اســنادی داخلــی مــدت دار، ســازوکاری ایجــاد گــردد تــا 
ــامی  ــه اس ــناد خزان ــب اس ــه در قال ــای تخصیص یافت پرداخت ه
ــرکت های  ــه ش ــت ب ــای پرداخ ــد، به ج ــدرت خری ــظ ق ــا حف ب
پیمانــکاری، مســتقیما از ســوی دســتگاه های اجرایــی بــه بانــک 
گشــایش کننده پرداخــت گــردد و نقدینگــی الزم جهــت اجــرای 
پــروژه از طریــق بانــک مذکــور بــه ذینفــع کــه همــان پیمانــکار 
ــا دســتگاه مربوطــه می باشــد، صــورت پذیــرد. طــرف قــرارداد ب

ــنادی  ــار اس ــایش اعتب ــتفاده از گش ــای اس • مزای
داخلــی بــرای پروژه هــای عمرانــی:

ــن الزم  ــودن تضامی ــم نم ــور فراه ــک به منظ ــش بان 1. پوش
ــن  ــه تامی ــارغ از دغدغ ــا، ف ــع پروژه ه ــرای به موق ــت اج در جه

ــع مــورد نیــاز. مناب
2. تســهیل و تضمیــن ســامت تبــادل خدمــات و پرداخت هــا 

ــن متعاملین. بی
3. افزایــش درآمــد و ســپرده های نقــدی نــزد بانک هــا 

به واســطه وجــوه اعتبــارات اســنادی.
ــه  ــا ب ــاری بانک ه ــهیات اعتب ــی و تس ــت نقدینگ 4. هدای
ــرخ  ــش ن ــور کاه ــور به منظ ــدی کش ــی و تولی ــاری خدمات مج

ــادی. ــد اقتص ــش رش ــکاری و افزای بی

6- پیش پرداخت
همان گونــه کــه در مــاده 36 شــرایط عمومــی پیمــان اشــاره 
ــکار،  ــی پیمان ــه مال ــت بنی ــا به منظــور تقوی شــده اســت، کارفرم
پیمانــکار پرداخــت  بــه  به عنــوان پیش پرداخــت  را  مبلغــی 

حقوقی
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ــزان، روش پرداخــت و چگونگــی آن براســاس  ــه می ــد ک می نمای
ــوده و  ــذ ب ــاع کار، ناف ــان ارج ــی در زم ــتورالعمل های اباغ دس
ــزان و  ــان، می ــی پیم ــرایط خصوص ــاده 36 ش ــت در م می بایس

ــد. ــد نمای ــت را قی روش پرداخ
براســاس بنــد پ مــاده 6 آیین نامــه تضمیــن معامــات 
مورخــه  123402/ت50659ه  شــماره  مصوبــه  دولتــی، 
ــت از 15  ــش پرداخ ــزان پی ــران، می ــت وزی 1394/09/22 هیئ
ــد  ــوده و می بای ــان ب ــه پیم ــغ اولی ــد مبل ــا 25 درص ــد ت درص
مقــدار دقیــق آن در اســناد فرآینــد ارجــاع کار و پیمــان از ســوی 
کارفرمــا پیش بینــی و قیــد گــردد. همچنیــن چگونگــی پرداخــت 
آن کــه در ســه قســط می باشــد، در تبصــره 1 ذیــل همــان بنــد 

ــت. ــده اس ــح گردی تصری
ــزام  ــی و ال ــواد قانون ــی م ــود تمام ــم وج علیرغ
ــه  ــه ب ــت ک ــش پرداخ ــت پی ــه پرداخ ــان ب کارفرمای
ــد،  ــلیقه ای نمی باش ــاری و س ــری اختی ــت ام ــچ وق هی
ــی  ــوارد، دســتگاه های اجرای ــر م ــه در اکث متاســفانه شــاهدیم ک
حتــی درصــورت داشــتن منابــع نقــدی از پرداخــت آن اســتنکاف 
نمــوده و پیمان هــا را بــدون پیــش پرداخــت، منعقــد می نماینــد 
کــه ایــن امــر را می تــوان ضمــن تخلــف آشــکار از قوانیــن نظــام 
ــل  ــی و تحمی ــدم تراض ــق ع ــور، از مصادی ــی کش ــی و اجرای فن

ــکار دانســت. ــه پیمان ــه ب شــرایط ناعادالن
شــایان ذکــر اســت یکــی از عوامــل دخیــل در عــدم پرداخت 
ــارف  ــی، روش نامتع ــتگاه های اجرای ــوی دس ــت از س پیش پرداخ
ــرای پروژه هــای جدیــد کــه در  ــه اســامی ب انتشــار اســناد خزان
مرحلــه برگــزاری مناقصــه هســتند، نشــات می گیــرد. زیــرا ایــن 
ــر را  ــر دوش ناش ــد ب ــی جدی ــاد بده ــت ایج ــا ظرفی اوراق اساس
ــکاران  ــده پیمان ــجل ش ــای مس ــرای بدهی ه ــا ب ــد و صرف ندارن
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ــند. ل ــار می باش ــتفاده و انتش ــل اس قاب
پیش پرداخــت را نمی تــوان در زمــره بدهــی مســجل شــده قــرار 
ــر  ــکان پذی ــور ام ــق اوراق مذک ــت آن از طری ــکان پرداخ داد، ام

نمی باشــد.
ــتگاه های  ــودن دس ــف نم ــن مکل ــردد ضم ــنهاد می گ پیش
ــی  ــرایط عموم ــاده 36 ش ــاد م ــل مف ــت کام ــه رعای ــی ب اجرای
پیمــان و آیین نامــه تضمیــن معامــات دولتــی کــه طــی اســتعام 
ــه و  ــازمان برنام ــی س ــی و اجرای ــام فن ــر نظ ــده از دفت به عمل آم
بودجــه کشــور بــدان تصریــح و الــزام گردیــده اســت، قســمتی از 
ــص داده  ــدی تخصی ــورت نق ــا، به ص ــی طرح ه ــارات عمران اعتب

ــر  ــان میس ــرای کارفرمای ــت ب ــت پیش پرداخ ــا پرداخ ــود ت ش
گــردد. 

7- اصــاح بخشــنامه شــماره 100/76574 
ــتورالعمل  ــوان دس ــا عن ــه 1387/08/19 ب مورخ
ــکاران  ــوی پیمان ــت از س ــنهاد قیم ــه پیش ــوه ارای نح

ــاء ــت به ــای فهرس ــک فصله ــه تفکی ب
انطبــاق  راســتای  در  مســلما  کــه  دســتورالعمل  ایــن 
ــه  ــرای کار تهی ــا اج ــه ب ــرآورد اولی ــی و ب ــتر پیش بین هرچه بیش
و ابــاغ گردیــده، علیهــذا بــه دلیــل وجــود ایــرادات و ابهاماتــی 
در تبصره هــای 5-2 و 5-3 آن، مشــکات عدیــده ای را دامنگیــر 
پیمانــکاران نمــوده و موجــب متضــرر شــدن آنــان و ایجــاد وقفــه 

ــت.  ــده اس ــا گردی ــی پروژه ه ــد اجرای در رون
ــرات  ــل تغیی ــه دلی ــه ب ــت ک ــاراتی اس ــی، خس ــکل اصل مش
ــکار رخ  ــرای پیمان ــی ب ــم اجرای ــک آیت بیــش از 25 درصــد در ی
می دهــد. همان گونــه کــه می دانیــم تغییــرات بیــش از 25 
درصــد بــرای هــر یــک از آیتم هــای اجرایــی نســبت بــه بــرآورد 
اولیــه یــا ناشــی از اشــتباه در بــرآورد اولیــه بــوده و یــا بــه دلیــل 
اعمــال تغییــرات در حیــن اجــرای کار توســط کارفرمــا صــورت 
می پذیــرد. حــال چگونــه اســت کــه بــرای ایــن تغییــرات، 
خســارتی از ســوی پیمانــکار پرداخــت شــود کــه هیــچ نقــش و 

ــدارد؟  ــاد آن ن مســولیتی در ایج
ــه  ــه ب ــرایط ناعادالن ــده ش ــه تحمیل کنن ــوع ک ــن موض ای
پیمانــکاران طرح هــای عمرانــی اســت، در جلســه شــورای 
ــرقی  ــتان آذربایجان ش ــی اس ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفتگ
ــون احــکام دایمــی برنامه هــای  و کارگــروه کمیتــه مــاده 12 قان
توســعه کشــور بــا پیشــنهادات مشــروحه ذیــل، مطــرح و تاکنــون 

ــده اســت.  ــه ای حاصــل نگردی نتیج
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1. تبصره بند 5-2 حذف گردد.
ــف از  ــه افزایــش مقــدار هــر ردی ــوط ب ــغ مرب ــزان مبل 2. می
ــی کــه  ــع جدول ــه پیمــان تاب ــر منضــم ب فهرســت بهــاء و مقادی

ــد. ــردد، باش ــنهاد می گ پیش
ــتگاه های  ــه دس ــوی ک ــد 5-3 به نح ــره بن ــاح تبص 3. اص
اجرایــی مجــاز بــه اســتفاده از آیتم هــای فهــارس بهــاء بــا 
مقادیــر انجــام کار صفــر در بــرآورد اولیــه نبــوده و یــا درصــورت 
اســتفاده از ایــن روش، آیتم هــای مذکــور مشــمول بنــد ج 
ــن  ــوع روش تعیی ــا موض ــان )ب ــی پیم ــرایط عموم ــاده 29 ش م

قیمت هــای جدیــد( گردنــد.

ــخیص  ــدی و تش ــه طبقه بن ــاح آیین نام 8- اص
صاحیــت پیمانــکاران 

علی رغــم این کــه خدمــات فنــی و مهندســی و به ویــژه 
ــه عنــوان صنعتــی برخــوردار از ظرفیت هــای  صنعــت احــداث، ب
ــص  ــد ناخال ــش تولی ــعه یافتگی و افزای ــت توس ــترده در جه گس
ــوده و جــزو 10 پیشــرانه اقتصــادی کشــور قلمــداد می گــردد،  ب
ــده  ــیه ران ــه حاش ــاوری، ب ــال ناب ــت در کم ــن صنع ــفانه ای متاس
شــده و ظاهــراً وجــود درآمدهــای نفتــی، دولتمــردان را نســبت 

ــرده اســت. ــاء ک ــت بی اعتن ــن صنع ــت از ای ــه حمای ب
عــدم رشــد و توســعه مطلــوب شــرکت های پیمانــکاری 
مطابــق بــا قواعــد بین المللــی ، عــدم اطمینــان بخــش خصوصــی 
ــی و  ــز متول ــاد متمرک ــک نه ــود ی ــت، نب ــدات دول ــای تعه از ایف
بــاال بــودن ریســک های اقتصــادی در کشــور را می تــوان از 

ــوزه برشــمرد. ــن ح ــاالن اقتصــادی ای ــش روی فع ــع پی موان
ــگ  ــزارش رســمی ENR  از رنکین ــه گ ــی ب ــا نگاه ــال ب ح
برتریــن پیمانــکاران بین المللــی در بازارهــای جهانــی، متاســفانه 
ــی، در  ــد ایران ــرکت های توانمن ــک از ش ــچ ی ــور هی ــاهد حض ش
ایــن لیســت کــه در ســال 2018 میــادی منتشــر شــده اســت، 
تمامــی  علی رغــم  ترکیــه  کشــور  درصورتی کــه  نیســتیم. 
محدودیت هــا و رکــود عمومــی بــازار ســاخت و ســاز در جهــان، 
توانســته اســت در آن ســال از میــان 250 شــرکت بــزرگ 
پیمانــکاری، بــه رتبــه دوم ) بــا در اختیــار گرفتــن 4/6 درصــد از 
ســهم بــازار جهانــی( دســت یابنــد. ایــن کشــور نــه تنهــا توانســت 
بــا 44 شــرکت پیمانــکاری خــود در میــان کشــورهای مختلــف، 
ــه  ــه ب ــد بلک ــاز برس ــوزه ساخت و س ــان در ح ــام دوم جه ــه مق ب
ــح دنیــا نیــز معرفــی گردیــد.  عنــوان دومیــن صادرکننــده مصال

ــرکت  ــزار ش ــه 25 ه ــب ب ــور قری ــه حض ــه ب ــا توج ــذا ب ل
پیمانــکاری در ســطح کشــور، کــه حتــی امــکان رقابــت در 
مهیــا  برایشــان  همســایه  کشــورهای  عمرانــی  پروژه هــای 
آموزش هــای  توســعه  بــا  تــا  اســت  ضــروری  نمی باشــد، 
حرفــه ای و بازنگــری اساســی در نحــوه طبقه بنــدی شــرکت های 
ــن  ــیابی ای ــای ارزش ــاختاری در روش ه ــاح س ــکاری و اص پیمان
ضعــف  برطرف نمــودن  و  توانمند ســازی  جهــت  شــرکت ها 
دانــش و مهــارت حرفــه ای مدیریــت پــروژه هــم در کارفرمایــان و 

ــت. ــر برداش ــای موث ــاوران، گام ه ــکاران و مش ــم پیمان ه
مذکــور  آیین نامــه  می گــردد  پیشــنهاد  منظــور  بدیــن 
ــت  ــدی و تشــخیص صاحی ــا طبقه بن ــردد ت به نحــوی اصــاح گ
ــه،  ــه حرف ــامل ورود ب ــزا ش ــش مج ــه بخ ــکاران، در س پیمان
تمدیــد و ارتقــاء پایــه صــورت پذیرفتــه و هرکــدام از 
ــود  ــات موج ــا واقعی ــق ب ــزا، منطب ــرایطی مج ــا دارای ش بخش ه
ــه حقــوق مکتســبه  ــر پایــه حفــظ شــان و اعتبــار، احتــرام ب و ب
ــی،  ــی، مدیریت ــای تخصص ــتمر دوره ه ــوزش مس ــرکت ها، آم ش

ــند.   ــن باش ــای نوی ــن آوری ه ــج ف ــی و تروی ــی و حقوق مال
• برخــی از کلیــات پیشــنهاد بــه شــرح ذیــل می باشــد کــه 
در صــورت موافقــت مراجــع تصمیم گیــر آمادگــی ارایــه جزییــات 

ــد: ــا می باش مهی
1. ورود بــه حرفــه: بــه دلیــل اهمیــت موضــوع و در راســتای 
ــی و تخصصــی مهندســان کشــور  ــوان فن ــت از ت ــظ و حمای حف
بــرای ورود بــه حرفــه، عواملــی همچــون ســابقه افــراد بــا مــدرک 
تحصیلــی مرتبــط، داشــتن ســاختار تشــکیاتی و گذرانــدن 
دوره هــای آموزشــی تخصصــی و به ویــژه حقوقــی، مالــی و 
ــک  ــا از ریس ــد ت ــوردار باش ــژه ای برخ ــت وی ــی از اهمی مدیریت
ــته  ــازار کار، کاس ــه ب ــدو ورود ب ــرکت ها در ب ــن ش ــت ای شکس

شــود.
در  ثبــات  همچــون  شــرایطی  پایــه،  تمدیــد  بــرای   .2
هیئت مدیــره، حفــظ ســاختار و شــاکله شــرکت و نداشــتن 
هرگونــه محکومیــت یــا محرومیــت موثــر در پیمانــکاری، اســاس 
ــوق  ــه حق ــرام ب ــور احت ــه منظ ــه ب ــن مرحل ــرد و در ای ــرار گی ق
مکتســبه آنــان، از ارزیابــی مجــدد جهــت کســب امتیــازات الزم، 

ــود.  ــز ش پرهی
به خصــوص منظــور نمــودن ســوابق صرفــا 15 ســال گذشــته 
ــت  ــه صاحی ــد گواهینام ــان تمدی ــاز در زم ــرای محاســبه امتی ب
ــر  ــا اکث ــده ت ــث گردی ــه باع ــت ک ــی اس ــکاری، موضوع پیمان

حقوقی
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امتیــازات الزم  از کســب  باســابقه،  پیمانــکاری  شــرکت های 
ــن  ــه ای ــد ک ــزل یابن ــر تن ــای پایین ت ــه پایه ه ــده و ب محــروم ش
امــر بــه عاملــی بــرای ســرخوردگی و ســلب اعتبــار کســب شــده 

ــده اســت. ــدل گردی ــان ب آن
ــه مــواردی اســت کــه شــاخص هایی  ــه از جمل ــاء پای 3. ارتق
ــه کســب شــده براســاس ســوابق کاری گذشــته  همچــون تجرب
ــین آالت،  ــا، ماش ــی(، دارایی ه ــت زمان ــال محدودی ــدون اعم )ب
تــوان تجهیزاتــی، گذرانــدن دوره هــای آموزشــی ارتقــا و آگاهــی 
از فن آوری هــای نویــن، از اهمیــت بســزایی برخــوردار می باشــد.

