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ویـروس فقر یا ویـروس کرونـا، کدام یـک خطرناک تر 
است؟

ــه  ــا ب ــر از ابت ــان خب ــادی ناگه ــال 2019 می در اواخــر س
ــرار داد.  ــود ق ــعاع خ ــا را تحت الش ــر دنی ــروس همه گی ــی وی نوع
ویــروس کرونــا، کــه سرمنشــاء آن شــهر ووهــان چیــن بــود و بــه 
ســرعت تمــام دنیــا را در مــدت زمــان بســیار کوتاهــی درنوردیــد. 
مــردم در سراســر دنیــا بــا نوعــی ســردرگمی و وحشــت مواجــه 
شــدند و بافاصلــه پروتکل هــای بهداشــتی تدویــن شــد. اجــرای 
قرنطینــه در کشــورهای مختلــف شــروع شــد و همه جــا صحبــت 
از قطــع زنجیــره ابتــا در طــول مــدت دو هفتــه شــد. ولــی ایــن 
ــزی  ــا چی ــخت کرون ــروس جان س ــود و وی ــرا ب ــاز ماج ــازه آغ ت
نبــود کــه بــه ایــن راحتــی رخــت برکنــد و ســایه خــود را از ســر 
ــر شــد  ــه زیادت ــه رفته رفت ــدت قرنطین ــد. م ــاه کن ــان کوت جهانی
و محدودیت هــا تشــدید گردیــد. دنیــا بــه ایــن بــاور رســید کــه 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــه ایــن راحتی نیســت و به تصــور خود 
بایــد حداقــل یکــی دوســالی پذیــرای این مهمــان ناخوانده باشــد.

ــد 19  ــود و کووی ــتثنی نب ــده مس ــن قاع ــز از ای ــران نی ای
بی رحمانــه شــهر بــه شــهر جــوالن مــی داد و دیــری نپاییــد کــه 
تقریبــاً تمــام کشــور را درگیــر خــود کــرد. مقابلــه بــا مشــکلی بــا 
ایــن وســعت بــدون وجــود هیچ گونــه ابــزار مفیــد، یعنــی آب در 
هــاون کوبیــدن، ولــی بی تعــارف بایــد گفــت کــه بعــد از مدتــی، 
حتــی آبــی هــم بــرای کوبیــدن وجــود نخواهــد داشــت. ویــروس 
کرونــا دســت  در دســت ســایر بحران هــای موجــود در کشــور و از 
جملــه مهم تریــن آن هــا، یعنــی بحــران اقتصــادی و تحریم هــای 
ــه و محدودیت هــای  ــه و قرنطین ــدرت بیشــتری گرفت موجــود، ق
اجتماعــی و رعایــت ســایر پروتکل هــای بهداشــتی کم کــم 
زندگــی عمــوم مــردم و به خصــوص اقشــار کــم درآمــد و محــروم 
ــج  ــد، فل ــه بودن ــکل مواج ــا مش ــز ب ــر نی ــه پیش ت ــه را ک جامع

کــرد. 
ــوده،  ــه ب ــی مواج ــای مال ــا تنگن ــت ب ــه دول ــرایطی ک در ش

عــاوه بــر کاهــش درآمد هــای ناشــی از تحریــم و کاهــش قیمــت 
ــی  ــای بهداشــتی و درمان ــش هزینه ه ــا افزای ــت، ب و صــادرات نف
ــش  ــه به کاه ــا توج ــد. ب ــه رو می باش ــز روب ــا نی ــی از کرون ناش
قیمــت نفــت، حتــی قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا نیــز مقامــات 
ــش صدمــات  ــادر به کاه ــتند کــه ق ــی می دانس ــور به خوب کش
ــد  ــار کم درآم ــوص اقش ــا و به خص ــه خانواره ــادی وارده ب اقتص
جامعــه نیســتند. بعــد از خــروج ایاالت متحـــده از برجــام، ارزش 
ریـــال کاهـــش پیــدا کــرده، تــورم بــا شــتاب فزاینــده ای افزایش 
ــد و  ــرک کردن ــزرگ خارجــی کشــور را ت یافتــه و شــرکت های ب
ــر  ــته ضعیف ت ــال گذش ــران در س ــاس اقتصــاد ای ــن اس ــر همی ب
ــروس  ــران پیــش از شــیوع وی ــی ای ــن اقتصــاد داخل شــد. بنابرای

ــرده اســت. ــه می ک ــز شــرایط پرتاطمــی را تجرب ــا نی کرون
اقتصــاد ایــران فشــارهای دوگانــه تحریــم و تبعــات ویــروس 
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــد. ش ــه می کن ــان تجرب ــا را توأم کرون
ایــران تاثیــر قابــل توجهــی بــر اقتصــاد داخلــی داشــته و خواهــد 
داشــت؛  زیــرا عــاوه بــر آســیب های اقتصــاد جهانــی، همان طــور 
ــه دلیــل وابســتگی  ــران ب کــه قبــًا نیــز اشــاره شــد، اقتصــاد ای
ــورم  ــه نفــت، تحریم هــای بین المللــی، رشــد منفــی اقتصــاد، ت ب
ــود.  ــد ب ــاال، شــوک ارزی و... شــاهد مشــکات بیشــتری خواه ب
شــوک ناشــی از کرونــا، اقتصــاد را هــم بــا شــوک عرضــه و هــم 
بــا شــوک تقاضــا مواجــه ســاخت. از یــک طــرف عرضــه نیــروی 
کار کاهــش یافتــه و از طــرف دیگــر در تامیــن مــواد اولیــه تولیــد 

نیــز مشــکاتی ایجــاد گردیــد.
ــی  ــراه دارد. تعطیل ــه هم شــوک عرضــه، شــوک تقاضــا را ب
کســب و کارهــا، منجــر بــه تعدیــل نیــروی کار شــده و کاهــش 
ــوار، کاهــش تقاضــا را بــه همــراه داشــت. همچنیــن  درآمــد خان
ــن  ــه اماک ــردم از ورود ب ــی م ــا و نگران ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ب
عمومــی نظیــر فروشــگاه ها، مراکــز خدماتــی و... بســیاری از 
ــروش کاال و  ــا و ف ــش تقاض ــا کاه ــا ب ــب و کاره ــاغل و کس مش
ــاعات  ــش س ــه کاه ــه ب ــا توج ــدند. ب ــه ش ــود مواج ــات خ خدم

سرمقاله
مهدی شلیخا

سردبیر
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کاری بــا اقدامــات خودمراقبتــی و کاهــش تعامــات، در مواجهــه 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــا بیمــاری، بــا کاهــش نــرخ مشــارکت و 
کاهــش اشــتغال مواجــه خواهیــم بــود. فعالیــت کســب و کارهایی 
کــه مســتقیماً از بحــران کرونــا متاثــر شــده اند به شــدت کاهــش 
ــد  ــب وکارها می توان ــن کس ــت ای ــش فعالی ــت. کاه ــد یاف خواه
منجــر بــه بحــران بیــکاری شــده و رفــاه افــراد کثیــری را 
تحت تاثیــر قــرار دهــد. در ایــن میــان بیشــترین ضربــه اقتصــادی 
ــان و  ــد دست  فروش ــه مانن ــد ک ــد ش ــل خواهن ــانی متحم را کس

ــران ســاختمانی، دارای شــغل دایمــی نیســتند. کارگ
ــد و  ــد کار کنن ــد، ناچارن ــتری دارن ــاز بیش ــه نی ــانی ک کس
حضــور فیزیکــی داشــته باشــند و اگــر تمــام شــهر نیــز تعطیــل 
ــه را  ــر جامع ــن قش ــه ضعیف تری ــاغل ک ــیاری از مش ــود بس ش
ــه در  ــانی ک ــل کس ــد. در مقاب ــد کار کنن ــد بای ــکیل می دهن تش
ــتند  ــر هس ــاغل باالت ــدی مش ــی در طبقه من ــای اجتماع گروه ه
ــد دورکاری  ــد و می توانن ــه را دارن ــکان قرنطین ــرا ام برخــاف فق
کننــد. ایــن بــدان معناســت کــه در خــط مقــدم خطــر کســانی 
ــه از  ــد ک ــات را دارن ــد و امکان ــن درآم ــه کمتری ــد ک ــرار دارن ق
ــر،  ــل فق ــن عام ــادی مهم تری ــر اقتص ــد. از نظ ــاع کنن ــود دف خ
ــادی  ــد اقتص ــش رش ــت. افزای ــور اس ــادی کش ــد اقتص ــرخ رش ن
ــکان  ــراد ام ــده و اف ــد ش ــغل های جدی ــاد ش ــث ایج ــور، باع کش
ــم در از  ــل مه ــد. عام ــدا می کنن ــغل را پی ــت آوردن ش ــه دس ب
بیــن بــردن فقــر توزیــع صحیــح منابــع و درآمــد اســت و دولــت 
ــن  ــت از بی ــر و در نهای ــاله فق ــش مس ــد و کاه ــل درآم در تعدی

ــت. ــی اس ــش مهم ــردن آن دارای نق ب
ــا  کســی کــه فقیــر اســت ترجیــح می دهــد ریســک کنــد ت
ــرا در حالــت  ــد و از شــدت فقــر بمیــرد. زی ــه بمان اینکــه در خان
اول صرفــاً احتمــال ابتــا بــه ویــروس کرونــا و مــرگ وجــود دارد 
ولــی در حالــت دوم بــی شــک فــرد بــا گرســنگی، فقــر مطلــق، 
معظــات اجتماعــی و مــرگ مواجــه خواهــد شــد. نظــاره کــردن 
تک ســویه بــه افــراد مختلــف جامعــه از لنــز یــک دوربیــن نهایــت 
بی انصافــی اســت. چگونــه می تــوان بــه یــک کارگــر روزمــزد کــه 
ــوان شــغلی اش مشــخص اســت تکلیــف کــرد کــه  کار وی از عن
ــه کســی کــه صبــح  ــه به ســربرد. ب ــد و در قرنطین ــه بمان در خان
ــد  ــک بزن ــه ماس ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــردی می کن ــب زباله گ ــا ش ت
و روزی چنــد نوبــت دســتهایش را ضدعفونــی کنــد. در قرنطینــه 
ــک روز کار  ــه ی ــرادی ک ــتند اف ــم نیس ــه دارد و ک ــدن هزین مان
ــار  ــت. اقش ــدن آن هاس ــنه مان ــا گرس ــاوی ب ــا مس ــردن آن ه نک

ــر از  ــش بزرگ ت ــک چال ــر روز ی ــف ه ــع مختل ــف در جوام ضعی
ــد. ــه می کنن ــا را تجرب ــروس کرون وی

ــومالی  ــودک در س ــزاران ک ــل ه ــازمان مل ــام س ــه اع بناب
در بحبوحــه قحطــی و خشکســالی شــدید در ایــن کشــور و 
برخــوردار نشــدن از کمک هــای الزم از گرســنگی جــان خــود را 
از دســت خواهنــد داد و بیــش از نیمــی از مــردم ایــن کشــور نیــاز 
بــه کمــک دارنــد. همچنیــن ایــن ســازمان اعــام کــرده حداقــل 
ــی  ــای غذای ــه کمک ه ــی ب ــر در اتیوپ ــون نف ــش از ده میلی بی
نیــاز دارنــد و ایــن رقــم ممکــن اســت ظــرف چنــد مــاه آینــده 
بــه دو برابــر افزایــش یابــد و یک پنجــم از جمعیــت ایــن کشــور 
ــودک  ــزار ک ــزده ه ــه پان ــرد. روزان ــنگی فرو ب ــران گرس را در بح
ــار  ــاس آم ــد. براس ــنگی می میرن ــر و گرس ــر فق ــر اث ــان ب در جه
رســمی یونیســف فقــط در ســال 201۶ پنــج میلیــون و ششــصد 
هــزار کــودک بــر اثــر گرســنگی و ســوء تغذیــه مرده انــد. 
ــر  ــزار نف ــج ه ــت و پن ــدود بیس ــر روز ح ــه در ه ــت ک سال هاس
از بــزرگ و کوچــک، در جهــان در اثــر فقــر و گرســنگی و ســوء 

ــد. ــه می میرن تغذی
ــاالنه  ــی س ــت جهان ــازمان بهداش ــای س ــاس گزارش ه براس
ــر خودکشــی از  ــر اث ــر در جهــان جــان خــود را ب ــزار نف ۸00 ه
ــدا  ــی اوگان ــور آفریقای ــار در کش ــن آم ــه ای ــد ک ــت می دهن دس
ــن  ــی دومی ــد و خودکش ــکیل می ده ــا را تش ــد مرگ ه 10 درص
ــار  ــع، آم ــت. در واق ــدا اس ــان و اوگان ــر در جه ــل مرگ و می عام
ــادی  ــه بخــش زی ــی نشــان می دهــد ک ســازمان بهداشــت جهان
ــاکنان  ــه س ــرد ک ــام می گی ــورهایی انج ــی ها در کش از خودکش
آن درآمــد کــم و متوســط دارنــد. بــا ایــن حــال نــرخ خودکشــی 
ــه 11/5  ــد ب ــاال دارن ــد ب ــاکنان آن درآم ــه س ــورهایی ک در کش
ــت  ــی اس ــن واقعیت ــد. ای ــر می رس ــزار نف ــر 100 ه ــورد در ه م
کــه روزانــه هــزاران نفــر در جهــان از ویروســی بنــام گرســنگی و 
ــدون  ــه راحتــی و ب ــد. ویروســی کــه واکســن آن ب فقــر می میرن
اعــام وضعیــت فوق العــاده، سال هاســت کــه پیــدا شــده اســت. 
قبــول کنیــم کســی کــه فقیــر اســت بیشــتر تحــت 
تهدیــد کرونــا اســت و معمــوالً اقشــار آســیب پذیــر جامعــه بــه 
دولتمردانــی امیــد دارنــد کــه شــاخص رشــد اقتصــادی را ارتقــاء 
ــودی  ــان بهب ــت آن ــع معیش ــه در وض ــد آنک ــه امی ــند، ب ببخش
ــر رابطــه  ــا و فق ــر کرون ــرگ و می ــزان م ــن می حاصــل شــود. بی
مســتقیم وجــود دارد و همــه مــا در قبــال آن مســئولیت اخاقــی 

ــم. داری
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مهندســی،  تشــکل های  هماهنگــی  شــورای  پیشــنهاد 
ــل  ــای تحمی ــران هزینه ه ــه ای کشــور جهــت جب ــی و حرف صنف
 ،۸/۶4 عالیــه  نظــارت  قراردادهــای  بــرای  کرونــا  از  شــده 
قراردادهــای   ،14/5 نقشــه برداری  و  ژئوتکنیــک  ژئوفیزیــک، 
 )EPC( ــکاری پیمانــکاری ســه عاملــی 1۶/53، دو عاملــی پیمان
13/۸، ترکیبــی پیمانــکاری )PC( 13/3 و طراحــی 27/75 درصد 
به صــورت وضعیــت ماهیانــه، حق الزحمــه یــا صورتحســاب 
ــت  ــا و تح ــرایط کرون ــوط در ش ــات مرب ــه عملی ــی ک در ماه های

ــا می شــود اســت.  ــکل بهداشــتی فوق الذکــر انجــام شــده ی پروت
ــذاری  ــت فاصله گ ــات رعای ــه عملی ــاً ب ــا عموم ــن هزینه ه ای
ــده و  ــواد ضد عفونی کنن ــزات و م ــتفاده از تجهی ــی و اس اجتماع
پایــش در ســه بخــش عملیــات اجرایــی شــامل کاهــش راندمــان 
ماشــین آالت، تجهیــزات و نیــروی انســانی، هزینــه تجهیــز مــازاد 
و اســتفاده از مــواد و تجهیــزات ضدعفونی کننــده و فرآینــد 
پیشــگیرانه و باالســری مــازاد به ویــژه پایــش موثــر اســت. 

خبر و نظر

پیشنهاد جبران هزینه های تحمیل شده از کرونا
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مطابــق مصوبــه شــماره 31935/ت 55۸73 هـــ مــورخ 
99/03/21 هیــات وزیــران شــرکت های وابســته بــه دســتگاه های 
ــم  ــاله شش ــه پنجس ــون برنام ــاده )29( قان ــوع م ــی موض اجرای
توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهوری اســامی ایران 
ــای  ــی، تعاونی ه ــی و انتظام ــای نظام ــوب 1395 – نهاده – مص

کارکنــان یــا صندوق هــای بازنشســتگی و شــرکت های زیــر 
مجموعــه آن هــا بــه عنــوان پیمانــکار، تامیــن کننــده یــا مشــاور 
ــور  ــتند. منظ ــدود نیس ــای مح ــرکت در مناقصه ه ــه ش ــاز ب مج
ــش از )%50(  ــه بی ــت ک ــرکتی اس ــته، ش ــرکت های وابس از ش
درصــد ســهام آن هــا متعلــق بــه مناقصــه گــران فوق الذکــر باشــد. 

خبر و نظر

منع شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت به حضور در 
مناقصات محدود
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مقدمه
قــرار گرفتــن در معــرض یــا مواجهــه،  یــک دارایــی تعریــف 
شــده انســانی یــا فیزیکــی اســت کــه در معــرض خطــر تعریــف 
ــت.  ــی اس ــا پول ــی ی ــوه مال ــرر بالق ــرا ض ــرار دارد زی ــده ق ش
ــا  ــرای کار ب ــی یکــی از پرخطرتریــن فضاهــا ب کارگاه هــای عمران
ــی  ــت ایمن ــد ]1[. مدیری ــمار می رون ــرات به ش ــن خط متنوع تری
موثــر بــرای کارفرمایانــی ماننــد شــرکت های عمرانــی و یــا 
ســاختمانی ســودمند اســت ]1[ زیــرا ممکــن اســت هزینه هــای 
ــرل و کاهــش  مســتقیم و غیرمســتقیم ناشــی از حــوادث را کنت
پزشــکی  هزینه هــای  شــامل  مســتقیم  هزینه هــای  دهــد. 
و بیمارســتانی، مزایــای بیمــه غرامــت از کارافتادگــی و یــا 
بازنشســتگی، جراحــت، نقــص عضــو و فــوت کارگــران اســت ]1[

ــی احتیاطــی  ــز شــامل مســئولیت ]1[ )ناشــی از تقصیریاب و  نی
ــری  ــق دیگ ــا ح ــال ی ــا م ــر، ی ــان کارگ ــه ج ــبت ب ــا نس کارفرم
ــران خســارت ناشــی  ــی ]1[ )جب ــون(، و خســارت مال ــق قان طب
ــق  ــام کار طب ــن انج ــود در حی ــان خ ــا کارکن ــود ی ــل خ از عم
ــون( اســت. هزینه هــای غیرمســتقیم و پنهــان کــه به وســیله  قان
ــی  ــکار عمران ــا پیمان ــا ی ــه کارفرم ــن اســت ب ــه ممک ــک حادث ی
تحمیــل شــود شــامل کاهــش بهــره وری، تاخیــرات برنامــه 
ــات و هزینه هــای  ــزات و امکان ــه تجهی زمان بنــدی کار، آســیب ب
ــان  ــوان و زم پاکســازی و نوســازی قســمت های آســیب دیده و ت
مــورد نیــاز بــرای امــور مربــوط بــه تبعــات حادثــه و یــا حــوادث 
ــتند  ــدن هس ــه ش ــل بیم ــتقیم قاب ــای مس ــت ]1[. هزینه ه اس

]1[ و انــواع بیمــه نامه هــای مســئولیت حــوادث و یــا مهندســی 
ــرار  ــی ق ــکار عمران ــا پیمان ــا ی ــتفاده کارفرم ــورد اس ــد م می توان
ــرکت های  ــی از ش ــه یک ــه ب ــق بیم ــت ح ــا پرداخ ــه ب ــرد ک گی
بیمــه )بیمه گــر( مــورد پذیــرش حاکمیــت کشــور صــورت 
ــبه  ــوه محاس ــه، نح ــررات بیم ــم مق ــدف از تنظی ــرد. ه می پذی
ــرای تعییــن و محاســبه حــق  حــق بیمــه، روش هــای اساســی ب
بیمــه ناخالــص مســئولیت کارفرمــا یــا پیمانــکار عمرانــی، 
ــن  ــوادث کار و تخمی ــرای ح ــه ب ــق بیم ــبه ح ــوه محاس و نح
ــاختمان در  ــکاری س ــوادث پیمان ــه ح ــط بیم ــای متوس هزینه ه
کشــور ایــاالت متحــده امریــکا در ایــن نوشــته ارایــه شــده اســت.

هدف از تنظیم مقررات بیمه
هدف از تنظیم مقررات بیمه، حمایت از مردم اســت و اهدافی 
کــه در محاســبه نــرخ حق بیمــه مدنظر قــرار می گیــرد عبارتند از:

ســود  و  هزینه هــا  بتوانــد  کــه  نرخ هــا  کفایــت   -1
معقــول ســاالنه بیمه گــر )شــرکت بیمــه( را پوشــش دهــد.

ــذار  ــه بیمه گ ــد ک ــدی باش ــاد و در ح ــد زی ــا نبای 2- نرخ ه
بیشــتر از ارزش واقعــی حمایــت مــورد انتظــار خــود پرداخت کند.
باشــد. تبعیض آمیــز  و  ناعادالنــه  نبایــد  نرخ هــا   -3
4- نرخ هــا باید به آســانی قابــل درک برای بیمه گذاران باشــد.

ــر  ــرا تغیی ــدار باشــند زی ــدت پای ــد در کوتاه م ــا بای 5- نرخ ه
ســریع نــرخ ممکن اســت بــه نارضایــت بیمه گــذاران منجــر گردد.

آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان و عمران
مهرداد رشیدی تبار

پذیرفته شده دوره دکترای تخصصی )Ph.D(  مهندسی عمران  )مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان( در 

دانشگاه Coimbra  کشور پرتغال )2017(

 Eastern Mediterranean University کارشناس ارشد مهندسی عمران )مدیریت ساخت و پروژه( از

کشور قبرس )سپتامبر 201۶(

کارشناس مهندسی عمران- عمران از دانشکده فنی دانشگاه تبریز  )13۶۶(   
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نحوه محاسبه حق بیمه
ــه  ــق بیم ــص و ح ــه خال ــق بیم ــامل ح ــف ش ــوع تعری دو ن

ــت. ــج اس ــه ای رای ــات بیم ــص در ادبی ناخال

حق بیمه خالص و ناخالص
ــق  ــبه ح ــرای محاس ــرض، ب ــا در مع ــه ی ــای مواجه واحده
بیمــه ای کــه شــخص بیمــه شــده بــرای دامنــه حمایــت 
ــرخ حــق بیمــه در واقــع قیمــت هــر  ــردازد به کار مــی رود. ن می پ
ــرض  ــه در مع ــه اســت ک ــد مواجه ــر واح ــرای ه ــه ب ــد بیم واح
خطــر تعریــف شــده قــرار دارد. واحدهــای قرار گرفتــن در 
معــرض، ارزش خــود را در واحدهــای پولــی دارنــد. ارزش واحــد 
پولــی بســتگی بــه آن چــه بیمــه شــده می خواهــد تامیــن کنــد، 
ــرض  ــه در مع ــرار گرفت ــف ق ــد مختل ــی دو واح دارد. ارزش پول
ــای  ــد. واحده ــاوت باش ــًا متف ــت کام ــن اس ــه، ممک ــا مواجه ی
ــه  ــر را ن ــوه بیمه گ ــرر بالق ــد ض ــرض می توان ــن در مع قرار گرفت
بــه میــزان پولــی، بلکــه در واحدهــا نشــان دهــد. بــرای محاســبه 
حــق بیمــه، بیمه گــذار ناچــار اســت نــرخ را در واحدهــای 
مواجهــه ضــرب کنــد. تعــداد واحدهــای مواجهــه بــه نــوع بیمــه 
ــی  ــرای بررس ــه ب ــد مواجه ــه از واح ــت بیم ــتگی دارد. صنع بس
حــق بیمــه در مقایســه بــا گروه هــای مــوازی اســتفاده می کنــد. 
ــن  ــا قرار گرفت ــاداری ب ــه، رابطــه معن ــان واحــد مواجه ــدت زم م
در معــرض ضــرر دارد. در محاســبه حــق بیمــه از دو مفهــوم نــرخ 

ــردد.   ــتفاده می گ ــص اس ــرخ ناخال ــص و ن خال
نــرخ خالــص حــق بیمــه بــه بخشــی از نــرخ مــورد نیــاز حــق 
ــرر  ــل ض ــای تعدی ــرر و هزینه ه ــت ض ــرای پرداخ ــه ب ــه ک بیم
ــغ ضــرر  ــد تخمینــی از مبل ــه کار مــی رود، اشــاره دارد و نیازمن ب
ــی براســاس نیــاز بیمه گــذار اســت کــه  ــه دعــاوی احتمال هرگون
ــرر  ــد و ض ــع آوری کن ــر نیــاز دارد اطاعــات آن را جم بیمه گ
ــد.  ــیم کن ــه تقس ــد مواجه ــر واح ــرر( را ب ــیل ض ــوه )پتانس بالق
در صورتی کــه ارزش مالــی معــادل 500000 واحــد پولــی باشــد 
و واحــد مواجهــه بــا آن 10000 واحــد پولــی باشــد حــق بیمــه 
ــه عبــارت دیگــر  خالــص 50 واحــد پولــی محاســبه می گــردد. ب
ــک  ــه ازای ی ــذار ب ــه مشــخص بیمه گ ــص، هزین حــق بیمــه خال
ــذار  ــی بیمه گ ــا خط مش ــغ ب ــن مبل ــت و ای ــه اس ــد مواجه واح
ــه  ــه ب ــق بیم ــربار ح ــردد. س ــبه می گ ــر محاس ــط بیمه گ و توس
ــایر  ــش س ــرای پوش ــه ب ــق بیم ــاز ح ــورد نی ــرخ م ــی از ن بخش
هزینه هــا، به ویــژه هزینه هــای بازاریابــی، فــروش، مالیــات و 

ــرخ  ــاع ن ــص اجتم ــه ناخال ــق بیم ــاره دارد. ح ــود، اش ــن س تامی
خالــص و ســربار حــق بیمــه در هــر واحــد مواجهــه اســت. حــق 
ــرخ  ــرب ن ــا ض ــده ب ــه ش ــط بیم ــه توس ــت ک ــی اس ــه مبلغ بیم
ناخالــص در تعــداد واحدهــای مواجهــه پرداخــت می شــود. واحــد 
مواجهــه در بیمــه امــوال و مســئولیت عمومــاً 100 واحــد پولــی 
ــی  ــد پول ــاً 1000 واح ــر عموم ــه عم ــه در بیم ــت در حالی ک اس
 P ،ــه ــد مواجه ــرر، K واح ــیل ض ــه L پتانس ــت. در صورتی ک اس
ــای  ــوع هزینه ه ــبت مجم ــربار )نس ــب س ــص، E ضری ــرخ خال ن
تغییــر نــرخ تــورم، تغییــر نــرخ تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه، 
بازاریابــی، فــروش، مالیــات و تامیــن ســود بــر خالــص هزینه هــای 
ــردد،  ــرض گ ــص ف ــرخ ناخال ــل و G ن ــب تعدی ــرر(، M ضری ض
ــرخ خالــص و ناخالــص حــق  ــرای محاســبه ن ــر ب فرمول هــای زی

:)1997 ,E. J.Vaughan( بیمــه بــه کار می رونــد

ــد  ــر واح ــرای ه ــت ب ــای ثاب ــوان هزینه ه ــه بت درصورتی ک
ــرر،  ــر L پتانســیل ض ــرد در این صــورت اگ ــک ک ــه تفکی مواجه
ــرای  ــت ب ــص، F هزینه هــای ثاب ــرخ خال K واحــد مواجهــه، P ن
هــر واحــد مواجهــه )براســاس دعــاوی قبلــی(، V ضریــب تغییــر 
ــد  ــرخ تولی ــر ن ــاالنه و تغیی ــورم س ــرخ ت ــاس ن ــه )براس هزین
ــروش،  ــی، ف ــای بازاریاب ــاالنه(، C هزینه ه ــی س ــص داخل ناخال
مالیــات و تامیــن ســود، و G نــرخ ناخالــص فــرض گــردد، معموالً 
ــرخ خالــص و ناخالــص حــق  ــرای محاســبه ن ــر ب فرمول هــای زی

ــد:  ــه کار می رون ــه ب بیم

ــال  ــور اعم ــه منظ ــاد آزاد ب ــا اقتص ــورهای ب ــب کش در اغل
سیاســت های تشــویقی و تنبیهــی در راســتای به کارگیــری 
تدابیــر ایمنــی، حــق بیمه هــا برمبنــای ســوابق عملکــرد ایمنــی 
کارفرمــا محاســبه می شــود و به طــور عرفــی، شــرکت های بیمــه 
ــق  ــبه ح ــت محاس ــرکت ها را جه ــوادث ش ــی و ح ــوابق ایمن س
ــق  ــران ح ــه در ای ــد ک ــر می رس ــد. به نظ ــه می کنن ــه مطالب بیم
ــه  ــه روی ــن این ک ــت ضم ــوده اس ــان ب ــت و یکس ــا ثاب بیمه ه
ــرخ  ــودن ن ــت ب ــردد. ثاب ــه نمی گ ــز ماحظ ــخصی نی ــًا مش کام
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حــق بیمــه موجــب متضــرر شــدن کارفرمــای بــا ســوابق ایمنــی 
خــوب می گــردد. جریمه هــای اداره کار بابــت تقصیــر در اعمــال 
ایمنــی، هزینه هــای تامیــن اجتماعــی اعــم از غرامــات مختلــف 
و مســتمری کارگــران، و نیــز دیــات و ســایر دعــاوی در مراجــع 
ــی  ــان و شــرکت های عمران ــزد بســیاری از کارفرمای ــی در ن قضای

ــند. ــوادث می باش ــتقیم ح ــای مس ــزو هزینه ه ج

روش هــای اساســی بــرای تعییــن و محاســبه حق 
ــکار  ــا پیمان ــا ی ــئولیت کارفرم ــص مس ــه ناخال بیم

ــی عمران
ــئولیت  ــص مس ــه ناخال ــق بیم ــبه ح ــن و محاس ــرای تعیی ب
ــود دارد  ــی وج ــه روش اساس ــی س ــکار عمران ــا پیمان ــا ی کارفرم

ــد از: ــه عبارتن ک
1- در مــواردی کــه آمــاری در مــورد میــزان ضــرر و 
احتمــاالت آینــده وجــود نــدارد، بــرای تعییــن نــرخ حــق بیمــه 

ناخالــص از قضــاوت کارشناســی اســتفاده می شــود.
دارای  معــرض،  در  قرار گرفتــن  کــه  مــواردی  در   -2
 )Manual rate( کاس بنــدی بیمــه اســت از روش نــرخ دســتی
مبتنــی بــر میانگیــن هزینه هــای پزشــکی و غرامــات داده شــده 

ــود.  ــتفاده می ش ــوع از کار، اس ــر ن ــرای ه ــل ب ــال قب در س
3- در مــواردی کــه قرار گرفتن در معــرض، دارای کاس بندی 
بیمــه اســت و دســتیابی بــه ســوابق واقعــی هزینه هــای حــوادث 
ــد  ــر باش ــی امکان پذی ــکار عمران ــا پیمان ــا ی ــر کارفرم ــی ه قبل
محاســبه حــق بیمــه براســاس شایســتگی در مدیریــت ایمنــی و 
بــا مبانــی تلفیــق نــرخ دســتی )Manual rate( و نــرخ گــذاری 

ــرد.  ــه )EMR( صــورت می گی اصــاح تجرب

ــوادث کار در  ــرای ح ــه ب ــق بیم ــبه ح محاس
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــور ای کش

ــرخ  ــای ن ــر مبن ــوادث کار ب ــرای ح ــه ب ــق بیم ــبه ح محاس
تجربــه  اصــاح  نرخ گــذاری  و   )Manual rate( دســتی 
ــر میانگیــن  ــی ب ــرخ دســتی مبتن ــرد. ن )EMR( صــورت می گی
ــرای  هزینه هــای پزشــکی و غرامــات داده شــده در ســال قبــل ب
ــی  ــه مبتن ــاح تجرب ــذاری اص ــد. نرخ گ ــوع از کار می باش ــر ن ه
ــن  ــا میانگی ــا در مقایســه ب ــر کارفرم ــای حــوادث ه ــر هزینه ه ب

اســت.

