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1 - شامــــــــگاه 19 دی ماه آیـــــــــت الـــــــــله  هاشمی 
 رفسنجانی  پس از 82 سال زندگی چنان با دنیا 
گهانی بود و هم شوک برانگیز  وداع گفت که هم نا
و از قضــا مصادف با شــامگاه شــهادت مردی در 
تاریخ ایران شد که دارای جایگاه دست نیافتنی 
و حســرت برانگیــزی نــزد ایرانیــان بــه خصوص 
کــه  مــردی  توسعه گراســت.  سیاســت مداران 
امیرکبیر نام دارد و سرنوشتی زیبا و درعین حال 
حــزن برانگیــز داشــته اســت. زیبــا از این جهت 
کــه نامی بــزرگ در تاریــخ دارد و مظهر اســتعداد، 
خالقیت، کارآمدی، ســالمت فکری و دلســوزی 
کــه در عیــن حــال قربانی جهــل جامعه،  اســت 
ساختار فرسوده، متحجر و عقب مانده سیاسی 
و مدیریتی کشــور شــد و همیشــه به عنوان یک 
گاه  گاه و ناخودآ مظلــوم مورد احترام و تأثر خودآ
جامعه بوده است. تصادف زمانی در گذشت این 
دو چهره سرشناس سیاست ایران از این جهت 
که در نظــر وجدان  تامــل برانگیز و نمادین شــد 
عمومی جامعــه، شــباهت های آشــکاری میــان 
سرگذشــت و همین طــور افکار و عالیــق این دو 
چهره دیده می شود. هاشــمی  در طول حیاتش 
بارهــا تعلــق خاطــرش را بــه راه و آرمــان امیرکبیر 
که سرگذشــت او را  کرده بود. چه آن زمان  عیان 
کبیــر  یا قهرمان مبارزه  کتابــی با عنوان »امیر  در 
که برای نخستین بار در سال 1346  با استعمار« 
از ســوی انتشــارات امیرکبیر و در زیر فشار شدید 
ک منتشــر شــد، به نــگارش در آورده بود و  ســاوا
که در دوران زمامداری اجرایی اش  چه آن زمان 
)مقطــع پس از جنگ( پای در راه افکار مترقی او 
نهاد و توانش را برای ســاخت دوباره زیرساخت 
که  گرفت و همین طور چه آن زمان  کار  کشور به 
چنــد روز قبــل از وداعش بــر مظلومیت امیرکبیر 
که به نمایندگی از  گریست و اشک هایش چنان 

مردم حیران، نثار جایگاه کم نظیر این شخصت 
تاریخی گشت. 

2 - برای درک و شناخت هاشمی پیش از هر چیز 
باید توجه داشــت که او سیاســت مداری بود که 
به عنوان معمار نظام جمهوری اسالمی شناخته 
می شود از اینرو صاحب شخصیتی چند وجهی 
کــه هر بعــد آن به تنهایــی می تواند محل  اســت 
بحث و تالطی عقاید و دیدگاه های متفاوت باشد. 
کارنامه سیاستمداران  در زمانه ای که الزم است 
و شخصیت های اثرگذار برای تجلیل یا تحلیل در 
بوته فهم و شناخت قرار گیرد، بی شک گریزی از 
درک کارنامه و آرمان های هاشمی نیست و بدون 
درک او نمی توان سیر درست و دقیقی از مسیری 
کــه جامعــه ایــران در چهــار دهــه اخیر پیمــوده، 
کــه پــس از انقالب  کســی بــود  بــه دســت داد. او 
اسالمی کانونی ترین نقش را در تثبیت نهادهای 
نظام، حل و فصل معضالت و چالش های کشور، 
ارائــه طریق هــا و دیدگاه هــای بنیادیــن برعهده 
گرفتــه و بــه ســبب این نقــش و مســئولیت های 
پرشماری که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور 
در اختیار داشــته در جایگاه یک ابر سیاستمدار 
تاریــخ معاصر ایران نشســته است. هاشــمی هم 
بــه عنوان معمار نظام که در تاســیس نهادهای 
تقنینــی، نظارتــی و اجرایــی بــا صبغــه انقالبــی 
نقــش بی بدیلی داشــته هم به عنوان کســی که 
در بزنگاه هــای تاریخــی مثــل جنــگ، قطعنامه 
از  پــس  نظــام  جدیــد  رهبــری  انتخــاب   ،598
درگذشــت امــام)ره(، مخالفت با گفتمان جدید 
اصولگرایــی به اصطــالح افراطی و حوادث ســال 
1388، نقش های تاریخی مهمی ایفا کرده است. 
همچنین در این فهرست، هاشمی به عنوان یک 
مسئول اجرایی دارای پیشینه پرشمار و عملکرد 
و کارنامه پربحث و همین طور به عنوان چهره ای 

که صاحب تفکر منحصر به فرد در حوزه سیاسی، 
اقتصادی، ایدئولوژی و شیوه اداره کشور بوده که 
ظرفیــت مطلوبی برای مطالعــه و پژوهش دارد، 
نباید مورد غفلت قرار گیرد. حضور بی حد و حصر 
و اثرگــذار او در همه مقاطع تاریخی انقالب، ارائه 
تفکرات و گفتمان خاص خود در همه دوره های 
اخیــر و تشــکیل پایــگاه فکــری و اجتماعی حول 
کــه  اســت  شــده  گفتمان های هاشمی ســبب 
پیونــد  مختلفــی  گفتمان هــای  نام هاشــمی با 
بخورد. او عامل بسیاری از تحوالت و مانع خیلی 
کــه می توانســت  از رویدادهــای دیگــری اســت 
سرنوشــت جامعــه را به مســیر تغییر بکشــاند. از 
جمله اثرگذاری های مهم هاشمی در طول حیات 
گفتمان سازندگی  سیاسی خود، خلق یا تبیین 
بوده اســت. هنر منحصر به فرد هاشمی آن بوده 
که ذیل نگاه انقالبی و آرمانی خود، گفتمان های 
تازه ای به جامعه عرصه کرد که همچنان از حیات 
و بالندگی برخودارند و در مقابل نیروهای مخالف 
گفتمــان  نشــان می دهنــد.  مقاومــت  از خــود 
عمل گرایــی انقالبــی، گفتمان ســازندگی در یک 
نظــام ایدئولوژیک - با تبیین جدیــد آرمان های 
انقالب- و گفتمان اعتدال که از رویکرد فراجناحی 
و مقابله با افراط گرایی ایشان سرچشمه می گیرد، 
نمونه هایــی از آورده هاشــمی به حیــات فکــری 
جامعه انقالبی ایران محسوب می شود. بنابراین 
کــه در آن، تفکــر و  کالنــی نیســت  هیــچ حــوزه 
گفتمان  های هاشمی نفوذ نداشته و مرزهایی با 

سایر گفتمان ها نساخته باشد.
جنــگ  از  سازندگی هاشــمی پس  گفتمــان   -3
کــه بــا  گرفــت  در مقابــل دیــدگاه و تفکراتــی قــرار 
نــگاه ایدئولوژیــک بــه حــوزه اقتصــاد خواهــان 
ســوق دادن مــردم و جامعــه صرفــا بــه مباحــث 
دادن  نشــان  فرعــی  و  روحــی  تعالــی  معنــوی، 
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مســائل دنیــوی و اقتصــادی بود. رویکــردی که 
همــه رخدادهــا را آزمون های الهی بر می شــمرد 
و اعمــال سیاســت های توســعه گرایانه و ضرورت 
برنامه ریزی های دقیــق و اقتصادی برای تامین 
نیازهــای دنیــوی جامعــه را بــر نمی تابیــد و آن را 
مانعی در قبال رشد معنوی جامعه می پنداشت 
که آغــاز چنین سیاســت هایی و  و تصــور می کــرد 
ترویــج آن تفکــر، حرکــت در مســیر عرفی گرایــی و 
خوانش لیبرالی از دین، فرهنگ و انسان خواهد 
که هدفش رســیدن به مقصد جامعه غربی  بود 
اســت. ایــن گفتمــان بــر سیاســت های توزیعی، 
چپ گرایانــه و رویکــرد سوسیالیســتی اقتصادی 
تکیــه داشــت و در عیــن حــال ایــن حــوزه را بــه 
عنــوان یکــی از ضرورت هــای جامعــه انقالبی در 
نظر نمی گرفت و اساسا به عنوان یک زیرساخت 
نمی پذیرفت. در پرتو چنین برداشــتی از اقتصاد 
کشــور هرگونه تعدیل و تفســیر در بستر  و عمران 
باورها و آرمان های انقالبی برای تامین نیازهای 
اقتصــادی و تمکیــن در برابــر الزامــات آن را تــاب 
نمی آورد. در چنین فضایی، هاشمی نه برآمده از 
ایدئولوژی انقالب بلکه در شــأنی باالتر به عنوان 
گفتمان  پردازنــده آرمان های انقالب، راه تبیین 
کشور  ســازندگی را هم در حوزه اجرایی و تقنینی 
و هــم در حــوزه فکــری و فقهی جامعــه در پیش 
گرفــت. تحــوالت پایانــی دهــه 60 بــه خصــوص 
خاتمــه جنــگ و آغــاز دوران پســاجنگ با تحول 
همــراه  کشــور  کالن  مدیریــت  نحــوه  در  بزرگــی 
بود. هاشمی که صاحب یک پازل فکری و عملی 
که سال ها  کشــور  بود، در مقابل وضعیت بغرنج 
درگیــر جنگ تحمیلــی پرهزینه بــود و همچنان 
بــا فشــار ایدئولوژیــک بخشــی از ســاختار اداری 
کشــور به حــوزه اقتصاد و حیات مــادی و دنیوی 
جامعه مواجه بود، مختصات گفتمان سازندگی 
کشــور تزریق  را به ســاختار کالن فکری و اجرایی 
کــرد. این گفتمان واجــد همه خصلت های یک 
هویــت ملی و دینی بود که برای همه حوزه های 
کشــور نقشــه راه داشــت و مهم تــر از همــه  کالن 
مشــروعیت فقهــی و دینــی آن را بــا بروزرســانی 
آرمان هــا و اهداف انقالب فراهم ســاخت. بدین 
ترتیب مســیر جدیدی برای کشور فراهم شد که 
خود سرچشــمه بســیاری از رویدادها و تحوالت 
پســینی شــد. این وقایــع و پدیده هــای جدید را 
می تــوان ذیل عنوان های سیاســت های جدید 
ایران برای کاهش تنش در عرصه روابط خارجی، 

نــگاه  شــکل گیری طبقــه متوســط اقتصــادی، 
فراخ تر به حوزه فرهنگی و افزایش نقش مردم در 
مقوله سیاست ورزی و از همه مهمتر سربرآوردن 
نشــاط اجتماعــی و رونــق اقتصــادی و میــل بــه 
کــرد  و رونــد تحــوالت  آبادانــی کشــور شناســایی 
بعدی را متاثر از گفتمان هاشمی دانست. در این 
سال هاست که تشابه دیدگاه و رفتاری هاشمی با 
شخصیت تاریخی مورد اشاره یعنی امیرکبیر عیان 
می شود و هاشمی مانند یک آرمان گرای عمل گرا، 
تناقص میان آرمانگرایــی و عمل گرایی را از میان 
که در دوره پس  برداشت و این امکان فراهم شد 
از جنــگ، نیروهای سیاســی و فرهنگی که درگیر 
دفاع از مرزهای جغرافیایی بودند بر سر ماموریت 
جدید یعنی صیانت از هویت ملی و اسالمی کشور 
با اولویت ســاخت و آبادانی جامعه در همه ابعاد 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفاهم کنند. 
گفتمــان ســازندگی که هاشــمی خود ماننــد   - 4
دوران جنــگ، ســرداری و رهبــری آن را بر دوش 
گرفت مانند ســایر تحوالت بــزرگ مصون از خطا 
و همچنیــن نقــد و اعتــراض نبــوده و نیســت. 
امــا مهــم ایــن بــود که هاشــمی این مقولــه را بــه 
کرد  ســایر ابعــاد اثرگــذار خــود در جامعه  الصــاق 
کشــور  و در مجمــوع توانســت ســاختار اجرایــی 
را متوجــه اهمیت موضــوع ســازندگی، عمران و 
که بر  گفتمــان ســازندگی  کنــد. در پرتــو  توســعه 
آمده از اجتهاد هاشمی نســبت به ضرورت زمانه 
و ایجــاد همزیســتی میــان آرمان هــای انقالبی و 
ضرورت هــای میدانــی بــود، چرخ هــای متوقف 
گــردش در آمد  فعالیت هــای عمرانی بار دیگر به 
و جامعه پس از ســال ها با مقوله رشــد و توســعه 

اقتصادی قرینه شــد. در این دوره فعالیت های 
عمرانــی، رشــد و توســعه اقتصــادی و تحــوالت 
مثبــت حوزه هــای اجتماعــی مثل حضــور زنان 
در عرصه هــای بیرونی، گســترش آمــوزش عالی، 
کاهش نزاع فرهنگی با مســئله ســرمایه و عوامل 
تولیــد به عنوان شــاخه ها یــا بازوهای انــدام واره 
گفتمان سازندگی از رونق نسبی برخوردار گشت 
و تصویــر بیرونی کشــور از جامعه ایدئولوژیک که 
منــادی صــدور انقــالب خود بــه منطقه بــود به 
جامعه درحال توسعه و بازیگر قدرتمند اقتصادی 
و سیاسی منطقه تغییر یافت. با اصرار هاشمی بر 
شکل گیری فضای جدید باالترین میزان اجرای 
پروژه های سازندگی و عمرانی در این دوره شکل 
گرفت و تحوالت شگرفی متاثر از این رویکرد دولت 
و ســایر سیاســت های همســو بــا آن در جامعــه 
خلــق شــد. از جملــه ایــن تحــوالت می تــوان به 
کرد. طبقه ای  شکل گیری طبقه متوسط اشاره 
در دوره جنگ زیر فشار سیاست های اقتصادی 
گســترش دامنه بخــش دولتی بر  توزیــع محــور، 
کاهش توان مالی و اقتصادی  کشور و  همه امور 
قــرار داشــت. از نمودهــای ایــن اتفــاق بازگشــت 
مردمــی و  شــبکه های  و  مدنــی  فعالیت هــای 
گروه هــای تخصصــی بــه عرصــه عمومی بــود. در 
این دوره بسیاری از نهادی مدنی و تشکل های 
حرفــه ای فضــا را بــرای فعالیت مناســب یافتند 
خدمــت  در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه های  و 
گرفــت. شــاید بتــوان  ســازندگی و آبادانــی قــرار 
حضور دوباره و قدرتمند سندیکای شرکت های 
ساختمانی به عنوان یکی از تشکل های دیرین 
مدنی را به شــکل گیری فضای جدید سیاسی و 
کشــور مرتبط دانست و نمونه چنین  اقتصادی 
کدام  کــه هــر  اتفاق هایــی قطعــا پرشــمار اســت 
نقشی ولو اندک در بازسازی و ظهور دوباره طبقه 
کرد  کردند. بنابراین نباید فراموش  متوسط ایفا 
که  کســی بــود  که هاشــمی در ایــن عرصــه مانند 
کالبد جامعه جنگ زده دمید و بر  روح تازه ای بر 
بسیاری از موانع فکری و ساختاری توسعه کشور 
غلبه کرد. امروز در نبود هاشمی می توان از زوایای 
مختلف آثار او را در جامعه دید و میراث او چنان 
وسیع است و چنان با همه ابعاد جامعه آمیخته 
که  شده و چه بسا به امری نهادی تبدیل شده 
گفتمان هایش در  بــدون حضور فیزیکی اش امــا 
تعیین سرنوشــت و سرگذشــت جامعه نقش به 

سزایی ایفا می کند و خواهد کرد. 

که	هاشــمی	خود	 ســازندگی	 گفتمــان	 	
مانند	دوران	جنگ،	ســرداری	و	رهبری	
آن	را	بر	دوش	گرفت	مانند	سایر	تحوالت	
بزرگ	مصــون	از	خطا	و	همچنین	نقد	و	
اعتــراض	نبوده	و	نیســت.	اما	مهم	این	
که	هاشــمی	این	مقوله	را	به	ســایر	 بــود	
ابعاد	اثرگذار	خود	در	جامعه		الصاق	کرد	
و	در	مجموع	توانست	ساختار	اجرایی	
موضــوع	 اهمیــت	 متوجــه	 را	 کشــور	

سازندگی،	عمران	و	توسعه	کند



اد                                  یا   
دی  1395
شماره 350

12

کبر هاشمی رفسـنجانی روحانـی، مفسـر  علـی ا
مبـارزات  کـه  بـود  ایرانـی  و سیاسـتمدار  قـرآن 
قبـل  رژیـم سـتم شـاهی در سـال های  بـا  وی 
ایـن  بـه ثمـر رسـیدن  تاثیـر او در  انقـالب، و  از 
مبـارزات از صفـات بارز این شـخصیت تاریخی 
ایـران اسـت. در مقطـع پایانـی جنـگ ایـران و 
عـراق آیـت اهلل رفسـنجانی بـه عنوان جانشـین 
کل قـوا در شـورای عالـی دفـاع عمـاًل  فرمانـده 
فرماندهی نیروهای مسـلح را برعهده داشت. 
مختلـف  جایگاه هـای  در  همچنیـن  ایشـان 
اسـالمی،  شـورای  مجلـس  ریاسـت  جملـه  از 
ریاسـت جمهـوری، ریاسـت مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام، نمایندگـی اسـتان تهـران در 

مجلـس خبـرگان، و... حضـور داشـت و رئیس 
هیـات مؤسـس و هیـات امنـای دانشـگاه آزاد 

بـود.  اسـالمی نیز 
این شـخصیت برجسـته تاریخی پس از سـالها 
گفت.  تالش در 19 دی ماه ندای حق را لبیک 
ماهنامـه پیـام آبادگـران ضمـن بزرگداشـت یـاد 
و خاطـره ایـن مبارز قدیمی و همراه همیشـگی 
را  ایشـان  زندگی نامـه  از  خالصـه ای  انقـالب 
ج  در محتـرم  خواننـدگان  اسـتحضار  جهـت 

می نمایـد. 

آغاز .....
شـهریور  سـوم  در  کبر هاشمی رفسـنجانی  ا

روسـتای  در   1934 اوت   24 بـا  برابـر   1313
بهرمان شهرستان رفسنجان و در خانواده ای 
 8 از  یکـی  او  آمـد.  دنیـا  بـه  ثروتمنـد  نسـبتًا 
فرزنـد میرزاعلی هاشـمی  بهرمانـی و ماه بی بـی 
تحصیـالت  با اندکـی  پـدرش  بـود.  صفریـان 
حـوزوی از بـاغ داران و تاجـران پسـته بهرمـان 
 5 در  بـود.  رفسـنجان  نـوق  بخـش  توابـع  از 
سـالگی تحصیـل را از مکتـب خانـه ای در نـوق 
آغـاز نمـود. در سـن 14 سـالگی بـه قـم رفـت و 
بـه تحصیـل علوم دینی پرداخت. اسـاتید وی 
در حـوزه علمیـه قـم سـید حسـین طباطبایـی 
محمـد  سـید  خمینـی،  روح اهلل  بروجـردی، 
سـید  گلپایگانـی،  محمدرضـا  دامـاد،  محقـق 

آیت اهلل هاشمی از مبارزه تا رحلت؛

 نامی که فراموش نمی شود
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عبدالکریـم  شـریعتمداری،  محمدکاظـم 
حائـری یـزدی، شـهاب الدین نجفی مرعشـی، 
حسـین علی  و  طباطبائـی  محمدحسـین 

بوده انـد.  منتظـری 

خانواده
کـه دختـری  در سـال 1337 بـا عفـت مرعشـی 
از خانـواده روحانـی و از نـوادگان سـید محمـد 
کاظـم طباطبایـی یـزدی اسـت ازدواج نمـود. 
بـه  ترتیـب  بـه  فرزنـد   5 ازدواج  ایـن  ثمـره 
مهـدی  فائـزه،  محسـن،  فاطمـه،  نام هـای 
پسـر حسـن  بـا دو  او  اسـت. دو دختـر  یاسـر  و 
رشـت  سـابق  جمعـه  امـام  اشـکوری  الهوتـی 
کـه یکـی پزشـک و  و از دوسـتان او در زنـدان، 
کردنـد.  ازدواج  اسـت  دندان پزشـک  دیگـری 
فائزه هاشـمی وارد  تنهـا  او  دختـران  بیـن  از 
مجلـس  نماینـده  بـار  یـک  و  شـد  سیاسـت 
فاطمه هاشـمی  از  اسالمی شـد.  شـورای 
بیماری هـای  امـور  بنیـاد  تأسـیس  ابتـدای 
و  دارد  برعهـده  را  آن  ریاسـت  خـاص 
تهـران  متـرو  سـابق  محسن هاشـمی رئیس 
بـوده  اسـت و سـپس معـاون عمرانـی دانشـگاه 
مهدی هاشـمی نیز  اسـالمی گردید.  آزاد 
سـازمان  ریاسـت  ماننـد  مسـئولیت هایی 
مرکـز  ریاسـت  و  بهینه سـازی مصـرف سـوخت 
برعهـده  اسـالمی را  آزاد  دانشـگاه  تحقیقـات 

داشـته  اسـت.

دوران مبارزه پیش از انقالب
اثـر  تحـت  علمیـه  حـوزه  در  رفسـنجانی  آقـای 
تعلیمـات امـام خمینـی)ره( بـه سیاسـت روی 
محمدرضـا  حکومـت  بـا  مخالفـت  بـه  و  آورد 
شـاه پهلـوی و انقـالب سـفید او پرداخـت. بـا 
تبعیـد امـام، نقش هاشـمی در مبـارزه بـا شـاه و 
کشـور پررنگ تـر شـد.  نمایندگـی وی در داخـل 
بـه  او  انقالبیـون،  بـا وجـود نگـرش ضـد غربـی 
سـفرهای زیـادی از ژاپـن در شـرق تـا 20 ایالـت 

از ایـاالت متحـده در غـرب رفـت.
خمینی، هاشمی رفسـنجانی  امـام  تبعیـد  بـا 
و  بـه دسـتگیری  کـه سـرانجام  ایـران مانـد  در 
از  و  او منجـر شـد. در مجمـوع  زندانـی شـدن 
سـال 1337 تا سـال 1357 هاشمی رفسنجانی 
جـرم  بـه  مـاه   5 و  سـال   4 مجموعـًا  و  بـار   7
بـه  فعالیـت مخفیانـه علیـه حکومـت پهلـوی 
عمـده  فـردی  بعـد  در  گرچـه  ا افتـاد.  زنـدان 
را  انقـالب  از  پیـش  وی  مبارزاتـی  فعالیـت 

کارهـای انتشـاراتی  سـخنرانی های مختلـف و 
امـام  تبعیـد  دوران  در  ولـی  مـی داد.  تشـکیل 
)ره(، نقـش مدیـر مالـی مبـارزات انقـالب و نیـز 
گروه هـای انقالبـی را بـر عهـده  ارتبـاط بـا سـایر 

داشـت.

سال های اول انقالب
اعضـای  از  یکـی  او  انقـالب  پیـروزی  از  پـس 
شـورای انقالب اسالمی شـد. او از بدو تشـکیل 
از قدرتمندتریـن چهره هـای  ایـن شـورا، یکـی 
آن بـود. همچنیـن او مدتـی معاونـت و سـپس 
گرفـت.  عهـده  بـر  را  کشـور  وزارت  سرپرسـتی 
جامعـه  مؤسـس  و  اولیـه  عضـو   28 از  یکـی  او 
راسـت گرای  تشـکل  )یـک  مبـارز  روحانیـت 
از اعضـای مؤسـس  سـنتی( و همچنیـن یکـی 
حـزب جمهـوری اسـالمی در سـال اول پـس از 

بـود.  انقـالب 

ریاست مجلس شورای اسالمی
انقـالب  از  پـس  انتخابـات  قانـون  نخسـتین 
شـد  تدویـن  مشارکت هاشمی رفسـنجانی  بـا 
و پـس از برگـزاری اولیـن انتخابـات مجلـس از 
حـوزه انتخابیـه تهـران بـه مجلـس راه یافـت و 
کار مجلـس در 7 خـرداد 1359 اولیـن  بـا آغـاز 
شـد.  اسـالمی ایران  شـورای  مجلـس  رئیـس 
ابوالحسـن  عـزل  در   1360 سـال  بهـار  در  وی 
سـپس  و  قـوا  کل  فرماندهـی  از  بنی صـدر 
کفایـت سیاسـی او نقشـی  ح عـدم  تصویـب طـر

داشـت. تعیین کننـده 

کـه اعتراض مجلس  در تابسـتان 1360، او بـود 
توسـط  مصوباتـش  از  یکـی  شـدن  رد  بـه  را 
کـرد و  ح  بـا امـام )ره( مطـر شـورای نگهبـان را 
قانونـی   راهـکاری  اولین بـار،  بـرای  توانسـت 
توسـط  کـه  قوانینـی  شـدن  اجرایـی  بـرای 
قانـون  یـا  ع  شـر خـالف  نگهبـان  شـورای 
کنـد. راهـکاری  تشـخیص داده می شـد، پیـدا 
تشـخیص  مجمـع  تشـکیل  بـه  بعدهـا  کـه 

شـد.  منجـر  نظـام  مصلحـت 
ریاسـت  بـر  عـالوه  جنـگ،  دوره  هاشـمی در 
تهـران  موقـت  جمعـه  ائمـه  از  یکـی  مجلـس، 
)تـا سـی سـال بعـد(، نماینـده امـام خمینـی در 
کل قوا  شـورای عالی دفاع و جانشـین فرمانده 
در ماه هـای پایانـی جنـگ ایـران و عـراق بـود. 
او در پذیـرش خاتمـه جنـگ بـا عـراق از طـرف 
امـام )ره( نیـز نقـش موثـری داشـت. تنهـا سـه 
مـاه بعـد از آن کـه وی بـه جانشـینی فرماندهـی 
 598 قطعنامـه  ایـران  شـد،  منصـوب  قـوا  کل 

شـورای امنیـت را پذیرفـت.

رئیس جمهور و دوران سازندگی
جمهـوری  ریاسـت  دوره  دو  بـه 
دوران  ایـران  در  کبر هاشمی رفسـنجانی  علی ا
بـر  مشـتمل  کـه  می شـود  اطـالق  سـازندگی 
جمهـوری  نظـام  ششـم  و  پنجـم  دولت هـای 
کـه آغـاز فعالیت آن 12  اسـالمی ایران می باشـد 
مـرداد 1368 و پایـان فعالیـت 12 مـرداد 1376 

 . شـد می با
توسـعه  سـاله  پنـج  برنامـه  اولیـن  اجـرای 
دولـت  ایـن  در  انقـالب  از  بعـد  اقتصـادی 
گرفـت. سیاسـت بـاز اقتصـادی و وضـع  انجـام 
از جملـه اقدامـات مؤثـر  قوانیـن ضـد انحصـار 
دغدغه هـای  مهمتریـن  از  اسـت.  بـوده  وی 
کشـور بعـد از  پیـش روی ایـن دولـت بازسـازی 
که ویرانه های  جنگ هشـت سـاله دشـوار بود 
بـود  نیـاز  و  بـود  گذاشـته  جـای  بـر  را  زیـادی 
همیـن  بـه  شـوند.  بازسـازی  وقـت  ع  اسـر در 
اقتصـادی  وزارتخانه هـای  منظور هاشـمی در 
بهـره  تکنوکراتـی  گرایـش  بـا  وزیـران  از  دولـت 
گرفـت  همچنین هاشـمی تصمیم  جسـت. 
طـور  بـه  را  عمرانـی  پروژه هـای  بودجـه  سـهم 
فعالیت هـای  سـایر  بـه  نسـبت  چشـمگیری 
دولـت بیشـتر در نظـر بگیرد. در واقـع او خود را 
بـه عنـوان معمـار و مجـری ایـران نویـن معرفی 
خـود  ازآن  را  سـازندگی«  »سـردار  لقـب  و  کـرد 

سـاخت. 

وزارتــــــــــــخانه	های	 	در	 	هاشمـــــی	
بـــا	 وزیـــران	 از	 دولـــت	 اقتصـــادی	
جســـت.	 بهـــره	 تکنوکراتـــی	 گرایـــش	
گرفـــت	 هاشـــمی		تصمیـــم	 همچنیـــن		
عمرانـــی	 پروژه	هـــای	 بودجـــه	 ســـهم	
را	بـــه	طـــور	چشـــمگیری	نســـبت	بـــه	
بیشـــتر	 دولـــت	 فعالیت	هـــای	 ســـایر	
در	نظـــر	بگیـــرد.	در	واقـــع	او	خـــود	را	به	
 عنـــوان	معمـــار	و	مجـــری	ایـــران	نوین	
کرد	و	لقب	»ســـردار	سازندگی«	 معرفی	

را	ازآن	خود	ساخت.	
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مهمتریـن اولویـت دولـت در دوران سـازندگی، 
صنعتـی  و  اقتصـادی  زیربناهـای  بازسـازی 
و  خارجـی  سیاسـت  روابـط  توسـعه  کشـور، 
کـه  بـود  کشـور  مدیریتـی  سـاختار  اصـالح 
انتقاداتـی را نیـز در پـی داشـته اسـت. در ایـن 
کارخانـه و  دوران، تعـداد بسـیار زیـادی سـد، 
کارگاه تولیـد صنعتـی راه انـدازی، و در بسـیاری 
کوچـک و بـزرگ دانشـگاه سـاخته  از شـهرهای 
نظیـر  منفـی  تبعاتـی  اصالحـات،  ایـن  گردیـد. 
اول  دوره  در  مسـکن  قیمـت  و  تـورم  افزایـش 
پـی داشـت.  نیـز در  را  ریاسـت جمهـوری وی 
ثبـت رکـورد تـورم 49٫4 درصـدی باالتریـن رقم 
دوران  در  ایـران،  تاریـخ  در  شـده  ثبـت  تـورم 

افتـاد. اتفـاق  وی  جمهـوری  ریاسـت 
ایـران  دوم  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
دوره  ایـن  در  شـد.  برگـزار   )1372( سـال  در 
برقـراری  بـه  را  خـود  آیت اهلل هاشـمی تمایل 
در  امـا  مـی داد  نشـان  غـرب  بـا  رابطـه  ایجـاد 
پرونـده  شـدن  ح  مطـر بـا  دوره  ایـن  اواخـر 
بیـن  بحرانـی  آلمـان  دادگاه  در  میکونـوس 
ایـران و اروپـا پیـش آمـد. در ایـن دوره نگـرش 
و  شـد  معرفـی  مـردم  بـه  اسـالم  از  جدیـدی 
ایـن  طرفـداران  بیـن  آیت اهلل هاشمی کوشـید 
کنـد.  دیـدگاه و روحانیـون سـنتی آشـتی برقـرار 

کـرد تا تغییـرات اقتصادی-اجتماعی  او تـالش 
عـراق  بـا  جنـگ  دوران  بـه  نسـبت  را  زیـادی 
و  اقتصـادی  برنامه هـای  در  آورد.  به وجـود 
سـاختار  تغییـر  نیز هاشـمی به دنبال  فرهنگـی 
جهت گیری هـای  در  راسـت  جنـاح  بـود. 
هاشـمی  اختالفـات  بـا   خارجـی  سیاسـت 
دیـد  از  سـو  یـک  از  کردنـد.  پیـدا  پیچیـده ای 
آنان آرامش و بازسـازی پس از جنگ و توسـعه 
بـود،  قدردانـی  دوره هاشـمی قابل  اقتصـادی 
ولـی از سـوی دیگـر، آنـان نگـران عـادی سـازی 
کشـور  بـه  فرهنگـی  تهاجـم  و  غـرب  بـا  روابـط 

بودنـد.

دوران اصالحات
مجلـس  انتخابـات  در   1378 سـال  در  وی 
بـرای بدسـت آوردن نمایندگـی تهـران  ششـم 
کـرد. حضـور او در مجلس می توانسـت  شـرکت 
باعـث شـود تـا از نگرانـی محافظه کاران نسـبت 
کاسـته  دولـت  در  طلبـان  اصـالح  حضـور  بـه 
بـا  آنـان  میـان  ایدئولوژیـک  خطـوط  و  شـده 
ایـن  در  شـود.  کم رنگ تـر  خـرداد  دوم  جبهـه 
آخریـن  توانسـت  سـختی  بـه  او  انتخابـات 
ایـن  علی رغـم  امـا  باشـد  شـده  پذیرفتـه  نفـر 
مراسـم  از  قبـل  پیروزی، هاشمی رفسـنجانی 

از  وی  دوره  ایـن  در  داد.  اسـتعفا  تحلیـف 
حملـه  مـورد  جنـاح  دو  هـر  تندروهـای  طـرف 
کاهـش  علی رغـم  این حـال  بـا  گرفـت.  قـرار 
ریاسـت  همچنـان  وی،  قـدرت  چشـمگیر 
کـه ارگانـی مهـم بـود  مجمـع تشـخیص نظـام را 

داشـت. برعهـده 
آیت اهلل هاشـمی بار دیگـر در انتخابـات ریاسـت 
کـرد. بـا وجـود  جمهـوری سـال 1384 شـرکت 
آن کـه او در مرحلـه اول انتخابـات آرایـی بیـش 
کرده  بـود، ولی  کسـب  از محمـود احمدی نـژاد 
در مرحلـه دوم نتوانسـت بیـش از 36 درصد از 
کنـد. ترجیـح دادن چهـره جدیـد  کسـب  آرا را 
دربـاره  تبلیغـات  و  رأی دهنـدگان  طـرف  از 
ثروت هاشـمی را یکـی از دالیـل شکسـت او در 

انتخابـات می داننـد.  ایـن 
رهبـری  خبـرگان  مجلـس  انتخابـات  در  او 
او  بعـد  و  اندکـی  شـد  پیـروز   ،1386 سـال  در 
مجلـس  ریاسـت  جنتـی،  احمـد  بـا  رقابـت  در 

به دسـت  آورد. نیـز  را  خبـرگان 
 1388 سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
در  داشـت.  پیامدهایـی  هـم  او  بـرای  ایـران 
تاریـخ در  کاندیداهـا  تلویزیونـی   مناظـره 

اتهاماتـی  احمدی نـژاد   ،1388 خـرداد   13  
وارد  خانـواده  هاشـمی  رفسـنجانی  بـه  را 
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از  قبـل  روز  سـه  تنهـا  ساخت. هاشـمی نیز 
انتخابـات و در یـک نامـه سرگشـاده بـه رهبری 
»دروغ،  را  احمدی نـژاد  ادعاهـای  نظـام، 
انقـالب  رهبـر  خوانـد.  خالف گویـی«  و  تهمـت 
خـرداد   29 جمعـه  نمـاز  در  بعـد  روز  ده  نیـز 
گفـت: »ایـن مـرد بارهـا تـا مـرز شـهادت پیـش 
رفتـه. قبـل از انقـالب امـوال خـودش را صـرف 
مـی داد...  مبارزیـن  بـه  و  می کـرد  انقـالب 
سـراغ  را  مـوردی  هیـچ  مـدت  ایـن  طـول  در 
انقـالب  از  خـودش  بـرای  ایشـان  کـه  نداریـم 

باشـد.« کـرده  درسـت  یک اندوختـه ای 

انتخابات ریاست جمهوری ایران

 در سال ۱۳۹۲
 21 تاریـخ  در  کبر هاشمی رفسـنجانی  ا
اردیبهشـت 1392 و در واپسـین دقایـق ثبـت 
نـام در انتخابات ریاسـت جمهوری نام نویسـی 
از  وی  صالحیـت  نابـاوری  کمـال  در  امـا  کـرد، 
سـوی شـورای نگهبـان احـراز نشد. هاشـمی در 
ریاسـت  انتخابـات  در  سـالگی   79 سـن 
شـده  کاندیـدا  ایـران   1392 سـال  جمهـوری 
بـه  را  او  صالحیـت  نگهبـان  شـورای  امـا  بـود، 
امـا وی  کـرد.  توانایـی جسـمی رد  دلیـل عـدم 
بعـدی  جمهـور  رئیـس  کـه  روحانـی  حسـن  از 
دو  کـرد.  حمایـت  انتخابـات  جریـان  در  شـد 
انتخابات هاشمی رفسـنجانی،  از  قبـل  روز 
سـید محمـد خاتمـی، سـید حسـن خمینـی و 
کبـر ناطـق نـوری در بیانیـه ای از حسـن  علـی ا
انتخابـات  کاندیـدای  نزدیک تریـن  روحانـی، 
کردنـد.  حمایـت  اصالح طلبـان  به هاشـمی و 
انتخابـات  ایـن  جریـان  در  روحانـی  حسـن 
ایـران  جمهـور  رئیـس  یازدهمیـن  عنـوان  بـه 

شـد.  انتخـاب 

انتخابات مجلس خبرگان رهبری

 در سال ۱۳۹۴
در 30 آذر 1394 و همزمان با حضور چشـمگیر 
گسـترده اصالح طلبـان و اعتدال گرایـان برای  و 
ثبـت نـام در پنجمیـن دوره انتخابـات مجلـس 
کبر هاشمی رفسـنجانی  ا رهبـری،  خبـرگان 
شـرکت  بـرای  کشـور  وزارت  در  حضـور  بـا  نیـز 
نـام  ثبـت  خبـرگان  انتخابـات  از  دور  ایـن  در 
نمـود. پـس از ایـن ثبـت نـام با توجه به سـابقه 
در  کبر هاشمی رفسـنجانی  ا صالحیـت  رد 
سـؤاالت   1392 جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
زیـادی در رابطـه بـا نتیجـه بررسـی صالحیـت 

محافـل  در  نگهبـان  شـورای  توسـط  وی 
در  نهایـت  در  امـا  گردیـد،  ح  مطـر سیاسـی 
نتایـج  اعـالم  بـا  همزمـان  و   ،1394 بهمـن   6
خبـرگان  نامـزدان  صالحیت هـای  بررسـی 
کـرد  توسـط شـورای نگهبـان، ایـن شـورا اعـالم 
احـراز  کبر هاشمی رفسـنجانی  ا صالحیـت  کـه 

اسـت. شـده 
مـورد  خبـرگان  نامـزدان  لیسـت 
انتخابـات  بـرای  حمایت هاشمی رفسـنجانی 
مجلـس خبـرگان بـا عنـوان خبـرگان مـردم، در 
کـه 15 نفر از فهرسـت  گردیـد.  رسـانه ها منتشـر 
16 نفـره فـوق بـه مجلـس خبـرگان راه یافتنـد. 
کسـب باالترین  کبر هاشمی رفسـنجانی نیـز بـا  ا
میـزان رای یـک نامـزد انتخابـات خبـرگان را در 
تمـام ادوار ایـن مجلـس راهی مجلس خبرگان 

شـد. 

درگذشت و تدفین
اسـتخر  در  شـنا  حـال  در  هاشمی رفسـنجانی 
روز  در  سـعدآباد  مجموعـه  در  واقـع  کوشـک 
یکشـنبه 19 دی 1395 دچار سـکته قلبی شـد 
منتقـل  تجریـش  شـهدای  بیمارسـتان  بـه  و 
انجـام  وی  بـرای  قلبـی  احیـای  مراحـل  شـد. 
احیـای  یـک سـاعته  از  بیـش  تـالش  امـا  شـد؛ 
وی ناموفـق مانـد و وی سـاعت 19:30 دقیقـه 
همـان روز در 82 سـالگی درگذشـت. پیکـر او 
پـس از اقامـه نمـاز میـت توسـط مقـام معظـم 
رهبـری در دانشـگاه تهـران در 21 دی 1395، 
امـام)ره(  حـرم  تـا  تهـران  انقـالب  خیابـان  از 

ک سـپرده شـد. تشـییع و در آنجـا بـه خـا

از تألیفات تا خاطرات جنجالی
کتـاب بـا عنـوان  هاشمی رفسـنجانی تعـدادی 
مجموعه خاطرات روزانه دارد. او انگیزه اش را 
از نوشتن خاطرات روزانه عالقه به نویسندگی 
از  بخشـی  این حـال  بـا  کرده اسـت.  عنـوان 
خاطـرات او بـه دلیـل مسـائل امنیتـی منتشـر 
دیدگاه هـا،  و  خاطـرات  اسـاس  بـر  نمی شـود. 
چندیـن  او  مصاحبه هـای  و  سـخنرانی ها 
عـالوه  شده اسـت.  نوشـته  مسـتقل  کتـاب 
کامـل خطبه هـای نمـاز جمعـه،  برایـن، متـن 
پیـش  و نطق هـای  مصاحبه هـا، سـخنرانی ها 
کتاب های  از دسـتورش در مجلـس به صـورت 

شده اسـت. منتشـر  گانـه  جدا
کتـاب خاطـرات پیش  »دوران مبـارزه« عنـوان 
از پیـروزی انقـالب اوسـت. برخـی مطالـب ایـن 
کتـاب، بـرای آشـنایی بـا دیدگاه هـای او بسـیار 
بـرای  اسـت.  تعجـب آور  گاهـی  و  بـوده  مفیـد 
روح اهلل  بـه  نسـبت  او  ازخودگذشـتگی  نمونـه 
بـه  نسـبت  او  شـیفتگی  او،  افـکار  و  خمینـی 
نهضـت ملـی شـدن صنعـت نفـت بـه رهبـری 
آزادی  نهضـت  بـه  حتـی  و  مصـدق  محمـد 
نهضـت  بـه  او  درواقـع  اسـت.  مـوارد  ایـن  از 
در  داشـت.  تمایـل  بـازرگان  مهـدی  و  آزادی 
کتـاب رفسـنجانی خـود را بـه دموکراسـی  ایـن 
نکتـه  می دهـد.  نشـان  متمایـل  نیـز  غربـی 
ضمنی هاشـمی از  حمایـت  دیگـر،  غیرمنتظـره 
سـفید  انقـالب  اسـاس  کـه  اسـت  تفکـری 
در  او  مـی داد.  تشـکیل  را  پهلـوی  محمدرضـا 
خاطـرات خود، مخالفتـش را با محافظه کاران 
و به شـکل خـاص بـا موتلفـه پنهـان نمی کنـد.