9- برگزاری مناقصات  طرح های عمرانی
همان گونــه کــه واقفیــم، پروژه هــای عمرانــی کشــور در 
ــه  ــد ک ــابقه ای گردیده ان ــود بی س ــار رک ــته دچ ــال های گذش س
ــه  ــی و ب ــای وســیع بین الملل ــی همچــون تحریم ه ــده عوامل زایی
تبــع آن کاهــش درآمدهــای نفتــی بــه عنــوان منبــع تامیــن مالی 
ــود  ــکات موج ــن مش ــن بی ــد. در ای ــی می باش ــای عمران طرح ه
ــر  ــد ب ــور مزی ــای مذک ــات طرح ه ــزاری مناقص ــاختار برگ در س
ــکاری در  ــا شــرکت های پیمان ــده ت ــده و موجــب گردی ــت ش عل
ــکان  ــودن ام ــا نب ــن مهی ــده و ضم ــار ش ــی گرفت ــه باتکلیف تل
ــز از  ــود نی ــات خ ــول مطالب ــد، در وص ــای جدی ــرای پروژه ه اج
ــد. اهــم  ــده ای گردن ــی دچــار مشــکات عدی دســتگاه های اجرای
مشــکات و تبعیضاتــی کــه در مراحــل انتخــاب عوامــل اجرایــی 
ــر  ــش زی ــوان در 3 بخ ــد را می ت ــی رخ می ده ــای عمران طرح ه

خاصــه نمــود:  

1( ارزیابی کیفی پیمانکاران
ــن  ــواد 17 ، 18 و 19 آیی ــدرج در م ــاد من ــا مف ــق ب مطاب
ــات  ــزاری مناقص ــون برگ ــاده 12 قان ــد )ج( م ــی بن ــه اجرای نام

مصــوب 1385/07/05، در خصــوص ارزیابــی کیفــی پیمانــکاران، 
اطاعــات مربــوط بــه حداکثــر 5 ســال گذشــته، مــاک ارزیابــی 
ــاز معیارهــای  ــرای کســب امتی ــی ب از ســوی دســتگاه های اجرای
ــی و  ــای قبل ــابقه در کاره ــن س ــه کاری، حس ــه تجرب ــوط ب مرب
ــرار گرفتــه شــده  ــکاران ق ــی کیفــی پیمان ــی، در ارزیاب ــوان مال ت

اســت.
ــث  ــکاران باع ــی پیمان ــی کیف ــاله در ارزیاب ــت 5 س محدودی
شــده اســت تــا بــا توجــه بــه رکــودی کــه پیش تــر بــه آن اشــاره 
ــه کــه ســوابق درخشــانی را در  ــا تجرب ــکاران ب شــد، اکثــر پیمان
کارنامــه خــود دارنــد، موفــق بــه کســب امتیــازات الزم نشــده و 

در یــک شــرایط ناعادالنــه از گردونــه رقابــت حــذف گردنــد.
ــری  ــی و جلوگی ــاد تراض ــور ایج ــردد به منظ ــنهاد می گ پیش
ــت  ــت احــداث، محدودی ــاالن حــوزه صنع ــوق فع ــع حق از تضعی
ــردد  ــذف گ ــکاران ح ــی پیمان ــی کیف ــزم ارزیاب ــور، از مکانی مذک
ــورت  ــکاری به ص ــرکت های پیمان ــور ش ــرای حض ــرایط ب ــا ش ت

ــه مهیــا شــود. عادالن

ــه  ــته ب ــات وابس ــرکتها و موسس ــور ش حض  )2
ــت دول

مطابــق بــا مــاده22 قانون بهبــود مســتمر محیط کســب و کار، 
کلیــه دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد در انتخــاب طــرف قــرارداد 
در معامــات خــود از جملــه پیمانکاری هــا و امثــال آن هــا، 
ــی و  ــم از دولت ــی اع ــش عموم ــی بخ ــخاص حقوق ــه اش چنان چ
غیردولتــی و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بخش هــای تعاونــی و 
خصوصــی، از لحــاظ ضوابــط عمومــی انتخــاب طــرف قــرارداد در 
ــی بخش هــای  ــر باشــند، اشــخاص حقیقــی و حقوق شــرایط براب

تعاونــی و خصوصــی را در اولویــت قــرار دهنــد.
اخیــرا طــی مصوبــه مورخــه 1399/03/31 هیئــت وزیــران، 
تبصــره 1 بنــد ت مــاده 3 آیین نامــه اجرایــی بنــد الــف مــاده 26 
ــه  ــزاری مناقصــات، اصــاح و شــرکت های وابســته ب ــون برگ قان
دســتگاه های اجرایــی، نهادهــای نظامــی و انتظامــی، تعاونی هــای 
کارکنــان یــا صندوق هــای بازنشســتگی و شــرکت های زیــر 
ــا مشــاور  ــده ی ــکار، تامین کنن ــوان پیمان ــه عن ــا ب ــه آن ه مجموع
مجــاز بــه شــرکت در مناقصــات محــدود، نیســتند کــه ایــن 
ــه و  ــفاف، عادالن ــای ش ــاد فض ــدف ایج ــا ه ــت ب ــر می بایس ام
ــازی و  ــران، ظرفیت س ــی مناقصه گ ــرای تمام ــان ب ــرایط یکس ش
ــکاران بخــش خصوصــی و ایجــاد فضــای  توانمنــد نمــودن پیمان
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رقابتــی، در کلیــه روش هــای ارجــاع کار و نیــز مناقصــات آزاد، 
رعایــت گــردد.

ــامانه  ــق س ــات از طری ــزاری مناقص برگ  )3
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( تــدارکات 

ــتاد«  ــان »س ــا هم ــت ی ــک دول ــدارکات الکترونی ــامانه ت س
ــی،  ــون اساس ــل 138 قان ــه اص ــتناد ب ــا اس ــال 1388 و ب از س
مطــرح و در تاریــخ 1390/02/20، توســط وزیــران محتــرم 
عضــو کارگــروه تجــارت الکترونیکــی، آیین نامــه فعالیــت ســامانه 
مذکــور  بــه تصویــب رســید. پــس از گذشــت قریــب بــه 6 ســال 
ــال  ــاه س ــن م ــور، در فروردی ــه مذک ــب آیین نام ــان تصوی از زم
1396 الزامــات قانونــی ســتاد در مــاده 9 برنامــه ششــم توســعه 
ــاغ و  ــاظ و اب ــور، لح ــعه کش ــی توس ــکام دایم ــاده 50 اح و م
16145/ت  شــماره  تصویب نامــه  طــی   96/2/16 تاریــخ  از 
53525هـــ هیــات محتــرم وزیــران، کلیــه دســتگاه های اجرایــی 
موضــوع بنــد ب مــاده 1 قانــون برگــزاری مناقصــات، در راســتای 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی، ایجــاد شــفافیت 
مالــی، مبــارزه بــا فســاد، برقــراری محیــط رقابت پذیــر 
ــه  ــا کلی ــد ت ــف گردیدن ــادی، مکل ــت اقتص ــالم و عدال س
معامــات خــود را اعــم از خریــد، مناقصــه و مزایــده کــه بــاالی 
10% ســقف معامــات کوچــک می باشــند، در ســامانه ســتاد بــه 
انجــام برســانند. علی رغــم راه انــدازی ســامانه مذکــور، متاســفانه 
ــم  ــکار و مشــاور بودی ــرای شــرکت های پیمان شــاهد معضاتــی ب

ــردد:  ــاره می گ ــر اش ــه شــرح زی ــا ب ــه برخــی از آنه ــه ب ک
- طبــق بنــد الــف مــاده 1 آیین نامــه فعالیــت ســامانه 
ــه از  ــام معامل ــه و انج ــل مناقص ــه مراح ــت کلی ــتاد، می بایس س
ــتر وب و  ــه، در بس ــت وج ــا پرداخ ــد ت ــت خری ــه درخواس مرحل
ــرد. شــایان ذکــر اســت ایــن  ــه صــورت اینترنتــی صــورت پذی ب
ــی پروژه هــای  ــن مال ــده بلکــه تامی ــا محقــق نگردی ــه تنه ــر ن ام
عمرانــی از نقــدی بــه اســناد خزانــه اســامی تغییــر هویــت داده 

اســت. 
- بــا توجــه بــه اینکــه اداره کننــده ســامانه ســتاد، موسســه 
غیردولتــی و یــا بــه عبارتــی بخــش خصوصــی بــوده و براســاس 
بخشــنامه شــماره 370/95/37950 مورخــه 1395/09/20 وزارت 
ــر  ــغ ه ــا 0/5 درصــد مبل ــی ت ــدن و تجــارت، مبالغ ــت، مع صنع
معاملــه بــه عنــوان کارمــزد ســامانه ســتاد و در قالــب تعرفــه بــه 
ــده مناقصــه، پرداخــت  ــی از ســوی برن همــان موسســه غیردولت

ــای  ــوای قیمت ه ــدن محت ــه مان ــان از محرمان ــردد، اطمین می گ
ــه ای  ــه در هال ــای مناقص ــای پاکت ه ــنهادی و رمز نگاری ه پیش
ــر  ــک ام ــاد ی ــارزه فس ــم مب ــراردارد. معتقدی ــام ق از ابه
حاکمیتــی اســت و قابــل واگــذاری بــه بخــش خصوصــی 

نمی باشــد.
- در فرآینــد ارزیابــی کیفــی بــرای برگــزاری مناقصــه عمومی 
، پــس از انجــام ارزیابــی کیفــی و ارســال نتایــج بــه پیمانــکاران، 
لیســت شــرکت های ارزیابــی شــده بــرای تمــام شــرکت کنندگان 
ــه  ــی در ارای ــال تبان ــر احتم ــن ام ــه ای ــت ک ــاهده اس ــل مش قاب

ــد . ــش می ده ــت را افزای قیم
ــتاد(  ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــکات س مش
ــتان  ــوی اس ــورای گفتگ در صحــن ســی و هشــتمین جلســه ش
آذربایجان شــرقی )مــورخ 96/11/28 ( مطــرح گردیــد و هــم 
ــکام  ــون اح ــاده 12 قان ــه م ــتور کار کمیت ــز در دس ــون نی اکن
ــم پیشــنهادات  ــراردارد. اه ــای توســعه کشــور ق دایمــی برنامه ه

ــردد: ــه می گ ــر ارای ــرح زی ــه ش ــی ب اصاح
1- بــا توجــه بــه اینکــه الزامــات مقــرر در بندهــای 2 تــا 10 
تصویب نامــه شــماره 16145/ت53525هـــ مــورخ 1396/02/16 
و زیرســاخت های مذکــور در ایــن تصویب نامــه بــه صــورت 
کامــل محقــق نشــده پیشــنهاد می شــود تــا تحقــق کامــل ایــن 
ــه برگــزاری مناقصــات از طریــق ســامانه ســتاد  ــزام ب بندهــا ، ال
برداشــته شـــده و تــا تحقــق کامــل الزامــات تصـــویب نامه و اباغ 
آن، معامــات دســـتگاه های دولتــی بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات 

مالــی محاســباتی انجــام شــود.
وصــول  محاســبات،  قانــون   37 مــاده  اســتناد  بــه   -2
ــا  ــذا ب ــد ل ــون می باشــ ــازه قان ــه اج ــوط ب ــد من ــوع درآم ــر ن ه
ــون مذکــور اجــازه وصــــول کارمــزد از  ــه اینکــه در قان توجــه ب
ــده  ــادر نش ــتاد ص ــامانه س ــات س ــرکت کنندگان در معام شــ
ــذ  ــودن اخ ــی ب ــل غیرقانون ــه دلی ــود ب ــنهاد می ش ــت، پیش اس
ــود،  ــال می ش ــتاد اعم ــنامه مرکزس ــاس بخش ــه براس ــزد ک کارم

ــود. ــو ش ــزد لغ ــذ کارم اخ
3- بــا توجــه بــه اینکــه مبــارزه بــا فســــاد و برقــراری محیط 
ــه  ــذاری ب ــل واگ ــد و قاب ــی می باشــ ــری حاکمیت ــر ام رقابت پذی
بخــش خصوصــی نیســت لــذا پیشــنهاد می شــود مدیریــت 
ســامانه ســتاد، در اختیــار دولــت و تحــت نظــارت برخــط 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــای نظارت نهاده

حقوقی
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ــش  ــورها نق ــادی کش ــد اقتص ــه در رش ــی ک ــل مهم از عوام
بخــش  ســرمایه گذاری  میــزان  می کنــد،  ایفــا  قابل توجهــی 
غیردولتــی در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی اســت. جــذب 
ســرمایه بخــش خصوصــی در حــوزه ساخت و ســاز عمرانــی 
نیــز کــه بــه عنــوان یکــی از بخش هــای مهــم اقتصــادی 
ــد.  ــا می کن ــه ایف ــن زمین ــی در ای ــش مهم ــی رود، نق ــمار م به ش
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش عــاوه بــر ایجــاد زیرســاخت های 
بخش هــا،  دیگــر  در  اقتصــادی  رونــق  تســهیل  بــرای  الزم 
ــح  ــد مصال ــوزه تولی ــر در ح ــی موث ــوان محرک ــه عن ــد ب می توان