)Manual rate( نرخ های دستی
ــد  ــته کاری مانن ــدود 450 رش ــرای ح ــالیانه ب ــورت س به ص
آرماتوربنــدی، لوله کشــی و... براســاس هزینه هــای پزشــکی 
ــه  ــته کاری  ب ــر رش ــوادث در ه ــرای ح ــده ب ــات داده ش و غرام
اضافــه مبلغــی بــرای پوشــش هزینه هــای اداری و ســود و ســایر 
ــبه  ــت محاس ــیله حاکمی ــه به وس ــرکت های بیم ــای ش هزینه ه
ــل  ــال قب ــای س ــال هزینه ه ــر س ــتی ه ــای دس ــود. نرخ ه می ش
ــد  ــد واح ــر ص ــد از ه ــورت درص ــد و به ص ــس می کنن را منعک
ــذاری  ــر نرخ گ ــط دفت ــه توس ــوند ک ــان می ش ــوق بی ــی حق پول
)Rating Bureau(  دولــت امریــکا در کتاب هــای دســتی بــرای 
ــر  ــدول زی ــه آن در ج ــه نمون ــوند ک ــر می ش ــت منتش ــر ایال ه
ــواع کارهایــی کــه یــک کارفرمــا  ماحظــه می گــردد. ترکیــب ان
یــا پیمانــکار متعهــد شــده اســت و ســهم صــورت کلــی حقــوق 
ــا  ــا ی ــک کارفرم ــرای ی ــتی ب ــرخ دس ــه کاری، ن ــر طبق ــرای ه ب

ــد.   ــن می کن ــکار را تعیی پیمان

مدیریت مهندسی

جدول 1: نمونه نرخ های دستی برای هر طبقه کاری ]1[
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)EMR( نرخ گذاری اصالح تجربه
فرمولــی اصاحــی براســاس تجربــه حادثــه ای کارفرمــا 
ــرخ  ــردن ن ــه ک ــدف آن اضاف ــا شــرکت ســاختمانی اســت و ه ی
ــاختمانی  ــی و س ــکاران عمران ــازندگان و پیمان ــرای س ــی ب اضاف
ــر از  ــاوی باالت ــای دع ــتر و هزینه ه ــوادث کار بیش ــه ح ــا تجرب ب
متوســط و اعمــال تخفیــف بــرای مــوارد کمتــر از متوســط اســت. 
ــی  ــذاری دولت ــر نرخ گ ــه دفت ــرکت ب ــک ش ــه ی ــزارش حادث گ
ــردد و در  ــس می گ ــه منعک ــوابق بیم ــود و در س ــال می ش ارس
محاســبه حــق بیمــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. فرمــول هــم 
شــامل کثــرت وقــوع و هــم ســختی و شــدت حــوادث اســت کــه 
ــه 50 درصــدی  ــرخ اصــاح تجرب کثــرت وقــوع موثرتــر اســت. ن
ــه  ــه علــت داشــتن تجرب ــکار ب ــن معنــی اســت کــه پیمان ــه ای ب
دعــاوی بهتــر از متوســط، حــق بیمــه معــادل 50%  نــرخ دســتی 
ــرای  ــدی ب ــد درص ــاالی ص ــه ب ــاح تجرب ــرخ اص ــردازد. ن می پ
مــواردی اســت کــه پیمانــکار بــه علــت داشــتن تجربــه دعــاوی 
بدتــر از متوســطی کــه شــرکت های همــان طبقــه کاری کســب 
ــد.  ــرخ دســتی پرداخــت می کن ــر از ن ــه باالت ــد حــق بیم کرده ان

ــه  ــبت ب ــه نس ــکاران بی ماحظ ــه ای، پیمان ــش بیم ــرای پوش ب

هزینه بیمه
درصــد   ۸ حــدود  متوســط  به طــور  بیمــه  هزینه هــای 
هزینه هــای مســتقیم نیــروی انســانی در کشــور ایــاالت متحــده

ایمنــی تــا هفــت برابــر بیشــتر از رقبــای آگاه بــه ایمنــی، هزینــه 
پرداخته انــد.

شــرکت های بیمــه نقشــی در محاســبه نــرخ اصــاح تجربــه 
ندارنــد و فقــط داده هــای مربــوط بــه حــق بیمه هــا و کمبودهــای 
اطاعاتــی هــر ســازنده و یــا پیمانــکار را تهیــه می کننــد 
و نمی تواننــد بــا تغییــر نرخ هــای بیمــه و حــق بیمه هــا بــا 
یکدیگــر رقابــت کننــد. رقابــت بیــن شــرکت های بیمــه در روش 
ــده، و  ــه ش ــات ارائ ــواع و گســتردگی خدم ــت، ان ــان پرداخ و زم

ــرای دعــاوی تســویه نشــده اســت.  حفــظ مقــدار پــول ب
ــه  ــه بیم ــر هزین ــه ب ــاح تجرب ــرخ اص ــر ن ــه ای از تاثی نمون
ــاز 100  ــاخت و س ــول س ــروژه معم ــرای پ ــران ب ــت کارگ غرام
میلیــون دالری در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت. در 
ــه در  ــه حادث ــن، تجرب ــال معی ــک س ــرای ی ــبه EMR ب محاس
دوره زمانــی ســه ســال قبــل )بــدون تاثیــر آخریــن ســال( اســت. 
تعریــف تجربــه حادثــه شــامل تعــداد وقــوع )کثــرت(، ســختی و 
ــه  ــر ب ــوع بســیار موثرت شــدت حــوادث می باشــد کــه تعــداد وق
ــر از شــدت و  ــل کنترل ت ــوع قاب ــرا تعــداد وق ــد زی حســاب می آی

ســختی حــوادث اســت. 

ــوط  ــد مرب ــت درص ــه هف ــت ک ــده اس ــری ش ــکا اندازه گی امری
ــه  ــه بیم ــوط ب ــد مرب ــک درص ــران و ی ــت کارگ ــه غرام ــه بیم ب

ــت. ــئولیت اس مس

مدیریت مهندسی

جدول 2: تاثیر نرخ اصاح تجربه بر هزینه بیمه غرامت کارگران برای پروژه معمول ساخت و ساز 100 میلیون دالری ]1[

منابع و ماخذ:
1- دفتر نظام فنی و اجرایی )13۸۸( مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی، نشریه شماره 447، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
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مقدمه
ــتای  ــرات در راس ــا خط ــه ب ــوم روش مقابل ــه مفه ــی ب ایمن
حفــظ جــان انســان ها و جلوگیــری از خســارات و صدمــات اســت 
کــه در شــکل ابتدایــی جنبــه عمدتــاً اصاحــی بــه منظــور حــذف 
ــگیرانه  ــه پیش ــون جنب ــود و اکن ــات ب ــارت و صدم ــل خس عوام
بــرای کنتــرل مطمئــن صدمــات و خســارات دارد. مدیریــت 
ــردی مدیریــت ریســک اســت کــه شــامل  ایمنــی از مــوارد کارب
ــی  ــر(، ارزیاب ــا و خط ــی منش ــت و معلول ــه عل ــایی )رابط شناس
فنــی و تخصصــی، و پاســخ بــه ریســک ایمنــی می گــردد. 
علــل ایجــاد و نتایــج حادثــه ناشــی از کار، هزینه هــای 
و  و عمــران، ســازمان  از کار در ســاختمان  ناشــی  حــوادث 
هزینه هــای مدیریــت ایمنــی در ســاخت، ارزیابــی ایمنــی، 
ــت  ــول مدیری ــک و اص ــد ریس ــه تهدی ــخ ب ــتراتژی های پاس اس
ایمنــی بــرای پیشــگیری از ســوانح در ایــن مبحــث قــرار 

 . نــد می گیر

علل ایجاد حوادث ناشی از کار
به طور کلــی حادثــه ناشــی از کار علــت واحدي نــدارد و معلول 
علــل فنــی و انســانی می باشــد. ایــن علــل بســتگی بــه نــوع کار، 
محیــط شــرایط انجــام کار و ابــزار مــورد اســتفاده دارد و می تــوان 
آن هــا را بــه دو دســته علــل مســتقیم و غیرمســتقیم تقســیم کرد.

علــل مســتقیم ســهم اصلــی را در بــه وجــود آمــدن 
ــد  ــه وضــع کار و صنعــت عبارتن ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــه دارن حادث

ســقوط  ماشــین آالت،  بــا  کار  کاال،  کــردن  جابه جــا  از: 
غیرصحیــح  اســتفاده  ارتفــاع،  از  کارگــر  افتــادن  اشــیاء، 
از ابــزار کار، افتــادن بــه علــت لیــز خــوردن، برخــورد بــا 
ــه در  ــیله نقلی ــا وس ــادف ب ــن تص ــوختگی و همچنی ــع، س مان
ــل کار. ــه مح ــت ب ــت و برگش ــگام رف ــا هن ــط کارگاه و ی محی

ــبب  ــتقیماً س ــه مس ــتند ک ــی هس ــتقیم علل ــل غیرمس عل
بلکــه درصــورت وجــود  نیســتند  آمــدن حادثــه  به وجــود 
علــل مســتقیم، احتمــال به وجــود آمــدن حادثــه را بیشــتر 
می کننــد و شــامل تمــام عواملــی اســت کــه موجــب خســتگی، 
ناراحتــی و نارضایتــی کارگــر می شــوند. مهمتریــن ایــن عوامــل 
ــه  ــور نامناســب، صــداي بیــش از حــد، عــدم تهوی عبارتنــد از: ن
مناســب، ناســازگاری درجــه حــرارت محیــط کار، طوالنــی 
ــودن ســاعات کار، ســرعت بیــش از حــد تولیــد و نیــز عوامــل  ب
دیگــري ماننــد مســایل خانوادگــی، مالــی، روابــط بــا کارفرمــا و 
ــایلی  ــل، مس ــروه از عل ــن دو گ ــار ای ــره. در کن ــت و غی سرپرس
ــردن  ــت نک ــز رعای ــارت کاري و نی ــه و مه ــود تجرب ــون کمب چ
اصــول ایمنــی نیــز درایجــاد حــوادث ناشــی از کار نقــش دارنــد.

ــاون،  ــده وزارت تع ــه عه ــوادث کار ب ــت ح ــی وضعی ارزیاب
ــه عهــده اداره  ــه ب ــاه اجتماعــی و در محــل وقــوع حادث کار و رف
ــه  ــوع حادث ــل وق ــتان مح ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
اســت. ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه عنــوان بزرگتریــن ســازمان 
ــدت و   ــاي کوتاه م ــاي کمک ه ــه اعط ــد ب ــور، متعه ــه اي کش بیم
ــتمزد،  ــت دس ــا،  غرام ــوادث و  بیماری ه ــب ح ــدت در قال بلند م

مدیریت مهندسی

علل ایجاد و روش های پیشگیری از سوانح در ساختمان و عمران
مهرداد رشیدی تبار

پذیرفته شده دوره دکترای تخصصی )Ph.D(  مهندسی عمران  )مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان( در 

دانشگاه Coimbra  کشور پرتغال )2017(

هاتف معرفت

عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی
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ــاالنه  ــار س ــد. آم ــرگ می باش ــتگی و م ــی،  بازنشس از کارافتادگ
ــوت  ــو و ف ــص عض ــی، نق ــتمری های از کارافتادگ ــراری مس برق
ــی  ــادی و اجتماع ــبات اقتص ــار و محاس ــر آم ــزد دفت ــران ن کارگ
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــزی س ــادی و برنامه ری ــت اقتص معاون
می نمایــد.  منتشــر  گزارشــاتی  به طــور ســاالنه  کــه  اســت 
ــازمان  ــده س ــه ش ــده بیم ــه دی ــر حادث ــه کارگ درصورتی ک
ــه  ــوع حادث ــری در وق ــا تقصی ــد و کارفرم ــی باش ــن اجتماع تامی
ناشــی از کار نداشــته باشــد )کفایــت تامیــن و تجهیــز وســایل و 
ــواع غرامــات  ــات ایمنــی کار توســط کارفرمــا(، برخــی از ان امکان
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــده را س ــتمری بیمه ش ــوب و مس مص
ــرف  ــر از ط ــه، تقصی ــه در حادث ــد. درصورتی ک ــش می ده پوش
کارفرمــا باشــد )عــدم کفایــت تامیــن و تجهیــز وســایل و امکانات 
ــام  ــی تم ــن اجتماع ــازمان تامی ــا( س ــط کارفرم ــی کار توس ایمن
خســارات )انــواع غرامــات و مســتمری بیمــه شــده( را از کارفرمــا 
وصــول می کنــد و در مــواردی کــه کارفرمــا و نیــز کارگــر دچــار 
حادثــه کار، براســاس نظریــه بازرســی کار و یــا کارشناســی 
ــه  ــح مقصــر شــناخته شــوند، ب ــم دادگاه صال دادگســتری و حک
ــات و  ــواع غرام ــارات )ان ــا، خس ــر کارفرم ــهم تقصی ــبت س نس
مســتمری بیمــه شــده( را ســازمان تامیــن اجتماعــی ازکارفرمــا 
وصــول خواهــد نمــود )مــواد ۶۶ و 90 فانــون تامیــن اجتماعــی(. 
شــاغلین در کارگاه هــای پیمانــکاران عمرانــی مشــمول بیمــه 
اجبــاری بــوده و بایــد قابلیــت و اســتعداد جســمانی متناســب بــا 
کارهایــی را کــه بــه آن ارجــاع می شــود داشــته باشــد و کارفرمــا 
مکلــف اســت قبــل از به کار گمــاردن آن هــا ترتیــب معاینــه 
پزشــکی آن هــا را بدهنــد. درصورتی کــه پــس از اســتخدام 
مشــخص شــود نامبــردگان در حیــن اســتخدام قابلیت و اســتعداد 
کار مربوطــه را نداشــته و کارفرمــا در معاینــه پزشــکی آن هــا تعلل 
کــرده و در نتیجــه بیمــه شــده دچــار حادثــه شــده و یــا بیمــاري 
ــات  ــی خدم ــن اجتماع ــازمان تامی ــد، س ــه باش ــدت یافت وی ش
ــه  ــوت را ب ــا ف ــی ی ــان و مســتمري در صــورت از کارافتادگ درم
ــا  ــوط را از کارفرم ــاي مرب ــد و هزینه ه ــه می ده بیمــه شــده ارای
مطالبــه و وصــول می کنــد )مــاده 90 قانــون تامیــن اجتماعــی(. 
در ســالنامه های آمــاری ســازمان تامیــن اجتماعــی مــواردی 
ماننــد زمــان وقــوع حادثــه )صبــح، عصــر و شــب(، محــل وقــوع 
حادثــه )داخــل و یــا خــارج کارگاه(، علــت وقــوع حادثــه )شــامل 
ــص،  ــور ناق ــوب، بی احتیاطــی، ن ــاظ، وســایل معی وســایل بی حف
تهویــه نامطلــوب، لبــاس خطرنــاک، فقــدان اطاعــات، ســایرعلل، 

ازدحــام و بی نظمــی تجهیــزات، عــدم آمــوزش، عــدم اســتفاده از 
وســایل حفاظتــی، عــدم رعایــت مقــررات ایمنــی(، نتیجــه حادثه 
ــی، از کارافتادگــی  ــوت، از کارافتادگــی کل ــوع ف )در یکــی از 5 ن
جزیــی، غرامــت نقــص، و بهبــود کامــل(، جنســیت )مذکــر و یــا 
ــای 5  ــدگان در بازه ه ــه دی ــنی حادث ــع س ــن )توزی ــث(، س مون
ســاله بــه ترتیــب شــامل گروه هــای 15 تــا 19 ســاله، 20 تــا 24 
ســاله، 25 تــا 30 ســاله، ...، ۶5 تــا ۶9 ســاله، و 70 ســاله و باالتر(، 
ــورت،  ــم، ص ــز، چش ــه، مغ ــامل جمجم ــده )ش ــه دی ــو حادث عض
گــردن، دســت، انگشــتان دســت، تنــه، پــا، انگشــتان پــا، ســتون 
فقــرات، تمــام بــدن و ســایر اعضــا(، و وضعیــت تاهــل )مجــرد و 
یــا متاهــل( وجــود دارنــد. انــواع حادثــه شــامل دســته بندی های 
ســقوط اشــیا، ســقوط از ارتفــاع و لغزیــدن، ضربه خوردگــی، 
گیرکــردن داخــل یــا بیــن اشــیا، داخــل شــدن اجســام در چشــم، 
داخــل شــدن اجســام در بــدن، حــوادث ناشــی از جابه جــا کــردن 
ــوزان،  ــمی و س ــواد س ــی از م ــوادث ناش ــوختگی، ح ــیا، س اش
ــا  ــادف ب ــر آوار، تص ــدن زی ــزش و مان ــوزی، ری ــار و آتش س انفج
وســایل نقلیــه، بریدگــی و قطــع اعضــا، شکســتگی اعضــا بــدن، 
ــزار  ــی از اب ــادف ناش ــوانح، تص ــف و س ــام مختل ــا اجس تصــادم ب
ماشــینی، تصــادف ناشــی از ابــزار دســتی، بــرق گرفتگــی، ســایر 
حــوادث، خفگــی، مســمومیت ناشــی از گازگرفتگــی، می باشــند. 
حادثه دیــدگان  و  کل(  و  )اجبــاری  بیمه شــدگان  آمــار 
ــی  ــی از کار و فراوان ــیوع( ناش ــه )ش ــوع حادث ــب وق کار و ضری
ــکاری  ــاختمان و پیمان ــای س ــی از کار در فعالیت ه ــه ناش حادث
در ســطح کشــور براســاس داده هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــردآوری  ــدول 1 گ ــت 1394 در ج ــال های 13۸9 لغای ــی س ط
و ارایــه شــده اســت. آمــار فراوانــی بیمه شــدگان مشــمول 
ــده  ــیوع، حادثه دی ــب ش ــده، ضری ــه ناشــی از کار، حادثه دی حادث
ــوادث  ــوع ح ــات وق ــوادث کار و اوق ــه ح ــث، نتیج ــر و مون مذک
ــت1397  ــای 1393 لغای ــال ه ــی س ــور ط ــی از کار در کش ناش
ــدول 2  ــی در ج ــن اجتماع ــاس داده هــای ســازمان تامی براس
گــردآوری، جمع بنــدی و ارایــه شــده اســت. آمــار فراوانــی علــل 
ــال های 13۸9  ــی س ــور ط ــی از کار در کش ــوادث ناش ــوع ح وق
لغایــت 1397 در جــدول 3 براســاس داده هــای ســازمان تامیــن 
ــار  ــت. آم ــده اس ــه ش ــدی و ارای ــردآوری، جمع بن ــی گ اجتماع
فراوانــی انــواع حادثــه ناشــی از کار در کشــور براســاس داده هــای 
ســازمان تامیــن اجتماعــی طــی ســال های 13۸9 لغایــت 1394 
ــت.  ــده اس ــه ش ــدی و ارای ــع بن ــردآوری، جم ــدول 4 گ در ج
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ــی از کار در  ــه ناش ــی حادث ــی از کار و فراوان ــیوع( ناش ــه )ش ــوع حادث ــب وق ــدگان کار و ضری ــاری و کل( و حادثه دی ــدگان )اجب ــار بیمه ش ــدول 1: آم ج
ــت 1394 ــال های 13۸9 لغای ــی س ــی ط ــن اجتماع ــازمان تامی ــای س ــاس داده ه ــور  براس ــطح کش ــکاری در س ــاختمان و پیمان ــای س فعالیت ه

ــه دیــده، ضریــب شــیوع، حادثه دیــده مذکــر و مونــث، نتیجــه حــوادث کار و اوقــات  ــه ناشــی از کار، حادث ــی بیمه شــدگان مشــمول حادث جــدول 2: فراوان
وقــوع حــوادث ناشــی از کار در کشــور طــی ســال های 1393 لغایــت 1397 )ارقــام نقــل از ماخــذ ســازمان تامیــن اجتماعــی(
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جدول 3: فراوانی علل وقوع حوادث ناشی از کار در کشور طی سال های 13۸9 لغایت 1397 )ارقام نقل از ماخذ سازمان تامین اجتماعی(

شکل 1: نمودار توزیع حوادث ناشی از کار برحسب علت وقوع حادثه در سال 1397

شکل 2: نمودار توزیع حادثه دیدگان ناشی از کار برحسب نتیجه حادثه در سال 1397
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جدول 4: فراوانی انواع حادثه ناشی از کار در کشور طی سال های 13۸9 لغایت 1394 )ارقام نقل از ماخذ سازمان تامین اجتماعی(
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ــکاری  ــی از کار در پیمان ــوادث ناش هزینه هــای ح
ــی ــای عمران ــاختمان و طرح ه س

هزینه هــای  شــامل  کار  حــوادث  از  ناشــی  هزینه هــای 
ــای  مســتقیم و غیرمســتقیم اســت. به منظــور محاســبه هزینه ه
حــوادث  هزینــه  متوســط  می تــوان  کار  از  ناشــی  حــوادث 
پیمانــکاران ســاختمان را به صــورت درصــدی از هزینه هــای 

ــان داد. ــانی نش ــروی انس ــتقیم نی مس
هزینه هــای مســتقیم ناشــی از حــوادث کار را می تــوان 
بیمــه کــرد. هزینه هــای بیمــه به طــور متوســط حــدود ۸ درصــد 
هزینه هــای مســتقیم نیــروی انســانی در کشــور ایــاالت متحــده 
امریــکا اندازه گیــری شــده اســت کــه 7 درصــد مربــوط بــه بیمــه 
ــه مســئولیت  ــه بیم ــوط ب ــک درصــد مرب ــران و ی ــت کارگ غرام
اســت. هزینه هــای مســتقیم ناشــی از حــوادث ۶5 درصــد 
ــه  ــد بقی ــه 35 درص ــت ک ــده اس ــرآورد ش ــه ب ــای بیم هزینه ه
ــارت  ــه عب ــت. ب ــر اس ــرکت بیمه گ ــود ش ــای اداری و س هزینه ه
ــادل 5/2  ــوادث کار مع ــی از ح ــتقیم ناش ــای مس ــر هزینه ه دیگ

ــت. ــانی اس ــروی انس ــای نی ــد از هزینه ه درص
هزینه هــای غیرمســتقیم و پنهــان ناشــی از حــوادث کار قابــل 
ــه پرسشــنامه  ــج حاصــل از پاســخ ب ــه شــدن نیســتند. نتای بیم
ــاختمانی در  ــه کار س ــان 49 حادث ــای پنه ــوص هزینه ه در خص
کشــور امریــکا حاکــی از حــدود 4 برابــر بــودن هزینه هــای 
غیرمســتقیم و پنهــان نســبت بــه هزینه هــای پزشــکی و مزایــای 
ــادل  ــه مع ــود ک ــده ب ــه دی ــران صدم ــه کارگ ــی ب ــه پرداخت بیم
ــت. از  ــانی اس ــروی انس ــتقیم نی ــای مس ــد هزینه ه 20/۸ درص
ــای  ــه هزینه ه ــای غیرمســتقیم ب ــر  نســبت هزینه ه ــوی دیگ س
ــل و  ــرای حم ــه ب ــوری ک ــود به ط ــر ب ــدت متغی ــتقیم به ش مس
ــا 24۸ دالر،  ــران 11 ت ــتمزد کارگ ــا 500 دالر، دس ــل 17 ت نق
دســتمزد دیگــران 12 تــا 1120 دالر، اضافــه کاری 15 تــا 2930 
دالر، فقــدان کارایــی 10 تــا ۶1۸0 دالر، جایگزینــی آمــوزش 34 
تــا 1125 دالر، کندتــر بــودن کارگر برگشــتی ۸0 تــا 7100 دالر، 
ــزی  ــا 3500 دالر، برنامه ری ــازی 3 ت ــزات و پاکس ــواد و تجهی م
ــا ۶00 دالر، و دفتــری 15  ــا ۶00 دالر، ناظــر 10 ت مجــدد 11 ت
ــه و  ــات نمون ــی مطالع ــد. در برخ ــخ داده ش ــا 2000 دالر پاس ت
ــا  ــدون لحــاظ متغیرهایــی چــون اعتبــار و ســیمای کارفرمــا ی ب
ــای  ــبت هزینه ه ــان، نس ــه کارکن ــا روحی ــکار و ی ــرکت پیمان ش
پنهــان بــر هزینه هــای مســتقیم بــرای حــوادث غیرزمانبــر 5/4 و 

ــت. ــده اس ــت آم ــر 2/4 به دس ــوادث زمانب ــرای ح ب

ــاوی  ــای دع ــط هزینه ه ــور، متوس ــکات مذک ــه ن ــه ب باتوج
به عــاوه هزینه هــای پنهــان معــادل 2۶ درصــد هزینه هــای 
می گــردد.  امریــکا  کشــور  در  انســانی  نیــروی  مســتقیم 
هزینه هــای دســتمزد نیــروی انســانی در ایــران بــه مراتــب 
ــاعتی  ــتمزد س ــه دس ــت به طوری ک ــور امریکاس ــر از کش پایین ت
کارگــر ســاده ســاختمانی حــدود 150000 ریــال و اوســتا حــدود 
ــران  ــال 139۸ در ای ــارم س ــه چه ــه ماه ــال در س 370000 ری
ــر ســاده ســاختمانی  ــکا دســتمزد ســاعتی کارگ ــوده و در امری ب
از ســوی  اســت.  اوســتا حــدود 45 دالر  و  حــدود 1۸ دالر 
ــت.  ــران اس ــال ای ــدود 150000 ری ــکا ح ــر ارزش دالر امری دیگ
ــر  ــا و ســه کارگ ــک بن ــوع دســتمزد ی ــرض متوســط مجم ــا ف ب
بــرای یــک گــروه کاری،  نســبت معــادل ریالــی ۸20000 ریــال 
در مقابــل 14۸50000 ریــال ســاعتی محاســبه می گــردد و 
ــروی  ــری دســتمزد نی ــه حــدود 1۸ براب حاکــی از  نســبت هزین
ــران در کارهــای  ــه ای ــکا نســبت ب انســانی مســتقیم کشــور امری
ســاختمانی اســت. ایــن وضعیــت شــاید یکــی از عوامــل مهــم و 
ــی  ــا عمران ــر در کاهــش ایمنــی کارگاه هــای ســاختمانی و ی موث
کشــور بــوده اســت. اســتفاده موثــر از روش هــای مدیریــت ایمنــی 
ــای  ــد هزینه ه ــاخت می توان ــکاری س ــا پیمان ــاختمان و ی در س
ــی از کار را  ــوادث ناش ــتقیم ح ــای غیرمس ــز هزینه ه ــه و نی بیم

ــد. کاهــش ده

مدیریت ایمنی در پیمانکاری ساخت
ــتای  ــرات در راس ــا خط ــه ب ــوم روش مقابل ــه مفه ــی ب ایمن
حفــظ جــان انســان ها و جلوگیــری از خســارات و صدمــات 
اصاحــی  عمدتــاً  جنبــه  ابتدایــی  شــکل  در  کــه  اســت 
ــون  ــود و اکن ــات ب ــارت و صدم ــل خس ــذف عوام ــور ح به منظ
دارد.  صدمــات  مطمئــن  کنتــرل  بــرای  پیشــگیرانه  جنبــه 
ــر  ــی ه ــت. ایمن ــر اس ــز از خط ــه گری ــا درج ــزان ی ــی می ایمن
ــژه در  ــی وی ــی و مدیریت ــای فن ــری مهارت ه ــتم به کارگی سیس
قالبــی نظام منــد و آینده نگــر به منظــور شناســایی و کنتــرل 
خطــرات موجــود درطــول عمــر یــک پــروژه، برنامــه یــا فعالیــت 
اســت. بایــد قرار گرفتــن در معــرض ریســک های ناشــی از 
تمامــی مخاطــرات، مدیریــت گــردد. مراحــل اساســی مدیریــت 
ــد  ــب عبارتن ــط کاری به ترتی ــت محی ــی و بهداش ــک ایمن ریس
ــری در  ــک ها، تصمیم گی ــی ریس ــرات، ارزیاب ــایی مخاط از: شناس
مــورد اقدامــات کنترلــی، اجــرای اقدامــات کنترلــی، مشــاهده و 

مدیریت مهندسی
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ــات. ــودن اقدام ــر ب ــی موث بازبین
در  کــه  ایمنــی  عملکــردی  حوزه هــای  مــوارد  انــواع 
کارگاه هــای ســاختمانی و عمرانــی می توانــد مطــرح باشــد 

از: عبارتنــد 
1- موضوعــات مربــوط بــه ایمنــی تجهیــزات و ماشــین آالت 
مســتقر در کارگاه اعــم از دایــم یــا موقــت و متحــرک یــا ثابــت

2- موضوعــات مربــوط بــه ایمنــی نیــروی انســانی بــه ویــژه 
مباحــث بهداشــت فــردی )تمــاس( و ایمنــی فــردی )تجهیــزات 

و وســایل ایمنــی(
3- موضوعــات مربــوط بــه ایمنــی محیــط کار )کارگاه( 
ــم و  ــی و پشــتیبانی. حری جهــت انجــام ایمــن فعالیت هــای اصل
ــرداری، انفجــار،  ــد گودب ــی مانن نحــوه اجــرای ایمــن فعالیت های

ــاک. ــواد خطرن ــار م محــل اســتقرار انب

ــت  ــی و بهداش ــک  ایمن ــت ریس ــد مدیری فرآین
ــط کاری محی

فرآیندی مستمر و مداوم است و شامل 5 مرحله است:
1- شناسایی مخاطرات.

2- ارزیابــی ریســک هایــی کــه ممکــن اســت از مخاطــرات 
فــوق بوجــود آینــد.

3- تصمیــم گیــری در مــورد اقدامــات کنترلــی بــه منظــور 
اجتنــاب یــا کاهــش ســطح ریســک هــا.

4- اجرای اقدامات کنترلی.
5- مشاهده و بازبینی موثر بودت اقدامات.

در عمــل ممکــن اســت تعــدادی از ایــن مراحــل همپوشــانی 
ــد  ــود آی ــط کار به وج ــری در محی ــرگاه تغیی ــند. ه ــته باش داش
ــا  ــزار ی ــزودن اب ــا اف ــر ی ــرای کار، تغیی ــر روش اج ــد تغیی )مانن
ــای  ــر طــرح، اختصــاص نیروه ــا ماشــین آالت، تغیی ــزات ی تجهی

ــی  ــات کنترل ــر اقدام ــاوت، تغیی ــی متف ــطح مهارت ــا س ــد ب جدی
ــی و  ــد بررس ــرات جدی ــد مخاط ــی( بای ــی اثربخش ــد از بررس بع
متناســب بــا آن فرآینــد به روزرســانی شــود و به روزرســانی 
ــه بحــث گذاشــته  ــر ب ــر در تغیی ــراد موث ــران و اف ــا کارگ ــد ب بای
شــود. بعــد از هــر حادثــه بایــد بازبینــی شــود. بایــد در زمان هــای 
ــر  ــود. اگ ــرار ش ــط کار تک ــا محی ــب ب ــده متناس ــزی ش برنامه ری
ــد  ــک باش ــاالی ریس ــطح ب ــروژه دارای س ــای کاری پ فعالیت ه
بایــد در زمان هــای کوتاه تــر ایــن فرآینــد تکــرار شــود. در 
ــا نتیجــه  ــا کارگــران مشــورت گــردد ت ــه از فرآینــد ب هــر مرحل
ــری  ــکان پیگی ــت ام ــد جه ــوابق فرآین ــد. س ــت آی ــر به دس بهت
و  نگهــداری گــردد. مــدارک  و  ثبــت  بیشــتر،  اثربخشــی  و 
ســوابق بایــد نشــان دهــد کــه فرآیندهــا به طــور مناســب 
به کارگرفتــه شــده و حــاوی اطاعــات مرتبــط اســت. اطاعــات 
ــوه  ــط کاری، نح ــرات محی ــایی مخاط ــوه شناس ــاوی نح ــد ح بای
ارزیابــی ریســک های مرتبــط بــا مخاطــرات محیــط کاری، نحــوه 
تصمیم گیــری در مــورد اقدامــات کنترلــی بــرای مواجــه شــدن بــا 
ــی، چگونگــی  ــات کنترل ــری اقدام ــی به کارگی ریســک ها، چگونگ
پایــش و بازبینــی اثربخشــی و هــر نــوع چــک لیســت و جدولــی 

ــد. ــت، باش ــه اس ــد به کاررفت ــه در فرآین ک

مخاطرات و ریسک ها
ــه  ــر ک ــاد خط ــیل ایج ــا پتانس ــت ب ــزی اس ــره چی مخاط
ــر  ــا دیگ ــای کار و ی ــزات، فرآینده ــواد، تجهی ــد شــامل م می توان
مریضــی،  احتمــال  ریســک  باشــد.  کار  محیــط  جنبه هــای 
ــره  ــت از مخاط ــن اس ــه ممک ــت ک ــرگ اس ــا م ــت و ی جراح
ــره و  ــن مخاط ــه بی ــه ای از رابط ــوان نمون ــد. می ت ــود نیای به وج

ریســک در جــدول 5 نشــان داد.