کتابـی  تالیفات هاشمی رفسـنجانی  از 
مبـارزه  قهرمـان  »امیرکبیـر:  عنـوان  بـا  اسـت 
دوران  وقایـع  و  زندگـی  بـه  کـه  اسـتعمار«  بـا 
منتشـر   1346 سـال  در  و  می پـردازد  امیرکبیـر 
شده اسـت.  تجلیـل  امیرکبیـر  از  آن  در  و  شـد 
از  کـه  اسـت  راهنمـا  تفسـیر  وی،  اثـر  دیگـر 
از  بخشـی  و  بـوده  قـرآن  موضوعـی  تفاسـیر 
در  شـده  تهیـه  فیش هـای  مجموعـه  از  آن 
آمده اسـت.  فراهـم  پهلـوی  دوره  زنـدان 
فلسـطین«،  »سرگذشـت  شـامل  او  آثـار  سـایر 
»کارنامـه و خاطرات«، »آزاداندیشـی اسـالمی و 
مسـاجد  »جایـگاه  اسـالمی«،  روشـنفکری 
»فرهنـگ  قـرآن«،  منظـر  اسـالمی از  نظـام  در 
عصـر  در  »جهـان  راهنمـا«،  »تفسـیر  قـرآن«، 
بعثـت«، »همبسـتگی امت اسـالمی )مجموعه 
کنفرانـس بین المللـی وحـدت  سـخنرانی ها در 

می شـود. اسـالمی(« 

	مهمتریــن	اولویــت	دولــت	در	دوران	
زیربناهــای	 بازســازی	 ســازندگی،	
کشــور،	توســعه	 اقتصــادی	و	صنعتــی	
اصــالح	 و	 خارجــی	 سیاســت	 روابــط	
کــه	 بــود	 کشــور	 مدیریتــی	 ســاختار	
انتقاداتــی	را	نیــز	در	پی	داشــته	اســت.	
در	ایــن	دوران،	تعــداد	بســیار	زیــادی	
کارگاه	تولیــد	صنعتی	 کارخانــه	و	 ســد،	
راه	اندازی،	و	در	بســیاری	از	شــهرهای	
ســاخته	 دانشــگاه	 بــزرگ	 و	 کوچــک	

گردید.
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شهرسـازی  و  راه  وزیـر  آخونـدی  عبـاس 
کـه در دوران دولـت سـازندگی آیـت اهلل  کنونـی 
دولـت  مسـکن  وزارت   هاشـمی  عهـده دار 
بـرای  گزینـه  مناسـب ترین  بـود،  ایشـان  دوم 
سـردار  عملکـرد  و  اقتصـادی  شناخت اندیشـه 

می شـود. محسـوب  سـازندگی 
عمومی کـه  بـاور  ایـن  کـه  اسـت  معتقـد  وی 
محـور  آیت اهلل هاشـمی بر  اقتصـادی  مشـی 
می چرخیـد،  آزاد  بـازار  و  لیبـرال  اقتصـاد 
از  پـس  وی  اعتقـاد  بـه  اسـت.  اشـتباه  کامـاًل 
بـر  اقتصـاد  خرابی هـای وسـیع دوران جنـگ، 
نوسـازی محـور اصلی اندیشـه  و  آبادانـی  مـدار 

می شـد. محسـوب  ایشـان 
شـرایط  در  کشـور  عمـران  و  نوسـازی  ضـرورت 
کـه از هـر ظرفیتی  ویـژه آن زمـان اقتضـا می کـرد 
کـرد.  اسـتفاده  آبادانـی  ایـن  تحقـق  بـرای 
چـه  خصوصـی،  بخـش  ظرفیت هـای  از  چـه 

از  چـه  نظامـی  و  نهادهـای  ظرفیت هـای  از 
بین المللـی.  سـرمایه گذاری   ظرفیت هـای 
کـه اقتصاد   بـر ایـن مبنـا آخوندی معتقد اسـت 

هاشـمی  اقتصاد نوسـازی محسـوب می شود.
دوران  از  بعـد  دولت هـای  همـه  می گویـد  وی 
سـازندگی وامدار توسـعه و پیشـرفت اقتصادی 
آیت اهلل هاشـمی  توسـط  شـده  گـذاری  بنا
اسـت  معتقـد  درعین حـال  وی   هسـتند. 
گرفتـه  جـان  دوران  آن  در  خصوصـی  بخـش 
تزریـق  کشـور  اقتصـاد  بـه  را  ظرفیت هایـش  و 
گوی دکتـر عباس آخوندی  کـرده اسـت.گفت و 
مسـکن  وزیـر  و  کنونـی  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
ایـران  روزنامـه  آیت اهلل هاشـمی با  دوم  دولـت 

بخوانیـد: را 

سـال	 آیت	اهلل	هاشـمی	در	 کـه	 اقتصـادی	
داشـت؟	 شـرایطی	 چـه	 گرفـت	 تحویـل	 	68

ریاسـت	 دوران	 آغـاز	 اینکـه	 بـه	 توجـه	 بـا	
پایـان	جنـگ	 بـا	 متـرادف	 ایشـان	 جمهـوری	
واجـد	 جنـگ	 از	 پـس	 اقتصـاد	 شـرایط	 بـود،	

بـود؟ گی	هایـی	 ویژ چـه	
آیت اهلل هاشـمی  تحویـل  کـه  اقتصـادی 
دارای  جنـگ زده  اقتصـاد  یـک کالم  در  گرفـت 
خرابی هـای زیـاد بـود. از همـه جهـات و ابعـاد 
چـه  بـود  گسـترده  نوسـازی  نیازمنـد  کشـور 
در  چـه  صنعتـی  و  زیربنایـی  بخش هـای  در 
انـرژی و زیرسـاخت های مربوطـه  بخش هـای 
مربـوط  کلـی  مؤلفه هـای  لحـاظ  بـه  چـه  و 
دفاعـی  بنیـه  خانـواده.  اقتصـاد  و  رفـاه  بـه 
بـود و در همـه  کشـور به شـدت لطمـه خـورده 
در  کـه  بـود  آن  از  گسـترده تر  ویرانـی  بخش هـا 

می رسـید. نظـر  بـه  اول  نـگاه 
گردابـی از مشـکالت  جنـگ جامعـه ایـران را بـه 
و  طوالنـی  زمـان  بـه  آن هـا  حـل  کـه  کـرد  وارد 

 رشد اقتصادی ۱۲.۱ درصدی

 در دولت سازندگی
د  ی م  سا ه و ش ی ر و
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از  بسـیاری  چـون  داشـت  نیـاز  برنامه ریـزی 
ایـن مشـکالت زیربنایـی بـود لـذا از ایـن طریق 
تهدیـد  نیـز  جامعـه  بنیان هـای  از  بسـیاری 
از  بسـیاری  جنـگ،  پایـان  از  پـس  می شـد. 
اقتصـادی  توسـعه  راه  در  موجـود  مشـکالت 
تبعـات  از  ایـران ناشـی  و اجتماعـی شـهرهای 
ابتـدا  همـان  از  و  نظامی بـود  حمـالت  ایـن 
کـه می بایسـت  کـه بودجـه ای  هـم روشـن بـود 
بایـد  می شـد  کشـور  آبادانـی  و  توسـعه  صـرف 
و  خرابی هـا  ترمیـم  خسـارات،  جبـران  صـرف 
گـردد.  کشـور  بازسـازی بنیان هـای اقتصـادی 

بـود. کـم  حا سـختی  بسـیار  وضعیـت 

آیت	اهلل	هاشـمی	چه	 ایـن	شـرایط،	 بـا	وجـود	
در	سـر	داشت؟	اندیشـه	اقتصـادی	وی	چـه	
سـمت	و	سـویی	داشـت؟	آیـا	ایـن	بـاور	رایـج	
اقتصـاد	 کـردن	 پیـاده	 بـه	دنبـال	 ایشـان	 کـه	

بـازار	آزاد	بـود	را	تأییـد	می	کنیـد؟
آیت اهلل هاشـمی عمران  فکـری  کلیـدی  بنیـاد 
کشـور بـود. شـرایط پـس از جنـگ و  و آبادانـی 
کـه در اقتصـاد و جامعـه  ویرانی هـای عمیقـی 
کـه  بـود  ایـن  از  کـی  نمایـان شـد حا به وضـوح 
سـمت  بـه  حرکـت  به جـز  چـاره ای  راه  هیـچ 
ایـن  در  نـدارد.  وجـود  نوسـازی  و  بازسـازی 
و  توسـعه  بـه  می توانسـت  کـه  ابـزاری  هـر  راه 
کند  باید مورد اسـتفاده  کمک  کشـور  نوسـازی 
بخـش  مشـارکت  بـه  نیـاز  گـر  ا گیـرد.  قـرار 

می شـد. اقـدام  بایـد  بـود  خصوصـی 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـه  نیـاز  گـر  ا
خاتم االنبیـا  قـرارگاه  نظامی ماننـد  نهادهـای 
گـر  ا می گرفـت.  قـرار  مورداسـتفاده  بایـد  بـود 
سـرمایه گذاری  منابـع  از  اسـتفاده  بـه  نیـاز 
بین المللـی حـس می شـد  بایـد اقـدام می شـد؛ 
موردنظـر  آبادانـی  و  نوسـازی  محـور  بنابرایـن 
کـه  مباحثـی  همـه  از  آیت اهلل هاشـمی فراتر 
اقتصـاد  آزاد،  بـازار  اقتصـاد  خصـوص  در 
داشـت.  قـرار  می شـود  و.....  سـرمایه داری 
اقتصـادی  آیـت اهلل  هاشـمی  دیـد  بـرای 
تعریـف  جنـگ  از  پـس  شـرایط  بـا  متناسـب 
که نیازمند اجمـاع همگانی  می شـد؛ شـرایطی 
و بسـیج همـه منابـع موجـود و منابـع موردنیاز 
عمـران  و  نوسـازی  سـمت  بـه  حرکـت  بـرای 

می شـد. کشـور 
برنامــــــــــــه های  آیت  اهلل  هاشــــمی  پایه گذار 
توسعه ای بعد از انقالب هم به شمار می رود. 
سوم  برنامه  تا  که  توسعه ای  برنامه های 

در  به ویژه  آن  از  بعد  اما  شد  پیگیری  خوب 
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
بر  توسعه  نگرفت.  قرار  موردتوجه  چندان 
نظام  در  جایگاهی  چه  برنامه ریزی  مبنای 

فکری آیت اهلل هاشمی داشت؟
مختلـف  حوزه هـای  در  مـا  عقب ماندگـی 
اقتصـادی محسـوس بـود و ایـن عقب ماندگـی 
می شـد.  حـس  هـم  برنامه ریـزی  حـوزه  در 
به نظـام  عمیقـی  آیت اهلل هاشـمی  اعتقـاد 
برنامه ریـزی  بـر مبنـای  برنامه ریـزی و توسـعه 
مشـکالت  مهم تریـن  از  یکـی  وی  داشـت. 
کشـور را نداشـتن برنامه ریزی مناسب  اقتصاد 
از  بعـد  می دانسـت.  چشـم انداز  سـند های  و 
که اشـاره شـد ایشـان نظام  انقالب همان گونه 
کردنـد.  پایه ریـزی  را  اقتصـادی  برنامه ریـزی 
اقتصـادی  توسـعه  خـط  عنـوان  تحـت  آنچـه 
می شـد  دنبـال  ایشـان  از  بعـد  دولت هـای  در 
در  تعبیه شـده  برنامه ریـزی  نظـام  قالـب  در 
دوره هایـی  در  گرچـه  ا بـود.  سـازندگی  دولـت 
کله  امـا شـا برنامه هـا بی توجهـی شـد  ایـن  بـه 
در  ایشـان  تالش هـای  مرهـون  کشـور  اقتصـاد 

اسـت. زمینـه  ایـن 

وزیـر	 به	عنـوان	 کـه	 کسـی	 به	عنـوان	 شـما	
آیت	اهلل	هاشـمی	نقش	 دوم	 کابینـه	 در	
آن	 اقتصـادی	 دسـتاوردهای	 کردیـد	 ایفـا	
کـه	 اقتصـادی	 می	دانیـد؟	 چـه	 را	 دوران	
گی	هایـی	 ویژ چـه	 آیت	اهلل	هاشمی	سـاخت	
اقدامـات	 کنـار	 در	 منتقـدان	 برخـی	 دارد؟	
زیرسـاخت	های	 ایجـاد	 و	 سـازندگی	 مثبـت	

بـه	 	74 سـال	 در	 کـه	 	 بـاال تـورم	 از	 جدیـد،	
می	کننـد.	 انتقـاد	 رسـید	 هـم	 درصـد	 	49
اقدامـات	 کـه	 معتقدنـد	 هـم	 دیگـر	 عـده	ای	
فرهنـگ	 ترویـج	 موجـب	 سـازندگی	 دولـت	

شـد. سـرمایه	داری	
سـازندگی  دولـت  کـه  اسـت  بی انصافـی  ایـن 
سـرمایه داری  فرهنـگ  پـرورش  زمینه سـاز  را 
زمانـی  ظـرف  در  را  چیـزی  هـر  بایـد  بدانیـم. 
خـود موردبحـث قـرارداد. اقتصـاد ویـران بعـد 
ابزارهـای  همـه  از  کـه  می طلبیـد  جنـگ  از 
کشـور  در  شـرایطی  کـرد.  اسـتفاده  نوسـازی 
ماننـد  شـهری  در  حتـی  کـه  بـود  کـم  حا
داشـتیم.  بـرق  قطعـی  مرتـب  هـم  تهـران 
قـرار  هشـدارآمیز  وضعیـت  در  اجتماعـی  رفـاه 
داشـت. اقتصـاد بـا مؤلفه هـای مهـم توسـعه و 
پیشـرفت فاصله هـای زیـادی داشـت. آنچـه از 
کنـون  زمینه هـای نوسـازی و صنعتـی شـدن ا
کشـور مشـاهده می کنیم ناشـی از اقدامات  در 

آیت اهلل هاشمی اسـت. سـازندگی  دولـت 
ایـن  مثبـت  نتایـج  از  کنـون  ا کـه  کسـانی 
جهـت  در  هسـتند  بهره منـد  اقدامـات 
بـا  گـر  ا برمی دارنـد.  گام  دوران  آن  تخریـب 
کامـاًل  کنیـم  نـگاه  قضیـه  بـه  کارشناسـی  دیـد 
خصـوص  در  شـد.  خواهـد  عـوض  نگرش هـا 
و  اقتصـادی  واقعیت هـای  هـم  تـورم  خ  نـر
کـه  گـواه ایـن اسـت  کـه پیش آمـده بـود  رونقـی 
کامـاًل طبیعـی اسـت تـورم در برخـی مقاطـع از 
وجـود  بـه  را  نوسـان هایی  سـازندگی  دوران 
آورد. ایـن در قیـاس بـا حجـم عظیـم عمـران و 
آبادانـی بـه وجـود آمـده نقطه ضعف محسـوب 
نمی شـود. رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی 14.1 
درصدی، رشـد سـرمایه گذاری 8.3  درصدی، 
 9٫1 بیـکاری  خ  نـر و   12٫1 اقتصـادی  رشـد 
کـه در ایـن دوران   درصـدی را فرامـوش نکنیـم 
ایـن  در  شـغل  ایجـاد  بیشـترین  شـد.  ثبـت 

گرفـت. صـورت  دوران 
دیگـری	 مهـم	 گـی	 ویژ سـازندگی	 دوران	
گسـترده	 درگیـری	 آغـاز	 آن	هـم	 و	 دارد	 هـم	
اسـت.	 اقتصـاد	 در	 خصوصـی	 بخـش	
بـه	 کمـک	 بـرای	 هـم	 خصوصـی	 بخـش	
بازیابـی	 بـرای	 هـم	 و	 آبادانـی	 و	 عمـران	
اقتصـادی	 تحـوالت	 در	 خـود	 واقعـی	 نقـش	
برنامه	ریزی	هـای	 به	واسـطه	 را	 نمـو	 و	 رشـد	
منظـر	 ایـن	 از	 کـرد.	 پیـدا	 سـازندگی	 دوران	
در	 هـم	 و	 در		اندیشـه	 آیت	اهلل	هاشـمی	هم	
بخـش	 فعـاالن	 بـرای	 جایگاهـی	 چـه	 عمـل	

	دیــد	 هاشــمی	 آیــت	اهلل		 بــرای	 	
شــرایط	 بــا	 متناســب	  اقتصــادی	
می	شــد؛	 تعریــف	 جنــگ	 از	 پــس	
اجمــاع	 نیازمنــد	 کــه	 شــرایطی	
منابــع	 و	بســیج	همــه	 همگانــی	
موجــود	و	منابــع	موردنیــاز	بــرای	
و	 نوســازی	 ســمت	 بــه	 حرکــت	

عمران	کشور	می	شد.
ر	 ا یه	گذ شــمی	پا هلل	ها یت	ا آ
از	 بعــد	 توســعه	ای	 برنامه	هــای	

انقالب	هم	به	شمار	می	رود.
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بـود؟ متصـور	 کشـور	 اقتصـاد	 در	 خصوصـی	
ویرانی هـای  دوره  و  جنـگ  از  پـس  اقتصـاد 
در  ظرفیتـی  هـر  کـه  می کـرد  اقتضـا  گسـترده 
کشـور  سـازندگی  بـرای  اسـت  موجـود  کشـور 
گیـرد. در دوران سـازندگی،  مورداسـتفاده قـرار 
را  آیـت اهلل  هاشـمی  جایـگاه بخـش خصوصـی 
تسـهیل گر  شـرایط اقتصادی ویژه می دانست. 
اوایـل آن دوران اقتصـاد دولتـی غلبـه خاصـی 
نهادهـای  کثـر  ا داشـت.  اقتصـاد  فضـای  بـر 
بیمه هـا  و  بانک هـا  و  مؤسسـات  از  اقتصـادی 
بودنـد. و صنایـع دولتـی  کارخانه هـا  تـا  گرفتـه 
زمینه سـاز  سـازندگی  دوران  بااین حـال 
موضوعـی  بـود؛  اقتصـاد  در  خصوصی سـازی 
کـه موجـب پدیـدار شـدن و همچنیـن تقویـت 
در  شـد.  خصوصـی  بخـش  مختلـف  اجـزای 
بودیـم  ایـن  شـاهد  سـازندگی  دوران  پایـان 
نقـش  آن  فعـاالن  و  خصوصـی  بخـش  کـه 
بـرای  ارزش افـزوده  ایجـاد  و  تولیـد  مهمـی در 
نقـش  بازرگانـی  امـور  در  می کننـد.  ایفـا  کشـور 
قبـل  از  رنگ تـر  پـر  بسـیار  خصوصـی  بخـش 
جـان  خصوصـی  بخـش  در  صـادرات  و  شـد 
گرفتـن  قـوت  از  پـس  و  به تدریـج  گرفـت. 
بخـش خصوصـی، سیاسـت های اصـل 44 بـا 
ایشـان در مجمـع تشـخیص مصلحـت  تدبیـر 
بـرای  زمینـه  و  شـد  پیـاده  و  تصویـب  نظـام 
فراهـم  اقتصـاد  در  بخـش  ایـن  سـکان داری 

. شـد
خصوصـی  بخـش  می گوینـد  عـده ای  اینکـه 
ایشـان  دوران  در  خصولتـی  و  شـبه دولتی 
اسـت.  غلـط  کامـاًل  شـد  بنیان گـذاری 
از  اسـتفاده  بـه  آیت اهلل هاشـمی اعتقاد 
در  کشـور  بخش هـای  همـه  ظرفیت هـای 
متولـی  خـود  و  داشـتند  عمـران  و  نوسـازی 
اصلی فعال شـدن بخش خصوصی در توسـعه 

کشـور بودنـد. اسـاس ایجاد بخـش خصولتی و 
شـبه دولتی در دوران دولـت قبـل پایه گـذاری 
نزدیـک  احمدی نـژاد  دولـت  در  و   شـد 
بخـش  بـه  گـذاری  وا دالر   میلیـارد   100 بـه 
گـر  ا بودیـم.  را شـاهد  شـبه دولتی و خصولتـی 
دوران  در  به درسـتی   44 اصـل  سیاسـت های 
و  توسـعه  شـاهد  می رفـت  پیـش  قبـل  دولـت 

می شـدیم. کشـور  همه جانبـه  پیشـرفت 

 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همواره 
نقطه تعادل نظام بود

می گویـد  جمهـوری  رئیـس  عالـی  مشـاور 
"آیت اهلل هاشمی رفسـنجانی )ره( نقطـه تعادل 
کمبـود بسـیار  نظـام بوده انـد و فقـدان ایشـان 
کـه  می آیـد  حسـاب  بـه  کشـور  بـرای  بزرگـی 
تعـادل  بـه جابجـا شـدن نقطـه  ممکـن اسـت 

بینجامـد". نظـام 
کـه در دو دوره ریاسـت جمهـوری  کبـر تـرکان  ا
 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره( طی سال های
تـا 1376 بـه عنـوان وزیـر دفـاع و وزیـر   1368  
در  بـود  فعالیـت  بـه  مشـغول  ترابـری  و  راه 
درگذشـت  بـا  ارتبـاط  در  و  ایسـنا  بـا  گفت وگـو 
کـرد:  آیـت اهلل هاشمی رفسـنجانی)ره(، عنـوان 
آیت اهلل هاشمی رفسـنجانی)ره(  نقش هـای 
در هـر مقطـع تاریخـی انقـالب بـه ضـرورت آن 
کـه می تـوان بـه نقش  برهـه زمانـی بـوده اسـت 
ایشـان در سـال های قبـل از پیـروزی انقـالب و 
یـاری حضـرت امـام خمینـی)ره( در سـال های 

کـرد. اشـاره  انقـالب  پیـروزی 
بـرای  بـودن  امـام  کنـار  در  داد:  ادامـه  وی 
شـکل  اسـالمی و  نظـام  تثبیـت  و  اسـتقرار 
انقـالب  سـال های  طـی  نظـام  ارکان  دادن 
آیـت  فعالیت هـای  جملـه  از  آن  از  پـس  و 
از  پـس  و  بـود  اهلل هاشمی رفسـنجانی)ره( 

فرماندهـی  جنـگ  زمانـی  دوره  طـی  نیـز  آن 
عـالوه  آمـد.  کشـور  یـاری  بـه  ایشـان  بی نظیـر 
جنـگ  اتمـام  از  پـس  کشـور  مدیریـت  ایـن  بـر 
ایـن  خوبـی  بـه  کـه  مهمی بـود  بسـیار  مسـئله 
نقـش توسـط آیـت اهلل هاشمی رفسـنجانی)ره( 

شـد. گرفتـه  عهـده  بـر 
ویـژه  و  آزاد  مناطـق  عالـی  شـورای  دبیـر 
پـس  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  اقتصـادی 
منظـور  بـه  کشـور  سیاسـت های  جنـگ  از 
کرد: طی  بازسـازی بایـد تدوین می شـد اظهـار 
اهلل هاشمی رفسـنجانی)ره(  آیـت  کـه  دوره ای 
بـه عنـوان رئیـس جمهـوری فعالیـت داشـتند، 
بـه  رهبـری  معظـم  مقـام  دفتـر  در  جلسـاتی 
سیاسـت  تـا  گرفـت  شـکل  منظـور  همیـن 
کـه مربـوط بـه  کشـور پـس از جنـگ  بازسـازی 
اقتصـاد  بازسـازی  نیـز  و  ویرانه هـا  بازسـازی 

گیـرد. قـرار  کار  دسـتور  در  بـود،  کشـور 
آیـت  بنابرایـن  افـزود:  تـرکان 
ریاسـت  دوران  در  اهلل هاشمی رفسـنجانی)ره( 
ج  از تـن خـار را  لبـاس جنـگ  جمهـوری خـود 
کـرد تـا بـه  کار بـه تـن  کـرد و بـه جـای آن لبـاس 
گیـرد. در دوران  نـام  عنـوان سـردار سـازندگی 
از  کشـور  بازسـازی  نیـز  آن  از  پـس  و  جنـگ 
کـه در جایـگاه  بـود  ایشـان  جملـه نقش هـای 
کـه  دوره ای  در  اسـت.  بررسـی  قابـل  خـود 
ایشـان پـس از جنـگ بـه عنـوان رئیـس مجمع 
خـود  فعالیـت  بـه  نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
کلـی  سیاسـت های  تدویـن  دادنـد،  ادامـه 
سیاسـت های  تدویـن  و  داده  قـرار  مدنظـر  را 
از  یکـی  عنـوان  بـه  اساسـی  قانـون   44 اصـل 

بـود. ح  مطـر ایشـان  اثرگـذار  نقش هـای 
بایـد  کـه چگونـه  بـود  بسـیار مهـم  گفـت:  وی 
جنـگ  زمـان  شـده  کنتـرل  سیاسـت های  از 
حرکـت  بـازار  بـه  متکـی  اقتصـاد  سـمت  بـه 
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بـا  کشـور  اقتصـاد  زمـان جنـگ  در  می کردیـم. 
سـمتی  بـه  اقتصـادی  بسـیج  سـتاد  تشـکیل 
تامیـن  مـردم  نیازهـای  بایـد  کـه  کـرد  حرکـت 
جنـگ  دوران  در  را  کشـور  بتوانیـم  تـا  می شـد 
دفترچه هایـی  بـا  بنابرایـن  کنیـم.  مدیریـت 
کار  بـه عنـوان دفترچه هـای بسـیج اقتصـادی 
خـود را پیـش بردیـم تـا بـر اسـاس آن هـا ارزاق 

شـود. تامیـن  عمومی مـردم 
ویـژه  و  آزاد  مناطـق  عالـی  شـورای  دبیـر 
دوران  از  پـس  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اقتصـادی 
و  اقتصـاد  کـردن  بـاز  مسـیر  در  بایـد  جنـگ 
که تـا آن زمان  کـردن فعالیت هایـی  خصوصـی  
خاطرنشـان  می کردیـم،  حرکـت  بـود  دولتـی 
که چگونـه از یک اقتصاد  کـرد: بسـیار مهـم بود 
هرچنـد  برسـیم.  بـاز  اقتصـادی  بـه  بسـته 
نمی تـوان  هرگـز  کـه  دارد  وجـود  بخش هایـی 
بخش هایـی  در  کـه  چـرا  سـپرد  بـازار  بـه  را  آن 
کـه  زمانـی  و  ایـم  مواجـه  طبیعـی  انحصـار  بـا 
چنیـن مسـئله ای را پیـش رو داریـم، سـازوکار 
بـازار عمـل نمی کنـد و اصطالحـا شکسـت بـازار 

می افتـد. اتفـاق 
داد:  ادامـه  جمهـوری  رئیـس  عالـی  مشـاور 
طـی  را  خـود  مسـیر  بایـد  ایـران  اقتصـاد 
بـرای  محدودیت هـا  بـه  توجـه  بـا  امـا  می کـرد 
آن  سـازی  خصوصـی  و  اقتصـاد  مردمی کـردن 
مسـکوت  اساسـی  قانـون   44 اصـل  دلیـل  بـه 
کـه اصـل 44 بخـش مهمـی از  مانـده بـود. چـرا 
گر قصد داشـتیم  کرده بود و ا اقتصاد را دولتی 
کنیـم بایـد قانـون اساسـی  ایـن مسـئله را حـل 
اصـالح می شـد یـا تفصیـر موثقـی از ایـن اصـل 
کـه در نهایت  قانـون اساسـی به دسـت می آمد 
کلی اصل 44 توسـط  بـه عنـوان سیاسـت های 
تصویـب  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
شـد و بـه خدمـت مقـام معظـم رهبـری رسـید 
بـه  مجلـس  در  و  گـردد  ابـالغ  نهایـت  در  تـا 
 44 اصـل  کلـی  سیاسـت های  قانـون  عنـوان 
مسـیری  در  را  ایـران  اقتصـاد  و  شـود  تبدیـل 
کـه نقـش محـدودی را بـرای دولـت  قـرار دهـد 

بزنـد. رقـم  اقتصـادی  زیرسـاخت های  در 
جمهـوری  ریاسـت  دوره  بـه  همچنیـن  تـرکان 
کـرد و افـزود: در  محمـود احمـدی نـژاد اشـاره 
مسـیر  در  ایـران  اقتصـاد  نـژاد  احمـدی  دوره 
که به قول برخی دوسـتان  گرفـت  دیگـری قـرار 
که  بهتریـن نـام برای آن اقتصاد چاوزی اسـت 
سـهام  مهـر،  مسـکن  نقـدی،  یارانـه  بـر  متکـی 
گی هـای  کـه همـه اینهـا ویژ عدالـت و غیـره بـود 

کشـور در این  اقتصـاد چـاوزی اسـت. بنابرایـن 
تجربـه  را  متفاوتـی  کامـال  شـرایط  زمانـی  دوره 
کـرد و اقتصـاد ایـران در ایـن دوره بـا سـایر ادوار 

متفـاوت بـود.
جمهـوری  ریاسـت  مـورد  در  همچنیـن  وی 
مجـددا  دوره  ایـن  در  کـرد:  عنـوان  روحانـی 
در  و  بازگشـت  عقالنیـت  مسـیر  بـه  کشـور 
ریاسـت  دوره  در  کـه  گرفـت  قـرار  مسـیری 
)ره(  هاشـمی  رفسـنجانی  آیـت اهلل   جمهـوری 
ادوار  تمامی ایـن  در  خاتمـی  بـود.  دوره  و 
نقش هـای  )ره(  هاشـمی  رفسـنجانی  آیـت اهلل  
که قطعا  کردند  اثرگـذار خـود را بـرای نظـام ایفـا 
نمی توانیـم  و  نیسـت  پوشـیده  هیچکـس  بـر 
کنیـم. پیـدا  ایشـان  همچـون  را  شـخصیتی 

توسعه اقتصادی 
از نگاه هاشمی

کبـر  ا دولتمـداری  آغـاز  معتقدنـد  بسـیاری 
اسـالمی  جمهـوری  در   هاشـمی  رفسـنجانی 
 منجر  به  تغییر سـبک و سـیاق و حتی رویکرد 

شـد. اقتصـادی  توسـعه  بـه 
از نظـر پژوهشـگران، بـا شـروع نخسـتین دوره 
در  »آیت اهلل هاشمی رفسـنجانی«  سـکانداری 
اقتصـاد  حـوزه  بـر  کـم  حا نـگاه  اجرایـی  بدنـه 
کشـور دگرگـون و بـر سـه پایـه جدیـد اسـتوار  در 
بـا  سـازندگی  دوران  رئیس جمهـوری  شـد. 
آزاد«،  »اقتصـاد  اقتصـادی،  توسـعه  هـدف 
»کاهـش مداخلـه دولـت در اقتصـاد« و »تعامل 
در  را  اقتصـادی«  توسـعه  نفـع  بـه  بین المللـی 

در  اقتصـاد«  »دنیـای  داد.  قـرار  کار  دسـتور 
گـزارش بـه بررسـی ابعـاد مختلـف توسـعه  ایـن 
کاوی نقـاط ضعـف  سیاسـی از نگاه هاشـمی و وا
و قـوت ایـن نـگاه بـه اقتصـاد پرداختـه اسـت.

و  اقتصـاد  حـوزه  صاحب نظـران  از  بسـیاری 
خاطـر  بـه  را  سیاست، هاشمی رفسـنجانی 
سیاسـی  مسـائل  بـه  کـه  خاصـی  نـگاه  نـوع 
و  تاثیرگـذار  فـردی  داشـت  اقتصـادی  و 
دانسـته اند.  کشـور  تاریـخ  در  منحصربه فـرد 
رابطـه  در  منتشرشـده  پژوهش هـای  بررسـی 
می دهـد  دولت هاشمی نشـان  عملکـرد  بـا 
جمهـور  رئیـس  اقتصـادی  برنامه هـای 
اسـتوار  محـور  سـه  پایـه  بـر  سـازندگی  دوران 
بوده اسـت: »حرکـت بـه سـمت اقتصـاد آزاد«، 
 »کاهـش دخالـت دولت در اقتصـاد« و »تعامل 
اقتصـادی«.  توسـعه  هـدف  بـا  المللـی  بیـن 
یـار  درگذشـت  بهانـه  بـه  اقتصـاد«  »دنیـای 
بـه  گـزارش  ایـن  در  رهبـری،  و  امـام  دیریـن 
بررسـی توسـعه اقتصـادی در  اندیشه هاشـمی، 
مختصـات برنامـه اقتصادی دوران سـازندگی و 
نقـاط ضعـف نسـخه  و  مهم تریـن دسـتاوردها 
ریاسـت  دوران  در  شـده  اسـتفاده  اقتصـادی 
جمهوری هاشمی رفسـنجانی پرداختـه اسـت.

نقطه عطفی به نام دوران سازندگی
رحلـت  تحمیلـی،  جنـگ  یافتـن  پایـان  بـا 
قانونـی  در  تغییـرات  اعمـال  خمینـی،  امـام 
اساسـی، معرفـی رهبـر جدید و فروپاشـی نظام 
شـوروی، تغییـرات عمیقـی در نظـام سیاسـی، 
آمـد.  به وجـود  کشـور  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
برآینـد  مهم تریـن  سیاسـت  حـوزه  خبـرگان 
رانده شـدن  حاشـیه  بـه  را  تغییـرات  ایـن 
نـگاه  پیدایـش  و  ماجراجویانـه  و  سـنتی  نـگاه 
که بر اقتصاد آزاد و توسـعه  جدیـدی می داننـد 
کارآمـدن  کـرده بـود. بـا روی  اقتصـادی تمرکـز 
از  او  موافقـان  کـه  کبر هاشمی رفسـنجانی«  »ا
وی بـا القابـی نظیـر »امیرکبیـر زمان« و »سـردار 
سـازندگی« یـاد می کردنـد، به عقیـده محققان 
گفتمـان  از  نوعـی  سیاسـی،  تاریـخ  حـوزه 
گرفت  کشـور شـکل  تجددخواهانه و مدرن در 
گفتمـان دهـه اول انقـالب اسـالمی و  کـه چـه بـا 
کـه بـه نوعـی بـا  گفتمـان نظـام پهلـوی  چـه بـا 
وابسـتگی عجیـن شـده بـود، تفـاوت داشـت. 
مسـائل  حـول  جدیـد  نـگاه  ایـن  تمرکـز  نقطـه 
گرفتـه بود. هاشمی رفسـنجانی  اقتصـادی قرار 
در ایـن نـگاه جدید،»سـازندگی« و »تعدیل« را 

منتشــر	 پژوهش	هــای	 بررســی	 	
عملکــرد	 بــا	 رابطــه	 در	 شــده	
دولــت		هاشــمی		نشــان	می	دهــد	
رئیــس	 اقتصــادی	 برنامه	هــای	
جمهــور	دوران	ســازندگی	بــر	پایه	
بوده	اســت:	 اســتوار	 محــور	 ســه	
»حرکت	به	ســمت	اقتصــاد	آزاد«،	
در	 دولــت	 دخالــت	 »کاهــش	
 اقتصــاد«		و	»تعامــل	بیــن	المللی

	با	هدف	توسعه	اقتصادی«
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به عنـوان دو محـور اساسـی تصمیمـات دولـت 
کنـار سیاسـت های  کـرد. در  سـازندگی ترسـیم 
از  حمایـت  سیاسـت های  اقتصـادی،  تعدیـل 
اقشـار آسـیب پذیر نیـز به عنـوان مکمـل برنامـه 
کابینه رفسـنجانی  اقتصادی دوران تثبیت در 
برنامه هـای  ایـن  رسـید.  تصویـب  بـه 
تغییـر  از  ناشـی  بـار  تـا  بـود  تـالش  در  حمایتـی 
سیاست های اقتصادی را از روی دوش اقشار 
کـه بیانگـر نـگاه  آسـیب پذیر بـردارد، سیاسـتی 
کابینـه دوران سـازندگی بـر لـزوم آسـیب زدایی 
اسـت.  اقتصـادی  توسـعه  برنامه هـای  از 
تعدیـل  و  »تثبیـت  پایـدار«،  توسـعه  و  »رشـد 
اقتصـادی  »سیاسـت های  اقتصـادی«، 
دولـت«،  حجـم  »کاهـش  برنامـه«،  بـر  اسـتوار 
کـردن  »رقابتـی  اقتصـادی«،  »آزاد سـازی 
نرخـی  »تـک  صـادرات«،  »ترویـج  اقتصـاد«، 
تکنولـوژی«  و  سـرمایه  »جـذب  و  ارز«  کـردن 
مولفه هـای  مهم تریـن  دیگـر  کشـورهای  از 
کشـور  ایـن نـگاه جدیـد بـر الزامـات اقتصـادی 
دولت هاشـمی در  نـگاه  همیـن  پیـرو  بـود. 
پـس  و  اقتصـادی«  »تعدیـل  سیاسـت  ابتـدا 
در  را  اقتصـادی«  »تثبیـت  سیاسـت  آن  از 
کار خـود قـرار داد. در نخسـتین دوره  دسـتور 
و  جمهـوری  هاشـمی  رفسـنجانی  ریاسـت  
جنـگ  پایـان  از  پـس  سـال  یـک  گذشـت  بـا 
را  توسـعه  برنامـه  نخسـتین  دولـت  تحمیلـی، 
بـا انتخـاب اسـتراتژی »آزادسـازی اقتصـادی« 
کـه  برنامـه  ایـن  کـرد.  آغـاز  »بازسـازی«  و 

دوران  انقباضـی  سیاسـت های  دنبـال  بـه 
سـعی  بـود،  شـده  ترسـیم  تحمیلـی  جنـگ 
اجـرای  و  اقتصـاد  وضعیـت  عادی سـازی  در 
انقباضـی داشـت.  آزادسـازی و  سیاسـت های 
از ایـن رو می تـوان نخسـتین برنامـه توسـعه در 
سـال های پس از پیروزی انقالب اسـالمی را در 
دانسـت.  »تعدیـل«  سیاسـت های  چارچـوب 
در  اصـالح  مصـرف،  الگـوی  اصـالح  و  تعییـن 
ایجـاد  کشـور،  قضایـی  و  اجرایـی  سـاختار 
تولیـدات  بـر  کیـد  تا بـا  پایـدار  اقتصـادی  رشـد 
جملـه  از  تـورم  مهـار  و  کشـاورزی  بخـش 
نخسـتین  اقتصـادی  بندهـای  مهم تریـن 
اسـالمی ایران  جمهـوری  توسـعه  برنامـه 
زمینـه  در  برنامـه  ایـن  کلـی  سیاسـت  بـود. 
کاهش انـدازه  دولـت،  مالـی  وضـع  و  بودجـه 
بـرای  زمینـه  و  فضـا  ایجـاد  و  دولتـی  بخـش 
مهم تریـن  بـود.  بخش خصوصـی  عرض انـدام 
ایـن  کابینه هاشـمی در  نخسـتین  برنامه هـای 
دولـت«،  هزینه هـای  »کاهـش  شـامل  زمینـه 
و  دولتـی  خدمـات  پوشـش  سـطح  »کاهـش 
انتقـال فعالیـت بـه بخش خصوصـی«، »تغییـر 
اساسـی«،  کاالهـای  سـهمیه بندی  سیسـتم 
کاال و تغییـر سیاسـت  » تعادلـی شـدن قیمـت 
بـه  خارجـی  تجـارت  »سـپردن  و  خ گـذاری«  نر

بـود. بخش خصوصـی« 
اقتصـادی  اسـتراتژی های  گفـت  می تـوان 
بسـیاری  دوم هاشـمی  شـباهت  دولـت 
دوران  نخسـت  کابینـه  برنامه هـای  بـا 

تمایـز  وجـه  مهم تریـن  داشـت.  سـازندگی 
دوم  برنامـه  بیشـتر  کیـد  تا برنامـه،  دو  ایـن 
ریاسـت جمهوری  دوم  )دوران  توسـعه 
برنامـه  بـود.  اقتصـادی  ثبـات  رفسـنجانی(به 
دولـت  دومیـن  در  اسـتفاده  مـورد  اقتصـادی 
چهـار  در  می تـوان  را  کبرهاشمی رفسـنجانی  ا
کـرد: 1-برقـراری نظـام ارز شـناور  محـور بررسـی 
و  خارجـی  تجـارت  تسـهیل  شـده،  مدیریـت 
تجـارت  بخـش  در  گمرکـی  تعرفه هـای  تعییـن 
خ سـود بانکـی،  کـردن نـر خارجـی 2-منطقـی 
سـرمایه گذاری،  و  مشـارکت  اوراق  انتشـار 
و  تخصصـی  بانک هـای  اعتبـارات  توسـعه 
 -3 پولـی  بخـش  در  ملـی  پـول  ارزش  حفـظ 
تنظیـم قوانیـن جدیـد مالیاتـی بـرای افزایـش 
درآمـد مالیاتـی دولـت، ایجـاد تعـادل منطقـی 
ج دولـت و هدفمنـدی یارانه ها  در دخـل و خـر
قیمت گـذاری  سیاسـت   -4 مالـی  بخـش  در 
کاهـش هزینه تولید در بحث  کاال و خدمـات و 

. ی ر ا قیمت گـذ

نقش آفرینی به جای انزوا
مهم تریـن  از  یکـی  کارشناسـان  عقیـده  بـه 
و  سیاسـت گذاری  جریـان  در  کـه  موضوعاتـی 
برنامه ریـزی توسـعه اقتصـادی وجـود داشـته 
فرصت هـای  از  اسـتفاده  چگونگـی  اسـت، 
اقتصـادی عرصـه بین الملـل، از جملـه تجـارت 
فرآینـد  پیشـبرد  بـرای  سـرمایه گذاری،  و 
توسـعه بـوده اسـت. بـه عقیـده صاحب نظـران 
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اقتصـادی،  بازسـازی  بـر  تمرکـز  سیاسـی، 
بـه سـوی  را  سیاسـت خارجـی دولت هاشـمی 
میانـه روی سـوق داد. رئیس جمهـوری دوران 
سـازندگی عقیـده داشـت بــه واسـطه اهمیـت 
و وابسـتگی متقابـل، بایـد بـه سـوی سیسـتم 
دوران  در  خـود  رفت. هاشـمی که  بین المللـی 
و  ژاپـن  نظیـر  بسـیاری  کشـورهای  از  جوانـی، 
نگـرش  تغییـر  نوعـی  بـود،  کـرده  دیـدار  آمریـکا 
کـرد،  ایجـاد  کـم،  حا سیاسـت خارجی  در 
ایـران  خارجـه  سیاسـت  کـه  ترتیـب  ایـن  بـه 
توسـعه  راسـتای  در  عمل گرایـی  بـه  انـزوا  از 
خصمانـه  اقدامـات  کـرد.  تغییـر  اقتصـادی 
از سلسـله  دولت هـای غربـی چـه در حمایـت 
از  پیـش  دوران  در  پهلـوی  شـده  سـرنگون 
انقـالب و چـه در حمایـت از رژیـم بعثـی عـراق 
نوعـی  تحمیلـی  جنـگ  دوران  در  تجـاوز  در 
روابـط  هرگونـه  برقـراری  بـه  نسـبت  بدبینـی 
رئیـس  بـود.  کـرده  ایجـاد  کشـورها  ایـن  بـا 
کــه  بـود  بـاور  ایـن  بـر  ایـران  وقـت  جمهـوری 
کشـور مسـتلزم »تنش زدایی و  تــرمیم اقتصــاد 
 توسـعه مناسـبات دیپلماتیـک مسـالمت آمیـز
 بـا جهـان«، »تسـهیل در دسترسـی ایـران بـه 
خصـوص  بـه  جهانـی  نویـن  تکنولوژی هـای 
فعاالنـه  »تعامـل  و  گاز«  و  نفـت  حـوزه  در 
اسـت.  جهانـی«  اقتصـادی  شـبکه  در  ایـران 
رئیس جمهـوری دولـت سـازندگی معتقـد بـود 
کیـد بـر  جمهـوری اسـالمی ایران بایـد ضمـن تا
بهبـود  بـرای  اسـالمی خود،  و  انقالبـی  هویـت 
تصویـر جمهوری اسـالمی در فضـای اقتصادی 
رو  ایـن  از  کنـد.  تـالش  بین المللـی  و سیاسـی 
دولت هاشمی رفسـنجانی در تعامـل بـا جهـان 
بـا  اسـالمی خود  هویـت  حفـظ  ضمـن  ج،  خـار
بـا  لبنـان،  حـزب اهلل  از  دفـاع  نظیـر  اقداماتـی 
افراط گرایانـه  اندیشـه های  از   فاصله گرفتـن 
و  غربـی  کشـورهای  بـا  را  خـود  روابـط 
چارچوبـی  در  منطقـه  عربـی  کشـورهای 
هشـت  دوره  در  کـرد.  تقویـت  مسـالمت آمیز 
گام هایـی در  سـاله ریاست جمهوری هاشـمی، 
گذر از »جانشـینی واردات« به »توسـعه  جهت 
صـادرات« برداشـته شـد. »گرایـش بـه توسـعه 
تولیـدات و صـادرات غیرنفتـی« چـه در برنامـه 
اول توسـعه و چـه در برنامـه دوم توسـعه مـورد 
است. هاشمی رفسـنجانی  گرفتـه  قـرار  توجـه 
ح هـای  طر از  کـه  بـود  کسـانی  اولیـن  جـزو 
فاینانـس در جمهـوری اسـالمی ایران حمایـت 
تـالش  عمـل  در  سـازندگی  دوران  در  کـرد. 

خودکفایـی  بنیان هـای  تحکیـم  کنـار  در  شـد 
طریـق  از  کشـور،  اقتصـادی  اسـتقالل  و 
تشـویق  و  کشـاورزی  و  صنعـت  از  حمایـت 
خارجـی  ظرفیت هـای  از  غیرنفتـی،  صـادرات 
خارجـی  سـرمایه گذاری  امـر  در  خصـوص  بـه 

شـود. بهره بـرداری 
نگاه هاشـمی به  کارشناسـان،  عقیـده  بـه 
مسـائل اقتصادی در عین داشـتن نقاط قوت 
فـراوان در دو سـطح قابـل نقـد اسـت. هرچنـد 
سـازندگی  دوران  در  کشـور  جمهـور  رئیـس 
رسـمیت  بـه  را  رقابـت  خـرد  اقتصـاد  حـوزه  در 
میـل  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  امـا  می شـناخت، 
بـه شـتاب دهی پیشـرفت مانـع از ورود برخـی 
بـه ضروریـات برنامـه  کالن  الزامـات اقتصـاد  از 
بـرای  اسـت.  نگاه هاشمی شـده  از  اقتصـادی 
مثـال مسـعود روغنـی زنجانی، رئیس سـازمان 
برنامـه و بودجـه در دولت هاشـمی اعتقاد دارد 
»ایشـان بـه واسـطه تجربـه فعالیـت اقتصـادی 
بـه خوبـی بـا مباحث اقتصاد خرد آشـنا بودند، 
کالن بـا مفاهیمی چـون  امـا در حـوزه اقتصـاد 
برقـرار  ویـژه ای  ارتبـاط  آن  تبعـات  و  نقدینگـی 
صفحـه  در  بیشـتر  )جزئیـات  نمی کردنـد.« 
کاسـتی ، سـبک  کنـار ایـن  اقتصاددانـان(. در 
کـه مـد نظـر ایـن رئیس  زندگـی مدیـران دولتـی 
کشـور بـوده اسـت نیـز قابـل نقـد  جمهـور فقیـد 
و  حرکـت  انتقادهـا  ایـن  کنـار  در  امـا  اسـت. 
بازسـازی  که هاشـمی برای  خدماتـی  و  تـالش 
اقتصـادی داشـته اسـت غیـر قابـل انکار اسـت.

دوران سازندگی از دریچه آمار

تقویـت  دولت هاشـمی ضمن  سیاسـت های 
بین المللـی،  مـراودات  در  ایـران  نقـش 
کشـور به  دسـتاوردهای اقتصادی مهمی برای 
همـراه داشـت. بررسـی آمارهـا نشـان می دهـد 
که طی 8 سـال سکانداری هاشمی رفسـنجانی 
کشـور، عمـده شـاخص های  در قـوای اجرایـی 
تجربـه  را  بهبـودی  بـه  رو  وضعیـت  اقتصـادی 
کشـور  کرده انـد. رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی 
منفـی  بـه  تحمیلـی  جنـگ  دوران  در  کـه 
جهـت  تغییـر  بـا  رسـیده بود،  درصـد   5  /5
چشـمگیر بـه بیـش از 6 درصـد افزایـش یافـت. 
انسـانی  توسـعه  گـزارش  اولیـن  مبنـای  بـر 
 1378 سـال  در  کـه  اسـالمی ایران  جمهـوری 
انتشـار  بـه  برنامـه و بودجـه  از سـوی سـازمان 
دوران  طـی  ایرانـی  هـر  سـرانه  درآمـد  رسـید، 
حـدود  سـالیانه  متوسـط  به طـور  سـازندگی 
مبنـای  بـر  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   5
دوران  طـی  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  بـرآورد 
ریاست جمهوری هاشـمی میزان ارزش افـزوده 
 5 معـادل  سـاالنه  نفـت  و  کشـاورزی  بخـش 
دیگـر  سـوی  از  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد 
افـزوده بخش هـای صنعـت و خدمـات  ارزش 
نیـز طـی دوران سـازندگی نیـز به ترتیـب معادل 
افزایـش  سـال  هـر  ازای  بـه  6درصـد   /5 و   2
 50 بودجـه  کسـری  دوران  ایـن  در  یافـت. 
بودجـه  تـوازن  بـه   1367 سـال  در  درصـدی 
بـه  دولـت  هزینه هـای  ترکیـب  و  شـد  تبدیـل 
سـمت هزینه هـای عمرانـی تغییـر جهـت داد. 
دوران  ایـن  در  خارجـه  تجـارت  منفـی  تـراز 
تغییـر جهـت داد و از حجـم سـنگین بدهی هـا 
سـال   8 طـی  شـد.  کاسـته  دولـت  تعهـدات  و 
کاهـش  بـا  کشـور  در  بیـکاری  خ  نـر شـده  یـاد 
حـدود 5 واحـد درصـدی بـه حـدود 9 درصـد 
دسـتاوردهای  ایـن  هرچنـد  یافـت.  کاهـش 
کارشناسـان  اقتصـادی مـورد توجه بسـیاری از 
عملکـرد  امـا  گرفـت  قـرار  کشـور  اقتصـادی 
دولت هاشمی رفسـنجانی  دو  اقتصـادی 
گرفـت.  قـرار  انتقـاد  مـورد  نیـز  زوایـا  برخـی  از 
خ تـورم و افزایـش شـکاف طبقاتـی  افزایـش نـر
کـه در انتقاد  کشـور از جملـه مـواردی اسـت  در 
سـابق  رئیس جمهـوری  اقتصـادی  عملکـرد  از 
ح  کارشناسـانه مطـر کشـور در محافـل  و فقیـد 

شده اسـت.
منبع: دنیای اقتصاد

	نگاه	هاشمی	به	مســائل	اقتصادی	در	
عین	داشــتن	نقاط	قوت	فــراوان	در	دو	
ســطح	قابل	نقد	است.	هرچند	رئیس	
کشــور	در	دوران	ســازندگی	در	 جمهور	
حوزه	اقتصاد	خرد	رقابت	را	به	رسمیت	
می	شــناخت،	امــا	بــه	نظر	می	رســد	که	
میل	به	شــتاب	دهی	پیشرفت	مانع	از	
کالن	 ورود	برخــی	از	الزامــات	اقتصــاد	
از	 اقتصــادی	 برنامــه	 ضروریــات	 بــه	

نگاه	هاشمی	شده	است
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سـندیکا  همـکاری  تفاهمنامـه  اسـاس  بـر 
در  و  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  بـا 
راسـتای بسترسـازی فرهنـگ ایمنـی، آمـوزش 
و آشـنایی شـرکت های فعـال در حـوزه صنعـت 
احـداث، دبیرخانـه آمـوزش ایمنی سـندیکای 
گردهمایـی  اولیـن  سـاختمانی  شـرکت های 
شـرکت های  ایمنـی  مسـئوالن  و  مدیـران 
چهارشـنبه  روز  در  را  احـداث  صنعـت  حـوزه 
سـندیکای  محـل  در   1395 دی مـاه   15
همـکاری  بـا  ایـران  سـاختمانی  شـرکت های 
کار و مرکـز تحقیقـات و تعلیمـات  کل  بازرسـی 
کرد.  کار و رفـاه اجتماعـی برگزار  وزارت تعـاون، 
آشـنایی  شـامل  گردهمایـی  ایـن  محورهـای 
ایمنـی  صالحیـت  گواهـی  دریافـت  فرآینـد  بـا 
برنامه هـا  خدمـات،  بـا  آشـنایی  شـرکت ها، 
ایمنـی  آمـوزش  دبیرخانـه  سیاسـت های  و 
ح مشـکالت  سـندیکا و دریافـت نظـرات و طـر
مربوطـه  مقـررات  ایمنـی،  حـوزه  در  شـرکت ها 
ایـن  در  آمـده  بوجـود  مشـکالت  ایمنـی،  بـه 

بـود. شـرکت ها  فعالیـت  بـرای  خصـوص 

گردهمایـی مهنـدس محمـد  در ابتـدای ایـن 
عنـوان  سـندیکا  دبیـر  مقـام  قائـم  زاده  غنـی 
روابـط  معاونـت  بیـن  تفاهم نامـه ای  کـرد: 
کارهـای  سـپردن  راسـتای  در  سـندیکا  و  کار 
ایـن  بـه  احـداث  صنعـت  و  خصوصـی  بخـش 
بسـته  کار  روابـط  معاونـت  تدبیـر  بـا  بخـش 
کـرده ایـم در ایـن مـورد  شـده اسـت و مـا سـعی 
کار نکنیـم و سـایر تشـکل ها را بـرای  انفـرادی 
بـه  کنیـم و جـواب مناسـبی  کار تجمیـع  ایـن 
بخـش  بـه  امـور  سـپردن  و  کار  وزارت  اعتمـاد 
بازآفریـن  امـر  ایـن  بـا  تـا  بدهیـم  خصوصـی 
بـا  مـا  باشـیم.  مشـابه  کارهـای  بـرای  الگویـی 
هـم  آنهـا  و  کردیـم  صحبـت  تشـکل ها  سـایر 
بـرای  همایـش  اولیـن  هسـتند.  همـراه  مـا  بـا 
و  مدیـران شـرکت ها در مهرمـاه تشـکیل شـد 
کالسـهای آموزشـی مسـتمری  در حـال حاضـر 
مسـئوالن  مدیـران،  مختلـف  سـطوح  در 
کارکنـان در سـندیکا برگـزار می شـود.  ایمنـی و 
ابعـاد  داریـم  نظـر  در  حاضـر  گردهمایـی  در 
توسـط  را  ایمنـی  صالحیت هـای  و  آموزش هـا 

کنیـم.    کاوی  وا طـرف  دو  کارشناسـان 

گردهمایـی پانلـی با حضور آقای  در ادامـه ایـن 
کل  مهنـدس عـدل محمـدی از اداره بازرسـی 
آموزش هـای  مسـئول  نیکوئـی  علـی  دکتـر  کار، 
سـاتیه  مهنـدس  خانـم  و  سـندیکا  ایمنـی 
کارشـناس حـوزه ایمنـی  حسـین پـور مشـاور و 
دبیرخانه آموزش ایمنی سـندیکا تشکیل شد.