ــد.  ــمار آی ــز به ش ــاختمانی نی س
ــی در  ــش خصوص ــوان بخ ــدی از ت ــت بهره من ــکی نیس ش
رابطــه بــا تامیــن مالــی، ســاخت، بهره بــرداری و مدیریــت 
پروژه هــای عمرانــی ضمــن شــتاب بخشــیدن بــه فرآینــد 
ــدن  ــک ش ــدی و کوچ ــش تص ــزایی در کاه ــر بس ــعه، تاثی توس
ــش بهــره وری خواهــد داشــت.  ــا و افزای ــت، کاهــش هزینه ه دول
ــه و  ــا تهی ــده ب ــاش ش ــور، ت ــر در کش ــال های اخی در س
تدویــن قوانیــن و ضوابــط الزم، رویکــرد جدیدی در نحوه ســاخت 
و بهره بــرداری از پروژه هــای عمرانــی کــه عمدتــاً توســط دولــت 
انجــام می گیــرد به وجــود آیــد و از تــوان بخــش خصوصــی 
به رغــم  عمــل  در  امــا  شــود.  بهره گیــری  زمینــه  ایــن  در 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــق چندان ــه توفی ــای صورت گرفت تاش ه
حاصــل نشــده اســت. صرف نظــر از وضعیــت اقتصــادی کشــور و 
ــری  ــدد دیگ ــل متع ــرمایه گذاری ها، دالی ــزان س ــر آن در می تاثی
در عــدم توفیــق در ایــن امــر نقــش دارنــد و یکــی از مهمتریــن 
ایــن دالیــل شــکل گیری ســاختار مبتنــی بــر نظــام ســه عاملــی 
ــی،  ــای حقوق ــکیل چارچوب ه ــاور-پیمانکار( و تش )کارفرما-مش
ــول  ــیوه در ط ــن ش ــر ای ــی ب ــط مبتن ــررات و ضواب ــن، مق قوانی

ــاره  ــر یک ب ــن رو تغیی ــت. از ای ــته اس ــادی گذش ــای متم دهه ه
ــر  ــی ب ــاختاری مبتن ــاد س ــور و ایج ــی کش ــی و اجرای ــام فن نظ
مشــارکت بخــش خصوصــی در پدیــده آوری و اجــرای طرح هــای 
عمرانــی امــری اســت کــه بــه ســادگی میســر نبــوده و نیــاز بــه 
ــی  ــراری تعامل ــطح کان و برق ــژه در س ــا به وی ــر نگرش ه تغیی

ــا بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه دارد. ســازنده ب
متاســفانه در طــول ســال های گذشــته دولــت و بخــش 
خصوصــی در مســیر مشــارکت قــرار نگرفته انــد و تجربــه چندانــی 
ــرای  ــت ب ــی اس ــدارد. بدیه ــود ن ــور وج ــه در کش ــن زمین در ای
ــات الزم  ــترها و مقدم ــت بس ــروری اس ــرد ض ــن رویک ــر ای تغیی
ــگ  ــش پر رن ــی دادن نق ــیر واقع ــور در مس ــده و کش ــم ش فراه
بــه بخــش خصوصــی و بهره منــدی از تــوان ایــن بخــش در امــر 
ــه  ــرد. گرچ ــرار گی ــی ق ــای عمران ــرای پروژه ه ــارکت در اج مش
مســیری دشــوار پیــش روســت امــا ناگزیــر از قــدم گذاشــتن در 
ــردن  ــه ک ــن راه و حــل تدریجــی مشــکات موجــود و نهادین ای

ایــن امــر مهــم نیســت. 
ــاندن  ــر رس ــه صف ــی ب ــارکت عمومی–خصوص ــدف از مش ه
ــه  ــف ب ــت موظ ــال دول ــر ح ــت، در ه ــت نیس ــای دول هزینه ه
تامیــن و ارایــه خدمــات عمومــی بــه جامعــه اســت. بدیهــی اســت 
براســاس اولویت هــا و اســتانداردهای کمــی و کیفــی خدمــات و 
نیــز میــزان منابــع مالــی در اختیــار، دولــت وظیفــه ارایــه خدمات 
عمومــی بــه آحــاد جامعــه در نقــاط مختلــف کشــور را بــر عهــده 
دارد. ایــن خدمــات عمدتــاً در قالــب اجــرای پروژه هــای عمرانــی 
ــوع  ــه دو ن ــوان ب ــی را می ت ــای عمران ــد. پروژه ه ــق می یاب تحق
ــای  ــود. پروژه ه ــردان تقســیم بندی نم ــر خودگ ــردان و غی خودگ
ــه ای  ــات هزین ــه خدم ــرداری و ارای ــول بهره ب ــردان در ط خودگ
بــه دولــت تحمیــل نمی کننــد چه بســا عایداتــی نیــز بــه همــراه 

بررسی فرآیند واگذاری پروژه های عمرانی در قالب مشارکت 
عمومی–خصوصی )PPP( در کشور

ناظم یونسی

رییس امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی
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داشــته باشــند. در حالی کــه پروژه هــای غیرخودگــردان نیــاز بــه 
حمایــت مالــی دولــت داشــته و دولــت در طــول دوره بهره برداری 
ــود. در  ــد ب ــوط خواه ــای مرب ــل هزینه ه ــات متقاب ــه خدم و ارای
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــور می ت ــای مذک ــواع پروژه ه ــک از ان ــر ی ه
ــش  ــی و کاه ــی از صرفه جوی ــارکت عمومی–خصوص ــوی مش الگ
ــت  ــره وری حاصــل از مدیری ــش به ــه ناشــی از افزای ــا ک هزینه ه
ــاخت و  ــی، س ــل طراح ــک از مراح ــر ی ــی در ه ــش خصوص بخ

ــود جســت. ــرداری اســت س بهره ب
ــه وضعیــت مالکیــت و نحــوه تقســیم مســئولیت ها  بســته ب
ــارکت  ــای مش ــی از الگوه ــف متنوع ــوان از طی ــک ها می ت و ریس
عمومی–خصوصــی بهــره بــرد. از دادن نقــش پر رنــگ بــه دولــت 

گرفتــه تــا الگــوی کامــا خصوصــی )فــروش پــروژه(.

مشــارکت                              فرآینــد  راه  ســر  موانــع 
 : صــی خصو - می عمو

شــواهد حاکــم از عــدم توفیــق مطلــوب در امــر واگــذاری و 
جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی در زمینــه اجــرای طرح هــای 
عمرانــی اســت. علــل و عوامــل تعــددی می تواننــد در ایــن امــر 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــر را ب ــل موث ــماری از عوام ــند. ش ــل باش دخی

ــرد:  ــام ب ــوان ن می ت
1( بــه  رغــم تعــدد قوانیــن و مقــررات پراکنــده تدویــن شــده 
ــه  ــا صــورت گرفت ــذاری پروژه ه ــر واگ ــد ب ــور تاکی ــه منظ ــه ب ک

فرآینــد واگــذاری دارای مســیری پیچیــده و طوالنــی اســت. 
ــه دلیــل  2( عــدم وجــود انگیــزه کافــی بخــش خصوصــی ب

نابســامانی های اقتصــادی، عــدم ثبــات در تصمیم گیری هــا 
ــل  ــه دالی ــی ب ــران میان ــی مدی ــزه کاف ــدم وجــود انگی 3( ع
ــدرت  ــش ق ــارات، کاه ــش اختی ــور کاه ــه تص ــون از جمل گوناگ

ــی ــای نظارت ــا نهاده ــی ب ــور، رویاروی مان
4( عــدم وجــود متــن قــرارداد و شــرح خدمــات تیــپ بــرای 
هــر یــک از اشــکال مختلــف مشــارکت عمومی–خصوصــی 
کــه در برگیرنــده چارچوب هــای الگــوی مالــی و روش هــای 
ــز چارچوب هــای  ــل و انتقــال و نی ــرداری، نگهــداری، تحوی بهره ب
نظارتــی و تضامیــن طرفیــن باشــد. همچنیــن عــدم وجــود تــوان 
ــرای  ــی ب ــتگاه های اجرای ــزه الزم در دس ــا انگی ــی و ی کارشناس

ــی.  ــن شــرح خدمات ــن چنی ــه و تدوی تهی
ــزرگ و کوچــک  ــرای پروژه هــای ب ــه نســخه واحــد ب 5( ارای
ــررات.  ــن و مق ــن قوانی ــه و تدوی ــا در تهی ــک آن ه ــدم تفکی و ع
ــای  ــک از قالب ه ــای کوچ ــرای پروژه ه ــوان ب ــه می ت )در حالی ک
ســاده و فرآیندهــای ســهل تری بــرای پیــش بــردن امــور 

ــره چیســت(.  ــذاری به واگ
6( نبــود ظرفیت هــای کافــی در جهــت تعریــف مشــوق ها و 

ــرمایه گذاری ــای س ــا در طرح ه معافیت ه
7( عــدم وجــود چارچوب هــای مطمئــن حقوقــی و قــراردادی 

بــرای حفــظ حقــوق طرفیــن )ســرمایه پذیــر و ســرمایه گذار(
ــودن دانــش و مهــارت هــر دو بخــش عمومــی  8( ناکافــی ب
و بخــش خصوصــی در رابطــه بــا نظــام اجرایــی مشــارکت 

عمومی–خصوصــی 
ــدات  ــای تعه ــه ایف ــی ب ــش خصوص ــان بخ ــدم اطمین 9( ع

ــی  ــش خصوص بخ
ــار حقوقــی  ــران دســتگاه های اجرایــی از آث 10( واهمــه مدی
مترتــب بــر واگــذاری پــروژه و واهمــه از عواقــب ناشــی از 

ــذاری واگ
ــع  ــک از موان ــر ی ــع ه ــرای رف ــه شــد ب ــه گفت همان طــور ک
ــه در  ــه و قضایی ــه، مقنن ــوه مجری ــه ق ــر س ــت ه ــاال الزم اس ب
ــر و  ــا یکدیگ ــل ب ــی و تعام ــا مشــارکت، هماهنگ ســطح کان، ب
ــی و  ــش خصوص ــای بخ ــرات و دیدگاه ه ــدی از نظ ــز بهره من نی
ــوق دو طــرف مشــارکت،  ــا حفــظ حق ــه ب ــا رویکــردی منصفان ب
ــات مهمــی  ــه اقدام ــد. از جمل ــای جــدی و اساســی بردارن گام ه
ــمارکت  ــه ش ــم الیح ــه، تقدی ــام گرفت ــه انج ــن رابط ــه در ای ک
عمومی–خصوصــی از ســوی دولــت بــه مجلــس شــورای اســامی 
اســت. گرچــه الیحــه مذکــور فــارغ از ایــراد نبــوده و قابــل نقــد 
اســت امــا می توانــد گامــی مهــم و تاثیرگــذار بــرای شــروع دوره 
ــب  ــی در قال ــای عمران ــا و پروژه ه ــدآوری طرح ه ــد از پدی جدی

ــد. ــمار آی ــور به ش ــی در کش ــارکت عمومی– خصوص مش

حقوقی
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پیشگفتار
انتشــار اخبــار ســرگونی یــک جرثقیــل برجــی و چنــد 
ــبکه های  ــهری در ش ــای ش ــر در محیط ه ــی دیگ ــه کارگاه حادث
اجتماعــی، بــار دیگــر اهمیــت بنیــادی مســاله ایمنــی در 
کارگاه هــای ســاختمانی را مطــرح ســاخت. بــرای یــادآوری 
ــه از  ــماره، دو مقال ــن ش ــی، در ای ــایل ایمن ــت مس ــدد اهمی مج
ــا اجــازه ایشــان منتشــر  ــای مهنــدس حســن ســلطانعلی را ب آق

 . می کنیــم
آقــای مهنــدس حســن ســلطانعلی، مهنــدس عمــران، از بــدو 
ــیار  ــه ای بس ــت حرف ــی و بهداش ــه ایمن ــی در زمین فارغ التحصیل
ــت  ــی و بهداش ــف ایمن ــای مختل ــو کمیته ه ــد. عض ــال بوده ان فع
ــازمان های  ــن س ــکاری بی ــای هم ــم نامه ه ــی تفاه کار، در طراح
مختلــف اجرایــی در راســتای پیشــبرد اهــداف ایمنــی، مشــارکت 
داشــته و در دوره هــای ایمنــی ســاختمان در مراکــز تحقیقاتــی، 
پژوهشــی و اجرایــی تدریــس کرده انــد. مقــاالت و تالیفــات 

معتبــری در زمینــه ایمنــی دارنــد، از جملــه: 
ــوص  ــی HSE، مخص ــوک( تخصص ــتار )هندب ــن دس - اولی

ــران ــان عم مهندس
کارگاه هــای  ریســک  مدیریــت  ارزیابــی  راهنمــای   -

ی  شــهر ز خت و سا سا
- دستیار مدیران پروژه، خانه عمران

در  ایمنــی  نقشــه های  و   HSE-plan راهنمــای   -
ســاختمانی کارگاه هــای 

ــاختمان  ــران س ــژه کارگ ــی وی ــوزش ایمن ــای آم - کتاب ه
ــد ــت جل ــری( در بیس ــای تصوی )راهنم

ــی  ــوزه ایمن ــه در ح ــد ک ــار می دارن ــد اظه ــه تاکی ــان ب ایش
و بهداشــت کار ساخت و ســازهای شــهری، دســتگاه های زیــر 

ــل هســتند:  دخی
1- وزرات راه و شهرسازی

2- سازمان های نظام مهندسی ساختمانی استان ها
3- خدمات کشور و شهرداری ها 

4- وزارت کار به ویژه بازرسی کار
5- سازمان ملی استاندارد

6- وزارت بهداشت به ویژه مرکز سامت محیط و کار
7- سازمان حفاظ محیط زیست

ایــن دســتگاه ها تــا االن نتوانســته اند یــک کمیتــه یــا 
ــت و  ــی، بهداش ــایل ایمن ــل مس ــرای ح ــازمانی ب ــورای فراس ش
محیــط زیســت کارگاه هــای شــهری ایجــاد کننــد. حتــی برخــی 
از آن هــا، ماننــد محیــط زیســت، کارشــناس متخصــص در 
ــر  ــم دقیق  ت ــر بخواهی ــه اگ ــد. البت ــم ندارن ــاختمان ه ــه س زمین
ــوق  ــب ف ــه ترکی ــد ب ــم بای ــت را ه ــم، وزارت صم ــت کنی صحب
ــدان  ــی از معضــات جــدی HSE، فق ــم، چــون یک ــه کنی اضاف
ــت  ــت. الزم اس ــتاندارد اس ــی اس ــی و دسترس ــزات حفاظت تجهی
سیاســت های تشــویقی بــرای تولیــد اقــام ضــروری HSE نظیــر 

ــود.  ــه ش ــن و... درنظرگرفت ــت های نوی داربس

ایمنی تاور کرین ها؛ مشکات و موانع، راه کارها و راه حل ها
جواد فرید

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی بهراد پردیس

حسن سلطانعلی

کارشناس مهندسی عمران -  عمران                  

رییس کمیسیون فنی تدوین 5 استاندارد تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع          