مدیریت مهندسی
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شناسایی مخاطرات
مخاطــرات تمــام شــرایط، وقایــع و اشــیایی اســت کــه امــکان 
ــد. خروجــی مطلــوب ایــن  بالقــوه تولیــد خطــر و صدمــه را دارن
ــن  ــه ممک ــت ک ــط کاری اس ــرات محی ــتی از مخاط گام فهرس
ــرات  ــی مخاط ــند. برخ ــح نباش ــن و واض ــه روش ــت همیش اس
تاثیــر درازمــدت بــر ســامتی انســان دارنــد و برخــی منجــر بــه 

ــوند.  ــرگ می ش ــا م ــت و ی ــوری، جراح ــات ف صدم
محیــط  تقســیم بندی  می توانــد  مخاطــرات  جســتجوی 
کاری  بــه دســته هایی متناســب بــا نــوع فعالیــت )کار روی 
ــاه،  ــت )چ ــا موقعی ــون، و ...(، محــل ی ــری کامی داربســت، بارگی
انبــار، دفتــر، گــودی و...(، نقــش و مســئولیت )کارگــر، تکنســین، 
مهنــدس و...(، فرآینــد کاری )جوشــکاری، آرماتوربنــدی و...(، 
ــکان  ــای ام ــا جنبه ه ــتقرار ب ــزان اس ــا می ــتفاده ی ــی اس چگونگ

ــد. ــتقیم باش ــتقیم و غیرمس ــه مس صدم
بــرای شناســایی مخاطــرات راه هایــی ماننــد بازدیــد نزدیــک 
از محــل و فعالیت هــا و بازرســی محلــی، صحبــت و کســب نظــر 
کارگــران، پرســش از مشــکات رخ داده و ســوابق تجــارب حاصــل 

از آثــار حــوادث رخ داده می تواننــد موثــر باشــند.
در بررســی مخاطــرات، مخاطــرات فاقــد ضوابــط خــاص بایــد 
ــی شــوند.  ــه اقدامــات کنترل ــی ریســک وارد مرحل پــس از ارزیاب
در بررســی مخاطــرات، چنانچــه مقــررات، اســتاندارد توصیــه ای 
ــد  ــته باش ــود داش ــرا وج ــای الزم االج ــتورالعمل و راهنم ــا دس ی
ــد بلکــه بایــد مطابــق ضوابــط  ــه ارزیابــی ریســک ندارن نیــازی ب
ــر دو  ــد ه ــک بای ــی ریس ــرای ارزیاب ــود. ب ــار ش ــا رفت ــا آن ه ب
عامــل احتمــال و تاثیــر مخاطــرات درنظرگرفتــه شــود. خروجــی 
مخاطــرات  اولویت بندی شــده  فهرســت  می توانــد  مطلــوب 

ــات بعــدی باشــد.  ــرای اقدام ب

ــی ریســک، مــوارد  ــرای ارزیاب ــوع ب در محاســبه احتمــال وق
ــند: ــته باش ــرد داش ــد کارب ــر می توانن زی

1- خصوصیــات شــخصیتی افــراد درگیــر در کار، طــول 

مــدت درگیــر بــودن در کار، نزدیکــی محــل کار بــه منشــا 
ــی ــات کنترل ــت اقدام ــر مثب ــزان تاثی ــره، می مخاط

ــراد در معــرض خطــر،  2- تکــرار موقعیــت خطــر، تعــداد اف
ــداری  ــت نگه ــر، وضعی ــرض خط ــراد در مع ــه اف ــارت و تجرب مه

ــین آالت ماش
3- وجــود فشــار کاری و عــدم تمرکــز کافــی،  حجــم مــواد 

ــوی ــرایط ج ــز، ش ــدد مخاطره آمی ــای متع ــا محل ه ی
ــد از  ــرات بای ــات مخاط ــرات و تبع ــدت تاثی ــن ش در تعیی

ــرد: ــتفاده ک ــر اس ــوارد زی م
1- اطاعــات جمع آوری شــده در مراحــل قبــل و آمــار و 

ــازندگان ــه س ــوط ب ــات مرب اطاع
ــواد، ســرعت  ــدار م ــواد، حجــم و مق ــع م ــت تجم 2- وضعی
ــا  ــرو ی ــزان نی ــیا و می ــت، وزن اش ــاع، موقعی ــواد، ارتف ــاب م پرت

ــود ــرژی موج ان
3- عوامــل بالقــوه ایجــاد زنجیــره خطــر کــه برخــی 
ــه محــض وقــوع زنجیــره ای از مخاطــرات پی در پــی  مخاطــرات ب

دارد
ــا ترکیــب احتمــال وقــوع  ــا امتیــاز هــر مخاطــره ب ســطح ی
و شــدت تاثیــر آن مشــخص می شــود کــه قطعــی نبــوده و 
ــه  ــدی مخاطــرات می باشــند ک ــش رتبه بن ــرای نمای ــیله ای ب وس
ــت  ــرد دارد و فهرس ــرات کارب ــت مخاط ــه اولوی ــور مقایس به منظ
ــدی  ــات بع ــرای اقدام ــا ب ــوان راهنم ــه عن ــده ب اولویت بندی ش

اســت.

ــای  ــده در کارگاه ه ــرات عم ــایی مخاط شناس
ــی ــاختمانی و عمران س

ــژه  ــوادث به وی ــیاری از ح ــل بس ــب عام ــک کارگاه نامرت ی
ناشــی از ســقوط مصالــح و برخــورد کارگــران بــا تجهیــزات اســت. 
معمــوالً محدودیــت فضــا در دســتیابی بــه چیدمــان مــورد نیــاز 
ــد  ــا رون ــق ب ــت تلفی ــا قابلی ــوام ب ــران ت ــی و ســامت کارگ ایمن
ــد  ــه کار بای ســاخت از مســائل اساســی اســت. قبــل از شــروع ب

بــه مســائل زیــر فکــر کــرد:
1- ترتیب انجام کارها یا فرآیند مخاطره آمیز

2- دسترســی های کارگــران در داخــل و اطــراف ســایت 
به طوری کــه مســیرها عــاری از موانــع و مخاطراتــی ماننــد 
ــد.  ــه باش ــایل نقلی ــا وس ــورد ب ــا برخ ــیا و ی ــقوط اش ــکان س ام
عایــم خطــر مناســب بایــد نصــب شــود. مســیرهای رفت و آمــد 
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بــه امکانــات رفاهــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. محل هایــی 
ــا  ــد ب ــد بای ــته باش ــر داش ــش از 2 مت ــقوط بی ــال س ــه احتم ک

ــود. ــت ش ــب محافظ ــظ مناس محاف
ــه  ــکان یک طرف ــد ام ــا ح ــه ت ــایل نقلی ــیرهای وس 3- مس

ــد. باش
4- محل هــای انبــار مصالــح و تجهیــزات بایــد تــا حــد 

ــند. ــک باش ــرف نزدی ــل مص ــه مح ــکان ب ام
5- محــل اســتقرار ماشــین های ســاختمانی اغلــب بــه 
ــت  ــاط برداش ــل، نق ــعاع عم ــد ش ــی مانن ــای عملیات نیازمندی ه

ــت. ــته اس ــرودآوری وابس و ف
۶- محــل اســتقرار کارگاه هــای حرفــه ای کــه معمــوالً پــس از 

ــوند. ــا نمی ش ــداث جابه ج اح
ــه در  ــی ک ــتی و رفاه ــهیات بهداش ــتقرار تس ــل اس 7- مح
ــد. ــه می گردن ــف تعبی ــای مختل ــزرگ در مکان ه ــای ب کارگاه ه

ــز  ــی نی ــس از تاریک ــه پ ــی ک ــی محل های ــور مصنوع ۸- ن
ــد. ــرور باش ــور و م ــا عب ــرای کار ی ــتفاده ب ــل اس قاب

9- تامیــن امنیــت محــل کارگاه بــا نــرده و یــا حفــاظ جهــت 
جلوگیــری از ورود افــراد غیرمجــاز به ویــژه کــودکان و نیــز 
حفاظ کشــی روی معابــر عبــوری مــردم درصورتی کــه دکل هــای 

ــد. ــار رد می کنن ــر ب ــر از روی آن معاب بارب
10- مرتب نگه داشتن کارگاه و جمع آوری زباله ها

11- نیازهای آموزشی کارگران و ناظران
ــد پاکســازی  ــی مانن ــا گام های ــظ نظــم در کارگاه ب 12- حف
ــه  ــه زبال ــی به طوری ک ــورت دایم ــردد به ص ــر ت ــیرها و معاب مس
ــز  ــی گذاشــته نشــود، تمی ــرد دیگــری باق ــرای ف ــد ب ــواد زای و م
ــورد  ــه م ــی ک ــح و تجهیزات ــر از مصال ــردن ســطوح کار و معاب ک
ــده،  ــت ریخته ش ــن و نف ــردن روغ ــاک ک ــوری نیســت، پ ــاز ف نی
جمــع آوری مصالــح و نخاله هــا در محــل مشــخص، خــارج کــردن 
ــا چکــش. ــا خــم نمــودن ب ــوار و ی ــده از ال ــرون آم میخ هــای بی

ــوادث رخ داده در  ــار ح ــل از آث ــارب حاص تج
ــاختمان س

ــده ســانحه  ــوع عملیــات، عوامــل به وجــود آورن ــا تعییــن ن ب
ــرد.  ــرار می گی ــایی ق ــورد شناس م

آثــار حــوادث رخ داده در عملیــات  از  تجــارب حاصــل 
ســال های  طــی  کشــور  ســطح  در  گودبرداری هــا  حفــاری 
ــانی  ــارات انس ــه خس ــد ک ــان می ده ــت 139۸ نش 1390 لغای

ــا  ــر ت ــر )صف ــی کارگ ــر(، مصدوم ــا 4 نف ــر ت ــر )صف ــوت کارگ ف
ــاکن در  ــرد س ــا 3 ف ــر ت ــث )صف ــخاص ثال ــوت اش ــر(، ف ۶ نف
ــا ۶  ــر ت ــث )صف ــخاص ثال ــی اش ــاور(، مصدوم ــاختمان مج س
فــرد ســاکن در ســاختمان مجــاور یــا عابــر(، و خســارات مــادی 
مســتقیم ماننــد: ریــزش قســمتی از ســاختمان مســکونی مجــاور 
و بازســازی آن، ریزش بــرداری و آواربــرداری، بازســازی دیــواره و 
ــا،  ــت کانکس ه ــای کارگاه و مرم ــود، درآوردن کانکس ه ــف گ ک
ــارم  ــه چه ــای آجــری در طبق ــازی دیواره ــرداری و بازس ریزش ب
زیرزمیــن، ریزش بــرداری و بازســازی دیــواره و کــف کانــال 
ــته  ــح انباش ــرداری مصال ــاب(، ریزش ب ــذاری فاض ــن لوله گ )حی
در کنــار گــود، بازســازی قســمتی از اســکلت آســیب دیده، 
آســیب دیدگی اتومبیل هــای مجــاور و آســیب دیدگی امــوال 
غیرمنقــول ملــک مجــاور وجــود داشــته اســت. نــوع خــاک محــل 
گودبــرداری، عمــق گودبــرداری، مــدت زمــان بــاز مانــدن گــود، 
وجــود آب هــای ســطحی، وجــود آب هــای زیرزمینــی، تغییــرات 
دمــا و رطوبــت محیــط، وضعیــت ســاختمان های مجــاور، افتــادن 
اشــیا از بــاال بــه داخــل گــود، افتــادن در گــود، فعالیــت وســایل 
نقلیــه در نزدیکــی لبــه گــود یــا در داخــل گــود، تجمــع گازهــای 
ســمی ســنگین تر از هــوا در محــل گــود، نامناســب بــودن مســیر 
دسترســی جهــت فــرار بــه هنــگام وقــوع ســیاب، نبــود موانــع 
ــود،  ــل گ ــه داخ ــراد ب ــقوط اف ــری از س ــت جلوگی ــب جه مناس
ــرداری،  ــر خاکب ــاور در اث ــاختمان های مج ــر س ــی شــدن زی خال
تــکان خــوردن پــی ســاختمان مجــاور در اثــر خاکبــرداری، عــدم 
ــای  ــور لوله ه ــل عب ــودن مح ــوم ب ــب، نامعل ــی در ش ــد کاف دی
ــر برخــورد  بــرق دفــن شــده در خــاک و برق گرفتگــی در اث
ــای  ــور لوله ه ــل عب ــودن مح ــوم ب ــرق، نامعل ــای ب ــه کابل ه ب
ــای  ــه لوله ه ــورد ب ــده و برخ ــن ش ــا گاز دف ــاب ی ــا فاض آب ی
ــر  ــران در اث ــدن کارگ ــون ش ــا مدف ــادن و ی ــر افت ــور، گی مذک
ــران از  ــاری و بی احتیاطــی کارگ ــا در محــل حف ــزش دیواره ه ری
ــا  ــاری گودبرداری ه ــات حف ــوع حــوادث ناشــی از عملی ــل وق عل
ــزش  ــی در ری ــر فوت ــداد 113 نف ــال 1395 تع ــد. در س بوده ان
تهــران  شــهر  آتش نشــانی  ســازمان  توســط  گودبرداری هــا 
گــزارش شــد. در دوره 91/01/01 لغایــت  92/04/30 تعــداد 5۸ 
مــورد ریــزش در گودبــرداری توســط ســازمان آتش نشــانی شــهر 
اصفهــان گــزارش شــده اســت. مرکــز تحقیقــات پزشــکی قانونــی 
کشــور تلفــات ناشــی از ریــزش گودبرداری هــا را در ســال 1390 

ــرد. ــزارش ک ــر گ حــدود 1015  نف
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تجــارب حاصــل از آثــار حــوادث رخ داده در عملیــات تخریب 
ــت  ــال های 1392 لغای ــی س ــور ط ــطح کش ــاختمان ها در س س
ــر  ــوت کارگ ــانی ف ــارات انس ــه خس ــد ک ــان می ده 139۸ نش
ــوت  ــر(، ف ــا 7 نف ــر ت ــر )صف ــی کارگ ــر(، مصدوم ــا 5 نف ــر ت )صف
اشــخاص ثالــث )صفــر تــا 1 فــرد ســاکن در ســاختمان مجــاور( و 
خســارات مــادی مســتقیم ماننــد: ریــزش قســمتی از ســاختمان 
ــای  ــیب دیدگی اتومبیل ه ــازی آن، آس ــاور و بازس ــکونی مج مس
مجــاور و آســیب دیدگی امــوال غیرمنقــول ملــک مجــاور وجــود 
ــر  ــب ب ــن تخری ــوار در حی ــا دی ــقف ی ــزش س ــته اســت. ری داش
ــاور،  ــاختمان مج ــه س ــی ب ــل مکانیک ــه بی ــران، ضرب روی کارگ
جمــع شــدن نخالــه روی ســقف کــه تــاب تحمــل وزن نخالــه را 
نداشــته، و بی احتیاطــی کارگــران از علــل وقــوع حــوادث ناشــی 

ــد.  ــاختمان ها بوده ان ــب س ــات تخری از عملی
عملیــات  در  رخ داده  حــوادث  آثــار  از  حاصــل  تجــارب 
بازســازی ســاختمان ها در برخــی مناطــق شــهری کشــور طــی 
ــی  ــه خســارات انســانی مصدوم ــد ک ــال 1397 نشــان می ده س
ــد:  ــتقیم مانن ــادی مس ــارات م ــر( و خس ــا 3 نف ــر ت ــر )صف کارگ
ریــزش آوار در یــک واحــد مســکونی در دســت بازســازی و ریزش 
ســقف در دســت تعمیــر و بازســازی وجــود داشــته اســت. اشــکال 
ــن  ــوار در حی ــا دی ــقف ی ــزش س ــقف، ری ــای زیرس ــی جک ه فن
ــه واحــد مســکونی مجــاور،  ــه ب ــر روی کارگــران، ضرب تخریــب ب
جمــع شــدن نخالــه روی ســقف کــه تــاب تحمــل وزن نخالــه را 
نداشــته و بی احتیاطــی کارگــران از علــل وقــوع حــوادث ناشــی 

ــد.  ــاختمان ها بوده ان ــازی س ــات بازس از عملی
ــار حــوادث آتش ســوزی و  انفجــار در  تجــارب حاصــل از آث
ســاختمان ها در برخــی مناطــق شــهری کشــور از ســال 1397 
ــر(،  ــا 19 نف ــوت )2 ت ــانی ف ــارات انس ــه خس ــد ک ــان می ده نش
ــد:  ــتقیم مانن ــادی مس ــارات م ــر( و خس ــا 7 نف ــی )4 ت مصدوم
ریــزش و تخریــب دو ســاختمان دوطبقــه، ریــزش ســاختمان دو 
ــاور  ــاختمان های مج ــدی س ــا ۶0 درص ــزش 10 ت ــه و ری طبق
وجــود داشــته اســت. انفجــار آبگرمکــن گازی و ســرایت آتــش بــه 
ــودن راه هــای خــروج،  ــازل مجــاور و انفجــار گاز، نامناســب ب من
نامناســب بــودن سیســتم تخلیــه دود، نامناســب بــودن سیســتم 
ــا و  ــاع جــان پناه ه ــودن ارتف ــق، نامناســب ب ــا حری ــام و اطف اع
شــرایط نامناســب پارکینــگ سرپوشــیده از علــل وقــوع حــوادث 

ــد.    ــاختمان ها بوده ان ــار در س ــی از انفج ناش
ــوار  ــا دی ــزش ســقف ی ــار ناشــی از ری تجــارب حاصــل از آث

ــی  ــاخت در برخ ــال س ــا در ح ــه کاره ی ــاختمان های نیم در س
ــت 1397  مناطــق جمعیتــی کشــور طــی ســال های 139۶ لغای
ــا 2  ــر )1 ت ــوت کارگ ــانی ف ــارات انس ــه خس ــد ک ــان می ده نش
ــادی  ــارات م ــر(، و خس ــا 10 نف ــر )2 ت ــی کارگ ــر(، مصدوم نف
مســتقیم ماننــد: ریــزش قســمتی از ســاختمان نیمــه کاره، 
ــه،  ــرداری، بازســازی قســمت های فروریخت ــرداری و آوارب ریزش ب
جداســازی مــواد و مصالــح انباشــته در محــل، بازســازی قســمتی 
ــاور و  ــای مج ــیب دیدگی اتومبیل ه ــیب دیده، آس ــکلت آس از اس
ــته  ــود داش ــاور وج ــک مج ــول مل ــوال غیرمنق ــیب دیدگی ام آس
اســت. افتــادن اشــیا از بــاال، فعالیــت وســایل نقلیــه در نزدیکــی 
ــه  ــرار ب ــودن مســیر دسترســی جهــت ف محــل کار، نامناســب ب
هنــگام وقــوع حادثــه، عــدم دیــد کافــی در شــب، گیــر افتــادن 
و یــا مدفــون شــدن کارگــران در اثــر ریــزش ســقف یــا دیــوار، و 
بی احتیاطــی کارگــران از علــل وقــوع حــوادث ناشــی از عملیــات 
ــا در  ــوار ســاختمان نیمــه کاره ی ــا دی ــزی ســقف ی ــد بتن ری مانن

ــد. ــاخت بوده ان ــال س ح
تجــارب حاصــل از آثــار ناشــی از ریــزش ســقف یــا دیــوار در 
ــی  ــق جمعیت ــی مناط ــوده در برخ ــه و فرس ــاختمان های کهن س
کشــور طــی ســال های 1397 و 139۸ نشــان می دهــد کــه کــه 
خســارات انســانی فــوت )صفــر تــا 2 نفــر(، مصدومــی )صفــر تــا 
ــب  ــزش و تخری ــد: ری ــادی مســتقیم مانن ــر(، و خســارات م 3 نف
ــود  ــقف وج ــا  س ــتی ی ــزل خش ــا من ــه ی ــه طبق ــاختمان س س

داشــته اســت.  
طــی ســال های 13۸4 لغایــت 139۸، تعــداد 45 مــورد 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــور اتف ــرق در کش ــقوط دکل ب س
حــدود 90 درصــد حــوادث قابــل پیش بینــی می تواننــد 
ــت  ــود. جه ــد ب ــرل خواهن ــل کنت ــورت قاب ــند و در این ص باش
ــورد  ــا م ــت وضعیت ه ــی الزم اس ــرات احتمال ــگیری از خط پیش
ــر  ــگیرانه متناظ ــات پیش ــا اقدام ــرد ت ــرار گی ــک ق ــی ریس ارزیاب
ــل  ــر عوام ــور موث ــد به ط ــی بتوان ــی و مدیریت ــب مهندس و مناس
ــی  ــای مهندس ــد. فعالیت ه ــرف کن ــا برط ــش و ی ــور را کاه مذک
ــرل خطــرات سیســتم پیــش  ــا کنت شــامل شناســایی، حــدف ی
ــوع اســت کــه مســتلزم تهیــه لیســت مقدماتــی خطــرات،  از وق
ــه و  ــام تجزی ــرات، انج ــی خط ــل مقدمات ــه و تحلی ــام تجزی انج
ــات و  ــل خطــرات عملی ــه و تحلی ــل سیســتم، انجــام تجزی تحلی
پشــتیبانی، بررســی مخاطــرات بهداشــت شــغلی، و انجــام تجزیــه 
و تحلیــل ریســک سیســتم و زیرسیســتم و مشــورت بــا مدیریــت 

مدیریت مهندسی
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ــی  ــت. مهندس ــرل آن اس ــک و کنت ــت ریس ــتای مدیری در راس
ایمنــی سیســتم بایــد بــا نیازهــای طراحــی سیســتم شــروع شــده 
و بــا فــاز طراحــی و توســعه سیســتم ادامــه یافتــه و بــه کل عمــر 

ــد. سیســتم تســری یاب

ســازمان و هزینه هــای مدیریــت ایمنــی در 
ــاخت س

ــری و  ــی و دفت ــش ایمن ــان بخ ــی، کارکن ــازمان ایمن در س
ــات ســازمانی  ــاز می باشــند. اقدام ــورد نی ــری پزشــک م به کارگی
ایمنــی شــامل برقــراری جلســات، بازرســی وســایل و تجهیــزات، 
ــزوم  ــی و عندال ــه، بررس ــی های محوط ــنایی، بازرس ــات آش جلس
دســتور تهیــه تجهیــزات حفاظتــی شــخصی مــورد لــزوم، 
برنامه هــای ســنجش بهداشــت و ســامت، تــدارکات و تجهیــزات 
ــدود 2/5  ــای آن ح ــه هزینه ه ــت ک ــزوم اس ــورد ل ــون م گوناگ
درصــد هزینه هــای مســتقیم نیــروی انســانی در برخــی مطالعــات 

ــت.  ــده اس ــن زده ش ــکا تخمی ــور امری ــده در کش ــام ش انج
ــه  ــتقرار برنام ــای اس ــا هزینه ه ــوادث ب ــای ح ــه هزینه ه مقایس
ــه  ــه در هزین ــل توج ــی قاب ــی از صرفه جوی ــر حاک ــی موث ایمن

می توانــد باشــد. 

ارزیابی ایمنی
ســانحه  شــدت  ابتــدا  ایمنــی،  ارزیابــی  فرآینــد  در 
طبقه بندی شــده، ســپس ســطح احتمــال خطــر محاســبه شــده 
ــاس  ــدت براس ــر  و  ش ــال خط ــطح احتم ــاس س ــپس براس و س
ــن می شــود.  ــی ریســک، شــاخص ریســک  تعیی ــس ارزیاب ماتری
براســاس شــاخص ریســک، معیارهــای تصمیــم تعییــن می گــردد. 
ــه گاه و  ــر گاه ب ــوع خط ــال وق ــه احتم ــال، درصورتی ک ــور مث به ط
ــک  ــدی ریس ــورت طبقه بن ــد دراین ص ــرزی باش ــر م ــدت خط ش

ــت. ــوب اس ــک نامطل ــده و ریس C3 ش

مدیریت مهندسی

جدول ۶: طبقه بندی شدت سانحه

جدول 7: سطح احتمال خطر

جدول ۸: ماتریس ارزیابی ریسک
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اســتراتژی های پاســخ بــه تهدیــد ریســک 
ــوانح س

ــارت  ــک عب ــد ریس ــه تهدی ــخ ب ــتراتژی های پاس ــاً اس عموم
ــتند ]۶[.  ــرش هس ــش و پذی ــال، کاه ــاب، انتق ــذف، اجتن از ح
اســتراتژی های اتخــاذ تصمیــم در پاســخ بــه ریســک ایمنــی بــه 
ــود  ــت می تواننــد حــذف مخاطــره، اگــر ممکــن نب ترتیــب اولوی
اجتنــاب و یــا بــه حداقــل رســاندن در معــرض مخاطــره بــودن، 
ــایل  ــتفاده از وس ــی و اس ــات مدیریت ــود اقدام ــن نب ــر ممک اگ

ــردی باشــند.  حفاظــت ف
ــه حداقــل رســاندن در معــرض  ــا ب ــه منظــور اجتنــاب و ی ب
مخاطــره بــودن، بســته بــه وضعیــت راهکارهــای زیــر می تواننــد 

ــوند ]2[. ــال می ش اعم
ــی  ــا جایگزین ــر ی ــم خط ــواد ک ــا م ــواد ب ــی م 1- جایگزین
ماشــین های دســتی بــا خــودکار یــا بــا ماشــین های دارای 

ــب. ــاظ مناس حف
2- تجدیــد طراحــی فرآینــد کاری یــا محیــط کاری یــا 

ــردد. ــر گ ــرات کمت ــه مخاط ــوی ک ــه نح ــزات ب تجهی

3- جداســازی مخاطــره و افــراد درگیــر ماننــد تعبیــه موانــع 
یــا اســتفاده از وســایل کنتــرل راه دور بــرای مــواد یــا تجهیــزات 

خطرنــاک.
گزینه هــای اســتراتژی انتقــال در پاســخ بــه تهدیــد ریســک 
عبــارت از ابزارهــای مالــی شــامل بیمــه، تضمین هــای عملکــرد، 
ضمانت هــا و قــرارداد هســتند ]۶[. قــرارداد متــن توافقــی اســت 
کــه بیــن خریــدار و فروشــنده، وظایــف، مســئولیت ها و ریســک 

ــد ]۶[. ــن می کن ــن را تعیی طرفی
اولویــت، ســاختار شکســت ریســک، ســاختار شکســت 
ــای  ــد مبن ــی می توانن ــات زمان ــازمان، و اطاع ــاختار س کار، س

باشــند. ریســک ها  توزیــع  دســته بندی 
معیارهای ارزیابی اثربخشی پاسخ ها به ریسک:

متناســب بــودن، امکان پذیــری، محــدوده قابــل اقــدام، 
قابلیــت دســتیابی، ارزشــیابی، تعییــن متولــی، و توافــق ذینفعــان 
معیارهایــی بــرای ارزیابــی اثربخشــی پاســخ ها بــه ریســک 

ــتند ]2[.  هس

مدیریت مهندسی

جدول 9: معیارهای تصمیم گیری براساس شاخص ریسک
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مقدمه
مهندســان بــا دانــش کســب شــده و اســتفاده از اکتشــافات 
ــکار توانســته اند  ــت و ابت ــورداری از خاقی ــا برخ دانشــمندان و ب
ــل  ــوده ح ــر ب ــا درگی ــا آن ه ــر ب ــه بش ــی را ک ــایل مختلف مس
کننــد و درنهایــت بــرای او رفــاه و آســایش بیافریننــد. در واقــع، 
دانشــمندان آن چــه را کــه هســت کشــف می کننــد و مهندســان 
آن چــه را کــه نیســت خلــق می کننــد. پــس شــناخت و بررســی 

ــرای مهندســان مهــم اســت. ــت از زندگــی ب ــات و رضای خلقی
ــدار و راســخ از انســان اســت و  ــه معنــی صفــت پای ــق ب خل
ــود  ــاق می ش ــان اط ــدار انس ــات پای ــه صف ــه مجموع ــاق ب اخ
ــا ایــن  به طــوری کــه بــدون تفکــر و دشــواری، اعمــال مطابــق ب
ــندیده و  ــات پس ــامل صف ــاق ش ــد. اخ ــام می ده ــات را انج صف
ــات  ــث، صف ــن مبح ــاق در ای ــور از اخ ــت. منظ ــه اس ــز رذیل نی
ــی  ــری صفت ــال ایثارگ ــور مث ــت. به ط ــنه اس ــندیده و حس پس
ــان  ــاوت می ــت. تف ــی اس ــر اخاق ــی غی ــی و دزدی صفت اخاق

کشــورهای های پیشــرفته و عقب مانــده در رفتارهایــی اســت 
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــاق ن ــگ و اخ ــال ها، فرهن ــول س ــه در ط ک
ــی  ــق اعمال ــه از طری ــه ک ــه و رذیل ــات فاضل ــم اخــاق از صف عل
اختیــاری در انســان قابــل کســب اســت بحــث می کنــد. اصــاح 
انســان ها و جوامــع و نجــات آن هــا از مشــکات و مفاســد 

ــی،  اجتماع
ــح و  ــاق صحی ــج اخ ــو تروی ــا و... در پرت ــا و خونریزی ه جنگ ه
دعــوت انســان ها بــه آراســته شــدن بــه فضایــل اخاقــی میســر 
ــگاه های  ــی و دانش ــتم آموزش ــد در سیس ــر می رس ــت. به نظ اس
ــر زندگــی  ــه مرفه ت ــوزش چگون ــه آم کشــور  بیشــترین توجــه ب
کــردن اســت تــا چگونــه شــادتر زیســتن و یــا چگونــه بــا معناتــر 

زیســتن. 

فلسفه اخالق و مسئولیت
علمــی کــه عهــده دار بحــث از مبانــی علــم اخــاق و نظــام 
اخاقــی اســت فلســفه اخــاق نامیــده می شــود. یکــی از مفاهیــم 
شــایع در فلســفه اخــاق، مفهــوم مســئولیت اســت که بــه معنای 
در معــرض بازخواســت بــودن اســت و یــا وظیفــه و تکلیــف مازم 
اســت ایــن بازخواســت از طــرف کســی اســت کــه امــر اخاقــی 
ــد  ــزام می نمای ــام آن ال ــه انج ــران را ب ــد و دیگ ــادر می کن را ص
ــوند  ــع می ش ــف واق ــورد تکلی ــان م ــه آن ــی ک ــان دلیل ــه هم و ب
در معــرض ســوال و بازخواســت قــرار می گیرنــد. مفاهیمــی 
ــر جامعــه و  ــر خــدا، مســئولیت در براب ــد مســئولیت در براب مانن
ــد. ــود آمده ان ــر به وج ــن منظ ــدان از ای ــر وج ــئولیت در براب مس

مکاتب اخالقی
شامل مکاتب غیرتوصیفی و توصیفی است.

اقتصادی و اجتماعی

اخالق مهندسی و زندگی شاد و معنادار
سیدصادق موسوی

نایب رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی
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مکاتب اخالقی غیرتوصیفی
1- اشــاعره: منشــا احــکام اخاقــی بایــد موجــودی متعالی تــر 
ــه  ــد ک ــته باش ــی داش ــر و نه ــا شایســتگی ام ــد ت از انســان باش
خداونــد متعــال اســت و مــاک حســن و قبــح امــر و نهــی الهــی 

اســت. ایــن مکتــب منکــر حســن و قبــه عقلــی اســت.
2- احســاس گرایــی: احــکام اخاقــی منشــا واقعــی و 
ــات  ــات و هیجان ــده احساس ــاً بیان کنن ــد و صرف ــی ندارن خارج

ــتند.  ــده هس گوین
3- جامعه گرایــی: هــر چــه خوشــایند جامعــه اســت خــوب 
و بــه عنــوان وظیفــه و تکلیــف بــوده و غیــر از آن بــد می باشــد.

مکاتب اخالقی توصیفی
ــرای انســان  ــه ب ــی ک ــر فعل ــخصی: ه ــی ش 1- لذت گرای
ایجــاد لــذت طبیعــی می کنــد خــوب و خیــر اســت و هــر فعلــی 
ــد  ــج شــود ب ــا طبــع انســان ناســازگار باشــد و موجــب رن کــه ب

و شــر اســت. 
2- اپیکوریســم: لــذت غایــت زندگــی بــوده و مایــه 
نیک بختــی و ســعادت اســت. هــر کاری کــه لــذت طوالنی تــری 
ــر و  ــد خی ــج باش ــتلزم رن ــدا مس ــد در ابت ــد آورد هرچن را پدی
ــی داشــته  ــی در پ ــج طوالن ــی کــه رن ــوب اســت و هــر فعل مطل
ــوب  ــذر باشــد شــر و غیرمطل ــی زودگ باشــد گرچــه موجــد لذت
ــروری  ــی و ض ــته طبیع ــه دس ــه س ــان را ب ــذات انس ــت. ل اس
ــد  ــروری )مانن ــی و غیرض ــامیدن(، طبیع ــوردن و آش ــد خ )مانن
ــی و  ــاب(، و غیرطبیع ــا و کمی ــذ گران به ــای لذی ــوردن غذاه خ
غیرضــروری )ماننــد مقــام، شــهرت، جــاه( تقســیم کــرده اســت.