در ایـن پانـل دکتـر نیکوئی با اشـاره به موافقت 
کار وزارت  که بین سـندیکا و معاونت  نامه ای 
کـرد:  کار و رفـاه اجتماعـی بسـته شـده، عنـوان 
این توافق نامه به مرحله اجرا رسید و آموزش 
کارگـران، مسـئوالن ایمنی و مدیران شـرکت ها 
کـه  بـه ایـن نتیجـه رسـید  آغـاز شـد. سـندیکا 
بـرای موفقیـت در اجرایـی شـدن مفـاد تفاهـم 
نامـه بایـد با شـرکت ها رابطه تنگاتنگی داشـته 
باشـد، البتـه ایـن تفاهـم نامـه صرفـا مربوط به 
تهـران نیسـت و در سـطح ملـی، اسـتان های 
کشـور و صنعـت احـداث را پوشـش می دهـد. 
شـما حاضران عزیز سـفرای حسـن نیت ایجاد 
ایـن رابطـه هسـتید. سـندیکا بـدون حمایـت 
گسـتره خـود نخواهـد رسـید.  شـما بـه اهـداف 
در آخریـن همایـش نیـز جناب آقـای هفده تن 

الزامات قانون کار و آئین نامه ها باید توسط 

مسئوالن کارگاه ها مورد توجه قرار گیرد 
در اولین گردهمایی سراسری مسئولین ایمنی شرکت های صنعت احداث مطرح شد:

• عدل محمدی: در آئین نامه آموزش مراجع ذی صالح
 برای آموزش ایمنی مشخص شده است.
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آمـوزش  بحـث  در  کـرد  عنـوان  زمینـه  ایـن  در 
معاونـت  احـداث،  صنعـت  فعـاالن  بـه  ایمنـی 
کار روی سـندیکا حسـاب ویـژه ای بـاز  روابـط 

کرده اسـت.  
در  مـا  دوسـتان  کـرد:  تصریـح  نیکوئـی  دکتـر 
محتـوای  دربـاره  متنوعـی  سـواالت  شـرکت ها 
توافـق  نامـه  تفاهـم  ایـن  دارنـد.  نامـه  تفاهـم 
و سـندیکا  کار  وزارت  بیـن معاونـت  همـکاری 
پیـاده  مبحـث  دو  بـه  و  اسـت  مـاده   11 طـی 
فرهنـگ  ترویـج  و  آمـوزش  و  نظـارت  و  سـازی 
ترویـج  و  آمـوزش  می شـود.  تقسـیم  ایمنـی 
آغـاز شـده اسـت. دربـاره  اسـتانها  و  تهـران  در 
پیـاده سـازی و نظـارت آقـای عـدل محمـدی 

داد.  خواهنـد  ارائـه  را  الزم  توضیحـات 
کـرد: در مـاده 1 تفاهمنامـه،  وی خاطرنشـان 
کار حمایت قانونی از سـندیکا   معاونـت روابـط 
بـرای  قابلیـت  و  ظرفیـت  توسـعه  سـندیکا  و 
عهـده  بـر  را  ایمنـی  فرهنـگ  ترویـج  و  آمـوزش 
دارد. در مـاده 2 تفاهـم نامـه، معاونـت روابـط 
تنظیـم  و  مربیـان  ویـژه  تخصصـی  آمـوزش  کار 
شـیوه نامـه بـرای افـراد واجـد شـرایط و نظارت 
دوره   پایـان  نامـه  گواهـی  صـدور  و  آمـوزش  بـر 
سـندیکا  و  دارد  عهـده  بـر  را  سـندیکا  توسـط 
معرفـی 1000 نفـر از افـراد واجـد شـرایط بـه مرکـز 
تحقیقـات بـرای دیدن دوره آموزشـی و تبدیل 
در  دارد.  عهـده  بـر  را  ایمنـی  مربـی  بـه  شـدن 
کار  روابـط  معاونـت  نامـه،  تفاهـم   3 مـاده 
گواهـی نامـه  هماهنگـی و مشـارکت در صـدور 

و سـندیکا برگـزاری دوره های آموزشـی منطبق 
بـا شـیوه نامه هـای ابالغـی معاونـت را بـر عهده 
کار  روابـط  معاونـت  نیـز   4 مـاده  در  دارنـد. 
مسـئول تهیه چک لیسـت ایمنی توسـط اداره 
توزیـع  سـندیکا  وظیفـه  و  اسـت  بازرسـی  کل 
شـرایط  سـازی  زمینـه  بـرای  اعضـا  بیـن  آن 
شناسـایی و ارزیابی ریسـک اسـت. شناسـایی 
خطـر بحـث مهمی اسـت و بـرای هـر 40 سـاعت 
مدیریـت  آمـوزش  سـاعت   16 حـدود   آمـوزش 

اسـت. الزم  ریسـک 
پرونـده  بررسـی   5 مـاده  در  افـزود:  وی 
کمیتـه صالحیـت بـر عهـده  متقاضیـن توسـط 

تشـکیل  سـندیکا  وظیفـه  و  کار  روابـط  اداره 
ایمنـی  صالحیـت  اخـذ  متقاضیـان  پرونـده 
بازرسـی  اداره  همـکاری  بـا  پیمانـکاران 
کـه  اسـت. مـاده 6 ایـن تفاهـم نامـه مشـترک 
متوجـه سـندیکا اسـت، فراهـم نمـودن زمینـه 
اسـتفاده از تجهیـزات حفاظتـی، دسترسـی بـه 
تجهیـزات  از  اسـتفاده  بـه  الـزام  اسـتانداردها، 
بـر  نظـارت  و  و...  ایمنـی  فـردی  حفاظـت 
گواهـی نامـه سـالمت فنـی و اپراتورهـای  اخـذ 
را  کارگاهـی  ماشـین آالت  بـرای  ذی صـالح 
در  اسـت.  شـده  گذاشـته  سـندیکا  عهـده  بـر 
الزم  جزئیـات  کردیـم،  پیشـنهاد  بـاره  ایـن 
سـتاد  در  شـرکت ها  بـر  سـندیکا  نظـارت  بـرای 
شـود.  بررسـی  تحقیقـات  مرکـز  در  راهبـردی 
فراهـم   7 مـاده  در  داد:  ادامـه  نیکوئـی  دکتـر 
کارگیـری مجـری  کار الزم بـرای بـه  کـردن سـاز و 
در  صالحیـت  صاحـب  پیمانـکار  و  ذی صـالح 
گذاشـته شده  کشـور به عهده سـندیکا  سراسـر 
کـردن وسـایل الزم  اسـت. در مـاده 8 فراهـم 
گرفتـن مشـاوران حفاظـت فنـی و  کار  بـرای بـه 
خدمـات ایمنـی نیز برعهده سـندیکا اسـت. در 
کارگاه هـای  مـاده 9 اسـتقرار مسـئول ایمنـی در 
بـر  آن  بـر  نظـارت  و  الزامی شـده  سـاختمانی 
کـه بحثـی   10 مـاده  عهـده سـندیکا اسـت. در 
فرهنـگ  زمینـه  در  همـکاری  اسـت  آموزشـی 
ایمنـی در  ارتقـای سـطح  سـازی عمومی بـرای 
کارگاه های سـاختمانی و تبدیل آن به مطالبه 
طرفیـن  عهـده  بـر  کـه  اسـت  مهـم  اجتماعـی 

	تفاهم	نامه	ای	بین	معاونت	روابط	کار	
و	ســندیکا	در	راستای	سپردن	کارهای	
بخش	خصوصــی	و	صنعت	احداث	به	
کار	 ایــن	بخش	با	تدبیر	معاونت	روابط	
کرده	ایم	 بسته	شده	اســت	و	ما	سعی	
کار	نکنیم	و	سایر	 در	این	مورد	انفرادی	
تشــکل	ها	را	برای	این	کار	تجمیع	کنیم	
کار	 و	جواب	مناســبی	به	اعتماد	وزارت	
و	ســپردن	امــور	بــه	بخــش	خصوصــی	
بدهیــم	تا	بــا	این	امــر	بازآفرین	الگویی	

برای	کارهای	مشابه	باشیم.
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مسـئولیت   11 مـاده  در  اسـت.  شـده  گذاشـته 
راهبـردی  سـتاد  تشـکیل  سـندیکا  و  معاونـت 
ذکـر  مـوارد  کـردن  اجرایـی  و  راهبـردی  بـرای 

اسـت. شـده 
کرد با توضیحاتی  وی در پایـان ابـراز امیدواری 
کلـی نسـبت بـه توافق  کـه ارائـه داده شـد، دیـد 

گسـترش آن به دسـت آمده باشـد.  نامه و 
کل  مهنـدس عـدل محمـدی از اداره بازرسـی 
در  الزامـات  سـری  یـک  کـرد:  عنـوان  نیـز  کار 
کار  کار وجـود دارد. فصل چهارم قانون  قانـون 
با ماده 85 شـروع می شـود. در ماده 85 آمده 
و  انسـانی  نیـروی  صیانـت  »بـرای  کـه:  اسـت 
کشـور رعایت دسـتورالعمل هائی  منابـع مادی 
فنـی  حفاظـت  عالـی  شـورای  طریـق  از  کـه 
وزارت  و  فنـی(  حفاظـت  تامیـن  )جهـت 
آمـوزش پزشـکی )جهـت  بهداشـت، درمـان و 
تامیـن  و  حرفـه ای  بیماری هـای  از  جلوگیـری 
کار  تدویـن  کارگـر و محیـط   و   کار  بهداشـت 
کارفرمایـان،  کارگاه هـا،  کلیـه  بـرای  می شـود، 

الزامی اسـت«. کارآمـوزان  و  کارگـران 
نیـز  گفـت:  مـاده86   86 مـاده  دربـاره  وی 
را بیـان  سـاختار شـورای عالـی حفاظـت فنـی 
می کنـد. شـورای عالـی حفاظـت فنـی مسـئول 
تهیـه موازیـن و آئین نامه هـای حفاظـت فنـی 
اعضـاء ذیـل تشـکیل می گـردد: از  و  می باشـد 
کـه  کار و امـور اجتماعـی یـا معـاون او  1 - وزیـر 

رییـس شـورا خواهـد بـود
2 - معاون وزارت صنایع

3 - معاون وزارت صنایع سنگین
کشاورزی 4 - معاون وزارت 

5 - معاون وزارت نفت
6 - معاون وزارت معادن و فلزات
7 - معاون وزارت جهاد سازندگی

8 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست

در  دانشـگاه  باتجربـه  اسـتادان  از  نفـر  دو   -  9
فنـی رشـته های 

10 - دو نفر از مدیران صنایع
کارگران 11 - دو نفر از نمایندگان 

امـور  و  کار  کار وزارت  بازرسـی  کل  12 - مدیـر 
بـود. کـه دبیـر شـورا خواهـد  اجتماعـی 

کار و امـور  پیشـنهادات شـورا بـه تصویـب وزیـر 
لـزوم  صـورت  در  شـورا  و  رسـیده  اجتماعـی 
آئین نامه هـای  ح  طـر تهیـه  بـرای  می توانـد 
محیـط  در  کارگـران  فنـی  به حفاظـت  مربـوط 
شـورا،  بـه  مربـوط  وظایـف  سـایر  انجـام  و  کار 
کارشناسـان  از  مرکـب  تخصصـی  کمیته هـای 

دهـد. تشـکیل 
 12 فـردی  می بینیـم  نـدرت  بـه  افـزود:  وی 
آن  الزامـات  بـه  و  را مطالعـه  کار  قانـون  فصـل 
رعایـت  آئین نامه هـا  الزامـات  گـر  ا کنـد.  توجـه 
آسـیب  مختلـف  افـراد  بیفتـد  اتفاقـی  و  نشـود 
کار  قانـون  می کننـد  فکـر  اغلـب  می بیننـد. 

نمی داننـد  امـا  اسـت  کارگـر  از  حمایـت  بـرای 
کارگـر  بـه اسـتناد آئین نامه هـا در صـورت قصـور 

وارد  تجهیـزات  بـه  کارگـر  کـه  صدماتـی  و   
بـازرس  اوسـت.  عهـده  بـر  خسـارت  می کنـد، 
کار از آئین نامـه بـرای بررسـی حوادث اسـتفاده 
ایـن  بـه  او  اسـتناد  کـه  آنجایـی  از  و  می کنـد. 
کار و آئین نامه هـا اسـت، الزامات قانون  قانـون 
مسـئوالن  توسـط  بایـد  آئین نامه هـا  و  کار 
واقـع  در  گیـرد.  قـرار  توجـه  مـورد  کارگاه هـا 
بحـث شناسـایی خطـر و ارزیابـی ریسـک پایـه 
کارگاه هـا اسـت.  کارهـای پیمانـکاران در  تمـام 
ارزیابـی  خطـر،  شناسـایی  اسـاس  بـر  واقـع  در 
ریسـک شـده، بـا سـطح بنـدی حـوادث درباره 

می شـود.  اقـدام  آنهـا 
از  یکـی  کـرد:  تصریـح  محمـدی  مهنـدس 
صنایـع  در  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  بحث هـای 
مختلـف و مخصوصـا صنعـت سـاختمان امـور 
بحـث  و  می شـود  انجـام  پیمانکارهـا  توسـط 
پیمانکارهـا و نیروهـای تحـت امـر آنهـا مسـائل 
کـه  سـاختمانی  کارگاه هـای  در  دارد.  زیـادی 
ندیده انـد  کافـی  آمـوزش  آن  پیمانـکاران 
بیشـترین عامـل منجـر بـه فـوت سـقوط اسـت 
ایـن رو  از  بینـی اسـت.  امـری قابـل پیـش  کـه 
بـا  ارتفـاع  در  کار  ایمنـی  آموزشـی  دوره هـای 
کشـور در حـال اجـرا  کیفیـت خوبـی در سـطح 
اسـت. در حـوزه پیمانـکاری بایـد توجـه ویـژه   
ای بـه ایـن مسـائل شـود. بحـث توافـق نامـه 
دو  همـکاری  بـا  تـا  اسـت  توجهـات  ایـن  جـزو 
نهـاد قسـمتی از امـور بـه دسـت صاحبـان آنهـا 
سپرده شود. در این تفاهم نامه ظرفیت های 
آمـار  کاهـش  شـاهد  تـا  دارد  وجـود  زیـادی 
سـاختمان  صنعـت  در  کـه  باشـیم  حـوادث 
بایـد دقـت  امـا  از سـایر صنایـع بیشـتر اسـت. 
کـه  آموزش هایـی  کار،  اداره  نظـر  از  کـه  کنیـم 
توسـط مراجـع رسـمی دریافت می شـود معتبـر 
اسـت. در آئین نامـه آمـوزش مراجع ذی صالح 
اسـت.  شـده  مشـخص  ایمنـی  آمـوزش  بـرای 
ایـن  کوچـک  کارگاه هـای  در  افـزود:  وی 
اسـت  بـزرگ  کارگاه هـای  از  بیشـتر  حـوادث 
کمیتـه  بـزرگ  کارگاههـای  در  کـه  چـرا 
کارگاههـای  در  امـا  دارد  وجـود  حفاظـت 
بـرای  نـدارد.  وجـود  ایمنـی  مسـئول  کوچـک 
فنـی  حفاظـت  عالـی  شـورای  در  همیـن 
از جملـه  آئین نامه هـای خوبـی تدویـن شـده 
سـاعت   3 آن   طبـق  کـه  آمـوزش  آئین نامـه 
ایمنـی، 20  آمـوزش  اولیـه، 8 سـاعت  آمـوزش 

کــه	 کارگاه	هــای	ســاختمانی	 	در	
کافــی	 آمــوزش	 آن	 پیمانــکاران	
ندیده	اند	بیشترین	عامل	منجر	
کــه	امری	 به	فوت	ســقوط	اســت	

قابل	پیش	بینی	است.	

در	حوزه	پیمانــکاری	باید	توجه	
ویــژه			ای	به	این	مســائل	شــود.	
ایــن	 جــزو	 نامــه	 توافــق	 بحــث	
توجهات	است	تا	با	همکاری	دو	
نهــاد	قســمتی	از	امور	به	دســت	

صاحبان	آنها	سپرده	شود.
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آمـوزش  کارفرمـا،  40 سـاعت  آمـوزش  سـاعت 
ریسـک  ارزیابـی  سـاعت   16 و  ایمنـی  مسـئول 
دوره هـای  اسـت.  مربـوط  تکنیک هـای  و 
بعـد  ایمنـی  مسـئوالن  بـرای  نیـز   تخصصـی 
گرفتـه شـده اسـت. طبـق  از سـال اول در نظـر 
گیرنـده بایـد  کار و مقاطعـه  مـاده 13 مقاطعـه 
کنند.  کار را رعایت  تمـام شـرایط ایمنـی قانـون 
پیمانـکاری،  امـور  ایمنـی  آئین نامـه  طبـق 
گرفتـه باشـد  پیمانـکار بایـد صالحیـت ایمنـی 
کارفرمـا موظـف اسـت بـا پیمانـکاری قـرارداد  و 
باشـد.  گرفتـه  را  ایمنـی  صالحیـت  کـه  ببنـدد 
دوم  دسـت  پیمانـکار  بـه  را  کار  گـر  ا پیمانـکار 
متعـددی  پیمانـکاران  پـروژه ای  در  و  داد 
همـه  روی  بایـد  کارفرمـا  باشـد  داشـته  وجـود 
آنهـا  نظـارت داشـته باشـد و همـه پیمانـکاران 
حـوزه  آئین نامه هـای  اجـرای  بـه  موظـف 
نامه هـای عمومی ماننـد  آیئـن  خـود هسـتند. 
حریـق، حفاظـت فـردی، آمـوزش، بهداشـت و 
کارگاه  ایمنی سـاختمان، آئین نامه ساختمان 
کنند. برخی  و... را همه باید مطالعه و رعایت 
آئین نامه هـا هـم ماننـد آئین نامـه تجهیـزات و 
کارگاه هـای سـاختمانی و ماشـین های عمرانی 

هسـتند.  تخصصـی 
کـرده  اشـاره  ایمنـی  آئین نامـه  افـزود:  وی 
کـه  افـرادی  نشـود،  رعایـت  آئین نامه هـا  گـر  ا
پاسـخگو  بایـد  شـده اند  شـناخته  مسـئول 
باشـند. در فصـل اول تعاریـف ذکـر شـده و در 
گـر قـرار  فصـل دوم مقـررات ذکـر شـده اسـت. ا
پیمـان  و  دهنـده  پیمـان  بیـن  پیمانـی  اسـت 
در  ایمنـی  الزامـات  بایـد  شـود  بسـته  گیرنـده 
هیـچ  پیمان هـا  برخـی  در  شـود.  ذکـر  قـرارداد 
اشـاره ای به ایمنی به صورت حرفه ای نشـده 
کارفرما  کارفرمـا اسـت.  اسـت. ایمنـی بـر عهـده 
بایـد نظـارت و اجـرای آئین نامه هـا را بـر عهـده 
بـرای ایمنـی در  کـه قـرار اسـت  گیـرد و مبلغـی 

بایـد ذکـر شـود.  پـروژه صـرف شـود 
وی بـا بیـان اینکـه در تحقیـق سـازمان تامیـن 
دالر   1 گـر  ا کـه   شـده  ذکـر  جهانـی  اجتماعـی 
هزینه آموزش ایمنی شود 4 دالر صرفه جویی 
در هزینه هـا خواهـد بود، در پایان خاطرنشـان 
کـه ظرفیت اجـرا شـده و آئین نامه  کنـون  کـرد: ا
ایمنـی در همـه اسـتان ها در حـال اجـرا اسـت، 
کننـد  و فراینـد سـاده ای دارد دوسـتان لطـف 
را اخـذ  ایمنـی   کننـد و صالحیـت  و اسـتقبال 
از  آمـد  پیـش  هـم  حادثـه ای  گـر  ا تـا  کننـد 
بسـیاری مسـئولیت ها مبـرا شـوند و بـا علـم بـه 

مباحـث دوره هـا به راحتی بسـیاری از اتفاقات 
کاهـش دهنـد. بـا تجزیـه و تحلیـل حـوادث  را 
اتفـاق  سـاده  بسـیار  حـوادث  کـه  می بینیـم 
می افتـد و بـا تجهیـزات ارزان قیمت و آموزشـی 

گرفـت.  سـاده  می تـوان جلـوی حـوادث را 
کارشناس  مهندس ساتیه حسین پور مشاور و 
نیـز  ایمنـی  آمـوزش  دبیرخانـه  ایمنـی  حـوزه 
توانسـته اند  نفـر  چنـد  اینکـه  دربـاره  سـوال  بـا 
را  پیمانـکاران  ایمنـی  صالحیـت  گواهینامـه 
کـرد: از اردیبهشـت مـاه  کننـد عنـوان  دریافـت 
1394 مصوبـه ای بـه شـرکت های پیمانـکاران 
کـه  شـد  اعـالم  مناقصـات  در  حضـور  جهـت 
کـه  ایمنـی  صالحیـت  برگـه  بایـد  آن  مطابـق 
مشـابه برگـه صالحیـت پیمانـکاری اسـت اخـذ 
کننـد. در سـال 1394 رویکـرد دولـت آموزشـی 
تـر  از سـال 1395 رویکـرد سـختگیرانه  امـا  بـود 
شـد و قـرار شـده در سـال 1396 بنـدی در ایـن 

قانـون مناقصـات ذکـر شـود.  بـاره در 
گواهی نامه، پیمانکاران  وی افـزود: برای اخذ 
کنند. طبق  کار ثبـت نام  بایـد در سـامانه اداره 
تسـریع  را  رونـد  ایـن  سـندیکا  نامـه،  تفاهـم 
مربـوط  مدارکـی  اسـت  الزم  ولـی  اسـت.  کـرده 
شـرکت  مـدارک  و  مدیـره  هیـات  اعضـای  بـه 
ایـن  در  شـود.  ارائـه  آموزشـی  مسـتندات  و 
میـان مـدارک آموزشـی مهـم تـر اسـت. آمـوزش 
توسـط سـندیکا در سـه سـطح  برگزار می شـود. 
در سـطح اول یکـی از اعضـای هیات مدیـره یـا 
کـه  مدیرعامـل بایـد آمـوزش 20 سـاعته ببینـد 
در 7 مهـر 1395 سـندیکا بسـیاری از مدیـران 
طـی  را  آمـوزش  مجموعـه  و  گردهـم آوری  را  

قـرار داد و پـس  بسـته ای در اختیـار مدیـران 
از مطالعـه بسـته، سـؤال ها جـواب داده شـد و 
آزمـون انجـام شـد و بیـش از 90 درصـد مدیران 

موفـق بـه دریافـت مـدرک شـدند. 
مهنـدس حسـین پـور افـزود: در ادامـه مسـیر، 
سـاعته    40 آمـوزش  بایـد  ایمنـی  مسـئوالن 
مرتبـط  تحصیـالت  دارای  افـراد  البتـه  بیننـد 
از قسـمت اعظـم ایـن آمـوزش معـاف هسـتند 
طـی  را  ریسـک  ارزیابـی  دوره  بایـد  فقـط  و 
دوره  ایـن  برگـزاری  بـه  موفـق  سـندیکا  کننـد. 
نامه هـای مربوطـه صـادر شـد. گواهـی   شـد و 

اسـت دوره  ایمنـی عمومی نیـز الزم  در حـوزه   
که سـندیکا مقدمات  8 سـاعته ای برگـزار شـود 
کـرده اسـت. دوره ارزیابی  برگـزاری آن را فراهـم 
ریسـک هم توسـط سـندیکا برگزار خواهد شد. 
وی افـزود: مهـم تریـن سـطح آموزشـی، سـطح  
بیمـه  لیسـت  طبـق  اسـت.  کارگـری  آموزشـی 
دوره  شـرکت ها  در  شـاغل  تمامی افـراد  بایـد 
ایمنـی عمومـی  8 سـاعته را بگذراننـد. بعـد از 
کمیتـه تشـخیص ارسـال  کار، پرونـده بـه  ایـن 
و  اسـت  نامـه  گواهـی  اخـذ  بـه  قـادر  شـرکت  و 
دو سـال فرصـت دارد تمامی افـراد تحـت بیمـه 
پایـش  سـال  دو  پایـان  در  دهـد.  آمـوزش  را 
نامـه  گواهـی  و  می شـود  انجـام  مجـددی 

می گـردد. تمدیـد 
در  کـه  خوبـی  اتفـاق  مـن  نظـر  بـه  افـزود:  وی 
زمینـه ایمنـی افتـاده، آمـوزش مدیریتـی اسـت 
بعـدی  گام  در  داشـت.  خوبـی  بازخـورد  کـه 
کشور  کارگری در اقصی نقاط  جلسـات آموزش 
از شـرکت های  بـرای نمونـه یکـی  برگـزار شـد و 
کـرد و از طرف  عضـو سـندیکا ایـن دوره را برگـزار 
شـد.  نظـارت  دوره  ایـن  برگـزاری  بـه  سـندیکا 
و  دارد  تحـرک  بـه  احتیـاج  کشـور   HSE امـروز 
کـدام از مـا خسـته شـویم، فاتحـه ایـن  گـر هـر  ا
امـر خوانـده خواهـد شـد. ایـن رشـته ماهیـت 
کارفرمـا  کنیـم بـرای  گـر سـعی  مقدسـی دارد و ا
بـرای  رشـته  ایـن  خدمـات  کـه  بیاندازیـم  جـا 
کمتریـن تلفـات  نظـام منـد شـدن سیسـتم بـا 
شـما  از  بـود.  خواهیـم  موفـق  اسـت،  انسـانی 
کـه داریـد در طبـق اخالص  می خواهـم آنچـه را 
باشـید،  داشـته  ایمـان  تغییـر  بـه  و  داده  قـرار 

کنـدی دارد.  رونـد  گرچـه  ا
در ادامـه سـؤاالتی توسـط حاضـران در جلسـه 
که توسـط اسـاتید حاضر در پانل  پرسـیده شـد 

بـه آنها پاسـخ داده شـد.

بــه	 احتیــاج	 کشــور	 	HSE امــروز	 	
کــدام	از	مــا	 گــر	هــر	 تحــرک	دارد	و	ا
خســته	شــویم،	فاتحــه	ایــن	امــر	
خوانــده	خواهــد	شــد.	این	رشــته	
گر	ســعی	 ماهیت	مقدســی	دارد	و	ا
کنیم	برای	کارفرما	جا	بیاندازیم	که	
خدمات	این	رشته	برای	نظام	مند	
کمترین	تلفات	 شدن	سیســتم	با	
انسانی	است،	موفق	خواهیم	بود.
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یت سبز  اعطای نشان مدیر
وژه چشمه بل  به پر

در یازدهمین دوره همایش مدیریت سبز 
و دهمین دوره کنفرانس توانمندسازی منابع صورت گرفت:

سـبز  مدیریـت  همایـش  دوره  یازدهمیـن 
توانمندسـازی  کنفرانـس  دوره  دهمیـن  و 
بـا محوریـت  بـه طـور همزمـان  انسـانی  منابـع 
راهـکاری  سـبز  انسـانی  منابـع  »رویکـرد 
همـکاری  بـا  و  پایـدار«  موفقیـت  بـرای  نویـن 
جهانـی  بنیـاد  ایـران،  سـبز  مدیریـت  انجمـن 
بنیـاد  و  اروپـا  سـبز  مدیریـت  جامعـه  انـرژی، 
توانمندسـازی منابـع انسـانی ایـران بـه تاریـخ 
27 و 28 در هتـل المپیـک برگزارشـد. در ایـن 
کـه رویکـرد  کشـور  همایـش سـازمان های سـبز 
توجـه بـه محیـط زیسـت و منابـع انسـانی سـبز 
را اتخـاذ نموده انـد معرفـی و مـورد تقدیـر قـرار 
کـه شـرکت سـانا )مشـارکت سـهندآذر و  گرفتنـد 
کننـده پـروژه  ناودیـس راه( نیـز بـه عنـوان ارائـه 
در  سـاختمان  و  راه  شـرکت  تنهـا  بـل  چشـمه 
کسـب تندیـس  بـه  کـه موفـق  بـود  ایـن حـوزه 
انـرژی  جهانـی  بنیـاد  اجتماعـی  مسـئولیت 
سـبز  پـروژه  گواهینامـه  و   2016 سـال  بـرای 

گشـت. اروپـا  سـبز  مدیریـت  جامعـه 

و  سـبز  مدیریـت  همایـش  دوره  یازدهمیـن    

کنفرانـس توانمندسـازی منابـع  دهمیـن دوره 
کشـور برگـزار  انسـانی بـا هـدف تربیـت نسـلی در 
خدماتـی  و  تولیـدی  سـازمان های  تـا  شـد 
بـا  همسـو  را  خـود  هزینه هـای  بتواننـد  کشـور 
کیفیـت،  آلودگی هـای زیسـت محیطـی و ارتقـا 
کنفرانـس  ایـن  خروجـی  نماینـد.  مدیریـت 

ایجـاد ایده هایـی در ذهـن منابـع انسـانی بـود 
هزینه هـا،  کاهـش  حـوزه  سـه  در  بتواننـد  تـا 
کیفیت به سـازمان  کاهـش آلودگی هـا و ارتقای 

نمایـد. کمـک 
مدیریـت  انجمـن  رئیـس  سـرایداریان  مجیـد 
سـبز ایران درباره مسـئولیت پذیری و پایداری 
سـازمان ها  در  محیط زیسـت  کـرد:  عنـوان 

بـا  اقتصـاد دارد. ارزشـی هـم  پـای 
اجـالس  تعهـد  براسـاس  داشـت:  اظهـار  وی 
گازهـای  میـزان   2030 سـال  تـا  بایـد  پاریـس 
برسـانیم. درصـد  چهـار  بـه  را  گلخانه ای مـان 

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن  کـه سـال 2017 
»گردشـگری  به عنـوان  ملـل  از سـوی سـازمان 
گفـت:  اسـت،  شـده  نام گـذاری  پایـدار« 
بـر  بالـغ   2030 سـال  تـا  می شـود  پیش بینـی 
باشـیم  داشـته  دنیـا  در  گردشـگر  میلیـارد   1٫8
کـه درآمـد حاصـل از آن برابـر بـا 10درصـد تولیـد 
کشورهاسـت و ایـن، اهمیت  ناخالـص داخلـی 
به جـز  می دهـد.  نشـان  را  سـبز  گردشـگری 
بانکـداری  سـبز،  دانشـگاه  سـبز،  گردشـگری 
سـبز و شـهرهای پایـدار امـروزه از اهدافی اسـت 

همایــش	 دوره	 یازدهمیــن	
دهمیــن	 و	 ســبز	 مدیریــت	
توانمندســازی	 کنفرانــس	 دوره	
منابــع	انســانی	با	هــدف	تربیت	
کشــور	برگــزار	شــد	تــا	 نســلی	در	
سازمان	های	تولیدی	و	خدماتی	
کشــور	بتواننــد	هزینه	هــای	خود	
را	همســو	با	آلودگی	های	زیست	
محیطی	و	ارتقا	کیفیت،	مدیریت	

نمایند.
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گرفتـه  نظـر  در  پایـداری  بـه  رسـیدن  بـرای  کـه 
در  کـه  اسـت  شـهری  پایـدار  شـهر  می شـود. 
انـرژی اسـتفاده  و  از آب  سـاختاری یکپارچـه، 
درسـت می شـود، زیرسـاختهای توسـعه ای و 
بهداشـتی آن هدفمنـد اسـت، سـاختمانهای 
سـبز را پوشـش می دهـد، شـبکه حمـل و نقل، 
ج می نهد  خـودروی برقـی و امنیت شـهرها را ار

می دهـد.  بهـا  نـو  انرژی هـای  بـه  و 
یکـی  هـم  آب  هـوا،  به جـز  امـروزه  افـزود:  وی 
آب،  بـدون  و  دنیاسـت  مهـم  موضوعـات  از 

داشـت. نخواهـد  وجـود  تولیـدی 
بـا اشـاره  ایـران  رییـس انجمـن مدیریـت سـبز 
زمینـه،  ایـن  در  مـس  شـرکت  اقدامـات  بـه 
ح جامـع آب« مـس منطقه  بیـان داشـت: »طـر
کشـور  که از 178  کرمان از میان هزاران طرحی 
جهانـی  اول  جایـزه  کاندیـدای  شـده،  ارسـال 
شـده   2017 سـال  در  انـرژی  جهانـی  بنیـاد  در 

اسـت.

کریـم زیـن رئیـس سـازمان مدیریـت سـبز اروپـا 
حـدود  گفـت:  مراسـم  ایـن  در  نیـز   )EAGM)
10سـال اسـت بـا مسـئولیت اجتماعـی شـرکتی 
روبـه رو هسـتیم و اسـتاندارد 2600 هـم در ایـن 
حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  آمـده  وجـود  بـه  زمینـه 
بسـیاری از سـازمان ها در ابتـدا بـه ایـن مسـئله 
که اول پذیرفتن مسـئولیت  باور نداشـتند؛ چرا
اجتماعـی اختیـاری بـود، امـا به مـرور اقدامـات 
کل  در  را  خـود  آبشـاری  آثـار  گرفتـه  صـورت 
محلـی  و  داخلـی  شـرکتهای  و  تامیـن  زنجیـره 

نشـان داد و آنهـا نیزبـه اصـول پایـداری توجـه 
کردنـد. 

عنـوان  بـاره  ایـن  در  مثالـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جواهرسـاز  تولیدکننـدگان  پیـش  10سـال  کـرد: 
ح جهـان دور هـم جمـع شـدند و انجمـن  مطـر
نـام »شـورای  بـا  را  مسـئولیت اجتماعـی خـود 
صنایـع مسـئولیت پذیـر« تشـکیل دادنـد، وی 
افـزود: ایـن مسـئولیت اجتماعـی می توانـد در 
زیـادی  ابعـاد  و  شـود  دیـده  نیـز  صنایـع  سـایر 
ایمنـی،  زیسـت،  محیـط  بهداشـت،  ماننـد 
آمـوزش پرسـنل، حقـوق و دسـتمزد منصفانه، 
کار و حقـوق بشـر را دربرگیـرد.  رعایـت حقـوق 
ح جواهـرات در دنیـا  امـروز تولیدکننـدگان مطـر
کـه بانـوان از سـنگ های  بـه فکـر ایـن هسـتند 

کـه از مسـیر درسـت و  کننـد  قیمتـی اسـتفاده 
را  مثـال  ایـن  مـن  باشـند.  شـده  تهیـه  کـی  پا
کشـور سـوئیس زندگـی می کنـم  کـه در  زدم چـرا 
اسـت  سـاعت  برتـر  صادرکننـده  مـن  کشـور  و 
هـم  دیگـر  کشـورهای  برتـر  صنایـع  دربـاره  امـا 
ایـن مسـئولیت پذیـری در قبـال  بـه  می تـوان 

کـرد.  طبیعـت و جامعـه توجـه 

»ولفگانـگ  برنامـه  اول  بخـش  ادامـه  در 
کـه قـرار  نیومـن«، رئیـس بنیـاد جهانـی انـرژی 
طـی  باشـد،  مراسـم  سـخنرانان  از  یکـی  بـود 
کشـوری  تماسـی تصویـری، از ایـران به عنـوان 
کهـن نـام بـرد  شـگفت انگیز بـا تاریـخ و تمدنـی 
کاهش مصرف  کـه می توانـد نقشـی اساسـی در 

باشـد. داشـته  انـرژی 
نامـه  گواهـی  بـا اعطـای  برنامـه  از  ایـن بخـش 
پـروژه  سـبز،  محصـول  نشـان  سـبز،  نشـان 
اروپـا  سـبز  جامعـه  از  کار  دفتـر  نشـان  و  سـبز 
آقـای  و  زیـن،  دکتـر  دائمـی،  مهنـدس  توسـط 
بـه  سـوزها(،  زبالـه  باخر)پـدر  مـوم  ترانـس 
آریاسـول، شـرکت  آریاسـازور،  پلیمـر  شـرکتهای 
کشـت، شـرکت آب و  بهـزی  پارسـیان  تعاونـی 
شـرکت  شـرقی،  آذربایجـان  اسـتان  فاضـالب 
آب و فاضـالب مشـهد، شـرکت آب و فاضـالب 
شـرکت رودبـار،  گنجـه  نباتـی  روغـن   شـهریار، 
شـرکت خراسـان،  اسـتان  فاضـالب  و  آب    
شـرکت شـرقی،  آذربایجـان  فاضـالب  و  آب    

غـرب  شـهرک های  و  شـهرها  فاضـالب  و  آب 
کل بهزیسـتی  تهـران، شـرکت بیمـه دی، اداره 

	در	این	همایش	ســازمان	های	سبز	
که	رویکــرد	توجــه	به	محیط	 کشــور	
زیست	و	منابع	انسانی	سبز	را	اتخاذ	
نموده	اند	معرفــی	و	مورد	تقدیر	قرار	
که	شــرکت	ســانا	)مشارکت	 گرفتند	
بــه	 نیــز	 راه(	 ســهندآذر	و	ناودیــس	
کننــده	پروژه	چشــمه	 عنــوان	ارائه	
بل	تنها	شــرکت	راه	و	ســاختمان	در	
کســب	 که	موفق	به	 این	حــوزه	بود	
تندیس	مسئولیت	اجتماعی	بنیاد	
 2016 ســال	 بــرای	 انــرژی	 جهانــی	
جامعــه	 ســبز	 پــروژه	 گواهینامــه	 و	

مدیریت	سبز	اروپا	گشت.
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پایـان  کرمـان  ای  منطقـه  مـس  و  همـدان 
یافـت.

محمدحسـن	 دکتـر	 برنامـه  دوم  بخـش  در 
منابـع  توانمندسـازی  بنیـاد  رییـس  امامـی  
انسـانی ایـران بـا بیـان اینکـه هـر پدیـده ای در 
زمـان بلـوغ دچـار دگردیسـی می شـود، عنـوان 
قالـب  در  همایـش  ایـن  آینـده  سـال  از  کـرد 
کـرد  خواهـد  پیـدا  ادامـه  آموزشـی  کارگاههـای 
حرکـت  ایـن  آموزشـی  کارگاه   8 بـا   امسـال  کـه 

اسـت.  شـده  آغـاز 
کـه امروزه 20 مـدل جایزه  وی بـا اشـاره بـه ایـن 
در حـوزه مدیریـت سـبز و منابـع انسـانی وجـود 
تالشـها  ایـن  تمـام  کـرد:  خاطرنشـان  دارد، 
ارتقـای  و  سـبز  مدیریـت  توسـعه  جهـت  در 
کـه  اسـت  طبیعـت  دوسـتدار  انسـانی  نیـروی 
در  را  خـود  عملکـرد  پیامـد  ردیابـی  توانایـی 
راسـتای  در  هـم  مـا  دارنـد.  زیسـت  محیـط 
سـال  در  کـه  گلخانـه ای  گازهـای  کاهـش 
بـه  گرفـت،  قـرار  کیـد  تا مـورد  پاریـس  در   2015
کـه  سـمت دگردیسـی ایـن همایـش رفتیـم چـرا 
گاز  کیلوگرم   برگـزاری چنین نشسـت هایی 520 

گلخانه ای تولید می کند. 
اسـت.  فرهنـگ  تغییـر  از  صحبـت  افـزود:  وی 
فرهنـگ مجموعـه روش هـا و ابزارهـای زندگـی 
از جنـس وسـیله و بـاور اسـت. بـه قـول دورکیـم 
عیـن  در  و  دارد  مسـتقلی  شـخصیت  فرهنـگ 
حـال دارای روح جمعـی اسـت. فرهنـگ هـم 
غافلگیرکننـده  هـم  و  انگیـز  هـراس  می توانـد 
باشـد. بـه همیـن دلیـل فرهنـگ جـزو مفاهیـم 
ایـده  اسـاس  بـر  بتوانیـم  گـر  ا اسـت.  پیچیـده 

از  محیطـی  زیسـت  تحلیـل  گ  بـال مـارک 
فرهنـگ  از  صحبـت  کنیـم  ارائـه  فرهنـگ 
جـذاب خواهـد بـود. بـرای ایـن تحلیـل بایـد 
کارکردهـای فرهنـگ را بدانیم از  یـک سـری از 
جملـه راهنمـا بـودن، افزایـش دانایـی، ایجاد 
کـردن ابـزار  مهـر و محبـت و بیـان آن، فراهـم 

و... فرهنگـی  تنـوع  دفاعـی، 
کـرد: فرهنـگ در تعامـل  امامی تصریـح  دکتـر 
و  اسـت.  گرفتـه  شـکل  طبیعـت  بـا  انسـان 
بـوده  کنـد  مـورد  ایـن  در  تغییـرات  سـرعت 
اسـت. طبیعـت در واقـع جـد انسـان اسـت و 
که در تعامل  انسـان بخشـی از طبیعت اسـت 
بـا آن قـادر بـه خلـق فرهنـگ و تمـدن شـده 
کـه بـه قـول نیچـه انسـان  اسـت. امـا از زمانـی 
دیگـر بـه وجـدان خـود رو نکـرد و شـاخص ها 

و معیارهـا را در رفتـار دیگـران جسـت، بـه قـول 
کـرد  بودریـار وارد جامعـه مصرفـی شـد و سـعی 
روی طبیعـت اثـر بگـذارد و خـود را نسـبت بـه 
شـرایط  ایـن  در  کنـد.  احسـاس  برتـر  طبیعـت 
سـرعت تغییـرات تنـد شـد و طبیعـت تخریـب 
شـد. طبیعـت حاصـل دیگـر آن طبیعتـی نبـود 

کارکردهـای سـابق بسـازد.  کـه فرهنـگ را بـا 
کـرد: بـه نظـر مـن راه حـل خـروج از  کیـد  وی تا
کـردن اقتصـاد اسـت.  ایـن بحـران فرهنـگ دار 
بایـد  اسـت  بشـر  زندگـی  محـور  کـه  اقتصـادی 
از  را  فرهنـگ  ایـن  و  باشـد  فرهنـگ  دارای 
طبیعـت بگیـرد. در طبیعـت تعامـل اقتصـادی 
بیـن ذی نفعـان طبیعت وجـود دارد. طبیعت 
گهـواره  فرهنـگ اقتصـادی خـود را بـر پایـه »از 
کـه بـر مبنـای آن در  کـرده  گهـواره« طراحـی  تـا 
 طبیعت زباله معنا ندارد و هر حیوان مرده ای
 بـرای بقیـه ارزش زیسـتی دارد. راهـکار بشـر نیز 
گرفتـن از طبیعت اسـت تـا محصول خود  ایـده 
امـروزه  کنـد.  مدیریـت  گهـواره  تـا  گهـواره  از  را 
کل  در  محصـول  کیفیـت  معنـای  بـه  کیفیـت 

چرخـه عمـر آن اسـت. 

کـه  از جوایـز  اول سـری دوم  پایـان بخـش  در 
بنیـاد  از  انـرژی  مدیریـت  بـه  مربـوط  بیشـتر 
انـرژی و مدیریـت سـبز بودنـد توسـط  جهانـی 
زیـن، و  امامـی، دکتـر  دکتـر سـرایداریان، دکتـر 
نفـت  پاالیـش  شـرکتهای  بـه  دادی  مهنـدس 
گـری تبریز، روغن ورامین،  بندرعبـاس، ریخته 
رودبـار،  گنجـه  روغـن  خرمشـهر،  کشـی  روغـن 
پتروشـیمی پارس،  آبـادان،  نفـت  پاالیـش 
پاالیـش نفـت تهـران )معرفـی به عنـوان برترین 

شـد.  اعطـا  کشـور(  سـازمان 
هیـات  در  عضویـت  گواهی نامـه  همچنیـن 
مدیرعامـل  بـه  انـرژی  جهانـی  بنیـاد   رئیسـه 
شـد.  اهـدا  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 
بـه  نیـز  کربـن  ردپـای  محاسـبه  گواهی نامـه 
شـد  اهـدا  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 
خ  ر کشـور  در  اولین بـار  بـرای  اتفـاق  ایـن  کـه 
می دهـد. همچنین، ازسـوی انجمن مدیریت 
سـبز ایران و جامعه مدیریت سـبز اروپا، جایزه 
نشـان پروژه سـبز، نشـان مدیریت سـبز سـطح  
سـه، جایـزه مدیریـت انـرژی سـطح بی پـالس و 
نشـان بلـوغ   HSE بـه شـرکت مـس منطقـه ای 

شـد. اهـدا  کرمـان 

شـرکت  مدیرعامـل  علیـزاده  مـراد  مهنـدس 
بـا  مراسـم،  ایـن  در  نیـز  مـس  صنایـع  ملـی 
زیسـت محیطی،  »مسـئولیت پذیری  موضـوع 
صنایـع«  در  پایـدار  موفقیـت  بـرای  رویکـردی 
گفـت: نیـت مـن از حضـور  کـرد. وی  سـخنرانی 
کـه  اسـت  نکتـه  ایـن  بـر  کیـد  تا کنفرانـس،  در 
بایـد رفتـار و فرهنگ مـان را طوری تغییر دهیم 
باشـد.  فرهنگ مـان  طبیعـت،  بـه  احتـرام  کـه 
کـه: »احتـرام بـه  شـعار شـرکت مـس ایـن اسـت 
گـر  ا داریـم  بـاور  و  طبیعـت، طبیعـت ماسـت« 
مـا  سـازمانی  شـخصیت  طبیعـت،  بـه  احتـرام 
شـود، همـه ذی نفعـان از آن بهره مند خواهند 

شـد.
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 
ازسـوی  فراوانـی  زیسـت محیطی  اقدامـات 
کرمـان  در  ایـران،  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 
گرفتـه  صـورت  آذربایجـان  خصوصـًا  و 
از  بسـیاری  راسـتا،  همیـن  در  افـزود:  اسـت، 
شـد  بازنگـری  شـرکت  توسـعه ای  پروژه هـای 
شـوند؛  محیط زیسـت  دوسـت دار  پروژه هـا  تـا 
هـم  و  اقتصـادی  و  فنـی  بازنگـری  هـم  یعنـی 

گرفـت. صـورت  آن هـا  در  زیسـت محیطی 
تکنولـوژی  تغییـر  این کـه  بیـان  بـا  مرادعلیـزاده 
را در  بـه خودسـوز  از سـوخت فسـیلی  کوره هـا 
سـال  پایـان  از  گفـت:  داریـم،  اقـدام  دسـت 
کوره های فلش در سرچشـمه نصب  که   1395
کاهـش خواهـد یافت. شـود، سـوخت فسـیلی 

کارخانجات اسید در خاتون آباد  وی از احداث 
و سرچشـمه بـا هدف ایجـاد محیطی امن خبر 
کشـور به دلیل  داد و افزود: در حال حاضر، در 
اسـید  تـن  هـزار   900-800 نبـودن،  صنعتـی 
کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  می شـود؛  اسـتفاده 

کــه	محــور	زندگــی	بشــر	 	اقتصــادی	
اســت	بایــد	دارای	فرهنگ	باشــد	و	
ایــن	فرهنگ	را	از	طبیعت	بگیرد.	در	
طبیعــت	تعامل	اقتصــادی	بین	ذی	
نفعان	طبیعت	وجود	دارد.	طبیعت	
فرهنگ	اقتصادی	خود	را	بر	پایه	»از	
گهــواره	تا	گهــواره«	طراحی	کرده	که	
بــر	مبنــای	آن	در	طبیعــت	زباله	معنا	
نــدارد	و	هــر	حیــوان	مــرده	ای	بــرای	

بقیه	ارزش	زیستی	دارد.
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بـرای جلوگیـری از آالینده هـا در ایـن دو منطقـه باید 1٫5 میلیون 
تـن اسـید تولیـد شـود ؛ بـه همیـن دلیـل، بـرای اسـتفاده از اسـید 
کـود شـیمیایی، بـه دنبـال مجوزهـای  کارخانجـات  تولیـدی در 

کرده ایـم. کـه خوش بختانـه آن هـا را دریافـت  الزم رفته ایـم 
کـرد: مـا تـا پایـان سـال 1397  مدیرعامـل شـرکت مـس تصریـح 
کار  کـه ایـن  خواهیـم توانسـت تولیـد SO2 را بـه صفـر برسـانیم 
کارخانجـات اسـید و  کوره هـا، احـداث  ازطریـق تغییـر تکنولـوژی 

دیگـر اقدامـات صورت گرفتـه، انجـام خواهـد شـد.
مرادعلیـزاده بـا اشـاره بـه اقدامـات زیسـت محیطی شـرکت مـس 
کشـور را دارد، بیـان داشـت:  کـه ریه هـای تنفسـی  در آذربایجـان 
در آذربایجـان به خاطـر جنگل هـای ارسـباران، جلـوی احـداث 
حـال  در  و  گرفتیـم  را  پیرومتالـورژی  بـه روش  ذوب  کارخانـه 

بـا روش هـای هیدرومتالـورژی هسـتیم. آن  جایگزینـی 
منطقـه،  دام هـای  و  گیاهـان  از  حفاظـت  بـر  همچنیـن  وی 
کـرد و اصـالح نـژاد دام را از  کیـد  به عنـوان دغدغه هـای شـرکت تا

برشـمرد. اقـدام  دسـت  در  پروژه هـای 
کـرد و  ح جامـع آب« نیـز اشـاره  مدیرعامـل شـرکت مـس بـه »طـر
گفـت: در حـال حاضـر، متوسـط مصـرف آب در صنایع مس دنیا 
کـه مـا در سرچشـمه بـه همیـن  6٫5 میلیـون مترمکعـب اسـت 
سرچشـمه  در  آب  ریـکاوری  کنـون  هم ا و  رسـیده ایم  سـطح 
ح  »طـر کـرد:  تصریـح  پایـان  در  مرادعلیـزاده  اسـت.  70درصـد 
جامـع آب« تجربـه بسـیار بـزرگ و خوبـی بـرای شـرکت مـس بـود 
بخواهنـد،  کـه  شـرکت ها  از  هرکـدام  می کنـم  اعـالم  همین جـا  و 

حاضـر بـه انتقـال ایـن تجربـه هسـتیم.
ردپـای  گـزارش محاسـبه  علیـزاده،  از سـخنرانی مهنـدس  پـس 
سـازمان  نماینـده  ناصـری  دکتـر  بـه  مـس  شـرکت  توسـط  کربـن 
محیـط زیسـت و مهنـدس دائمی معاونـت وزیر نیرو تحویل شـد 

تـا آن را تقدیـم دولـت ایـران نماینـد. 
در بخـش پایانـی ایـن برنامـه بـه شـرکتهای برتـر در زمینـه بلـوغ 
HSE، مسـئولیت پذیری اجتماعی، پروژه سـبز و توانمندسـازی 
منابـع انسـانی تندیـس و لـوح یادبـود توسـط مهنـدس دائمـی، 
دکتر امامی، دکتر سرایداریان، دکتر زین، و رضازاده )مدیرعامل 
کردستان،  که شرکت آب و فاضالب استان  آب و نیرو( اهدا شد 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان همـدان، پتروشـیمی پارس، بانک 
شـهر و شـرکت سـانا )مشـارکت سـهندآذر و ناودیس راه( به خاطر 