رییس کمیسیون فنی تدوین 6 استاندارد تجهیزات حفاظتی

مترجم استاندارد ایمنی تاورکرین انجمن مهندسان مکانیک آمریکا                      
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ــای  ــی جرثقیل ه ــورد ایمن ــلطانعلی در م ــدس س ــای مهن آق
ــران،  ــهر ته ــده در ش ــب ش ــای نص ــژه تاورکرین ه ــی، به وی برج
بــه تعــداد 1200 عــدد از ســال 96 یــک ســری تحقیقــات 
ــد  ــفانه نومی ــه متاس ــج حاصل ــه نتای ــد ک ــام داده ان ــی انج میدان

ــت. ــده اس کنن
ــن  ــه رک ــه س ــاز ب ــن نی ــب تاورکری ــرد مناس ــرای کارک ب
اساســی اســت: اپراتــور ذی صــاح، دســتگاه اســتاندارد و مســئول 

ــاح.  ــداری ذی ص ــی و نگه بازرس
ــا بیــش از چهــل ســال اســت  ــران، عمــده تاورکرین ه در ای
ــگاه  ــچ آموزش ــران، هی ــد. در ای ــی میفت ــه عملیات ــه در چرخ ک
ــتگاهی  ــچ دس ــد. هی ــرورش نمی ده ــور پ ــه ای، اپرات فنی–حرف
بــازرس فنــی تربیــت نمی کنــد. هیــچ مســئول تعمیــر و نگهداری 
ذی صــاح کــه یــک نهــاد دولتی یــا خصوصــی معتبــر عملکردش 
را تاییــد کنــد، وجــود نــدارد. چنــد شــرکت بــه صــورت صــوری 
ــادر  ــن ص ــامت تاورکری ــی س ــی، گواه ــی اساس ــدون بازرس و ب
ــدون دســتگاه ها، نگهــداری  ــه ب ــر از همــه، کهن ــد. مهم ت می کنن
آن هــا بــا روش چینــی بندزنــی و نبــود اپراتــور تعلیــم دیده ســالم 
ــاً  ــور تقریب ــه مــواد مخــدر نباشــد )در کابیــن اپرات ــاد ب کــه معت
اکثــر تاورکرین هــا یــک عــدد گاز پیک نیکــی و ســیخ پیــدا 
ــا  ــن تاورکرین ه ــرد ایم ــکات در کارک ــم مش ــود!(، از اه می ش

می رونــد.  به شــمار 
در اســتانداردهای بین المللــی اجــازه نمی دهنــد کــه المانــی 
از پایــه یــا یــک قســمت دیگــر بــرج برداشــته و روی تــاور دیگــر 
ــوان  ــت عن ــن تح ــفانه، تاورکری ــران متاس ــود)!(. در ای ــب ش نص
آهــن قراضــه وارد ذوب آهــن می شــود و تــاور ترکیبــی جدیــدی 
ــع، در  ــت. در واق ــز هس ــاک نی ــد پ ــه فاق ــود ک ــق می ش خل
ــدارد، یعنــی  ــرای خدمــات ایمنــی وجــود ن ــران زیرســاختی ب ای
نــه تشــکیات ســازمانی حاکمیتــی و نظارتــی وجــود دارد و نــه 
سیســتم تربیتــی نیــروی انســانی. از همــه بدتــر همــکاران ناظــر و 
مجــری مــا نیــز اطــاع چندانــی از مقــررات ندارنــد و بــه راحتــی 

ــوند.  ــا می ش ــی از آن ه ــئولیت های ناش ــوادث و مس ــر ح درگی

مقدمه
ســاختمان های  احــداث  آمــار  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
ــتفاده  ــر، اس ــال اخی ــد س ــران در چن ــهر ته ــه در ش بلندمرتب
بــه  رو  رونــدی  ســاختمانی  کارگاه هــای  در  تاور کرین هــا  از 
ــه در کشــور  ــه اینک ــا توجــه ب رشــد داشــته اســت. متاســفانه ب

ــتفاده  ــگام اس ــه هن ــی ب ــن ایمن ــرای تامی زیرســاخت های الزم ب
از تاورکرین هــا چنــدان فراهــم نیســت، تعــداد حــوادث در ایــن 
ــودن شــدت  ــاال ب ــه دلیــل ب ــدی تصاعــدی یافتــه و ب حــوزه رون
ــی در  ــارت کاف ــا نظ ــرورت دارد ت ــوادث، ض ــته از ح ــن دس ای
ــدون  ــد. ب ــل آی ــه عم ــای مســئول ب ــن عرصــه توســط نهاده ای
ــتفاده از  ــزان اس ــد و می ــی نباش ــد نظارت ــرار باش ــر ق ــک اگ ش
تاورکرین هــای فرســوده و غیراســتاندارد و ناایمــن، مشــابه رونــد 
چنــد ســال اخیــر  رو بــه فزونــی گــذارد، قطعــاً در آینــده شــاهد 
وقــوع حــوادث بیشــتر و شــدیدتری در ایــن حــوزه خواهیــم بــود.
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران جهــت 
ایجــاد یــک ســاز وکار مناســب بــرای اعمــال نظــارت بــر حســن 
ــدای ســال  ــا، از ابت ــی عملکــرد تاورکرین ه ــط ایمن اجــرای ضواب
ــن و  ــی تاورکری ــی ایمن ــد بازرس ــاد واح ــه ایج ــدام ب 1393، اق
ــه مهندســان ناظــر  ــاد شــده ب ــف ی ــد وظای اطاع رســانی و تاکی

نمــود. 
بــه دلیــل فقــدان بانــک اطاعاتــی آمــاری، از همــان ابتــدا، 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــه ش ــکل مواج ــا مش ــی ها ب ــرای بازرس اج
ــی،  ــت فن ــای کارگاه و وضعی ــداد تاورکرین ه ــاری از تع ــچ آم هی
فعــال و غیرفعــال بــودن آن هــا در دســت نبــود و همیــن مشــکل 
در گام اول برنامه ریــزی اجــرای طــرح را بــا چالــش مواجــه 
ــای  ــایی کارگاه ه ــده و شناس ــای به عمل آم ــا پیگیری ه ــود. ب نم
دارای تاورکریــن از طریــق بازدیــد میدانــی بازرســان ســازمان در 
ــاس  ــی براس ــکان بازرس ــاً از 144 کارگاه ام ــهر، جمع ــطح ش س
چــک لیســت های تهیــه شــده فراهــم گردیــد کــه نتایــج حاصلــه 

ــود. ــده ب ــه نگران کنن ــز و البت ــیار تامل برانگی بس
ایــن نتایــج نشــان از ابعــاد گســترده نارســایی ها در چرخــه 
سیســتمی و زنجیــره تامیــن و شــبکه ارایه دهنــده خدمــات 
و  می دهــد  تاورکرین هــا  عملکــرد  ایمن ســازی  زمینــه  در 
ــه  ــاخت ک ــکار س ــه آش ــن عرص ــیاری را در ای ــای بس کمبوده
ــئول در  ــل مس ــتگاه های دخی ــل دس ــدم تعام ــن آن ع اصلی تری
موضــوع و کارهــای بــر زمیــن مانــده انجــام نشــده بســیاری، کــه 
ــاخته  ــن س ــًا غیرممک ــا را عم ــت تاورکرین ه ــازی فعالی ایمن س

اســت. 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــاله، س ــل مس ــرای ح ب
اســتان تهــران مکاتبــات متعــددی را بــا دســتگاه های ذی ربــط در 
دســتور کار قــرار داد تــا بــرای رفــع ایــن معضــات، چاره جویــی 

اساســی شــده و تصمیمــات مقتضــی گرفتــه شــود.

فنی و مهندسی
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در  جرثقیل هــا  ســقوط  تکان دهنــده  حادثــه  از  پــس 
ــی مدیریــت  ــام حــج در ســال 1394 و نگران مســجدالحرام در ای
شــهری کانشــهر تهــران از بــروز حــوادث مشــابه، موجــب شــد 
ــارت  ــرورت نظ ــه ض ــانه ها متوج ــئولین و رس ــای مس ــا نگاه ه ت
ــد  ــر ش ــارها منج ــن فش ــود. همی ــا ش ــی تاورکرین ه ــر ایمن ب
ــام  ــهرداری، نظ ــهر، ش ــورای ش ــور ش ــا حض ــی ب ــا کارگروه ت
مهندســی ســاختمان، اداره کل اســتاندارد و ســازمان فنــی و 
حرفــه ای اســتان تهــران، معاونــت روابــط کار وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی، بــرای چاره جویــی در زمینــه اطمینــان از 

ــود. ــکیل ش ــا تش ــت تاورکرین ه ــی فعالی ایمن
بررســی های میدانــی انجــام شــده توســط شــهرداری تهــران 
نشــان داد کــه در حــدود 1000 تاورکریــن در کارگاه هــای ســطح 
شــهر تهــران نصــب شــده و بایــد بــرای ایمنــی ایــن تعــداد تــاور 

ــود. ــزی ش ــری و برنامه ری ــن تصمیم گی کری
ــه  ــران ب ــتان ته ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــا  ــا، ب ــی تاورکرین ه ــن ایمن ــرای تامی ــادی پیشــگام ب ــوان نه عن
تشــکیل کارگروه هــای مطالعاتــی و پژوهش هــای میدانــی اقــدام 
ــیر  ــود در مس ــع موج ــکات و موان ــایل و مش ــتخراج مس ــه اس ب
ــن  ــده ای ــه و چکی ــه خاص ــود ک ــا نم ــازی تاورکرین ه ایمن س

ــه آورده شــده اســت. ــج در ادام نتای

ــن  ــت 144 تاورکری ــی از وضعی ــج بازرس نتای
ــران ــهر ته ــاختمانی ش ــای س ــتقر در کارگاه ه مس

بــا توجــه بــه اینکــه جامعــه آمــاری کارگاه هــای ســاختمانی 
دارای تاورکریــن کــه توســط بازرســان ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان تهــران مــورد بازرســی قــرار گرفتــه در حــدود 
ــران را  ــهر ته ــای ش ــاری تاورکرین ه ــه آم ــد کل جامع 15 درص
شــامل می شــوند. می تــوان ایــن نتایــج را بــا دقــت قابــل قبولــی 

بــه کل جامعــه آمــاری نیــز تعمیــم داد.
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چکیده تحلیل اولیه از این داده ها به قرار زیر است:
- در 99 درصــد تاورکرین هــای مــورد بازرســی، حرکــت 
ایــن  و  شــده  خــارج  کارگاه  محــدوده  از  تاورکریــن  فلــش 
ــط  ــررات و ضواب ــاف مق ــی خ ــن موضوع ــه چنی ــت ک درحالیس

ــت. ــی اس ایمن
- تقریبــاً 25 درصــد تاورکرین هــا، ســال ساخت شــان در 
ــرار دارد و 75  ــادی ق ــا 2015 می ــال های 1990 ت ــدوده س مح
ــن  ــد و ای ــال دارن ــش از 25 س ــری بی ــا، عم ــد تاور کرین ه درص
ــال  ــای فع ــت تاورکرین ه ــی اکثری ــودگی اساس ــای فرس ــه معن ب
ــدن  ــه گذران ــوط ب ــا من ــت آن ه در کارگاه هاســت و مجــوز فعالی
بازرســی های دقیــق و ســختگیرانه و انطبــاق بــا وضعیــت آن هــا 

ــا اســتانداردهای موجــود در ایــن زمینــه اســت. ب
ــیون  ــه فونداس ــد تاییدی ــا فاق ــت تاورکرین ه ــا  اکثری - تقریب

و چــاه ارت هســتند.
پوشــش  تحــت  تاورکرین هــا  درصــد   65 حــدود   -
بازرســی های فنــی دوره هــای و اجبــاری قــرار ندارنــد و متاســفانه 
دارای  شــرکت های  توســط  الزامــاً  نیــز  دیگــر  درصــد   35
ــد. ــرار نمی گیرن ــورد بازرســی ق ــط، م ــت از مراجــع ذیرب صاحی

- حــدود 75 درصــد تاورکرین هــا فاقــد گواهینامــه مهــارت 
ــه ای هســتند و 25  ــور از ســازمان آمــوزش فنی–حرف فنــی اپرات
درصــد مابقــی نیــز گواهینامه هــای معتبــر از ایــن ســازمان ارایــه 
نداده انــد و گواهی هــای صــادره توســط شــرکت هایی اســت 
ــوزش  ــازمان آم ــا س ــدارک آن ه ــه م ــی ب ــع اعتبارده ــه مرج ک
فنــی و حرفــه ای نیســت و بعضــاً ادعــا دارنــد کــه اپراتــور، 8 تــا 
16 ســاعت دوره دیــده اســت درصورتی کــه طبــق اســتانداردهای 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای هــر اپراتــور بایــد حــدود 110 

ســاعت تحــت آمــوزش نظــری و عملــی قــرار گیرنــد.