3- منفعــت شــخصی: تنهــا منافعــی کــه یــک انســان در 

ــد  ــرار می ده ــنجش ق ــار س ــی معی ــر فرصت ــان و در ه ــر زم ه
ــع شــخصی خویــش اســت. مناف

4- منفعــت عمومــی: از میــان امکانــات مختلفــی کــه در 
برابــر مــا وجــود دارد بایــد آن امــکان را برگزیــد کــه بزرگتریــن 
ــراد  ــت اف ــرای اکثری ــت را ب ــت اس ــذت و منفع ــه ل ــعادت ک س

ایجــاد کنــد. 
ــح  ــن و قب ــمول حس ــی مش ــی: اعمال ــه گرای 5- عاطف
ــار  ــند و آث ــته باش ــی داش ــه اجتماع ــه جنب ــتند ک ــی هس اخاق
و نتایج شــان بــه دیگــران ســرایت کنــد. هــر فعلــی کــه عاطفــه 
ــوع دوســتی( انگیــزه آن باشــد  ــا دیگرخواهــی )ن دیگردوســتی ی
ــا  ــتی ی ــائقه خوددوس ــه س ــه ب ــی ک ــر فعل ــت و ه ــوب اس خ

ــت. ــد اس ــرد ب ــام گی ــی انج خودخواه
ــات  ــه صف ــه هم ــا و ریش ــدرت منش ــی: ق 6- قدرت طلب
ــدرت  ــق ق ــدون تحق ــه ب ــد به طوری ک ــان می باش ــک در انس نی
ــوان  ــر او نمی ت ــندیده ای را در براب ــت پس ــچ صف ــان، هی در انس
ــدر،  ــل قضــا و ق ــگان تســلیم در مقاب انتظــار داشــت. تربیت یافت
ــف و  ــخص عفی ــه(. ش ــد )نیچ ــم پذیرن ــد و ظل ــان های راک انس
ــات شــهوانی  ــر تمای ــه در براب ــی اســت ک ــن دارای قدرت پاکدام
مقاومــت می کنــد. قــدرت و شــجاعت از صفــات ســروران و 
ــدگان  ــان و بن ــاق ضعیف ــی از اخ ــاکاری و دروغ ناش ــی، ری زبون
اســت. آن چــه حــس قــدرت را تشــدید می کنــد خــوب و آن چــه 

ــت. ــد اس ــد ب ــدید می کن ــی را تش زبون
ــب  ــود صاح ــان در درون خ ــر انس ــی: ه 7- وجدان گرای
نیرویــی بــه نــام وجــدان اســت کــه تمیــز خــوب از بــد، حکــم بــه 
ــو(.  ــد )روس ــد می کن ــل ب ــاب از عم ــل خــوب و اجتن ــام عم انج
ــان را  ــه انس ــی جامع ــرده ول ــق ک ــک خل ــان را نی ــت انس طبیع

شــریر تربیــت نمــوده اســت.
ــی  ــه ویژگ ــامل س ــی ش ــوب اخاق ــل خ ــت: عم 8- کان
ــا  ــق ب ــل مواف ــاً فع ــاری اســت، ثانی ــه اختی اســت، نخســت آن ک
ــف و انجــام  ــت ادای تکلی ــه نی ــاً ب ــه اســت، ثالث ــف و وظیف تکلی
وظیفــه صــورت پذیــرد. اراده ای کــه بــرای انجــام تکلیــف عمــل 

ــت.  ــک اس ــد اراده نی می کن
9- تــرک تعلقــات دنیــوی شــرقی )هندویــی، 
بودایــی و چینــی(: ترویــج آزادی نفــس از وابســتگی های 
ــب  ــه فلســفی غال ــر جنب ــا ب ــی آن ه ــد و وجهــه دین ــادی دارن م
اســت.زندگی دنیــوی ارزشــی نــدارد و ارضــای نیازهــای طبیعــی 
ــر  و جســمانی انســان مخالــف پرهیــزگاری اســت و بایــد در براب

اقتصادی و اجتماعی
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درد و رنج هــا و مصیبت هــای دنیــا شــکیبایی پیشــه کــرد و 
ــود. ــلیم ب تس

ــه  ــیدن ب ــی: راه رس ــوی کلب ــات دنی ــرک تعلق 10- ت
ــه  ــودن از هم ــی و آزاد ب ــتقال روان ــازی و اس ــی نی ــعادت، ب س

ــت.  ــوی اس ــی دنی ــروت و دارای ــه ث ــی ب ــی اعتنای ــز و ب چی
ــرک تعلقــات دنیــوی رواقــی: فلســفه وســیله ای  11- ت
برای درســت زیســتن اســت و اصــول اخاقــی عبارتنــد از: وحدت 
ــک  ــز اجــزای ی ــه چی ــودن نظــام هســتی )هم ــر ب وجــود و خی
ــر  کل اســت کــه جســمش طبیعــت و روحــش خداســت(، تقدی
ــه وســیله خداونــد تعییــن  و جبــر طبیعــی )سرنوشــت جهــان ب
ــان را  ــی جه ــت حتم ــد سرنوش ــانی نمی توان ــج انس ــده و هی ش
تغییــر دهــد(، و محــدود کــردن اراده انســان بــه محــدوده اراده و 
درون )انســان نســبت بــه اراده و درون خــود مختــار اســت و خیــر 

و شــر اخاقــی تنهــا مربــوط بــه اراده انســان اســت(. 
12- ســعادت و کمــال: همــه افعــال انســان در پرتــو هــدف 
ــت،  ــی اس ــوب نهای ــه مطل ــال ک ــعادت و کم ــه س ــل ب ــی نی عال
ارزش می یابنــد )ســقراط، افاطــون و ارســطو(. ســقراط معتقــد 
اســت کــه همــه اعمــال ارادی انســان در جهــت نیــل بــه تامیــن 
ســعادت اســت و ســه مشــخصه زندگــی ســعادتمندانه عبارتنــد 
ــی(، و  ــال )عقان ــج، ارضــای امی ــل رن ــذت و حداق ــر ل از: حداکث
تکمیــل طبیعــت انســانی )ســامت جســمانی و روحــی(. ســقراط 
ــی تنهــا دلیــل  ــی و عــدم شــناخت خوب معتقــد اســت کــه نادان
ــت شــرط الزم و  ــد اســت و معرف ــه کارهــای ب ــردم ب ــکاب م ارت
کافــی بــرای فضیلــت اســت و فضیلــت برابــر اســت بــا شــناخت و 
ــری،  ــای ظاه ــم تفاوت ه ــد. انســان ها علی رغ ــت خــوب و ب معرف
دارای طبیعــت ثابــت و پایدارنــد و ایــن طبیعــت ثابــت )سرشــت( 
مســتلزم نیازهــا و انگیــزه هــای ثابتــی اســت و از ایــن رو اصــول و 
ــد. افاطــون گرچــه فضیلــت را  ــل اخاقــی همــواره ثابت ان فضای
ــرای زندگــی  ــا آن را ب ــد ام ــه ســعادت الزم می دان ــل ب ــرای نی ب
ــت و  ــب از فضیل ــی مرک ــد و زندگ ــی نمی دان ــعادتمندانه کاف س
لــذت نســبت بــه زندگــی کــه تنهــا از یکــی از ایــن دو تشــکیل 
ــه نظــر افاطــون نفــس انســان  ــر اســت. ب ــه باشــد، کامل ت یافت
ــق  ــای از طری ــا و گرایش ه ــی )میل ه ــش عقای ــه بخ دارای س
تفکــر در بــاره خیرهــای کل روح(، عاطفــی )امیالــی ماننــد 
ــا  ــرافت ب ــه ش ــق ب ــت، و عش ــتاخی، محب ــرم، گس ــم، ش خش
باورهــای خوبــی و بــدی ارتبــاط دارنــد(، و شــهوانی و اشــتهایی 
)امیالــی ماننــد گرســنگی، تشــنگی و جنســی بــه تفکــر در بــاره 

ــر  ــه ب ــا اینک ــطو ب ــت. ارس ــت( اس ــته نیس ــدی وابس ــی و ب خوب
کســب فضیلــت تاکیــد دارد امــا فضیلــت را بــرای ســعادت کافــی 
ــر  ــاوه ب ــعادت ع ــه س ــل ب ــرای نی ــت ب ــد اس ــد و معتق نمی دان
وجــود فضیلــت، نبایــد موانــع فعالیت هــای عقانــی بــرای انســان 
ــه اعتــدال طایــی  ــه نظری ــا ارای وجــود داشــته باشــد. ارســطو ب
ــال انســان ممکــن اســت در  ــک از افع معتقــد اســت کــه هــر ی
ــرار داشــته باشــد کــه در  ــط ق ــراط و تفری ــب اف یکــی از دو جان
ــه در حــد  ــده اســت و درصورتی ک ــوم و نکوهی ــت مذم ــن حال ای
وســط افــراط و تفریــط باشــد فضیلــت خواهــد بــود و ایــن حــد 

ــد.  ــن می کن ــل تعیی ــط را عق واس

مطلوب نهایی در نظام اخالقی اسالم
ــک شــدن هرچــه  ــی انســان در نزدی ــوب نهای ــدف و مطل ه
بیشــتر بــه سرچشــمه هســتی و کمــال یعنــی قرب الهــی اســت. 
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــدا در ای ــه خ ــدن ب ــک ش ــرب و نزدی ق
ــد.  ــب کن ــه کس ــر مرتب ــوع و در ه ــر ن ــتری از ه ــاالت بیش کم
ــام  ــه مق ــی انســان شــده و او را ب ــل حقیق آن چــه موجــب تکام
ــل  ــت. عق ــی اس ــد دارای ارزش اخاق ــک می کن ــی نزدی قرب اله
و وحــی در تشــخیص راه قرب الهــی نقــش دارنــد. عقــل و 
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تجربــه انســان محــدود بــه دانــش اوســت. احــکام و بیــان دقیــق 
ــی دارای ارزش  ــا عمل ــد. تنه ــوم می کن ــی معل ــا را وح ارزش ه
ــال انجــام  ــد متع ــه خداون ــرب ب ــت تق ــه نی ــه ب ــت اســت ک مثب
شــود. منشــا و حدنصــاب ارزش در نظــام اخاقــی اســام، ایمــان 
ــی  ــام اخاق ــاق در نظ ــار و انف ــجاعت، ایث ــخاوت، ش ــت. س اس
اســام تنهــا در صورتــی ارزش واقعــی دارنــد کــه همــراه ایمــان 

ــی انســان باشــند.  ــال نهای ــن کم ــوده و در جهــت تامی ب

نقــش نظــام حاکمیتــی برخــوردار از ارزش هــای 
انســانی و اخــالق حرفــه ای در تامیــن شــادی جامعه 

به ترتیب اهمیت عبارتند از:
1- تامین آزادی در جامعه
2- تامین امنیت در جامعه
3- تامین ثبات در جامعه

4- تامین عدالت در جامعه
5- تامین نظم در جامعه

۶- اتخــاذ تمهیــدات کاهــش و برطــرف شــدن دغدغــه هــای 
شــغلی و امــرار معــاش مــردم

ــوردار از اخــاق  ــزاران برخ ــان و کارگ ــایی مهندس 7- شناس
ــرای مــردم حســنه و منشــا خیــر ب

۸- احیــای حــس خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس در جوانــان 
و اقشــار جامعــه

ــع ملــی و طبیعــی و حفاظــت از  9- اســتفاده بهینــه از مناب
محیــط زیســت بــا کمــال صداقــت و بــا مراعــات حقــوق دیگــران

10- ترســیم اهــداف و روش هــای یــاد شــده بــرای رســیدن 
بــه آن هــا

ــاب  ــدگاه جن ــی از دی ــالق مهندس ــول اخ اص
ــژاد ــادری ن ــدی به ــر مه ــای دکت آق

1- مهندســان ایمنــی، ســامت و رفــاه عمومــی را ســرلوحه 
ــد. ــرار می دهن ــود ق کار خ

ــات  ــود خدم ــارت خ ــدوده مه ــا در مح ــان تنه 2- مهندس
ارایــه می دهنــد و همــواره دانــش تخصصــی خــود را ارتقــا 

. می بخشــند
3- مهندســان اظهــارات عمومــی و رســمی حقیقــی و 

دارنــد. بی طرفانــه 
4- مهندســان بــرای هــر کارفرمــا یــا طــرف قــرارداد، 

و صدیــق هســتند. معتمــد  نماینــده ای 
5- مهندسان از فریب کاری می پرهیزند.

۶- مهندســان محترمانــه، مســئوالنه، اخاقــی و قانونــی رفتار 
ــودمندی  ــهرت و س ــرام، ش ــش احت ــب افزای ــا موج ــد ت می کنن

حرفــه خــود شــوند.
7- مهندسان در خدمت منافع عمومی هستند.

زندگی شاد و یا معنادار
معمــوالً افــراد خوشــبختی خــود را بــا عواملــی چــون شــادی 
ــا  ــی ب ــه تفاوت های ــد می ســنجند ک ــادار و هدفمن ــی معن و زندگ
ــه  ــت ک ــده اس ــف ش ــی تعری ــعادت ذهن ــادی س ــد. ش ــم دارن ه
ــت از  ــن اس ــذارد و ممک ــرد می گ ــر ف ــت ب ــی مثب ــر عاطف تاثی
چیزهــای کوچــک و یــا یــزرگ نشــات گیــرد ماننــد پیــدا 
کــردن چیــز گمشــده و یــا پایــان گرفتــن جنــگ. شــادی ریشــه 
در غرایــز و طبیعــت دارد و موجــب ارزیابــی مثبــت فــرد از 
ــته ها  ــا و خواس ــدن نیازه ــرآورده ش ــت. ب ــش اس ــی خوی زندگ
ــد.  ــاق می افت ــات اتف ــام حیوان ــه در تم موجــب شــادی اســت ک
ــود  ــته را در خ ــری از گذش ــد عناص ــادی می توان ــه ش ــا اینک ب
ــال  ــان ح ــه و زم ــادی در لحظ ــال ش ــا این ح ــد، ب ــته باش داش
ــاد  ــته ش ــرا گذش ــت اســت( زی ــد )دم غنیم ــدا می کن ــی پی معن
ــه فــرد احســاس خوشــبختی نمی دهــد. شــاد بــودن چــون در  ب

ــت.  ــذرا اس ــد گ ــاق می افت ــال اتف ح
ــزرگ  ــت در کار، ب ــدن، موفقی ــته ش ســامتی، دوســت داش
ــای  ــور از فاکتوره ــه کش ــت ب ــالم، و خدم ــی س ــردن فرزندان ک
ــد  ــن نمی توانن ــتند لیک ــی هس ــت از زندگ ــبختی و رضای خوش
ــان  ــق روانشناس ــه تحقی ــد )نتیج ــتن گردن ــاد زیس ــب ش موج
ــده  ــر ش ــتنفورد منتش ــوتا، و اس ــدا، مینه س ــگاه های فلوری دانش
در ویــژه نامــه ژورنــال روانشناســی مثبــت(. شــادی ربطــی 
ــردی و  ــای ف ــده ارزش ه ــا زایی ــدارد. معن ــادار ن ــی معن ــه زندگ ب
ــان، فرهنــگ و نمادهــا شــاکله خــود  اجتماعــی اســت کــه از زب
ــوط  ــه هــم مرب را پیــدا می کنــد و گذشــته و حــال و آینــده را ب
می ســازد. بــا اینکــه معنــی زندگــی از پیگیــری اهــداف و ارزش ها 
به وجــود می آیــد امــا الزامــاً شــادی بــه همــراه نمــی آورد. ماهیــت 
ــان  ــه جری ــیدن ب ــات بخش ــت و ثب ــول اس ــر و تح ــی تغیی زندگ
ــه آن متصــور اســت. یکــی از  پرتاطــم زندگــی در معنــا دادن ب
ــه  ــاداش دادن ب ــه زندگــی، پ ــا دادن ب مهم تریــن روش هــای معن
خــود از راه برنامه ریــزی و تعهــد بــه اجــرای آن اســت کــه نیــاز 
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بــه انضبــاط فــردی دارد. تحصیــل، کســب مهــارت، شــکل دادن 
ــد  ــی می دهن ــی معن ــه زندگ ــه ب ــه رابطــه ای جــدی و صمیمان ب
زیــرا کــه گذشــته، حــال و آینــده را در راســتای هدفــی مشــخص 
ــان  ــداف، »خودم ــق اه ــرای تحق ــد و هرچــه ب یکپارچــه می کنن
ــی  ــه زندگ ــرادی ک ــم. اف ــر می یابی ــا معنات ــی را ب ــیم« زندگ باش
خــود را آســان و بــه دور از دشــواری می بیننــد شــادترند. افــرادی 
کــه زندگــی خــود را پــر از مشــقت می داننــد شــاد نیســتند امــا 
ــا معناتــر  ــه علــت تحمــل ســختی ها، زندگــی خــود را ب شــاید ب
ــای  ــامتی معن ــا س ــتند ام ــادتر هس ــالم ش ــراد س ــد. اف می بینن
بیشــتری بــه زندگــی نمی دهــد. احســاس خــوب شــادی مــی آورد 
امــا زندگــی را معنادارتــر نمی کنــد. بی حوصلگــی احساســی 
ــر  ــادی ب ــول تاثبــر زی ــا اســت. پ ناخوشــایند و نشــانه نبــود معن

ــه زندگــی  ــی ب ــا معنای ــذارد ام احســاس شــادی می گ

نمی دهــد. بی ثباتــی و بحــران اقتصــادی لــذت از زندگــی را 
ــه زندگــی  ــد ب کاهــش می دهــد. دخل و خــرج مناســب و هدفمن
ــده  ــرای آین ــداز ب ــی آورد. پس ان ــادی نم ــا ش ــد ام ــا می ده معن
فرزنــد، پرداخــت قســط خریــد منــزل و تســویه بدهــی زندگــی 
ــادتر  ــی را ش ــی زندگ ــات اجتماع ــد. ارتباط ــر می کن را معنادارت
ــاد  ــل ش ــن عوام ــی از مهمتری ــی یک ــد. تنهای ــا می کن و بامعن
نبــودن اســت. شــادی از منفعتــی کــه از دیگــران می بریــم 
زاییــده می شــود و معنــا از آن چــه بــه دیگــران می دهیــم. بحــث 
ــای  ــی معن ــه زندگ ــا ب ــد ام ــم می کن ــادی را ک ــران ش ــا دیگ ب
بیشــتری می بخشــد. اســترس و نگرانــی شــادی را کــم می کنــد 
امــا بــه زندگــی معنــا می بخشــد. شــادی بیشــتر حاصــل بــرآورده 
شــدن خواســته ها و نیازهاســت امــا معنــا بیشــتر فراهــم کــردن 

ــرای دیگــران بــه شــیوه خــود فــرد اســت.   ب
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ــت و  ــوی دول ــورای گفتگ ــت ش ــومین نشس ــصت و س در ش
بخــش خصوصــی اســتان آذربایجان شــرقی، دالیــل تعویــق 
ــم  ــل مه ــی از عوام ــه یک ــی ک ــای عمران ــام طرح ه ــدم اتم و ع
ــتان  ــرمایه ای اس ــاخت های س ــر س ــعه زی ــد توس ــش رون در کاه
ــه  ــاور دبیرخان ــوی مش ــی از س ــی گزارش ــی رود، ط ــمار م به ش
شــورای گفتگــوی اســتان، مــورد طــرح و بررســی قــرار گرفــت.

مصطفــی بهنیــا، در ایــن گــزارش بــه معضــل ایجــاد و 
انباشــت قریــب بــه ۸۶ هــزار طــرح عمرانــی نیمه تمــام و 
باتکلیــف در ســطح ملــی و اســتانی کــه بــا صــرف حــدود 500 
ــر  ــه اخی ــی دو ده ــی در ط ــع مل ــان از مناب ــارد توم ــزار میلی ه
ــن  ــب ای ــرد اغل ــان ک ــود و بی ــاره نم ــت، اش ــده اس ــود آم به وج
ــرار داد،  ــادی ق ــای اقتص ــره پروژه ه ــوان در زم ــا را نمی ت طرح ه
ــی و  ــه لحــاظ محدودیــت زمان ــروژه ب ــه از تعریــف پ چــرا کــه ن
بودجــه ای برخوردارنــد و نــه بــا مفهــوم اقتصــادی کــه می بایســت 
محصــول طــرح عمرانــی در کمتریــن زمــان ممکــن بــه چرخــه 

ــد. ــت دارن ــردد، مطابق ــی بازگ ــد مل تولی
ــام،  ــی نیمه تم ــای عمران ــان طرح ه ــدا و پنه ــای پی پیامده
ــب  ــه مرات ــان آن ب ــش پنه ــه بخ ــت ک ــی اس ــوه یخ ــد ک همانن
عظیم تــر از بخشــی می باشــد کــه هــم اکنــون شــاهد آن 
هســتیم. آن چــه آشــکار اســت، عــدم اتمــام ۶5 درصــد از 
افزایــش  طرح هــای عمرانــی در زمــان پیش بینــی شــده و 
ــن  ــا از مهم تری ــد. ام ــال می باش ــه 12 س ــاخت ب ــول دوره س ط
ــود را  ــج خ ــه تدری ــه ب ــا ک ــن طرح ه ــهود ای ــای نامش پیامده
ــر پیکــره اقتصــاد کشــور  ــری را ب ــار زیان بارت ــان کــرده و آث نمای
ــع، کاهــش عمــر  ــاف مناب ــه ات ــوان ب ــد نمــود، می ت وارد خواهن
ــل  ــانی، معط ــل انس ــترده عوام ــا، بیــکاری گس ــد پروژه ه مفی
مانــدن ماشــین آالت و تجهیــزات، از دســت رفتــن توجیــه 
ــب  ــی، تخری ــره وری بخــش دولت ــا، کاهــش به اقتصــادی طرح ه
ــد  ــش رش ــازمانی بخــش خصوصــی، کاه ــی و س ــای مال بنیان ه
اقتصــادی و کاهــش تولیــد در صنایــع وابســته بــه صنعــت 

احداث، اشاره کرد.
ــوان در  ــی را می ت ــای عمران ــدن پروژه ه ــام مان ــل ناتم دالی
ــی  ــام فن ــدی نظ ــی و ناکارآم ــارات عمران دو بخــش اعتب
ــارات  ــدک اعتب ــهم ان ــود. س ــه نم ــور خاص ــی کش و اجرای
ــه بودجــه  ــک دارایی هــای ســرمایه ای نســبت ب ــا تمل ــی ی عمران
کل کشــور، از جملــه عواملــی اســت کــه عــدم توســعه مطلــوب 
اســت.  داشــته  دنبــال  بــه  را  ســرمایه ای  زیرســاخت های 
متاســفانه از ســالیان گذشــته و بــر خــاف قواعــد بودجه نویســی 
ــذاری  ــا واگ ــروش ی ــی از ف ــای ناش ــت دریافتی ه ــه می بایس ک
دارایی هــا )نفــت و گاز و ســهام دولتــی( بــه تملــک نــوع 
دیگــری از دارایی هــا همچــون زیرســاخت ها و ظرفیت هــای 
تولیــدی می انجامیــد، بخــش عمــده ای از ایــن اعتبــارات، صــرف 
ــه در  ــوی ک ــه نح ــت. ب ــده اس ــور گردی ــاری کش ــای ج هزینه ه
ــای  ــی طرح ه ــارد تومان ــزار میلی ــارات 70 ه ــال 1399، اعتب س
ــد  ــور و 5 درص ــه کل کش ــد بودج ــدود 3/5 درص ــی، ح عمران
بودجــه شــرکت های دولتــی می باشــد. حتــی ایــن ســهم انــدک 
ــاری و  ــای ج ــش هزینه ه ــرای پوش ــی ب ــواره محل ــه هم ــز ک نی
جبــران کســری بودجــه دولــت می باشــد، به  طــور کامــل تحقــق 
ــدود  ــط ح ــور متوس ــته به ط ــال گذش ــول 23 س ــه و در ط نیافت

ــت. ــده اس ــق ش ــد آن محق ۶7 درص
ــای  ــی از تورم ه ــارات عمران ــت اعتب ــدم تبعی ــن ع همچنی
ســالیانه و ایجــاد شــکاف عمیــق بیــن بودجــه عمرانــی و بودجــه 
ــن  ــا ای ــده ت ــه موجــب گردی ــی اســت ک ــه عوامل جــاری از جمل
میــزان بودجــه، کفــاف بــه ســرانجام رســیدن طرح هــای مصــوب 
ــی  ــتان از وضعیت ــی اس ــه عمران ــه بودج ــال آن ک ــد. ح را ننمای
ــهم 5/2  ــم س ــوده و علی رغ ــوردار ب ــر برخ ــب وخیم ت ــه مرات ب
ــور،  ــت کل کش ــه جمعی ــبت ب ــتان نس ــت اس ــدی جمعی درص
ســهم اعتبــارات عمرانــی اســتان در ســال 1397 حــدود 3 
ــال  ــد. ح ــد می باش ــدود 3/2 درص ــال 139۸ ح ــد و در س درص
آن کــه از ایــن میــزان اعتبــارات نیــز در 7 ســال گذشــته به طــور 
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ــت.  ــه اس ــص یافت ــد تخصی ــدود 42 درص ــط ح متوس
ناکارآمــدی نظــام فنــی و اجرایــی طرح هــای عمرانــی 
ــای  ــل پروژه ه ــی تر در تطوی ــب اساس ــه مرات ــی ب ــور، عامل کش
ــه شــده  ــه آن پرداخت ــر ب ــی می باشــد کــه متاســفانه کمت عمران
ــی قلمــداد  ــل اصل ــوان عام ــه عن ــی ب ــارات عمران و همــواره اعتب
ــوان  ــی را می ت ــی و اجرای ــام فن ــدی نظ ــت. ناکارآم ــده اس گردی
حاکــم  بخشــنامه های  و  قوانیــن  انعطاف پذیــری  عــدم  در 
ــر  ــال حاض ــادی ح ــرایط اقتص ــا ش ــی ب ــای عمران ــر طرح ه ب
ــی مکانیــزم پرداخــت  ــه وضــوح ماحظــه کــرد. ناکارای کشــور ب
ــی  ــت ناگهان ــش قیم ــه افزای ــوط ب ــار مرب ــران آث ــل در جب تعدی
و لحظــه ای کلیــه کاالهــا و تجهیــزات مــورد اســتفاده در پــروژه 
ــن نظــام  ــری ای ــر انعطاف ناپذی ــی، گواهــی آشــکار ب هــای عمران

ــت. ــد اس نارکارآم
در طــول ســالیان درازی کــه از عمــر آیین نامــه نظــام فنــی 
و اجرایــی طرح هــای عمرانــی کشــور می گــذرد، متاســفانه طــی 
یــک فرآینــد تدریجــی و ناملمــوس، پیمانــکاران از عامــل اجرایــی 
بــه ســرمایه گذار بــدل گشــته اند. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری 
ــم،  ــر بگویی ــا بهت ــد وی ــی نمی توانن ــکاران عمران ــه پیمان اســت ک
نمی بایســت ریســک افزایــش قیمت هــا را کــه خــارج از حیطــه 
ــفه  ــاً فلس ــند و اساس ــه دوش بکش ــد، ب ــان می باش ــرل آن کنت
ــا  ــن مبن ــر همی ــز ب ــا نی ــل در قرارداده ــزم تعدی ــودی مکانی وج
اســتوار اســت. ریســک پروژه هــای عمرانــی را بــرای پیمانــکاران، 
ــروژه  ــوان در محــدوده مدیریــت و اجــرای صحیــح پ ــاً می ت صرف
بــه لحــاظ کمــی و کیفــی تعریــف کــرد. افزایــش قیمــت کاالهــا 
ــی  ــتگاه های اجرای ــد دس ــه بای ــت ک ــی اس ــزات، موضوع و تجهی
ــت طــرح  ــاً، مالکی ــه نهایت ــرا ک ــته باشــند چ ــه آن را داش دغدغ
ــرای  ــار دســتگاه مربوطــه و ب ــروژه در اختی ــی پ و محصــول نهای

انتفــاع عمومــی جامعــه قــرار خواهــد داشــت. 
ــا  ــایی ت ــد شناس ــر فرآین ــم ب ــب حاک ــازوکارهای نامناس س
ــرزمین و  ــش س ــند آمای ــود س ــدم وج ــا، ع ــرداری طرح ه بهره ب
ــه  ــی ب ــه کاف ــدم توج ــتی، ع ــند باالدس ــا س ــا ب ــاق طرح ه انطب
توجیــه اقتصــادی و مهندســی ارزش در زمــان پدیــدآوری طــرح 
هــا، عــدم ابــاغ شــرایط عمومــی پیمــان جدیــد پــس از گذشــت 
10 ســال از شــروع تهیــه آن، عــدم ابــاغ نظــام فنــی و اجرایــی 
ــدات  ــای تعه ــه ایف ــان ب ــزام کارفرمای ــدم ال ــه کشــور، ع یکپارچ
مالــی خــود و تغییــر روش پرداخت هــا از نقــدی بــه تعهــدی بــر 
خــاف مــاده 2۸ قانــون نظــام فنــی و اجرایــی کشــور و گرفتــار 

ــه  ــامی، از جمل ــه اس ــناد خزان ــه اس ــکاران در تل ــدن پیمان ش
مــواردی اســت کــه می تــوان در بحــث ناکارآمــدی ایــن سیســتم 

بیــان نمــود.
ــون  ــم اکن ــد، ه ــوان ش ــه عن ــوارد ک ــی م ــم تمام علی رغ
ــی وجــود  ــای قانون ــن بحــران ظرفیت ه ــت از ای ــرون رف ــرای ب ب
ایــن ظرفیت هــا  از  اســتفاده صحیــح  دارد کــه در صــورت 
ــوارد  ــه م ــان داد. از جمل ــات پای ــاره ای از معض ــه پ ــوان ب می ت
ــون بودجــه  ــی نمــودن تبصــره 12 قان ــه اجرای ــوان ب ــم می ت مه
ــر فــروش امــوال منقــول و غیرمنقــول مــازاد  ســال 99 مبنــی ب
دولــت تــا ســقف 40 هــزار میلیــاد تومــان و مولدســازی 
ــارد  ــزار میلی ــقف ۸ ه ــا س ــی ت ــتگاه های اجرای ــای دس دارایی ه
تومــان، اســتفاده از ظرفیت هــای تبصــره 19 قانــون بودجــه 
ــارکت  ــر مش ــی ب ــاق )2( مبن ــون الح ــاده 27 قان ــال 99 و م س
عمومی–خصوصــی، اســتفاده از فاینانــس داخلــی و اجرایــی 
شــدن دســتورالعمل گشــایش اعتبــار اســنادی بــرای طرح هــای 
عمرانــی مصــوب ســال 1394 شــورای پــول و اعتبــار، اســتفاده 
ــهیات  ــای تس ــاً اعط ــی و نهایت ــعه مل ــدوق توس ــع صن از مناب
ــطح  ــپرده گذاری های س ــل س ــا از مح ــط بانک ه ــره توس کم به

ــود. ــاره نم ــتان، اش اس
ــورای  ــه ش ــاور دبیرخان ــوی مش ــز از س ــنهاداتی نی * پیش
گفتگــوی اســتان مطــرح شــد کــه در صــورت توجــه مســئولین 
ــای  ــل پروژه ه ــوده و حداق ــد راهگشــا ب ــتانی می توان ــرم اس محت
مهــم اســتانی را از تلــه باتکلیفــی خــارج کــرده و مــورد 

ــد. ــرار ده ــی ق ــاع عموم ــرداری و انتف بهره ب
ــا  ــام ب ــای نیمه تم ــدی طرح ه ــتاد اولویت بن ــکیل س 1. تش
همــکاری ســازمان مدیریــت  و  برنامه ریــزی اســتان و تشــکل های 

صنفــی صنعــت احــداث.
2. اولویت بنــدی طرح هــا در ســتاد مذکــور بــر اســاس میــزان 
ــا  ضــرورت و اهمیــت طــرح، توجیه پذیــری اقتصــادی، انطبــاق ب
ــزان پیشــرفت فیزیکــی، خــارج  مزیت هــای نســبی اســتان و می
ــه منظــور  ــاً از منظــر اقتصــادی ب از ماحظــات سیاســی و صرف

ــا اشــاره شــد. ــه آن ه ــًا ب ــی کــه قب بهره منــدی از ظرفیت های
دســتگاه های  در  مشــارکت  واحدهــای  تشــکیل   .3
ــارکت               ــزم مش ــوب از مکانی ــتفاده مطل ــت اس ــه جه ــی ب اجرای
عمومی–خصوصــی در قالــب قراردادهــای خانــواده BOT ، ایجاد 
ــفافیت در  ــز ش ــرمایه و نی ــن س ــعه گر و تامی ــرکت های توس ش
اطاع رســانی طرح هــا بــه ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی 
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ــوزه  ــی ح ــکل های صنف ــز و تش ــی تبری ــاق بازرگان ــق ات از طری
ــداث. ــت اح صنع

اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون  ادامــه  در 
آذربایجان شــرقی نیــز در ایــن جلســه گفــت: متاســفانه در 
گذشــته تصویــب و آغــاز بســیاری از پروژه هــا بــه خاطــر 
ــه  ــوده ک ــتان ها ب ــدگان شهرس ــه ای نماین ــای منطق پیگیری ه
ــترین  ــود بیش ــتان خ ــته در شهرس ــعی داش ــده ای س ــر نماین ه
پروژه هــا را داشــته باشــد کــه ایــن امــر ســبب تعــدد پروژه هــای 
ــده  ــام ش ــی نیمه تم ــای عمران ــش طرح ه ــی و افزای غیرکارشناس
ــم  ــروژه نیمه تمــام در اســتان داری ــزار و ۸۶0 پ اســت. حــدود ه
کــه از ایــن تعــداد هــزار و 100 پــروژه مســتمر جــاری محســوب 
می شــوند مثــل طرح هــای آســفالت راه روســتایی امــا 7۶4 
ــتان  ــام در اس ــای نیمه تم ــن پروژه ه ــوان اصلی تری ــرح را می ت ط
ــاالی 12  ــن طــول عمــر ب ــب میانگی ــه متاســفانه اغل دانســت ک

ــد. ســال دارن
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت مبنــی بــر پیگیــری 
ــاالی ۶0 درصــد گفــت: اگــر  ــا درصــد پیشــرفت ب ــی ب پروژه های
ــد، برخــی از  ــال کنی ــام را دنب ــای نیمه تم ــخ شــروع پروژه ه تاری
ــه قبــل از دولــت فعلــی اســت، طرح هایــی کــه  آن هــا مربــوط ب

ــده اند. ــف ش ــی تعری ــع دولت ــا مناب ــب ب نامتناس
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
بــا اشــاره بــه اعتبــارات اســتانی از ســال 92 بــه بعــد گفــت: در 
ــف  ــتانی از ردی ــارات اس ــوع اعتب ــال، مجم ــت س ــن هف طــول ای
اســتانی، هــزار و 300 میلیــارد تومــان، از ردیــف بودجــه نفــت و 
ــزار  ــز ه ــوازن نی ــان و از محــل بودجــه ت ــارد توم گاز، 400 میلی
و 500 میلیــارد تومــان بــوده اســت. امــا بایــد عــاوه بــر بودجــه 
تصویــب شــده، بــه بودجــه تخصیــص داده شــده هــم دقــت کنیم. 
میانگیــن بودجــه تخصیــص یافتــه از محــل اســتانی، 5۸.2۸، از 
محــل نفــت و گاز 73.5 و از محــل تــوازن، 23.17 درصــد بــوده 
ــه  ــارات س ــوع اعتب ــت از مجم ــوان گف ــوع می ت ــت. در مجم اس
هــزار و 2۶0 میلیــارد تصویــب شــده، تنهــا هــزار و 372 میلیــارد 
تخصیــص یافتــه اســت یعنــی میــزان اعتبــارات تخصیــص داده 
شــده، حــدود 42 درصــد اســت. تمامــی این هــا در حالــی اســت 
ــزان ســرمایه گذاری های  ــت ســال گذشــته می ــه در طــول هف ک
انجــام شــده در اســتان توســط بخــش دولتــی و خصوصــی، 11 
هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه طبــق آمــار ارایــه شــده ســهم 

دولــت در ایــن میــان ناچیــز بــوده اســت.