پـروژه نجـات چشـمه بل شـامل ایـن شـرکت ها بودند. 
کسـب تندیـس  گـزارش، ماهنامـه پیـام آبادگـران  در پایـان ایـن 
پـروژه  گواهینامـه  و  انـرژی  بنیـاد جهانـی  اجتماعـی  مسـئولیت 
سـبز جامعـه مدیریـت سـبز اروپـا را بـه شـرکت سـانا و نماینـده آن 
جنـاب آقـای مهنـدس مصطفـی زاده تبریـک عـرض می نمایـد. 
کسـب امتیـازی  الزم بـه ذکـر اسـت پـروژه احیـای چشـمه بـل، بـا 
گذراندن یکی از موشـکافانه ترین  بیـش از 930 از هـزار، موفـق به 
ارزیابی هـا از نهـاد ارزیابـی معتبـری همچـون جامعـه سـبز اروپـا 

شـده اسـت.
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حضـور  بـا  بلنـد  بناهـای  کنفرانـس  سـومین 
نظـران  صاحـب  و  از  اندیشـمندان  جمعـی 
عرصـه معمـاری، شهرسـازی و سـاخت و سـاز 
کشـور، 28 تـا 30 دی مـاه در مرکـز همایش های 

شـد. برگـزار  تهـران  میـالد  ج  بـر بین المللـی 
بناهـای  کنفرانـس  سـومین  افتتاحیـه  مراسـم 
حضـور  بـا  دی   28 شـنبه  سـه  صبـح  بلنـد 
شهرسـازی،  و  راه  وزیـر  آخونـدی  عبـاس  دکتـر 
مهنـدس سـید محمـد بهشـتی رییـس شـورای 
حامـد  دکتـر  کنفرانـس،  سیاسـت گذاری 
و  شهرسـازی   و  راه   وزیـر  معـاون  مظاهریـان 
سـاختمان  صنعـت  فعـاالن  و  مدیـران  دیگـر 
میـالد  ج  بـر بین المللـی  مرکـز همایش هـای  در 

شـد. برگـزار 
گفـت:  مراسـم  ایـن  در  آخونـدی  عبـاس  دکتـر 
مدیریـت موفـق شـهری بایـد بتواند تمـام افراد 
بـه  را  هزینه شـان  کـه  کنـد  موظـف  را  جامعـه 
سـایرین تحمیـل نکننـد. وظیفـه دولـت هـم، 
بناهـای  سـاخت  هزینه هـای  کـردن  درونـی 

اسـت. بلنـد 
اقتصـاد  در  برون ریـز  مفهـوم  افـزود:   وی 
انسـان ها،  کـه  اسـت  معنـا  بدیـن  سیاسـی 
کـه هزینـه  اقدامـات خـود را  عالقه منـد هسـتند 
کننـد و بایـد تـالش شـود  بـه سـایرین تحمیـل 
جلوگیـری  برون ریـزی  ایـن  از  جامعـه  در  کـه 
زندگـی  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  شـود؛ 
سـاخت  حـوزه  در  برون ریـزی  شـاهد  شـهری 
می تـوان  نمونـه،  عنـوان  بـه  و  هسـتیم  سـاز  و 
ج هـا در  و بر بلنـد  بـه احـداث سـاختمان های 
کـرد. وی ادامـه داد: بایـد تـالش  شـهرها اشـاره 
کنفرانـس، مفهـوم زندگـی مدرن  کـه ایـن  شـود 
سـاختمان های  کـه  کنـد  بازخوانـی  را  شـهری 
اسـت؛  مدرنیسـم  ایـن  اصلـی  نمـاد  بلنـد، 
بناهـای  کنفرانـس  سـومین  اسـاس  ایـن  بـر 

صـورت  بـه  را  بلندمرتبه سـازی  مفهـوم  بلنـد، 
همـه  از  و  داده  قـرار  بررسـی  مـورد  بنیادی تـر 
توجـه  مـدرن  زندگـی  نمـاد  ایـن  بـه  جوانـب 

. می کنـد
کـه  ح ایـن پرسـش  وزیـر راه و شهرسـازی بـا طـر
چـرا در یـک جامعـه بایـد تعداد زیـادی از افراد، 
گروه خاصی بـه رانت و برخی  هزینـه دسترسـی 
وضعیـت  گفـت:  کننـد،  پرداخـت  را  منافـع 
بازتاب دهنـده  ایـران،  در  شـهری  زندگـی 
کسـی  گـر  ا و  اسـت  ایرانیـان  ذهنـی  اغتشـاش 
بخواهـد نحـوه نـگاه ایرانیـان به زندگی شـهری 
را بازتـاب دهـد، می توانـد نگاهـی بـه معمـاری 

باشـد. داشـته  کشـور  شـهرهای 
احـداث  مخالـف  مـن  داشـت:  اظهـار  وی  
در  بایـد  امـا  نیسـتم؛  بلنـد  سـاختمان های 
نظـر  در  موضـوع  ایـن  بلنـد،  بناهـای  سـاخت 
در  سـازها  و  سـاخت  ایـن  آیـا  کـه  شـود  گرفتـه 
اسـت  شـهری  زندگـی  کیفیـت  ارتقـای  جهـت 
ظرفیت هـای  و  طبیعـت  بـا  سـازگاری  آیـا  و 
زیسـت محیطی دارد؟ دکتـر آخونـدی در ادامـه 
سـخنانش بـه وضعیت زندگی شـهری در ایران 
گفـت: زندگـی شـهری در ایـران بـه  کـرد و  اشـاره 
کنـده اسـت و پـس از ورود تکنولوژی  شـدت پرا
جامعـه  در  تصـور  ایـن  ایـران،  بـه  فنـاوری  و 
کمـک فناوری هـای مـدرن،  کـه بـا  تقویـت شـد 
را در اختیـار بگیریـم و هـر  می توانیـم طبیعـت 
نـوع تصرفـی در محیط زیسـت داشـته باشـیم؛ 

اسـت. اشـتباه  کامـاًل  تصـور  ایـن  حالیکـه  در 
کنـون  کـرد: هم ا وزیـر راه و شهرسـازی تصریـح 
کـه در حـوزه زندگـی شـهری  مهمتریـن شـعاری 
کـه  اسـت  ایـن  می شـود،  ح  مطـر تهـران  در 
دارد؟  زیسـتی  ظرفیـت  چـه  ایـران  پایتخـت 
از  آبـی هـم  گـر منابـع  ا کـه  ایـن اسـت  واقعیـت 
بـه تهـران منتقـل شـود و تمـام  دریـای عمـان 

مجهـز  هیبریـدی  فنـاوری  بـه  نقلیـه  وسـایل 
پذیـرش  ظرفیـت  ایـن  از  بیـش  تهـران  شـوند، 
کنـون، زمـان بازنگـری  جمعیـت را نـدارد و هم ا
رسـیده  فـرا  شـهری  زندگـی  در  بازاندیشـی  و 
در  اجمـاع  نیازمنـد  بازنگـری،  ایـن  کـه  اسـت 

اسـت. حوزه اندیشـه 
زیسـت  مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  وی 
کـرد: در حـال حاضـر یکـی  محیطـی خاطرنشـان 
کمبـود  از اصلی تریـن مشـکالت حـوزه شـهری، 
که حل این موضوع با  کشور است  منابع آبی در 
انتقال آب از دریا یا دریاچه ها امکانپذیر نیست، 

کم اثـر اسـت. زیـرا ایـن اقدامی کوتاه مـدت و 

کنفرانس، ایجاد روشنایی  کارکردهای این  یکی از 

در بحث بلندمرتبه سازی است
شـورای  رئیـس  بهشـتی،  محمـد  سـید 
بناهـای  کنفرانـس  سـومین  سیاسـت گذاری 
کیـد بـر مفهـوم  بلنـد، در مراسـم افتتاحیـه بـا تا
کنفرانـس  سـومین  موضـوع  گفـت:  عـدل، 
کـه بلندمرتبه سـازی  بناهـای بلنـد، ایـن اسـت 
که در آن واقع شـده، دارد  چه نسـبتی با مکانی 
کارگروه هـای تخصصی  کـه هـر یـک از  بـه طـوری 
کرده انـد تـا از جنبه هـای  کنفرانـس تـالش  ایـن 

گوینـد.  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  مختلـف 
اسـت  عـدل، ظلـم  مفهـوم  مقابـل  افـزود:  وی 
اصلـی  جـای  چیـز  هیـچ  کـه  مفهـوم  ایـن  بـه 
تاریکـی  موجـب  امـر  ایـن  و  نیسـت  خـودش 
کارکرد هـای  از  یکـی  خوشـبختانه  می شـود. 
کنفرانـس بناهـای بلند، ایجاد روشـنایی  مهـم 

اسـت. بلندمرتبه سـازی  بحـث  در 
کامبیـز  دکتـر  از  افتتاحیـه،  مراسـم  پایـان  در 
کبـر  ا علـی  دکتـر  اعتمـاد،  گیتـی  دکتـر   ، بهنیـا 
شـد. تقدیـر  کالنتـری  ج  ایـر دکتـر  و  فـر  معیـن 

در سومین کنفرانس بناهای بلند مطرح شد:

زمان بازنگری و بازاندیشی در زندگی شهری
 فرا رسیده است
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در  آالت  ماشـین  آموزشـی  سـمینار  دومیـن 
دوره سـوم ایـن دوره هـا با عنـوان »نگهداری 
پیشـگیرانه ماشـین االت سـنگین«  روز سـه 
شـنبه 14 دی ماه در سـندیکای شـرکت های 
غالمرضـا  مهنـدس  و  شـد  برگـزار  سـاختمانی 
تیموریـان بـه بیـان دیدگاه هـای خـود دربـاره 
نگهـداری و تعمیـرات پیشـگیرانه پرداخـت. 

آالت  ماشـین  نگهـداری  کـرد:  عنـوان  وی 
تعمیـر  و  )نگهـداری  سـنتی  شـکل  دو  بـه 
از  پیشـگیرانه  )نگهـداری  مـدرن  و  خرابی هـا( 
و  نگهـداری  در  می گیـرد.  صـورت  خرابی هـا( 
سـوخت  مـورد  بـی  مصـرف  سـنتی  تعمیـرات 
و  ماشـین  کارکـرد  توقـف  قطعـات،  و  وروغـن 
خسـارت ناشـی از آن در هزینـه پنهـان پـروژه، 
گرانـی قطعـات یدکـی و عـدم شناسـائی نقـاط 
آالت  ماشـین  نگهـداری  در  مجموعـه  ضعـف 
PM دسـتورالعمل های  می شـود.   دیـده 
سـاده  عملیاتـی  نگهـداری(  و  )بهره بـرداری 
اساسـی  و  بسیارحسـاس  ولـی  هسـتند 
کافی در جزئیات عملیات  هسـتند. عدم دقت 
کارآمـدی نگهداری می شـود. سـرویس باعـث نا
روشـی  بـا  روش،  تغییـر  بـا  کـه  داریـم  نیـاز  مـا 
یعنـی  کنیـم  نگهـداری  و  بهره بـرداری  مـدرن 
گونه ای از ماشـین  در ضمـن بهـره بـرداری بـه 
شـود.  خـراب  دیرتـر  کـه  کنیـم  نگهـداری 

بیشـتر  مـا  دانـش  مـدرن  روش  در  واقـع  در 
نمی شـود امـا بـا تغییـر نـگاه، مـا بـه طـور دائـم 
کنیـم تـا بـا حداقـل  وضعیـت ماشـین را پایـش 

برسـیم.  آن  تعمیـر  و  نگهـداری  بـه  هزینـه 
وی دربـاره خـواص روغـن، آنالیـز روغـن و تاثیـر 
و  داد  توضیـح  پیشـگیرانه  نگهـداری  در  آن 
ضعـف  نقـاط  شـناخت  عـدم  کـرد:   کیـد  تا
بـود.  آفریـن  مشـکل  سـنتی  سیسـتم  در  مـا 
نقـاط  ایـن  شـناخت  عـدم  دلیـل  بـه  مـا  و 
تعمیـر  و  نگهـداری  بـه  آنهـا  وجـود  بـا  ضعـف 
نقـاط  جدیـد  روش  در  امـا  می پرداختیـم 

می شـود.  علنـی  زودی  بـه  ضعـف 
ماشین آالت  نگهداری  در  افزود  وی 
آموزش  یکپارچه،  مدیریت  پیشگیرانه، 
کار، تغییر نحوه تفکر در روش  فنی در حین 
 PM نگهداری، و تکمیل دستورالعمل های
دستورالعمل های تکمیل  است.  مدنظر 

جغرافیایی  شرایط  با    PM تطبیق   ،PM
برای  الزم  عملیات  تدوین  کارگاه، 
و  آالت،  ماشین  خرابی  تکرار  از  جلوگیری 
الزم  کارگاه   در  آالت  ماشین  کارکرد  کنترل 

است. و....
از خواننـدگان محتـرم ماهنامه پیام آبادگران 
دعـوت می کنیـم در صـورت عالقـه منـدی بـه 
ایـن  مشـروح  خوانـدن  بـرای  مبحـث،  ایـن 
گـزارش بـه فصـل نامـه ماشـین آالت مراجعـه 

نماینـد. 

سنتی	 تعمیرات	 و	 نگهداری	 در	 	
وروغن	 سوخت	 مورد	 بی	 مصرف	
و	 ماشین	 کارکرد	 توقف	 قطعات،	 و	
خسارت	ناشی	از	آن	درهزینه	پنهان	
عدم	 و	 یدکی	 قطعات	 گرانی	 پروژه،	
مجموعه	 ضعف	 نقاط	 شناسائی	
دیده	 آالت	 ماشین	 نگهداری	 در	
 PM دستورالعمل	های	 می	شود.	
نگهداری(	عملیاتی	 و	 برداری	 )بهره	
و	 ولی	بسیارحساس	 ساده	هستند	
کافی	 دقت	 هستند.عدم	 اساسی	
در	جزئیات	عملیات	سرویس	باعث	

کارآمدی	نگهداری	می	شود. نا


در دومین سمینار آموزشی ماشین آالت بررسی شد

نگهداری پیشگیرانه ماشین آالت سنگین
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ون رفت از رکود بر
 با همراهی بخش خصوصی

 مهندس مجتبی ضرابی عضو هیأت بازرسان سندیکا عنوان کرد 

زیبـای	 شـهر	 متولـد	 ضرابـی	 مجتبـی	 مهنـدس	
تـا	 را	 دانشـگاهی	 تحصیـالت	 و	 اسـت	 اصفهـان	
مقطـع	فوق	لیسـانس	عمـران	)راه	و	سـاختمان(	
کـرده	اسـت	و	پـس	از	 در	دانشـگاه	شـیراز	سـپری	
غ	التحصیلـی	در	سـال	1349	خدمـت	سـربازی	 فار
خـود	را	در	سـپاه	ترویـج	و	آبادانـی	اسـتان	فـارس	
بـا	نظـارت	و	اجـرای	طرح	هـای	عمرانـی	بـه	پایـان	
رسـاند	و	برای	مدتی	در	شـرکت	فنی	و	سـاختمانی	
»چکـش«	فعـال	بـود	و	در	سـال	1353	اقـدام	بـه	
تأسـیس	شـرکت	»اتوماسـکوپ«	نمـود	و	تـا	امـروز	
مشـغول	 شـرکت	 ایـن	 مدیرعامـل	 عنـوان	 بـه	

اسـت.	 خدمتگـزاری	
مهنـدس	ضرابـی	طـی	چنـد	دوره	بـه	عنوان	بـازرس	
بـوده	و	 قانونـی	در	هیـات	مدیـره	سـندیکا	حاضـر	
خدمـات	شایسـته	ای	بـه	ایـن	تشـکل	قدیمـی	ارائه	
کار	عمرانی	 گاهی	از	تجربه	سالها	 که	برای	آ نموده،	

و	صنفـی	بـه	گفتگـو	بـا	ایشـان	نشسـته	ایم.

اختیـار	 در	 کـه	 فرصتـی	 از	 تشـکر	 ضمـن	
گـر	موافقیـد	ایـن	 گذاشـتید،	ا نشـریه	آبادگـران	
گفت	وگـو	را	بـا	مـروری	بـر	پیشـینه	شـرکت	تان	
کنیـم	و	پـس	از	آن	بـه	این	نکتـه	بپردازیم	 آغـاز	
بـرای	 را	 تخصص	تـان	 و	 تجربـه	 چگونـه	 کـه	
گرفته	ایـد؟	 کار	 هدایـت	امـور	ایـن	شـرکت	بـه	
غ التحصیـل  فار دانشـگاه  از   1349 سـال  در 
در  را  سـربازی  مقـدس  خدمـت  دوره  و  شـدم 

گذرانـدم  سـپاه ترویـج و آبادانـی اسـتان فـارس 
که اتفاقًا همزمان با برگزاری جشـنهای معروف 
اختـالف  کـه  بـود  آنجـا  در  بـود.  سـاله   2500
حـس  و  دیـدم  عینـه  بـه  را  طبقاتـی  تضـاد  و 
سرکشـی  اغلـب  مـن  مأموریت هـای  زیـرا  کـردم 
در  بـود.  عمـران  و  آبادانـی  بـرای  روسـتاها  بـه 
کـه شـهر شـیراز بـرای برگـزاری جشـن ها  حالـی 
کشـورها در تخـت جمشـید  و پذیرایـی از سـران 
روسـتاهای  بـه  سـفر  بـا  مـن  می شـد،  آمـاده 
محروم جهت ساختن مدرسه و لوله کشی آب و 
سـاخت حمـام و غیـره.... شـاهد فقـر و بیچارگی 
کـه  بعضـی از آنها حتی یک قرص  مردمـی بـودم  
کـه از  نـان بـرای خودشـان نداشـتند، در حالـی 
سـوی دیگر شـاهد ریخت و پاش ها و اسـراف  در 
که  فقط برای یک  شیراز و تخت جمشید بودم 
روز پذیرائی از مهمانان صورت می گرفت    و این 
تفاوت هـا خـواه ناخـواه روی مـن و امثـال مـن اثر 
خدمـت  بـرای  مصمم تـر  را  خـود  و  می گذاشـت 
از آن  بـه محرومیـن و نجـات مـردم میهن مـان 

کت بـار در روسـتاها می سـاخت. زندگـی فال
و  فنـی  شـرکت  در  اسـتخدام  بـا  آن  از  پـس 
بانـد  سـاخت  پـروژه  در  »چکـش«  سـاختمانی 
و  هواپیمـا  آشـیانه های  نیـز  و  کسـی وی ها  تا و 
سـایر سـاختمان های فـرودگاه و پایـگاه هوایـی 
شـیراز انجـام وظیفـه نمـودم تـا اینکـه در سـال 

1353 اقدام به تأسیس شرکت »اتوماسکوپ« 
مدیرعامـل  عنـوان  بـه  امـروز  تـا  بنـده  و  کردیـم 

هسـتم. خدمتگـزاری  مشـغول  شـرکت  ایـن 
طی این سـال ها شـرکت اتوماسـکوپ خدمات 
تـالش  حاصـل  کـه  داده  ارائـه  ارزنـده ای 
چندسـاله ایـن شـرکت بـه طـور خالصـه عبـارت 
اسـت از: سـاخت و اجـرای پنـج نیـروگاه بـرق در 
نقـاط محـروم اسـتان فـارس و بنـادر، سـاخت 
گندم در شهرهای  چهار واحد سیلوهای بتنی 
چهـار  سـاخت  یـزد،  و  سـمنان  جیرفـت،  نـکا، 
کارخانه های بزرگ صنعتی و تولیدی در  واحـد 
حـوزه السـتیک اتومبیل، شیشـه های صنعتی 
و سـاختمانی و پـودر و مـواد شـوینده، اجـرای 
پـروژه  مسـکونی  تجـاری  ج هـای  بر از  تعـدادی 
اسـتانداری  سـاختمان  اجـرای  تهـران،  نـواب 
تهـران و طراحـی و اجرای چند پروژه خصوصی 

بلندمرتبـه مسـکونی درشـهر تهـران. 
نیـز  شـرکت  ایـن  اجرائـی  پروژه هـای  آخریـن 
حائـل  دیوارهـای  و  فونداسـیون ها  اجـرای 
مجموعه سـاختمان های خبرگزاری جمهوری 
حـال  در  پـروژه  ایـن  کـه  اسـت  ایـران  اسـالمی 

اسـت.  شـده  متوقـف  حاضـر 

بخـش	 در	 کـه	 متخصصـی	 عنـوان	 بـه	 شـما	 	
داریـد	 فعالیـت	 پیمانـکاری	 و	 خصوصـی	
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رو	در	عرصـه	 از	موانـع	پیـش	 برداشـتی	 چـه	
و	 موانـع	 ایـن	 داریـد؟	 عمرانـی	 و	 اجرایـی	
بـزرگ،	 شـرکت	های	 میـان	 در	 دشـواری	ها	
متوسـط	و	کوچـک	چـه	تفاوت	هایـی	دارنـد؟	
محتـرم  کارگـزاران  توجـه  حاضـر  حـال  در 
سیاسـی  امـور  بـه  معطـوف  بیشـتر  حکومتـی 
خصوصـی  بخـش  کـه  گفـت  می تـوان  و  اسـت 
و  عمرانـی  پروژه هـای  اجـرای  و  همـکاری  در 
گرفته و آنچه هم  سازندگی فعال در حاشیه قرار 
 در دست بخش 

ً
کثرا که در دسـت اقدام اسـت ا

دولتـی و وابسـته بـه دولـت اسـت! متأسـفانه 
مسـائل جهانـی و اغتشاشـات خاورمیانـه هـم 
اسـت.  کـرده  را تشـدید  گزیرایـن مسـئله  نا بـه 
در چنیـن شـرایطی بـه نظر می رسـد به جز صبر 
طریـق  یافتـن  بـرای  بیشـتر  تـالش  و  انتظـار  و 
راه  عمرانـی،  ح هـای  طر زمینـه  در  همـکاری 
دیگـری بـرای بخـش خصوصـی نمانـده باشـد. 
هیأت مدیـره  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  البتـه  
بـرای  حـال،  همـه  و  همـواره  سـندیکا  محتـرم 
محتـرم  اعضـای  و  عزیـز  همـکاران  اشـتغال 
کـه  سـندیکا اقدامـات بسـیاری انجـام داده انـد 
انشـاءا... نتایج آن در برنامه ششـم توسـعه به 

نشسـت. خواهـد  بـار 
پیـش روی  مشـکالت  انـواع  مـورد  در  امـا 
البتـه  کـه  کنـم  عـرض  بایـد  شـرکت ها 
هـم  بزرگتـری  مشـکالت  بزرگتـر  شـرکت های 
بیـش،  بامـش  هرکـه  معـروف  قـول  بـه  دارنـد. 
کوچـک هـم اغلـب  برفـش بیشـتر. شـرکت های 
دسـت  یـا  و  اسـتانی  کوچکتـر  پروژه هـای  بـا 
اینکـه  نـه  و  می گذراننـد  را  خـود  امـورات  دوم 
مشـکلی نداشـته باشـند؛ امـا مشکالتشـان بـه 
ایـن  در  اسـت.  کوچکتـر  و  محدودتـر  مراتـب 
شـرکت های  وضعیـت  می رسـد  نظـر  بـه  میـان 
گـروه دیگـر حاّدتر اسـت  میانـه یـا متوسـط از دو 
زیـرا هـم مسـائل مالـی ناشـی از عـدم دریافـت 
کارکردهـا را در حـد و انـدازه خـود دارنـد و هـم 
هسـتند.  فزاینـده  بیـکاری  و  کـم کاری  گرفتـار 
هـم  تمایلـی  و  عالقـه  معمـواًل  شـرکت ها  ایـن 
دوم  دسـت  صـورت  بـه  پروژه هـا  انجـام  بـه 
کاری  ظرفیت هـای  دارای  کثـراً  ا لـذا  و  ندارنـد 
خالی انـد. از طرفـی رقابت هـای غیرقابـل قبول 
کـه منجـر بـه »خودزنـی« شـده  در مناقصه هـا 
اسـت در ایـن دسـته از شـرکت ها بیشـتر دیـده 
کـه پـس  می شـود. ایـن بزرگتریـن ضـرری اسـت 
کشـور  از فـرار مغرهـا حـوزه علمـی - اقتصـادی 
تجربه هـای  از  کوهـی  زیـرا  می کنـد  تهدیـد  را 

و  اضمحـالل  انـزوا،  حـال  در  آمـده  دسـت  بـه 
اسـت. هم پاشـیدگی  از  سـرانجام 

بـه	 مربـوط	 مشـکالت	 از	 دسـته	 کـدام	 رفـع	
رونـق	بخـش	خصوصـی،	بـه	موفقیـت	بیشـتر	

می	رسـاند؟ یـاری	 شـرکت	تان	 و	 شـما	
کـه بخـش  مشـکالت، فراوان انـد امـا اهـم آنچـه 
خصوصـی در حـوزه عمـران و سـازندگی در آن 
از:  عبارتنـد  دارنـد  دولـت  مسـاعدت  بـه  نیـاز 
رفـع مشـکالت بانکـی در جهـت سـهل الوصول 
تأمیـن  ضمانت نامه هـا،  دریافـت  نمـودن 
رفـع  پروژه هـا،  اجـرای  بـرای  نقدینگـی 
کار  و  کسـب  گیـر  پا و  دسـت  مزاحمت هـای 
و  مقـررات  و  قوانیـن  انبـوه  وجـود  قبیـل  از 
و  بـوده  نقیـض  و  ضـد  بعضـًا  کـه  بخشـنامه ها 
و  می گـردد  افـزوده  آنهـا  تعـداد  بـر  هـم  روز  هـر 
می کنـد!  اضافـه  قبلـی  گره هـای  روی  گرهـی 
رفـع تبعیـض و رانت خـواری مؤسسـات دولتـی 
زمینه هـا،  کلیـه  در  دولـت،  بـه  وابسـته  و 
ایجـاد ثبـات در بـازار و تـداوم آن، اندیشـیدن 
نوسـازی  تسـهیالت  ارائـه  بـرای  راهکارهایـی 
ضمانتنامـه ای  مشـکالت  رفـع  ماشـین آالت، 

توانمنـد  شـرکت های  اشـتغال  خصـوص  در 
حضـور  بـرای  بسترسـازی  و  کشـورها  سـایر  در 
همزمـان  خارجـی  سـرمایه گذار  شـرکت های 
ارتقـاء تـوان مالـی و اجرائـی شـرکت های بخش 
شـرکت های  بـا  همـکاری  جهـت  خصوصـی 
دیگـر.  کشـورهای  در  یـا  و  ایـران  در  خارجـی 
فضـای  مسـتمر  بهبـود  قانـون  خوشـبختانه  
اسـتفاده  کثـر  حدا قانـون  نیـز  و  کار  و  کسـب 
دولـت  توسـط  خصوصـی  بخـش  خدمـات  از 
محتـرم و مجلـس شـورای اسـالمی بـه تصویـب 
طـور  بـه  آن  اجـرای  اسـت  امیـد  کـه  رسـیده 
قـرار  مدنظـر  توسـعه  ششـم  برنامـه  در  جـدی 

گیـرد.
وضعیـت  کـه  زمـان  ایـن  در  اینجانـب  نظـر  بـه 
دارد،  قـرار  کامـل  رکـود  در  کشـوری  اقتصـاد 
دولت  محترم باید نسـبت به بخش خصوصی 
بـرای  را  کمک هائـی  نمـوده و  توجـه بیشـتری 
توسـط  اقتصـاد  خ  چـر درآوردن  حرکـت  بـه 
نظیـر  کارهایـی  شـوند.  قائـل  بخـش  ایـن 
بیمـه ای،  جرایـم  و  مالیاتـی  بخشـودگی های 
کار  کـم بهـره، توزیـع عادالنـه  وام هـای بانکـی 
کشـورها نشـان داده  و امکانـات. تجربـه سـایر 
کـه حمایـت از ایـن بخـش، برون رفـت از  اسـت 
کنتـرل تـورم را سـریع تر  رکـود و ایجـاد اشـتغال و 
بـه نتیجـه خواهـد رسـاند و عمـاًل سـبب رشـد 

می گـردد. مطلـوب  اقتصـادی 

اصلی	تریـن	 آیـا	 می	گویـد؟	 چـه	 شـما	 تجربـه	
داخلـی	 مشـکالت	 بـه	 مربـوط	 مسـائل	تان	
کمبـود	سـرمایه	و	تجربـه،	ضعـف	نیـروی	 مثـل	
و...	 مدیریـت	 ضعـف	 تخصـص،	 و	 انسـانی	
رکـود،	 مثـل	 بیرونـی	 عوامـل	 یـا	 می	شـود	
گـردش	مالـی	 کمبـود	نقدینگـی	و	 تحریم	هـا،	

کار	 گرایش	به	ســمت	 که	 	تــا	زمانــی	
دولتی	توســط	دولــت	وجود	دارد	و	
به	بخش	خصوصی	اتکا	نمی	شود،	
گفتگوها	تبدیل	به	عمل	نمی	گردد.	
گفتگوها	 امــا	در	مجموع،	این	قبیل	
بــرای	تغییــر	نگــرش	و	مشــارکت	در	
و	 مؤثــر	 کالن	 تصمیم	ســازی	های	

مفید	خواهد	بود.
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گیـر،	 کشـور،	مقـررات	و	قوانیـن	دسـت	و	پا در	
گریـز،	نبـود	رقابـت	واقعـی	 کارفرمایـان	قانـون	

هسـتند؟ اصلـی	 مسـئله	 	... و	
گـروه از  البتـه نمی تـوان ایـن دو مقولـه یـا ایـن دو 
مشـکالت )داخلـی و خارجـی( را از یکدیگـر جـدا 
تأثیـر  قطـع  طـور  بـه  بیرونـی  عوامـل  دانسـت. 
تشـدید  و  ایجـاد  در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم 
گـر  گفتـم ا کـه  مشـکالت داخلـی دارد. همانطـور 
برسـیم  اقتصـادی  ثبـات  و  نظـم  بـه  داخـل  در 
را  کار فرهنگـی دولـت و بخـش خصوصـی  بـا  و 
موظـف بـه رعایـت قوانیـن، اخـالق اجتماعـی و 
گذاشـته  کنـار  کنیـم؛ تنگ نظری هـا را  حرفـه ای 
تضعیـف  از  و  باشـیم  مهربانتـر  یکدیگـر  بـا  و 
یکدیگـر دسـت برداریـم و مسـئله رانت خـواری 
تأثیرعوامـل  می توانیـم  قطعـًا  دهیـم،  پایـان  را 
در  متأسـفانه  برسـانیم.  حداقـل  بـه  را  بیرونـی 
کشـور مـا بـه علـت اسـتبداد نهادینـه شـده 2500 

سـاله، ملـت خـود را از دولـت جـدا می دانـد؛ و 
گذشـته بـا رفتارهـای  بعضـی از دولت هـا نیـز در 
خودمحورانـه و غیرمسـئوالنه بـه ایـن جدایـی 
دامن زده اند و رفتارهای ارباب - رعیتی موجب 
عدم اعتمادها شـده است. خوشبختانه دولت 
کامـل  فعلـی بـه تمـام مـوارد ذکـر شـده اشـراف 
کارهـا را  کنـد و  کسـب اعتمـاد  دارد و سـعی دارد 
کاردان و باتجربه بسپارد  به دست متخصصان 
که البته طی این مسـیر در این شـرایط دشـوار و 
ُکنـد اسـت اما راسـتای درسـتی دارد. حرکـت آن 

بـا	رقابت	هـای	ناسـالم	 آیـا	در	فعالیـت	خـود	
نبـودن	 قاعده	منـد	 از	 ناشـی	 هزینه	هـای	 و	
آیـا	 هسـتید؟	 مواجـه	 عمرانـی	 فعالیت	هـای	
رقبـای	رانـت	دار	مثـل	شـرکت	های	خصولتـی	
فعالیـت	شـما	و	رقیبـان	بخـش	خصوصـی	را	

کرده	انـد؟ مضیقـه	 دچـار	

در  کـه  بودیـم  شـرکت هایی  جملـه  از  مـا  بلـه؛ 
همـان سـال های فعالیـت و شـکوفائی مواجه با 
حضور رقبای شبه دولتی شدیم. پس از انقالب 
که قبل از آن در زمینه تکنولوژی  با تجربه هایی 
گنـدم در دوران  طراحـی و سـاخت سـیلوهای 
اندوختـه  خارجـی  شـرکت های  بـا  همـکاری 
کار  بودیـم؛ بـا شـور و شـوق فـراوان دسـت  انـدر 
بـدون  جدیـد  سـیلوهای  اجـرای  و  سـاخت 
کارشناسـان خارجـی شـدیم و در ایـن  کمـک از 
کـه شـاید بـه دلیـل تجربـه  زمینـه پیشـرو بودیـم 
تفکـر تصدی گرائـی دولتـی در آن زمـان مواجـه با 
حضـور شـرکت های وابسـته بـه دولت بـه عنوان 
آنهـا  از چنـدی  پـس  و  ع شـدیم  بالمنـاز رقیـب 

کار را از دسـت مـا ربودنـد.  عمـاًل جبهـه 
کارفرماهـای دولتـی در  کثـر  الزم بـه ذکـر اسـت ا
کـه بـا شـرکت های  آن زمـان ترجیـح می دادنـد 
لشـان ایـن  کننـد و استدال کار  وابسـته بـه خـود 
باشـد و  گران تـر  کار  گـر قیمـت  ا کـه حتـی  بـود 
نـدارد  اشـکالی  بیشـتر صـرف آن شـود  مبلغـی 
چـون پـول دولـت از ایـن جیـب بـه آن جیـب 
مـی رود! غافـل از اینکـه پول ملـت و بیت المال 
ملـت  پـول  اصلـی  صاحـب  واقـع  در  و  اسـت 
کـه از ایـن جیـب بـه آن جیـب مـی رود.  اسـت 
نـگاه هنـوز هـم  یـا  ایـن نحـوه تفکـر  متأسـفانه 
کـم اسـت و  بـر بعضـی از ارگان هـا و نهادهـا حا
کنـون نیـز بسـیاری  طرفدارانـی هـم دارد. هـم ا
توسـط  سـازندگی  و  عمرانـی  فعالیت هـای  از 
شـرکت های بـه ظاهـر خصوصـی و عمـاًل تحـت 
حمایـت یـا منشـعب از دولـت انجـام می شـود.

بخـش	 و	 دولـت	 وگـوی	 گفـت	 شـما	 نظـر	 بـه	
کـه	در	سـال	های	اخیـر	بـه	صـورت	 خصوصـی	
نهادی	در	آمده	است	چه	دستاوردی	داشته،	

آیـا	نقشـی	در	بهبـود	اوضـاع	داشـته	اسـت.
گـر  ا بـود.  خواهـد  اثربخـش  گفتگوهـا  مطمئنـًا 
ضمانت اجرائی داشته باشد. همانطور که عرض 
گرایش به سـمت تصدی گری  کـه  کـردم تـا زمانـی 
اتـکا  بخـش خصوصـی  بـه  و  دارد  دولـت وجـود 
نمی شـود، گفتگوهـا تبدیـل به عمل نمی گـردد. 
امـا در مجمـوع، ایـن قبیـل گفتگوهـا بـرای تغییر 
کالن  نگـرش و مشـارکت در تصمیم سـازی های 

مؤثـر و مفیـد خواهـد بـود.

کـه	شـرایط	موجـود	بـه	سـمت	 آیـا	امیـد	داریـد	
گـر	 ا دهـد؟	 وضعیـت	 تغییـر	 مطلـوب	 شـرایط	

امیدواریـد	الزامـات	ایـن	تغییـر	چیسـت؟
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کوتـاه مـدت خیـر. امـا در بلنـد مـدت بـا تجدیـد  در 
کار و اجرای  کسـب و  کـم بـر محیط  نظـر در فضـای حا
کار، همدلـی  کسـب و  قوانیـن جدیـد بهبـود مسـتمر 
اقتصـاد،  عرصـه  نقش آفرینـان  تمـام  مشـارکت  و 
ملـی  منافـع  بـر  منطبـق  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  و 
می تـوان بـه ایجـاد زمینه هـای مناسـب جهـت تغییـر 

بسـت.  امیـد  شـرایط 

شـرکت	های	 سـندیکای	 عضـو	 عنـوان	 بـه	 شـما	
نهـاد	 ایـن	 فعالیـت	 بـه	 نگاهـی	 چـه	 سـاختمانی	
ظرفیت	هایـی	 آیـا	 چیسـت،	 توقعاتتـان	 داریـد؟	
که	بتوان	آن	ها	را	برای	موفقیت	بیشـتر	 وجود	دارد	

سـاخت؟ فعـال	 سـندیکا	
نهـادی  ایـران  سـاختمانی  شـرکت های  سـندیکای 
دیرپا است و با نزدیک به هفتاد سال قدمت همواره 

بـا هدایـت هیأت مدیـره و همفکـری اعضـاء و تعامل با 
کارگـزاران دولتـی، نخسـت در جهـت منافـع ملی و بعد 

کـرده اسـت. در راسـتای منافـع صنفـی حرکـت 
خوشـبختانه در همـه دوره هـا هیأت مدیره از اعضای 
خوش فکـر، خوش نیـت و دلسـوز بـرای مـردم و میهن 
کـه نـور امیـد را  کـرده و می کنـد  تشـکیل شـده و سـعی 
کـه زحمت کشـان واقعـی آبادانـی ایـن  در دل صنـف 
مـرز و بـوم هسـتند؛ بتابانـد و در هـر صـورت و هر زمان 

کار صنـف را روشـن نگهـدارد. کسـب و  چـراغ 
کارهای خود  از طرفـی چـون همـه هم ونـدان عزیـز در 
بـا نهادهـای دولتـی سـروکار دارنـد، خـواه  مسـتقیمًا 
می شـوند  مضیقه هایـی  و  مشـکالت  دچـار  ناخـواه 
کـه می تواننـد از تجربـه سـایر اعضـا از طریـق سـندیکا 

بیشـتر مسـائل خـود را حـل و فصـل نماینـد.
سـندیکا  تالش هـای  کثـر  ا می دانیـد  کـه  همانطـور 
بـرای دفـاع از صنـف و منافـع آن بسـیار طاقت فرسـا و 
دیربازده اسـت؛ لذا باید تالش ها تداوم داشـته باشـد 
تـا بـه نتیجـه مطلـوب برسـد. بدین جهـت از اعضـای 
بـه  بیشـتری  لطـف  نظـر  دارم  تقاضـا  صنـف  محتـرم 
کـم  دسـت  و  باشـند  داشـته  خـود  خانـه  و  سـندیکا 
گرانبهـای خـود را  هفتـه ای یـک یـا دو سـاعت از وقـت 
بـه طـور جـدی و پی گیـر بـه اظهارنظـر و ارائـه رهنمـود 
بـه هیأت مدیـره، جهـت حـل مشـکالت پیـش روی 
صنـف صـرف نمایند و با سـندیکا از طریق دبیرخانه، 
یـا روابـط عمومـی تمـاس مسـتمر داشـته باشـند.در 
پایـان از اینکـه بـه مـن فرصـت دادید تا درباره مسـائل 
صنـف بـه بیـان دیدگاههـای خـود بپـردازم صمیمانـه 
کـه نظـرات سـازنده  سپاسـگزاری می کنـم و امیـدوارم 
آبادگـران  سـایر اعضـای محتـرم صنـف نیـز در مجلـه 

گـردد.   منعکـس 

روز ســه شــنبه 23 آذر مــاه، اولین جلســه از 
دوره ســوم دوره های آموزشــی ماشین آالت 
عمرانی با عنوان »سمینار آموزشی ابزارهای 
نویــن پایــش ماشــین آالت« در ســندیکای 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران برگزار شــد. در 
این ســمینار مهندس حســن بهــادری یکتا 
رســتمی طهرانی  محمدرضــا  مهنــدس  و 
پرداختنــد.  خــود  دیدگاههــای  بیــان  بــه 
التحصیــل  غ  فــار یکتــا  بهــادری  مهنــدس 
و  نگهــداری  مهندســی  ارشــد  کارشناســی 
گــروه فناوری  تعمیــر ماشــین آالت و رئیــس 
کشاورزی  و استانداردســازی مکانیزاســیون 
اســت. وی بــه عنــوان اولیــن مــدرس ایــن 
سمینار درباره »معرفی ابزارهای نوین پایش 
کــرد.   ســخنرانی  آالت«  ماشــین  وضعیــت 
مهندس یکتــا درباره مروری بر تکنیک های 
پایــش وضعیت، ابزارهای مورد اســتفاده در 
هر یک از تکنیک ها و خودروی ســیار پایش 
وضعیــت توضیحاتــی ارائــه داد و بــه مــوارد 
کاربــرد هر یک از تکنیک هــا، تاریخچه اندازه 
گیــری و برخــی ابزارهــای دقیــق مکانیکــی 
دور  میــزان  ابزارهای اندازه گیــری  ماننــد 
گاهــی از وضعیت  سیســتم های دوار، ابــزار آ
از  گاهــی  آ ابزارهــای  ترمــز،  ســیال سیســتم 
وضعیــت تایر از جمله  دســتگاه اندازه گیری 
گاهــی از وضعیت  فشــار بــاد تایــر، ابزارهای آ
گاهی از  باطری و تجهیزات برقی، ابزارهای آ
وضعیت سیستم هیدرولیک، تستر کیفیت 

کرد.  روغن قابل حمل و..... اشاره 
بــا  کــرد  عنــوان  پایــان  در  یکتــا  مهنــدس 

توجــه به قیمت بــاالی ماشــین آالت پایش 
قسمت های مختلف ماشین برای جلوگیری 
از خرابی مفید اســت. با توجه به وابســتگی 
کارکرد ماشــین آالت،  پروژه هــای عمرانی به 
گاهــی از وضعیــت ماشــین آالت و برنامــه- آ

ریزی برای تعمیر الزم است. 
محمدرضــا  ســمینار  ایــن  بعــدی  مــدرس 
کــه دربــاره شــناخت و  رســتمی طهرانی بــود 
نحوه کاربرد ابزارهای دقیق سخن گفت. وی 
به واژه شناسی اندازه گیری پرداخت و گفت: 
استانداردهای بین المللی برای اندازه گیری 
وجود دارد. اســتاندارد بین المللی در توافق 
کمیتی به  بیــن المللی بــه عنوان مبنا بــرای 
رســمیت شناخته می شود تا برای مشخص 
کمیت  شــدن مقادیر ســایر اســتانداردهای 
گرفتــه  کار  مــورد نظــر در ســطح جهانــی بــه 
شود.  وی پس از پرداختن به معنای برخی 
 ،)Calibration( کالیبراســیون واژه هــا ماننــد 
دســتگاه اندازه گیری   ،)Deviation( انحــراف 
ســه بعدی، سیســتم اندازه گیــری متریک و 
سیســتم اندازه گیری اینچی، درباره شــرایط 
آزمایشــگاه اندازه گیری توضیحاتــی ارائه داد 
کولیس و اجــزاء آن، انواع  و بــه معرفی انــواع 
نحــوه  و  پرداخــت  آن  انــواع  و  میکرومترهــا 
اســتفاده از این دســتگاه ها را برای حاضران 
کــرد. الزم بــه ذکــر اســت مخاطبان  تشــریح 
محتــرم ماهنامــه پیــام آبادگــران در صــورت 
تمایل می توانند برای خواندن مشروح این 
گــزارش بــه فصلنامــه ماشــین آالت مراجعــه 

کنند.

در سمینار آموزشی ماشین آالت سندیکا بررسی شد

ابزارهای نوین پایش 
ماشین آالت
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کـردن شـکاف  تـورم، رکـود و معیشـت مـردم پـر 
پولـی  تـورم  ریشـه  واردات  بـا  تقاضـا  و  عرضـه 
تـورم  کاهنـده  عوامـل  از  خـود  رکـود  اسـت. 
کـرده  خالـی  را  مـردم  جیـب  گسـترده  فسـاد 
کـردن  پـر  بـرای  همـواره  دولت هـا  اسـت. 
واردات  عامـل  از  تقاضـا  و  بیـن عرضـه  شـکاف 
ضربه گیـر  عنـوان  بـه  عرضـه  افـزودن  هـدف  بـا 
کـه نتیجـه آن با اندکـی  کرده انـد  تـورم اسـتفاده 
تاخیـر، تضعیـف هـر چه بیشـتر تولیـد، تعطیلی 
و ورشکسـتگی تعـدادی از موسسـات تولیـدی 
بـر  در  را  بیـکاری  افزایـش  و  خصوصـی  بخـش 
داشـته اسـت. هـر جـا تـورم مزمـن وجـود دارد، 
کـه ارزش  ریشـه آن پولـی اسـت؛ بدیـن مفهـوم 
در  چـه  و  میان مـدت  در  چـه  نقدینگـی  رشـد 

می انجامـد. تـورم  افزایـش  بـه  بلندمـدت 
مهمتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  تـورم  خ  نـر
شـاخص های اقتصـادی در 10 سـال اخیـر فـراز 
اسـت.  داشـته  زیـادی  بسـیار  نشـیب های  و 
بیـش  بـا  را  آن  یازدهـم  دولـت  کـه  شـاخصی 
و  گرفـت  تحویـل  قبـل  دولـت  از  درصـد   44 از 
کـه مـا  موفـق بـه مهـار آن شـد. در سـال هایی 
بـا شـاخص های افسارگسـیخته تـورم رو بـه رو 
کنتـرل نقدینگـی  بودیـم، همـواره بـا ضعـف در 
گـردش پـول مواجـه بوده ایـم. البتـه  و سـرعت 
درآمدهای  نفتی نیز در ایجاد تورم و مشـکالت 
امـا  کرده انـد،  بـازی  عمـده ای  نقـش  عدیـده 

گـردش پـول و رابطـه تنگاتنـگ  شـاید سـرعت 
بـا نقدینگـی بیشـتر شـاخص  تـورم را بـازی  آن 
داده اسـت. رکـود یکـی دیگـر از عواملـی اسـت 
کـه شـدیدا بـا تـورم در ارتبـاط اسـت، بـه طـوری 
تـورم  دولـت  معتقدنـد  کارشناسـان  برخـی  کـه 
کـرده اسـت. در  بـه بهـای ایجـاد رکـود مهـار  را 
از بررسـی همـه ایـن موضوعـات،  نهایـت پـس 

گـردش  مفهـوم رکـود، تـورم نقدینگـی و سـرعت 
پـول را بایـد از دیـد عمـوم مـردم دیـد. محمـود 
کالن اقتصـادی،  جامسـاز، یکـی از تحلیلگـران 
ایـن  تجربـی در  بـه صـورت علمـی و همچنیـن 

می دهـد. توضیـح  مـورد 
اقتصـادی	 کارشناسـان	 و	 یازدهـم	 دولـت	 	
را	 دولـت	 دسـتاورهای	 بزرگتریـن	 از	 یکـی	
کـه	 گسـیخته	ای	می	داننـد	 مهـار	تـورم	افسـار	
روزافزونـی	 صعـود	 نـژاد	 احمـدی	 دولـت	 در	
بـه	 روحانـی	 پایـان	دولـت	 در	 تـورم	 داشـت.	
پایین	تریـن	میـزان	خـود	در	سـال	های	اخیـر	
را	چطـور	 ایـن	موضـوع	 رسـیده	اسـت.	شـما	

می	کنیـد؟ ارزیابـی	
مناطـق  در  مـاه  آذر  تـورم  آمـار  از  گـزارش  بـه 
کاهـش چنـد دهـم درصد نسـبت به  شـهری بـا 
بـه 8/2 درصـد رسـیده  از 7/5  گذشـته،  مـاه 

اسـت.
رقمـی  را  تـک  تـورم  خ  نـر بـه  دسـتیابی  گرچـه 
بـزرگ  دسـتاوردهای  از  یکـی  یازدهـم  دولـت 
زیـرا  می کنـد؛  قلمـداد  خویـش  اقتصـادی 
از  درصـد   44 از  بیـش  تـورم  خ  نـر بـا  را  اقتصـاد 
ایـن  امـا  اسـت،  گرفتـه  تحویـل  دهـم  دولـت 
متفاوتـی  منفـی  و  مثبـت  بازتاب هـای  خ،  نـر
کارشناسـان مالـی درون  میـان اقتصاددانـان و 
کمیـت و اقشـار مختلـف جامعـه  و بیـرون از حا
حالـی  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  اسـت.  داشـته 

برای	 همواره	 دولت	ها	 این	 	
کردن	شکاف	بین	عرضه	 پر	
واردات	 عامل	 از	 تقاضا	 و	
عرضه	 افزودن	 هدف	 با	
تورم	 ضربه	گیر	 عنوان	 به	
نتیجه	 که	 کرده	اند	 استفاده	
تضعیف	 تاخیر،	 با		اندکی	 آن	
تولید،	 بیشتر	 چه	 هر	
ورشکستگی	 و	 تعطیلی	
مؤسسات	 از	 تعدادی	
خصوصی	 بخش	 تولیدی	
بر	 در	 را	 بیکاری	 افزایش	 و	

داشته	است.