دســته بنــدی مســایل و مشــکات و کمبودهــا در 
ــا  ــن تاورکرین ه ــرد ایم ــه عملک زمین

فقــدان برنامــه جامــع ایمنــی تاورکریــن 
)پیشــگیری از بــروز حــوادث( 

ــئول  ــد و مس ــتگاه( واح ــی )دس ــودن متول ــخص نب 1. مش
اقدامــات  راهبــرد و هدایــت  پاســخگو در زمینــه  و  نهایــی 
ــه  ــون ب ــل اینکــه تاکن ــه دلی ــا )ب ــی تاورکرین ه ــا ایمن ــط ب مرتب
ــایل و  ــل مس ــت ح ــده اس ــتماتیک نش ــاله ورود سیس ــن مس ای

فنی و مهندسی
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مشــکات نیــاز بــه مداخلــه در ســطح ســازمان ملــی اســتاندارد، 
وزارت راه و شهرســازی، نظــام مهندســی ســاختمان، شــهرداری، 
ــی و  ــوزش فن ــی )ســازمان آم ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
ــط کار )بازرســی کار، مرکــز تعلیمــات و  ــت رواب ــه ای، معاون حرف
تحقیقــات حفاظــت فنــی و بهداشــت کار(، وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت )واردات(، وزارت امــور اقتصــاد ودارایــی )گمــرک( دارد.
ــتگاه های  ــه دس ــق کلی ــورد تواف ــد م ــک فراین ــدان ی 2. فق
ــرای صــدور مجــوز )پرمیــت( فعالیــت تاورکریــن )در  ــط ب ذی رب
ــداری  ــر و نگه ــی، تعمی ــب، بازرس ــم از نص ــف اع ــع مختل مقاط
ــن  ــه اخــذ ای ــزام ب ــدم ال ــدن( و ع ــرداری و برچی در دوران بهره ب
مجــوز توســط ســازندگان  و صاحــب کاران توســط مرجــع رســمی 

ســاختمان
ــه اشــتغال در  3. عــدم حضــور مجــری ذیصــاح دارای پروان
پروژه هــا و حضــور ســازندگان ســنتی فاقــد صاحیــت و ناآشــنا 

ــا  ــی تاورکرین ه ــا مباحــث فن ب
پــان  پــان(،  )لیفــت  باربــرداری  برنامــه  فقــدان   .4
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــازی نواح ــه ایمن س ــه ب ــدم توج ــی و ع جانمای
ــی  ــژه در کارگاه های ــن به وی در محــدوده شــعاع عملکــرد تاورکری
ــر تجمــع دارای  ــردد و پ ــا مراکــز پرت ــه دلیــل مجــاورت ب کــه ب
ریســک بــاالی بــروز حادثــه هســتند و عــدم وجــود فراینــد اخــذ 
ــاح  ــع ذی ص ــر مرج ــا ه ــهرداری ی ــه در ش ــای مربوط مجوزه
ــم از در  ــازی )اع ــه ایمن س ــک برنام ــدان ی ــن فق ــر، همچنی دیگ
نظــر محدودیــت ســاعات تــردد، محدودیــت در شــعاع چرخــش، 
ــا  ــت بن ــه موق ــی، تخلی ــای حفاظت ــرپوش ها و توری ه ــه س تعبی

و...(
ــاری تعــداد  ــرای ثبــت آم 5. فقــدان یــک ســامانه مرجــع ب
ــک  ــه بان ــریع ب ــی س ــهر و دسترس ــطح ش ــا در س تاورکرین ه
ــی  ــنامه های فن ــن و شناس ــای دارای تاورکری ــی کارگاه ه اطاعات
ــدن  ــاک ش ــه پ ــی )از جمل ــت فن ــتعام از وضعی ــه و اس مربوط
ــاب  ــن و نصــب موقعیــت ی ــه تاورکری ــی ب ــا تخصیــص کــد مل ی

و...   )GPS(

بــودن  اســتاندارد  غیــر  و  فرســودگی 
یدکــی  لــوازم  از   اســتفاده  و  تاورکرین هــا 

بی کیفیــت  یــا  غیراســتاندارد 
ــازمان  ــن  در س ــاور کری ــتاندارد ت ــودن اس ــاری نب 1. اجب
ــی و  ــتانداردهای مل ــدان اس ــب آن فق ــتاندارد و متعاق ــی اس مل

ــه ــن زمین ــوب در ای ــی مص ــی فن ــای بازرس ــتورالعمل ه دس
مســتعمل  تاورکرین هــای  واردات  ممنوعیــت  عــدم   .2
و فرســوده و در نتیجــه در چرخــه فعالیــت قــرار داشــتن 
تاورکرین هایــی کــه عمــر مفیــد آن هــا خاتمــه یافتــه و ریســک 
ــد و براســاس ضوابــط و اســتانداردها  ــرای فعالیــت دارن باالیــی ب
در ایــن وضعیــت موجــود، مجــوز فعالیــت ندارنــد و بایــد  از رده 
ــردن  ــارج ک ــرای از رده خ ــی ب ــچ مکانیزم ــوند )و هی ــارج ش خ
ــر و ضمانت هــای  ــی ام ــا و دســتگاه متول ــل تاورکرین ه ــن قبی ای

ــدارد(  ــود ن ــی وج اجرای
3. کمبــود تجهیــزات و لــوازم یدکــی اصــل بــه دلیــل 
تحریم هــای بین المللــی و کاهــش کیفیــت ایــن ملزومــات و 
ــه صــورت غیراســتاندارد و خــارج از  ــات ب ــد برخــی از قطع تولی
نظــارت و ضوابــط در کارگاه هــای تولیــدی غیراســتاندارد حاشــیه 

شــهر 
ــه صــورت  ــرات اساســی( ب ــال )تعمی 4. انجــام نشــدن اوره
ــا  ــتفاده از تاورکرین ه ــار و اس ــال یکب ــا 4/5 س ــر 4 ت ادواری ه
بــدون انجــام تعمیــرات اساســی ادواری و تشــدید چرخــه 

ــودگی  فرس

کمبود زیرساخت های آموزشی  
ــور  ــک اپرات ــور و کم ــوزش اپرات ــات آم ــه خدم ــدم ارای 1. ع
ــوزش  ــازمان آم ــوزش از س ــوز آم ــز دارای مج ــر( در مراک )ریگ
ــارت  ــه مه ــی صــدور پروان ــا مرجــع قانون ــه ای )تنه ــی و حرف فن

ــور(  ــر در کش ــای ماه ــی نیروه فن
2. عــدم تعریــف اســتانداردهای آموزشــی بــرای تربیــت 
ــکال  ــر و نگهــداری )اعــم از مکانی ــرو )تکنیســین( فنــی تعمی نی
ــارش  ــاژ(، انب ــاژ و دمونت ــدن )مونت ــب و برچی ــکال(، نص و الکتری
ــکار(  ــردار )پیمان ــی بهره ب ــین فن ــح( و تکنیس ــار داری صحی )انب
بــرای انجــام بازرســی های اولیــه کارگاهــی و تکنیســین اورهــال 
در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای و فقــدان ســازوکار اعطــای 
صاحیــت فنــی در ایــن حوزه هــا در کشــور )ایــن خدمــات کامــًا 
بــه صــورت تجربــی و توســط ارایه دهنــدگان خدمــات فــروش و 

ــود(  ــام می ش ــن انج ــاره تاورکری اج
ــا  ــنایی ب ــه آش ــر در زمین ــان ناظ ــوزش مهندس ــدم آم 3. ع

ــرد آن  ــی عملک ــر ایمن ــارت ب ــوه نظ ــن و نح تاورکری
ــرداری  ــکاران در زمینــه نحــوه بهره ب 4. عــدم آمــوزش پیمان

ــه ــه، هفتگــی و ماهیان صحیــح و بازرســی های ضــروری روزان
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ــکاران در زمینــه نحــوه  5. عــدم آمــوزش مهندســان و پیمان
تهیــه لیفــت پــان )نقشــه باربــرداری(، جانمایــی و نحــوه 
ــرای پــروژه و نحــوه تهیــه برنامــه  انتخــاب تاورکریــن مناســب ب

ــک  ــی ریس ارزیاب

ــارت  ــای )دارای مه ــدی اپراتوره ــود  ج کمب
تاورکریــن  از  بهره بــرداری  در  فنــی( 

1. فقــدان روال اخــذ تاییدیــه )گواهــی( ســامت جســمانی و 
عــدم اعتیــاد بــرای اپراتــور تاورکریــن 

2. عــدم اخــذ گواهینامــه مهــارت فنــی توســط اپراتورهــا و 
ریگرهــا از ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای

ضعف در بازرسی فنی ادواری   
اســتاندارد  ملــی  نظــر فی مابیــن ســازمان  اختــاف   .1
تاییــد  از مرکــز ملــی  بازرســی  )شــرکت های دارای مجــوز 
صاحیــت ایــران( و معاونــت روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــز  ــت از مرک ــی دارای صاحی ــاوران حفاظــت فن ــی )مش اجتماع
تحقیقــات و تعلیمــات حفاظــت فنــی و بهداشــت کار( در زمینــه 
ــن در  مرجــع صــدور صاحیــت بازرســی ادواری ایمنــی تاورکری

مراحــل نصــب و دوران بهره بــرداری 
ــرای بازرســی  ــد ب ــه واح ــا روی ــیوه نامه ب ــک ش ــدان ی 2. فق
از  )اعــم  ادواری توســط شــرکت های حقوقــی دارای مجــوز 
ســازه ای، الکتریــکال و مکانیــکال و...( و صــدور گواهــی ســامت 

ــابه(  ــوی مش ــان و الگ ــت یکس ــا فرم ادواری )ب
3. تعــداد بســیار محــدود کارشناســان فنــی دارای صاحیــت 
ــی  ــراد حت ــن اف ــداد ای ــه تع ــه ای ک ــن، به گون ــی تاورکری بازرس

ــا  ــع دوره ی ــر نمــی رود در واق ــداد انگشــتان دو دســت فرات از تع
ــاح  ــی ذی ص ــازرس فن ــت ب ــرای تربی ــور ب ــازوکاری در کش س

ــدارد.  ــن وجــود ن تاورکری
4. عــدم وجــود مکانیزم هــای کنترلــی و عــدم نظــارت 
از  راســتی آزمایی  و  گواهی هــای ســامت صــادر شــده  بــر 
ــه صــوری  ــای ســامت صادر شــده از جمل بازرســی ها و گواهی ه
ــودجو و  ــراد س ــه اف ــا )مداخل ــن گواهینامه ه ــی از ای ــودن برخ ب

سوء اســتفاده از خاء هــای موجــود در ایــن عرصــه( 
ــرای انجــام بازرســی ها و  ــای اســتاندارد ب ــدان تعرفه ه 5. فق

ــن زمینــه  نوســان قیمت هــا در ای
مشکات و نقائص  فنی در زمان بهره برداری 

ــه  ــی و ماهیان ــه، هفتگ ــت های روزان ــک لیس ــدان چ 1. فق
ــا  ــن تاورکرین ه ــرد ایم ــزا و عملک ــرل اج ــت کنت ــی جه کارگاه
در ســاختار فنــی و اداری پیمانــکاران و ســازندگان و فقــدان فــرد 

ــرای انجــام ایــن امــور در اغلــب کارگاه هــا  ذیصــاح ب
ــودکار و  ــای خ ــی قطع کن ه ــص فن ــودن و نق ــال نب 2. فع
ــی  ــل کارگاه ــط عوام ــزات توس ــن تجهی ــدی ای ــتکاری عم دس

3. فقــدان یــک دســتورالعمل و الگــوی مصــوب توســط 
ــی  ــنامه فن ــوابق و شناس ــداری س ــرای نگه ــه، ب ــع مربوط مراج

کارگاهــی  هــای(  )زونکــن  پرونده هــا  در  تاورکرین هــا 
4. عــدم نصــب جــداول بــار مجــاز در کابیــن اپراتورهــا و عدم 
نصــب نشــانگرهای فاصله/بــار مجــاز بــر روی فلــش  تاورکرین هــا 

بــرای هدایــت اپراتورهــا در جابجایــی صحیــح بــار مجــاز
و  جوش هــا  خوردگی هــا،  کنتــرل  در  جــدی  نقــص   .5
ــتفاده از  ــرورت اس ــازه ای و ض ــزای س ــان در اج ــای پنه ترک ه

ــوزه   ــن ح ــی در ای ــتورالعمل بازرس ــزات و دس تجهی
6. فقــدان دســتورالعمل واحــد )بــا وحــدت رویــه یکســان( در 

تاییــد فونداســیون، چــاه ارت و...
7. ضعــف تجهیــزات و امکانــات در انجــام آزمون هــای مــورد 
ــل ها،  ــیم بکس ــای س ــژه در آزمون ه ــی ها )به وی ــاز در بازرس نی

ــرداری و...( ــای بارب ــزات و قاب ه تجهی

ــازمان  ــت س ــدان فعالی ــا فق ــودن ی ــف ب ضعی
صنفــی    تشــکل های  و  انجمن هــا  یافتــه 

ــه  ــر در زمین ــی فراگی ــای صنف ــت انجمن ه ــدم فعالی 1. ع
ــر  ــرای نظــارت ب ــدان انســجام ب ــن و فق ــات تاورکری ــه خدم ارای
فعالیت هــای صنفــی در ایــن حــوزه و ضــرورت تاســیس صنــف 

فنی و مهندسی



ستان 1400
زم

49

پیام آبادگران آذربایجان فنی و مهندسی

ــات از  ــه خدم ــر ارای ــارت ب ــی و نظ ــم بخش ــت نظ ــه جه مربوط
ــد و فــروش، نصــب و برچیــدن، تعمیــر و نگهــداری  ــه خری جمل

ــارداری  و انب

ضعف در اطاع رسانی و فرهنگ سازی  
1. عــدم اطاع رســانی کافــی توســط شــهرداری تهــران 
ــکان و  ــن مال و بازرســی کار و نظــام مهندســی ســاختمان در بی
ســازندگان در مــورد ضوابــط و الزامــات ایمنــی جهــت جلوگیــری 
از حــوادث احتمالــی و عــدم درک  اهمیــت انجــام ایــن اقدامــات 
2. عــدم اطــاع مجاوریــن کارگاه هــای ســاختمانی از حقوق و 
الزامــات ایمنــی کــه می بایســت توســط ســازنده در ایمن ســازی 

عملکــرد تاور کریــن بــه عمــل آورده شــود. 

مشکات حقوقی 
1. تعــرض بــه حریــم مالکیــت خصوصــی و عرصه هــای 
عمومــی )عبــور فلــش و بــار از فــراز ســاختمان ها، معابــر و 

ــی( ــای عموم فضاه

ــرل  ــه کنت ــر در زمین ــین ناظ ــف مهندس وظای
ضوابــط ایمنــی تــاور کرین هــا 

ملــی  مقــررات   12 مبحــث  ایمنــی  ضوابــط  براســاس 
ســاختمان، مهنــدس ناظــر در زمینــه ایمنــی تاورکرین¬هــا الزم 
ــاح )دارای  ــازنده( ذی ص ــری )س ــر را از مج ــات زی ــت اقدام اس
پروانــه اشــتغال بــه کار از وزارت راه و شهرســازی( پیگیــری 

ــد: نمای
- اپراتــور )متصــدی( تاورکریــن دوره آموزشــی الزم را طــی 
ــی  ــارت فن ــه مه ــه و پروان ــی مربوط ــرگ گواه ــوده و دارای ب نم
باشــد. همچنیــن دارای بــرگ گواهــی بهداشــتی از مراکــز مــورد 
تاییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی باشــد. )بنــد 

ــی ســاختمان( 12-6-2-11 مبحــث 12 مقــررات مل
- بکارگمــاری کمــک متصــدی )عامــت دهنــده( کــه 
آمــوزش الزم را دیــده باشــد. )بنــد12-6-2-12 مبحــث 12 

مقــررات ملــی ســاختمان(
ــه  ــاختمان درصورتی ک ــمی س ــع رس ــوز از مرج ــذ مج - اخ
عبــور بــار از روی معابــر و فضاهــای عمومــی و خصوصــی مجــاور 
ــت  ــی جــهــ ــدات ایمــنــ ــایر تمهی ــر باشــد و س اجتناب ناپذی
ــاور )بنــد 14-2-6-12  ــر و فضاهــای مجــ ایــمــــن سازی معاب

ــی ســاختمان( ــررات مل مبحــث 12 مق
ــه ای  ــن به گون ــی )محــل اســتقرار( تاورکری - کنتــرل جانمای
جرثقیل هــا،  و  باالبرهــا  ســایر  بــا  برخــورد  احتمــال  کــه 
ــته  ــود نداش ــات و... وج ــای گاز و تاسیس ــرق، لوله ه ــای ب کابل ه
باشــد و رعــایــــت حریــم ایمنــی خطــوط هوایــی انتقــال بــرق 

ــاختمان( ــی س ــررات مل ــث 12 مق ــد12-6-2-13 مبح )بن
- اطمینــان از نصــب صحیــح تاورکریــن )بررســی اســتحکام 
و مقاومــت پــی و مقاومــت کافــی در مقابــل حداکثــر نیــروی بــاد 
و طوفــان( توســط شــخص ذی صــاح ) بنــد 12-6-2-8 مبحــث 