غامرضــا نــوری نماینــده مــردم بســتان آباد در مجلــس 
تمامــی  گفــت:  خصــوص  ایــن  در  نیــز  اســامی  شــورای 
ــرای افزایــش ســهم بودجــه اســتان متحــد و  نماینــدگان بایــد ب
همــدل شــوند چــرا کــه طبــق آمــار ســهم بودجــه ایــن اســتان، 
ــزی  ــد برنامه ری ــت. بای ــژه آن نیس ــای وی ــا ظرفیت ه ــب ب متناس
ــای نیمه تمــام اســتان  ــت و دســته بندی پروژه ه ــرای اولوی الزم ب
انجــام گیــرد تــا حداقــل تعــدادی از ایــن پروژه هــا در آینــده ای 

ــد. ــان برس ــه پای ــدان دور ب نه چن
ــرقی  ــزی آذربایجان ش ــت و برنامه  ری ــازمان مدیری ــس س ریی
ــام  ــای نیمه تم ــه پروژه ه ــاره ای ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای نی
گفــت: متاســفانه چرخــه ایجــاد و تولــد برخــی از پروژه هــا 
ــد  ــی متول ــورت غیراصول ــه ص ــا ب ــن طرح ه ــوده و ای ــوب ب معی
ــار  ــان اعتب ــال 100 توم ــوان مث ــه عن ــه ب ــی ک ــده اند. در حال ش
ــن  ــده و ای ــد ش ــروژه متول ــان پ ــزار توم ــزان ه ــه می ــم، ب داری

ــت. ــرده اس ــار ک ــش را گرفت بخ
داود بهبــودی ادامــه داد: عــاوه بــر اعتبــارات اســتانی مطــرح 
شــده، اعتبــارات ملــی اســتانی شــده و اســتانی ویــژه هــم مطــرح 
اســت. از ســوی دیگــر در خصــوص طــول دوره ســاخت هــم ایــن 
ــا در  ــد ام ــل می یاب ــزرگ تطوی ــای ب ــاً در پروژه ه ــان عمدت زم
پروژه هــای کوچــک قابــل اصــاح اســت. بایــد اشــاره کنیــم کــه 
بــا وجــود اینکــه ســهم بودجــه جــاری بــاال رفتــه اســت امــا ایــن، 
ــی دارد.  ــع خوب ــاری وض ــه ج ــه بودج ــت ک ــی نیس ــن معن بدی
ــال  ــع در ح ــای مناب ــاظ محدودیت ه ــه لح ــه ب ــقف کل بودج س
ــروژه  ــتر روی پ ــار، بیش ــه فش ــت و در نتیج ــدن اس ــدود ش مح
ــاری  ــای ج ــر، هزینه ه ــوی دیگ ــود و از س ــی وارد می ش عمران
کــه بــاالی 90 درصــد بودجــه را شــامل می شــود تنهــا در حــد 

حقــوق کارکنــان دولتــی اســت.
بهبــودی از اختصــاص 1۸7 میلیــارد تومــان بــرای پروژه هایی 
کــه قابلیــت اتمــام تــا پایــان ســال را دارنــد، خبــر داد و گفــت: 
ــارکتی،  ــب مش ــا در قال ــدادی از پروژه ه ــا تع ــر این ه ــاوه ب ع
مــاده 5۶، فاینانــس داخلــی و بانک هــا تامیــن اعتبــار می شــوند. 
ــای  ــرای پروژه ه ــدی ب ــه انجــام اولویت بن ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
ــام  ــروژه نیمه تم ــزار و 700 پ ــت: ه ــژه گف اســتانی و اســتانی وی
ــداد،  ــن تع ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــم. ام ــتان داری در اس
زمانــی دوهــزار و 700 پــروژه بــود و در طــول ســه ســال اخیــر 

ــم. ــد را نداده ای ــروژه جدی ــروع پ ــازه ش اج
ــس  ــز در مجل ــردم تبری ــده م ــی نماین محمدحســین فرهنگ
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ــوص  ــت: در خص ــه گف ــه جلس ــز در ادام ــامی نی ــورای اس ش
ــرای  ــایتی ب ــاد س ــاهد ایج ــم ش ــام می توانی ــای نیمه تم پروژه ه
ــه دارای  ــا ک ــته ای از پروژه ه ــیم. دس ــا باش ــن پروژه ه ــی ای معرف
توجیــه فنــی و اقتصــادی بــوده و می تــوان آن هــا را آنالیــز قیمــت 
ــم.  ــایت بگنجانی ــن س ــات الزم در ای ــا تبلیغ ــراه ب ــرده و هم ک
ــای  ــه پروژه ه ــوط ب ــد مرب ــم می توان ــایت ه ــر س ــش دیگ بخ
محرومیت زدایــی باشــد. به طــوری کــه شــاید خیرانــی عاقمنــد 

ــه برداشــتن قدمــی در راه توســعه منطقــه خــود باشــند. ب
پورمحمــدی، اســتاندار آذربایجان شــرقی نیــز در جمع بنــدی 
ایــن موضــوع گفــت: ایــن موضــوع می توانــد بــه کارگــروه امــور 
فنــی و عمرانــی اســتان ارجــاع داده شــده و در آن جــا به درســتی 
ــاد  ــاهد ایج ــم ش ــر می توانی ــوی دیگ ــود. از س ــی ش کارشناس
ســایت معرفــی ایــن پروژه هــا نیــز باشــیم کــه در ایــن راســتا از 
ــن ســایت  ــدازی ای ــه راه ان ــم نســبت ب ــی می خواهی ــاق بازرگان ات

قــدم بــردارد.
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عرضــه و تقاضــای موثــر اقتصــادی بــا آمــار تعــداد معامات و 
قیمــت بــازار آزادانــه خریــد و فــروش مــورد تحلیل قــرار می  گیرد 
دســته بندی  حداکثــر،  و  حداقــل  میانگیــن،  به طوری کــه 
قیمت هــا در ســطوح داخلــی و بین المللــی مــورد محاســبه 
ــا جمعیــت  قــرار گرفتــه و ارزیابــی می گــردد. کانشــهر تبریــز ب
1553۶93 نفــر از کل 5914۶۸47 نفــر جمعیــت شــهری کشــور 
براســاس سرشــماری ســال 1395 بــا دارا بــودن 2/۶3 درصــد از 
ــت کشــور و  ــن شــهر پرجمعی ــت شــهری کشــور، پنجمی جمعی
ــت.  ــور اس ــمال غرب کش ــهر ش ــن ش ــن و پرجمعیت تری بزرگتری
ــازی  ــی وزارت راه و شهرس ــای تجمیع ــق از داده ه ــن تحقی در ای

و آخریــن داده هــای  مرکــز آمــار ایــران اســتفاده شــده اســت.
در مــاه فروردیــن ســال 1399، تعــداد 9۶ مبایعه نامــه 
آپارتمــان مســکونی کــه معــادل 2/2۶ درصــد از کل تعــداد 
ــوده  ــور ب ــهرهای کش ــکونی ش ــای مس ــای واحده مبایعه نامه ه
بــا ارزش کل  بــا مســاحت کل زیربنــای 11099 مترمربــع 
ــال در  ــای 7/4۸ س ــا متوســط عمربن ــال ب ۶۶953۶250000 ری
ــط ۶032401۶  ــت. متوس ــده اس ــه ش ــز معامل ــهر تبری کانش
ــع  ــت مترمرب ــت باب ــال قیم ــر 5۶5000000 ری ــال و حداکث ری
ــز  ــهر تبری ــده در کانش ــه ش ــی مبایع ــکونی آپارتمان ــد مس واح
بــوده اســت کــه متوســط 399/3 و حداکثــر 3739/۸  دالر امریکا 
ــات 443172۶ دالر  ــا و ارزش کل معام ــع زیربن ــت مترمرب قیم
ــوده اســت.  ــال ب ــرخ ارز آزاد 15107۸ ری ــا متوســط ن ــکا ب امری
ــط  ــع و متوس ــه 115/۶1  مترمرب ــای مبایعه نام ــط زیربن متوس
ــادل 4۶1۶3/۸ دالر  ــال مع ــه ۶97433593۸ ری ارزش مبایعه نام
امریــکا بــا نــرخ ارز آزاد در ســطح کانشــهر تبریــز بــوده اســت. 
 375 تعــداد   ،1399 ســال  اردیبهشــت  مــاه  در 
مبایعه نامــه آپارتمــان مســکونی کــه معــادل 1/32 درصــد 
مســکونی  واحدهــای  مبایعه نامه هــای  تعــداد  کل  از 
زیربنــای  کل  مســاحت  بــا  بــوده  کشــور  شــهرهای 

ــا  ــال ب ــا ارزش کل 3095419۸50000 ری ــع ب ۶92۶2 مترمرب
متوســط عمربنــای ۶/۸0 ســال در کانشــهر تبریــز معاملــه شــده 
اســت. متوســط 44۶91459 ریــال و حداکثــر ۸55000000 
ریــال قیمــت بابــت مترمربــع واحــد مســکونی آپارتمانــی 
ــط  ــه متوس ــت ک ــوده اس ــز ب ــهر تبری ــده در کانش ــه ش مبایع
مترمربــع  قیمــت  امریــکا  دالر   51۶2/۶ حداکثــر  و   2۶9/9
بــا  امریــکا  دالر   1۸۶9045۶ معامــات  کل  ارزش  و  زیربنــا 
ــط  ــت. متوس ــوده اس ــال ب ــرخ ارز آزاد 1۶5۶15 ری ــط ن متوس
ارزش  متوســط  و  مترمربــع   1۸4/7 مبایعه نامــه  زیربنــای 
دالر   49۸41/2 معــادل  ریــال   ۸254452933 مبایعه نامــه 
امریــکا بــا نــرخ ارز آزاد  در ســطح کانشــهر تبریــز بــوده اســت. 
مبایعه نامــه  تعــداد 272  مــاه خــرداد ســال 1399،  در 
آپارتمــان مســکونی کــه معــادل 1/00 درصــد از کل تعــداد 
ــوده  ــور ب ــهرهای کش ــکونی ش ــای مس ــای واحده مبایعه نامه ه
ارزش کل  بــا  بــا مســاحت کل زیربنــای 417۶0 مترمربــع 
ــال  ــای ۶/97 س ــط عمربن ــا متوس ــال ب 22195۸۶550000 ری
ــه شــده اســت. متوســط 53151019  ــز معامل در کانشــهر تبری
ــع  ــت مترمرب ــت باب ــال قیم ــر 295000000 ری ــال و حداکث ری
ــت  ــوده اس ــز ب ــهر تبری ــی در کانش ــکونی آپارتمان ــد مس واح
ــت  ــکا قیم ــر 1۶4۶/۸ دالر امری ــط 29۶/7 و حداکث ــه متوس ک
مترمربــع زیربنــا و ارزش کل معامــات 12390373 دالر امریــکا 
بــا متوســط نــرخ ارز آزاد 17913۸ ریــال بــوده اســت. متوســط 
ارزش  متوســط  و  مترمربــع    153/5 مبایعه نامــه  زیربنــای 
مبایعه نامــه ۸1۶0244۶۶9 ریــال معــادل 45552/۸ دالر امریــکا 

ــت.  ــوده اس ــز ب ــهر تبری ــطح کانش ــرخ ارز آزاد در س ــا ن ب
تعــداد مبایعه نامــه متناظــر بــا دســته بندی قیمت هــای 
مترمربــع زیربنــای واحدهــای مســکونی معاملــه شــده )میلیــون 
ریــال( در کانشــهر تبریــز در ماه هــای فروردیــن، اردیبهشــت و 

خــرداد  ســال 1399 در جــدول 1 ارایــه شــده اســت.

اقتصادی و اجتماعی

عرضه و تقاضای موثر و قیمت مبایعه واحدهای مسکونی 
کالنشهر تبریز در سه ماه بهار سال 1399

گردآوری و تدوین: دبیرخانه انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی



ستان 99
پاییز و زم

33

پیام آبادگران آذربایجان اقتصادی و اجتماعی

جدول 1: مقایسه معامات واحدهای مسکونی آبارتمانی بهار سال 99 نسبت به بهار سال 9۸ کانشهر تبریز
)استخراج از فایل های وزارت راه و شهرسازی(
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مقدمه
اراده  )بــا  اعمــال حقوقــی  پدیده هــای حقــوق: شــامل 
ــا  ــه درنتیجــه دو ی ــود ک ــد عق ــد مانن اشــخاص به وجــود می آین
ــه  ــاز ب ــط نی ــه فق ــاع ک ــا ایق ــد و ی ــود می آین ــد اراده به وج چن
یــک اراده دارد( و وقایــع حقوقــی )نتیجــه اراده اشــخاص نیســت 
ــع  ــاد وقای ــه ایج ــد اگرچ ــود می آین ــون به وج ــم قان ــه حک و ب
ــرارادی  ــا غی ــبیب،  ی ــب، تس ــد غص ــند مانن ــی ارادی باش حقوق
ــد  ــق دو اراده و عق ــی تواف ــت. تراض ــد( اس ــوت و تول ــد ف مانن
تاقــی دو اراده در موضــوع واحــد اســت. عامــل زمــان در عقــد 
ــوع  ــع کــه پــس از وق ــد بی ــوری )مانن ــه یکــی از دو صــورت ف ب
مشــتری مالــک مبیــع و فروشــنده مالــک ثمــن می شــود( و یــا 
ــد انجــام شــود(  ــه در طــول مــدت مشــخص بای مســتمر )معامل
ــوع  ــت دارد چگونگــی وق ــی آن چــه اهمی ــود رضای اســت. در عق
ــا در  ــه چگونگــی شــکل و صورتشــان ام ــق دو اراده اســت ن تواف
ــه  ــار دارد ک ــی اعتب ــق دو اراده در صورت ــریفاتی، تواف ــود تش عق
بــه شــکل مخصوصــی بــا تشــریفات معینــی بیــان شــود. بعــد از 
توافــق دو اراده ممکــن اســت اختــاف یــا اختافاتــی پیــش آیــد 

ــا دعــاوی گــردد. ــه دعــوی ی و منجــر ب

اختالفات قراردادی
در پنج نوع کلی زیر طبقه بندی می شوند:

1- اختاف در انعقاد قرارداد
2- اختاف در اعتبار قرارداد
3- اختاف در فسخ قرارداد
4- اختاف در نقض قرارداد

5- اختاف در تفسیر یا اجرای قرارداد  

طرح هــای  پیمانــکاری  محتمــل  دعــاوی 
ــام  ــا در انج ــر کارفرم ــی از تقصی ــی ناش عمران

تعهــدات
براســاس مفــاد شــرایط عمومــی پیمــان، حــدوث وقایــع ذیل 
از جانــب کارفرمــا ممکــن اســت موجــب اختــاف یــا اختافــات 

در تفســیر یــا اجــرای قــرارداد و دعــاوی گــردد.   
1- تقصیر در تحویل به موقع زمین.

2- تقصیــر در تحویــل زمیــن و منــوط کــردن تحویــل زمیــن 
بــه عــوض برخــاف شــروط ضمــن عقــد. 

ــت  ــدم پرداخ ــا ع ــاخت ی ــه س ــذ پروان ــر در اخ 3- تقصی
عــوارض شــهرداری جهــت مســتحدثات. 
4- تحویل زمین به پیمانکار با معارض.  

ــکار  ــه پیمان ــق ب ــع تعلی ــه موق ــاغ ب ــدم اب ــر در ع 5- تقصی
ــدا  ــکار معــارض پی ــه پیمان ــل شــده ب درصورتی کــه محــل تحوی

کنــد. 
۶- تقصیــر در تاخیــر یــا عــدم توجــه بــه درخواســت تعییــن 
تکلیــف پیمانــکار درصورتی کــه معلــق بــودن کار بیــش از مــدت 

مجازگردد.
7- تقصیــر در تاخیــر یــا عــدم پرداخــت خســارات وارده بــه 

پیمانــکار ناشــی از مــوارد مذکــور.
۸- تقصیــر در تاخیــر و یــا عــدم توجــه بــه تصویــب ســریع 
تغییــر مقادیــر درج شــده در فهرســت بهــا و مقادیــر منضــم بــه 

پیمــان بــا اعــام مهنــدس مشــاور و ابــاغ آن بــه پیمانــکار.
9- تقصیــر در عــدم رعایــت ســقف افزایــش مقادیــر در 

ــکار.  ــه پیمان ــاغ آن ب ــرارداد و اب ــوب ق چارچ
ــت  ــه درخواس ــریع ب ــر س ــب اث ــدم ترتی ــر در ع 10- تقصی
پیمانــکار جهــت خاتمــه دادن بــه قــرارداد ناشــی از افزایــش یــا 

ــان.  ــه پیم ــغ اولی ــر کار از 25% مبل ــش مقادی کاه
ــت  ــه درخواس ــه ب ــدم توج ــا ع ــر ی ــر در تاخی 11- تقصی

حقوقی

اختالفات قراردادی و دعاوی محتمل در پیمانکاری طرح های 
عمرانی

مهرداد رشیدی تبار
پذیرفته شده دوره دکترای تخصصی )Ph.D(  مهندسی عمران  )مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان( در 

دانشگاه Coimbra  کشور پرتغال )2017(
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ــر  ــی از تاخی ــمت هایی از کار ناش ــذف قس ــی از ح ــکار ناش پیمان
در تحویــل زمیــن کارگاه و تغییــر و کاهــش مبلــغ اولیــه پیمــان.

12- تقصیــر در عــدم توجــه بــه افزایــش مقادیــر کار تــا %10 
مطابــق دســتورات مهندس مشــاور. 

13- تقصیــر در تاخیــر تصویــب بــه موقــع قیمــت کارهــای 
ــان  ــه پیم ــم ب ــر منض ــا و مقادی ــت به ــه در فهرس ــدی ک جدی
ــه  ــدت اولی ــراردادن م ــاک ق ــا م ــد. )ب ــده باش ــی نش پیش بین
ــرارداد( و  ــه ق ــدت اولی ــر م ــد ب ــای جدی ــر کاره ــرارداد و تاثی ق

ــکار.  ــتن پیمان ــل گذاش معط
14- تقصیــر در عــدم ترتیــب اثــر و رســیدگی بــه موقــع بــه 
ــکار  ــور پیمان ــارج از قص ــه خ ــان ک ــدت پیم ــد م ــر و تمدی تغیی

باشــد یــا ناشــی از عــدم انجــام تعهــدات کارفرمــا باشــد. 
15- تقصیــر در عــدم رعایــت تصمیم گیری هــای مدیــر 

ــا. ــرف کارفرم ــکار از ط ــه پیمان ــده ب ــی ش ــرح معرف ط
ــع  ــه موق ــیدگی ب ــر و رس ــب اث ــدم ترتی ــر در ع 1۶- تقصی
بــه درخواســت های مهنــدس مشــاور جهــت تغییــرات یــا اظهــار 

نظرهــای فنــی و اصاحــات.
17- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر واریــز هزینــه انجــام 
آزمایش هــای درخواســتی مهنــدس مشــاور و تعلــل در کار 
ــه  ــات ب ــام آزمایش ــه انج ــه هزین ــا درصورتی ک ــام آزمایش ه انج

ــد.  ــا باش ــده کارفرم عه
ــه  ــب ب ــت مناس ــن مهل ــت تعیی ــدم رعای ــر در ع 1۸- تقصی
ــه اصــاح  ــدام ب ــوب و اق ــای معی ــکار جهــت اصــاح کاره پیمان
کارهــای معیــوب توســط کارفرمــا پیــش از موعــد مهلــت 

تعیین شــده.  مناســب 
19- تقصیــر در تاخیــر یــا عــدم اطــاع دادن تغییــر مهندس 
مشــاور بــه پیمانــکار و عــدم رعایــت مــدت زمــان منظــوره جهــت 

تغییــر مهندس مشــاور.
ــام  ــه انج ــگ ضمانت نام ــردن بی درن ــر در آزاد ک 20- تقصی
تعهــدات پیمانــکار پــس از تصویــب صورتمجلــس تحویــل موقــت 
در صــورت عــدم بدهــکاری پیمانــکار درصــورت وضعیــت ماقبــل 

قطعــی )بــدون لحــاظ مصالــح پــای کار(.
ــن  ــف اول تضمی ــگ نص ــازی بی درن ــر در آزاد س 21- تقصی
ــب  ــت و تصوی ــل موق ــب تحوی ــس از تصوی ــام کار پ ــن انج حس

ــی.  ــت قطع صــورت وضعی
ــن  ــف دوم تضمی ــگ نص ــازی بی درن ــر در آزادس 22- تقصی

ــل قطعــی.  ــب تحوی ــس از تصوی حســن انجــام کار پ

23- تقصیــر در پرداخــت بــه موقــع پیش پرداخــت براســاس 
ــرایط قرارداد. ش

24- تقصیــر در پرداخــت بــه موقــع صورت وضعیت هــای 
ــط  ــده توس ــرل ش ــکار و کنت ــط پیمان ــده توس ــه ش ــت تهی موق

ــرارداد. ــی ق ــرایط عموم ــق ش ــاور مطاب ــدس مش مهن
ــا و  ــاد به ــل آح ــع تعدی ــه موق ــت ب ــر در پرداخ 25- تقصی
ــه  ــان ب ــدارک پیم ــناد و م ــب اس ــه موج ــه ب ــری ک ــوه دیگ وج
پیمانــکار تعلــق می گیــرد )کنتــرل شــده توســط مهنــدس 

ــاور(. مش
ــل  ــه دالی ــخ ب ــع و پاس ــه موق ــیدگی ب ــر در رس 2۶- تقصی
ــت  ــیدگی بــه صورت وضعی ــوه رس ــه نح ــکار ب ــراض پیمان اعت
موقــت و تعدیــل آحادهــا مطابــق شــرایط قــرارداد توســط 

ــا.  ــاور و کارفرم ــدس مش مهن
ــرف  ــت ارزی از ط ــدات پرداخ ــای تعه ــر در ایف 27- تقصی
ــده  ــان درج ش ــدارک پیم ــناد و م ــه در اس ــا درصورتی ک کارفرم

باشــد. 
2۸- تقصیــر در تعلــل یــا عــدم توجــه بــه درخواســت 
ــت  ــل موق ــات تحوی ــکیل هی ــکار در تش ــت پیمان ــل موق تحوی
)پــس از رفــع نواقــص احتمالــی اعامــی توســط مهنــدس مشــاور 

ــرارداد(.  ــه در ق ــدت معین در م
29- تقصیــر  در تعلــل یــا عــدم توجــه کارفرمــا بــه گواهــی 
ــن  ــخ دوره تضمی ــه از آن تاری ــاور ک ــدس مش ــص مهن ــع نق رف

ــردد.  ــروع می گ ش
30- تقصیــر در عــدم رعایــت اســناد و مــدارک پیمــان 
درصورتی کــه جهــت تکمیــل و تحویــل موقــت قســمت های 
مســتقلی از کار زمان هــای مجزایــی       پیش بینــی شــده 

ــد.  باش
31- تقصیــر در تعلــل یــا عــدم توجــه بــه درخواســت 
ــه دلیــل اینکــه عملیــات  ــر خاتمــه قــرارداد ب ــکار مبنــی ب پیمان
موضــوع پیمــان تــا حــد 125درصــد مبلــغ اولیــه پیمــان انجــام 
ــد.  ــرداری نباش ــل بهره ب ــده قاب ــرا ش ــای اج ــی کاره ــده ول ش

32- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر تحویــل گرفتــن موقــت کار 
ــه  ــت درصورتی ک ــل موق ــرای تحوی ــکار ب ــس از تقاضــای پیمان پ
ــدس  ــد مهن ــورد تایی ــت م ــل موق ــرای تحوی ــودن کار ب ــاده ب آم
ــام  ــدازی و انج ــرای راه ان ــدارکات الزم ب ــی ت ــد ول ــاور باش مش
ــط  ــد توس ــه بای ــرق ک ــد آب و ب ــاز مانن ــورد نی ــای م آزمایش ه

ــا تامیــن شــود فراهــم نباشــد.  کارفرم
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ــکار  ــب پیمان ــت مناس ــت مهل ــدم رعای ــر در ع 33- تقصی
جهــت خــارج ســاختن ماشــین آالت و ابــزار و مصالــح اضافــی از 

ــت.  ــل موق ــس از تحوی کارگاه پ
34- تقصیــر در عــدم رعایــت رضایــت پیمانــکار درصورتی که 
ــز کارگاه  ــات تجهی ــاختمان ها و تاسیس ــمتی از س ــا قس ــام ی تم
پیمانــکار مــورد احتیــاج کارفرمــا باشــد و مانــع از خــروج آن هــا 

گــردد و عــدم پرداخــت قیمــت مــورد تراضــی پیمانــکار. 
ــان  ــدرج در پیم ــت من ــت مهل ــدم رعای ــر در ع 35- تقصی
ــکار. ــی پیمان ــت قطع جهــت رســیدگی و پرداخــت صورت وضعی

3۶- تقصیــر در تاخیــر یــا تعلــل در اقــدام بــه اعــزام هیــات 
تحویــل قطعــی بــا وجــود تقاضــای پیمانــکار و تاخیــر آن بیــش 

از مــدت منــدرج در پیمــان.
37- تقصیــر در تاخیــر یــا تعلــل در تامیــن هزینه هــای 
حفاظــت، نگهــداری و بهره بــرداری کارهــای تحویــل موقــت 

ــن.  ــده در دوره تضمی ش
ــیر  ــرض ورزی در تفس ــا غ ــهل انگاری و ی ــر در س 3۸- تقصی

مــوارد حــوادث قهــری.
39- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیر ابــاغ به  موقع خاتمــه قرارداد 
ــد. درصورتی کــه وضعیــت قهــری بیــش از شــش مــاه ادامــه یاب

40- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر پرداخــت هزینه هــای 
ــروز  ــاه در ب ــر یــک م ــازاد ب ــرای مــدت م ــکار ب توقــف کار پیمان

ــری. ــوادث قه ح
41- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در تنظیــم و تحریر اســناد و 
مــدارک پیمــان به طوری کــه موجــب نقــض حقــوق ثبــت شــده، 
ــت  ــوق حمای ــای تجــاری و دیگــر حق ــا نام ه ــم ی ــات، عای تالیف

شــده شــود.
ــرات الزم  ــام تغیی ــر در انج ــا تاخی ــل ی ــر در تعل 42- تقصی

به گونــه ای کــه نقــض حقــوق حمایــت شــده برطــرف شــود پــس 
از اعــام پیمانــکار.

43- تقصیر در تفسیر و تشخیص موارد فسخ پیمان.
ــکار  ــوت از پیمان ــر در دع ــا تاخی ــل ی ــر در تعل 44- تقصی
ــات و  ــن کارگاه، تاسیس ــار گرفت ــه از در اختی ــک هفت ــرف ی ظ
و  ماشــین آالت  تجهیــزات،  مصالــح،  موقــت،  ســاختمان های 
ــت  ــان جه ــخ پیم ــس از فس ــود پ ــدارکات موج ــام ت ــزار و تم اب
ــده و  ــام ش ــای انج ــس کاره ــه صورت مجل ــرداری و تهی صورت ب
تمــام مصالــح، تجهیــزات، ماشــین آالت و ابــزار و تــدارکات دیگــر 

ــت. ــود اس ــه در کارگاه موج ک
ــب  ــاب طل ــه حس ــر در ب ــا تاخی ــل ی ــر در تعل 45- تقصی
ــت  ــاختمان های موق ــات و س ــردن تاسیس ــور نک ــکار منظ پیمان
احــداث شــده در کارگاه پــس از فســخ قــرارداد کــه بــرای ادامــه 

ــت. ــاز کارفرماس ــورد نی کار م
4۶- تقصیــر در تعلــل  یــا تاخیــر در جلــب توافــق پیمانــکار 
در قیمــت گــذاری تاسیســات و ســاختمان هــای موقــت احــداث 
شــده در کارگاه پــس از فســخ قــرارداد توســط کارفرمــا کــه بــرای 

ادامــه کار مــورد نیــاز کارفرماســت.
47- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در جلــب توافــق پیمانــکار 
ــس از  ــه کار پ ــاز ادام ــورد نی ــین آالت م ــاره ماش ــه اج در هزین

ــا. ــرارداد توســط کارفرم فســخ ق
4۸- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در رعایــت حداکثــر مــدت 
تعییــن شــده جهــت اســتفاده از ماشــین آالت و پیمانــکار پــس از 

فســخ قــرارداد توســط کارفرمــا.
49- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در جلــب رضایــت و توافــق 
ــای کار  ــزات پ ــح و تجهی ــذاری مصال ــت قیمت گ ــکار جه پیمان
ــرارداد توســط کارفرمــا.  مــورد نیــاز ادامــه کار پــس از فســخ ق

ــر در  ــا و تقصی ــط کارفرم ــرارداد توس ــه ق ــاغ خاتم 50- اب
ــا  ــی آن قســمت از کاره ــل قطع ــر  وی در تحوی ــا تاخی ــل ی تعل

ــه ناتمــام اســت. ک
51- ابــاغ خاتمــه قــرارداد توســط کارفرما و تقصیــر در تعلل 
یــا تاخیــر وی در جلــب رضایــت پیمانــکار جهــت قیمت گــذاری 
ــخصات  ــق مش ــه طب ــود در کارگاه ک ــزات موج ــح و تجهی مصال

بــوده.
ــر در  ــا و تقصی ــط کارفرم ــرارداد توس ــه ق ــاغ خاتم 52- اب
ــکار  ــت پیمان ــه درخواس ــخ دهی ب ــر وی در پاس ــا تاخی ــل ی تعل
کــه تــوام بــا فهرســت مصالــح و تجهیــزات ســفارش شــده بــرای 
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ــوده طــی مــدت زمــان تعییــن شــده جهــت نیــاز  اجــرای کار ب
خــود. 