محمود جامساز در گفتگو با آفتاب اقتصادی مطرح کرد:

تورم تک رقمی در اقتصاد رکودی جای تعجب ندارد
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سـایر  بـا  امـا  رقمی شـده،  یـک  تـورم  رشـد  کـه 
نقدینگـی،  رشـد  نظیـر  مرتبـط،  شـاخص های 
تناسـب  از  پولـی  تکاثـر  ضریـب  و  پولـی  پایـه 

نیسـت. برخـوردار  متعارفـی 

دیدگاه	هـای	 تـورم	 شـاخص	 بـا	 رابطـه	 در	 	
کـه	 دیدگاه	هایـی	 دارد؛	 وجـود	 متفاوتـی	
کـدام	بـه	نـوع	خـود	راهـکار	مهـار	تـورم	را	 هـر	
ایـن	دیدگاه	هـا	 بـه	 باتوجـه	 ارائـه	می	دهنـد.	
و	 می	دانیـد	 چـه	 را	 تـورم	 عامـل	 مهمتریـن	
مهـار	تـورم	و	ثبـات	در	ایـن	شـاخص	حیاتـی	

می	بینیـد؟ چگونـه	 را	 مطلـوب	 شـکل	 بـه	
فزونـی  کینـز،  مینـارد  جـان  دیـدگاه  از  تـورم 
شـده  تعریـف  کل  عرضـه  بـر  کل  تقاضـای 
بـر  مـازاد  پـول  عرضـه  رشـد  پول گرایـان  و 
تـورم  عامـل  مهمتریـن  را  اقتصـادی  رشـد 
نظریـه  در  قیمـت  و  پـول  رابطـه  می داننـد. 
از  بسـیاری  منظـر  از  فیشـر  ایروینـگ  مقـداری 
اقتصاددانـان پذیرفتـه شـده اسـت. از جملـه 
نشـان  کمبریـج  مشـهور  معادلـه  در  مارشـال 
بـا  اسـت  برابـر  پـول  واقعـی  حجـم  می دهـد 
پـول  گـردش  سـرعت  عکـس  ضـرب  حاصـل 
ایـن اسـاس هـر  بـر  و تولیـد ناخالـص داخلـی. 
متناسـب  تغییـر  بـه  پـول  حجـم  در  تغییـری 
می شـود.  منجـر  عمومی قیمت هـا  سـطح  در 
ثبـات  تامیـن  بـرای  اسـت  الزم  بنابرایـن 
در  پـول  حجـم  و  تـورم  کنتـرل  قیمت هـا، 
ایـن  البتـه  درآوریـم.  کنتـرل  تحـت  را  گـردش 
گو  شـیکا مکتـب  پول گرایـان  آرای  در  مقولـه 
شـیوه  بـه  نیـز  فریدمـن  میلتـون  رهبـری  بـه 
دیگـری بیـان شـده اسـت. او معتقـد اسـت هـر 
پولـی  آن  ریشـه  دارد،  وجـود  مزمـن  تـورم  جـا 
کـه ارزش رشـد نقدینگی  اسـت؛ بدیـن مفهـوم 
بـه  بلندمـدت  در  چـه  و  میان مـدت  در  چـه 
کثـر  ا متاسـفانه  می انجامـد.  تـورم  افزایـش 
آثـار  بـه  بیشـتر  مـا  اقتصـادی  سیاسـتگذاران 
می اندیشـند  نقدینگـی  رشـد  کوتاه مـدت 
مثبـت  شـوک های  ایجـاد  اسـت  ممکـن  کـه 
را  تولیـد  از  خاصـی  بخـش  در  محـدودی  و 
مـدت  بلنـد  در  آنکـه  از  غافـل  سـازد.  محقـق 
آثـار معکـوس خـود را در اقتصـاد ظاهـر خواهـد 
نظریـه  در  روشـنی  بـه  کـه  همانطـور  سـاخت. 
کینـز بیـان شـد، تـورم منبعـث از عقـب افتـادن 
سـطح  کـه  اسـت  کل  تقاضـای  از  کل  عرضـه 
عمومی قیمت هـا را بـاال می بـرد، امـا از آنجایـی 
تـورم  افسارگسـیخته  و  جهنـده  خ هـای  نر کـه 

قـدرت  کاهـش  و  پـول  ارزش  تنـزل  باعـث  کـه 
و  فقـر  بیـن  شـکاف  گسـترش  و  جامعـه  خریـد 
بی تردیـد  اسـتمرار  صـورت  در  می شـود  غنـا 
اقتصـادی و اجتماعـی  نارضایتی هـای شـدید 
داشـت،  خواهـد  پـی  در  را  جامعـه  سیاسـی  و 
لـذا در سـاختارهای اقتصـاد دولتـی، دولت هـا 
خ تـورم را همـواره  بـه شـدت در تالش انـد تـا نـر
کـه  مـا  کشـور  در  به ویـژه  دارنـد؛  نـگاه  پاییـن 
آسـان یاب  درآمدهـای  بـه  متکـی  دولت هـا 

بوده انـد. نفتـی 

ایـران	 اقتصـاد	 می	دانیـد	 کـه	 همانطـور	  
به	شـدت	وابسـته	بـه	درآمدهـای	نفتـی	بـوده	
درآمدهـای	 از	 سال	هاسـت	 مـا	 هسـت.	 و	
اقتصـادی	 شـرایط	 بهبـود	 منظـور	 بـه	 نفتـی	
می	کنیـم،	 اسـتفاده	 کار	 و	 کسـب	 فضـای	 و	
خـواری،	 رانـت		 فسـاد،	 شـاهد	 همـواره	 امـا	
تولیـد	 موسسـات	 ورشکسـتگی	 بیـکاری،	
تمـام	 تقریبـا	 بودجـه	ای	 کسـری	 داخلـی،	
بوده	ایـم.	 دیگـر	 مشـکالت	 و	 دولت	هـا	
افزایـش	 باعـث	 چگونـه	 نفتـی	 دولت	هـای	

می	شـوند؟ تـورم	
کـردن شـکاف  ایـن دولت هـا همـواره بـرای پـر 
بیـن عرضـه و تقاضـا از عامـل واردات بـا هـدف 
تـورم  ضربه گیـر  عنـوان  بـه  عرضـه  افـزودن 
با  اندکـی  آن  نتیجـه  کـه  کرده انـد  اسـتفاده 
تاخیـر، تضعیـف هر چه بیشـتر تولیـد، تعطیلی 
و ورشکسـتگی تعـدادی از مؤسسـات تولیـدی 
بـر  در  را  بیـکاری  افزایـش  و  خصوصـی  بخـش 
در  تنهـا  حـل  راه  ایـن  البتـه  اسـت.  داشـته 
نفتـی  آسـان رس  درآمدهـای  اسـتمرار  وجـود 
را دارد. هرچنـد  بـه قلمـرو عمـل  امـکان ورود 

کـه در میان مـدت آثـار خـود را در مـورد تخریـب 
امـا در  کشـور ظاهـر می کنـد،  تولیـد و صنعـت 
موقتـی  روش هـای  نفتـی  درآمدهـای  نبـود 
اعطـای اعتبـارات محـدود بانکی نیـز به منظور 
که  تحریـک تقاضـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
عکـس  بـه  و  بـوده  زودهنـگام  آن  مثبـت  آثـار 
تـورم  کـه  آنجایـی  از  امـا  می شـود،  بـدل  خـود 
حاصل رشـد نقدینگی اسـت و رشـد نقدینگی 
تکاثـر  ضریـب  و  پولـی  پایـه  افزایـش  از  ناشـی 
بـه منظـور جلوگیـری  نتیجـه  در  اسـت،  پولـی 
از تـورم افسارگسـیخته الزم اسـت بـا اسـتفاده 
از الزامـات علـم اقتصـاد از بـروز رشـد نقدینگـی 
چرخـه  در  پرقـدرت  پـول  ورود  بـه  منجـر  کـه 
کشـور می شـود و اسـباب فزونـی تقاضـا  پولـی 
اسـت،  مانـده  ثابـت  عرضـه  کـه  حالـی  در  را 
زیـرا  آیـد؛  بـه عمـل  فراهـم می کنـد، جلوگیـری 
در  افسارگسـیخته  تـورم  صـورت  ایـن  غیـر  در 
اسـباب  و  کـم  حا عمومی قیمت هـا  سـطح 
گسـترش فقـر را  تنـازل قـدرت خریـد جامعـه و 
که به  فراهـم می  کنـد. بدیـن منظـور پایه پولـی 
اختصـار می تـوان آن را حاصـل جمـع بدهـی و 
مرکـزی  بانـک  و خارجـی  دارایی هـای داخلـی 
یـا تکاثـر پولـی  کـرد، و ضریـب فزاینـده  تعریـف 
بانک هاسـت  توسـط  پـول  خلـق  قـدرت  کـه 
در  زیـرا  گیـرد؛  قـرار  پایـش  مـورد  اسـت  الزم 
نهایـت مقـدار تغییـر در عرضـه پـول برابـر اسـت 
پـول در  تکاثـر خلـق  بـا حاصـل ضـرب ضریـب 
پایـه پولـی. بنابرایـن از هـر اقدامی نظیـر تامیـن 
کسـری بودجـه دولتـی از منابـع بانـک مرکـزی 
یـا فـروش ارز بـه بانـک مرکـزی توسـط دولـت یـا 
بـه  مرکـزی  بانـک  بـه  بانک هـا  بدهـی  افزایـش 
منظـور تجهیـز منابـع بـرای اعطای تسـهیالت، 
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کـه همـه منجـر بـه افزایـش  یـا چـاپ اسـکناس 
الزم  و  کـرد  خـودداری  می شـود،  پولـی  پایـه 
بانک هـا  نیـز توسـط  پـول  قـدرت خلـق  اسـت 
بـه  پـول  شـبه  نسـبت  افزایـش  طریـق  از  کـه 
نظـارت  مـورد  می شـود،  ایجـاد  پـول  حجـم 

گیـرد. قـرار  مرکـزی  بانـک  دقیـق 

گذشـته	شـاهد	اقدامات	بانکی	برای	 	در	10	سـال	
کشـور	بوده	ایـم.	بانک	ها	و	 افزایـش	نقدینگـی	در	
پـول	تزریقـی	بـه	اقتصـاد	توسـط	آنـان	از	عواملـی	
شـما	 اسـت.	 تاثیرگـذار	 تـورم	 نـرخ	 در	 کـه	 اسـت	
را	 اخیـر	 سـال	های	 در	 بانک	هـا	 تسـهیالت	دهی	

مثبـت	تلقـی	می	کنیـد	یـا	منفـی؟
خ بهـره مـدت دار بانکـی و تشـویق  افزایـش نـر
سـپرده گذاران بـه تغییـر سـپرده های دیـداری 
مالـی  تامیـن  تجهیـز  امـکان  غیردیـداری،  بـه 
و  می کنـد  فراهـم  را  بانک هـا  تسـهیالتی  و 
اعطـای  طریـق  از  نقدینگـی  افزایـش  سـبب 
وام و اعتبـار می شـود و در نتیجـه حجـم پـول 
رشـد  پولـی  تکاثـر  ضریـب  افزایـش  طریـق  از 
همیـن  تقریبـا  اخیـر  سـال  چنـد  در  می کنـد. 
و  داده  افزایـش  را  نقدینگـی  رشـد  اتفـاق 
کـه بانک هـای  وام هـا و اعتبـارات بی بازگشـتی 
کرده انـد،  بنـگاه دار بـه مشـتریان خـاص اعطـا 
رشـد نقدینگـی را از طریـق ضریـب تکاثـر پولـی 
که  کـرده اسـت. البتـه الزم به ذکر اسـت  افـزون 
اسـتمرار ایـن امـر امکانپذیـر نیسـت؛ زیـرا تغییر 
تغییـر  موجبـات  بانکـی  بهره هـای  میـزان  در 
کاهـش  و  غیردیـداری  سـپرده های  سـطح  در 
ایـن وضعیـت در  امـا  را فراهـم می سـازد،  آنهـا 
بنابرایـن  و  نمی کنـد  صـدق  پولـی  پایـه  مـورد 
کـه همـواره در بلندمـدت  کـرد  نمی تـوان انـکار 
رشـد نقدینگـی ناشـی از افزایـش در پایـه پولـی 
نقدینگـی  رشـد  کـه  مقاطعـی  در  امـا  اسـت، 
تـورم  از افزایـش ضریـب فزاینـده اسـت،  متاثـر 
کمتـری را تجربـه می کنـد. بـا ایـن وصـف  رشـد 
گـره خورده انـد.  نقدینگـی  بـا رشـد  اقتصادهـا 
کاالها با میزان نقدینگی و سـرعت  زیـرا قیمـت 
گـردش مرتبـط اسـت. به عبـارت دیگر  پـول در 
بـا  متناسـب  همـواره  بایـد  نقدینگـی  حجـم 

باشـد. کاالهـا و خدمـات  تولیـد  میـزان 

نقدینگـی	 میـزان	 و	 پـول	 گـردش	 سـرعت	 	
بـا	یکدیگـر	دارنـد.	 نزدیـک	 رابطـه	ای	بسـیار	
کـه	از	رابطـه	 مـا	همـواره	شـاهد	آن	بوده	ایـم	
تـورم	 دادن	 نشـان	 بـرای	 مفهـوم	 دو	 ایـن	

و	 نقدینگـی	 میـزان	 می	شـود.	 گرفتـه	 کمـک	
که	 گـردش	پـول	چقـدر	در	آمارهایی	 سـرعت	

اسـت؟		 بـوده	 تاثیرگـذار	 می	شـود	 ارائـه	
که یک  گـردش پـول به تعـداد دفعاتی  سـرعت 
مشـخص  و  معیـن  زمـان  یـک  در  پـول  واحـد 
گفتـه  می گیـرد  قـرار  گـردش  و  مبادلـه  مـورد 
پـول  گـردش  سـرعت  بنابرایـن  می شـود. 
کـه افزایـش و  فی الواقـع همـان نقشـی را دارد 
کاربـرد  کاهـش پـول در جریـان ایفـا می کنـد.  یـا 
گـردش پـول در تئـوری مقداری فیشـر  سـرعت 
بـه خوبـی آشـکار اسـت. فیشـر مجمـوع رشـد 
اقتصـادی و تـورم را مسـاوی بـا حاصـل جمـع 
گـردش می دانـد.  نقدینگـی و سـرعت پـول در 
باشـد،  ثبـات  بـا  گـردش  در  پـول  سـرعت  گـر  ا
کنـد، رابطـه  یعنـی تغییـرات آن بـه صفـر میـل 
رشـد اقتصـادی، تـورم و نقدینگـی بـه صـورت 

بـود:   معادلـه ذیـل خواهـد 
 تورم= رشد اقتصادی – نقدینگی
 30 نقدینگـی  اعالمی رشـد  مقادیـر  گـر  ا حـال 
فـرض  بـر  درصـد    7 اقتصـادی  رشـد  و  درصـد 
کنیـم نـرخ  صحـت را در فرمـول بـاال جایگزیـن 
نـرخ  کـه  تـورم به23درصـد می سـد. در حالـی 
تـورم اعالمـی 9 درصـد اسـت! آیـا می تـوان ایـن 
بـه رشـد نقدنیگـی  را تنهـا  گسسـت 14 درصـد 
ناشـی از افزایـش ضریب فزاینـده پولی، آنچنان 
توصیـف  اقتصـادی  مسـئوالن  از  برخـی  کـه 
ایـن  خیـر.  مسـلما  داد؟  نسـبت  کرده انـد، 
گردش پول  که سـرعت  معادله نشـان می دهد 
به شـدت منفـی بـوده اسـت؛ یعنـی  14درصد از 
کـه ایـن امر  کاسـته شـده  گـردش پولـی  سـرعت 
کاهـش در مبـادالت و معامـالت بـوده  نشـانگر 

کـه آن هـم ناشـی از رکـود اقتصـادی اسـت.

یکـی	 اقتصـادی	 رکـود	 می	دانیـد	 کـه	 همانطـور	
کـه	در	تـورم	تاثیـر	دارد؛	بـه	 دیگـر	از	عواملـی	اسـت	
می	کننـد	 عنـوان	 کارشناسـان	 برخـی	 کـه	 طـوری	
دولـت	یازدهـم	تـورم	را	بـه	بهای	ایجـاد	رکود	مهار	
را	 تـورم	 و	 رکـود	 میـان	 رابطـه	 شـما	 اسـت.	 کـرده	
چطـور	ارزیابـی	می	کنیـد؟	البته	سـوال	دیگری	هم	
کـه	مطـرح	اسـت	مفهـوم	عامه	مردم	دربـاره	تورم	
بـه	منزلـه	 را	 تـورم	 کاهـش	 اسـت.	مـردم	همـواره	
اعـالم	 هـم	 دولـت	 می	داننـد.	 قیمت	هـا	 کاهـش	
کـه	تـورم،	جیـب	مـردم	اسـت.	ایـن	مـوارد	را	 کـرد	

هـم	توضیـح	دهیـد.
کاهنـده  رکـود اقتصـادی، خـود یکـی از عوامـل 
نیسـت  تعجـب  جـای  بنابرایـن  اسـت.  تـورم 
 30 نقدینگـی  رشـد  بـا  مـا  رکـودی  اقتصـاد  کـه 
بـوده  رقمی برخـوردار  یـک  تـورم  از  درصـد 
دوران  درصـدی   44 تـورم  گـر  ا زیـرا  باشـد. 
بـر  شـوک های  وارده  آثـار  از  نـژاد  احمـدی 
اجـرای  از  ناشـی  عمومی قیمت هـا  سـطح 
پـروژه مسـکن مهـر، یارانه هـا افزایـش دالر 1000 
بـود،  شـده  حاصـل  تومـان   3600 بـه  تومانـی 
روحانـی  آقـای  رسـیدن  قـدرت  بـه  زمـان  در 
شـده  خالـی  شـوک ها  تورمی ایـن  آثـار  از  بـازار 
بـود و شـوک قیمتـی جدیـدی نیـز بـه اقتصـاد 
امـا  باشـد.  اثرگـذار  تـورم  بـر  کـه  نشـد  وارد 
کـه تـورم در سـبد  نکتـه بسـیار مهـم آن اسـت 
کثـر  کـه حدا مصرفـی و معیشـتی آحـاد جامعـه 
کاال تجـاوز نمی کنـد بـه چـه میـزان  از 40 قلـم 
اسـت؟ صـرف نظـر از روش شـناختی علمـی در 
کـه مرتبـط بـا متغیرهـای  خ تـورم  محاسـبه نـر
منظـر  از  اسـت،  گفتـه  پیـش  اقتصـادی  کالن 
رسـیدن  و  تـورم  شـیب  عمومی کاهـش  افـکار 
اقتصـاد  بـر  ملموسـی  رقمی آثـار  تـک  تـورم  بـه 
و وضعیـت معیشـتی مـردم برجـای نگذاشـته 
در  جامعـه  آحـاد  انتظـارات  چنـد  هـر  اسـت. 
بـر  تـورم  شـیب  کاهـش  زودهنـگام  اثرگـذاری 
قـدرت خریـد جامعـه از اعتبـار علمی برخـوردار 
کـه بافـت  نیسـت، امـا بـر همـگان آشـکار اسـت 
فکـری و نگـرش عامـه مـردم بـه نحـوی اسـت 
ک و فهـم تجربـه می کنند  کـه از راه ادرا آنچـه را 
گرانی هـا،  مـوج  کـه  آنجـا  از  می دارنـد.  بیـان 
شـدت  بـه  را  آنـان  معیشـتی  سـبد  اقـالم 
کـرده و تامیـن مایحتـاج روزمـره آنـان  محـدود 
را بـا چالـش رو بـه رو سـاخته، لـذا نسـبت بـه 
جیـب  تنهـا  و  اعالمی بی تفاوتنـد  آمارهـای 

	هــر	چنــد	انتظارات	آحــاد	جامعه	
کاهــش	 در	اثرگــذاری	زودهنــگام	
خریــد	 قــدرت	 بــر	 تــورم	 شــیب	
جامعــه	از	اعتبــار	علمی	برخوردار	
آشــکار	 بــر	همــگان	 امــا	 نیســت،	
کــه	بافــت	فکــری	و	نگرش	 اســت	
عامه	مردم	به	نحوی	اســت	آنچه	
ک	و	فهــم	تجربــه	 کــه	از	راه	ادرا را	

می	کنند	بیان	می	دارند.
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پرداخـت  ظرفیـت  از  کـه  می بیننـد  را  خـود 
ج  اجـاره مسـکن و هزینـه ایـاب و ذهـاب، مخار
آمـوزش و پـروش فرزنـدان بهداشـت و درمـان 
کـه از اولویت های نیازهای  ک  ک و پوشـا خـورا
آحـاد جامعه  انـد تهی اسـت. در این میان تنها 
درآمـدی  بـاالی  هـرم  دو  بـه  متعلـق  مرفهـان 
هنگفـت  سـودهای  موجـود  وضـع  از  جامعـه 
نصیـب خودسـاخته و طبیعتـا مایـل بـه تغییـر 
از  قبـل  هرحـال  بـه  نیسـتند.  موجـود  وضـع 
سـایر  بـا  تـورم  متغیـر  ارتبـاط  بحـث  بـه  ورود 
تورم انـد  ظهـور  و  بـروز  منشـا  کـه  متغیرهایـی 
اعالمی کـه  آمارهـای  تحلیـل  پذیرفـت  بایـد 
رسـمی ارائه  مختلـف  منابـع  سـوی  از  غالبـا 
شـده و اغلـب نیـز متناقض اند، در سـطح افکار 
اقتصـادی  واقعیـات  بـا  کـه  عمومی جامعـه 
آنـان را  در چالش انـد تاثیرگـذار نیسـت و تنهـا 
نسـبت بـه نتایـج حاصلـه بی اعتناتر نسـبت به 
بانیـان نشـر ایـن ارقـام بی اعتمادتـر می  سـازد.

گـر	بـه	موضـوع	مهـم	آمارهـای	ارائـه	شـده	درباره	 	ا
برگردیـم	 دسـت	 ایـن	 از	 شـاخص	هایی	 و	 تـورم	
مـردم	 می	شـود.	 کامـل	 توضیحـات	 از	 مقـداری	
فهـم	 و	 می	 کننـد	 برخـورد	 آمارهـا	 ایـن	 بـا	 چطـور	
بـه	آمارهـای	تورمی	نشـان	 کنشـی	 عمومی	چـه	وا
خوش	انـد؟		 دل	 آمارهـا	 بـه	 مـردم	 آیـا	 می	دهـد؟	

کـه  مـردم خـوب می داننـد مهم تریـن دالیلـی 
جیـب آنـان را خالـی و قـدرت خریدشـان را در 
گسـترده ای  فسـاد  کـرده،  ذوب  مصـرف  کـوره 
تومـان مبالـغ  کـه هـزاران هـزار میلیـارد  اسـت 
مالـی  وضعیـت  و  کشـانده  اتـالف  بـه  را  ملـی 
آنـان  اسـت.  سـاخته  تهـی  درون  از  را  جامعـه 
کـه شـاهد مجـازات  خوشـحال تر خواهنـد شـد 
و بـاز پس گیـری امـوال ملـی و برگردانـدن آن از 
دزدان  و  قاچاقچیـان  مختلسـان،  مفسـدان، 
و  مقـام  هـر  بـه  وابستگی شـان  نظـراز  صـرف 
تـا  باشـند  ملـی  خزانـه  بـه  قدرتـی  و  منزلـت 
در  را  آن  تاثیـر  کـه  بسـپارند  آمـاری  بـه  گـوش 
زندگی شـان احسـاس نمی کننـد. بـا ایـن حـال 
آمارهایـی مـورد پذیـرش جامعـه قـرار می گیـرد 
کـه از مشـخصه های معنـی دار و توجیه پذیـری 
اسـت  اعالمـی الزم  آمارهـای  باشـد.  برخـوردار 
وقایـع اقتصـادی، سیاسـی و... جامعـه را بـه 
مبنـای  و  کننـد  توجیـه  و  منعکـس  درسـتی 
آینـده  تصمیم سـازی های  بـرای  را  صحیحـی 
زیـر  بـه  مـن  قصـد  البتـه  آورنـد.  پدیـد  کشـور 
سـوال بـردن محاسـبات بانک مرکـزی در مورد 

کـه قطعـا محاسـبات بـا  خ تـورم نیسـت؛ چرا نـر
بهره گیـری از روش هـای اسـتاندارد بین المللی 
گرفتـه اسـت، امـا آنچـه  محاسـبه تـورم صـورت 
ورودی  داده هـای  اسـت،  اهمیـت  حائـز  کـه 
خـروج  بـه  منتـج  کـه  محاسـباتی  سیسـتم  بـه 
کـه شایسـته تجدیدنظـر  سـتانده ای می شـود 
مصـارف  نـوع  و  کاالهـا  وزن  زیـرا  اسـت؟  کلـی 
مختلـف  جوامـع  روزمـره  مصرفـی  سـبد  در 
توصیه هـای  اسـاس  ایـن  بـر  اسـت.  متفـاوت 
پـول  بین المللـی  صنـدوق  یـا  جهانـی  بانـک 
اقـالم در سـبد مصرفـی  اوزان  و  تعـداد  دربـاره 
کشـورهای مختلـف باتوجـه بـه نـوع و  بایـد در 
فراوانـی مصـرف مـورد مطالعـه و ارزیابـی دقیق 
گیـرد. بنابرایـن هرچه داده ها به سیسـتم  قـرار 
کثریـت  ا مصـرف  واقعـی  سـبد  بـا  محاسـباتی 
جامعـه بیشـتر در انطبـاق باشـد، خروجـی آن 
بـود.  خواهـد  صحـت  بـه  مقـرون  بیشـتر  نیـز 
بـر محاسـبه  اسـاس الزم اسـت عـالوه  ایـن  بـر 
کاالهـا و خدمـات  کلیـه  کـه  خ تـورم ضمنـی  نـر
بـرای  و  می شـود  شـامل  کشـور  در  را  مصرفـی 
اقتصـاد  مدیریـت  برنامه ریزی هـای  مقاصـد 
می گیـرد،  قـرار  بهره بـرداری  مـورد  کشـور  کالن 
کاالهـا  از  دسـته  آن  بهـای  شـاخص  بایـد 
معیشـتی  و  مصرفـی  سـبد  در  کـه  وخدمـات 
گانـه  همگانـی مشـترک اسـت نیـز بـه طـور جدا
اسـت  الزم  منظـور،  بدیـن  شـود.  محاسـبه 
کثریـت آحـاد جامعـه  سـبد مصرفـی متعـارف ا
فراوانـی  اقالمی کـه  و  تعریـف شـود  بـه درسـتی 
آنهـا در سـبد مصرفـی همـگان وجـود دارد در 
گیـرد. بدیـن ترتیـب بسـیاری از  آن سـبد جـای 
اقـالم موجـود در سـبد مصرفـی مـورد محاسـبه 

اسـت،  قلـم   400 از  بیـش  اخیـرا  کـه  کنونـی 
کاالهایـی  تعدیـل خواهـد شـد. بدیـن مفهـوم 
ک،  گروه های الف خورا بـا باالتریـن فراوانـی در 
و  اجـاره  ذهـاب،  و  ایـاب  درمـان،  ک،  پوشـا
آن  تبـع،  بـه  و  مانـد  خواهنـد  باقـی  آن  امثـال 
در  نبودشـان  و  بـود  کـه  کاالهایـی  از  دسـته 
را  حساسـیتی  جامعـه  کثریـت  ا مصرفـی  گـروه 
کاالیـی  مختلـف  گروه هـای  از  برنمی  ا نگیـزد، 
بدیـن  می شـوند.  حـذف  خانـواده  سـبد  از 
ترتیـب محاسـبه شـاخص بهـای مصرف کننده 
جامعـه  متعـارف  مصرفـی  سـبد  بـه   )CPI)
و  می  شـود  محـدود  شـده  یـاد  شـکل   در 
قـدرت  از  فهـم  قابـل  و  روشـن   تصویـری 
خریـد واقعـی روزمـره آحـاد جامعـه بـه نمایـش 

می گـذارد.
کلیه   البته اهمیت وافرمحاسـبه  CPIدر مورد 
را  تـورم ضمنـی  کـه  اقـالم و خدمـات مصرفـی 
که  کـه همانطـور  نشـان می دهـد در ایـن اسـت 
در بـاال ذکـر شـد مبانـی توجیه پذیـری را بـرای 
کالن اقتصـادی فراهـم می کنـد  تصمیم سـازان 
تا استراتژی توسعه را بر آن مبنا طراحی و اجرا 
خ  گزارشـات نر کننـد، نـه آنکه جامعه را با اعالم 
کالن  کـه در تحلیل هـای  تـورم نقطـه بـه نقطـه 
اقتصـادی جایـگاه چنـدان موثـری نـدارد و یـا 
خ تـورم 12 ماهه را مشـتمل بر سـبد مصرفی  نـر
واقعیـت  از  مسـلما  کـه  اوزانـی  بـا  فـراخ  بسـیار 
دارد  انحـراف  معیشتی شـان  سـبد  اقـالم 
معـرض  در  بایـد  کـه  آمارهایـی   . سـازد  گمـراه 
بیانگـر  اسـت  الزم  گیرنـد  عمومی قـرار  افـکار 
کشـور  واقعیت هـای اقتصادی، اجتماعی و... 
گیرند. باشـند تـا در فهـم عمومی جامعه جـای 
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کمیسیون انتشارات

پالسکو از نشانه 
رگ مدرنیته تا فاجعه بز

بـا  بـود،  بـدی  مـاه   1395 سـال  مـاه  دی 
شـهادت  و  پالسـکو  سـاختمان  ریختـن  فـرو 
تعـدادی از آتـش نشـانان، مـردم ایـران سـیاه 
سـاختمان  اولیـن  کـه  پالسـکو  شـدند،  پـوش 
کـه  شـد  داغـی  بـه  تبدیـل  بـود  ایـران  مـدرن 
تنهـا  نـه  و  ایرانیـان نشسـت  تـک  تـک  بـر دل 
از  را  فشـان  جـان  نشـانان  آتـش  از  تعـدادی 
گرفـت، و بـه مـرگ و مصدومیـت عـده ای  مـا 
دیگـر انجامیـد، بـه بیـکار شـدن حـدود 3 هـزار 
کمیسـیون  نفـر در آسـتانه سـال نـو منجـر شـد. 
بـا  همـدردی  ابـراز  ضمـن  سـندیکا  انتشـارات 
اعـالم تسـلیت  ایـن حادثـه و  آسـیب دیـدگان 
بـا خانـوادگان داغ دیـده و ملـت  و همـدردی 
ماجـرا  مختلـف  ابعـاد  بـه  نگاهـی  ایـران  غیـور 

دارد.  

تاریخچه ساختمان پالسکو 
ضلـع  در  سـاختمانی  پالسـکو،  سـاختمان 
از  بـود.  تهـران  اسـتانبول،  چهـارراه  شـرقی 
اولیـن  به عنـوان  طبقـه   17 سـاختمان  ایـن 
سـاختمان مرتفـع و مـدرن ایـران یـاد می شـد 
کـه در سـال 1339  ایـن سـاختمان  اینکـه  تـا 
سـاخته شـده بود پس از 56 سـال، در 30 دی 

ریخـت. فـرو  آتش سـوزی  اثـر  بـر   1395
حبیـب اهلل  توسـط  پالسـکو  سـاختمان 
شـرکت  مالـک  القانیـان)1358-1288(، 
صنایـع  کارخانجـات  بزرگتریـن  پالسـکو، 
شـد.  سـاخته   ایـران،  پالستیک سـازی 
بهمـن   27 روز  در  انقـالب،  از  پـس  القانیـان 
بهـار  در  و  شـد  بازداشـت  تهـران  در   1357

شـد. اعـدام  قصـر،  زنـدان  در   1358

آتش سوزی
بیشـتر  پالسـکو  سـاختمان   9 و   8 طبقـات 
کـه  شـامل واحدهـای تولیـدی لبـاس بودنـد 
می پرداختنـد.  کار  بـه  هـم  شـب  شـیفت  در 
گفتـه می شـود آتش سـوزی از سـاعت 7:09 روز 
30 دی 1395 بـا اتصـال بـرق از همین طبقات 
در  آتـش  نسـبی  نشـاندن  از  پـس  شـد.  آغـاز 
ایـن  مغـازه داران  از  تعـدادی  اولیـه،  سـاعات 
بـه  خـود  کاالهـای  کـردن  ج  خـار بـرای  پاسـاژ 
تعـداد  همچنیـن  رفتنـد.  سـاختمان  داخـل 
در  هنـگام  آن  در  آتش نشـان  توجهـی  قابـل 
هنـگام  ایـن  در  داشـتند.  حضـور  سـاختمان 
از  پـس  و  کـرد  ریـزش  بـه  آغـاز  سـاختمان 
ریخـت. در  فـرو  کل سـاختمان  چنـد سـاعت 
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نهایـت طبـق آمـار اعـالم شـده، ایـن فاجعـه بـا 
مصدومیـت جدی حـدود 40 تن از هموطنان 

پایـان رسـید.  بـه  تـن   و شـهادت شـدن 20 

خسارات وارده چند هزار میلیاردی
اتفـاق و خسـارات  ابعـاد انسـانی ایـن  از  غ  فـار
پالسـکو  فروریختـن  آن،  روانـی  و  جانـی 
خسـارات مالـی زیـادی را در بر داشـت. مهدی 
روان شـادنیا عضو هیأت مدیره سـازمان نظام 
گفتگـو  مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران در 
بـا ایرنـا خسـارت ملکـی ناشـی از آتش سـوزی و 
تخریـب سـاختمان پالسـکو را دسـتکم 6 هـزار 
برشـمردن  بـا  وی  کـرد.  بـرآورد  ریـال  میلیـارد 
حادثـه،  ایـن  از  ناشـی  اقتصـادی  زیان هـای 
ایـن سـاختمان 600 واحـد  اظهـار داشـت: در 
تجـاری و اداری بـا زیربنـای 30 هـزار مترمربـع 
را  مترمربـع  هـر  قیمـت  گـر  ا کـه  بـود  مسـتقر 
حداقـل 200 میلیـون ریال )20 میلیون تومان( 
واحدهـای  کـه  حالـی  )در  بگیریـم  نظـر  در 
تجـاری آن بیـن 500 تـا 600 میلیون ریال ارزش 
در  کـه  ملکـی  دارایـی  ارزش  حداقـل  داشـته( 
میلیـارد  هـزار   6 رفـت،  دسـت  از  حادثـه  ایـن 
گـر بـه ایـن ارقـام خسـارات ناشـی  ریـال اسـت. ا
کاالهـای واحدهـای تجـاری  از تلفـات جانـی و 
را بیفزاییـم، میـزان خسـارت از ایـن ارقـام فراتـر 

مـی رود.
محمدرضـا نعمـت زاده  وزیـر صنعـت، معـدن 
کـرد: حـدود   و تجـارت نیـز در ایـن بـاره عنـوان 
سـاختمان  در  ک  پوشـا تولیـد  واحـد   570
دفتـر  و  نبـوده  تولیـدی  عمدتـا  کـه  بوده انـد 
فـروش و بنکـداری بوده انـد. حـدود 2200 نفـر 
مالـکان در  بـا حسـاب  کـه  بودنـد  کارگـر  اینجـا 

می شـوند. نفـر   3000 حـدود  مجمـوع  

 دلیل ریزش ساختمان 
سـابق  رئیـس  غفرانـی  سـعید  مهـر  گـزارش  بـه 
دربـاره  تهـران  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
گفـت: علـت اصلـی حادثـه  ریـزش سـاختمان 
پالسـکو،  سـاختمان  ریـزش  و  آتش سـوزی 
کارشناسـان  رسـمی و  مراجـع  سـوی  از  بایـد 
دادگسـتری مشـخص شـود؛ امـا با توجـه اینکه 
می تـوان  بـوده،  فلـزی  سـاختمان  ایـن  سـازه 
که تنش هـای حرارتی حاصل  کرد  پیـش بینـی 
شـده  ریـزش  موجـب  سـوزی،  آتـش  وقـوع  از 
ایـن  سـاخت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  البتـه  اسـت 
می گـردد،  بـاز  پیـش  قـرن  نیـم  بـه  سـاختمان 

ایمنـی  بـرای  الزم  مسـائل  می رسـد  نظـر  بـه 
نظـر  در  سـوزی  آتـش  مقابـل  در  سـاختمان 
گرچـه علـت دقیـق بـروز  گرفتـه نشـده اسـت. ا
کـم قضایـی مشـخص  حادثـه بایـد توسـط محا
شـود؛ امـا عمربـاالی سـاختمان، عـدم رعایـت 
نـکات فنـی و ایمنـی در بـروز حادثـه بـی تاثیـر 

اسـت. نبـوده 
انجمـن  مدیـره  هیـأت  عضـو  کبرپـور  ا عبـاس 
بـا  گفتگـو  در  سـاختمان  و  راه  مهندسـان 
خبرگـزاری مهـر بـی توجهـی بـه ایمنـی را یکـی 
گفت:  از دالیل مهم حادثه پالسـکو دانسـت و 
تهـران در  از 80 درصـد سـاختمان های  بیـش 
دارنـد.  قـرار  ایـن سـاختمان  وضعیـت مشـابه 
فرآینـد ریـزش ایـن سـاختمان، از نـوع تخریـب 
مخـزن  یـک  وجـود  یعنـی  بـود  رونـده  پیـش 
گازوئیـل در طبقـه 11 و انفجـار  2 هـزار لیتـری 
بعضـی  )البتـه  بـود  حادثـه  اصلـی  عامـل  آن 
گازوئیـل منفجـر نمی شـود( زیـرا  کـه  معتقدنـد 
بـا ایـن اتفـاق وزن طبقـات 12، 13، 14 و 15 بـه 
موجـب  فـراوان،  ثقلـی  بـار  و  ریختـه   11 طبقـه 

شـد. طبقـات  تمـام  ریـزش 
حسـن محتشـم رییـس انجمـن انبـوه سـازان 
گفتگـو بـا مهـر اسـتفاده و نگهـداری  تهـران در 
مهمتریـن  را  پالسـکو  سـاختمان  نامناسـب 
دانسـت.  سـاختمان  ایـن  ریـزش  علـت 
مسـکونی  و  اداری  تجـاری،  سـاختمان های 
مناسـب  صـورت  بـه  بایـد  سـاخت  از  پـس 
مفیـد  عمـر  تـا  شـوند  نگهـداری  و  اسـتفاده 
کتـور در مـورد  آنهـا افزایـش یابـد امـا ایـن دو فا

نشـد. اجـرا  پالسـکو  سـاختمان 
نظـام  هیأت مدیـره  عضـو  روانشـادنیا  مهـدی 
برشـمردن  بـا  دانشـگاه  اسـتاد  و  مهندسـی 
ابعـاد فنی این حادثه توضیح داد: سـاختمان 
فـوالد  رفتـار  بـود؛  فلـزی  سـاختمانی  پالسـکو، 
سـانتیگراد  درجـه   500 بـاالی  دماهـای  در 
گـر از ایـن  کـه ا گونـه ای  متفـاوت می شـود بـه 
کنـد، مقاومـت آن بـه شـدت  میـزان دمـا عبـور 
کاهـش می یابـد. وقتـی حـرارت بـه 700 درجـه 
نصـف  فـوالد  مقاومـت  برسـد،  سـانتیگراد 
پیـش  قابـل  شـرایط  ایـن  در  لـذا  و  می شـود 
بـا  چنینـی  ایـن  سـاختمانی  کـه  اسـت  بینـی 

شـود. مواجـه  ریـزش  خطـر 
سـاختمان  فنـی،  دیـدگاه  از  گفـت:  وی 
نخسـت  گام  در  کـه  دارد  مشـخصه  چنـد 
امـروز  بـا ضوابـط  ایـن سـاختمان  گفـت،  بایـد 
زیـرا  اسـت  نشـده  احـداث  ساختمان سـازی 

خورشـیدی   39 سـال  در  آن  اولیـه  سـاخت 
مقـررات  نسـخه  آخریـن  کـه  حالـی  در  بـوده 
ملـی سـاختمان در مقابلـه با حریـق مربوط به 

اسـت.  88 سـال 
 22 مبحـث  افـزود:  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
سـاختمان  انـواع  سـاختمان،  ملـی  مقـررات 
تاسیسـات  و  تجهیـزات  کاربـردی،  نظـر  از 
طبقه بنـدی می شـوند و بـر مبنـای آن نظـارت 
کـه سـاختمان  دوره ای بـر آن تعریـف می شـود 
که این  پالسـکو یکی از سـاختمان هایی اسـت 
مـوارد و نظـارت  ای دوره ای بـر آن اجـرا نشـده 
اسـت. در حـوزه فنـی وقتـی حادثـه ای اتفـاق 
می افتـد، بایـد آمادگـی قبـل از حادثـه داشـته 
آمـوزش  ضمـن  بایـد  کار  ایـن  در  و  باشـیم 
امدادرسـانی،  تجهـزات  اسـتقرار  کنان،  سـا
را  کنین  سـا از  سـاختمان  تخلیـه  و  فـرار  پـالن 

دهیـم. قـرار  مدنظـر 
کـه  گفـت  وی ادامـه داد: در ایـن زمینـه بایـد 
اقدام هـای انجـام شـده در سـاختمان پالسـکو 
نزدیـک صفـر بـوده اسـت. عضـو هیأت مدیـره 
سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
ایـن حادثـه  اینکـه  یـادآوری  بـا  تهـران  اسـتان 
میانـی  طبقـات  در  و  صبـح   8 سـاعت  حـدود 
خـدای  گـر  ا گفـت:  افتـاد،  اتفـاق  سـاختمان 
خ می داد،  نکـرده ایـن اتفاق سـاعت 10 صبـح ر
فاجعـه ملـی بـه وقـوع می پیوسـت زیـرا حادثـه 
سـاختمان  ایـن  کـه  داده  خ  ر سـاعتی  در 
و  بـوده  بسـته  عـادی  مـردم  روی  بـه  تجـاری 
کسـبه هنـوز فعالیـت خود را آغـاز نکرده بودند. 
روزانـه بیـش از 10 هـزار نفـر در ایـن سـاختمان 

می کردنـد. آمـد  و  رفـت 

امدادرسانی و حضور مردم
بـه  مسـئوالن  مکـرر  انتقـادات  و  اشـارات 
گونـه ای  بـه  فاجعـه،  صحنـه  در  حاضـر  مـردم 
عـدم  اصلـی  علـت  می کنـد  القـا  کـه  بـوده 
ایـن  هرچنـد  بوده انـد.  مـردم  امدادرسـانی، 
می رسـد،  نظـر  بـه  درسـت  تا انـدازه ای  انتقـاد 
کـه  کوشـش در جهـت پوشـاندن ضعفـی  امـا 
عمیقـًا متوجـه مسـئوالن و متولیـان مربوطـه 
اسـت،  امنیتـی  انتظامـی و  امـدادی،  شـهری، 
چنـدان  مـردم  دادن  جلـوه  مقصـر  بهـای  بـه 
البتـه  نمی رسـد.  نظـر  بـه  صحیـح  و  اخالقـی 
وضـوح  بـه  موضـوع  عمومی بـا  افـکار  برخـورد 
نشـان می دهـد در درون نهـاد و ضمیـر مـردم، 
بایـد  کـه  روانـی فعالـی وجـود دارد  گسـل های 
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گروهـی  گرفتـن  سـلفی  بـود.  آن هـا  نگـران 
امـا  نـدارد.  اهمیتـی  بـه خـودی خـود  ازمـردم 
داده  خ  ر اتفاقـی  »چـه  کـه  اسـت  ایـن  سـؤال 
و  خشـم  و  خشـونت  فجایـع،  سـوانح،  کـه 
بسـتر  عمومـی در  اخـالق  دفـاع  دیـوار  ریـزش 
گروهـی مـردم، بـه امـری عـادی و عرفـی  فـردی 
بـه  ازمـردم   بخشـی  اسـت؟«  شـده  تبدیـل 
گرفتنـد امـا  دلیـل رفتارشـان مـورد انتقـاد قـرار 
کسـی حاضـر نیسـت بـه این سـؤال پاسـخ دهد 
کـه می توانسـت چیـز  کـه »قبـل از ایـن فاجعـه 
بدتـری باشـد، آیـا عمـوم مـردم بـرای چگونگـی 
مقابلـه بـا بحـران آموزش هـای الزم را دیـده و 
کار بایـد بکننـد یـا نکنند؟ آیا  می دانسـتند چـه 
بـا مسـئولیت های مدنـی و دفاعـی خـود  آنهـا 

شـده اند؟ گاه  آ بحران هـا  قبـال  در 

کیست؟ مقصر 
بـا توجـه بـه اخطارهـای متعـدد قبلـی دربـاره 
بـه  از طـرف شـهرداری  کـه  ایمنـی سـاختمان 
کـه  مالـکان داده شـده بـود، سـؤال ایـن اسـت 
چـرا مالـکان توجهـی بـه ایـن اخطارهـا نکردنـد 
و چـرا شـهرداری سـاختمان پالسـکو را پلمـپ 
سـخنگوی  رئیـس  بـدری  صدیـف  نکـرد؟ 
کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـالمی در 
افـراد  بـاالی  تعـداد  بـه  اشـاره  بـا  بـاره  ایـن 
پلمـب  عـدم  پالسـکو  سـاختمان  در  شـاغل 
ایـن سـاختمان را نگرانـی از بیـکاری افـراد آن 
کـه  شـد  سـبب  قانونـی  خـأ  افـزود:  و  خوانـد. 
وارد  مسـتقیما  خـودش  نتوانـد  شـهرداری 
میدان شـود. شـهرداری نمی توانسـت نسـبت 
اقـدام  سـاختمان  ایـن  تعطیلـی  و  پلمـب  بـه 
کنـد لـذا قانـون مربوط به آن هـم باید بازنگری 

شـود.
هوایـی رئیـس انجمـن مهندسـی سـازه ایـران 
تحـت  مبحثـی  اسـت:  معتقـد  بـاره  ایـن  در 
سـاختمان«  از  مقـررات  و  »نگهـداری  عنـوان 
شـد.  افـزوده  سـاختمان  ملـی  مقـررات  بـه 
امـا  ایـن قانـون در سـال ١٣٩٢ تصویـب شـد، 
متأسـفانه وزارت راه وشهرسـازی اجـرای آن را 
به عنـوان  هـم  شـهرداری ها  و  نگرفـت  جـدی 
نکردنـد.  اجرائـی  را  مقـررات  ایـن  مجـری، 
ایـن  اجـرای  راه وشهرسـازی  وزارت  واقـع  در 
همـان  کـه  اجرائـی  دسـتگاه های  از  را  قانـون 
در  و  اسـت  نکـرده  مطالبـه  باشـد،  شـهرداری 
ایـن  اینکـه  وجـود  بـا  هـم  شـهرداری  مقابـل 
و  شـده  ابـالغ  کشـور  وزارت  بـه  کتبـا  قانـون، 

کـرده بـود،  کشـور بـه شـهرداری ها ابـالغ  وزارت 
مهندسـی  نظـام  سـازمان های  همـکاری  بـا 
ایـن قانـون و مقـرره را اجرائـی نکرده انـد و بـه 
تکلیـف  بـدون  سـاختمان ها  دلیـل  همیـن 
شـهرداری  پالسـکو،  ماجـرای  در  مانده انـد. 
ملـی  مقـررات  اجرائی شـدن  خواسـتار  بایـد 
بـه  امـا  می شـد،  ایمنـی  حـوزه  در  سـاختمان 
طبـق  بایـد  درحالـی  کـه  کـرد،  کتفـا  ا اخطـار 
را  آن  نکـردن  اجـرا  سـاختمان،  ملـی  مقـررات 
بـه مراجـع ذی صـالح قانـون ارجـاع مـی داد تـا 

شـود.  انجـام  آن  دربـاره  حقوقـی  برخـورد 
مسـتضعفان  بنیـاد  اینکـه  بـا  افـزود:  وی 
بـه  را  سـاختمان  امـا  اسـت  اصلـی  مالـک 
کـرده  گـذار  وا سال هاسـت  سـرقفلی  شـکل 
داشـت.  هیئت مدیـره   سـاختمان  ایـن  و 
اصلـی  مسـئول  بهره بـرداران  قانـون  طبـق 
گـردن  را  تقصیـر  نمی  تـوان  و  هسـتند 
قانـون  طبـق  مسـتضعفان انداخت.  بنیـاد 
آپارتمان هـا، هیأت مدیـره و مدیـر سـاختمان 
مسـئول  ایمنـی  و  مشـاعی  مسـائل  قبـال  در 
نظـر  از  سـاختمان  درصورتی کـه  امـا  هسـتند، 
کلی  سازه ای در معرض تخریب و بحث هزینه 
ح باشـد، مالـک مسـئول خواهد بـود، اما  مطـر
کپسـول و شـیر اطفای حریق و مسـائلی از این 

اسـت.  بهره بـرداران  بـه  مربـوط  دسـت 
از  برخـی  اینکـه  زمینـه  در  اظهارنظـری  بـا  او 
کار  وزارت  می گوینـد  شـهر  شـورای  اعضـای 
گرفتـه بـود، می گویـد:  جلـوی پلمـب پالسـکو را 
کار، وزارت  کارگاه هـا و ایمنـی  مسـئول ایمنـی 
کارگاه هـای  بـرای  ایـن مقـررات  امـا  کار اسـت، 
کـه  تولیـدی اسـت. در مسـائلی از ایـن دسـت 
آن  منطقی تـر  اسـت،  ح  مطـر تجـاری  کـز  مرا
بکشـیم.  وسـط  را  شـهرداری  پـای  کـه  اسـت 