12 مقــررات ملــی ســاختمان(
ــای دوره ای(  ــی )بازدیده ــای فن ــام معاینه ه ــد و انج - بازدی
ــه  ــی و معاین ــه، هفتگ ــد روزان توســط شــخص ذی صــاح )بازدی
فنــی و آزمایــش کلیــه قســمت های دســتگاه هــر 6 مــاه یکبــار 
ــرگ گواهــی اجــازه کار ) بنــد 12-6-2-9 مبحــث 12  و اخــذ ب

مقــررات ملــی ســاختمان(
ــرات  ــت تعمی ــن )ثب ــی تاورکری ــنامه فن ــکیل شناس - تش
اساســی، تعویــض قطعــات و لــوازم و... در دفتــر ویــژه ای و 
امضــاء توســط شــخص ذیصــاح( )بنــد12-6-2-10 مبحــث 12 

ــاختمان( ــی س ــررات مل مق
ذیصــاح  شــخص  توســط  ارت  چــاه  تاییدیــه  اخــذ   -
)آیین نامــه ایمنــی سیســتم اتصــال بــه زمیــن )ارتینــگ( 

مصــوب شــورای عالــی حفاظــت فنــی(

ــه  ــاماندهی ب ــرای س ــنهادی ب ــای پیش راه کاره
ــا  ــی تاورکرین ه ــت ایمن وضعی

بــه دلیــل ماهیــت فرادســتگاهی مســایل و مشــکات 
تاورکرین هــا،  ایمنــی عملکــرد  افزایــش  موجــود در مســیر 
ــی  ــه ایمن ــه مقول ــح ب ــرای حــل مناســب مســاله و ورود صحی ب
تاورکرین هــا -کــه بســیار هــم ضــروری اســت- الزم اســت تــا بــا 
ــا رویکــرد حــل مســاله، وظایــف  یــک نگــرش سیســتماتیک و ب
ــر  ــود و ه ــفاف ش ــن و ش ــل در موضــوع تبیی ــتگاه های دخی دس
ــه ایجــاد  دســتگاه مســئولیت خــود را متقبــل شــده و نســبت ب
زیرســاخت های الزم تاش هــای کافــی و وافــی را بــه عمــل آورد 
ــاس  ــن اس ــر ای ــود. ب ــنجیده ش ــز س ــی نی ــای اجرای و ضمانت ه
ــی  ــت ایمن ــه وضعی ــرای ســاماندهی ب ــه ای در 11 محــور ب برنام

تاورکرین هــا ارایــه می گــردد.
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ــا تشــکر از آقایــان مهندســین فــرداد صفائیــان،  موخــره: ب
ــه                                                          ــه تهی ــه در زمین ــی ک ــداد تالش ــعید به ــوادی، س ــید ج فرش

چــک لیســت ها و راه انــدازی و اجــرای بازرســی از کارگاه هــا 
تاش هــای قابــل تقدیــری به عمــل آورده انــد.

فنی و مهندسی

برنامه اقدام 11 محوره برای  ساماندهی وضعیت ایمنی تاورکرین ها
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چکیده 

و  تبریــز  بــازار  قدیمــی  بخش هــای  از  یکــی  امیــر  ارســن 

نشــان دهنده هویــت واصالــت شــهر تبریــز اســت. ایــن مقالــه در 

صــدد بررســی و تحلیــل نحــو فضــا، دریافتــن روابــط اجتماعــی موجــود 

در میــان فضاهــا همچــون ایجــاد حریم هــا و درجه بنــدی آن هــا، 

ــای  ــش برمبن ــوه پژوه ــت. نح ــا اس ــات فض ــدی و تزیین ــل کالب عوام

مطالعــه توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از اســناد  کتابخانــه ای و 

ــاز از  ــورد نی ــام م ــات و ارق ــه اطاع ــوده اســت ک ــی ب ــات میدان تحقیق

ــرای بررســی  ــه ای و مقــاالت علمــی اســتخراج شــد و ب اســناد کتابخان

جزییــات فضاهــا از تحقیقــات و مشــاهدات میدانــی بهــره گرفتــه شــد. 

فضاهــا ابتــدا بــا درنظرگیــری آیتم هــای: اتصــال، میــدان دیــد، عمــق، 

ــک نقطــه بررســی شــدند و  ــدی، فضــای محــدب و عمــق از ی هم پیون

ســپس بــه چهــارده عامــل کالبــدی تقســیم شــدند و بــرای هرکــدام از 

ــه چهــار  آن هــا تحلیــل ارایــه شــد. در مرحلــه دوم، تزیینــات ارســن ب

ــت تفکیــک شــد و  ــگ و باف ــس، بازشــوها و رن دســته کاربنــدی، مقرن

مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفــت. در نهایــت پیشــنهاداتی جهــت 

ــرای  ــر ب ــن امی ــه در ارس ــیوه های به کاررفت ــول و ش ــره وری از اص به

ــه شــد. ــد ارای ــای جدی بناه

کلید واژه: تزیینات، نحو فضا، ارسن امیر، بازارتبریز

مقدمه
بازارهــا از زمان هــای دور یکــی از مهم تریــن اجزای شــهرهای 
ــوده و تاثیــرات بســیار زیــادی در شــکل گیری و  ســنتی ایــران ب
ــا،  ــته اند}18{. بازاره ــران داش ــهرهای ای ــعه ش ــن توس همچنی
پایــداری  زمینه هــای  در  را  مختلفــی  نقش هــای  می تواننــد 
ــاس  ــش احس ــن افزای ــی و همچنی ــی، اجتماع ــادی، محیط اقتص
تعلــق و دلبســتگی ایجــاد کننــد}13{. در بســیاری از شــهرهای 

جهــان بازارهــا بــه عنــوان فضاهــای عمومــی، بخشــی از محیــط 
ــتند }19{.  ــهروندان هس ــه ش ــه هم ــق ب ــوده و متعل ــهری ب ش
ــرای  هدفمنــدی اجــزا و منظــم بــودن بیــن آن هــا شــرط الزم ب
ــه  ــد ک ــک »کل« می باش ــوان ی ــه عن ــهر ب ــای ش ــن معن یافت
ــمی  ــب ارگانیس ــهر را در قال ــل ش ــعه و تکام ــکل گیری، توس ش
ــده  ــاختار پیوند دهن ــوان س ــه عن ــازار ب ــد. ب ــق می کن ــا محق پوی
ــاوه  ــی، ع ــای عموم ــا بناه ــل مجــاورت ب ــه دلی اجــزای شــهر ب
ــی از  ــوده و بخش ــی ب ــدی دارای ارزش اجتماع ــش کالب ــر نق ب
ــت  ــی اس ــا موضوع ــو فض ــد }11{. نح ــکیل می ده ــهر را تش ش
کــه پژوهشــگران درجهــت ســاختار، ارتباطــات فضایــی و نحــوه 
ــه آن  ــهری ب ــی ش ــاری و طراح ــوزه معم ــا در ح ــل آن ه تحلی
توجــه نموده انــد }4{. نحــو فضــا مجموعــه ای از روش هــا و 
ــد  ــه پدیدارشناســی فضــا می پردازن ــه ب ــی می باشــد ک نظریه های
و از آن بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن روش هــای معاصــر 
ــا،  ــاط بناه ــرد}5{. ارتب ــام ب ــوان ن ــا می ت ــی فض ریخت شناســ
ــا و  ــدی بن ــا، عناصــر کالب ــن و عملکــرد فضاه ــرار گرفت نحــوه ق
ــکل دهی  ــم در ش ــذار و مه ــل تاثیرگ ــی از عوام ــاختار فضای س
بررســی  و 15{.  می آیــد }16  به شــمار  معمــاری  فضاهــای 
رابطــه انســان بــا فضــا کــه ســبب شــکل گیری رفتــار در فرم هــا 
ــی در فضــا همچــون  ــط اجتماع ــه رواب ــردن ب ــی ب می باشــد و پ
درجــه عمومــی و خصوصــی بــودن فضــا و ایجــاد حریم هــا 
هــدف نحــو فضــا اســت}14{. روش نحــو فضــا بــه کمــک برخــی 
ــی را فراهــم می کنــد کــه  پارامترهــا تعــدادی ویژگی هــای فضای
ــدی،  ــق، هم پیون ــد، عم ــدان دی ــال، می ــا : اتص ــه آن ه از جمل
از  می باشــد}4{.  نقطــه  یــک  از  عمــق  و  محــدب  فضــای 
ــان  ــی انس ــای اصل ــی از ویژگی ه ــه زیبای ــل ب ــه می آن جایی ک

تحلیل و بررسی نحو فضا و تزیینات ارسن امیر تبریز      
پگاه شعاری 

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی از دانشگاه آزاد اسامی واحد تبریز                          

کارشناس مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسامی واحد تبریز   
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ــراف  ــط اط ــناخت محی ــا ش ــا تحــول بشــریت، انســان ب ــوده ب ب
خــود از تزیینــات بــرای قدرت  نمایــی تمدن هــا در معمــاری  
ــازار تبریــز بــه عنــوان یکــی از بناهــای  اســتفاده کــرده اســت. ب
ــت از  ــیده اس ــی رس ــت جهان ــه ثب ــه ب ــران ک ــز و ای ــر تبری فاخ
ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و تزیینــات بســیار غنــی و زیبایــی 
را دارا می باشــد. از ایــن رو در معمــاری مســاله زیباشناســی 
ــل  ــی عوام ــن تمام ــد. بنابرای ــا می کن ــی ایف ــیار مهم ــش بس نق
موثــر بایــد نســبت بــه یکدیگــر ســنجیده شــوند تــا نتیجــه کار 

ــد}9{. ــه ای از کل آن باش مصالح

نحوفضا

ــا  ــه معنــای مجتمــع ی طبــق نظــر پیرنیــا درســال1370 ارســن ب

ــز و  ــازار تبری ــی ب ــای قدیم ــر از مکان ه ــن امی ــت. ارس ــه اس مجموع

ــت. ــت آن اس ــر هوی نمایانگ

ایــن مــکان شــامل: ســرای امیــر، راســته امیــر، تیمچــه امیــر 
جنوبــی، تیمچــه امیــر شــمالی، داالن غربی، داالن شــرقی و داالن 
ــر  ــرض آن 48 مت ــرا 69 و ع جنوب شــرقی اســت}9{. طــول س
می باشــد و از آن رو تناســبات بیــن اضــاع 1/4 اســت. مجموعــه 
امیــر دارای امتــداد شــمالی-جنوبی بــوده و جداره هــای شــمالی-

جنوبــی کوچکتــراز جــداره هــای شــرقی-غربی اســت و به نســبت 
ــا  ــده در نم ــای قاب بندی ش ــاد دهانه ه ــه، ابع ــر دهان ــری ه کارب
متفــاوت اســت}1{. ایــن ســرا در کل ســه راه دسترســی و چهــار 
ــا در  ــر ایوان ه ــمالی دیگ ــوان ش ــر از ای ــه غی ــه ب ــوان دارد ک ای

ــی  ــار ایوان ــرح چه ــرا دارای ط ــن س ــند. ای ــم ورودی می باش حک
در شــمال تیمچــه اصلــی و شــرق راســته طــا فروشــان و قاعــده 
کشــکولی می باشــد}6{. ســرای امیــر در دو طبقــه بــوده و 
طــرح آن بســیار منظــم اســت چــرا کــه تمامــی ایوان هــا دقیقــا 
در وســط ضلع هــای مســتطیل صحــن قــرار می گیرنــد}6{. 
صحــن مرکــزی همــراه بــا ایــوان جهــت ایجــاد ارتبــاط و انجــام 
فعالیت هــا بیــن قســــمت های مختلــف بنــا، تعبیــه دیــد و 
ــه عنــوان مرکــز بنــا محســوب می شــود}5{.  ســــایر مســایل ب
ایــن حیــاط مرکــزی دارای یــک حــوض در مرکــز آن و هشــت 
ــی  ــف چهارتای ــه در دو ردی ــد ک ــکل می باش ــه مستطیل ش باغچ
ــزرگ کــه اجــزای مختلــف  ــد }1{. ایــن صحــن ب قــرار می گیرن
ــرم  ــی آن اســت. ف ــون اصل ــد می دهــد کان ــه هــم پیون ســرا را ب
ــراف  ــا در اط ــه حجره ه ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــا ب ــی بن کل
ــه تمامــی فضاهــای  ــد و حیــاط ب ــرار می گیرن حیــاط مرکــزی ق
ــا ایــن تفــاوت کــه در ســایر فضاهــا  پیرامــون خــود دیــد دارد ب
ایــن امــکان وجــود نــدارد و  نقطــه قــوت میــدان دیــد محســوب 
می شــود و در تهیــه گــراف دیــد نیــز حیــاط مرکــزی بیشــترین 
دیــد را از فضاهــای مجــاور خــود دارد}5{. صحــن مرکــزی 
دورتــادور توســط دیواره هــای حجره هــا محصــور و احاطــه 
ــر  ــی از دیگ ــه یک ــا ک ــدی فض ــن رو هم پیون ــت از ای ــده اس ش
ــزی  ــن مرک ــد در صح ــا می باش ــو فض ــی نح ــای بررس پارامتره
ــن  ــی از ای ــرای دسترس ــه ب ــرا ک ــت چ ــتر اس ــر بیش ــن امی ارس
فضــا بــه فضاهــای دیگــر فضــای کمتــری پیمــوده می شــود و در 
شــاخصه عمــق در حالــت اول کــه همــان عمــق متریــک اســت،  
ــم  ــند ک ــا می باش ــن و حجره ه ــه صح ــره ک ــن دو گ ــه بی فاصل
اســت. حالــت درونگــرا و همچنیــن وجــود حیــاط مرکــزی باعــث 
کاهــش آلودگــی صوتــی خیابان هــای شــلوغ اطــراف شــده 
ــر نحــو  ــر ب ــدی موث ــل کالب ــه بررســی عوام اســت}6{. حــال ب

ــود. ــه می ش ــر پرداخت ــن امی ــا در ارس فض
1- ســازمان دهی فضایی:کلیــت ســرا دارای ســازمان دهی 

ــزی اســت}6{. مرک
2- سیرکوالســیون: در ســرای امیــر مســیر حرکــت بــه ایــن 
ــای  ــا وتیمچه ه ــا از قســمت ایوان ه ــه ورودی ه صــورت اســت ک
ایــوان شــمالی می باشــند.  از  بــه غیــر  شــمالی و جنوبــی 
بــا وارد شــدن بــه صحــن و حرکــت در اطــراف حجره هــا، 
ــاد  ــث ایج ــی باع ــیون فضای ــد و سیرکوالس ــری کالب انعطاف پذی

عملکردهــای مختلــف در بــازار می شــود}10{.