ــر در  ــا و تقصی ــط کارفرم ــرارداد توس ــه ق ــاغ خاتم 53- اب
ــه  ــی ک ــت تعهدات ــیدگی و پرداخ ــر وی در رس ــا تاخی ــل ی تعل
پیمانــکار به منظــور اجــرای موضــوع پیمــان در مقابــل اشــخاص 

ــث داشــته. ثال
ــر در  ــا و تقصی ــط کارفرم ــرارداد توس ــه ق ــاغ خاتم 54- اب
ــدات  ــام تعه ــن انج ــازی تضمی ــر وی در آزادس ــا تاخی ــل ی تعل

ــرارداد.  ــده در ق ــی ش ــرایط پیش بین ــق ش ــکار مطاب پیمان
ــر در  ــا و تقصی ــط کارفرم ــرارداد توس ــه ق ــاغ خاتم 55- اب
ــن حســن انجــام کار  ــر وی در آزادســازی تضمی ــا تاخی ــل ی تعل

ــرارداد.  ــده در ق ــی ش ــرایط پیش بین ــق ش ــکار مطاب پیمان
ــای  ــت هزینه ه ــر در پرداخ ــا تاخی ــل ی ــر در تعل 5۶- تقصی

ــق.  ــکار در دوران تعلی ــری پیمان باالس
ــع تعلیــق  ــاغ به موق ــر در اب ــا تاخی ــل ی ــر در تعل 57- تقصی

بــه پیمانــکار.
5۸- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در پرداخــت اجــاره توقــف 
ــب  ــا جل ــق و ی ــع تعلی ــود در کارگاه در موق ــین آالت موج ماش

ــا.  ــکار از نظــر اجــاره آن ه ــق پیمان تواف
59- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در جلــب رضایــت و موافقت 

پیمانــکار جهــت تعلیــق بیــش از ســه ماه. 
۶0- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در تعییــن مهلتــی مناســب 
بــرای پیمانــکار به منظــور آمــاده نمــودن کارگاه پــس از برطــرف 

شــدن عوامــل موجــب تعلیــق کارگاه.
ــل  ــه دالی ــیدگی ب ــر در رس ــا تاخی ــل ی ــر در تعل ۶1- تقصی

ــکار.  ــده توســط پیمان ــه ش ــرات ارای تاخی
ــاب  ــه صورت حس ــر در تهی ــا تاخی ــل ی ــر در تعل ۶2- تقصی
نهایــی پیمــان ظــرف ســه مــاه از تاریــخ تصویــب صورت وضعیــت 

قطعــی و اعــام بــه پیمانــکار و اخــذ قبولــی پیمانــکار.
۶3- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در رســیدگی بــه اعتــراض 

ــی.  ــاب نهای ــت صورت حس ــکار از باب پیمان
ــای  ــت هزینه ه ــر در پرداخ ــا تاخی ــل ی ــر در تعل ۶4- تقصی

ــا آزادســازی  ــکار ی ــد ضمانت نامه هــای پیمان ــت تمدی ــی باب اضاف
تاخیــر در رســیدگی  آن هــا در مــدت مقــرر درصورتی کــه 
ــه  ــر در تهی ــا تاخی ــا قطعــی ی ــت ی ــت موق ــن صورت وضعی آخری

صورت حســاب نهایــی به وجــود آیــد.
ــگ  ــازی بی درن ــر در آزادس ــا تاخی ــل ی ــر در تعل ۶5- تقصی
ــکار هــرگاه براســاس صورت وضعیــت قطعــی  تضمین هــای پیمان
ــکار  ــت، پیمان ــن صورت وضعیــت موق ــوم شــود کــه در آخری معل
ــن  ــور تضمی ــف کس ــر از نص ــی او کمت ــا بده ــوده ی ــکار نب بده
ــی  ــق صورت حســاب نهای ــا طب ــوده اســت ی حســن انجــام کار ب
مشــخص شــود کــه در زمــان تصویــب صــورت وضعیــت قطعــی 

ــکار بدهــکار نبــوده اســت. پیمان
۶۶- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در تســویه حســاب و 
ــاس  ــرگاه براس ــکار ه ــای پیمان ــات و تضمین ه ــت مطالب پرداخ

صورت حســاب نهایــی پیمانــکار بســتانکار شــود.
۶7- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر در انجــام تعهــدات در مــوارد 

ــروز حــوادث قهری. ب
ــروز  ــا تاخیــر در اقدامــات مــوارد ب ۶۸- تقصیــر در تعلــل  ی
ــت  ــه درخواس ــان بناب ــواد پیم ــیر م ــا تفس ــرا ی ــاف در اج اخت

ــکار. پیمان
ــهیات الزم  ــه تس ــر در ارای ــا تاخی ــل ی ــر در تعل ۶9- تقصی
ــه،  ــده و معرفی نام ــح سهمیه بندی ش ــهمیه مصال ــص س )تخصی
تحصیــل مجــوز واردات و معرفی نامــه و...( بــرای تهیــه مصالــح و 

لوازمــی کــه در انحصــار دولــت باشــد.  
ــا دســتگاه  ــم ی ــر ناظــر مقی ــا تاخی ــل ی ــر در تعل 70- تقصی
نظــارت در رســیدگی و صورت مجلــس کــردن بــه موقــع مصالــح 
و تجهیــزات وارده بــه کارگاه، تــراز کــف پــی بناهــا و زیرســازی 
راه هــا و تمــام عملیاتــی کــه پــس از انجــام کار پوشــیده 

ــکار. ــت پیمان ــورت درخواس ــوند، در ص می ش
71- تقصیــر در تعلــل یــا تاخیــر دســتگاه نظــارت یــا 
ــادره از  ــای ص ــتور کاره ــردن دس ــی ک ــر در کتب ــدس ناظ مهن

طــرف خــود، در صــورت درخواســت پیمانــکار. 
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مقدمه
مســئولیت تصــور حقوقــی بخشــی از قواعــد اجتماعــی 
ــا گذشــت زمــان اجتمــاع  )شــامل شــان و نقــش۸( اســت کــه ب
تغییــر و تحــول یافتــه و لــذا مســئولیت ناچــار از تبعیــت 
ــخص  ــه ش ــت ک ــی اس ــام، حق ــا مق ــان ی ــت ]1و 7[. ش از آنس
)فــرد یــا شــخصیت حقوقــی( از رفتــار و یــا مجموعــه رفتارهــای 
دیگــران نســبت بــه خــود انتظــار دارد ]2و ۸[. نقــش مجموعــه 
ــد ]2[.   ــع دارن ــخص توق ــران از ش ــه دیگ ــت ک ــی اس رفتارهای
ــم  ــا تنظی ــی ی ــای حقوق ــد مبن ــور بای ــات مذک انتظــارات و توقع
ــن  ــی متضم ــام اجتماع ــد ]2 و ۸[.  نظ ــته باش ــبات داش مناس
ــن  ــه ای ــا مســلم نیســت ک ــا اســت ام ســازش شــان ها و نقش ه
ســازش ها کامــًا تحقــق یافتــه باشــند ]2 و ۸[. وقفه هــا در 
ــول  ــاً معل ــد لزوم ــرد نمی توان ــی ف ــات اجتماع ــد حی ــد رش رون
ــا  ــتی در نقش ه ــز کاس ــد و نی ــان وی باش ــه ش ــت ب ــدم حرم ع
ــد،  ــی باش ــام اجتماع ــودن نظ ــل نب ــن اســت ناشــی از کام ممک
ــل  ــوی تعق ــد الگ ــی برآین ــام اجتماع ــوم نظ ــه مفه ــن هم ــا ای ب
جمعــی اســت ]۸[ هرچنــد ممکــن اســت در مقایســه بــا برخــی 
ــه نظــر برســد. تنظیــم مناســبات میــان  جوامــع دیگــر ناقــص ب
ــای  ــرف و رویه ه ــن، ع ــد قوانی ــایلی مانن اشــخاص محصــول وس
ــر و  ــات، هن ــه، ادبی ــواده و مدرس ــات خان ــق، تعلیم ــورد تواف م
رســانه های جمعــی اســت ]۸[. مســئولیت ســیر تاریخــی خــود 
ــه  ــل ب ــا تبدی ــد ]2 و 7[ و ب ــی می پیمای ــوالت اجتماع ــا تح را ب
تعهــد در عرصــه اقتصــاد وارد می شــود ]2 و 3 و 7[. ســیر تاریــخ، 

می دانــد  مســئولیت  فرضیــه  تجلــی  نخســتین  را  وظیفــه 
ــراد در  ــا اف ــیا و ی ــا اش ــود او ی ــه خ ــردی ک ــه ف ــه ک بدین گون
ــت  ــف اس ــد موظ ــانده باش ــی رس ــری زیان ــه دیگ ــار او ب اختی
جهــت فرونشــاندن خشــم یــا انتقــام زیاندیــده و مصلحــت 
امنیــت جامعــه بــا دادن مالــی کــه کیفــر جــرم اســت مســئولیت 
ــر مبنــای  خــود را ادا کنــد ]2 و 3 و 7[.  ســپس فرضیه هایــی ب
قوانیــن ثابــت بــا دو مبنــای وظیفــه ای کــه ترمیــم خســارت )یــا 
ــد ]2 و 3 و  ــود آمده ان ــه وج ــت ب ــد اس ــرای تعه ــیب( و اج آس
7[.  بــا نیــاز بــه تعــدد قوانیــن و پیچیدگــی اختافــات در نبــود 
قوانیــن صریــح و دقیــق جهــت حــل و فصــل مســئله در محکمــه، 
ــودن حقــوق طبیعــی فــرا رســید و  ــا حاکــم ب مرحلــه انصــاف ی
ــی  ــم اخاق ــه مفاهی ــوف ب ــان فیلس ــاری حقوقدان ــه ی ــه ب جامع
ــظ  ــه لف ــول روی آورد به طوری ک ــدان معق ــا وج ــت ی ــن نی حس
تخلف ناپذیــری و ثابــت بــودن قوانیــن اثــر خــود را از دســت داد 
ــه  ــرم، وظیف ــوع ج ــورت وق ــه درص ــن مرحل ]1 و 5 و 7[.  در ای
اخاقــی مجــرم ترمیــم خســارت ناشــی از جــرم اســت و بــه ایــن 
ــن  ــه ای ــود ک ــی می ش ــی ارادی ناش ــئولیت از عمل ــق مس طری
ــق )از  ــا تواف ــد به صــورت تجــاوز )از روی جــرم( ی عمــل می توان
ــر شــبه جــرم و  ــدون تقصی ــرارداد( باشــد و مســئولیت ب روی ق
ــا  ــت ب ــه مائ ــه منتهــی ب ــت ک مســئولیت ناشــی از حســن نی
ــوق در  ــود ]1 و 7[. حق ــف می ش ــد تعری ــبه عق ــود ش ــبب ش س
قــرن نوزدهــم میــادی تجلــی مفهــوم آزادی می گــردد و هــدف 

حقوقی

مسئولیت، مقام، نظام اجتماعی و وظیفه
جواد تقی پور انوری

رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی

مهرداد رشیدی تبار

پذیرفته شده دوره دکترای تخصصی )Ph.D(  مهندسی عمران  )مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان( در 

دانشگاه Coimbra  کشور پرتغال )2017(



ستان 99
پاییز و زم

39

پیام آبادگران آذربایجان

ــئولیتی  ــچ مس ــت و هی ــردی اس ــترده آزادی ف ــرای گس آن اج
را جــز آنچــه ناشــی از قصــد و اراده اســت قبــول نــدارد و 
ــا عــدم انجــام وظایــف به عهــده  ــه ی ــار مجرمان مســئولیت از رفت
ــد  ــه بع ــود ]1 و 2 و 3[.  در مرحل ــی می ش ــده ناش ــه ش گرفت
ــی  ــه زیان ــر کاری ک ــه ه ــود ک ــف می ش ــری تعری مســئولیت قه
بــه دیگــری برســاند فــردی کــه بــر اثــر خطــای او زیــان مذکــور 
بــه وقــوع پیوســته ملــزم بــه ترمیــم آنســت ]1 و 2 و 3[. عــاوه 
بــر آن مســئولیت بــدون تقصیــر ناشــی از عمــل زیانبــار پذیرفتــه 
ــاگرد  ــارت ش ــئول خس ــتادکار مس ــب آن اس ــه موج ــه ب ــد ک ش
خــود، کارفرمــا مســئول خســارت گماشــته )یــا کارگــر( خــود و 

ــر  ــه از تقصی ــت و ن ــدی اس ــای عم ــه از خط ــارت ن ــه خس ک
)فرضیــه خطــر( ]1 و ۶[. مســئولیت اعــم از مدنــی و یــا کیفــری 
هنگامــی متوجــه شــخص می شــود کــه شــخص مذکــور مرتکــب 
فعــل یــا تــرک فعلــی شــده باشــد کــه بــه دیگــری زیــان رســانده 
ــد  ــورد می توان ــه م ــته ب ــی بس ــئولیت مدن ــت ]1 و 7[. مس اس
شــامل مســئولیت عهــدی )ضمــان ناشــی از عقــد( و یــا قهــری 
ــک از دو  ــر ی ــرز ه ــن م ــون( باشــد و تعیی )ضمــان ناشــی از قان
ــاق،  ــث از اخ ــه منبع ــت ک ــی اس ــوق عموم ــزو حق ــان ج ضم
وجــدان جمعــی، قانــون، و الزامــات نظــم اجتماعــی بــدون 
ــه  ــی متوج ــری هنگام خشــونت اســت ]1 و 7[. مســئولیت کیف
ــل  ــب فع ــراً مرتک ــاً و منحص ــون صریح ــه قان ــود ک ــرد می ش ف
ــد.  ــرده باش ــب ک ــر آن مترت ــازات ب ــرده و مج ــی ک را از آن نه

ــد ]1  ــوان گردی ــوان مســئول خســارت ناشــی از حی مراقــب حی
ــارت  ــب خس ــی عواق ــه تنهای ــده ب ــته زیان دی و 2 و 3[. در گذش
ــارت از  ــه خس ــدد مطالب ــروزه درص ــا ام ــرد ام ــل می ک را تحم
مســبب آنســت. افزایــش دعــاوی نشــانه تغییــر تفکــر و نیــاز بــه 
ــر  ــا خط ــوام ب ــش ت ــش از پی ــه بی ــت ک ــی اس ــت در زندگ امنی
ــده در  ــرای زیان دی ــق ب ــاق ح ــای احق ــی راه ه ــت و از طرف اس
ــوق  ــت. در حق ــش اس ــه افزای ــئولیت رو ب ــر مس ــوق معاص حق
ــه  ــده ک ــف ش ــئولیت تعری ــوع مس ــه ن ــکا س ــتان و امری انگلس
ــئولیت  ــدی، مس ــارت عم ــی از خس ــئولیت ناش ــد از: مس عبارتن
ناشــی از تقصیــر )فرضیــه خطــا( و مســئولیت ناشــی از مــواردی 

مســئولیت کیفــری متضمــن تحقیقــی عمیــق در بــاره شــخصیت 
مجــرم اســت ]1[.

ارکان  و آثار مسئولیت
ــر،  ــار، تقصی ــل زیانب ــرر، فع ــود ض ــر وج ــت ب ــتمل اس مش
رابطــه علیــت، اســباب معافیــت از مســئولیت و جبــران خســارت 
]1 و 7[.  هــر ادعــای ضــرری قابــل مطالبــه نیســت و ضــرر قابــل 
ــان  ــوع زی ــر در وق ــل موث ــتقیم )عم ــلم، مس ــد مس ــه بای مطالب
ــر  ــی جبران پذی ــان هنگام ــژه )زی ــی، وی ــل پیش بین ــد(، قاب باش
اســت کــه متوجــه فــرد معینــی گردیــده( و قبــًا جبــران نشــده 
)نمی تــوان دوبــاره مطالبــه کــرد( باشــد ]1 و 7[. موجــود بــودن 
ــده  ــوان ش ــا ضــرر عن ــار ب ــل زیانب ــن فع ــاط و مناســبت بی ارتب
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کــه می توانــد از نظــر زمانــی و یــا ارتبــاط عمــل بــا هــدف و یــا 
ــرد ]1[.  ــرار گی ــورد بررســی ق ــار م ــل زیانب ــودن فع نامشــروع ب
ــی  ــت و در برخ ــده اس ــط زیان دی ــئول توس ــر مس ــات تقصی اثب
ــد ]1 و 7[.  ــد باش ــم می توان ــر ه ــدون تقصی ــئول ب ــوارد مس م
ــات  ــر را اثب ــان ضــرر و تقصی ــت می ــده رابطــه علی ــد زیان دی بای
کنــد ]1 و 7[. ممکــن اســت علــل گوناگــون و اجتمــاع اســباب 
ــک  ــه کدام ی ــورد این ک ــری در م ــد ]1 و 7[. تصمیم گی ــش آی پی
اســت  پیچیــده  کاری  اســت  واقعــی  و  اصلــی  علت هــا  از 
ــت  ــی اس ــورت طول ــباب به ص ــدد اس ــه تع ــی ک ــژه موقع به وی
ــای  ــا زیان ه ــرر ی ــد ض ــه موج ــی حادث ــت اصل ــه عل به طوری ک
ــی  ــاالی و حت ــطح ب ــی س ــتلزم کارشناس ــود و مس ــوی می ش ثان
بــا زمینه هــای مختلــف جهــت کشــف حقیقــت اســت ]1[. بــرای 
ــت  ــده اس ــه ش ــی ارای ــا و رویکردهای ــت نظریه ه ــخیص عل تش
به طــور مثــال، نظریــه برابــری شــرایط، نظریــه ســبب کافــی یــا 
متعــارف، نظریــه ســبب نزدیــک و نظریــه ســبب مقــدم در تاثیــر 
]1 و 7[.  بــا اثبــات دخالــت اســباب خارجــی ماننــد قــوه قاهــره، 

ــده،  ــط خوان ــث توس ــخص ثال ــل ش ــا فع ــده و ی ــر زیان دی تقصی
ــل  ــات عوام ــا اثب ــود ]1 و 7[. ب ــاف می ش ــئولیت مع وی از مس
ــرای  ــدام ب ــرار، اق ــد اضط ــار )مانن ــل زیانب ــده عم ــه کنن توجی
ــئولیت  ــت از مس ــباب معافی ــر( اس ــرر مهم ت ــوع ض ــراز از وق احت
ــدن  ــران خســارت بازگردان ــد ]1 و 7[. جب ــده فراهــم می آی خوان
ــان اســت ]1 و  ــه وضــع پیــش از ورود زی ــده ب موقعیــت زیان دی
7[. نظریــه ســنتی تاریــخ ارزیابــی خســارت را روز تحقــق زیــان 
ــودن دادرســی و  ــی ب ــه احتمــال طوالن ــا توجــه ب ــد امــا ب می دان
نیــز تغییــر قــدرت خریــد پــول رایــج، التــزام بــه ایــن عقیــده بــا 
ــان  ــب ترین زم ــدرن مناس ــه م ــدارد و نظری ــازگاری ن ــت س عدال
ــد  ــی خســارت را روز صــدور و اجــرای حکــم می دان ــرای ارزیاب ب
ــود  ــوی خ ــرح دع ــه ط ــل موج ــدون دلی ــده ب ــر زیان دی ]1[. اگ
ــده  ــردد عقی ــد او گ ــع بیشــتری عای ــا نف ــدازد ت ــر ان ــه تاخی را ب
غالــب برآنســت کــه تاریــخ ارزیابــی خســارت مربــوط بــه زمــان 
صــدور و اجــرای حکــم بــرای طــرح فــوری دعــوی اســت ]1 و 7[.     
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ــق و  ــد، تواف ــرارداد، عق ــون ق ــی همچ ــات و اصطاحات کلم
ــان،  ــوع بکارگیری ش ــی و ن ــاظ مفهوم ــه لح ــه ب ــان اگرچ پیم
تفاوت هایــی را بــا یکدیگــر دارنــد لیکــن تمامــی ایــن اصطاحات، 
ــای  ــه مبن ــند ک ــی می باش ــررات حقوق ــد و مق ــه قواع مجموع

ــا، تراضــی اســت. ــوع آن ه وق
گســتردگی ابعــاد و ماهیــت فعالیت هــای مربــوط بــه اجــرای 
طرح هــای عمرانــی کشــور و آثــار ناشــی از چگونگــی آن هــا و نیــز 
مصــرف حجــم قابــل توجهــی از منابــع اقتصــادی کشــور، ضرورت 
ــه  ــی ب ــای عمران ــا طرح ه ــط ب ــای مرتب ــه قراداده ــن ب پرداخت
عنــوان عمده تریــن و اصلی تریــن قراردادهــای منعقــده از ســوی 
ــی،  ــش خصوص ــادی بخ ــاالن اقتص ــا فع ــی ب ــتگاه های اجرای دس
ــه  ــه ب ــع تحمیــل شــرایط ناعادالن از حیــث ایجــاد تراضــی و من

طرفیــن قراردادهــا را بــه یــک امــر مهــم بــدل نمــوده اســت.
ــوان عقــدی دانســت  ــام خــود می ت ــف ع  پیمــان را در تعری
کــه در ایجــاد آن، از یــک ســو اراده دولــت یــا موسســات عمومــی 
بــه عنــوان کارفرمــا و از ســوی دیگــر اراده شــخص خصوصــی بــه 
عنــوان پیمانــکار یــا مشــاور، بــا همدیگــر جمــع و نســبت بــه هــم 
ــک طــرف رابطــه،  ــی ی ــد. به عبارت ــده می گیرن ــی را برعه تعهدات
دســتگاه های اجرایی انــد کــه ماموریــت حفــظ و ماحظــه 
منافــع عمومــی را عهــده دار می باشــند و در طــرف دیگــر 
ــر منافــع ســازمانی  اشــخاص خصوصــی قــرار دارنــد کــه قائــم ب

ــند. ــود می باش خ
ــر  ــی ب ــل اجتناب ــور غیرقاب ــکار، به ط ــوازن آش ــدم ت ــن ع ای

تنظیــم حقوقــی ایــن روابــط به ویــژه نظامــات خــاص پیمانــکاری 
ــمت  ــه س ــان را ب ــه پیم ــی ک ــت، به گونه ای ــته اس ــر گذاش تاثی
قراردادهــای عمومــی یــا قراردادهــای تابــع حقــوق اداری، ســوق 
ــدوش  ــن را مخ ــاوی طرفی ــراردادی و تس ــول آزادی ق داده و اص
نمــوده اســت، به نحــوی که دولــت در تنظیــم و اجــرای اختیارات 
و تعهــدات خویــش از آزادی نســبتاً وســیعی برخــوردار می باشــد. 
ــع  ــظ مناف ــده و حاف ــت نماین ــه دول ــل این ک ــه دلی ــن ب همچنی
عمومــی و مصالــح جامعــه اســت در مقــام تعــارض بیــن منافــع 
ــت  ــن، رعای ــوق طرفی ــاوی حق ــل تس ــی، اص ــی و خصوص عموم
نگردیــده و مصالــح عمومــی بــر منافــع خصوصــی رجحــان داده 

می شــود. 
قراردادهــای  زمــره  در  را  پیمان هــا  این کــه  علی رغــم 
ــوع  ــن ن ــا ای ــده ای را ب ــاوت عم ــن تف ــتیم، لیک ــی دانس عموم
ــامل  ــود ش ــص خ ــوم اخ ــا در مفه ــد. پیمان ه ــا دارن قرارداده
ــوردار  ــر برخ ــه گانه زی ــرایط س ــه از ش ــتند ک ــی هس قراردادهای

ــند: باش
ــی  ــا پیمانکاران ــاور ی ــین مش ــان، مهندس ــای پیم 1. طرف ه
هســتند کــه براســاس آیین    نامــه مصــوب هیئــت  وزیــران، 

تشــخیص صاحیــت و طبقه بنــدی شــده باشــند.
ــات  ــا خدم ــط ب ــای مرتب ــام کاره ــان، انج ــوع پیم 2. موض

ــد. ــکاری باش ــا پیمان ــاوره ی مش
3. تمــام یــا بخشــی از منابــع مالــی طــرح از محــل اعتبــارات 

عمرانــی تامیــن شــده باشــد.
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در ایــن راســتا و بــه منظــور نظام منــد نمــودن اصــول، 
روش هــا، ضوابــط فنــی، حقوقــی و مالــی حاکــم بــر تهیــه، اجــرا 
و بهره بــرداری طرح هــای عمرانــی کشــور و نیــز چگونگــی 
آن،  اجــرای  کار  دســت اندر  عوامــل  به کارگیــری  و  انتخــاب 
ــال 13۶7  ــار در س ــن ب ــور اولی ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام س
به  موجــب مــاده 23 قانــون برنامــه و بودجــه مصــوب ســال 
ــی  ــی و اجرای ــام فن ــوان نظ ــا عن ــه ای را ب 1351، آیین نام
طرح هــای عمرانــی کشــور مــورد تصویــب قــرار داد و ســپس 
در ســال 1375 دومیــن ویرایــش ایــن آیین نامــه را منتشــر 

ــود. نم
ــه اســاس و  ــی ک ــی و اجرای ــن بخشــنامه نظــام فن اصلی تری
ــا  شــالوده پیمان هــای منعقــده از ســوی دســتگاه های اجرایــی ب
فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت احــداث اســت، نشــریه 4311 
می باشــد کــه در تاریــخ 03/03 /137۸ بــا عنــوان موافقتنامــه، 
شــرایط عمومــی و شــرایط خصوصــی پیمان هــا و 
ــده اســت. یکــی از پیوســت های  ــاغ گردی ــا اب ــررات آن ه مق
مهــم ایــن نشــریه، مجموعــه شــرایط عمومــی پیمــان اســت کــه 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده و حــدود اختیــارات، تعهــدات 
و مســئولیت های عوامــل درگیــر در پــروژه شــامل کارفرمــا، 
پیمانــکار و مهنــدس مشــاور را تبییــن می نمایــد. وجــود هرگونــه 
نقــص، ابهــام و تناقــض و نیــز تحمیــل هــر نــوع شــرایط ناعادالنه 
ــل  ــه طــرف مقابــل در مفــاد ایــن مجموعــه، اثــرات منفــی قاب ب

ــی دارد. ــا در پ ــق پروژه ه ــرای موف ــد اج ــی در رون توجه
ــث از  ــان منبع ــی پیم ــرایط عموم ــه ش ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــور می باش ــی کش ــای عمران ــی طرح ه ــی و اجرای ــام فن نظ
شایســته اســت تــا به منظــور بررســی عوامــل ایجــاد عــدم تراضــی 
و ارایــه پیشــنهادات اصاحــی در خصــوص عــدم تحمیــل شــرایط 
ــی و  ــی و اجرای ــام فن ــه نظ ــه دو مقول ــا، ب ــه در پیمان ه ناعادالن

ــود. ــه ش ــور مشــروح پرداخت ــان، به ط ــی پیم ــرایط عموم ش

ــی  ــای عمران ــی طرح ه ــی و اجرای ــام فن 1- نظ
کشــور

ــون،  ــه تاکن ــم این ک ــی علی رغ ــی فعل ــی و اجرای ــام فن نظ
ــا  ــی را ب ــی و حقوق ــررات فن ــنامه و مق ــه، بخش ــا آیین نام صده
همــکاری کارشناســان مجــرب خــود و تشــکل های صنفــی، 
تهیــه و ابــاغ نمــوده اســت، علیهــذا کارایــی خــود را در ایفــای 
ــای  ــی طرح ه ــی و اجرای ــوب فن ــوان چارچ ــود به عن ــش خ نق

عمرانــی از دســت داده اســت و پاســخگوی نیازهــای فعلی کشــور 
ــب بخشــنامه های مختلــف  ــی کــه در قال نمی باشــد. هــر تغییرات
ــود  ــادر می ش ــی ص ــی و اجرای ــام فن ــای نظ ــع تنگناه ــرای رف ب
ــت  ــی اس ــای قبل ــه وصله ه ــه ای ب ــردن وصل ــه ک ــوان اضاف به عن
ــرکت های  ــه ش ــه ب ــرایط ناعادالن ــل ش ــز تحمی ــی ج ــه حاصل ک
ــی  ــای عمران ــت پروژه ه ــردن وضعی ــر ک ــکاری و پیچیده ت پیمان

ــدارد. ن
اصــاح ســاختاری در نظــام فنــی و اجرایــی کشــور، از 
آنجایــی ضــرورت دارد کــه عمــًا اهــداف آن کــه باالبــردن 
کیفیــت، کــم کــردن هزینــه و مــدت اجــرای طرح هــای عمرانــی 
ــروژه  ــزار پ ــده اســت. ۸۶ ه ــق نگردی ــون محق ــود تاکن کشــور ب
ــزار  ــی 500 ه ــا ارزش تقریب ــی ب ــف عمران ــام و باتکلی نیمه تم
ــا  ــرای پروژه ه ــان اج ــری زم ــج براب ــل پن ــان تطوی ــارد توم میلی
ــه  ــبت ب ــا نس ــرای پروژه ه ــه اج ــری هزین ــد براب ــش چن و افزای
ــم  ــه پارادای ــت ک ــی از آنس ــه حاک ــده هم ــه پیش بینی ش بودج
ــت.  ــی اس ــرات اساس ــد تغیی ــور نیازمن ــی کش ــاختاری عمران س
ــل  ــک معض ــام ی ــی نیمه تم ــای عمران ــر طرح ه ــش و تکثی زای
ــر  ــی کشــور اســت. اگ ــی و اجرای ــول نظــام فن ســاختاری و معل
تعــداد و حجــم طرح هــای عمرانــی تمــام شــده در هــر کشــوری 
ــعه  ــزان توس ــنجش می ــای س ــی از پارامتره ــوان یک ــه عن را ب
ــای  ــی طرح ه ــش تخریب ــم، نق ــی کنی ــور تلق ــی آن کش یافتگ
نیمه تمــام و باتکلیــف در نمــای کلــی اقتصــاد کشــور، بیــش از 
ــک شمشــیر  ــوان ی ــا به عن ــن طرح ه ــود. ای ــان می ش ــش نمای پی
دو لبــه هــم آثــار مخــرب خــود را بــر رشــد اقتصــادی، اشــتغال و 
ــوان  ــه عن ــی ب ــرایط فعل ــم در ش ــد و ه ــعه یافتگی می گذارن توس
یکــی از عوامــل تضعیــف و تخریــب بنیان هــای مالــی و ســازمانی 
ــد.  ــه  شــمار می رون فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت احــداث ب
ــرایط  ــول ش ــی محص ــش خصوص ــف بخ ــر تضعی ــارت دیگ به عب
ــر پایــه و اســاس ضوابــط  ــه در پیمان هایــی اســت کــه ب ناعادالن
ــد و  ــتوار می باش ــی اس ــی کنون ــی و اجرای ــام فن ــه نظ ــوط ب مرب
پیمانــکاران را در یــک فرآینــد تدریجــی بــه ســرمایه گذاران 
ــی  ــچ حاصل ــه هی ــت ک ــوده اس ــدل نم ــی ب ــای عمران طرح ه
جــز بــدوش کشــیدن مســولیت ســنگین اجــرای ایــن طرح هــا، 

نداشــته اند.
ایــن ضعف هــا و کاســتی ها و همچنیــن تجربــه زلزلــه 
منجیــل و زلزلــه بــم و ســایر زلزله هــای بــزرگ و کوچــک، 
ــررات  ــترش مق ــه گس ــا ب ــت ت ــر آن داش ــور را ب ــئوالن کش مس
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نظــام فنــی و اجرایــی بــه تمامــی حوزه هــای صنعــت 
احــداث منجملــه حــوزه ساخت و ســاز بخــش خصوصــی اهتمــام 
ورزیــده و در مــاده 34 قانــون احــکام دایمــی برنامه هــای توســعه 
کشــور، تهیــه آیین نامــه نظــام فنــی و اجرایــی یکپارچــه 
ــه  ــازمان برنام ــوی س ــعه از س ــد توس ــوان کلی ــور را به عن کش
ــس  ــفانه، پیش نوی ــد. متاس ــرار دهن ــر ق ــور، مدنظ ــه کش و بودج
ــم اخــذ نظــرات  ــه و علی رغ ــه در ســال 139۶ تهی ــن آیین نام ای
ــی  ــی، صنف ــکل های مهندس ــی تش ــورای هماهنگ ــی ش اصاح
و حرفــه ای کشــور و اهمیــت دســتیابی بــه یــک آیین نامــه 
کارآمــد و اثربخــش در حــوزه صنعــت احــداث کــه از عمده تریــن 
ــود فضــای کســب و کار  ــرای بهب ــن حــوزه ب ــاالن ای ــات فع مطالب

ــت. ــده اس ــدام مان ــا اق ــکوت و ب ــان مس ــد ، همچن می باش
ــی  ــورای هماهنگ ــه ش ــدج در نام ــوارد من ــور م ــن منظ بدی
تشــکل های مهندســی، صنفــی و حرفــه ای کشــور کــه درتاریــخ 
139۶/05/04 بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ارســال 
گردیــده و مــورد تاییــد تشــکل های صنفــی ایــن حــوزه می باشــد، 
پیش نویــس  خصــوص  در  اصاحــی  پیشــنهادات  به عنــوان 
آیین نامــه مذکــور، طــی پیوســت شــماره 1،  ارایــه می  گــردد.