رئیـس  کوچـی  رضایـی  محمدرضـا  طرفـی  از 
کمیسـیون عمـران مجلـس از حضـور قالیبـاف 
بـا  رابطـه  در  گـزارش  ارائـه  بـرای  مجلـس  در 
گفـت: در مـاده 55  حادثـه پالسـکو خبـر داد و 
شـده  مشـخص  شـهرداری ها  تکلیـف  قانـون 
را  اجـازه  ایـن  قانونـی  لحـاظ  بـه  شـهرداری  و 
بـه  کمـک  بـرای  را  الزم  اقدامـات  کـه  داشـت 
انجـام  پالسـکو  حادثـه  وقـوع  از  پیشـگیری 
در  دارنـد  تـالش  دسـتگاه ها  چنـد  هـر  دهـد. 
رابطه با حادثه پالسـکو رفع مسـئولیت داشته 
یـا  بـه عهـده دسـتگاه  را  یـا مسـئولیت  باشـند 
وزارتخانـه دیگـری بیاندازنـد امـا بنـده اعتقـاد 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  و  شـهرداری  دارم 

را  اجـازه  ایـن  قانونـی  لحـاظ  بـه  اجتماعـی 
و  کننـد  ورود  کـه در موضـوع مذکـور  داشـتند 
کمـک بـه پیشـگیری از  اقدامـات الزم را بـرای 

دهنـد. انجـام  پالسـکو  حادثـه  وقـوع 
و  فنـی  دفتـر  مدیـرکل  زاده هـا  فـرج  علـی 
کشـور  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  مهندسـی 
گفتگـو بـا ایلنـا بـا بیـان اینکـه مدیریـت  نیـز در 
ایمن سـازی  بـرای  فشـار  اهرم هـای  از  شـهری 
عـدم  کـرد:  عنـوان  نکـرد  اسـتفاده  پالسـکو 
را  پالسـکو  سـاختمان  در  مهیـب  انفجارهـای 
در  مهندسـی  نظـام  سـازمان  نقـش  مدیـون 
دلیـل  بـه  بنـا  ایـن  بـه  شـهری  گاز  ارائـه  عـدم 
ناایمن بودن آن هسـتیم.  متاسـفانه مدیریت 
ایمن سـازی  بـرای  فشـار  اهرم هـای  از  شـهری 
دیگـر  نکتـه  نکـرد.  اسـتفاده  سـاختمان  ایـن 
دربـاره عملکرد صنوف و اتحادیه ها اسـت. چرا 
کسـبه ایـن  کـه می توانسـتند در ازای خدمـات 
کنند.  ساختمان آنها را ملزم به ایمن سازی بنا 
کـه هم شـهرداری ها و  بهتریـن راهـکار ایـن بـود 
کسـبه را  هـم صنـوف مرتبـط ارائـه خدمـات بـه 
ایمـن در سـاختمان  ایجـاد شـرایط  بـه  منـوط 
می کردنـد. مدیریـت شـهری می توانسـت اهـرم 
سـاختمان  ایـن  از  بهره بـرداران  بـرای  را  فشـار 
اقدامـات  بـرای  هـم  بهره بـردار  و  کنـد  اعمـال 
مالـک  می توانسـت  سـاختمان  در  ایمنـی 
بگـذارد.  فشـار  تحـت  را  مسـتضعفان(  )بنیـاد 
کار  کسـبه پروانـه و مجـوز  از سـوی دیگـر تمـام 
تمدیـد  می توانسـتند  اتحادیه هـا  کـه  دارنـد 
کسـبه پالسـکو را منـوط  تاریـخ پروانـه اشـتغال 
کننـد.  بـه اجـرای قوانیـن ایمنـی در سـاختمان 
مکتـوب  اخطارنامه هـای  بـه  نبایـد  شـهرداری 

می کـرد. کتفـا  ا
کمیسـیون  رئیـس  حافظـی  اهلل  رحمـت 
شـهری  خدمـات  و  زیسـت  محیـط  سـالمت، 
رادیـو  بـا  گفتگـو  در  نیـز  تهـران،  شـهر  شـورای 
اقتصـاد بـا بیـان اینکه از مجمـوع 492 میلیارد 
تومـان بودجـه توسـعه آتـش نشـانی و ارتقـای 
تجهیـزات 200 میلیـارد تومـان پرداخت نشـده 
بـه  کـه  اسـت  موضوعـی  ایـن  گفـت:  اسـت، 
شـهردار تهـران تذکـر خواهـم داد و در صـورت 
از  سـوال  ح  طـر مناسـب،  پاسـخ  ارائـه  عـدم 

خـورد. خواهـد  کلیـد  شـهردار 

کرد؟ چه باید 
در همیـن رابطـه مهنـدس حسـن قربانخانـی 
سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
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الزم  اقدامـات  خصـوص  در  تهـران  اسـتان 
بـرای جلوگیـری از وقـوع آتـش سـوزی در سـایر 
بـرای  کـرد:  تصریـح  تجـاری  سـاختمان های 
دو  حوادثـی  چنیـن  وقـوع  تکـرار  از  جلوگیـری 
اقـدام را می تـوان در خصوص سـاختمان های 
در  اینکـه  اول  داد.  انجـام  دیگـر  تجـاری 
کنیـم تـا  بخـش تمهیـدات آتش نشـانی سـعی 
سـاختمان های خـود را بـه تجهیزات جدیدی 
که این تجهیـزات خود به صورت  کنیـم  مجهـز 
کننـد و باعـث شـود تا  اتوماتیـک و فعـال عمـل 
گـر جایی دچار آتش سـوزی شـد، فـورا اطفای  ا
اتفـاق بیفتـد. در بخـش سـازه ای هـم  حریـق 
بـه  قدیمی نیـاز  سـاختمان های  حـال  هـر  بـه 
کـه  دومی اسـت  اقـدام  ایـن  و  دارنـد  تقویـت 
مهمتـر  امـا  گیـرد.  انجـام  بخـش  ایـن  در  بایـد 
سـاختمان های  قدیمـی،  سـاختمان های  از 
بـا  بایـد  سـاختمان ها  ایـن  کـه  اسـت  جدیـد 
دقـت خیلـی بیشـتری و بـا حضـور متخصصان 
آینـده  تـا در  صاحـب صالحیـت سـاخته شـود 

نشـویم. مشـکالتی  چنیـن  دچـار  نزدیـک 
این مقام مسـئول همچنین با اشـاره به شـیوه 
کشـورهای  دیگـر  در  فلـزی  بناهـای  سـاخت 
کـرد: اقدامی کـه در زمینـه احـداث  کیـد  دنیـا تا
دنیـا  جـای  همـه  در  فلـزی  سـاختمان های 
را  پوششـی  کـه  اسـت  ایـن  می گیـرد  صـورت 
ایـن  و  می کننـد  تعبیـه  ای  سـازه  عناصـر  روی 
در  سـاختمان  مقاومـت  تـا  می شـود  باعـث 
بـرود. عـالوه  بـاال  برابـر حـرارت و آتـش سـوزی 
بـر ایـن بـه مسـئله اطفـای حریـق و جلوگیـری 
توجـه  سـاختمان ها  در  سـوزی  آتـش  از 
ویـژه ای می شـود و ایجـاد پله هـای فـرار، نصـب 
آالرم هـای اخطـار و ابـزار و تجهیـزات الزم بـرای 
کـه  اطفـای حریـق همـه جـزو تمهیداتـی اسـت 
گرفتـه می شـود. در ایـن سـاختمان ها در نظـر 

کـرد: حتـی در سـاخت  وی همچنیـن اضافـه 
در  مال هـا،  و  تجـاری  بـزرگ  پروژه هـای 
آتـش  سیسـتم  یـک  دنیـا  نقـاط  از  بسـیاری 
ایجـاد  سـاختمان  همـان  مختـص  نشـانی 
تـا بـه محـض وقـوع آتـش سـوزی در  می کننـد 
از  را  آتـش نشـانی فرصـت  ایـن تجهیـزات  آن، 
دسـت نـداده و شـروع به اطفـای حریق بکند، 
منطقـه  یـا  شـهر  آن  نشـانی  آتـش  عوامـل  تـا 

کننـد. پیـدا  حضـور  محـل  آن  در  بتواننـد 
سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
اسـتان تهـران در پایـان سـخنان خـود دربـاره 
برنامه هـای سـازمان نظـام مهندسـی در ایـن 

نظـام مهندسـی  اخیـرا سـازمان  گفـت:  حـوزه 
آتش نشـانی  سـازمان  بـا  را  نامـه ای  تفاهـم 
کـه براسـاس آن مهندسـان  کـرده اسـت  امضـا 
عنـوان  بـه  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  عضـو 
در  چـه  آتش نشـانی  بخـش  اجرایـی  بازوهـای 
بخـش طراحـی و چـه در بخش سـاخت حضور 
آتـش  بـه  مربـوط  موضوعـات  تـا  کننـد  پیـدا 

شـود. اجرایـی  بیشـتری  دقـت  بـا  نشـانی 
روانشـادنیا عضـو هیأت مدیـره سـازمان نظـام 
مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران بـا انتقـاد 
بـه  سـاختمان ها  ایمنـی  بـه  توجهـی  بـی  از 
داشـت:  اظهـار  بحـران  بـروز  زمـان  بـرای  ویـژه 
بـردار  بهـره  وظایـف  سـاختمان  ملـی  مقـررات 
زمـان  در  را  سـاختمان ها  کننـده  نگهـداری  و 
بایـد  کـه  اسـت  کـرده  مشـخص  حریـق  بـروز 
بازرسـی های  آن هـا  اجـرای  حسـن  بـرای 
بـه  بایـد  سـاختمان ها  شـود.  انجـام  دوره ای 
خـروج  مسـیر  در  مانعـی  کـه  باشـند  گونـه ای 
افـراد از سـاختمان ها نباشـد زیـرا در زمـان بروز 
و ج  خـار سـاختمان  از  بایـد  کنان  سـا  بحـران 
 در عیـن حـال نیروهـای امـدادی نظیـر آتـش 

وارد شـوند. بـه سـاختمان  نشـانان 
کارشـناس  غیبـی،  منصـور  مهـر  گـزارش  بـه 
یادداشـتی  بـاره  ایـن  در  نیـز  شـهری  اقتصـاد 
اسـت:  ح  شـر بدیـن  آن  خالصـه  کـه  نوشـت 
عـالوه بر  آموزش مسـتمر مدیـران، فرماندهان 
و عوامـل امـداد آتش نشـانی مالکان و مدیران 
بایـد  هـم  پالسـکو  مشـابه  سـاختمان های 
ناشـی  حـوادث  زمینـه  در  الزم  آموزش هـای 
ایـن  و  آمـوزش دیـده  را  نـوع رخدادهـا  ایـن  از 
آموزش هـا جزیـی از الزامـات صـدور یـا تمدیـد 
کسـب آنـان باشـد تـا الزامی بـر آشـنایی  پروانـه 
ابالغـی  دسـتورالعمل های  بـه  عمـل  و  آنـان 
کاربـری متنـوع در  باشـد. سـاختمان هایی بـا 
برابر حوادث آسـیب پذیرتر می شـوند بنابراین 
بـه  نسـبت  بایـد  مرتبـط،  دولتـی  نهادهـای 
بـا  متناسـب  کاربـری  تعریـف  و  سـازماندهی 
سـاختمان ها اقـدام نمـوده و ضوابـط قانونـی 
سـاختمان های  شناسـایی  نماینـد.  کـم  حا را 
مشـابه پالسـکو و مقام سـازی یا نوسـازی آنان 
بـا هماهنگـی مالـکان و حمایت هـای دولـت و 

اسـت.  الزم  نیـز  شـهرداری ها 
انجمـن  هیأت مدیـره  عضـو  کبرپـور  ا عبـاس 
اسـت:  معتقـد  وسـاختمان  راه  مهندسـان 
روزانـه  بررسـی  بـرای  بلنـد  سـاختمان های 
و  دارنـد  برنامـه  سـاختمان  وضعیـت 

ایـن  مطالعـات  اسـاس  بـر  بیمـه  شـرکت های 
افـراد، سـاختمان را بیمـه می کننـد و ایـن نـوع 
گفتـه ایـن  بیمـه سـابقه ای 100 سـاله دارد. بـه 
کارشـناس صنعـت سـاختمان، در ایـران بیمـه 
ای بـا نـام بیمـه نگهـداری سـاختمان تعریـف 
نشـده اسـت و در الزامـات بیمـه سـاختمان ها 
عـالوه  نـدارد.  وجـود  ای  مـاده  چنیـن  هـم 
نگهـداری  بحـث  بـه  ایـران  در  ایـن،  بـر 
امـا  نمی شـود  داده  اهمیـت  سـاختمان ها 
تعمیـر و  نـام  بـه  کشـورها، رشـته ای  در سـایر 

می شـود. تدریـس  سـاختمان  نگهـداری 
بررسـی ها از آنچه اسـاتید شهرسازی و معماری 
به عنـوان راهـکار ضربتـی بـرای مهار ایـن تهدید 
کرده انـد، نشـان می دهـد در حـال حاضـر  ارائـه 
معادلـه »آتش سـوزی سراسـری ناشـی از حریـق 
حـال  عیـن  در  و  ناایمـن  سـاختمان های  در 
موثـر  فـوری،  راهـکار  یـک  اشـتعال«،  مسـتعد 
و  مالـکان  »اجبـار  آن،  و  دارد  سـریع الوصول  و 
و  سـرویس  دوره هـای  انجـام  بـه  بهره بـرداران 
نگهـداری« اسـت. در عیـن حـال طـرح خـروج 
کارگاه هـای تولیـدی بـه عنـوان نسـخه  انبارهـا و 
پایـدار مقاوم سـازی تهـران در برابـر حـوادث نیـز 
کـه در  مطـرح اسـت. برج هـا و سـاختمان هایی 
مناطق فرسـوده و مرکزی شـهر تهران به صورت 
محـل  بـه  کاربـری(  غیررسـمی )تغییر  رسـمی یا 
کارگاهـی  کاالهـای قابـل اشـتعال یـا تولیـد  انبـار 
اقـدام  ایـن  اولویـت  در  بایـد  شـده اند،  تبدیـل 

گیرنـد. ضربتـی قـرار 
شهرسـازی   و  راه  وزیـر  معـاون  حناچـی  پیـروز 
تجربـه  کـرد:  عنـوان  ایسـنا  بـا  گفتگـو  در  نیـز 
و  حادثـه مشـابه پالسـکو در دنیـا وجـود دارد 
کشـورها منجـر  حوادثـی از نـوع آن نیـز در سـایر 
ضوابطـی  و  قوانیـن  آیین نامه هـا،  تدویـن  بـه 
بـه  کشـورها  سراسـر  در  کنـون  ا هـم  کـه  شـده 
آنهـا عمـل می شـود. وقتـی بـه ضوابـط حریـق 
می کنیـم،  دقـت  اروپایـی  کشـورهای  در 
خ  آنهـا، وقایـع تلخـی ر کـه در پـس  می بینیـم 
کدهـای  داده انـد و دلیـل شـکل گیری و ایجـاد 
و  وقایـع   ،)Building Code(سـاختمانی
کـه در  خ داده  کشـورها ر کـه در  حوادثـی بـوده 
نهایـت، بـرای جلوگیـری از تکـرار مجـدد آنهـا، 
و  گرفته انـد  شـکل  جـدی  ضوابـط  و  قوانیـن 
بـه تمامی آنهـا عمـل می شـود. نـگاه مجموعـه 
پالسـکو،  حادثـه  بـه  شهرسـازی  و  راه  وزارت 
رخدادادهـای  از  پیشـگیری  و  عبرت آمـوزی 

اسـت. مجـدد 
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فرمانده تیم عملیاتی ایستگاه 49 آتش نشانی تاکید کرد:

آموزش ایمنی قدم اول 
ل حوادث در کنتر

ابـراز	 بـرای	 پنـج	روز	بعـد	از	حادثـه	پالسـکو،	
همـدردی	بـا	آتـش	نشـانان	و	اعـالم	مراتـب	
یکـی	 راهـی	 آنهـا	 بـه	 مهندسـی	 جامعـه	 تاثـر	
می	شـویم.	 نشـانی	 آتـش	 ایسـتگاههای	 از	
دسـتی	 بـا	 ایسـتگاه	 عملیاتـی	 تیـم	 فرمانـده	
مردمی	اسـت	 بـا	 گفتگـو	 حـال	 در	 مجـروح	
و	 می	زننـد	 سـر	 مختلـف	 بهانه	هـای	 بـه	 کـه	
ابـراز	همـدردی	می	کننـد،	بعـد	از	ابـالغ	پیـام	
همـدردی	و	آمادگـی	بـرای	همیـاری	از	طـرف	
در	 تـا	 می	خواهیـم	 او	 از	 مهندسـی	 جامعـه	
که	عالرغم	 گفتگو	بنشـیند	 کوتـاه	به	 فرصتـی	
مشـغله	زیـاد	و	غمی	کـه	در	چهـره	اش	مـوج	

می	پذیـرد.	 می	زنـد	
مهـدی	سـنایی	مهـر	متولـد	1347	تهـران	اسـت	و	
گذشـته	در	ایسـتگاه	های	مختلـف	 طـی	23	سـال	
آتـش	نشـانی	مشـغول	خدمـت	بـوده	و	ایـن	روزها	
از	جملـه	 همـکاران	 از	 شـهادت	جمعـی	 کـه	 هـم	
مدیـر	آتـش	نشـانی	منطقـه	2	آتش	نشـانان	ایـن	
کـرده،	چـون	شـمع	ایسـتاده	و	 ایسـتگاه	را	داغـدار	
کـه	مـا	را	بـا	خـود	 بـی	صـدا	اشـک	می	ریـزد.	اشـکی	
می	برد	و	چند	سـاعت	بعد	با	شـانه	هایی	سـنگین	
از	انـدوه	بیـرون	می	آییـم	و	جلـوی	در	ایسـتگاه	بـا	
روبـرو	 شـهید	 آتش	نشـان	 امینـی،	 علـی	 تصویـر	
ای	 مصاحبـه	 دیـدار	 ایـن	 ماحصـل	 می	شـویم.	

کـه	مشـروح	آن	بـه	شـرح	ذیـل	اسـت. اسـت	

وارد	 چگونـه	 نشـانی	 آتـش	 	49 ایسـتگاه	

شـد؟ پالسـکو	 ماجـرای	
سـاختمان تجـاری پالسـکو در منطقـه 5 آتـش 
گرفتـه و ایسـتگاه مـا در منطقـه 2  نشـانی قـرار 
از  صبـح   8 سـاعت  تقریبـا  اسـت.  شـده  واقـع 
طریـق بـی سـیم متوجـه ماجـرا شـدیم. حدود 
از  فرماندهـی  مرکـز  طـرف  از  بعـد  دقیقـه   45
کـه نیروهـا  کمـک شـد  ایسـتگاه مـا درخواسـت 
منظـوره  دو  مـا  ایسـتگاه  البتـه  شـدند.  اعـزام 
بـر تیـم حریـق و آتـش سـوزی،  اسـت و عـالوه 
که با درخواسـت  تیـم امـداد و نجـات هـم دارد 
منطقـه  راهـی  هـم  مـا  نجـات،  گـروه  مجـدد 
سـاختمان  رسـیدیم  کـه  آنجـا  بـه  شـدیم.   5
طـرف  بـه  مـردم  هجـوم  بـا  و  بـود  ریختـه  فـرو 
سـاختمان و مسدود شـدن راههای ارتباطی، 

بـود.  شـده  دشـوار  امدادرسـانی 

محـل	 در	 مـردم	 حضـور	 افـراد،	 بسـیاری	
مانـع	 کـه	 دانسـته	اند	 عواملـی	 از	 را	 حادثـه	
بـه	آسـیب	دیدگان	و	 بـه	موقـع	 امدادرسـانی	
کنتـرل	حادثـه	شـده،	نظـر	شـما	در	ایـن	بـاره	

؟ چیسـت
و  حادثـه  مـورد   270 بـاالی  تهـران  در  روزانـه 
کـه طیـف ایـن حـوادث  حریـق اتفـاق می افتـد 
کـردن حلقـه ازدواج در دسـت افـراد تـا  گیـر  از 
گسـترده اسـت.  محبـوس شـدن در خانـه و... 
متاسـفانه در مـوارد متعـددی بـه علـت بافـت 
شـهری و افزایـش خودروهـا در پیـک ترافیـک، 

نیروهـای مـا بـرای رسـیدن به محل با مشـکل 
گـر ایسـتگاه 4 آتش نشـانی  مواجـه می شـوند. ا
بیـرون  راه هـای  حتـی  گاهـی  باشـید  دیـده  را 

آمـدن نیروهـا از ایسـتگاه هـم بسـته اسـت. 
کنـار ایـن مسـائل، برخـی اوقـات حضـور  امـا در 
مشـکالت  بـا  را  عملیـات  مـردم  مـورد  بـی 
در  کـه  چیـزی  می کنـد،  مواجـه  بیشـتری 
می شـود.  دیـده  کمتـر  پیشـرفته  کشـورهای 
بـرای  مـردم  ک  پـا نیـت  عالرغـم  متاسـفانه 
گاهـی وقتهـا  کـردن بـه صدمـه دیده هـا  کمـک 
اقدامـات غیرتخصصـی بـه بدتـر شـدن شـرایط 
سـر  از  ای  عـده  کنیـد  فکـر  حـاال  می انجامـد. 
منطقـه  در  نگرانـی  یـا  اسـترس  یـا  کنجـکاوی 
وضعیـت  ایـن  در  شـوند،  جمـع  نظـر  مـورد 
کـه ایجـاد می شـود دشـواری  کمتریـن مشـکلی 
در عبور و مرور آتش نشـانان و مدیریت بحران 
را  مـردم  نمی تـوان  بـاره  ایـن  در  البتـه  اسـت. 
کنتـرل  مقصـر دانسـت، آموزش هـای ایمنـی و 
حـوادث و رفتـار مناسـب در ایـن شـرایط نبایـد 
مـردم  بلکـه  باشـد  آتش نشـانان  بـه  محـدود 
عـادی نیـز بایـد در ایـن بـاره آمـوزش ببیننـد و 
کـه  کاری  فرهنـگ سـازی الزم صـورت بگیـرد. 
کشـور ما آغاز شـده اما وسـعت آن متناسب  در 

نیسـت.  موجـود  شـرایط  و  جمعیـت  بـا 

آن	 رفتـار	 و	 اسـت	 فلـزی	 ای	 سـازه	 پالسـکو	
سـایر	 از	 متفـاوت	 حریـق	 بـا	 رویارویـی	 در	
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سازه	هاسـت.	آیا	در	این	باره	اطالعات	الزم	
بـه	آتـش	نشـانان	ارائـه	شـده	بود؟	بـه	عنوان	
سـازه	ها	 نـوع	 ایـن	 در	 می	شـود	 گفتـه	 مثـال	
کنتـرل	 حریـق	 بایـد	 سـاعت	 	3 تـا	 کثـر	 حدا

گـردد.	 تخلیـه	 سـاختمان	 یـا	 شـود	
ایمنـی  بازدیـد  تهـران  مختلـف  کـن  اما از  مـا 
مختلـف  سـازه های  بـا  و  می دهیـم  انجـام 
از  بازدیـد  در  هسـتیم.  آشـنا  زیـادی  حـد  تـا 
سـاختمان ها توجـه بـه اطالعـات پایـه، تعـداد 
کنان، تعـداد طبقـات، راه های دسترسـی،  سـا
اسـت  ضـروری  و.....  موجـود  ریسـک های 
اطالعـات  دادن  از  مالکیـن  از  بسـیاری  امـا 
خـودداری می کنند. ضمـن اینکه در مجموع، 
مـا فقـط ظاهـر سـازه را می بینیـم و دسترسـی 
به زیرسـاخت آن نداریم و اطالعات مربوط به 
کار رفتـه در بنـا باید  زیرسـاخت ها و مصالـح بـه 
بـه شـکل سـندی مکتـوب در دسـترس آتـش 

گیـرد. قـرار  نشـان ها 
هـم  پالسـکو  تجـاری  سـاختمان  مـورد  در 
هـم  قبـال  سـاختمان  ایـن  بگویـم  بایـد 
بـود.  دیـده  خـود  بـه  را  آتش سـوزی هایی 
در  کفاشـی  مغـازه  یـک  قبـل  سـال   15 حـدود 
کنتـرل حریـق  کـه حادثـه بـا  گرفـت  آنجـا آتـش 
گذشـته  بـه پایـان رسـید. امـا در طـی سـالیان 
بـوده فقـط  قـرار  کـه  ایـران  اولیـن سـازه فلـزی 
کاربـری فراوانـی  فروشـگاه باشـد شـاهد تغییـر 
بعـد  بـه  سـوم  و  دوم  طبقـه  از  تقریبـا  و  بـوده 
کارگاه هـای تولیـدی و انباری هایـی مواجـه  بـا 

و  صنعتـی  خ هـای  چر آنهـا  در  کـه  هسـتیم 
داشـت.  قـرار  وزنـی  سـنگین  گاوصندوق هـای 
گاز،  انشـعاب  نبـودن  بـه دلیـل  ایـن  بـر  عـالوه 
گاز  کپسـول های  سـاختمان  جـای  جـای  در 

داشـت.  وجـود 
لحـاظ  بـه  مختلـف  سـاختمان های  در 
معمـاری بـار سـاختمان تعریـف دارد و افزایـش 
بـا  می انجامـد.  مقاومـت  شـدن  کـم  بـه  بـار 
مصنوعـی،  مختلـف  الیـاف  پارچه هـا،  وجـود 
نمی تـوان  فعـال  کـه  اشـتعالی  قابـل  مـواد  و 
بـار  داشـت،  دقیقـی  اظهارنظـر  آنهـا  دربـاره 
آتـش بیشـتر شـد در نتیجـه همیشـه نمی توان 
گرفت.  ک را اسـتاندارد اعـالم شـده در نظر  مـال
عوامـل مختلفـی در مقاومـت سـاختمان های 
هسـتند.  دخیـل  پالسـکو  جملـه  از  گـون  گونا
ریـزش  و  فوقانـی  طبقـات  شـدن  ضعیـف  بـا 
ناممکـن  هـم  پاییـن  طبقـات  نگهـداری  آنهـا 

می شـود.
بگویـم  بایـد  هـم  سـاختمان  تخلیـه  مـورد  در 
تخلیـه  ضـرورت  اعـالم  وجـود  بـا  متاسـفانه 
بـرای  کسـبه  از  بسـیاری  سـاختمان،  سـریع 
درون  بـه  خـود  وسـایل  و  امـوال  برداشـتن 
مـن  همـکاران  و  می کردنـد  تـردد  سـاختمان 
کـه آنهـا  بیـش از 1 سـاعت دنبـال افـراد بودنـد 
البتـه  کننـد.  بیـرون سـاختمان هدایـت  بـه  را 
کار مـردم  کسـب و  آنجـا محـل امـرار معـاش و 
بـود و آنهـا حـق دارنـد نگـران باشـند امـا بایـد 
تـا در  در سـطح جامعـه فرهنـگ سـازی شـود 

این شـرایط، مردم سـالمتی و ایمنی خود را بر 
بداننـد. مقـدم  اقتصـادی  مسـائل 

سـازمان	آتش	نشـانی	در	حوزه	ایمن	سـازی	
سـاختمان	ها	چه	وظایفـی	را	بر	عهده	دارد؟

اول  قـدم  جدیـد  سـاختمان های  مـورد  در 
تهیـه نقشـه اسـت، این نقشـه ها باید بـه تائید 
مرحلـه  در  برسـد.  آتش نشـانی  ایمنـی  بخـش 
نهایـی  امضـای  از  قبـل  هـم  کار  پایـان  گرفتـن 
تائیـد آتـش نشـانی دربـاره ایمنـی الزم اسـت. 
آیین نامـه  طبـق  سـاختمان ها  تمـام  واقـع  در 

می کننـد. دریافـت  کار  پایـان  آتش نشـانی 
بـه  تخلفـات  وقتهـا  گاهـی  متاسـفانه  امـا   
کاری از پیـش  کـه سـازمان هـم  گونـه ای اسـت 
نمادیـن  طـور  بـه  تجهیـزات  برخـی  نمی بـرد. 
تعبیـه  سـاختمان  در  بازرسـی  جهـت  فقـط  و 
امـا  می شـوند  اجـرا  مـوارد  بعضـی  می شـوند. 
گاهـی وقتها  بـه مرحلـه راه انـدازی نمی رسـند. 
که به  کاربـری بـا مجـوز )مجوزهایـی  هـم تغییـر 
روش هـای نادرسـت اخذ شـده اند( و بی مجوز 
سـاز  مشـکل  می توانـد  و  اسـت  ک  خطرنـا
باشـد. در حـوزه ایمنـی، بازرسـی هایی توسـط 
گزارشـی  طـی  و  می گیـرد  صـورت  مـا  سـازمان 
توسـط  و  می شـود  ارائـه  پیشـگیری  اداره  بـه 
داده  مالـکان  بـه  الزم  دسـتورالعمل  اداره  آن 

می شـود. 
بـه  سـاختمان  حـوزه  در  اسـتانداردها  امـروزه 
روز می شـوند و الزم اسـت خـود مالکیـن هـم 
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تمـام  بداننـد  و  کننـد  توجـه  نـکات  ایـن  بـه 
آسـایش  بـرای  ایمنـی  دسـتورالعمل های 
آنهـا اسـت. در مباحـث پیشـگیری ذکـر شـده 
کـه مبلمـان اسـت از قـاب  در جایـی از منـزل 
روی  تـا  کنیـد  ثابـت  را  آن  یـا  نکنیـد  اسـتفاده 
کسـی نیفتد. همین مثال نشـان می دهد  سـر 
کـه در ایـن مباحـث بـه موضوعـات جزئـی هـم 
مـواردی سـاده هسـتند  تقریبـا  و  دقـت شـده 
ک تر  کـه در بخـش صنعـت پیچیده تـر و خطرنا
»خـود«  داشـتن  نگـه  ایمـن  بحـث  می شـوند. 
متاسـفانه  کـه  اسـت  مهـم  بسـیار  بحثـی 
گرفتـه نمی شـود و همـه  توسـط مـردم جـدی 
می پندارنـد مـرگ فقـط بـرای همسـایه اسـت. 
کالن ایمنـی، بایـد پرسـید چـرا  امـا در مباحـث 
کـه  بـرای سـاختمان سـازی در مناطـق ناامـن 
می شـود.  داده  مجـوز  هسـتند  گسـل  روی 
شـهر  جغرافیـای  از  شـناختی  عـادی  افـراد 
ایـن  کـه  متخصصـان  و  مسـئوالن  امـا  ندارنـد 
نکتـه را می داننـد چرا جلـوی آن را نمی گیرند؟ 
متاسـفانه خانـه از پـای بسـت ویران اسـت و با 
وجـود ایـن همـه سـاخت و سـاز در مکان هـای 
از  ای  حادثـه  نـوع  هـر  دادن  روی  بـا  ناامـن 
و  دسترسـی  امکان هـای  تمـام  زلزلـه  جملـه 

رفـت.  خواهـد  بیـن  از  امدادرسـانی 

کنتـرل	اولیه	آتش	منتشـر	 خبرهایـی	مبنـی	بـر	
شـد،	پـس	چـرا	مجددا	آتش	شـعله	ور	شـد؟

شـنیدم.  را  مطلـب  ایـن  سـیم  بـی  پـای  مـن 
کنترل یکـی از جناح ها را در  کـه  کسـی  احتمـاال 
کنترل شـده،  کـرد آتـش  دسـت داشـت و اعـالم 
نمی دیـد.  بـود  ور  شـعله  هنـوز  کـه  را  قسـمتی 
عـالوه بـر این، در مورد انتقال آتش پدیده های 
 مختلفی قابل توجه هستند از جمله فلش ُاِور   
پدیـده  ایـن  گرگرفتـن.   (flash over(یـا 
کـه طـی  ک تریـن لحظـه حریـق اسـت  خطرنـا
آن  اتـاق سـریعًا و بـا حالـت انفجـاری شـعله ور 
کـه ایـن امـر بـه علـت بازخـورد تابشـی  می شـود 
از  برخواسـته  گرمـای  اتفـاق می افتـد.  حـرارت 
حرق توسـط دیوارفوقانی )سـقف( و محتویات 
قابـل  گازهـای  دمـای  و  شـده  جـذب  اتـاق 
اشـتعال و اثاثیـه منـزل را تـا دمـای خودبخـود 
دمـا  رفتـن  بـاال  ایـن  می بـرد.  بـاال  سوزیشـان 

ُاِور می شـود. بـروز فـالش   باعـث 

سـخن	 سـازی	 فرهنـگ	 و	 آمـوزش	 دربـاره	
گفتیـد.	بـرای	آمـوزش	ایمنـی	بـه	عمـوم	مـردم	

کـرد؟ بایـد	 چـه	
اسـت  حـوادث  کنتـرل  در  اول  قـدم  آمـوزش 
 1378 سـال  از  تقریبـا  نـگاه  همیـن  بـا  و 
سـازمان آتـش نشـانی بـرای ارائـه آموزش هـای 

که خود من بالغ  کرد  عمومی دو سـاعته اقدام 
کارخانه هـا،  را در مـدارس،  نفـر  1 میلیـون  بـر  
و...  آمـوزش داده ام. در ایـن آموزش هـا نکاتی 
بـرای جلوگیـری از رویدادهـا و نحـوه مواجهـه 
ابتدایـی بـا آن و بـه حداقل رسـاندن آسـیب ها 
و  رویـداد  بیـن  فاصلـه  در  تـا  می شـود  ذکـر 
نجـات  بـرای  افـراد  کمکـی،  نیـروی  رسـیدن 

بردارنـد.  را  اولیـه  گام هـای  خـود 
ولی خیلی جاها از آموزش اسـتقبال نمی شـود 
ضمـن اینکـه ایـن آموزش هـا فّرار هسـتند و نیاز 
بـه تکـرار دارنـد. متاسـفانه اقبـال مـردم بـه این 
آموزش هـا خـوب نیسـت و تنهـا در زمـان اتفـاق 
افتادن حوادثی مانند آتش سـوزی در پالسـکو 
بحـث ایمنـی بـه بحث داغ روز تبدیل می شـود 
و ضرورت آن احسـاس می شـود، اما به محض 
بـه  ایمنـی  دوبـاره  روز،  چنـد  شـدن  سـپری 
ایـن  واقعیـت  امـا  بـدل می شـود.  آخـر  اولویـت 
سـازی  فرهنـگ  و  آمـوزش  از  قبـل  کـه  اسـت 
و  اصولـی  اجـرای  دربـاره  بایـد  ایمنـی  دربـاره 
و  مناسـب  مکان هـای  در  سـاختمان ها  امـن 
قدیمی اقـدام  سـاختمان های  مقاوم سـازی 
و  متخصصـان  توسـط  فقـط  کـه  کاری  شـود. 
مدیران قابل سـازماندهی اسـت. در واقع الزم 
بـه  مـردم دسـت  نهادهـا و عمـوم  اسـت همـه 
دسـت هـم دهنـد تـا اقدامی موثـر در این زمینه 
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گیـرد.  صـورت 

و	 امکانـات	 از	 نشـانی	 آتـش	 سـازمان	 آیـا	
کافـی	و	نیـروی	انسـانی	متخصـص	 تجهیـزات	

اسـت؟ منـد	 بهـره	
درصـد   20 تقریبـا   مـا  تجهیـزات  و  امکانـات 
مطابـق با اسـتانداردهای جهانی اسـت. البته 
کشـور مـا  کـه فعـال در  تجهیزاتـی هـم هسـتند 
کاربـرد ندارنـد، و لزومی بـه تهیـه آنهـا نیسـت. 
امـا بهـره بـردن از تجهیـزات روز دنیـا می توانـد 
در بـه حداقـل رسـاندن صدمـات بـه سـازمان 
تجهیـزات  از  غیـر  کنـد.  کمـک  نشـانی  آتـش 
آن  تهیـه  تـوان  فعـال  شـاید  کـه  قیمـت  گـران 
ارزان  تجهیـزات  برخـی  باشـیم،  نداشـته  را 
کـه می تواننـد بسـیار  قیمـت هـم وجـود دارنـد 
یـا   GPS از   گیـری  از جملـه بهـره  موثـر باشـند 
کـه می توانـد صدا و دسـتور  بـی سـیم هدسـتی 
و  دهـد  تشـخیص  را  نشـان  آتـش  شـفاهی 
دادن  فشـار  بـرای  دسـت  از  اسـتفاده  بـه  نیـاز 

نباشـد.  دکمه هـا 
از  سـازمان  نیـز  انسـانی  نیـروی  دربـاره 
کـه  اسـت  منـد  بهـره  تجربـه  بـا  و  زبـده  افـراد 
روزه  هـر  خدمـت  ضمـن  آموزش هـای   بـا 
مسـئله  امـا  می شـود.  افـزوده  آنهـا  توانایـی  بـر 
ایـن  در  اشـتغال  سـال های  دربـاره  اصلـی 
ایـن  مسـتحضرید  چنانچـه  اسـت.  حرفـه 
گاه  کـه  خـود  خـاص  دشـواری های  بـا  حرفـه 

جـزو  اسـت  همـراه  راه  ایـن  در  جانفشـانی  تـا 
افـراد  و  اسـت  آور  زیـان  و  سـخت  مشـاغل 
شـاغل در آن زودتـر از سـایر حرفه هـا فرسـوده 
راندمـان  بعـدی  سـالهای  در  و  می شـوند 
الزم را بـرای رویارویـی بـا حـوادث ندارنـد. در 
سـال   10 از  بعـد  سـوئد  ماننـد  کشـورها  برخـی 
آن  سـال   5 و  عملیاتـی  آن  سـال   5 کـه  کار 
سـتادی اسـت افـراد بازنشسـته می شـوند. در 
کشـورهای اروپایـی طـی 15 سـال افـراد  سـایر 
بازنشسـته می شـوند و سـالهای آخـر خدمـت، 
کشـور  کار سـتادی مشـغول هسـتند. اما در  به 
مـا بـه تازگـی »سـخت و زیـان آور« بـودن شـغل 
آتـش نشـانی تصویـب شـده آن هـم بـا 17 رای 
کـه بایـد دیـد ایـن 17  مخالـف و 3 رای ممتنـع 
آیـا  و  هسـتند  کسـانی  چـه  مخالـف  نماینـده 
حاضرنـد ماننـد همکاران ما بـرای نجات جان 

برونـد.  آتـش  دل  در  خـود  همنوعـان 

مهندسـی	 جامعـه	 مهـر،	 ســــــــــــنایی	 آقـای	
چگونـه	می	توانـد	در	جلوگیـری	از	بـروز	چنیـن	

باشـد؟ نقـش	داشـته	 حوادثـی	
سـازه  دقیـق  محاسـبات  بـا  بایـد  مهندسـان 
جملـه  از  شـرایطی  هـر  بـرای  را  سـاختمان 
شـرایط اضطـراری همچـون آتش سـوزی، زلزله 
و سـایر اتفاقـات ایـن چنینی طراحی و سـاخته 
لحـاظ  از  سـاختمان ها  شـرایط  بایـد  باشـند. 
کار فقـط بـه دسـت  ایمنـی تقویـت شـود و ایـن 

کشـور ممکـن اسـت.  مهندسـان توانمنـد ایـن 
کـه هنـوز مـردم مـا بـا فرهنگ  در شـرایط حاضـر 
کافـی آشـنا نشـده اند ضـرورت  ایمنـی به انـدازه 
گنجانـدن  و  سـاختمان ها  سـازی  مقـاوم 
اسـتانداردهای ایمنی در آنها ضروری تر اسـت. 
سـاختمان  اصـول  رعایـت  بـه  بـودن  متعهـد 
مـورد  در  کافـی  مطالعـات  داشـتن  و  سـازی 
مصائـب  بـار  از  می توانـد  پـروژه  یابـی  مـکان 

بکاهـد.  حـوادث  و  طبیعـی  بالیـای  از  ناشـی 

کـه	بـا	وجـود	فضـای	 ضمـن	تشـکر	از	فرصتـی	

کاری	 غـم	انگیـز	ایـن	روزهـا	و	مشـغله	فـراوان	

در	اختیـار	مـا	قـرار	دادیـد،	بـه	عنـوان	آخریـن	

نکتـه،	چـه	توصیـه	ای	بـه	مـردم	داریـد؟	
ریختیـم.  اشـک  و  کردیـم  کار  مـا  روزهـا  ایـن 
بـود.  مـردم  حضـور  داد  دلـداری  را  مـا  آنچـه 
بـدی  خاطـره  مـا  همـه  بـرای  پالسـکو  گرچـه  ا
نقطـه  حادثـه  همیـن  امیـدوارم  امـا  شـد، 
کـردن بـه ایمنـی باشـد.  شـروعی بـرای توجـه 
ایـن روزهـا موجـی در ایـن بـاره بـه راه افتـاده 
و حتـی نهادهـای مدنـی هـم متوجـه اهمیـت 
قلـب  صمیـم  از  کـه  شـده اند  مسـئله  ایـن 
و  کنـد  پیـدا  ادامـه  حرکـت  ایـن  امیـدوارم 
کشـور مهیـا  ایمنـی در  بـرای توسـعه  را  مسـیر 

 . کنـد
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دکتر علی اکبر نجفی

ج های تجارت جهانی در نیویورک   از بر
تا ساختمان پالسکو در تهران )1(

یـازده  حادثـه  در  جهانـی  تجـارت  قلـوی  دو  ج هـای  بر ویرانـی  از  بعـد 
گروه هایـی از اسـاتید دانشـگاه های آمریـکا برگزیـده  سـپتامبر سـال 2001، 
کنند. حاصل این  ج ها را مطالعـه  شـدند تـا علـل و مکانیـزم خرابـی این بر
کـه برخی از آنها در دسـترس عموم  گزارش هـای متعـددی بـود  مطالعـات 
گزارش هـا اول لـزوم مقاومـت  گرفتنـد. نتایـج مشـخص سـازه ای ایـن  قـرار 
کنین مجـال تخلیـه سـاختمان را  کـه سـا سـازه در برابـر آتـش بـه نحـوی 
کـه "خرابـی موِضعـی")2( ،  کننـد و دوم طراحـی سـازه ها بـه نحـوی  پیـدا 
بیـان  بـه  پیشـرونده  خرابـی  نشـود.   )3( پیش رونـده"  "خرابـی  بـه  منجـر 
گر یک عضِو اصلِی سـاختمان )مثاًل یکی از سـتون ها(  سـاده یعنی اینکه ا
کارکـرد خـود را از  گاز یـا.....(  بـه دلیلـی )مثـاًل انفجـار یـک بمـب یـا لولـه 
کننـد و ایـن  کارکـرد آن را تحمـل  بـاِر  دسـت داد، اعضـاِی دیگـر بتواننـد 

خرابـی، منجـر بـه خرابی هـای بعـدی )پیش رونـده( نشـود. 

کشـورها مطالعاتـی در زمینـه عملکـرد  تـا قبـل از ایـن حادثـه، در برخـی 
گنجانده  سـازه در برابـر آتـش انجـام و نتایـج آنها غالبـا در دسـتورالعمل ها 
شـده بـود. لکـن بعـد از ماجـرای یـازده سـپتامبر، آمریکایی هـا چنـد مرکـز 

کنـون انبوهـی  کردنـد )4(  و از آن سـال تا خـاص مطالعـات آتـش را تجهیـز 
که بسـیاری به صورت مقاالت مجالت تخصصی  آزمایـش انجـام داده اند 
مسـائل  سـازی،  آمـاده  خاطـر  بـه  آتـش  آزمایش هـای  شـده اند.  منتشـر 
گران هسـتند.  ایمنـی، هزینـه مصـرف سـوخت و صـرف وقـت زیاد، بسـیار 
کوچـک در مقیـاس واقعـی حـدود  مثـاًل بهـای تهیـه یـک زیرسـازه فلـزی 
گاز بـرای قـرار دادِن یـک نمونـه در آتـش حـدود  پانـزده هـزار دالر، قیمـت 
حـدود  آن  نتایـج  تحلیـل  و  آزمایـش  برگـزاری  هزینـه  و  دالر  هـزار  پانـزده 
کـه بـرای حصـول نتایـج قابل اتکا  پانـزده هـزار دالر دیگـر می شـود. از آنجـا 
بایسـتی بـرای هـر دسـته آزمایـش فقـط یـک پارامتـر را تغییـر داد و سـایر 
پارامترهـا را ثابـت نگـه داشـت، هزینـه یـک دسـته آزمایـش بالـغ بـر صدهـا 
هـزار دالر می شـود. حـال چنانچـه ماننـد مؤسسـه تحقیقـات سـاختمان 
)5(  قـرار باشـد آزمایش هـا روی اسـکلت های فلـزی چنـد طبقـه  بریتانیـا 
در مقیـاس واقعـی انجـام شـود، هزینـه هـر آزمایـش سـر بـه بیـش از یـک 
میلیـون دالر می زنـد. صـرف چنیـن هزینـه ای بـرای ما ممکن نیسـت ولی 

کنیـم.  الاقـل می توانیـم از نتایـج ایـن مطالعـات بهره بـرداری 
کـه نمـاد تجـارت در شـهر تهـران بـه شـمار  سـاختمان پالسـکوی تهـران 
در  جهانـی  تجـارت  مرکـز  قلـوی  دو  سـاختمان های  ماننـد  نیـز  مـی رود 
و سـاختمان  ج هـای دوقلـو  بر اسـت.  فـوالدی  اسـکلت  نیویـورک دارای 
زمانـی  مقطـع  یـک  در  تقریبـا  پیـش  سـال  پنجـاه  حـدود  هـردو  پالسـکو 
اصابـت  نیویـورک  ج هـای  بر خرابـی  عامـل  شـده اند.  اجـرا  و  طراحـی 
هواپیمـا و  در نتیجـه حـذف تعـدادی از عناصـر باربـر و نیـز آتش سـوزی 
عامـل  حالیکـه  در  شـده  گـزارش  هواپیمـا  سـوخت  اشـتعال  از  ناشـی 
آتش سـوزی سـاختمان پالسـکو در تهران اتصال برق و آتش سـوزی ناشی 
از آن تشـخیص داده شـده اسـت. آنچـه در هـردو حادثـه مشـترک بـه نظـر 
اعضـای  ذوب  و  زیـاد  گرمـای  موجـب  اشـتعال  کـه  اسـت  ایـن  می رسـد 
گردیـده و هـر دو مـورد بـا مکانیـزم پیش رونـده  اسـکلت فلـزی سـاختمان 

شـده اند. تخریـب 



اد                                  یا   
دی  1395 

شماره 350

49

اظهـار نظـر دقیـق درباره مکانیزم خرابی سـاختمان پالسـکو پس از انجام 
کارشناسـی امکان پذیـر اسـت. خوشـبختانه رئیـس جمهـور  بررسـی های 
محترم برای پیشـگیری از وقوع حوادث مشـابه، رییس دانشـگاه تربیت 
کرده انـد تـا در راس هیاتـی بـا عضویـت شـخصیت های  مـدرس را مامـور 
»هیـأت  عنـوان  تحـت  ذیربـط  مختلـف  تخصص هـای  در  خبـره  علمـی و 
گزارش مّلی بررسـی حادثه سـاختمان پالسـکو«، نسـبت به »بررسـی  ویژه 
»نحـوه  سـاختمان«،  ریختـن  فـرو  و  آتـش  سـوزی  وقـوع  عوامـل  و  علـل 
مدیریـت محیطـی حادثـه«، »کیفیـت هماهنگـی دسـتگاه های مسـئول 
»اصالحـات  و  آن«  تکـرار  از  پیشـگیری  »راه هـای  بحـران«،  مدیریـت  در 
سـاختاری و مدیریتـی الزم« اقـدام و ظـرف مـدت دو مـاه »گـزارش مّلـی« 
گزارش مذکـور، به دلیل اهمیت  ایـن حادثـه را ارائـه نماید. لکن تا انتشـار 
موضـوع و ضـرورت توجـه دسـت اندرکاران صنعـت احداث بـه زوایای امر، 
ایـن  آبادگـران  بـه  کمـی از وقـوع حادثـه  زمانـی  بـا فاصلـه  مطالـب حاضـر 

می گـردد. کشـورعرضه 

رفتار فوالد در برابر آتش و حرارت
مقاومـت فـوالد از دمـای محیـط تـا حـدود دمـای 350 درجـه سـانتیگراد 
سـرعت  بـه  فـوالد  بـاال،  بـه  دمـا  ایـن  از  لکـن  نـدارد  توجهـی  قابـل  تغییـر 
کـه در دمـای 1000 درجـه  مقاومـت خـود را از دسـت می دهـد بـه طـوری 
یـک  قیـاس،  در  می گـردد.  ذوب  دمـا  افزایـش  بـا  و  شـده  خمیـری  کامـال 
سـتوِن فـوالدی برهنـه بـا ظرفیـت باربـری مسـاوی با سـتون بتن مسـلح، 
خیلـی زودتـر از سـتون بتنـی ظرفیـت باربـری خـود را از دسـت می دهـد. 
و  نـوع  بـه  بسـته  نیـز  حریـق  ضـد  پوشـش  بـا  فـوالدی  اسـکلت  حتـی 
بتـن  از  آسـیب پذیرتر  رفتـاری  مـوارد  غالـب  در  پوشـش،  ایـن  ضخامـت 
مسـلح از خـود نشـان می دهـد. یـک نمونـه از مقاومـت نسـبی بهتـر بتـن 
مسـلح، آتش سـوزی در شبسـتان جدید حرم امیرالمومنین)ع( در نجف 
تغییـر  بـا ذوب میلگردهـای سـازه ای، سـتون ها  کـه حتـی  اسـت  اشـرف 

)6( نداده انـد.  توجهـی نشـان  قابـل  شـکل 
درجـه   550 حـدود  دمـای  در  فـوالد  کـه  می دهـد  نشـان  زیـر  شـکل 
سـانتیگراد تقریبـا 40درصـد مقاومت خود را از دسـت می دهـد و بنابراین 
بـا رسـیدن بـه 60درصـد مقاومـت خـود عمـال ضریـب ایمنـی را پشـت سـر 

می گـردد. گسـیختگی  آمـاده  کامـال  و  گذاشـته 

عمـال  افتـاده  اتفـاق  پالسـکو  سـاختمان  و  دوقلـو  ج هـای  بر در  آنچـه 
رسـیدن دمـا بـه بیـش از 550 درجـه و از دسـت رفتـن مقاومـت اعضـای 
سـازه فـوالدی طبقـات فوقانـی بـوده اسـت. تصویـر زیـر از لحظـات اولیـه 
گرفتـه شـده و دمـای فوق العـاده زیـاد یک  آواربـرداری سـاختمان پالسـکو 

نشـان می دهـد. را  فـوالدی  جـزء 

پیش بینی مواجهه با آتش در برج میالد تهران
کـه نگرانـی از ناایمـن بـودن سـایر سـاختمان های بلنـد در ایـران  از آنجـا 
بـه دغدغـه روز مـردم تبدیـل شـده و دولـت درصـدد بازرسـی آنهـا برآمـده 
در  نگارنـده  کـه  ایـران،  ج  بـر مرتفع تریـن  حساسـیت  لحـاظ  بـه  اسـت، 
دهـه 1380 از نزدیـک بـا مسـائل طراحـی و اجـرای آن روبـرو بـوده اسـت، 
ج  پیش بینی هـای انجـام شـده در ایـن بنـا مـورد اشـاره قـرار می گیـرد. بـر
بتنـی، سـازه  از نظـر سـازه ای شـامل فونداسـیون و شـفت  تهـران  میـالد 
کـه شـفت بتنـی از سـازه انتقالـی روی  راس و دکل آنتـن فلـزی می باشـد 
یافتـه  امتـداد  آنتـن  پـای دکل  و  تـراز سـازه راس  انتهـای  تـا  فونداسـیون 
ج اسـت  ج، اصلی تریـن بخـش بهره بـرداری بـر اسـت. سـاختمان رأس بـر
کـه پیرامـون شـفت بتنـی در 12 طبقـه و سـطح زیربنـای تقریبـی 12 هـزار 
ج هـای  بر در  رأس  سـاختمان  بزرگتریـن  از  یکـی  کـه  شـده  بنـا  مترمربـع 
 2100 رأس  فلـزی  سـازه  کلـی  وزن  می شـود.  محسـوب  دنیـا  مخابراتـی 
ج  تـن می باشـد. بـه جـز 6 دسـتگاه آسانسـورهای سـریع بدنـه اصلـی بـر
2 دسـتگاه آسانسـور بـا ظرفیـت 10 نفـر در هسـته مرکـزی سـاختمان راس 
ج، سـکوی  نصـب شـده اسـت. در طبقـات مختلـف سـاختمان رأس بـر
گنجایـش 400 نفـر،  گـردان بـا  دیـد بـاز، سـکوی دیدسـر بسـته، رسـتوران 
گالری هـای هنری،  طبقـات ویژه  رسـتوران ویـژه بـا ظرفیـت 100 نفـر، تریـا، 
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ج  گرفتـه شـده اسـت. تاسیسـات اصلـی بـر مخابـرات و تلویزیـون در نظـر 
کـه  ج اجـرا شـده  از زیرزمیـن تـا باالتریـن تـراز سـازه راس درون شـفت بـر
بـه  از همیـن طریـق  نیـز  آتش نشـانی  لوله هاسـت. آب  و  کابل هـا  شـامل 

تـراز سـازه راس منتقـل می شـود.  پائین تریـن  مخزنـی در 
و  حسـاس  چه انـدازه  تـا  سـاختمان  ایـن  ایمنـی  کـه  می شـود  مالحظـه 
چـه  بـه  وقـوع  صـورت  در  آتـش  بـا  مقابلـه  و  آتش سـوزی  از  پیش گیـری 
ج  بـر تخلیـه  نحـوه  و  آتـش  بـا  مواجهـه  سـناریوی  دارد.  اهمیـت  میـزان 
ج تعریـف و در مرحلـه سـاخت مبنـای طراحـی  در مطالعـات مفهومی بـر
بـه مسـاحت حـدود  تـراز 254 متـر  )7(  در  گرفتـه اسـت.  قـرار  بـرای اجـرا 
آتـش مخصـوص مواقـع بحـران و حریـق  از  امـن  460 مترمربـع، منطقـه 
کـه ظرفیـت حضـور 600 نفر را دارد و در برابر آتش سـوزی  پیش بینـی شـده 
و  امـداد  عملیـات  انجـام  محـل  حادثـه  وقـوع  زمـان  در  و  بـوده  مقـاوم 
نجـات و خـروج از سـاختمان راس می باشـد. نحـوه اسـتفاده از پله هـا و 

تعریـف شـده اسـت.  نیـز  آسانسـورها در هنـگام وقـوع حریـق 
سـه نکتـه سـازه ای قابـل توجـه دربـاره سـازه راس وجـود دارد. یکـی اینکه 
اهمیـت خـود پوشـش ضدحریـق  نسـبت  بـه  راس  همـه قطعـات سـازه 
کـه انتخـاب نـوع مـاده  بـرای یـک دوره تحمـل حداقـل دوسـاعت دارنـد 
گرفتـه  پوشـش و ضخامـت آن براسـاس مطالعـات و آزمایش هـا صـورت 
نتیجـه  و  سـازه ای  اجـزای  پوشـش  اعمـال  نحـوه  زیـر  تصاویـر   )8( اسـت. 