فنی و مهندسی
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3- عرصــه و حریــم: عرصه بنــدی فضــا بــه دو بخــش 
عمومــی و خصوصــی تقســیم می شــوند بــه این گونــه کــه 
تیمچه هــا، ورودی هــا و حیــاط عرصــه عمومــی و حجره هــا 
ــای  ــا فض ــر حجره ه ــت دیگ ــتند. در حال ــی هس ــای خصوص فض
عمومــی و انبــار طبقــه پاییــن آن هــا و فضــای اســتراحت بــاالی 

آن هــا فضاهــای خصوصــی می باشــند.
4- همپوشــانی: در ایــن ســرا ورودی شــرقی کــه بــه خیابــان 
دارایــی متصــل می شــود بیشــترین میــزان همپوشــانی و انســجام 
درخیابــان منتهــی بــه بــازار، در راســته بــازار جدیــد و در معبــر 

اتصالــی ســه ســرا را دارد }10{.
بــه  ســرا  کشــیدگی  و  جهت گیــری  جهت گیــری:   -5
صــورت شــمالی-جنوبی اســت وجهت گیــری حجره هــا بــه 
ســمت حیــاط مرکــزی بــوده کــه حالتــی درونگــرا بــه مجموعــه 

می دهــد.
ــن  ــه ورود از صح ــورت ک ــن ص ــه ای ــب: ب ــله مرات 6- سلس
ــی تعــدادی از  ــه حجــره می باشــد ول ــه و پــس از آن ب ــه راه پل ب
ــن سلســله  ــد از ای ــرار دارن ــادور صحــن ق حجره هــا کــه در دورت
ــره  ــن وارد حج ــتقیما از صح ــد و مس ــروی نمی کنن ــب پی مرات

ــاز -< بســته  ــاز -< نیمــه ب ــوان شــد. ب مــی ت
7- ابعــاد ، هندســه و تناســبات: ابعــاد و انــدازه و هماهنگــی 
ــا  ــاد کوچــک در جــوار فضاه ــا ابع ــی ب ــری عناصــر فضای قرارگی
ــب  ــی مناس ــته ها، فضای ــرض راس ــاع و ع ــزرگ، ارتف ــاد ب ــا ابع ب
ــاوه  ــد ع ــاد می کن ــراد ایج ــن اف ــل بی ــت و تعام ــرای حرک ب
ــذر و  ــای گ ــن فضاه ــبی بی ــی مناس ــیم بندی فضای ــر آن تقس ب
تجــاری فراهــم می شــود. تعــداد طبقــات در تیمچه هــا و ســراها 
ــث  ــف باع ــای مختل ــرای عملکرده ــب ب ــای مناس ــاد فض ــا ایج ب

ــود}10{. ــازار می ش ــب در ب ــش مخاط افزای
ــا  ــت فض ــر کیفی ــذار ب ــل تاثیرگ ــکل از عوام ــکل: ش 8- ش
ــوان  ــا ایجــاد ای ــاز ب می باشــد. در ارســن امیــر فضاهــای نیمــه ب
در ورودی هــا ایجــاد شــده اســت و فضاهــا اغلــب دارای شــکلی 
ــای  ــه در فضاه ــن و چ ــیم بندی های صح ــه در تقس ــی چ مکعب

داخلــی می باشــند.
9- کل و جــزء: کلیــت ارســن امیــر بــه وســیله اجــزاء 

مســتطیل شــکل تشــکیل شــده اســت.
10- محصوریــت و ترکیــب: حیــاط مرکــزی دورتــادور 

اســت. ایوان هــا محصــور شــده  و  توســط حجره هــا 
11- تکــرار و تجــرد: در اطــراف صحــن بازشــوهای مغازه هــا 

ــت و ایوان هــای ورودی  ــوان تکــرار درنظرگرف ــه عن ــوان ب را می ت
ــه عنــوان بخش هــای مجــرد معرفــی شــوند. می تواننــد ب

12- تعــادل و تقــارن: وجــود تعــادل و تقــارن در نمــا بــه این 
صــورت کــه تعــادل و تقــارن توســط حجره هــا در میــان فضاهــای 
نامتقــارن کــه همــان ایوان هــا می باشــند ترکیــب شــده اند 
از طرفــی ایوان هــای ورودی خــود در نهایــت دارای محــوری 
متعــادل و متــوازن هســتند و همیــن تعــادل و تقــارن در نماهــای 
شــمالی، جنوبــی، شــرقی و غربــی باعــث ایجــاد تعــادل بصــری 

در نمــا شــده اســت}6{.
ــر آن  ــاوه ب ــا و ع ــرم: در کنج ه ــکل و ف ــی ش 13- طراح
در ورودی هــا اســتفاده از ســطوح زاویــه دار باعــث تفکیــک فــرم 
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــرم ب ــکل و ف ــی ش ــود. طراح ــا می ش از وجه ه
قســمت هایی بــه حجــم اصلــی و کاهــش بخش هایــی از آن 
ــزی  ــن مرک ــاد صح ــرای ایج ــی ب ــم میان ــش حج ــون کاه همچ
ــاد  ــرای ایج ــرا ب ــان س ــمت هایی از پ ــش قس ــری کاه و دیگ
ــا. ــکل کنج ه ــی ش ــل مثلث ــا( و تقلی ــوان ه ــای ورودی )ای فضاه

14- محــور: محورهــا نقــش مهمــی در ایجــاد تاکیــد و تمرکز 
ــت  ــیر حرک ــف مس ــد. تعری ــکل گیری کل آن دارن ــا و ش ــر فض ب
ــکل گیری  ــن ش ــور همچنی ــداد مح ــم در امت ــیدگی حج و کش
ــر  ــد ب ــی و تاکی ــای فرع ــاد محوره ــا ایج ــا ب ــا و دکان ه کنج ه

محــور عمــودی از ویژگی هــای آن می باشــد}6{.

کاربندی

ــوس  ــا ق ــی ب ــر طاق های ــکل از تی ــت متش ــی اس ــدی پوشش کاربن

ــع  ــر را قط ــای هندســی خاصــی همدیگ ــه تحــت قاعده ه ــخص ک مش

می کننــد}2{. مرســوم ترین و ســاده ترین راه بــرای تبدیــل زمینــه 

مربــع بــه دایــره طــاق و گنبــد کاربنــدی می باشــد کــه بــه دو دســته 

ــه  ــوند}8{. تیمچ ــیم می ش ــاقولی تقس ــفت و ش ــب سرس ــده قال عم

ــکل از  ــت و متش ــم اس ــارن و منظ ــده ای متق ــی دارای قاع ــر جنوب امی
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یــک هشــت و نیــم هشــت در وســط و چهــار نیــم هشــت در پیرامــون 

ــد نورگیــر مرکــزی می باشــد و  ــن تیمچــه فاق آن اســت}3{. گنبــد ای

ــن  ــه تامی ــه ب ــزرگ وجــود دارد ک ــه نســبتاً ب ــار روزن ــه آن، چه در بدن

ــد}9{. ــک می کن ــن کم ــای زیری ــنایی فض روش

ــا  ــزی ب ــد مرک ــن تیمچــه یکــی گنب ــدی در ای محــل کاربن
نــوع طــرح 28 ضلعــی رســمی شــاقولی بــا نســبت 10 بــه 6 و در 
ــی  ــم کار 16، 18و 20 ضلع ــوع طــرح نی ــا ن ــای ورودی ب ایوان ه
ــر  ــه امی ــند.  تیمچ ــه1 می باش ــبت 2 ب ــاقولی و نس ــمی ش رس
ــوازات  ــه م ــر و ب ــی ســرای امی ــه در شــمال غرب ــز ک شــمالی نی
ــل در  ــاق کلی ــش ط ــه و پوش ــا دو طبق ــرار دارد ب ــر ق ــازار امی ب
حجره هــای اطــراف، پوشــش ســقف تیمچــه امیــر شــمالی کلمبــو 
ــر روی تویزه هــای جناغــی اســت کــه  ــا کاربنــدی ب گردچیــن ب
ــا طــرح 10 ضلعــی رســمی  ــه وســطی تیمچــه ب در محــل دهان
ــرور  ــرح پ ــا ط ــاری ب ــه کن ــه 1، در دهان ــبت 4 ب ــاقولی و نس ش
ــا نســبت  )تکــرار( کاربنــدی 10 ضلعــی در دهانه هــای باریــک ب
ــی  ــم کار 10 ضلع ــرح نی ــا ط ــای ورودی ب ــه 1 و در ایوان ه 4 ب

ــده اند}8{. ــاخته ش ــه 3.5 س ــبت 5 ب ــا نس ــاقولی ب ــب ش قال

مقرنس

ــاورت  ــاد و مج ــا، ابع ــم از زوای ــی اع ــط هندس ــس دارای رواب مقرن

ــم  ــازی نظ ــی و قاعده س ــف ریاض ــامل تعاری ــدی ش ــن قواع و همچنی

ــر آن دارای عناصــر واژگان همچــون واحدهــا، خانه هــا،  اســت عــاوه ب

ســقف ها و عناصــر پرکننــده اســت و دارای ایــــن ظرفیــت می باشــدکه 

بــا رویکــردی الگوریتمــی مــورد اســــتفاده قــرار گیــرد}12{. اهــداف 

تزیینــی مقرنــس یکــی ایجــاد ســــایه روشــــن و القــا خطــوط 

ــرای اجــرای تزیینــات  مختلــف و دیگــری ایجــاد ســــطوح بیشــــتر ب

اســت}7{. از لحــاظ شــکل مقرنــس بــه 4 دســته کلــی تقســیم 

مقرنس هــای   -2 آجــری،  جلو آمــده  مقرنس هــای   -1 می شــود: 

معلــق، 3-مقرنس هــای النــه زنبــوری، 4- مقرنس هــای روی هــم 

ــوده و  ــا ب ــود بن ــس از خ ــوع مقرن ــن ن ــح ای ــه مصال ــه ک ــرار گرفت ق

اســتحکام باالیــی دارنــد}7{. در بــازار تبریــز مقرنــس چــه در بناهــای 

عمومــی و چــه در بناهــای مذهبــی مــورد اســــتفاده قرارگرفته اســــت. 

مقرنــــس در ایــوان اصلــــی ورودی و در داخــل بناها در سرســــتون ها  

قــرار دارد کــه شــامل ســه ردیــف قطاربنــدی می شــود. ایــن مقرنــس 

ــک  ــط ی ــازار فق ــر ب ــای دیگ ــود در بخش ه ــای موج ــن نمونه ه در بی

شمســه دارد کــه آن هــم در قســمت انتهایــی اش می باشــد. در طــرف 

ــه دیگــری از مقرنــس اجــرا شــده اســت کــه اجــزای  دیگــر ســرا نمون

ــون  ــس همچ ــوع مقرن ــن ن ــده اند. ای ــرا ش ــکل اج ــه دو ش ــت آن ب تخ

ــرا  ــر س ــس دیگ ــد. مقرن ــه می باش ــکل قرین ــه ش ــر ب ــای دیگ نمونه ه

ــد.  ــا می باش ــایر ایوان ه ــه س ــبت ب ــری نس ــیمات پیچیده ت ــامل ترس ش

ایــن مقرنــس نیــز دارای 4 ردیــف می باشــد }7{. کاربــرد هــر دو نیــم 

کار بــوده دارای ایســتایی بــاال و ازلحــاظ اجرایــی بــه صــورت نیــم کار 

ــده اند. ــرا ش ــتطیل اج ــا مس ــع و ی مرب

طرحــش نیــز دارای شــباهت اجرایــی در مقرنس هــای 
ــت: ــده اس ــی ش بررس

1- شمســه 12 پــر و اجــرای تخــت منظــم و ترنــج و 
طــاس،2- شمســه 8 پــر و اجــرای تخــت منظــم و ترنــج 
ــج و  ــم و ترن ــت منظ ــرای تخ ــر و اج ــه 8 پ ــاس،3- شمس و ط

طــاس)2(

بازشوها

ارســن امیــر از آن جایــی کــه بزرگتریــن و کامل تریــن ارســن بــازار 

تبریــز از نظــر جای گیــری فضاهاســت دارای بازشــو هــای متنوعــی نیــز 

هســت از ایــن رو تقریبــا تمامــی انــواع بازشــوهای موجــود در بــازار را 

ــره«، »در« و »در- ــر »پنج ــه عنص ــو س ــور از بازش ــد. منظ دارا می باش

ــت:  ــروف اس ــز مع ــه چی ــه س ــره، ب ــر پنج ــد. در ظاه ــره« می باش پنج

روشــنایی، دیــد و چســبندگی داخــل و خــارج }20{کــه نشــان دهنده 

ــد}17{.  ــی دارن ــکال مختلف ــتند و اش ــا هس ــه فض ــور ب ــوه ورود ن نح

ــه  ــر پرداخت ــن امی ــود در ارس ــوهای موج ــی بازش ــه بررس ــن رو ب از ای

ــوها  ــه ای بازشـ ــرم کتیب ــر از لحــاظ ف می شــود. بازشــوهای ارســن امی

ــای  ــن پنجره ه ــوند :1- قدیمی تری ــیم بندی می ش ــه تقس ــه 12 گون ب

ــه از  ــل آذری 2-کتیب ــاق کلی ــن و دارای ط ــود در ارس ــویی موج کش

فنی و مهندسی
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ــا اســتفاده نشــده اســت  ــل آذری کــه در بازســازی ها از آن ه ــوع کلی ن

ــای ارســن وجــود  ــوده و در بیشــتر فضاه ــه ای ســاده ب 3- دارای کتیب

ــد 4- بازشــوهایی مشــابه ارســی می باشــند 5- بازشــوهایی دارای  دارن

کتیبه هــای مشــبک 6- کتیبه هــای بازشــو بــا طرح هــای هشــت 

ضلعــی 7- بازشــوهایی بــا کتیبه هــای دو طبقــه 8 و 9 گونه هایــی 

ــاوت  ــری متف ــکل ظاه ــا ش ــی ب ــکل ول ــتطیل ش ــای مس ــا کتیبه ه ب

از یکدیگــر می باشــند 10- بازشــوها بــا کتیبه هایــی بــه صــورت 

نیم بیضــی بــا طرح هایــی خــاص کــه تنهــا 3 عــدد در تیمچــه 

ــوک  ــا ن ــاق ب ــه 11 دارای ط ــه گون ــت 11- کتیب ــود اس ــمالی موج ش

تیــز می باشــد کــه تنهــا ســه عــدد از آن در صحــن امیــر وجــود دارد  

ــده  ــام ش ــو ادغ ــوب بازش ــل چهارچ ــه در داخ ــه، کتیب 12- در این گون

اســت کــه مــرز بیــن آن هــا قابــل تفکیــک نیســت و تنهــا یــک عــدد 

در داالن غربــی موجــود اســت }9{. البتــه بازشــوهای جدیــد در ایــن 

دســته بندی جــای ندارنــد. بازشــوها از نظــر رنــگ نیــز مــورد بررســی 

قــرار گرفته انــد کــه بــه هفــت نــوع تقســیم می شــوند. در ابتــدا رنــگ 

ــگ قهــوه ای تیــره  ــه رن ــه دلیــل اقلیــم کوهســتانی ســرد ب بازشــوها ب

ــه  ــازی ب ــت و بازس ــل مرم ــی مراح ــان و ط ــذر زم ــا گ ــا ب ــد ام بوده ان

ــه شــده  ــف رنگــی بازشــوها اضاف ــه طی ــم ب ــر ه ــای دیگ ــرور رنگ ه م

اســت کــه ایــن رنگ هــا عبارتنــداز: ســفید، قهــوه ای روشــن، قهــوه ای 

ــتر  ــه بیش ــه زرد ک ــل  ب ــودی مای ــگ نخ ــبز و رن ــژ، س ــی، ب ــره، آب تی

بازشــوها بــه مــرور زمــان بــه ایــن رنــگ تغییــر کرده انــد و تعــداد ایــن 

رنــگ بــر روی بازشــوهای ارســن امیــر در مجمــوع بیشــتر از رنگ هــای 

دیگــر اســت }9{.