2- شرایط عمومی پیمان
اگرچــه بــه لحــاظ حقوقــی موافقت نامــه، ســند اصلــی پیمــان 
محســوب و ســایر اســناد، جنبــه فرعــی و تبعــی نســبت بــه آن 
دارنــد لیکــن حجــم زیــادی از اســناد پیمــان، بــه شــرایط عمومی 

پیمــان اختصــاص دارد.
شــرایط عمومــی پیمــان، عبارتســت از تعهــدات تبعــی 
غیرقابــل تغییــر و حاکــم بــر پیمــان یــا به عبــارت دیگــر 
شــرایطی کــه اصــول کلــی حاکــم بــر پیمــان را تعییــن 
می نمایــد. به دلیــل آن کــه شــرایط عمومــی، اصــول و چارچــوب 
کلــی پیمــان بــوده و جنبــه عــام و کلــی دارد لــذا از ســوی کلیــه 
ــوده و طرفیــن حــق تغییــر  دســتگاه های اجرایــی، الزم الرعایــه ب

ــد. ــاد آن را ندارن در مف
ایــن ســند کــه جــزو قدیمی تریــن اســناد منتشــره از 
ــی  ــای عمران ــرای پروژه ه ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام ــوی س س
می باشــد، اولیــن بــار در ســال 1342 منتشــر و ســپس در 
ــاً ســپس  ــد. متعاقب ــاغ گردی ســال 1359 طــی بخشــنامه ای اب
ــز  ــون نی ــم اکن ــه ه ــرات در ســال 137۸ ک ــال برخــی تغیی اعم
ضمیمــه قراردادهــای عمرانــی اســت، منتشــر گردیــد. به منظــور 

رفــع اشــکاالت اساســی ایــن ســند کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم 
ــاغ  ــز اب ــه و هرگ ــال 1391 تهی ــی در س ــت، پیش نویس پرداخ
ــال  ــر در س ــورد نظ ــات م ــت اصاح ــدداً در جه ــد. مج نگردی
ــد. در  ــاغ نگردی ــز اب 1395، پیش نویــس دیگــری تهیــه و آن نی
ــا رویکــرد تراضــی  ایــن بیــن اصــاح شــرایط عمومــی پیمــان ب
ــورای  ــه ش ــومین جلس ــل و س ــال 1393 در چه ــن، در س طرفی
ــت و بخــش خصوصــی، مطــرح و در ســال 139۶  گفتگــوی دول
در جلســه کارگــروه شــورای گفتگــو، مــورد طــرح و بررســی قــرار 

ــت. گرف
نهایتــاً مقــرر گردیــد تــا پایــان دی مــاه ســال 1397 نســخه 
ــر  ــان از ســوی دفت ــی پیم ــرایط عموم ــس ش اصاحــی پیش نوی
امــور نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه 
ــه ای  ــی و حرف ــی، صنف ــکل های مهندس ــی تش ــورای هماهنگ ش
کشــور ارســال و پــس از اخــذ نظــرات کارشناســی شــورای 
ــا  ــی ت ــزاری جلســات کارشناســی، نســخه نهای هماهنگــی و برگ
ــر  ــن ام ــاغ گــردد، کــه ای ــان اردیبهشــت ماه ســال 139۸ اب پای
نیــز متاســفانه تاکنــون محقــق نگردیــده و آثــار زیان بــاری را بــر 

ــکاران کشــور وارد نمــوده اســت. پیمان
ــرایط  ــه ش ــه ب ــرادی ک ــی ترین ای ــال اساس علی ایح
ــی  ــت اجرای ــد ضمان ــت، فاق ــان وارد اس ــی پیم عموم
بــودن برخــی مفــاد منــدرج درآن می باشــد و مشــخص 
ــک  ــر ی ــتنکاف ه ــاع و اس ــورت امتن ــه در ص ــت ک نیس
از طرفیــن به ویــژه دســتگاه های اجرایــی از انجــام 
تعهــدات خــود، طــرف مقابــل چــه اقدامــی را می توانــد 
انجــام دهــد. همچنیــن مــواردی همچــون عــدم تراضــی، نحــوه 
ــکار،  ــوی پیمان ــان از س ــه پیم ــود حــق خاتم ــاف، نب حــل اخت
ــران  ــدم جب ــان، ع ــدت پیم ــد م ــفافیت در نحــوه تمدی ــدم ش ع
ــدم  ــا و ع ــور کارفرم ــی از قص ــرات ناش ــی از تاخی ــارت ناش خس
وجــود ضمانــت اجرایــی بــرای مــواردی کــه کارفرمــا بــه تعهــدات 
خویــش بــه ویــژه تعهــدات مالــی و پرداخــت به موقــع کارکردهــا 
ــاد  ــه مشــکات اساســی در راســتای انعق ــد، از جمل عمــل ننمای
یــک پیمــان عادالنــه بــا رعایــت حقــوق تســاوی و آزادی طرفیــن 

قــرارداد اســت.
ــش  ــه پی ــوط ب ــی مرب ــنهادات اصاح ــور پیش ــن منظ بدی
ــماره  ــت ش ــد، در پیوس نویــس شــرایط عمومــی پیمــان جدی

ــت. ــده اس ــه گردی 2 ارای
ضمنــاً بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از مــواد شــرایط عمومــی 
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ــاح  ــًا اص ــوده و عم ــوردار ب ــزایی برخ ــت به س ــان از اهمی پیم
آن هــا موجــب عادالنه تــر شــدن پیمان هــا می گــردد، ذیــًا 

ــردد:  ــاره می گ ــواد اش ــن م ــه ای ــروح ب ــور مش به ط
ــان،  ــی پیم ــرایط عموم ــاده 30 ش ــاس م 1( براس
چنان چــه بــه هــر دلیلــی امــکان تمدیــد مــدت 
ــکار حــق خاتمــه پیمــان  پیمــان وجــود نداشــت، پیمان
ــدم  ــا ع ــروژه ب ــه پ ــی اســت ک ــارز آن زمان ــه ب ــدارد. نمون را ن
ــه اتمــام رســیده  ــوده و مــدت پیمــان نیــز ب ــرو ب تخصیــص روب
اســت. در این صــورت پیمــان همچنــان ادامــه داشــته و پیمانــکار 
نمی توانــد پیمــان را خاتمــه دهــد کــه ضــروری اســت به منظــور 
عــدم تحمیــل شــرایط ناعادالنــه ایــن حــق کــه از حقــوق مســلم 
قــراردادی اســت بــه پیمانکار داده شــود تا از اســتهاک ســازمانی 

ــد. ــی یاب ــی رهای ــربار تحمل ــای س و هزینه ه
2( نحــوه اعمــال مــاده 46 شــرایط عمومــی پیمــان 
ــه  ــه و غیرعادالن ــرارداد، یک طرف ــخ ق ــوص فس در خص
می باشــد. فســخ پیمــان بــه تشــخیص کارفرمــا اســت و 
ــط و  ــن را ضب ــاده 47 تضامی ــد ب م ــتناد بن ــه اس ــا ب کارفرم
ــگ کارگاه را در  ــد و بی درن ــز می نمای ــه واری ــاب خزان ــه حس ب
اختیــار می گیــرد. پیشــنهاد می گــردد بــرای منــع تحمیــل 
شــرایط ناعادالنــه، ضبــط تضامیــن و فســخ قــرارداد، پــس از حــل 
اختــاف کــه مکانیــزم آن می بایســت در مــاده 53 مــورد اصــاح 

ــرد. ــرد، صــورت پذی ــرار گی ــری اساســی ق و بازنگ
3( طبــق مــاده 48 شــرایط عمومــی پیمــان، کارفرمــا 
ــد  ــر می توان ــل دیگ ــا عل ــود ی ــت خ ــه مصلح ــا ب بن
پیمــان را خاتمــه دهــد. علــل خاتمــه، گســترده اســت 
و راه را بــرای ســوء اســتفاده از اختیــارات وســیع 
ــود  ــر خ ــن ام ــذارد. ای ــاز می گ ــی ب ــتگاه های اجرای دس
ــوده و می بایســت ضمــن  ــارز عــدم تراضــی طرفیــن ب مصــداق ب
قائــل شــدن حــق خاتمــه پیمــان بــرای طــرف دیگــر )پیمانــکار(، 
شــرایط الزم بــرای خاتمــه قــراداد بــه صراحــت در اســناد پیمــان 
ذکــر گــردد. جزییــات پیشــنهاد اصاحــی به صــورت مبســوط در 

همــان پیوســت شــماره 2 ارایــه شــده اســت.      
4( مطابــق مــاده 53 شــرایط عمومــی پیمــان، 
شــورای عالــی فنــی به عنــوان داور و مرجــع رســیدگی 
ــده  ــن گردی ــی تعیی ــای عمران ــات در پروژه ه ــه اختالف ب
ــتگی  ــتقالل در داوری و وابس ــدم اس ــن ع ــت. لیک اس
ــه  ــص ب ــور اخ ــت و به ط ــه دول ــی ب ــی فن ــورای عال ش

ــا توجــه بــه ترکیــب ایــن  ســازمان برنامــه و بودجــه، ب
ــح و  ــای مصال ــات داوری برمبن ــذ تصمیم ــورا و اخ ش
منافــع عمومــی و دولتــی را می تــوان نمونــه بــارز عــدم 

ــت.  ــث دانس ــن مبح ــی در ای تراض
الزم بــه ذکــر اســت در پیش نویــس شــرایط عمومــی 
ــه  ــه ای نگاشــته شــده اســت ک ــد به گون ــن بن ــد، ای پیمــان جدی
پیمانــکاران را از مراجعــه بــه مراجــع قضایــی محــروم می نمایــد 
و ایــن امــر بــا اصــول 34 و 159 قانــون اساســی، یعنــی مراجعــه 
ــت و  ــه بــرای احقــاق حــق، در تعــارض اس بــه دادگاه صالح
ــل  ــع ح ــاب مرج ــکان انتخ ــاف، ام ــاع اخت ــت در ارج می بایس

ــردد. ــلب نگ ــن س ــاف از طرفی اخت
5( در شــرایط عمومــی پیمــان، چنان چــه تاخیــرات 
ــرای کار  ــا و اج ــا در پرداخت ه ــور کارفرم ــی از قص ناش
رخ دهــد، صرفــًا مــدت پیمــان تمدیــد شــده و خســارت 
ــن  ــردد. در ای ــران نمی گ ــکار جب ــه پیمان ــی وارده ب مال
ــرایط  ــه ش ــس اصاحی ــی در پیش نوی ــات مثبت ــوص اقدام خص
عمومــی پیمــان جدیــد بــرای جبــران هزینه هــای ســربار ناشــی 
ــا توجــه بــه  از تاخیــرات مجــاز، اندیشــیده شــده اســت لیکــن ب
ــوب  ــی مص ــات دولت ــرای معام ــن ب ــه تضمی ــاده 11 آیین نام م
ســال 1394، ضمانــت تاخیــر تعهــدات مالــی کارفرمــا طبــق بنــد 
ــال 13۸3،  ــوب س ــات مص ــزاری مناقص ــون برگ ــاده 10 قان ب م
ــده،  ــان منعق ــع آن در پیم ــه تب ــه و ب ــناد مناقص ــد در اس بای
قیــد و تعهــد گــردد. همچنیــن مطابــق تبصــره ذیــل بنــد الــف 
ــی  ــه اجرای ــعه و آیین نام ــم توس ــه شش ــون برنام ــاده 10 قان م
آن، دســتگاه های اجرایــی موظــف بــه تعییــن خســارت در 
ــا اگــر در هــر  ــکاران می باشــند ت ــا پیمان قراردادهــای منعقــده ب
پرداختــی تاخیــر شــود، کارفرمــا براســاس خســارت تاخیــر تادیــه 

ــد. ــت نمای ــرارداد آن را پرداخ ــده در ق ــی ش پیش بین
شــده،  یــاد  موضــوع  اجرایــی  آیین نامــه  پیش نویــس 
تشــکل های  ســوی  از  اصاحــی  نظــرات  اعــام  علی رغــم 
پیمانــکاری، تاکنــون ابــاغ نگردیــده اســت. )پیوســت شــماره 

)3
* پیشــنهاد دیگــری کــه می توانــد اهــداف مربــوط بــه 
را در  ناعادالنــه  منــع تحمیــل شــرایط  و  تراضــی طرفیــن 
ــراردادن  ــال داشــته باشــد، مدنظــر ق ــی به دنب پیمان هــای عمران
ــی، زمانــی و محــل اجــرای پــروژه و جلوگیــری  تفاوت هــای ریال
از فشــار مضاعفــی اســت کــه اســتفاده از شــرایط عمومــی پیمــان 
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ــه  ــی ک ــد. روش ــر وارد می نمای ــغ کمت ــا مبال ــای ب ــر پیمان ه ب
پیشــنهاد می گــردد، تفکیــک پیمان هــا در 4 بخــش شــامل 
پیمان هــای کوچــک، متوســط، بــزرگ و خــاص می باشــد. 
ــا، براســاس نســبتی از نصــاب معامــات  ــن پیمان ه محــدوده ای
ــات از  ــزاری مناقص ــون برگ ــاده 3 قان ــاس م ــاالنه براس ــه س ک
ــش،  ــرای هربخ ــخص و ب ــردد، مش ــاغ می گ ــت اب ــوی دول س

ــردد.  ــه گ ــزا تهی ــان مج ــی پیم ــرایط عموم ش
به عنوان نمونه:

ــر  ــا 40 براب ــر ت ــغ حداکث ــا مبال ــک، ب ــای کوچ پیمان ه
ــک. ــات کوچ ــاب معام نص

ــی  ــقف ریال ــش از س ــغ بی ــا مبال ــط، ب ــای متوس پیمان ه
ــات  ــاب معام ــر نص ــا 10 براب ــر ت ــک و حداکث ــای کوچ پیمان ه

متوســط.
ــی  ــقف ریال ــش از س ــغ بی ــا مبال ــزرگ، ب ــای ب پیمان ه
ــات  ــر نصــاب معام ــا 40 براب ــر ت ــای متوســط و حداکث پیمان ه

متوســط.
ــی  ــقف ریال ــش از س ــغ بی ــا مبل ــاص، ب ــای خ پیمان ه

بــزرگ. پیمان هــای 
ــرای  ــور ب ــه مذک ــای 4 گان ــی پیمان ه ــن ســقف ریال همچنی
هــر یــک از پایه هــای تشــخیص صاحیــت شــده در هــر رشــته 

ــه: ــوان نمون ــردد. به عن ــه گ ــن و الزم الرعای کاری، تعیی
شــرکت های دارای صاحیــت پیمانــکاری در پایــه 5، مجــاز 
ــام  ــک و انج ــای کوچ ــغ پیمان ه ــا مبال ــای ب ــرای کاره ــه اج ب
ــای  ــی در پیمان ه ــکار فرع ــوان پیمان ــی به عن ــای تخصص کاره

ــند. ــی باش ــترش تخصص گرای ــدف گس ــا ه ــزرگ ب ب
شــرکت های پایــه 4، مجــاز بــه اجــرای کارهــای بــا مبالــغ 
پیمان هــای متوســط و انجــام کارهــای تخصصــی به عنــوان 
پیمانــکار فرعــی در پیمان هــای بــزرگ و خــاص بــا هــدف 

گســترش تخصص گرایــی، باشــند.
بــه  کار  ارجــاع  تراضــی،  حفــظ  به منظــور  همچنیــن 
شــرکتهای پایه هــای 1 ، 2 و 3 بــرای پروژه هــای در حــد 

باشــد. ممنــوع  متوســط  و  پیمان هــای کوچــک 
ــد  ــورد تایی ــات م ــه کلی ــنهاد چنانچ ــن پیش ــوص ای درخص

ــد.  ــد گردی ــه خواه ــاً ارای ــات الزم متعاقب ــد، جزیی باش

3- طرح های عمرانی و غیرعمرانی
ــرایط  ــی از ش ــد، یک ــاره ش ــه اش ــه در مقدم ــه ک همان گون

ــع  ــی از مناب ــا بخش ــام ی ــه تم ــت ک ــی آن اس ــای عمران طرح ه
مالــی طــرح از محــل اعتبــارات عمرانــی بودجــه کشــور، تامیــن 
ــارات آن هــا  ــی کــه اعتب ــف، طرح های ــن تعری ــا ای شــده باشــد. ب
داخلــی  منابــع  از  به عبارتــی  یــا  و  غیربودجــه ای  منابــع  از 
ــردد، در زمــره طرح هــای  ــتگاه های اجرایــی تامیــن می گ دس

غیرعمرانــی قــرار می گیرنــد.
ایــن تعریــف از طرح هــای غیرعمرانــی ســبب شــده 
ــرایط  ــتفاده از ش ــم اس ــان علی رغ ــا کارفرمای ــت ت اس
عمومــی پیمــان در انعقــاد پیمان هــای خــود، از الــزام بــه 
ــاز  رعایــت ســایر ضوابــط نظــام فنــی و اجرایــی ســر ب
ــتگاه های  ــع دس ــه مناف ــواردی ک ــه م ــًا ب ــد و صرف زنن
اجرایــی در آن تامیــن می گــردد عمــل نماینــد. به عنــوان 
ــم،  ــت ارز بودی ــی قیم ــش ناگهان ــاهد جه ــه ش ــی ک ــه زمان نمون
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اقــدام بــه ابــاغ دســتورالعملی 
بــا موضــوع جبــران آثــار تغییــر قیمــت ارز در پیمان هــای فاقــد 
ــم  ــی علی رغ ــتگاه های اجرای ــک از دس ــه هیچ ی ــود ک ــل نم تعدی
این کــه بــه آثــار زیانبــار آن در کلیــه پیمان هــا اشــراف داشــتند، 

ــد. ــی عمــل ننمودن ــای غیرعمران ــرای طرح ه ب
لــذا پیشــنهاد می گــردد تــا ضمــن الــزام آور بــودن 
رعایــت کلیــه ضوابــط نظــام فنــی و اجرایــی به صــورت 
یــک مجموعــه کامــل و غیرقابــل تفکیــک از هــم بــرای 
کلیــه طرح هــا )فــارغ از عمرانــی یــا غیرعمرانــی بــودن 
ــه  ــد، از هرگون ــد می گردن ــان منعق ــب پیم ــه در قال ــان( ک آن
اقــدام ســلیقه ای در گزینــش بخشــنامه های اجرایــی، منــع 
ــی  ــی و اجرای ــام فن ــد نظ ــه جدی ــن در آیین نام ــد. همچنی گردن
یکپارچــه کشــور، حــذف واژه غیرعمرانــی کــه بــه معظلــی بــرای 
جامعــه پیمانــکاری بــدل شــده اســت، اهتمــام ویــژه ای صــورت 

ــرد.  پذی

4- فهارس بهاء پایه و آنالیز قیمت
ــع  ــوان مرج ــه عن ــه ب ــاء پای ــارس به ــار فه ــس از انتش پ
ــت  ــنهاد قیم ــای پیش ــا و مبن ــه طرح ه ــرآورد اولی ــتخراج ب اس
پیمانــکاران، متاســفانه عــدم ثبــات اقتصــادی و تورم هــای ناشــی 
ــاق و  ــب انطب ــه، ضری ــل اولی ــا در مراح ــد ت ــث گردی از آن باع
ســپس شــاخص تعدیــل بــرای هــر ســه ماهــه اعــام و براســاس 

ــد. ــل نماین ــا را تعدی ــرخ پیمان ه ــا ن آن ه
علی رغــم اینکــه برخــی دســتگاه های اجرایــی در 
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عیــن بی عدالتــی و تخلفــی محــرز، پــاره ای از مناقصــات 
را بــدون اعمــال تعدیــل برگــزار می نماینــد و بخشــنامه 
ــوان  ــا عن ــه 1382/09/15 ب ــماره 101/173073 مورخ ش
دســتورالعمل نحــوه تعدیــل آحــاد بهــای پیمان هــا کــه 
ــی  ــام فن ــرای نظ ــروه اول و الزم االج ــنامه های گ از بخش
ــناد  ــدرج در اس ــرایط من ــد را از ش ــی می باش و اجرای
در  علیهــذا  مناقصــه و پیمان هــا حــذف می نماینــد، 
ــد  ــاء منعق ــاد به ــل آح ــال تعدی ــا اعم ــا ب ــه پیمان ه ــواردی ک م
شــاخص های  به موقــع  اعــام  عــدم  متاســفانه  می گردنــد 
ســه ماهه تعدیــل و اختــاف فاحــش شــاخص های اباغــی 
ــی  ــع(، باعــث اعمــال فشــار مال ــر مواق ــورم واقعــی )در اکث ــا ت ب
ــردد.   ــکاران می گ ــه پیمان ــری ب ســنگین و خســارات جبران ناپذی
ــرل  ــزی و کنت ــه، برنامه ری ــوب و ناعادالن ــاختار معی ــن س ای
ــرای کارفرمــا و مشــاور غیرممکــن  ــروژه را از تمامــی جهــات ب پ
نمــوده اســت. لــذا پیشــنهاد می گــردد تغییــرات اساســی زیــر در 

فهــارس بهــاء پایــه منظــور گــردد:
ــت  ــتون قیم ــار س ــاء، چه ــت به ــف فهرس ــر ردی ــرای ه • ب
درنظــر گرفتــه شــده و بــرای تهیــه مصالــح، دســتمزد نیروی 
ــه  ــزات و هزین ــین آالت و تجهی ــه ماش ــانی، هزین انس
حمــل مصالــح، به صــورت جداگانــه قیمــت پیش بینــی گــردد. 
الزمــه اجرایــی شــدن ایــن روش، متــره دقیــق عملیــات اجرایــی 
پــروژه و کســب اطاعــات کافــی از محــل اجــرای آن می باشــد. 
در اینجاســت کــه کــه اهمیــت آمــار و اطاعــات، ارزش کار 
ــات  مهندســی و نحــوه پیشــنهاد قیمــت براســاس آنالیــز و امکان
ــه مــدت پیشــنهادی،  ــی، ماشــین آالت و تجهیــزات نســبت ب مال
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ضمــن ایجــاد محیــط رقابتــی ســالم 
و واقعــی بــا حفــظ تراضــی طرفیــن در مناقصــات، موجــب بهبــود 
ســاختار تشــکیاتی مهندســین مشــاور و پیمانــکاران می گــردد.

شــرایط  مدبرانــه  ماحظــه  هــدف  بــا  روش،  ایــن  در 
ــه، افزایــش بهــره وری و  حل و فصــل تاطــم قیمــت عوامــل 4 گان
ــر یشــنهاد  ــی، ســازو کار زی جلوگیــری از رکــود طرح هــای عمران

می گــردد:
ــه 2  ــوارد ب ــود م ــنهاد می ش ــح، پیش ــوص مصال 1. در خص
دســته بــا اهمیــت و کــم اهمیــت تفکیــک گــردد تــا بــرای اقــام 
بــا اهمیــت و وزن مالــی زیــاد، ســاز و کار پرداخــت مابــه التفــاوت 
ــرای اقــام کــم  جبــران کننــده تغییــر قیمــت، اعــام شــده و ب
اهمیــت بــا تاثیــر گــذاری کــم، ریســک تغییــر قیمــت بــه عهــده 

پیمانــکار گذاشــته شــود.
ــل  ــن روش عم ــوان بدی ــل می ت ــایر عوام ــوص س 2. در خص
ــانی،  ــروی انس ــتمزد نی ــه دس ــرات هزین ــرای تغیی ــه ب ــود ک نم
ــی در  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع ــنامه های اباغ بخش
خصــوص تعییــن حداقــل مــزد ســالیانه کارگــران مشــمول قانــون 
کار مــاک عمــل قــرار گیــرد. بــرای تغییــرات هزینه ماشــین آالت 
و تجهیــزات، تغییــرات مربــوط بــه نــرخ انــرژی، قیمــت قطعــات 
ــع  ــتخراج از مناب ــل اس ــه قاب ــل ک ــل دخی ــایر عوام ــی و س یدک
رســمی اســت مدنظــر قــرار گرفتــه شــود و نهایتــاً بــرای تغییــرات 
ــه ای شــورای  ــه نرخ هــای تعرف ــوان ب ــه حمــل، می ت هزینــه کرای
عالــی ترابــری کشــور و یــا اتحادیــه ســازمان های حمــل و نقــل 

کشــور، اســتناد نمــود.
ــن روش پیشــنهادی، محاســبه شــاخص های  ــا اتخــاذ ای • ب
تعدیــل بــه حــدی ســهل و روان می شــود کــه درصــورت 
ــه  ــز ب ــه آن نی ــاغ ماهان ــه و اب ــاح، تهی ــع ذیص ــب مراج تصوی
ــد در  ــت بلن ــی اس ــر گام ــن ام ــردد و ای ــر می گ ــی میس راحت
ــرای  ــه ب ــع تحمیــل شــرایط ناعادالن جهــت ایجــاد تراضــی و رف

پیمان هــا. طرفیــن 
ــی  ــام فن ــری در نظ ــزوم بازنگ ــث ل ــه مبح در ادام
ــواردی  ــه م ــور، ب ــی کش ــای عمران ــی طرح ه و اجرای
ــه روش  ــی ب ــای عمران ــی پروژه ه ــن مال ــون تامی همچ
گشــایش اعتبــار اســناد داخلی-ریالــی، پیش پرداخــت، 
مورخــه   100/76574 شــماره  بخشــنامه  اصــالح 
ــه  ــوه ارای ــتورالعمل نح ــوان دس ــا عن 1387/08/19 ب
ــک  ــه تفکی ــکاران ب ــوی پیمان ــت از س ــنهاد قیم پیش
آیین نامــه  اصــالح  بهــاء،  فهرســت  فصل هــای 
و  پیمانــکاران  صالحیــت  تشــخیص  و  طبقه بنــدی 
برگــزاری مناقصــات طرح هــای عمرانــی در شــماره 

ــت. ــم پرداخ ــریه خواهی ــی نش آت

حقوقی



ستان 99
پاییز و زم

47

پیام آبادگران آذربایجان

گســل ســطح ناپیوســته و پــاره شــده مجموعه ســنگی متصل 
بــه  هــم اســت کــه در اثــر حرکــت دو یــا چنــد بخــش تکتونیکــی 
نســبت بــه همدیگــر در پوســته کــره زمیــن به وجــود آمده اســت. 
گســل شــمال تبریــز از نــوع جانبــی )امتــداد لغــز( راســتگرد 
ــدود 57 و 72  ــدن آن ح ــت- لغزی ــدی اصاب ــه جزء بن ــت ک اس
درصــد در قســمت جنوبــی و شــمالی تعییــن شــده و نــرخ 
ــول ±3  ــال در ط ــر در س ــتگرد 5/3- 4/2 میلی مت ــزش راس لغ
ــز و در کل  ــر]1[  در قســمت شــمالی کانشــهر تبری 17 کیلومت
طــول حــدود 101/2 کیلومتــر آن به طــور میانگیــن )0/1+ 
ــدود  ــه از ح ــده ]2[ ک ــری ش ــال اندازه گی ــر در س ۶/1( میلی مت
ــون ســال پیــش شــروع شــده اســت ]1[. صفحــه  4- 3/2 میلی
گســلش تقریبــاً متمایــل بــه قائــم]3[  و تحــت زاویــه حــدود ۶3 
ــا  ــر ]4[ ت ــدود 13/4 کیلومت ــدگی ح ــق قفل ش ــه]4[ ، عم درج
14/5 کیلومتــر )بــر اســاس زمیــن لــرزه ثبــت شــده دســتگاهی 
ــر  ــدود 25/0۶ کیلومت ــلش ح ــرض گس ــال 201۶ ]2[(، و ع س
]4[ اســت. براســاس مطالعــات قبلــی در ســطح جهــان، هســته 
ــت  ــبینانه ترین حال ــی در خوش ــل جانب ــوع گس ــن ن ــلش ای گس
ضخامتــی کمتــر از 50 ســانتی متر بــا توســعه خرابــی 100 
ــد  ــت چن ــت ضخام ــن حال ــرف و در بدبینانه تری ــر ط ــر در ه مت
صــد متــر بــا توســعه خرابــی بیــش از 150 متــر بعــد از هســته 
ــارب  ــاس تج ــد ]5[. براس ــته باش ــد داش ــرف می توان ــر ط در ه
بــزرگ]۶[  زمین لرزه هــای  از  به دســت آمده  مطالعــات  و 
ــتر در  ــی 7/3 ریش ــم بزرگ ــداد ماکزیم ــابه در رخ ــبتاً مش و نس
ــی  ــی برش ــر جابجای ــم 3 مت ــطحی، ماکزیم ــواج س ــاس ام مقی
ــی  ــتگی های جنب ــا شکس ــه ب ــز زلزل ــی مرک ــطح  و حوال در س
ــمیت، 1994(. ــز و کوپراس ــد )ول ــورد انتظــار باش ــد م می توان

شمال شــرقی،  شــرق،  در  گســلی  فرعــی  شــاخه های 
شــمال غربی و در شــمال بــه جنــوب )از حوالــی پــل آجی چــای 

ــر از  ــاق کمت ــز در اعم ــام( نی ــادگار ام ــتادیوم ی ــی اس ــا حوال ت
10 کیلومتــر وجــود دارنــد]10[  کــه می تواننــد زلزله هایــی 
ــد.    ــاد کنن ــتر ایج ــر از 5 ریش ــی کمت ــزرگای 4/5- 4 و حت ــا ب ب
برخــی  اثــر  اســت  ممکــن  تاریــخ  کتاب هــای  در 
زمین لرزه هــای مربــوط بــه گســل های دیگــر کــه در تبریــز 
ــاختمان های  ــی از س ــب برخ ــا تخری ــوام ب ــده و ت ــاس ش احس
ــه گســل تبریــز نســبت داده شــده باشــد کــه  ــوده ب آن موقــع ب
ــب  ــال 1391 به ترتی ــان در س ــر- ورزق ــای اه ــد زمین لرزه ه مانن
طول هــای  و   3۸/45 و   3۸/52 جغرافیایــی  عرض هــای  در 
جغرافیایــی 4۶/۸۶ و 4۶/75 و بزرگــی ۶/1 و ۶/2 ریشــتر و ژرفای 
ــب  ــر موج ــدود ۶0 کیلومت ــطحی ح ــه س ــا فاصل ــر ب 12 کیلومت
ــوار برخــی  ــز و تــرک برداشــتن دی ــرزه در اغلــب مناطــق تبری ل
ســاختمان ها و حتــی ریــزش برخــی از خانه هــای ضعیــف 
ــل  ــد. گس ــپران گردی ــد اس ــز مانن ــک تبری ــتاهای نزدی در روس
دهخوارقــان به طــول تقریبــی ۶0 کیلومتــر در جنوب غــرب 
کیلومتــر،   45 تقریبــی  فاصلــه  در  و  داشــته  قــرار  تبریــز 
ســابقه زمین لــرزه تاریخــی ۶/5- ۶ ریشــتر داشــته اســت. 
بخــش مرکــزی و غربــی کانشــهر روی رســوبات آبرفتــی بــا 
ــای حــدود  ــی از ســیلت، رس، ماســه و شــن در ضخامت ه تناوب
ــر  ــه ریزت ــرب دان ــه غ ــه از شــرق ب ــوده ک ــانتی متر ب 25- 20 س
شــده و تــا ســنگ بســتر مارنــی ادامــه دارد کــه در برخــی مــوارد 
ــگ نمــک ســطح رســوبات رســی را پوشــانده  غشــای ســفید رن
اســت. بخــش شــمالی شــهر بــر روی واحدهــای میوســن، بخشــی 
از جنــوب شــرق و شــمال شــرق روی الیه هــای ماهــی دار و 
بخشــی از جنــوب شــهر بــر روی واحدهــای آذرآواری ســهند بــا 
ــی از  ــت ]7،۸[. مناطق ــه اس ــرار گرفت ــین ق ــر پیش ــن کواترن س
شــرق و شمال شــرق شــهر روی الیه هــای رســی و مارنــی  قــرار 
ــنگی  ــتر س ــاالی بس ــی ب ــای آبرفت ــق الیه ه ــد ]۸، ۶[. عم دارن

فنی و مهندسی

کلیات گسل های مسبب زلزله و ژئولوژی و ژئوتکنیک کالنشهر 
تبریز

ناصر نائیبی

فوق لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی )آمریکا(

رییس هیئت مدیره شرکت بتن پایل کو
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ــاً  ــز عمدت ــمال تبری ــتر در ش ــنگ بس ــی س ــت. کان ــر اس متغی
ــمال  ــت. از ش ــن اس ــین و اولیوی ــد پیروکس ــی مانن ــرو منیزیم ف
ــطح  ــهر س ــدوده کانش ــرب در مح ــه غ ــرق ب ــز و از ش ــه مرک ب
ایســتابی کاهــش می یابــد. نوســان ایســتابی بســته بــه ســال های 
ــتابی در  ــق ایس ــوده و عم ــاوت ب ــارش متف ــم ب ــارش و ک ــر ب پ
چاه هــا در منتهاالیــه غــرب حــدود 5 متــر و در شــمال و 
ــا 35 متــر و بیشــتر مشــاهده شــده اســت ]۸[. شــمال شــرق ت

عواملــی ماننــد تنــدی شــیب زمیــن، جنــس زمیــن، فاصلــه 
ــارش و  ــن، شــدت ب ــه(، پوشــش زمی ــز زلزل ــا مرک ــا گســل )ی ت

حجــم بــارش )به ویــژه در مــدت کوتــاه(، و جهــت دامنــه 
ــل  ــد. عوام ــر دارن ــطحی تاثی ــیب های س ــزش ش ــداد لغ ــر رخ ب
ــرق  ــوب ش ــرق و جن ــمالی، ش ــمت ش ــژه در قس ــور به وی مذک
کانشــهر تبریــز شــامل ســاختمان ها و تاسیســات شــهری 
ــن  ــیب ها ممک ــزش ش ــد. لغ ــود دارن ــم، وج ــبتاً مه ــم و نس مه
ــاظ  ــه لح ــادی ب ــرایط ع ــز در ش ــه نی ــوع زلزل ــدون وق ــت ب اس
حصــول عــدم پایــداری شــیب تحــت بارگذاری هــای دیگــر 
ــاط دارای عدســی ماســه ای احتمــال  ــد. در برخــی نق ــاق افت اتف
وقــوع روانگرایــی در حیــن زلزلــه بــزرگ وجــود دارد ]9[.