را نشـان می دهنـد. نهایـی 
              

   
  

برابـر  در  سـتونها  جانبـی  کمانـش  از  جلوگیـری  جهـت  اینکـه  دوم 
اینکـه  گـروت پـر شـده اسـت. سـوم  از  کلیـه سـتونها  آتش سـوزی داخـل 
کـه مایـل هسـتند و بـار طبقـات را بـه  پایین تریـن سـتونهای سـازه راس 
ج منتقـل می کننـد در بتـون مسـلح پـس تنیـده مدفـون  شـفت بتنـی بـر
کـه جلـوی باالرفتـن سـریع  شـده اند و بنابرایـن از خاصیـت پوشـش بتـن 
گرفتـه شـده اسـت. تصویـر زیـر ایـن سـتونها  دمـای فـوالد را می گیـرد بهـره 

را نشـان می دهـد. بتنـی  از مدفـون شـدن در مخـروط  قبـل 

اسـت  ایـن  قرارگیـرد  توجـه  مـورد  تهـران  ج میـالد  بـر اسـت در  آنچـه الزم 
و  مهارت هـا  و  روش هـا  بروزرسـانی  بـر  عـالوه  مجموعـه،  بهره بـردار  کـه 
کارکنـان  گاهـی  تجهیـزات، مانورهـای دوره ای بـرای اطمینـان یافتـن از آ
کنـد و نیـز مرتبـا  و صحـت عملکـرد وسـایل اعـالم و اطفـای حریـق برگـزار 
عبـور  مسـیرهای  اسـت  الزم  همچنیـن  نمایـد.  بازرسـی  را  وسـایل  ایـن 
ج مـورد بازرسـی منظـم قـرار  کابل هـا و تجهیـزات برقـی نصـب شـده در بـر
کارکنان و  کنترل سـخت گیرانه ای بر رفتـار  گیرنـد. بـه عـالوه ضروری اسـت 

گـردد. اعمـال  بازدیدکننـدگان 

مکانیزم خرابی ساختمان پالسکو 
طراحـی  خورشـیدی   1340 دهـه  در  پالسـکو  سـاختمان  فـوالدی  سـازۀ 
و اجـرا شـده بـود. بدیهـی اسـت در آن زمـان آئین نامه هـای طراحـی بـه 
سـخت گیری آئین نامه هـای بین المللـی و ملـی فعلـی نبودنـد و موضـوع 
بـه  پیشـرفته  کشـورهای  در  امـروزه  کـه  آتش سـوزی  برابـر  در  مقاومـت 
صـورت آئین نامـه مسـتقل درآمـده و در ایـران مبحـث سـوم مقـررات ملـی 

ح نبـوده اسـت.  سـاختمان را بـه خـود اختصـاص داده، مطـر
اسـاس  بـر  پالسـکو  سـاختمان  خرابـی  نحـوه  قضـاوت  حاضـر  حـال  در 
مشـاهدات و فرضیات سـازه ای اسـت و پس از انجام مطالعات پژوهشـی 
می تـوان اظهارنظـر قاطـع نمـود. در سـاختمان پالسـکو بـه احتمـال زیـاد 
شـش  تکنولـوژی  بـا  جوشـکاری  و  بلژیکـی(  )احتمـاال  اروپائـی  فـوالد  از 
کـه تصاویـر نشـان می دهنـد، فاقـد  دهـه پیـش اسـتفاده شـده و اینگونـه 
بـوده اسـت. سـاختمان پنجـاه و چهـار سـال  پوشـش ضـد حریـق موثـر 
ح لـرزه ای بـه طـور جـدی رعایـت  کـه اسـتانداردهای طـر پیـش و زمانـی 

نمی شـده یـا حتـی در دسـترس نبـوده طراحـی شـده اسـت. 
قـرار می گیـرد  آتـش  از سـازه در  اینکـه بخشـی  از  ایـن سـاختمان بعـد  در 
تعـدادی از اعضـای فـوالدی ظرفیـت خـود را از دسـت می دهنـد و چـون 
سـازه ضعیـف بـوده اسـت، انتقـال بارهای ایـن اعضا توسـط اعضای دیگر 
ممکـن نمی شـود و لـذا خرابـِی پیش رونـده آغـاز می گـردد. لـذا می بینیـم 
کـه چطـور در عـرض چنـد ثانیـه، سـقف فوقانـی روی سـقف زیریـن فـرو 
کـه تحمـل بـار دو طبقـه را نداشـته از محـل  ریختـه و تیرهـای ایـن سـقف 
گسـیخته و روی سـقف بعـدی آوار می شـود و ایـن فرایند  اتصـاالت برشـی 
کـه از  تـا تخریـب همـه طبقـات تکـرار می شـود. نهایتـا سـتون های بلنـد 
فـرو  و  کـرده  کمانـش  شـده اند  جانبـی  تیرهـای  فاقـد  اتصـاالت  محـل 
کامـل بنا مشـاهده می شـود،  می افتنـد. آنچـه در فیلـم قبـل از فروریختـن 
گهانی حجم  گهانی اتصاالت و ریـزش نا حالـت انفجـاری ناشـی از بـرش نا
بزرگـی از بـار طبقـه فوقانـی روی طبقـه تحتانـی در فضـای محـدود ایـن 
گزارش شـده اسـت. گاز نیـز  کپسـول های  طبقـه اسـت. همچنیـن انفجـار 

عـالوه بـر اثـر آتـش، آنچه وزن سـقف ها را بیش از حد تحمل سـازه نموده، 
سـپس  و  ج  بـر طبقـات  در  الیـاف  و  ک  پوشـا معتنابهـی  مقادیـر  وجـود 
بـرای  مـواد،  سـایر  از  اسـتفاده  جـای  بـه  آب،  زیـادی  مقـدار  از  اسـتفاده 
کـه حجـم زیـادی از آب جـذب  اطفـای حریـق بـوده اسـت. طبیعـی اسـت 
ایـن مـواد و مصالـح سـاختمان شـده و نیـز میـزان قابـل توجهـی از آب در 
کـف طبقـات فوقانـی جمـع شـده و ایـن هـردو موجـب بارگـذاری بیـش از 

کف هـای طبقـات شـوند. )9(   حـد 
در فیلـم حادثـه، آوار طبقـات سـاختمان از طرفیـن بـه سـمت وسـط بنـا 
کـه  فـرو می ریـزد. دلیـل ایـن امـر پـالن U شـکل سـاختمان پالسـکو اسـت 
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 void قـرار دارنـد. خرابی سـتون های اطراف void طبقـات در اطـراف یـک
کـف طبقـات بـه  زودتـر از سـتون های محیطـی بنـا اتفـاق می افتـد و لـذا 
سـمت ایـن void مرکـزی ریـزش می کننـد. ایـن از خصوصیـات معمـاری 
کـه نحـوه خرابـی در داخـل پـالن مجموعـه اتفـاق می افتـد  ایـن بنـا بـوده 
و موجـب لطمـه بـه سـاختمان های مجـاور نمی شـود. البته هنـگام وقوع 

زلزلـه لزومـا شـاهد ایـن نحـوه خرابـی نخواهیـم بـود. 
موضـوع خرابـی پیش رونـده مطلـب جدیـدی در دانـش مهندسـی سـازه 
وقـوع  از  جلوگیـری  بـرای  سـازه ها  طراحـی  در  کـه  سال هاسـت  نیسـت. 
کامـل سـازه حـذف یـک یـا چنـد عضـو را درنظـر می گیرنـد و درایـن  خرابـی 
یـک  در  اسـت  بدیهـی  اسـت.  شـده  انجـام  زیـادی  آزمایش هـای  بـاره 
کـدام عضـو یـا اعضـا از دسـت می رونـد و بنابرایـن  حادثـه معلـوم نیسـت 
امـکان مقاومـت سـازه در همـه شـرایط وجـود نـدارد، لکـن بـرای حـذف 
که سـایر  محتمل الوقـوع یـک عضـو می تـوان سـازه را جوری طراحی نمود 
کـه مربـوط بـه آزمایـش  اعضـا قـادر بـه تحمـل بـار آن باشـند. شـکل زیـر 
کـه پـس از حـذف یکـی  دانشـگاه تگـزاس در آسـتین اسـت، سـاختمانی را 
از سـتونهای طبقـه اول، بـه دلیـل مشـارکت سـقف های بتنـی در انتقـال 
بـار دچـار خرابـی پیش رونـده نشـده را نشـان می دهـد )کـف بتنـی دچـار 

تغییـر شـکل شـده(. 

کیست؟  مقصر 
و  رویـداد  ایـن  جریـان  در  نیسـت.  آسـان  سـوال  ایـن  بـه  دادن  جـواب 
قـرار  سـوال  عمومی زیـر  افـکار  طـرف  از  افـراد  ایـن  آن،  از  پـس  روزهـای 

نـد: گرفته ا
کـردن  انبـار  بـر  عـالوه  و  بـوده  بنـا  کـه مسـتاجر  دارانـی  مغـازه  و  کسـبه   -
نامناسـب محصـوالت آتش گیـر، سیسـتم اطفـاء حریـق نصـب ننمـوده و 

نکرده انـد؟  توجـه  هشـدارها  بـه 
بـر عـرف اجـاره،  بنـا  بـوده و  بنیـاد مسـتضعفان  کـه  - مالـک سـاختمان 
گفتـه می شـود اقـدام بـه تغییـر  تعمیـرات اساسـی بـه عهـده وی بـوده و 

ج نمـوده اسـت؟ بـر ایـن  کاربـری طبقـات 15، 16، 17 
کنین  سـا منتخـب  می بایسـت  علی االصـول  کـه  سـاختمان  مدیـران   -
باشـند و بـا تامیـن هزینـه جمعـی سیسـتم های اعـالم و اطفـای حریـق را 

کل بنـا تهیـه و نصـب نماینـد؟ بـرای 
کارگـروه ایمنـی و آتش نشـانی  کـه بـا وجـود داشـتن  - شـورای شـهر تهـران 
پیگیـری الزم را بـرای تدویـن ضوابـط و تجهیـز شـهرداری بـه دانـش و ابزار 

کار نبـرده اسـت؟ روز بـه 
آتش نشـانی  سـازمان  بـرای  شایسـته  مدیـران  کـه  تهـران  شـهرداری   -
نویـن  ابـزار  و  روز  و مهـارت  بـه دانـش  را  آتش نشـانان  و  نکـرده  منصـوب 

نکرده انـد؟ مسـلح 

را  کـه خـود  تهـران  ایمنـی شـهرداری  - سـازمان آتش نشـانی و خدمـات 
بـه امکانـات الزم علمـی و فنـی و تجهیزاتـی مجهـز ننمـوده و در ایـن مـورد 

خـاص اخطـار داده ولـی پیگیـری نکـرده اسـت؟ 
سـهم  کـه  شهرسـازی(  و  راه  وزارت  و  کشـور  وزارت  جملـه  )از  دولـت   -
کار بازرسـی  خـود از بودجـه مربـوط بـه ایـن امـور را تامیـن ننمـوده و سـاز و 
سـاختمان ها بـا اولویـت بناهـای مرتفـع و حسـاس و فرسـوده را بـه منظور 

مقاوم سـازی پیش بینـی و اجـرا نکـرده اسـت؟
سـد  را  امـدادی  خودروهـای  راه  خـود  ازدحـام  و  حضـور  بـا  مردمی کـه   -

نمودنـد؟  را سـلب  ایشـان  مانـور  قـدرت  و  کردنـد 
در مواجهـه بـا ایـن حادثـه و طـی روزهـای پـس از آن، شـهرداری تهـران، 
هـالل احمـر، نیـروی انتظامـی، قـوای مجریـه و قضائیـه در صحنـه حاضـر 
عمومی هیچـگاه  افـکار  اسـت  مسـلم  آنچـه  نموده انـد.  تـالش  و  بـوده 
کار را مسـئول ایـن اتفـاق ندانسـته اند و بلکه مسـئولیت  آتش نشـانان فـدا
مدیریتـی  و  سیاسـت گذاری  باالتـر  سـطوح  متوجـه  را  ایشـان  شـهادت 
جمعیـت  میلیـون   11 بـا  شـهری  کـه  کرده انـد  ح  مطـر مـردم  می داننـد. 
کـف ضـد  هلیکوپتـر اطفـاء حریـق، نردبان هـای مرتفـع، دسـتگاه شـلیک 
آتـش، پـودر آتش خـوار، پمپ هـای قوی آب و جرثقیل هـای هیدرولیک و 
دسـتگاه بـرش سـریع مقاطـع فوالدی نـدارد، فقط آتش نشـانان ایثارگری 

  . کـه بـا دسـت نسـبتا خالـی بـه جنـگ آتـش می رونـد )10( دارد 
که به تایید همگان نیروی انسـانی در اختیار سـازمان  مشـکل اینجاسـت 
کـه تحـت  کاری هسـتند  فـدا و  افـراد وظیفه شـناس  آتش نشـانی همگـی 
قـرار  سـازمان  ایـن  رهبـری  بـرای  نامناسـب  و  کم اطـالع  افـراد  مدیریـت 
گفته  گرفته انـد. در هنـگام انتصـاب مدیرعامل وقت سـازمان آتش نشـانی 
کـه "ایشـان از جملـه بـرادران خـوب و تالشـگر دوران دفـاع مقـدس  شـد 
کـه بیـش از 80 مـاه حضـور در جبهـه دارد. ایشـان از جانبـازان دفـاع  بـود 
مقـدس بـوده و در موضوعـات راهبـری بحـران نیزفـردی بـا تجربـه اسـت. 
آخریـن مسـئولیت وی معاونـت مالـی و توسـعه نیـروی انسـانی در وزارت 
موضوعـات  در  همچنیـن  و  بـود  صنایـع  وزارت  و  فنـاوری  و  ارتباطـات 
تـدارکات و لجسـتیک در مواقـع بحـران از تجربـه زیـادی برخـوردار اسـت. " 
گرفته اند سـهم  کـه در بـاال مورد سـؤال قرار  بـدون شـک هریـک از افـرادی 
بـار مسـئولیت  از  نمی تـوان  را  و هیچیـک  دارنـد  بـروز حادثـه  در  را  خـود 
کسـوت  خویـش مسـتثنی نمـود. مـا مهندسـان نیـز بـه نوبـه خـود، چه در 
مشـاور و چـه در ردای اجـرا، مسـئول هسـتیم. بایسـتی بـه نقـض قانـون، 
کنش نشـان دهیم  مقـررات، اصـول مهندسـی و هنجارهـای اجتماعـی وا
که  کنون  و در صـورت مواجهـه بـا اشـکاالت فنـی بی تفـاوت عبور نکنیـم. ا
کـه منشـا  گـرد و غبـار حادثـه فـرو نشسـته و اظهارنظرهائـی  آتـش و دود و 
کـه بـا دیـد فنـی به  سیاسـی دارنـد مسـتهلک می شـوند، زمـان آن رسـیده 
قضایـا بنگریـم و بـرای آینده راهکارهای جلوگیـری از تکرار چنین مصائبی 

کنیـم. را پیش بینـی 

کرد؟  چه باید 
کـه ایـن رخـداد تلـخ، اهمیت پرداختـن به بحـث آتش را  بـه نظـر می رسـد 
گرفتـه شـود. ایـن اتفـاق مثل  کـرده باشـد تـا جلـو حـوادث تلخ تـر  جدی تـر 
کـه موضوعـات پیشـگیری از آتـش، طراحـی  زلزلـه بـم، موجـب می شـود 
انگاشـته  آتـش، پوشـش های ضدحریـق و..... پراهمیت تـر  بـرای  سـازه 
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که شـامل  شـوند. الزمـه برخـورداری از ایمنـی سـاختمان ها آمـوزش اسـت 
آمـوزش مهندسـی بـرای طراحـی، آمـوزش مهـارت فنـی و حرفـه ای بـرای 
نصـب و اسـتفاده از تجهیـزات اعـالم و اطفـای حریـق، آمـوزش مدیریـت 
بحـران و مهـار آتـش بـه آتش نشـانان، و نهایتـا آمـوزش عمومی شـهروندان 
نیـاز  آتـش  بـرای  بـا حریـق می باشـد. طراحـی  و مقابلـه  بـرای پیشـگیری 
ایـن  در  پژوهـش  آن  نیـاز  پیـش  و  دارد  نویـن  آئین نامه هـای  تدویـن  بـه 
زمینـه اسـت. وظیفـه ایـن تحقیقـات بـر دوش مرکـز تحقیقـات سـاختمان 
کمـی از  تعـداد  حاضـر  درحـال  اسـت.  کشـور  دانشـگاه های  و  مسـکن  و 
کشـور درگیـر پژوهـش در امـر آتش هسـتند  و مرکز تحقیقات  دانشـگاه های 
گفتـه  کـه  کمبـود بودجـه رنـج می بـرد. لکـن همانگونـه  هـم بـرای اینـکار از 
آمـوزش  .)11( هسـتند  مـا  دسـترس  در  دیگـران  تحقیقـات  نتایـج   شـد، 

کالـج  ماننـد  دنیـا  تخصصـی  کـز  مرا در  آتش نشـانان  بـرای  خـاص 
کـه مـا نیـز بایسـتی از اینگونه  مورتون این مـارش )12(  بریتانیـا ارائـه می شـود 
زمینه هـای  در  عمومی شـهروندان  آمـوزش  شـویم.  بهره منـد  آموزشـها 
طریـق  از  نیـز  حریـق  وقـوع  هنـگام  در  رفتـار  و  آتش سـوزی  از  پیشـگیری 
آمـوزش رسـمی در سـطوح مختلـف و آمـوزش غیـر رسمی توسـط رسـانه ها 

اسـت. ممکـن  نهـاد  مـردم  سـازمان های  و 
کشـور امـروز تنهـا بـا یـک سـاختمان پالسـکو  کـه  دغدغـه اصلـی اینجاسـت 
و  تهـران  چـون  بزرگـی  شـهرهای  در  زلزلـه  بـروز  از  پـس  امـا  بـوده،  مواجـه 
شـد.  خواهـد  چـه  آتش سـوزی،  صدهـا  ایجـاد  سـپس  و  اسـتان ها  کـز  مرا
کـه یکـی از شـریان های حیاتـی  شـبکه آب آتش نشـانی در شـهرهای بـزرگ 
کارآیـی خـود را در شـرایط پـس از زلزلـه نیـز  محسـوب می شـود، بایسـتی 
کـه آتش نشـانان در اسـتفاده از شـبکه شـهری  گفتـه می شـود  کنـد.  حفـظ 
آتش نشـانی بـرای اطفـای حریـق سـاختمان پالسـکو مشـکل داشـته اند و 
کـه ایـن تانکرهـا نیـز در  کننـد  لـذا ناچـار شـده اند از تانکرهـای آب اسـتفاده 
میـان هجـوم مـردم بـه سـختی خـود را به محل وقـوع حادثه رسـانده اند و 
که آتش نشـانان از همان دقایق اول  زمـان زیـادی از دسـت رفتـه در حالـی 

آتش سـوزی در محـل حضـور داشـته اند.
کـه 32 سـال سـابقه خدمـت در آتش نشـانی  مهنـدس پرویـز یاراحمـدی 
بـه  پاسـخ  در  بـوده،  سـازمان  ایـن  پیشـگیری  معـاون  سـال ها  و  دارد  را 
کـه می پرسـد آیـا ایـن ریـزش در هنـگام عملیـات اطفـای  سـؤال خبرنـگار 
کـردن نبـود، می گویـد: "سـاختمانی بـا ایـن محتویـات  حریـق قابـل مهـار 
هنـگام وقـوع حادثـه آتش سـوزی بـه دلیـل حضـور مـواد سریع االشـتعال 
بـه سـرعت شـعله ور می شـود؛ در ایـن شـرایط تنهـا سیسـتم های خـودکار 
از  جلوگیـری  بـرای  عامـل  اصلی تریـن  می تواننـد  حریـق  اطفـای  و  اعـالم 
بحرانـی شـدن باشـند. در غیـر این صـورت تـا رسـیدن نیروهـای امـدادی 
کـردن آن  بخـش زیـادی از سـاختمان را آتـش در بـر می گیـرد و خامـوش 
کنـار آسـیب پذیری سـازه  گذشـت زمـان در  زمان بـر خواهـد بـود و همیـن 
امـکان چنیـن اتفاقـی را فراهـم می کنـد؛ در واقـع تنهـا شـانس می توانسـت 
مانـع ایـن رخـداد شـود و حتـی در صـورت عـدم ریـزش سـاختمان، بعـد از 

می شـد."  بازسـازی  و  تخریـب  می بایسـت  آتش سـوزی  مهـار 
که نداشـتن هلیکوپتر را علت ضعـف در اطفای  ایشـان در پاسـخ بـه افـرادی 
ایـن حریـق می داننـد می گویـد: "چـون اشـتعال درونـی و بـا مـواد ویـژه ای 
ظرفیـت  بـا  خصوصـا  داشـتیم،  هـم  هلیکوپتـر  گـر  ا بـوده  پالسـتیک  مثـل 
کاری از دسـت ایـن ابـزار هـم بـر نمی آمـد. هلیکوپترهـای  آب هلیکوپترهـا 
خاموش سـازی های  در  جنگل هـا،  آتـش  اطفـای  از  غیـر  بـه  آتش نشـانی 

کلـی بـود نـه موضعـی."  کاربـرد دارنـد؛ ایـن آتش سـوزی  موضعـی در ارتفـاع 
کـه چقـدر امـکان تکـرار چنیـن وقایعـی  همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
کـه غالبـا اخطـار  هسـت، می گویـد: " مشـابه ایـن سـاختمان بسـیار اسـت 
گرفته انـد...  بـازار تهـران و بسـیاری از سـاختمان های بافـت قدیمی تهـران 
در معـرض آتش  سـوزی های مهلـک هسـتند... شـهرداری تهـران قانونا بعد 
ک را نـدارد )13(."   کار امـکان پلمـپ ایـن امـال کار بـدون اقـدام وزارت  از پایـان 
کـه اصـالح ایـن وضعیـت قانونـی چطور بایـد اتفاق  وی در پاسـخ ایـن سـؤال 
کنار دیگر  که در  بیافتد، می گوید: "در پیش نویس قانون جدید آتش نشانی 
قوانیـن الیحـه مدیریـت شـهری آمـاده شـد بـه چنیـن مـواردی پرداختیـم 
کـه امـکان ضابـط قضائـی بـه  کشـور بعضـی از ایـن بندهـا  کـه نـه  تنهـا وزارت 
کرده اسـت، بلکه بعد از مدت ها از تدوین  آتش نشـانی ها را می دهد حذف 

پیش نویـس، ایـن الیحـه بـه مجلـس ارسـال نمی شـود." 

آئین نامه ایمنی در برابر آتش 
سـازه های  ح  طـر )اسـتاندارد  ملـی  مقـررات  دهـم  مبحـث  سرتاسـر  در 
فـوالدی ایـران( حتـی یـک جملـه در خصـوص طراحی در برابـر آتش وجود 
کشـورها، عالوه بر راهنمائی های  که در برخی از  ندارد. این درحالی اسـت 
فلـزی  سـاختمان های  طراحـی  آئین نامه هـای  در  آتـش  بـرای  طراحـی 
طراحـی  نـکات  دربـاره  مسـتقلی  آئین نامـه  بتنـی،  سـاختمان های  و 
حرارت هـای  برابـر  در  مقاومـت  و  آتش سـوزی  از  جلوگیـری  بـرای  سـازه 
آئین نامه هـای  از  هریـک  در  مثـال  عنـوان  بـه  شـده اند.  تدویـن   بـاال 
 Eurocodeدرواقـع )EC9 & to EC6 EC2 (بخشـی بـه مالحظـات طراحی 
برای آتش اختصاص یافته و عالوه برآن نشـریه  "طراحی سـازه برای آتش 
طبـق یوروکدهـا" )14(  منتشـر شـده اسـت تـا طراحـان آثـار آتـش و افزایـش 
دمـا بـر اجـزای سـازه را درنظـر بگیرنـد. در ایـران مبحث سـوم مقـررات ملی 
بـه  حریـق"  مقابـل  در  سـاختمان ها  "حفاظـت  عنـوان  تحـت  سـاختمان 
کلـی طراحـی معمـاری سـاختمان ها می پـردازد و در آن الزامـات  الزامـات 

گرفتـه نشـده اند. سـازه ای در نظـر 
امـارات متحـده  مرتفـع  پـی در سـاختمان های  در  پـی  آتش سـوزی های 
گذشـته و در مراسـم جشـن  ج آدرس دبـی، سـال  و مـورد آتـش سـوزی بـر
سـال نـو میـالدی، بـا وجـود نوسـاز بـودن این بناهـا و پیش بینی هـای الزم 
که صرف تبعیت  کید می کنـد  براسـاس آخریـن دسـتاوردها، ایـن نکته را تا
ج  کافـی نیسـت. بـر کدهـا بـرای پرهیـز از مخاطـرات آتـش  از اسـتانداردها و 
ج خلیفـه واقـع شـده و ایـن رویداد در شـبی اتفاق افتاد  آدرس، نزدیـک بـر
گزارش هـا  بودنـد.  کامـل  آمادگـی  در  بایـد  بحـران  مدیریـت  نیروهـای  کـه 
که منشـا آتش، اتصال برق بوده و نیروهای آتش نشـان  کی از آن اسـت  حا
بـه خاطـر شـلوغی سـال نـو دقایقـی دیر به محـل حادثه رسـیده و در مدت 
ج آدرس دارای سازۀ بتنی  کام حریق فرو می رود. بر ج به  کل بر ده دقیقه 
کـردن سیسـتم اطفـاء حریـق و آب پاش هـای  اسـت و بخاطـر خـوب عمـل 
کـرده  گسـترش پیـدا  ج  درون سـاختمان، آتـش در بخش هـای بیرونـی بـر
فقـدان  پالسـکو علی رغـم  کـه در سـاختمان  اسـت  ایـن در حالـی  اسـت. 
سیسـتم اطفـای حریـق و سـاختمان مملـو از مواد آتش گیر، آتش نشـان ها 
کـه آتـش بـه  بـا حضـور بـه موقـع و چنـد بـار مهـار آتـش موجـب شـده اند 

گسـترش پیـدا نکنـد. سرتاسـر سـاختمان 
 1384 کـه  را  خـود  آتـش  و  ایمنـی  شـده  روز  بـه  آئین نامـه  امـارات  دولـت 
روز پیـش در  از ویرایـش قبلـی( چنـد  صفحـه دارد )677 صفحـه بیشـتر 
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کنفرانـس و نمایشـگاه 2017 ایمنـی در برابـر آتـش اینترسـک )15(  رونمائـی 
کـرد. در ایـن آئین نامـه یک ارتباط جدید بین آتش نشـان ها و مهندسـان 
ایمنـی تعریـف و بـه مسـئولیت افـراد ذیربـط پرداختـه شـده و جریمـه ای 
بـرای هـر مـورد عـدم  از آئین نامـه  بـرای تخطـی  تـا 13600 دالر  بیـن 136 
گرفتـه شـده اسـت. یـک بـازرس در هـر  ایفـای مسـئولیت هریـک در نظـر 
و  مالـک  توسـط  آئین نامـه  اجـرای  کنتـرل  بـرای  آتش نشـانی  ایسـتگاه 

اسـت. گردیـده  پیش بینـی  مسـتاجر 
میـزان  همـان  بـه  آتـش  برابـر  در  سـاختمانها  مقاوم سـازی  موضـوع 
بـه  کـه  گفـت  می تـوان  حتـی  دارد،  اهمیـت  زلزلـه  برابـر  در  مقاوم سـازی 
احتمـال  از  بیـش  سـاختمانی  هـر  در  آتـش  وقـوع  احتمـال  اینکـه  دلیـل 
بـه  اسـت.  جدی تـر  امـر  ایـن  بـه  توجـه  باالسـت،  بـزرگای  بـا  زلزلـه  وقـوع 
در  سـاختمان ها  مقاوم سـازی  بـرای  ملـی  مقـررات  وجـود  دلیـل  همیـن 
از  بیت اللهـی  علـی  دکتـر  می رسـد.  نظـر  بـه  اجتناب ناپذیـر  حریـق  برابـر 
علـت حادثـه سـاختمان  و مسـکن  تحقیقـات سـاختمان  مرکـز  مدیـران 
پالسـکو را تخریب ناشـی از حرارت بیش از حد و نرم شـدن سـازه یکپارچه 
کـه سـاختمان پالسـکو فاقـد  کـرده و می گویـد: "بـا وجـودی  فلـزی عنـوان 
امـا مقاوم سـازی سـازه ها  بـوده اسـت،  سیسـتم خـودکار اطفـای حریـق 
بـه عنـوان یکـی از ارکان ایمنـی سـاختمان ها در برابـر آتـش از چنـد منظـر 
یـک  در  آتش سـوزی  وقـوع  صـورت  در  عبارتـی  بـه  اسـت.  بررسـی  قابـل 
کنان در درجـه اول حائـز اهمیـت اسـت و  سـاختمان، امـکان خـروج سـا
پـس از آن می بایسـتی امـکان امدادرسـانی توسـط نیروهـای آتش نشـانی 
کیپ هـای امـداد و نجـات فـرام شـود و در نهایـت، پایـداری سـاختمان  و ا

بـه عنـوان سـرمایه ملـی می بایسـتی حفـظ شـود."
تامیـن  کنـار  در  آتـش  برابـر  در  سـازه ها  "مقاوم سـازی  می افزایـد:  ایشـان 
ایمنـی  تضمین کننـده  می توانـد  حریـق  اطفـای  و  اعـالم  سیسـتم های 
توانایـی  اطفـا  سیسـتم  دلیـل  هـر  بـه  کـه  صورتـی  در  باشـد.  سـاختمان 
کـردن آتـش از دسـت داده باشـد، سـازه مقاوم سـازی  خـود را در خامـوش 
کرد.  شـده پایـداری خـود را بـرای تامین زمان امدادرسـانی حفـظ خواهد 
کافـی بـرای خـروج افرادی  کـه نیروهـای امدادرسـان زمـان  بدیـن صـورت 
کـه در محاصـره آتـش قـرار دارنـد را خواهنـد داشـت تـا پیـش از فروریـزی 

کـردن آتـش فراهـم شـود. امـا در سـاختمان  سـاختمان، امـکان خامـوش 
پالسـکو به دلیل ذوب شـدن زودهنگام سـازه و اتصاالت، زمان مناسـب 

بـرای مهـار حریـق و خـروج، از آتـش نشـانان سـلب شـد."
کـه عمـال در آنهـا مهـار آتـش  اهمیـت مقاوم سـازی سـاختمان های مرتفـع 
بـه صـورت مسـتقیم امکان پذیـر نمی باشـد نمـود بیشـتری پیـدا می کنـد. 
اسـتانداردهای روز دنیـا، مقاوم سـازی سـازه ها را امـری الزامی دانسـته و بـر 
کلیـه المان هـای سـازه ای می بایسـتی تامین کننـده نیازهـای  ایـن اسـاس 
کنترل عملکرد  که امکان آزمایش میدانی برای  آئین نامه ای باشند. از آنجا
کاال و اجرا باید  سیسـتم مقـاوم سـازی شـده وجود نـدارد، طراحـی، تامیـن 
مطابـق اسـتانداردهای ملـی یـا بیـن المللـی صـورت پذیـرد. مقـاوم سـازی 
سـازه ها در برابر آتش بایسـتی براسـاس ضخامت پوشـش اسـکلت فلزی به 

گیـرد. دسـت آمـده از تسـت آتـش در آزمایشـگاه معتبـر حریـق صـورت 
خاصـی  شـرایط  دارای  حریـق  ضـد  پوشـش  کاالی  تامیـن  همچنیـن 
بـر  عـالوه  عبارتـی  بـه  باشـد،  ایمنـی  و  کیفیـت  تضمین کننـده  کـه  اسـت 
کاالی ارائه شده می بایستی دارای استانداردهای  استانداردهای آتش، 
پایـه از قبیـل مقاومـت فشـاری، هوازدگـی، خوردگـی، چسـبندگی در برابـر 
چ و رفتار آتشـگیری سطح باشد. از  ضربه، تغییر شـکل، سـختی، رشـد قار
کـه ایـن مـواد در فضاهای پنهان سـاختمان قـرار دارند و امکان نفوذ  آنجا
آنهـا بـه سیسـتم های تهویـه مطبـوع وجـود دارد، بـه جهـت تامیـن سـایر 
شـرایط بهداشـتی و محیطـی رعایـت اسـتانداردها الزامی اسـت. الزامـات 
کلیـه سـاختمان ها  اجرایـی نیـز می بایسـتی رعایـت شـود. عـالوه بـر اینهـا، 
کامـل سـازمان آتـش  می بایسـتی اقدامـات مقاوم سـازی را بـا هماهنگـی 

نشـانی انجـام دهنـد.
تجـارت  دوقلـوی  سـاختمان های  حادثـه  کـه  همانگونـه  اسـت  امیـد 
جهانـی در نیویـورک موجـب تجدیـد نظـر در مقـررات و روش هـا نـه تنهـا 
از  کـه  بـا درس هائـی  گردیـد،  کشـورها  بلکـه در سـایر  ایـاالت متحـده  در 
مـدون،  ضوابـط  می شـود،  گرفتـه  تهـران  پالسـکوی  سـاختمان  اتفـاق 
آمـوزش الزم، امکانـات مکفـی، شناسـائی سـاختمان های آسـیب پذیر و 
کشـور فراهـم  مقاوم سـازی آنهـا بـرای پیشـگیری از آتش سـوزی در سراسـر 

گـردد.

کـه ازدوسـت عزیـزم جنـاب آقـای دکتـر محمدرضا . 1  در اینجـا الزم اسـت یـادآور شـوم مقالـه ای 
اسـالمی از دانشـگاه میشـیگان بـه دسـتم رسـید مشـوق اینجانـب در نـگارش مقالـه حاضـر 

گردید.
2.   Local Failure
3.   Progressive Collapse

دانشـگاه های . 4 در  امریـکا  آتـش  مطالعـات  دانشـگاهی  مهـم  مرکـز  دو  کـز،  مرا ایـن  جملـه  از 
اسـت.  )NIST( واشـنگتن  و   )MSU( میشـیگان 

5.   Building Research Establishment
  نقـل شـخصی نگارنـده از جنـاب آقـای دکتـر رمضانیانپـور اسـتاد تکنولـوژی بتـن دانشـگاه . 6

تهـران امیرکبیـر  صنعتـی 
  در مرحلـه طراحـی مفهومی روش هـای مختلـف خشـک، تـر و ترکیـب ایـن دو و همچنیـن . 7

کـه توصیـه طـراح تاسیسـات اسـتفاده از  گرفـت  Mist Waterمـورد بررسـی قـرار  اسـتفاده از  
نشـانی  آتـش  جعبه هـای  و  )اسـپرینکلر(  خـودکار  بارنـده  روش  نهایتـا  لکـن  بـود،  آخـر  گزینـه 

گردیـد. انتخـاب 
کافکو 300 )از ترکیب . 8   جهت 2 سـاعت مقاومت در برابر آتش سـوزی از پوشـش مقاوم حریق 

مواد فندوالیت و مندوالیت( اسـتفاده شـده است. 
گـر قطـر نـازل 15 میلیمتـر و فشـار آب سـرنازل 6 . 9   "باتوجـه بـه محاسـبات و اسـتانداردها، ا

بـار باشـد، درایـن مـدت حـدود 240 متـر مکعـب آب، یـا بعبارتـی 240 تـن آب در مکانـی وارد 
که انباشـته از لباس و پارچه اسـت و درصد باالیی از آب پرتاب شـده جذب لباسـها  میشـود 
گچـی( میشـود ونهایتـًا  حـدود 240 تـن بـار درمکانـی وارد  و مصالـح سـاختمانی )دیوارهـای 
تـا 400 درجـه  کـه اصـاًل  درمحاسـبات سـازه ای دیـده نشـده اسـت. زمانیکـه  200  میشـود 
حـرارت باعـث انبسـاط قابـل توجـه اسـکلت فلـزی میشـود و شـما در یـک نقطـه بـا پاشـیدن 

کمـر سـاختمان را بـه داخـل  آب حـرارت را پاییـن می آوریـد، انقبـاض موضعـِی ایجـاد شـده 
بـروز  باعـث  از سـوی دیگـر  تنـی  بـار 240  و  یـک طـرف  از  انقباضـی حاصلـه  تنـش  و  کشـیده 
کـه شـاهد آن بودیـم." دکتـر علـی بیـت اللهـی سرپرسـت حـوزه پژوهشـی  حادثـه ای میشـود 
مرکـز  پذیـری  خطـر  و  مهندسـی  شناسـی  زلزلـه  بخـش  رئیـس  و  فنـی  ابنیـه  و  سـاختمان 

و مسـکن. تحقیقـات سـاختمان 
که "آتش نشـانها در ایاالت متحده بیشـترین حقوق ها . 10 کن امریکا برایم نوشـت    دوسـتی سـا

و بیشـترین احتـرام و محبـت را از مـردم دریافـت میکننـد و بیشـترین امکانـات و تجهیزات در 
کنـار  کالیفرنیـا بطـور مرتـب آتـش سـوزی در جنگلهـای خشـک  کـه در  اختیارشـان اسـت. مـا 
کـه بـا چـوب و نـه آهـن و بتـن سـاخته شـده اند داریـم،  مناطـق مسـکونی و سـاختمانهایی 
نقـش ایـن آتـش نشـانها برایمـان بسـیار مهـم و حسـاس اسـت و بـه همیـن دلیـل از ایشـان 

تجلیـل می شـود و مـورد توجـه هسـتند."
  از جملـه دانشـگاه های عالقـه منـد، دودانشـگاه خواجـه نصیـر تهـران و شـهید چمـران اهـواز . 11

از  یـک  کـه در سـال 2017 در هیـچ  ایـن در حالـی اسـت  ایـن بحـث جدیـت داشـته اند.  در 
کشـورمان رشـته مهندسـی آتـش تدریـس نمی شـود. دانشـگاههای 

12.   Moreton-in-Marsh College )Fire Service College( is responsible for providing 
leadership, management and advanced operational training courses for senior fire 
officers from the United Kingdom and foreign fire authorities.

خ 93/10/18 در خصـوص . 13   ایـن موضـوع طبـق ردیـف 3 تصویـب نامـه هیئـت وزیـران مـور
گـزارش سـازمان آتـش نشـانی بایـد در اولویـت  کـه  کارگاههـای ناایمـن شـهری صـدق می کنـد 

گیـرد.  کار و رفـاه اجتماعـی بـه عنـوان دسـتگاه مجـری قـرار  کاری بازرسـی وزارت تعـاون، 
14.   Structural Fire Design According to Eurocodes
15.   Intersec: The world’s leading trade fair for Security, Safety and Fire Protection

پینوشتها
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سـال	 در	 کـه	 بـود	 شـرکت	هایی	 جـزو	 دنارهسـاز	
1394	به	پاس	4	دهه	فعالیت	در	عرصه	سازندگی	
توسـط	معاونـت	فنـی	و	اجرایـی	مـورد	تقدیـر	قـرار	
متوالـی،	 دوره	 	6 شـرکت	 ایـن	 همچنیـن	 گرفـت.	
جایـزه	صادرکننـده	برتـر	را	در	حـوزه	خدمـات	فنـی	
مدیرعامـل	 اسـت.	 کـرده	 دریافـت	 مهندسـی	 و	
ابوطالبـی	 محمـد	 مهنـدس	 دنارهسـاز،	 شـرکت	
که	سال	1355	با	مدرک	 متولد	1332	تهران	است	
فـوق	لیسـانس	راه	و	سـاختمان	از	دانشـکده	فنـی	
از	 وی	 شـد.	 فارغ التحصیـل	 تهـران	 دانشـگاه	
کشـور	شـد	 همـان	سـال	وارد	بـازار	سـاخت	و	سـاز	
که	در	عرصه	راهسـازی	و	 کنون	40	سـال	اسـت	 و	تا
زیرسـاخت	های	حمل	و	نقل	کشـور	فعالیت	دارد.	
و	 توانمنـد	 شـرکت	 ایـن	 بـا	 بیشـتر	 آشـنایی	 بـرای	
صنعـت	 مسـائل	 مـورد	 در	 آن	 مدیـران	 دیـدگاه	
احـداث	پـای	صحبـت	مهنـدس	محمـد	ابوطالبـی	
مباحـث	 اهمیـت	 بـه	 توجـه	 بـا	 نشسـتیم.	
ماهنامـه	 محتـرم	 خواننـدگان	 نظـر	 شـده	 مطـرح	
جلـب	 مصاحبـه	 ایـن	 مشـروح	 خوانـدن	 بـه	 را	

	. ییـم می	نما

گذاشـتید؟	 از	چه	زمانی	قدم	در	راه	سـازندگی	
کار	 بـه	 از	چـه	زمانـی	آغـاز	 شـرکت	دنارهسـاز	

کـه	بتـوان	دنارهسـاز	را	بـا	آن	 کـرد	و	پـروژه ای	
کـدام	پـروژه	اسـت.	 کـرد،	 معرفـی	

بنده فعالیت مهندسـی خود را با شـرکت پارکت 
را  ایران رهـرو  شـرکت   1363 سـال   کـردم.  آغـاز 
کـردم و در سـال 1370 دنارهسـاز را بـه  تاسـیس 
مـوازات و بـا محوریـت صـادرات خدمـات فنـی 
کـردم. در سـال 1378 بـا  و مهندسـی تاسـیس 
گذاری شـرکت ایران رهرو به سـایر شرکا، تمرکز  وا
کردم.  کار شـرکت دنارهسـاز پیدا  بیشـتری روی 
بـا  رهسـاز  دنـا  فعالیت هـای  سـال ها  همـان  از 
محوریـت صـدور خدمـات فنی و مهندسـی و در 
زمینه راهسـازی، سـاخت زیربناها و تاسیسـات 
مـا  شـرکت  البتـه  اسـت.  یافتـه  ادامـه  شـهری 
آزادراه های زیادی سـاخته و در انواع پروژه های 
پروژه هـای  از  امـا  اسـت  بـوده  فعـال  زیربنایـی 
برجسـته و متفـاوت این شـرکت می توان بـه آزاد 
که هم در ساخت  کرد  راه سـاوه- همدان اشـاره 
داشـتیم.  مشـارکت  آن  سـرمایه گذاری  هـم  و 
کـه بـه علـت وجـود بنـد  راه ایرانشـهر - چابهـار 
چابهـار راهـی اسـتراتژیک بـه حسـاب می آیـد نیز 

از پروژه هـای متفـاوت دنارهسـاز اسـت. 