 رنگ و بافت ارسن امیر

ــوه ای  ــز، قه ــای قرم ــه رنگ ه ــگ ب ــره رن ــای تی ــتفاده از آجره اس

ــا اســتفاده از بندکشــی های ســفید کــه  ــره و... و ب روشــن، قهــوه ای تی

ــواع آجــر چینــی و بندکشــی تنــوع بســیاری وجــود دارد  در اجــرای ان

بــه ایــن صــورت کــه بــا اســتفاده از یــک نــوع مصالــح در نحــوه اجــرا 

ــره و  ــح تنــوع ایجــاد شــده اســت. اســتفاده از آجــر تی و چیــدن مصال

ــمی بندی ها  ــه رس ــوه دادن ب ــبب جل ــفید س ــچ س ــا گ ــمی بندی ب رس

شــده اند}6{.

نتیجه گیری

ــا  ــود ت ــه می ش ــدی توصی ــل کالب ــا و عوام ــو فض ــه نح در زمین

بــرای جلــوه دادن بــه فضــا از سلســله مراتــب مختلــف همچــون ورودی 

ــای  ــپس فض ــاز و س ــه نیمه ب ــاز ب ــای ب ــی ورود از فض ــن یعن از صح

بســته بهره گیــری شــود. همچنیــن توجــه بــه سلســله مراتــب ارتفاعــی 

ــا  ــه فض ــوه دادن ب ــی در جل ــر مثبت ــاع تاثی ــش ارتف ــش و افزای و کاه

ــه طراحــی یــک  دارد. دیگــر آن کــه در زمینــه سیرکوالســیون فضــا ب

فضــای مشــترک بیــن چنــد فضــا توجــه شــود و ایجــاد مســیر ورودی 

بــه صورتــی کــه ابتــدا وارد یــک فضــای میانــی شــوند، همچــون صحــن 

ــوند. در  ــش ش ــا( پخ ــف )حجره ه ــای مختل ــن فضاه ــپس بی ــر، س امی

ــن  ــا و همچنی ــای بن ــه محوره ــت ب ــا می بایس ــی فضاه ــی تمام طراح

ســایت تاکیــد کــرد و عــاوه بــر آن طراحــی کنج هــا و تاکیــد بــر یــک 

ــه ســازمان دهی  فضــا توســط محــور هدایــت کننــده موجــود، توجــه ب

فضایــی و ایجــاد یــک مرکزیــت در کل بنــا  نیــز حایــز اهمیــت اســت 

بــه ایــن دلیــل کــه اســتفاده از الگــوی حیــاط مرکــزی، درون گرایــی و 

تمرکــز محورهــا بــر فضــای وســط بنــا باعــث ایجــاد آرامــش، ســکوت و 

ــا مشــاهدات انجــام گرفتــه و  ثقیــل کــردن عناصــر میانــی می شــود. ب

مطابقــت آن بــا تئــوری نحــو فضــا نیــز می تــوان در زمینــه همپوشــانی 

ــراها  ــته ها و س ــه راس ــت ک ــت یاف ــه دس ــن نتیج ــه ای ــجام ب ــا انس ی

همپوشــانی بیشــتر و عملکــرد فضایــی بهتــری دارنــد چــرا کــه بیشــتر 

ــارن در  ــا ایجــاد تعــادل و تق ــد. ب بافــت ســنتی خــود را حفــظ کرده ان

پــان و به ویــژه در نمــا از نظــر بصــری تعــادل ایجــاد شــده همچنیــن 

ــاخص  ــرای ش ــود. ب ــی می ش ــم فضای ــدن ریت ــود آم ــه وج ــث ب باع

کــردن ورودی هــا و افزایــش دعوت کنندگــی آن هــا عــاوه بــر سلســله 

ــوان از تزیینــات مختلــف، ایجــاد اختــاف ســطح توســط  مراتــب می ت

پلــکان و افزایــش و کاهــش ارتفــاع ســقف بهــره گرفــت. همچنیــن از 

ــری فضاهــا اســتفاده  ــرای نمایــش تفــاوت کارب ــه ب اختــاف ســطح پل

ــز  ــرا نی ــای س ــود در فضاه ــای موج ــی کاربندی ه ــق بررس ــود. طب ش

نتایــج به دســت آمده حاکــی از آن اســت کــه هیچ کــدام براســاس 

ــداد  ــابه در تع ــا تش ــده اند و تنه ــاخته نش ــانی س ــه یکس ــرح و نقش ط

اضــاع می باشــد. در بررســی مقرنس هــای به کاررفتــه بــه عنــوان 

یــک عنصــر تزیینــی هندســی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه از مقرنــس 

القــای خطــوط  همچنیــن  و  سایه روشــن  خلــق  بــرای  می تــوان 

مختلــف در اجــرای تزییناتــی ظریف تــر همچــون نقاشــی آجرچینــــی، 

در  آورد.  فراهــم  را  بیشــتری  ســطوح  و...  موزاییک کاری،گچبــری، 

ــده  ــات انجام ش ــق مطالع ــز طب ــر نی ــن امی ــوهای ارس ــی بازش بررس

بازشــوها در 12 دســته گونه بنــدی و در هفــت رنــگ دســته بندی 

ــکل و  ــده ش ــوهای مرمت ش ــتر بازش ــه بیش ــد ک ــخص ش ــدند و مش ش

رنــگ اولیــه خــود را ازدســت داده انــد و علــت آن بی توجهــی مالکیــن 

ــرد  ــه عملک ــود ک ــنهاد می ش ــن رو پیش ــد. از ای ــا می باش ــت بن ــه هوی ب

بازشــوها، تزیینــات، فــرم و رنــگ، به کارگیــری مصالــح چوبــی، 

فنی و مهندسی
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پیوســتگی و تناســبات، نــوع کتیبــه بازشــوها، تهویــه طبیعــی، درهــای 

هماهنــگ بــا ارســن حفــظ شــوند و در صــورت نیــاز بــه مرمــت وتعمیــر 

هویــت خــود را حفــظ نماینــد. در زمینــه رنــگ و بافــت نیــز اســتفاده 

ــای  ــون آجرچینی ه ــوع همچ ــای متن ــا رنگ ه ــح ب ــوع مصال ــک ن از ی

ــور  ــح و تنوع دهــی در ن ــگ در مصال ــه، اســتفاده از اختــاف رن مجموع

ــی  ــا طبیع ــی ب ــور مصنوع ــب ن ــایه و ترکی ــور و س ــا ن ــازی ب ــد ب مانن

ــه  ــی توصی ــای داخل ــه فض ــوه دادن ب ــت جل ــقفی( جه ــوهای س )بازش

می شــود.
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ــزار  ــال 1400 طــی جلســات برگ ــن در س ــی انجم کمیســیون فن

شــده بــا درخواســت های مشــکات اعضــاء محتــرم انجمــن نســبت بــه

مطالعــه و بررســی ماهیــت موضــوع اقــدام کــرده کــه خاصــه اقدامــات 

در جــدول ذیــل ارائــه شــده اســت.  

خاصه اقدامات کمیسیون فنی انجمن جهت حل مشکات فنی 
اعضا در سال 1400 

سید عیسی فقیه

رییس کمیسیون فنی انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

با انجمن
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ای همیشه خوب

ماهی همیشه تشنه ام

رد زالل لطف بیکران تو.

می ربد مرا هب ره کجا هک میل اوست

موج دیدگان مهربان تو

کان خنده اهت زری بال مرغ

زری آفتاب داغ بوهس اهت

-ای زالل پاک!-

جرهع جرهع جرهع می کشم تو را

                                                                                                              هب کام خویش

ایستگاه

ای همیشه خوب
                               شعر از فریدون مشیری

گردآوری: جواد فرید

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی بهراد پردیس          
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ات   هک   رپ  شود  تمام جان من

                                                                                    ز جان تو!

ای همیشه خوب!

ای همیشه آشنا!

گاه، ره طرف هک می کنم ن

ات همه کراهن اهی   دور،

عطر  و  خنده  و  رتاهن  می کند  شنا

رد  میان  بازوان تو!

ماهی همیشه تشنه ام

ای زالل اتبناک!

یک نفس اگر مرا

                                                               هب حال خود   راه   کنی

ماهی تو

                       جان سپرده 

                                                                روی خاک!

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
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مدیر عامل محترم شرکت 

با سام و احترام،
ــای  ــه پیوســت 5 کاره ــت ب ــا عنای ــاند ب ــه اســتحضار می رس ــه شــماره ......................... ب ــه نام ــا عطــف ب احترام
جدیــد فهرســت بهــا، اگــر در بــرآورد هزینــه اجــرای کار قیمــت واحــد یــا مقــدار پیش بینــی نشــده باشــد قیمــت 
ــم  ــه منض ــاء پای ــارس به ــی کل فه ــه حت ــد و در صورتی ک ــد ش ــل خواه ــاده 29 عم ــد ج م ــا بن ــق ب ــد مطاب جدی
ــد مشــمول  ــن قیمــت کارهــای جدی ــدار باشــد تعیی ــد مق ــای مربوطــه فاق ــردد لکــن ردیف ه ــه پیمــان تلقــی گ ب

ــود.  ــد ب ــر خواه ــتورالعمل فوق الذک دس
ــان اســتان  ــی هم ــرای دســتگاه های اجرای ــر اســتان ب ــی ه ــه شــورای فن ــر اســت نظری ــه ذک در ضمــن الزم ب

الزم االجــرا می باشــد.

انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

موضوع: استعام در مورد تعیین نرخ قیمت جدید )کارهای پیش بینی نشده در قرارداد(
بــا ســام بــه اطــاع می رســاند ایــن شــرکت در ارتبــاط بــا نحــوه تعییــن حق الزحمــه کارهــای جدیــد اباغــی 
ــماره .........................................  ــان ش ــوع پیم ــروژه ........................................................................ موض ــرم در پ ــاور محت مش
مــورخ 99/01/23 بــا مشــاور محتــرم اختــاف نظــر دارد. لــذا خواهشــمند اســت بررســی و درصــورت نیــاز از شــورای 

فنــی اســتعام و بــه ایــن شــرکت اعــام گــردد. 
موضــوع بدیــن قــرار اســت کــه بنابــه ادعــای مشــاور محتــرم بــه دلیــل اینکــه مشــاور طــرح در شــرایط خصوصی 
پیمــان اظهــار نظــر نمــوده اســت کــه عــاوه بــر فهــارس بهــای منضــم بــه پیمــان )بــرآورد مقادیــر کار( کل فهرســت 
بهــا مرتبــط بــا کارهــای موضــوع پیمــان منضــم بــه قــرارداد می باشــد و بــه اســتناد متــن فــوق در شــرایط خصوصــی 
پیمــان، اظهــار مــی دارد هزینــه پرداخــت کلیــه کارهــای جدیــد اباغــی خــارج از قــرارداد )کارهــای جدیــد اباغــی( 
بایــد براســاس ردیف هــای فهرســت بهــا پرداخــت گــردد و حتــی در مــورد ردیف هایــی کــه کل فصــل مرتبــط در 
متــن بــرآورد منضــم بــه قــرارداد وجــود نــدارد ادعــای فــوق را مدنظــر قــرار می دهــد درحالی کــه ایــن شــرکت در 

زمــان پیشــنهاد قیمــت بــرای ردیف هــای بــرآورد آنالیــز تهیــه و ارایــه نمــوده اســت )نــه بــرای کل فهرســت ها(. 
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پرسش: 

اگــر کارفرمــا در اســناد مناقصــه صراحتــاً قیــد نمایــد کــه مطالبــات پیمانــکار طــی اوراق مشــخصی پرداخــت 
خواهــد شــود و پیمانــکار براســاس نــوع اوراق اقــدام بــه ارایــه قیمــت نمــوده و برنــده مناقصــه گــردد آیــا کارفرمــا 

ــکار می باشــد.  ــوع اوراق جهــت پرداخــت مطالبــات پیمان ــه تغییــر ن طــی اجــرای پیمــان مجــاز ب

پاسخ: 

اگــر کارفرمــا نــوع پرداخــت را در شــرایط خصوصــی مناقصــه درج نمایــد می بایســت بــه همــان نحــو منــدرج 
نســبت بــه پرداخــت مطالبــات پیمانــکار اقــدام نمایــد و در صــورت تغییــر نــوع اوراق، حــق اعتــراض و پیگیــری بــرای 

پیمانــکار محفــوظ خواهــد بــود. 

پرسش: 

ــل  ــد تعدی ــی فاق ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمــان هــای ریال درخصــوص بخشــنامه نحــوه جبــران آث
بعضــی از کارفرمایــان محتــرم بــا عنــوان نمــودن اتمــام قــرارداد و ارایــه صــورت وضعیــت قطعــی و تحویــل پــروژه از 

ــه نماییــد.  پرداخــت آن امتنــاع می نماینــد. لطفــاً در ایــن خصــوص توضیــح ارای

پاسخ: 

اگــر تســویه حســاب قطعــی مطابــق بنــد 52 شــرایط عمومــی پیمــان صــورت نگرفتــه باشــد در صــورت احــراز 
تمامــی شــرایط منــدرج در بخشــنامه 99/566539 مــورخ 1399/10/23 بــا موضــوع دســتورالعمل نحــوه جبــران آثــار 
ناشــی از تغییــرات نــرخ ارز، صورت وضعیــت نــرخ ارز پیمانــکار قابــل رســیدگی می باشــد و هیــچ یــک از مــوارد ذکــر 

شــده منعــی بــرای رســیدگی و پرداخــت صورت وضعیــت پیمانــکار ایجــاد نمی کنــد. 

پرسش و پاسخ
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ارسال مطالب

بــا امیــد بــه مفیــد بــودن شــماره حاضــر نشــریه پیــام آبادگــران آذربایجــان، بــه اســتحضار می رســاند کــه فصلنامــه 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــی” ارائ ــای عمران ــده طرح ه ــی آین ــال 1401 و پیش بین ــه س ــت “بودج ــا محوری ــال 1401 ب ــار س به
لــذا ضمــن اســتقبال از نقــد و نظــر کارشناســی مخاطبــان ارجمنــد، خواهشــمند اســت مطالــب خــود را در ارتبــاط بــا 
فصلنامــه و محــور پیشــنهادی، بــا رعایــت فرمــت مشــخص شــده ذیــل بــه آدرس ea@abadgar.org 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 یــک 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.

ارسال مطالب
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