فنی و مهندسی
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ــال 1399  ــار و تابســتان س ــن در به ــی انجم کمیســیون فن
طــی جلســات برگــزار شــده بــا درخواســت های مشــکات اعضــاء 

محتــرم انجمــن نســبت به مطالعه و بررســی ماهیــت موضوع اقدام 
کــرده کــه خاصــه اقدامــات در جــدول ذیــل ارایــه شــده اســت.  

با انجمن

خالصه اقدامات کمیسیون فنی انجمن جهت حل مشکالت فنی 
اعضا در سال 1399  

سید عیسی فقیه

رییس کمیسیون فنی انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
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- آنفوالنــزای ســال 1968 - »آنفوالنــزای هنــگ 
کنگــی« موجــب مــرگ حــدود یــک میلیــون نفــر شــد 
ــال  ــاه س ــرا پنج ــی. چ ــی عموم ــا بی تفاوت ــم ب آن ه
ــاًل متفــاوت نســبت  ــه شــیوه ای کام ــا ب بعــد جوامــع م
ــا واکنــش نشــان می دهنــد؟ ــروس کرون ــد وی ــه تهدی ب

ــه »آســیایی« در ســال 195۸-1957  ــزای موســوم ب آنفوالن
حتــی بیشــتر صدمــه زده بــود و همــه فرامــوش کرده انــد. 

ــن رویکــرد متفــاوت چیســت؟ مــن ســه دلیــل عمــده  ــت ای عل
بــرای آن می بینــم. نخســت جهانــی شــدن رســانه ها، مــا 
می شــویم،  آگاه  لحظــه  در  می گــذرد  دنیــا  در  آن چــه  از 
به عنــوان مثــال، هــر روز، تعــداد کشته شــدگان چیــن یــا 
ــراف  ــدد و انح ــد، تج ــل بع ــک... دلی ــا بلژی ــا ی ــکا، ایتالی آمری
ــد  ــک بیمــاری جدی ــد-19 ی ــده آن: کوی شــناختی تشــدید کنن
ــی  ــی بیشــتری در پ ــل تعجــب و نگران ــن دلی ــه ای ــه ب اســت ک

ایستگاه

مصاحبه با آندره کومت اسپونویل
درخصوص بحران ویروس کرونا

ترجمه: آرزو نیک چهره

آرشیتکت، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

ترجیــح می دهــم در یــک کشــور آزاد کویــد19 بگیــرم تــا این کــه در یــک حکومــت دیکتاتــوری 

از آن فــرار کنــم.

ــا مــا مطــرح می کنــد و اعتــراض  آنــدره کومــت اســپونویل1، فیلســوف، برداشــت های خــود را از بحــران فعلــی ســالمتی ب
خــود را نســبت بــه اصالحــات سیاســی اعــالم می نمایــد.

ــدره کومــت- اســپونویل، یکــی از چهره هــای سرشــناس در تفکــر معاصــر فرانســه اســت و حضــور و اعــالم نظراتــش  آن
ــزرگ« را  ــاب معــروف »رســاله کوچــک فضیلــت هــای ب ــر، کت ســبب محبوبیــت فلســفه شــده. نویســنده حــدود بیســت اث

ــه فــروش رفتــه اســت. منتشــر کــرده کــه هــزاران نســخه از آن ب

1-Andre Compte - Sponville 
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داشــته اســت. در نهایــت، فاصله گــذاری از مــرگ کــه بــه 
ــت. ــول اس ــل قب ــان غیرقاب ــه همچن ــد ک ــادآوری می کن ــا ی م

- آیــا رابطــه مــا بــا مــرگ تغییــر کــرده اســت؟ آیــا 
امــروز مــرگ بــه گونــه ای غیرقابــل قبــول شــده اســت؟

ــه آن  ــه ب ــی زمانی ک ــت. حت ــوده اس ــه ب ــه این گون همیش
کمتــر می اندیشــیم، وقتــی بــه آن نزدیــک می شــویم از آن 
ــا  ــه م ــد ک ــف کرده ان ــانه ها کش ــی رس ــیم. گوی ــتر می ترس بیش
میــرا هســتیم! شــما در مــورد یــک خبــر جدیــد حــرف می زنیــد! 
امــا هــر شــب تمــام تلوزیون هــای دنیــا همیــن کار را می کننــد، 
آمــار مــرگ و میــر کویــد 19 در حــال حاضــر 14هــزار نفــر در 
فرانســه، بیــش از 4 هــزار نفــر در بلژیــک اســت کــه رقــم بســیار 
ــادآوری  ــه ی ــت الزم ب ــا در نهای ــاال و ناراحــت کننده ایســت. ام ب
ــه  ــد، ب ــر در فرانســه می میرن ــزار نف ــه ســاالنه ۶00 ه نیســت ک
ــرگ 150  ــث م ــاالنه باع ــه س ــرطان در فرانس ــال س ــوان مث عن
ــان کــودک  هــزار نفــر در ســال می شــود کــه هــزاران نفــر از آن

و جــوان هســتند.
ــد 19  ــته از کوی ــر در گذش ــزار نف ــرای 14 ه ــد ب ــرا بای چ
ــال اســت بیشــتر از آن ۶00  ــا ۸1 س ــن ســنی آن ه ــه میانگی ک
هــزار نفــر دیگــر غمگیــن باشــم؟ ایــن در حالیســت کــه هنــوز در 
ــه  ــی ب ــاس جهان ــم. در مقی ــت می کن ــا فرانســه صحب ــورد تنه م
مراتــب بدتــر اســت. ســو تغذیــه هــر ســاله 9 میلیــون نفــر را از 
بیــن می بــرد کــه 3 میلیــون نفــر از آنــان کــودک هســتند. ایــن 
مســاله مانــع از آن نمی شــود کــه کویــد 19 یــک بحــران عمــده 

ســامتی و بهداشــتی نباشــد و بخواهــد آن را توجیــه کنــد.
ــرف  ــورد آن ح ــم در م ــط ه ــه فق ــود ک ــل نمی ش ــا دلی ام
ــام  ــد انج ــل دارن ــاه قب ــک م ــا از ی ــه تلوزیون ه ــم، کاری ک بزنی
می دهنــد، یــا اینکــه دائمــاً تــرس بــه دلمــان راه دهیــم. 
ــه را  ــن جمل ــه ای ــنویم ک ــا می ش ــن روزه ــاً ای ــه مرتب همان گون

تکــرار می کننــد.
ــت  ــه حقیق ــن پرســید )قســم می خــورم ک ــگاری از م خبرن
دارد!( کــه آیــا آخرالّزمــان فــرا رســیده اســت؟ واقعــاً ایــن را درک 
ــرخ  ــا نوعــی از بیمــاری مقابلــه می کنیــم کــه ن می کنیــد؟ مــا ب
ــوارد  ــا دو درصــد اســت )حتــی اگــر م ــک ی ــر آن ی مــرگ و می
تشــخیص داده نشــده را نیــز درنظــر بگیریــم( و آن وقــت مــردم 

ــا شــما در مــورد آخرالّزمــان صحبــت می کننــد. ب

ــود  ــر خ ــخنرانی های اخی ــرون در س ــل مک - امانوئ
اذعــان داشــته اســت کــه ســالمتی اولویــت اول اســت. 
ــق در  ــی مطل ــه ارزش ــل ب ــالمتی تبدی ــاله س ــا مس آی

ــا شــده اســت؟ جوامــع م
ــه هــر صــورت ایــن  متاســفانه بلــه! صــد مرتبــه افســوس! ب
ــن آن را  ــه م ــزی ک ــد. چی ــد می کن ــا را تهدی ــه م خطریســت ک
پان-مدیکالیســم می نامــم: ســامتی )و نــه حتــی عدالــت، عشــق 
و یــا آزادی!( ارزش واالیــی دارد، چیــزی کــه بــا اعتمــاد بــه علــم 
ــه تنهــا ســامتی مــا بلکــه به طــور  پزشــکی در ارتبــاط اســت ن
طبیعــی زندگــی مــا و جوامــع مــا را هدایــت می کنــد. اشــتباهی 
ــد  ــا نمی توان فاحــش اســت! پزشــکی بســیار ارزشــمند اســت ام
جایــگاه سیاســت، اخــاق و معنویــات را بگیــرد. مجله هــای 
خبــری را ببینیــد، فقــط از پزشــکی می گوینــد، از پزشــکان 
ریســک هایی  بــرای  و  فوق العاده شــان  زحمــات  خاطــر  بــه 
ــا  ــا تنه ــت آن ه ــا در نهای ــم، ام ــکر می کنی ــد تش ــه می پذیرن ک
متخصصانــی هســتند کــه بــرای مــردم و نماینــدگان منتخبشــان 

ــد. ــا را اداره کنن ــه آن ه ــه این ک ــد ن ــازی می کنن شفاف س

مــا  بــودن  آســیب پذیر  بحــران  ایــن  آیــا   -
اســت؟ کــرده  آشــکار  را  انســان ها 

فناپذیــری و آســیب پذیری بخشــی از شــرایط مــا را تشــکیل 
ــه جــز  ــد، هیچ کــس فرامــوش نکــرده اســت، احتمــاالً ب می دهن
تعــدادی از خبرنــگاران، بهتــر اســت آنــان نیــز شــفاف تر بــه یــاد 

آورند.

ــناخته  ــر ناش ــا را در براب ــری، م ــاری مس ــن بیم - ای
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــا بی ــا م ــد، آی ــرار می ده ق
ــا عــدم قطعیــت )شــک و  می بایســت زندگــی همــراه ب

ــم؟ ــد( را بیاموزی تردی
فقــط کافیســت کــه زندگــی کنیــم، عــدم قطعیــت همــواره 

سرنوشــت مــا بــوده اســت.

- عــده ای درخصــوص ایــن اپیدمــی از انتقــام 
ــن  ــما ای ــده ش ــه عقی ــا ب ــد، آی ــخن گفته ان ــت س طبیع
ــط  ــر و محی ــن بش ــق بی ــادل عمی ــدم تع ــانه ای از ع نش

ــت؟ ــراف اوس اط
ــاوه اســت.  ــه ای ی ــت، خراف ــام طبیع ــردن از انتق ــت ک صحب

ایستگاه
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بلکــه برعکــس، عــدم تعــادل میــان انســان و محیــط اطــراف او 
چنــدان صحــت نــدارد. در عیــن حــال ازدیــاد جمعیت را تشــریح 
ــدان  ــم، چــون فرزن ــن موضــوع شــکایتی نمی کنی ــد )از ای می کن
مــا دیگــر در ســنین شــیرخوارگی نمی میرنــد( و از ســوی دیگــر 
ــورهای  ــی از کش ــف آن قحط ــه لط ــه ب ــی را، ک ــاب صنعت انق
ــت.  ــرده اس ــینی ک ــا عقب نش ــت و در دنی ــده اس ــد ش ــا ناپدی م
ــد  ــا پیون ــم، ام ــکایت کنی ــم از آن ش ــز نمی خواه ــان نی همچن
ــه همــراه آورده  ــرای مــا ب ــادی را ب میــان ایــن دو، مشــکات زی
اســت. گرمایــش کــره زمیــن کشــتگان بیشــتری از کویــد 19 بــر 

جــای خواهــد گذاشــت.

- طبـــق ویژگـــی مرتبـــط بـــا ســـیاره زمیـــن، 
آیـــا ایـــن بحـــران مـــا را وادار می کنـــد بـــه 
ــا  ــان دولت هـ ــاط میـ ــد ارتبـ ــازی هماننـ جهانی سـ
ـــد  ـــما می توان ـــر ش ـــه نظ ـــا ب ـــم؟ آی ـــی کنی بازاندیش
راه را بـــرای تعامـــالت جغرافیایـــی سیاســـی جدیـــد 

بـــاز کنـــد؟
ــریک  ــدا تش ــد، ابت ــکان می ده ــرا ت ــه م ــه اول از هم آنچ
مســاعی دانشــمندان مــا در مقیــاس جهانــی و پیشــرفت بســیار 
ــن  ــد ژنتیکــی ای ــه در جســتجوی ک ــوان نمون ــه عن ســریع آن ب
ــن  ــان آن اســت. ای ــردن واکســن و درم ــدا ک ــز پی ــروس و نی وی
ــون  ــد، طاع ــد می کن ــروس تولی ــه وی ــت ک ــازی نیس جهانی س
ــت  ــا را کش ــت اروپ ــی از جمعی ــم، نیم ــرن چهارده ــیاه در ق س
برعکــس،  نداشــت.  آن  در  فایــده ای  هیــچ  جهانی ســازی  و 
ــه مــا می آمــوزد، ایــن اســت کــه اعطــای  آن چــه ایــن بحــران ب
ــد  ــورها مانن ــر کش ــه دیگ ــع ب ــن صنای ــی ضروری تری نمایندگ
ــی  ــن درس خوب ــاک اســت. ای ــا خطرن ــرای ســامتی م ــن ب چی

ــود. ــه ش ــر گرفت ــت درنظ ــه می بایس ــت ک اس

ــه  ــادی ب ــع اقتص ــاد از موان ــرای انتق ــی ب - صداهای
گــوش می رســند کــه می تواننــد باعــث خســارات 
فراوانــی از جملــه بیشــتر از خــود ویــروس شــوند، چــه 

ــد؟ ــر می کنی فک
ــت. در  ــن اس ــز همی ــاند نی ــرا می ترس ــه م ــم و آن چ موافق
مــورد آینــده حرفــه ای فرزندانــم بیشــتر از ســامتی دهــه هفتــاد 
زندگــی خــودم نگرانــم. دولــت فرانســه هزینه هــای اضافــی 
در حــدود 100 میلیــارد یــورو بــه علــت کویــد و قرنطینــه 

ــی  ــه کس ــا چ ــتم، ام ــف آن نیس ــت، مخال ــرده اس ــی ک پیش بین
ــول. ــق معم ــا، مطاب ــدان م ــردازد؟ فرزن ــد آن را بپ می خواه

این مساله مرا به گریه می اندازد.

ــه  ــه ای ب ــدت صدم ــران در دراز م ــن بح ــا ای - آی
ــرد؟ ــد ک ــا وارد خواه آزادی م

قرنطینــه، شــدیدترین محدویــت آزادی اســت کــه مــن 
تاکنــون تجربــه کــرده ام و مــن نیــز ماننــد بقیــه مــردم می خواهم 
هرچــه زودتــر از آن خــارج شــوم. جــای ســوال نــدارد کــه در دراز 
مــدت، آزادی قربانــی ســامتی می شــود. مــن ترجیــح می دهــم 
ــک  ــه از آن در ی ــا اینک ــرم ت ــد 19 بگی ــک کشــور آزاد کوی در ی

حکومــت دیکتاتــوری فــرار کنــم.

ــد  ــی می خواهن ــران، برخ ــا بح ــوص پس - درخص
ــد  ــل برگردن ــان قب ــه جه ــال و ب ــت نرم ــه حال ــه ب ک
ــی  ــدی را پیش بین ــای جدی ــران دنی ــه دیگ درحالی ک

. . می کننــد.
ــد  ــاش کنی ــی ت ــردد، کم ــاز نمی گ ــز ب ــل هرگ ــای قب دنی
ــروع  ــر ش ــز از صف ــا هرگ ــد... م ــالهای 1970 برگردی ــه س ــا ب ت
نمی کنیــم. تاریــخ صفحــه ســفیدی نیســت. کســانی کــه گمــان 
می کننــد همــه چیــز یکســان باقــی می مانــد، اشــتباه می کننــد. 
کســانی که فکــر می کننــد همــه چیــز تغییــر خواهــد کــرد نیــز 

ــد. ــتباه می کنن اش

ــژه در  ــتگی به وی ــت همبس ــی در جه - حرکت های
مــورد ســالمندان و نیــز همچنیــن شــناخت بهتــری در 
ــب  ــه اغل ــاغلی ک ــر مش ــی و دیگ ــنل درمان ــورد پرس م
ــد  ــال رش ــدند در ح ــه می ش ــر گرفت ــی ارزش درنظ ب
ــا  ــتانه آی ــوع دوس ــای ن ــه رفتاره ــن گون ــتند، ای هس
ــت  ــان تثبی ــول زم ــی در ط ــور طبیع ــد به ط می توانن
ــادر  ــداوم آن ه ــتن و ت ــده نگه داش ــرای زن ــا ب ــوند ی ش
طوالنــی مــدت می بایســت کادر حقوقــی و سیاســی بــه 

ــاص داد؟ ــا اختص آن ه
نــوع دوســتی مربــوط بــه دیــروز نیســت. همین طــور 
ــد  ــه می دهن ــم ادام ــا ه ــتی ب ــه همزیس ــا ب ــی. آن ه خودخواه
ــه  ــه، ب ــن بل ــد، بنابرای ــه بوده ان ــال این گون ــزار س ــی 200 ه گوی
ــم.  ــاد کنی ــون و سیاســت اعتم ــه قان جــای احساســات خــوب ب
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ــکل  مش

ــه  ــون ب ــا تاکن ــود. آی ــروع نمی ش ــد 19 ش ــا کوی ــالمندان ب س
خانــه ســالمندان رفته ایــد؟ کار پرســنل آن جــا واقعــا قابــل 
تحســین اســت، امــا ســالمندان آن جــا غــم ســنگینی دارنــد، ایــن 
بــه علــت عــدم رعایــت بهداشــت نیســت، در فرانســه هــر ســاله 
225 هــزار مــورد جدیــد از بیمــاری آلزایمــر وجــود دارد، یعنــی 
ــر کویــد 19، اگــر قرنطینــه خــوب جــواب دهــد  حــدود 10 براب
ــح  ــده ترجی ــدگاه شــخصی، بن ارزش انجــام دارد  و خــوب از دی
ــه  ــا اینک ــرم ت ــرم و از آن بمی ــروس بگی ــا وی ــه کرون ــم ک می ده

ــرم. ــرم و بمی آلزایمــر بگی

- آیــا قرنطینــه فرصــت مناســبی بــرای اندیشــیدن 
ــد  ــه می توان ــفه چگون ــت؟ فلس ــی ماس ــوع زندگ ــه ن ب

مــا را در ایــن دوره زمانــی یــاری کنــد؟ 
ــرای اندیشــه فلســفی مناســب هســتند.  ــی لحظــات ب تمام
ــه  ــوع ب ــر و رج ــه تفک ــان ب ــا ترغیبم ــا را ب ــد م ــفه می توان فلس
ــه از  ــر احساســاتمان -ک ــه اینکــه در اث ــد، ن گذشــته کمــک کن
ــویم. ــی شــود- از سیاســت های درســت دور ش ــرس شــروع م ت

- چــه درس هــای مثبتــی می توانیــم از ایــن بحــران 
؟ یم بگیر

مــن در آن ســه اصــل می بینــم: ابتــدا اهمیــت همبســتگی: 
حفاظــت کــردن از خــود و متقابــًا حفاظــت از دیگــران. ســپس 
تمایــل بــه آزادی: رهایــی از ایــن خانه نشــینی یــا درواقــع 
ــه  ــود! ســرانجام عشــق ب ــد ب ــذت بخــش خواه ــه چــه ل قرنطین
زندگــی، همان قــدر ارزش دارد کــه درک می کنیــم زندگــی 

ــرا هســتیم. ــا می ــر اســت و م فناپذی
ــرا  ــه م ــت ک ــه اس ــه آن را گفت ــک جمل ــد در ی ــدره ژی آن

همــواره تــکان می دهــد:
فکــر مــداوم در مــورد مــرگ، بــه کمتریــن لحظــات زندگــی 

ارزش کافــی نــداده اســت.
ــه  ــه ب ــش از همیش ــت بی ــده اس ــث ش ــه باع ــد 19 ک کوی
مــرگ بیندیشــیم، می توانــد مــا را بــه زندگــی بــا نیرویــی 
بیشــتر و شــفاف تر و در صــورت غلبــه بــر آن بــه ســوی زندگــی 

ــد. ــت کن ــادتری هدای ش

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

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

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

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

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

E-mail: ea@abadgar.org

پرسش و پاسخ
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انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
موضوع: اوراق خزانه اسالمی

با سام، 
ــتان  ــرای ....................... شهرس ــوع اج ــورخ ........................... موض ــماره ...................... م ــرارداد ش ــرو ق ــاً پی احترام
.......................... بــه اســتحضار عالــی می رســاند کــه در قــرارداد فــوق مــاده 11 مقــرر گردیــده کــه در ازای 
پیش پرداخــت اوراق خزانــه اســامی پرداخــت گــردد ولــی پــس از پرداخــت اوراق خزانــه حــال از اعمــال و پرداخــت 
ــه سررســید ســال 1400 می باشــد  ــور ب ــه اوراق مذک ــه اینک ــا توجــه ب ــد و ب ــا می نماین ــد امتن ــدرت خری ــظ ق حف
ــذا خواهشــمند اســت موضــوع فــوق را در کمیســیون  ــل جبــران نمی باشــد. ل خســارت وارده در ایــن خصــوص قاب

ــه فرماییــد.  ــرای ایــن شــرکت ارای مطــرح و راهــکار مناســبی ب

مدیر عامل محترم شرکت 

با سام و احترام،
ــه  ــه نامــه شــماره ......................... مورخــه .......................... اعــام مــی دارد فــارغ از اینکــه اســناد خزان بازگشــت ب
اســامی بابــت چــه مطالبــه ای واگــذار می گــردد شــمول یــا عــدم شــمول حفــظ قــدرت خریــد بــرای اوراق واگــذاری، 

تابــع ضوابــط آیین نامــه اجرایــی تبصــره 5 قانــون بودجــه ســال مربوطــه می باشــد.   
ــورت  ــوده و در ص ــجل ب ــای مس ــزو بدهی ه ــراردادی ج ــت ق ــورت صراح ــت در ص ــت پیش پرداخ ــی اس بدیه

ــود.  ــد ب ــد خواه ــدرت خری ــظ ق ــه اســامی مشــمول حف پرداخــت اوراق خزان

پرسش و پاسخ

شرکت محترم 

با سام و احترام،
ــر آئیــن  ــه اســتحضار می رســد براب ــخ ......................... آن شــرکت ب ــه نامــه شــماره ............................ تاری عطــف ب
نامــه اجرایــی بندهــای تبصــره 5 مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 97 کشــور تعلــق قــدرت خریــد تابــع آئیــن نامــه 
اجرایــی اســناد یــا اوراق مربوطــه بــوده و اوراق مشــارکت )موضــوع بنــد ب( مشــمول حفــظ قــدرت خریــد نمی باشــد. 
توضیــح اینکــه کارفرمــای محتــرم در صــدور اســناد و اوراق موظــف بــه رعایــت آئیــن نامــه اجرایــی بــوده و تعلــق 

یــا عــدم تعلــق بســته بــه نــوع اوراق یــا اســناد خواهــد بــود. 
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با سام و احترام، 
ــر صورت وضعیــت پیمــان  ــا عــدم تعلــق خســارت تاخیــر غیرمجــاز ب خواهشــمند اســت درخصــوص تعلــق و ی
ســرجمع شــماره ............ تاریــخ .............. بــا موضــوع ....................................... بــه کارفرمایــی ....................... کــه بــا ابــاغ 
مــاده 49 شــرایط عمومــی پیمــان و ســپس ابــاغ مــاده 4۸ شــرایط عمومــی پیمــان از جانــب کارفرمــا بــه پیمــان 
خاتمــه داده شــده اســت بــا توجــه بــه نامــه شــماره ................... تاریــخ .................... کارفرمــا کــه بــه پیوســت ارســال 

می گــردد در جهــت شــفاف ســازی موضــوع اعــام نظــر فرماییــد.

مدیر عامل محترم شرکت 

با سام و احترام،
ــا عــدم تعلــق خســارت تاخیــر  ــه نامــه شــماره ................ تاریــخ .......................... درخصــوص تعلــق ی بازگشــت ب
غیر مجــاز بــر صــورت وضعیــت پیمــان ســرجمع شــماره ............... تاریــخ ..................... موضــوع احــداث .........................

........... بــه کارفرمایــی ..............................کــه بــا ابــاغ مــاده 4۸ شــرایط عمومــی پیمــان از جانــب کارفرمــا بــه پیمــان 
ــل می باشــد:  ــن انجمــن بشــرح ذی خاتمــه داده شده اســت، نظــر ای

اعمــال و کســر خســارت تاخیــر غیــر مجــاز بــر تاخیــر غیــر مجــاز مترتــب بــوده و تاخیــر غیــر مجــاز در صورتــی 
ــه  ــان متوج ــد پیم ــر از مواع ــت تاخی ــری از باب ــام برســد و تقصی ــه اتم ــه کار ب ــه نظــر می رســد ک ــل اطــاق ب قاب
ــاده 4۸ شــرایط عمومــی پیمــان، کارهــای  ــاد م ــی مف ــار کارفرمای ــی کــه در اعمــال اختی ــکار باشــد. از آنجای پیمان
موضــوع پیمــان بــه اتمــام نرســیده اســت و پیمانــکار هیچگونــه تقصیــری نــدارد )از جملــه تقصیــر از بابــت تاخیــر از 
مواعــد پیمــان یــا غیر مجــاز(، اعمــال خســارت تاخیــر غیــر مجــاز بــر صــورت وضعیــت پیمــان مذکــور متصــور بــه 

ــد.  ــر نمی رس نظ

پرسش و پاسخ
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با سام و احترام، 
بازگشــت بــه نامــه شــماره 13/2234 تاریــخ 9۸/0۸/20 منضــم بــه درخواســت تعــدادی از شــرکت های 
پیمانــکاری طــرف قــرارداد بــا ......................... مبنــی بــر اعــام نظــر درخصــوص جبــران خســارت ناشــی از تاخیــر در 
پرداخــت مطالبــات، جبــران آثــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در قراردادهــای فاقــد تعدیــل و همچنیــن پرداخــت 

ــه اطــاع می رســاند:  ــر را ب ــوارد زی ــده، م ــای منعق ــد در قرارداده ــدرت خری ــظ ق حف
ــاختمانی  ــای س ــرای کاره ــان اج ــاد پیم ــنامه های انعق ــا بخش ــق ب ــر مطاب ــورد نظ ــای م ــه قرارداده 1- چنانچ
ــت  ــای موق ــا پرداخت ه ــا و ی ــش پرداخت ه ــا در پرداخــت پی ــد شــده باشــند و کارفرم ــه صــورت ســرجمع منعق ب
ــا )12(  ــوارد )11( ی ــد«و« م ــاد بن ــاس مف ــی، براس ــل بده ــه اص ــر در تادی ــی از تاخی ــارت ناش ــد، خس ــر نمای تاخی

ــد.  ــت می باش ــل پرداخ ــمول( قاب ــنامه مش ــخ بخش ــه تاری ــته ب ــور )بس ــنامه های مذک بخش
ــه صــورت  ــای ســاختمانی ب ــای اجــرای کاره ــش قیمــت ارز در پیمان ه ــار ناشــی از افزای ــران آث 2- نحــوه جب

ــود. ــا بخشــنامه نافــذ مربوطــه در دوره اجــرای پیمــان خواهنــد ب ــق ب ســرجمع، مطاب
3- تعلــق حفــظ قــدرت خریــد بــه اوراق خزانــه اســامی دریافــت شــده توســط پیمانــکاران منــوط بــه پیــش 

ــی مربوطــه می باشــد.  ــه اجرای ــن نام ــی آن در آئی بین
الزم بــه توضیــح اســت کــه بــا توجــه بــه مفــاد بنــد »17-2-4« پیمــان اجــرای کارهــای ســاختمانی بــه صــورت 
ــه توافــق  ــاده )17( بخشــنامه مذکــور منــوط ب ــه اختــاف موضــوع م ســرجمع، رســیدگی شــورای فنــی اســتان ب

ــد.  ــرارداد می باش ــن ق طرفی

                                                                  مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان

پرسش و پاسخ
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با سام و احترام، 
بــرای جبــران آثــار ناشــی از تغییــرات نــرخ ارز در پیمان هــای فاقــد تعدیــل دو بخشــنامه یــا دســتورالعمل بــه 

شــرح زیــر صــادر گردیــده  اســت. 
ــنهاد  ــلیم پیش ــخ تس ــه تاری ــی ک ــرای پیمان های ــورخ 9۸/03/30 ب ــماره 9۸/13559۶ م ــتورالعمل ش ــف( دس ال

ــوده اســت.  ــل از 91/05/01 ب ــکار قب پیمان
ب( دســتورالعمل 9۸/1355۸5 مــورخ 9۸/03/20 بــرای پیمان هایــی کــه تاریــخ تســلیم پیشــنهاد پیمانــکار در 

بــازه زمانــی 91/05/01 لغایــت 97/01/01 بــوده اســت. 
حــال بــه اســتناد بخشــنامه 3۸0۸/ش ف مــورخ ۸3/03/17 اگــر قــرارداد قبلــی پیمانــکار بــه اتمــام برســد ولــی 
پــروژه پایــان نپذیــرد، پیمــان جدیــدی بــرای تکمیــل پــروژه بــا همــان پیمانــکار و بــا حفــظ تمامــی شــرایط و مبانــی 

پیمــان اولیــه منعقــد می گــردد. 
تکلیــف نحــوه عمــل درخصــوص جبــران آثــار ناشــی از تغییــرات نــرخ ارز در چنیــن قراردادهایــی )قراردادهــای 
متمــم( در مــاده 14 دســتورالعمل 9۸/1355۸5 مــورخ 9۸/03/20 بــه صراحــت مشــخص گردیــده اســت ولــی ایــن 
ــه صراحــت دســتورالعمل قبلــی قیــد نگردیــده  موضــوع در دســتورالعمل شــماره 9۸/13559۶ مــورخ 9۸/03/30 ب
ــان و  ــن کارفرمای ــث فی مابی ــکل و بح ــروز مش ــب ب ــاره موج ــوع فوق االش ــه موض ــه اینک ــت ب ــا عنای ــذا ب ــت. ل اس
پیمانــکاران بــرای پرداخــت مبلــغ جبــران آثــار ناشــی از تغییــرات ارز گردیــده اســت، ایــن شــرکت تقاضــای بررســی 

و حــل مشــکل را دارد. 

پرسش و پاسخ

موضــوع در جلســه کمیســیون فنــی انجمــن طــرح و پــس از بحــث و بررســی بــه شــورای فنــی اســتان ارســال 
گردیــد. بــه دلیــل عــدم حصــول نتیجــه مطلــوب موضــوع از طریــق کانــون سراســری بــه شــورای عالــی فنــی کشــور 
ــه  ــده نتیج ــام ش ــای انج ــیون و پیگیری ه ــای کمیس ــوری اعض ــی حض ــث و بررس ــس از بح ــت پ ــاع و در نهای ارج
مطلــوب کــه تاییــد شــمول دســتورالعمل نحــوه جبــران آثــار ناشــی از تغییــرات نــرخ ارز بــرای پیمان هــای متمــم 
ــه  ــازمان برنامه و بودج ــد از س ــد گردیده ان ــورخ 13۸3/03/17 عق ــماره 3۸0۸/ش ف م ــنامه ش ــرایط بخش ــا ش ــه ب ک
کشــور طــی نامــه شــماره 493010 مــورخ 9۸/09/04 اخــذ و طــی نامــه شــماره 13/3323۸0 مــورخ 9۸/09/12 

انجمــن پیمانــکاران عمرانــی اســتان بــه شــرکت محتــرم ارســال گردیــد. 
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ارسال مطالب

بــا امیــد بــه مفیــد بــودن شــماره حاضــر نشــریه پیــام آبادگــران آذربایجــان، بــه اســتحضار می رســاند کــه فصلنامــه 
پاییــز ســال 1399 بــا محوریــت “..................................................................” ارائــه خواهــد شــد. 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