بـا	توجـه	بـه	اینکـه	در	شـرکت	های	پیمانکاری	

ایـن	 و	 می زنـد	 را	 اول	 حـرف	 تخصـص	
وارد	مباحـث	سـرمایه	گذاری	 کمتـر	 شـرکت	ها	
عنـوان	 بـه	 کـه	 افتـاد	 اتفاقـی	 چـه	 می شـوند،	
شـرکتی	خصوصـی	در	آزادراه	سـاوه	-	همـدان	

کردیـد؟ سـرمایه گذاری	
در دولـت اصالحـات فضـای اقتصـادی به نوعی 
فعالیت هـای  توسـعه  بـرای  شـرکت ها  کـه  بـود 
نیـز  مـا  می آمدنـد.  دولـت  کمـک  بـه  خـود، 
کشـور  از  ج  خـار فعالیت هـای  از  درآمدهایـی 
کـه بـا تشـویق وزارت راه و شهرسـازی  داشـتیم 
پروژه  هـای  در  سـرمایه گذاری  بـه  تصمیـم 
پـروژه  ایـن  سـال 1385  از  و  گرفتیـم  زیربنایـی 
کـه از سـال 1391 بـه بهره بـرداری  کردیـم  را آغـاز 
قـرارداد  بـا   B.O.T مشـارکت  روش  رسـید. 
بـه  متاسـفانه  امـا  بـود  سـاله   25 بهره بـرداری 
سـاخت،  زمـان  در  خصـوص  بـه  تـورم،  دلیـل 
ناچـار  بـه  و  برابـر شـد  پـروژه دو  هزینـه سـاخت 
سرمایه گذاری نیز دو برابر شد و برگشت سرمایه 
ک  اسـتهال دوره  گردیـد.  مواجـه  مشـکل  بـا 
سـرمایه فعـال نامشـخص و مطمئنـا بیـش از 25 

اسـت.  سـال 
البته شـرکت های خصوصی و موسسـات مالی، 
پروژه هایـی  بـه سـرمایه گذاری در  رغبتـی  دیگـر 

مدیرعامل دنا رهساز مطرح کرد:

توانمندی بخش خصوصی
 فشارهای خارجی را می کاهد
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از ایـن دسـت ندارنـد چـون ریسـک بـاال دارد و 
مـدت بازگشـت سـرمایه بسـیار  طوالنـی اسـت. 
کـه بازگشـت  در نتیجـه سـرمایه ها بـه جاهایـی 
نظـر  از  و  دارنـد می رونـد.  کـم  ریسـک  و  سـریع 
کـه  باشـد  گونـه ای  بـه  بایـد شـرایط  اقتصـادی 
توجیـه الزم بـرای سـرمایه گذاری وجـود داشـته 

باشـد.

نیمـه	 پروژه هایـی	 اسـت	 درصـدد	 دولـت	
شـرکت	های	 بـه	 پاییـن	 قیمـت	 بـا	 را	 تمـام	
کنـد،	در	ایـن	زمینـه	 گـذار	 بخـش	خصوصـی	وا

می	بینیـد. چگونـه	 را	 شـرکت	ها	 اسـتقبال	
اصـال مقولـه سـرمایه گذاری بـا مقولـه اجـرا فـرق 
کجـای دنیـا متخصـص و مجـری  دارد. در هیـچ 
سـرمایه گذار نیسـت، و سـرمایه گذار بـا پیمانـکار 
ارزش  بـا وجـود  توتـال  فـرق دارد. مثـال شـرکت 
بـاال، نقدینگی الزم برای سـرمایه گذاری را ندارد 
کت بانـک یـا موسسـه مالـی اقـدام بـه  و بـا شـرا
خـود  کـه  تصـور  ایـن  می کنـد.  پروژه هـا  اجـرای 
شـرکت سـازنده سرمایه گذار باشـد اشتباه است 
و شـرکت سـازنده بـه اتفـاق تامین کننـده مالـی، 

نامیـده می شـوند.  سـرمایه گذار 
بـه  احـداث  صنعـت  در  سـرمایه گذاری  البتـه 
کمتـر  دلیـل ریسـک زیـاد و برگشـت دیرهنـگام 
اسـتقبال  بـا  مالـی  تامین کننده هـای  طـرف  از 
تامین کننده هـای  حتـی  نمی شـود،  مواجـه 
کـه در درون صنعـت احـداث و بـا همـت  مالـی 
گـروه شـکل می گیرنـد ترجیـح می دهنـد در  ایـن 
کـه بازگشـت سـرمایه سـریع دارنـد  پروژه هایـی 
کنند. بازگشـت سـرمایه البته به  سـرمایه گذاری 
معنـای سـود نیسـت بلکـه بـه معنـای بازگشـت 
از  جلوگیـری  و  سـاز  و  سـاخت  چرخـه  بـه  پـول 
کـد مانـدن بلندمـدت آن در یک پروژه اسـت.  را
کار در ایـران عـوض شـود  در مجمـوع بایـد روش 
کوتاه مدت شـود تا سـرمایه  و بازگشـت سـرمایه 

برگـردد.  بـه چرخـه سـرمایه گذاری 
پروژه هـای  بـه  خصوصـی  بخـش  نشـدن  وارد 
شـرکت های  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه  ناتمـام 
ایـن  اجـرای  بـرای  الزم  منابـع  بخـش  ایـن 
بـا حـرف  را ندارنـد، بخـش خصوصـی  پروژه هـا 
سـرمایه گذار نمی شـود و پروسـه بلندمدتی الزم 
کنـد و بـا اعتبـار  اسـت تـا بخـش خصوصـی رشـد 
کند. متاسفانه  درآمدهای خود سـرمایه گذاری 
پیمانکاران سیسـتم های تامین مالی مناسبی 
گذشـته  هـم بـرای سـرمایه گذاری سـراغ ندارند. 
پروژه هـای  مـورد  در  شـده،  ذکـر  مـوارد  از 

زیـادی  ابهـام  مــــــی رسد  نظـر  بـه  نیمه تمـام 
وجـود دارد مثـال امـکان بازگشـت سـرمایه، نـوع 
مالکیـت، نحـوه بهره بـرداری و..... بـه روشـنی 

اسـت. نشـده  تعریـف 

دنارهسـاز	را	با	فعالیت	آن	در	صدور	خدمات	
چنانچـه	 می	شناسـند،	 مهندسـی	 و	 فنـی	
صادرکننـده	 عنـوان	 بـه	 متوالـی	 دوره	 شـش	
نمونـه	در	ایـن	حوزه	شـناخته	شـد.	بـه	عنوان	
مدیرعامـل	این	شـرکت	چـه	دیدگاهـی	درباره	

صـدور	خدمـات	فنـی	و	مهندسـی	داریـد؟
صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی یعنـی صـدور 
کشـور  بـرای  را  هزینـه  کمتریـن  کـه  دانـش 
کشـور مـا منابـع انسـانی تحصیل کـرده  و  دارد. 
اشـتغال  دغدغـه  کـه  دارد  زیـادی  متخصـص 
کارهـای عمرانـی نـه  دارنـد. بـا بـاال رفتـن حجـم 

تنهـا این نیروی تحصیل کرده شـاغل می شـوند 
سـاختمانی  کارهـای  ماهیـت  علـت  بـه  بلکـه 
نیـز  مرتبـط  صنـوف  در  انسـانی  نیـروی  بـرای 
گر دولـت بتواند برای  اشـتغال ایجـاد می شـود. ا
کشـور اشـتغال ایجاد  ج از  کار در خار این نیروی 
از  بیـرون  در  اشـتغال  ایجـاد  ایـن  هزینـه  کنـد، 
کار  کشـور پرداخـت می شـود. در نتیجـه نیـروی 
کـه اثـر مثبتـی در ارتقـاء  و دانـش صـادر می شـود 
دانـش فنـی و تبادل فرهنگـی دارد. برای نمونه 
کـه  کشـوری  در آینـده ای نـه چنـدان دور مـردم 
پـروژه ای توسـط متخصصـان ایرانـی در آن اجـرا 
شـده، از آن پـروژه بـه نـام پـروژه ای ایرانـی  یـاد 

می کننـد. 

شرکت	شما	در	کشور	قزاقستان	فعال	است.	
کیـف	ایـن	فعالیتهـا	بـرای	شـرکت	های	 کـم	و	 از	

عضو	مـا	بگویید؟		
ک  ک پا گردنه »شا نخستین تونل قزاقستان در 
کیلومتـری شـهر »آلماتـی« توسـط  بابـا« در 600 
»دنارهسـاز« در دسـت سـاخت اسـت. سـاخت 
ایـن تونـل 1500 متـری بـا عـرض 14 متـر و ارتفـاع 
گامـی در جهـت صـدور خدمـات  بیـش از 9 متـر 
فنـی و مهندسـی در قزاقسـتان بـود. پـروژه یـاد 
شـده بخشـی از بزرگـراه بین المللـی »غـرب چین 
کیلومتـر در مسـیر  – غـرب اروپـا«، بـه طـول 40 
جنـوب  در  »چیمکنـت«  و  »تـاراز«  شـهرهای 
دالر  میلیـون   100 حـدود  کـه  اسـت  قزاقسـتان 
ارزش دارد. البتـه در مسـیر ایـن بزرگـراه پلهـای 
کل  خـاص بـه دهانـه هـای 15 الی 42 متـر طول 

کیلومتـر سـاخته شـده اسـت. یـك 
»آسـتانه-  اتوبـان  قزاقسـتان  در  رهسـاز  دنـا 
شوچنسـک« و جاده هـای آلماتـی- بیشـکک، 

پیمانکار:	شرکت	دنا	رهساز 	 پل	روگذر	14	دهانه،	33	متری	بزرگراه	غرب	چین-	غرب	اروپا		
محور	شیمکنت	-ترکستان

بــه	 بخــش	خصوصــی	 نشــدن	 وارد	 	
دلیــل	 ایــن	 بــه	 ناتمــام	 پروژه	هــای	
بخــش	 ایــن	 شــرکت	های	 کــه	 اســت	
منابع	الزم	بــرای	اجرای	این	پروژه	ها	
را	ندارنــد،	بخــش	خصوصــی	با	حرف	
پروســه	 و	 نمی	شــود	 ســرمایه	گذار	
بخــش	 تــا	 اســت	 الزم	 بلندمدتــی	
اعتبــار	 بــا	 و	 کنــد	 رشــد	 خصوصــی	
کند.	 درآمدهای	خود	ســرمایه	گذاری	
متاســفانه	پیمانکاران	سیستم	های	
بــرای	 هــم	 مناســبی	 مالــی	 تامیــن	

سرمایه	گذاری	سراغ	ندارند
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»ترکسـتان«   - وچیمکنـت  آسـتانه   - گانـدا  کارا
و  کـرده  احـداث  را  »ایرگیـز«    - کتوبـه«  »آ و 
جمهـور  رئیـس  از  را  نمونـه  راهسـاز  نشـان 
راه  وزیـر  از  اسـت.  کـرده  دریافـت  قزاقسـتان 
گرفتـه  تقدیرنامـه  چندیـن  نیـز  ترابـری  و 
بزرگـراه  کیلومتـر   120 حاضـر  حـال  در   اسـت. 

4 خطه آستانا - پاولودار را در دست اجرا دارد.

الزم	 کشـور	 مرزهـای	 از	 بیـرون	 در	 کار	 بـرای	
ایـن	 باشـند.	 توانمنـد	 مـا	 اسـت	شـرکت	های	

دارد؟ کتورهایـی	 فا چـه	 توانمنـدی	
توانمنـد بـودن شـرکت ها در بیـرون از مرزهـای 
کشـور بـا تقویـت فضـای فعالیـت ایـن شـرکت ها 
فقـط  اسـت،  ارتبـاط  در  کشـور  درون  در 
و  بالیده انـد  کشـور  درون  در  کـه  شـرکت هایی 
بـزرگ شـده اند قادرنـد وارد بـازار جهانی و عرصه 
از  ایرانـی  شـرکت های  گرچـه  ا شـوند.  رقابـت 
لحاظ تعداد و دانش فنی پرشـمار هسـتند ولی 
بـا سیسـتم های جهانـی، در  از لحـاظ تطبیـق 
کـه یکـی از دالیـل  عرصـه رقابـت مشـکل دارنـد 
کشـور  آن عـدم حمایـت از شـرکت ها در داخـل 
اسـت. غافـل از اینکـه وقتـی شـرکت ها در درون 
از  کـه  چیـزی  اولیـن  می شـوند،  ضعیـف  کشـور 
بیـن مـی رود صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی 

اسـت.
و  شـدن  مانـدگار  بـرای  شـرکت ها  طرفـی  از 
توانمنـد مانـدن بایـد خـود را بـه  سیسـتم های 
روز جهانـی تطبیـق نمایـد. یکـی از ایـن مـوارد 
جدا شدن مالکیت و مدیریت است. عمدتا در 
ایـران مالکیـت و مدیریـت یکی هسـتند و بعد از 
گذشـت زمان و سـالمند شدن مالک، مدیریت 
از بیـن مـی رود و فعالیـت شـرکت متوقـف   هـم 
بـا  شـرکت ها  اداره  نحـوه  متاسـفانه  می شـود. 

دانـش روز مطابقـت نـدارد.
دلیـل دیگـر ناتوانی شـرکت های ما برای جهانی 
شـدن، متغیـر بـودن شـرایط اقتصـادی و عـدم 
حمایـت از شـرکت ها در دوران بحـران اسـت . 
شـرکت ها ترکیبـی از نیـروی انسـانی و تجهیـزات 
که در دوران بحران برای حفظ نیروی  هسـتند 
خـود از محـل دارایـی های خود هزینه می کنند 
و در نهایـت هـم ابـزار و هـم نیـروی انسـانی خود 
که این شـرکت ها  را از دسـت می دهند در حالی 
بـرای  مـا  بی شـک  هسـتند.  مـا  ملـی  سـرمایه 
کمـک  و  سـازندگی  صـادرات،  سـرمایه گذاری، 
شـرکت های  بـه  ضـروری،  مواقـع  در  دولـت  بـه 
توانمنـد نیـاز داریـم و بایـد مقـررات و مصوبـات 
کـه شـرکت ها  الزم در قوانیـن مـا بـه نوعـی باشـد 

بـه سـمت توانمنـد شـدن حرکـت نماینـد. 
مجمـوع قوانیـن و مقـررات و آئیـن نامـه هـا بایـد 

که شـرکتهای  بـه نحـوی تهیـه یـا بازنگـری شـود 
گردش سالیانه مالی  پیمانکاری دارای حداقل 
اجـرا شـده در  یـا  اجـرا  پـروژه هـای در دسـت  و 
طـول سـه سـال گذشـته قد و قـواره پـروژه هایی 
اجـرا  خواهنـد  مـی  هـدف  کشـورهای  در  کـه 
کـه  ایـن اشـل و انـدازه حداقل 50  نماینـد باشـد 
کمتـر نبایـد باشـد. تـا 100 میلیـون دالر در سـال 

در  مدیریـت  بـه  مالکیـت  انتقـال  دربـاره 
گفتید. آیا  شـرکت های بخش خصوصی سـخن 
کشـور ما محقق شـده اسـت؟ به نظر  این امر در 
شـما ایـن انتقـال بایـد بـا چـه مالحظاتـی همراه 

باشـد؟ 
مدیریـت  بـه  مالکیـت  مـا  کشـور  در  متاسـفانه 
منتقـل نشـده و بـه نظـر می رسـد هنـوز آمادگـی 
کار ایجاد نشـده اسـت. سـازمان مدیریت و  این 
کشـور در درجه بنـدی به صاحبان  برنامه ریـزی 
سـهام توجـه دارد و دسـتور داده از میـان آنهـا 
از  یکـی  امـر  ایـن  کـه  شـوند  انتخـاب  مدیـران 
نشـانه های اهمیـت مالکیت در شـرکت های ما 
اسـت. بـرای ایجاد مقدمـات انتقال مالکیت به 
مدیریت الزم است قوانین خود را تغییر دهیم. 
عهـده  بـه  را  شـرکت  اداره  تجربـه  بـا  مدیـران 
شـوند  بـورس  وارد  بتواننـد  شـرکتها  و  بگیرنـد. 
سـهامداران  بیـن  شـرکت  مالکیـت  کار  ایـن  بـا 
کشورهای دیگر، بسیاری  تقسـیم می شـود.  در 
از شـرکت ها نسـل بـه نسـل منتقـل شـده اند امـا 
گاه  گاه همـراه بـا مدیریـت بـوده و  ایـن انتقـال 

فقـط در قالـب مالکیـت. 

شـرکت	های	 ابوطالبـی،	 مهنـدس	 آقـای	
عمرانی	کشـور	ما	با	چه	مشـکالتی	مواجه اند	
و	تاثیـر	ایـن	مسـائل	در	شـرکت	های	کوچک	و	

بـزرگ	چـه	تفاوتـی	بـا	هـم	دارد؟
کننـد.  رشـد  بـــــــــــــــاید  کوچـک  شـرکت های 
شـرکت های بـزرگ بایـد بـه سیسـتم روز مجهـز 
کنار رشـد، به ماندگاری نیز اهمیت  شـوند و  در 
توسـعه  و  بنابرایـن چالـش هـای رشـد  دهنـد. 
اصـالح  بایـد  باشـد  مـی  زیـر  شـرح  بـه  شـرکتها 

گـردد.
همـه  در  کـه  سـازندگان  مشـکالت  از  1-یکـی 
دولت هـا مشـترک اسـت، عـدم ایفـای بـه موقـع 
پیمانـکاران  بـه  نسـبت  کارفرمایـان  تعهـدات 

اسـت. 
و  سیــــاست ها  مختلـف  زمان هـای  2-در 
دیدگاه هـای مختلـف در سرنوشـــت شـرکت ها 
گاهـی وقتهـا نیـاز به سـازندگی  تاثیـر داشـته اند. 

کشــورها	تحت	تاثیر	شــرایط	 	همــه	
خــاص	اجتماعــی	و	اقتصــادی	دنیا	
بــه	تحــوالت	 بــا	توجــه	 هســتند.	و	
جــز	 چــاره	ای	 جهانــی	 ســریع	
همراهــی	و	همگامی	وجــود	ندارد.	
ایــن	همراهی	و	همگامــی	با	حضور	
بخش	خصوصی	ســرعت	بیشتری	
می	گیــرد.	از	ایــن	رو	الزم	اســت	در	
کــه	اقتصاد	نفتی	اســت	به	 دورانــی	
کــردن	آن	بیفتیم	و	به	 فکر	غیرنفتی	
سمت	توانمند	کردن	و	توانمند	نگه	
که	 داشــتن	بخش	خصوصی	برویم	

کند.	 کنترل	 فشارهای	خارجی	را	

پیمانکار:	شرکت	دنا	رهساز آزاد	راه	6	خطه	آستانا-	شوچینسک	
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اسـتقبال  شـرکت ها  حضـور  از  دولـت  و  بـوده 
رکـود  بـا  شـرکت ها  وقتهـا  گاهـی  و  اسـت  کـرده 
کـه بایـد زمینـه ای بـه وجـود  مواجـه شـده اند، 
کـه شـرکت ها در ایـن مواقـع بتواننـد حفـظ  آیـد 
در  شـرکت ها  حفـظ  راه هـای  از  یکـی  شـوند. 
ایجـاد  اقتصـادی  سیاسـت  تغییـرات  قبـال 
بازارهـای جایگزیـن بـرای ایـن شـرکت ها اسـت. 
از  ج  خـار بازاهـای  در  حضـور  بـرای  شـرکت ها 
کشـور، نیـاز بـه حمایـت دولـت دارنـد، حمایتـی 
کـه در برخـی از کشـورها بـه بهتریـن نحـو ممکن 
صـورت می گیـرد. رئیـس جمهوری بـرای دیدن 
کشـوری دیگـر پـرواز می کنـد  همتـای خـود بـه 
خـود  همتـای  از  تعاملـی  گونـه  هـر  از  قبـل  و 
کشـورش را  که مشـکل فالن شـرکت  می خواهد 
کـه در آنجـا فعـال اسـت برطـرف نماید. بـا اتخاذ 
کـه مـا هـم نمی گذاریـم  چنیـن دیدگاهـی اسـت 
شـرکت های مـا ضعیـف شـوند و از بیـن برونـد. 
و  مشـکالت  همـه  وجـود  بـا  متاسـفانه  امـا 
شـرکت های  بـه  زیـادی  آسـیب  کـه  تحریم هـا 
کمتـر متوجـه می شـود. از جملـه  کـرده  مـا وارد 
مصادیـق ایـن بی توجهـی عدم صـدور ضمانت 
کـه باعـث شـده مـا در  نامـه و خطـوط اعتبـاری 
کشـورهای مختلف مشـکالتی مضاعف داشـته 
گـر این مشـکالت توسـط  کـه ا باشـیم. در حالـی 
و  رشـد  زمینـه  می شـد  رفـع  حکومتـی  ارکان 
توسـعه مهیـا می شـد و در زمـان رکـود داخلـی، 
کشـور بـاز بود.  دروازه هـا بـرای اشـتغال بیرون از 
گـر در بـازار و تجـارت رقابـت سـالم نباشـد  3- ا
رشـد بـه وجـود نمی آیـد. در یـک دوره 4 سـاله، 
کـه سـازندگی در عسـلویه بـه وجـود آمـد شـاهد 
رشـد زیـاد شـرکت ها بودیـم، امـا بـه محـض ایـن 
بـه میـان  کار رقابـت ناسـالم  کسـب و  بـازار  کـه 
در  متاسـفانه  رفتنـد.  بیـن  از  شـرکت ها  آمـد 
کنونـی فضـای رقابـت سـالم بـرای  بـازار محـدود 

نـدارد. وجـود  خصوصـی  بخـش  شـرکت های 
اسـت داری  بنـگاه  در  مـا  بانکـی  سیسـتم   -4 
طـور  بـه  دولـت  در  مـا  بانکـی.  خدمـات  نـه   
گروهـی دنبـال  جزیـر ه ای عمـل می کنیـم و هـر 
بانـک  و  دولـت  و  هسـتند  خـود  کار  و  کسـب 
کـه  مرکـزی هـم بـه فکـر خـود هسـتند در حالـی 
بـدون  شـود.  تقویـت  خصوصـی  بخـش  بایـد 
بـه  تبدیـل  دولـت  خصوصـی  بخـش  تقویـت 
را  کـه تمـام درآمدهـا  بـزرگ می شـود  هیوالیـی 
که کشـورهایی با  خـرج خـود می کنـد. در حالـی 

نداشـته اند.  پیشـرفت  بـزرگ  دولـت 

بـه	 رفـع	مشـکالت	 بـرای	 فعالیـت	تشـکل	ها	
کجـا	خواهـد	رسـید؟	آیـا	سـندیکا	در	توانمنـد	

دارد؟ تاثیـر	 شـرکت	ها	 شـدن	
بیـان مشـکالت  امـکان  نباشـند  گـر تشـکل ها  ا
هـم از بیـن مـی رود. تشـکل ها مسـائل اعضـای 
منتقـل  دولـت  بـه  را  آنهـا  و  می داننـد  را  خـود 
می کننـد. بـا این همه توانمندشـدن یک شـعار 
بایـد  کـه  اسـت  اقتصـادی  حقیقـت  و  نیسـت 
ابـزار آن بـه وجـود آیـد و در ایـن بـاره سـندیکاها 
کلیدی دارنـد، در واقع نقش  و تشـکل ها نقـش 
گذاشـتن روی مواردی است  سـندیکاها دست 
به منافع صنفی و ملی ضربه می زنند و احتیاج 
بـه تغییـر و تصحیـح دارند، و البتـه پیگیری این 
کـه متاسـفانه در سـال های اخیـر شـاهد  مـوارد 
بوده ایـم علی رغـم تالش شـبانه روزی تشـکل ها 
کافـی در طـرف مقابـل  اراده  نبـودن  بـه دلیـل 
ایـن تالش هـا بـه جایـی نرسـیده اسـت. وگرنـه 
ایجـاد ابـزار الزم بـرای توانمنـد شـدن شـرکت ها 
همچنـان بـر عهـده دولـت اسـت، تـا در ادامـه 
کـه  تشـکل هایی  و  شـرکت ها  فراینـد  ایـن 
توانمنـد شـده اند بـه عنـوان عناصـر تاثیرگـذاری 
در فضای اقتصادی ظاهر شـوند. به طور مثال 
کار و قانـون رفـع  کسـب و  قانـون بهبـود فضـای 
کـه وجود  کـه جزو قوانین هسـتند  موانـع تولیـد 

دارنـد ولـی در اجـرا دارای ضعـف هسـتیم.

می	بینیـد چگونـه	 را	 احـداث	 صنعـت	  آینـده	
کنونی	ما	را	به	چه	سمتی	می	برد؟	 	و	شرایط	

اسـت  مهـم  خدمـات  درآمـد  کشـورها  کثـر  ا در 
و بـرای آن زیرسـاخت الزم اسـت. و البتـه ایـن 
زیرسـاخت ها بـه نگهـداری و تعمیـر مـداوم نیـاز 
صنعتـی  سـازندگی  صنعـت  رو  ایـن  از  دارنـد. 

رفـع  در  می توانـد  و  اسـت  همیشـگی  و  پویـا 
بـه  باشـد.  داشـته  سـزایی  بـه  نقـش  بیـکاری 
در  وقـت  تمـام  بایـد  احـداث  صنعـت  تعبیـری 
خدمت جامعه باشـد چون تکنولوژی سـاخت 

اسـت.  شـدن  عـوض  حـال  در  مـدام 
شـرایط  تاثیـر  تحـت  کشـورها  همـه  طرفـی  از 
خـاص اجتماعـی و اقتصـادی دنیـا هسـتند. و 
بـا توجـه به تحوالت سـریع جهانی چـاره ای جز 
همراهـی و همگامی وجود ندارد. این همراهی 
و همگامـی بـا حضـور بخـش خصوصـی سـرعت 
در  اسـت  الزم  رو  ایـن  از  می گیـرد.  بیشـتری 
کـه اقتصاد نفتی اسـت به فکر غیرنفتی  دورانـی 
کـردن و  کـردن آن بیفتیـم و بـه سـمت توانمنـد 
توانمنـد نگـه داشـتن بخـش خصوصـی برویـم 

کنـد.  کنتـرل  کـه فشـارهای خارجـی را 
صنعـت احـداث نیـز بایـد منطبـق بـا روح ایـن 
صنعـت پیشـرو باشـد، قـدم در مسـیر توانمنـد 
کـه بایـد مدنظـر  شـدن بگـذارد. مـورد دیگـری 
گیـرد تعهـد بـه رعایـت اخـالق  حرفه منـدان قـرار 
حرفـه ای اسـت. البتـه اخـالق حرفـه ای بایـد در 
همـه جبهه هـا رعایـت شـود، یعنـی هـم دولـت 
و هـم بخـش خصوصـی بـه آن پایبنـد باشـند تـا 
گذار نشـود، و  کسـی وا کارهـا بـه صـورت ویـژه به 
کار و رشـد بـرای همـه موجـود  کسـب و  فضـای 

باشـد.
با ظرفیت سازی در بخش خصوصی و توانمند 
روشـن  توسـعه  موتـور  بخـش،  ایـن  کـردن 
می شـود و بـه اجزای اقتصـادی دیگر در جامعه 
منتقـل می گـردد و می تـوان آینـده بهتـری بـرای 

همـه صنایـع و صنعـت احـداث متصـور شـد.

پیمانکار:	شرکت	دنا	رهساز پل	روگذر	اتوبان		آستانا	-	شوچینسک	با	دهانه	42	متر		
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یت بهتر بردی برای مدیر توصیه های کار
نویسنده: الکس مک کالفرتی -مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

کسـب وکار و  پیچیدگی هـای روزافـزون دنیـای 
کارکنان  گی ها و نگرش های  دگرگون شدن ویژ
پیش بینـی  غیرقابـل  و  گسـترده  چنـان  آن 
کـه تجدیدنظـر در رویکردهـا و الگوهـای  شـده 
کاری  مدیریتـی مدیـران در درجـه اول اولویت 
آمـد  خواهـد  ادامـه  در  آنچـه  دارد.  قـرار  آنهـا 
کاربـردی و مفیـد  مجموعـه ای از توصیه هـای 
از جمع بنـدی  پـس  فوربـس  کـه مجلـه  اسـت 
نظـرات و ایده هـای پیشـنهادی بیـش از 300 
کـدام دارای ده هـا  کـه هـر  مدیـر منتخـب خـود 
کار مدیریتـی هسـتند، ارائـه داده  سـال سـابقه 

اسـت.
آن  واقعیـت  کنیـد:  همـدردی  افرادتـان  بـا    
بـه  را  کارشـان  کـه می خواهنـد  افـرادی  اسـت 
غالبـا  دهنـد،  انجـام  ممکـن  شـکل  بهتریـن 
چندانـی  توجـه  موجـود  ضرب االجل هـای  بـه 
نمی کننـد.  زمـان  فـدای  را  کیفیـت  و  ندارنـد 
کارکنان تان با دسـتی  کـدام از  گـر هـر  بنابرایـن ا
پـر، امـا دیرهنـگام نـزد شـما آمد و از شـما توقع 
قدردانـی و برخـورد خـوب داشـت، الزم اسـت 
ضمن نشـان دادن خرسـندی خود از عملکرد 

مطلـوب او، بـه شـکلی دوسـتانه و خودمانی از 
کتـور  فا بـه  بعـدی  پروژه هـای  در  بخواهیـد  او 
کارش  گوشه چشمی داشـته باشـد و  زمـان هم 

را سـر موقـع تحویـل دهـد.
کـه بـه آنهـا اعتمـاد  بـه افرادتـان نشـان دهیـد 
نابخردانـه  اشـتباهات  از  یکـی  داریـد:  کامـل 

کـه بیـش از حـد  بعضـی از مدیـران ایـن اسـت 
کار  کار افرادشـان سـرک می کشـند و بـا ایـن  در 
قصـد دارنـد خـود را در جریـان جزئی تریـن امور 
هـم  کار  ایـن  بـا  آنهـا  درحالی کـه  دهنـد،  قـرار 
از  و  از حـد شـلوغ می کننـد  بیـش  را  سـر خـود 
پرداختـن بـه وظایـف اصلـی خـود بازمی ماننـد 
نشـان  بی اعتمـادی  افرادشـان  بـه  هـم  و 

می دهنـد.
تفـاوت  انگیـزه  فقـدان  و  فقـدان مهـارت  بیـن 
کارکنـان  ضعیـف  عملکـرد  شـوید:  قائـل 
می توانـد ریشـه در دو چیـز داشـته باشـد: اول 
دوم  و  کـردن  کار  توانایـی  و  مهـارت  فقـدان 
کردن. مشـکل اول  فقدان انگیزه و میل به کار 
را  کـردن  کار  مهـارت  کمبـود  یـا  فقـدان  یعنـی 
می تـوان از طریـق آمـوزش و برگزاری دوره های 
سـاخت،  برطـرف  مشـاوره  و  خدمـت  ضمـن 
درحالی کـه انگیـزه دادن و ایجـاد میـل بیشـتر 
امـری  کارکنـان  میـان  در  کـردن  کار  بـرای 
کـه نیازمنـد توجـه بـه  پیچیـده و دشـوار اسـت 
ریشـه ها و علـل قضیـه اسـت و بـرای آن مدیـر 
سـازنده  و  مثبـت  تصویرسـازی  عالوه بـر  بایـد 

کارکنان	می	تواند	 	عملکرد	ضعیــف	
ریشه	در	دو	چیز	داشته	باشد:	اول	
کردن	 کار	 فقدان	مهارت	و	توانایی	
و	دوم	فقــدان	انگیــزه	و	میــل	بــه	کار	
کــردن.	مشــکل	اول	یعنــی	فقــدان	
را	 کــردن	 کار	 مهــارت	 کمبــود	 یــا	
می	تــوان	از	طریق	آموزش	و	برگزاری	
دوره	های	ضمن	خدمت	و	مشاوره	
برطرف	ســاخت،	درحالی	که	انگیزه	
بــرای	 بیشــتر	 میــل	 ایجــاد	 و	 دادن	
کارکنــان	امــری	 کــردن	در	میــان	 کار	

پیچیده	و	دشوار	است
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می دهنـد،  انجـام  افـراد  کـه  کاری  مـورد  در 
کننده بـرای افرادش  عوامـل مزاحـم و دلسـرد 

کنـد. رفـع  و  را شناسـایی 
کارهـا  در  واقعـی  شـکلی  بـه  را  افرادتـان 
چیـز  همـه  کـردن  دیکتـه  دهیـد:  مشـارکت 
بـه  راه  آنهـا  از  بـدون نظرخواهـی  کارکنـان  بـه 
و  آشـکار  مقاومـت  بـا  و  بـرد  نخواهـد  جایـی 
کارکنـان مواجـه خواهد شـد. بنابراین  پنهـان 
مراحـل  در  مدیـران  کـه  اسـت  آن  عاقالنه تـر 
برنامه هـا  اجـرای  و  برنامه ریـزی  مختلـف 
واقعـی دعـوت  بـه مشـارکت  را  کارکنـان شـان 
بـه  رسـیدن  نحـوه  مـورد  در  آنهـا  از  و  کننـد 
حالـت  ایـن  در  بخواهنـد.  نظـر  مقـرر  اهـداف 
خ  ر کاری  معجـزات  از  بسـیاری  کـه  اسـت 

داد. خواهـد 
افرادتـان  بـه  شـفاف  و  دقیـق  به صـورت 
اصلـی  علـل  از  یکـی  کنیـد:  اطالع رسـانی 
شـاید  و  بایـد  آنچنان کـه  تـان  کارکنـان  اینکـه 
کارهایشـان را بـه درسـتی انجـام نمی دهنـد، 
کـه آنهـا دقیقـا نمی داننـد چـه باید  ایـن اسـت 
داریـد.  آنهـا  از  انتظـاری  چـه  شـما  و  بکننـد 
بـه  کاری شـما  اولویت هـای  از  بنابرایـن یکـی 
کـه بـه شـکلی دقیـق  عنـوان مدیـر ایـن اسـت 
چـه  انجـام  توقـع  کـه  بگوییـد  افرادتـان  بـه 
کـه  کاری را از آنهـا داریـد. آنـگاه خواهیـد دیـد 
گاه بـه سـراغ  افرادتـان بـا دیـدی بـاز و ذهنـی آ

رفـت. خواهنـد  کارهایشـان 
محـل  در  را  خودتـان  مدیریتـی  کتابخانـه 
مدیریتـی  کتاب هـای  کنیـد:  ایجـاد  کارتـان 
درس هـای  و  نـکات  حـاوی  روانشناسـی  و 
هـر  بـا  مدیـری  هـر  کـه  هسـتند  ارزشـمندی 
نیازمنـد  آنهـا  بـه  مدیریتـی  سـابقه  میـزان 
از  قسـمتی  سـریع تر  هرچـه  بنابرایـن  اسـت، 
کتاب هـای  بـه چیـدن  را  کارتـان  اتـاق محـل 
کار اختصـاص دهیـد  مدیریتـی و روانشناسـی 
و هـر روز حتمـا چنـد دقیقـه ای را بـه مطالعـه 

دهیـد. اختصـاص  آنهـا  از  صفحاتـی 
اول خانـواده، بعـدکار: هـرگاه مسـئله خانوادگی 
اتفـاق  کارکنان تـان  از  هرکـدام  بـرای  خاصـی 
کنیـد و در صـورت  افتـاد، حتمـا بـا او همـدردی 
نیـاز بـه او مرخصـی دهیـد تـا به حل آن مسـئله 
فـرد  آن  و  نکنیـد  چنیـن  گـر  ا کـه  چـرا  بپـردازد 
شـود،  حاضـر  کارش  محـل  در  باشـد  مجبـور 
او صرفـا حضـوری فیزیکـی و بی فایـده  حضـور 
کسـانی  خواهـد بـود. مدیران هوشـمند و الیق 
کار تهدیـد بـروز مشـکالت  کـه بـا ایـن  هسـتند 

خانوادگـی بـرای افرادشـان را بـه فرصتـی بـرای 
نشـان دادن حسـن نیـت و نزدیـک شـدن بـه 

آنهـا تبدیـل می کننـد.
بیـن نتایـج و اهـداف مشـخص پیونـد ایجـاد 
نتایـج  بـه  رسـیدن  افرادتـان  از  گـر  ا کنیـد: 
مطمئـن  حتمـا  داریـد،  انتظـار  را  مشـخصی 
یـا  هـدف  بـا  ارتبـاط  در  نتایـج  آن  کـه  شـوید 
گاهی  گرفته باشند.  اهداف مشـخصی شـکل 
اهـداف  مدیـران  کـه  می افتـد  اتفـاق  اوقـات 
گاه متضـادی را ترسـیم می کننـد و  متفـاوت و 
کـه بـه همـه آنهـا  کارکنان شـان توقـع دارنـد  از 
دسـت یابنـد، درحالی کـه دسـتیابی بـه نتایـج 
حاصـل از هرکـدام از آنهـا می توانـد در تضـاد بـا 

رسـیدن بـه سـایر اهـداف باشـد.
برخـورد  خـود  مشـتریان  مثـل  کارکنـان  بـا 
کسـب وکار  دنیـای  در  معروفـی  جملـه  کنیـد: 
بـا  حـق  »همیشـه  می گویـد  کـه  دارد  وجـود 
درون  در  نکتـه  همیـن  اسـت«.  مشـتری 
سـازمان ها نیـز مصـداق پیـدا می کنـد، بـه این 
از  کـدام  هـر  کـه در درون سـازمان ها  صـورت 
کارکنـان حکـم مشـتری را بـرای مدیـران بـازی 
می کننـد. چنانچـه وجـود مشـکل یـا نقصـی را 
وظیفـه  ایـن  می کننـد،  یـادآوری  مدیـری  بـه 
کـه نسـبت بـه رفـع مشـکل عمـل  مدیـر اسـت 
کـه وجود مشـکل  کنـد، نـه اینکـه بـا آن فـردی 
کنـد، بنابرایـن  کـرده برخـورد قهرآمیـز  را اعـالم 
گـر هرکـدام از افرادتـان نـزد شـما آمـد و وجـود  ا
را  شـما  طـرف  از  اشـتباهی  حتـی  یـا  مشـکل 
کنیـد  قدردانـی  او  از  اول  گام  در  کـرد،  اعـالم 
گام هـای بعـدی ضمـن تـالش بـرای حـل  و در 
کارکنـان را در جریـان  مشـکل، آن فـرد و سـایر 
کارهایتـان برای حل آن مسـئله قـرار دهید. از 
ایـن طریـق هـم بـرای او ارزش قائل می شـوید 
در  را  واقعـی  اطالع رسـانی  فرهنـگ  هـم  و 

می کنیـد. نهادینـه  تـان  سـازمان 
متنـاوب  به طـور  را  بازخوردهـا  و  عملکردهـا 
گاه نباید فرآیند  کنیـد: یک مدیر هیـچ  بررسـی 
کار را  ارزیابـی عملکـرد و بررسـی بازخوردهـای 
کنـد،  موکـول  سـاالنه  یـا  فصلـی  جلسـات  بـه 
کار را بـه صـورت متنـاوب و بـه  بلکـه بایـد ایـن 
شـکل های مختلف و خالقانه ای انجام دهد، 
دیرهنـگام  شناسـایی  اوقـات  گاهـی  کـه  چـرا 
بـه  توجهـی  بـی  و  عملکردهـا  در  ضعـف 
بازخوردهـا می توانـد فاجعـه بـار باشـد و تمـام 
کاری شـما را بـر بـاد دهد. حیثیـت مدیریتـی و 

Forbes :منبع

مصوبه	جدید	شورای	عالی	شهرسازی؛

کمیسیون ماده  مو 
ات ساخت و  د تخ

ساز را گزار کند
شورای عالی شهرســازی و معماری ایران 
کمیســیون ماده 100  در مصوبه جدیدی، 
کــرد تصمیمــات خــود دربــاره  را موظــف 
تخلفات ساخت و ساز را به صورت مرتب 

کند. گزارش  و دوره ای به این شورای 
گزارش وزارت راه و شهرســازی، در این  به 
که  کید شــده اســت  مصوبــه همچنیــن تا
شــهرداری ها مکلــف هســتند از ســاخت 
تخلفــات  یــا  و  پروانــه  بــدون  و ســازهای 
کنند. دبیر شورای  ســاختمانی جلوگیری 
عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران طــی 
کشور، این مصوبه  نامه ای به استانداران 

کرد. را ابالغ 
آمــده  اســتانداران  بــه  حناچــی  نامــه  در 
است: شورای عالی شهرسازی و معماری 
خ 1395.09.22، پیرو  ایران در جلسه مور
کمیته  خ1392.08.12  صورت جلســه مور
کمیسیون ماده  گزارش درباره  فنی و ارائه 
کمیســیون  ک عمل این  100 و ضوابط مال
شهرســازی  اصــول  بررســی  درخصــوص 
موضــوع تبصــره 1 ذیــل مــاده فوق الذکــر 
بــا عنــوان »اصــول شهرســازی یــا فنــی یــا 
بهداشــتی« و همچنیــن ســایر مــوارد آن 

مصوب نمود:
و  فنــی  شهرســازی،  اصــول  از  -منظــور 
ح هــای  بهداشــتی، اصــول و ضوابــط طر
جامع و تفصیلی و مصوبات شــورای عالی 
مقــررات  و  ایــران  و معمــاری  شهرســازی 

ملی ساختمان می باشد.
-شــهرداری ها مکلف هســتند از ســاخت 
تخلفــات  یــا  و  پروانــه  بــدون  و ســازهای 

ساختمانی جلوگیری نمایند.
مــاده  کمیســیون  -دبیرخانه هــای 
گزارش هــای دوره ای از  100ملــزم بــه ارائــه 
کمیســیون مــاده 100  نتایــج تصمیمــات 
بــه دبیرخانــه شــورای عالی شهرســازی و 

معماری ایران می باشند.
مهر- 12 دی

      اخبار صنعت ساختمان
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ای محتر سندیکا اع
کشــور با موضوع  خ 95/07/07 ســازمان امور مالیاتی  احترامــًا؛   تصویــر بخشــنامه شــماره 200/95/42 مور
تفویض اختیار مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مســتقیم در خصوص تقســیط بدهی مالیاتی و بخشــودگی 

جرائم مالیات بر ارزش افزوده جهت استفاده و بهره برداری اطالع رسانی می گردد.
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حمید دیهیم؛ رییس انجمن اقتصاددان ایران

تقویت بخش خصوصی چاره رفع بیکاری

کشـور  در  خصوصـی  بخـش  فعالیـت  اینکـه  بـا 
چنـدان چشـمگیر نیسـت، امـا اشـتغال در این 
بخـش نسـبت بـه بخـش دولتـی بیشـتر اسـت.
خ  نـر تعیین کننـده  اصلـی  عوامـل  از  یکـی 
اسـت.  اقتصـاد  در  اشـتغال  میـزان  بیـکاری 
نیـز  اقتصـاد  اشـتغال در  طبیعـی اسـت میـزان 
اقتصـادی  رشـد  و  اقتصـاد  تولیـد  میـزان  بـه 
بسـتگی دارد. هـر چـه رشـد اقتصـادی افزایـش 
یابـد، میـزان اشـتغال نیـز بـه تبـع آن افزایـش و 
در  می یابـد.  کاهـش  بیـکاری  خ  نـر نتیجـه  در 
ایـن زمینـه از مهم تریـن سیاسـت های دولـت 
می تـوان بـه سیاسـت های پولـی، مالـی، ارزی، 
کـم بـر بـازار نیـروی  تجـاری و سیاسـت های حا
کـه آخریـن مـورد موضـوع مـورد  کـرد  کار اشـاره 
بـرای  دولـت  تصمیـم  آخریـن  ماسـت.  بحـث 
بهبـود وضعیـت بیـکاری ایجاد 650 هزار شـغل 
کـه باید دید تـا چه میزان  در سـال آینـده اسـت 
گفتـه تحقـق پیـدا می کند و تاثیـر مثبت بر  ایـن 

می گـذارد.  بیـکاری  معضـل 
کار  کـه جویـای  گفتـه می شـود  بیـکار بـه فـردی 
باشـد، امـا شـغلی پیـدا نکنـد. بـه عبـارت دیگـر 
دانشـگاهی  غ التحصیـل  فار یـک  کنیـد  فـرض 
کار پیدا نکند،  کار باشـد و  یـک سـال بـه دنبال 
کار نمـی رود؛  بـه دنبـال  نـا امیـد شـده و دیگـر 
حسـاب  بـه  کشـور  بیـکاران  جـزو  فـرد  ایـن 
تعریفـی  بـا  بیـکار  تعریـف  بنابرایـن  نمی آیـد. 
کشـوری  دارد. هیـچ  تفـاوت  دارنـد،  مـردم  کـه 

باشـد.  داشـته  صفـر  بیـکاری  خ  نـر نمی توانـد 
گـر بـه یـک نفـر 10 شـغل پیشـنهاد شـود،  حتـی ا
کار  مختلـف  علت هـای  بـه  عـده ای  هـم  بـاز 
بیـکاری طبیعـی  ایـن وضعیـت  بـه  نمی کننـد. 
البتـه  کـه معمـوال دو درصـد اسـت.  می گوینـد 
کـه  می شـد  مربـوط  زمانـی  بـه  موضـوع  ایـن 
مشـغول  مردهـا  تنهـا  پیشـرفته  کشـورهای  در 
کـم  کار  کار بودنـد و مشـارکت زنـان در بـازار  بـه 
خ  بـود. در حـال حاضـر چهـار تـا پنـج درصـد نـر
بیـکاری بـه بیـکاری طبیعـی مربـوط می شـود و 
آمـار اعـالم شـده مبنـی بـر وجـود یـک میلیـون 
کشـور مطابـق بـا تعریـف بیـکار  جـوان بیـکار در 
کثریـت مردم  توسـط سـازمان ملـل اسـت ولـی ا
تعـداد افـراد بیـکار در جامعـه را بسـیار بیشـتر از 

می داننـد.  ایـن 
کشـور  در  خصوصـی  بخـش  فعالیـت  اینکـه  بـا 
چنـدان چشـمگیر نیسـت، امـا اشـتغال در این 
بخـش نسـبت بـه بخـش دولتـی بیشـتر اسـت. 
بـه  کشـاورزی  بخـش  در  فعالیـت  مثـال  بـرای 
دولتـی  بخـش  در  فعالیـت  از  بیشـتر  مراتـب 
اسـت. موضـوع بیکاری به مراتب حجم بسـیار 
بنابرایـن  دارد،  شـده  اعـالم  آمـار  از  بیشـتری 
وقتـی دولـت قصـد اعـالم آمـار بیـکاران را دارد 
اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  را  عـدد  ایـن  بایـد 
تـا  بایـد توجـه داشـت  کنـد.  بین المللـی اعـالم 
تقویـت  را  خصوصـی  بخـش  دولـت  کـه  زمانـی 
دارد.  ادامـه  همچنـان  بیـکاری  مشـکل  نکنـد 

بـزرگ  حـال  در  روز  بـه  روز  بیـکاری  معضـل 
کـه می بینیـم بیشـتر  شـدن اسـت و همانطـور 
کارخانه های دولتی بیشـتر از سـه برابر ظرفیت 
کـه ایـن امـر باعـث ضـرر  کار دارنـد  خـود نیـروی 
کارخانه هـا و نهایتـا مانـع توسـعه آنها می شـود. 
کـه دولت تمام امکانات مالی را مصرف  از آنجـا 
پس اندازهـای  تقسـیم  بـا  می توانـد  می کنـد، 
جامعـه بیـن بخـش خصوصـی و دولتی شـرایط 
که  را تـا حـدودی بهبـود ببخشـد، امـا تـا زمانـی 
سیاسـت های سـاختاری جامعـه عـوض نشـود 

ایـن مشـکل وجـود دارد. 
ایجـاد 650 هـزار شـغل در سـال  دربـاره وعـده 
کـه ایجـاد ایـن میـزان شـغل  گفـت  آینـده بایـد 
کافی  بـا توجـه بـه حجم باالی بیـکار در جامعه 
بـا  جـز  جوانـان  بیـکاری  مشـکل  حـل  نیسـت. 
و  خصوصـی  بخـش  تقویـت  و  سـرمایه گذاری 
نیسـت. امکان پذیـر  بین المللـی  تعامل هـای 
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شرکت تلکسیس برای وزارت راه و حمل و نقل دوبی انجام داد؛

خصی خود ن همراه  اده  از ت بران می توانند با است کا
مند را بخوانند ل هو مل و ن  کارت 

کرد  ه اســت.این  اخیرا، شــرکت تلکســیس یک ســرویس جدید برای نرم افزار "App" وزارت راه و حمل و نقل دولت دوبی ایجاد و راه اندازی 
کارت حمل و  که با اســتفاده از تلفن همراه شــخصی NFC  )Near Field Communication( خود  کاربرها می دهد  ســرویس این امکان را به 
کارت مزبور آبونمان بخرند و در عین حال برای خرید و ســرویس های  کنند یا روی  نقل هوشــمند دوبی )کارت نول( را بخوانند، آن را شــارژ 

کنند. برخط )online( مختلف  پرداخت 
کاربرها را تبدیل   NFC گفت: درحقیقت این سرویس، تلفن همراه دکتر توفان ُعطاِردیان، مدیرعامل شرکت تلکسیس در هلند در این باره 
کاربر جای دارد. این سرویس باعث راحتی زیاد برای  که در جیب   به ماشین بلیط فروشی، مرکز سرویس دهی و دستگاه پرداختی می کند 

کاربرها میشود و درعین حال موجب صرف جویی بالقوه قابل توجهی برای شرکتهای حمل و نقل می گردد.
کم سرویس-های  ح داده شــدند می توان با سیســتم تلکســیس به راحتی و با هزینه نسبتا  که شــر مهندس توفان افزود: به ســرویس هایی 
کرده اســت.  ح، ایجاد و راه اندازی  کردن این ســرویس هم App  و هم سیســتم مرکزی را طر کرد. تلکســیس برای ممکن  دیگری هم اضافه 
کرد. در عین حال تلکســیس با افتخار زیاد به اطالع می رســاند  این App را می شــود درحال حاضر از Google Play روی تلفن NFC، نصب 
کشــوری در جهان در دوبی پیاده شــده، برنده مهم ترین جایزه نوآوری منطقه خلیج فارس به  که برای اولین بار در ســطح  که این نوآوری 

گردیده است. نام "جایزه حمدان" 
گردد. کشورهای مختلف تطبیق داده شود و راه اندازی  سیستم فوق می تواند با خصوصیات 




