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ا م س

و  ارشناســان  همــ  بــرای  امــروز  جهــان  در 
ییــر  ت سیاســی  و  تصــادی  ا گــران  تحلیــ 
مهــ  ای  ــان  ن ســفید  ا  ســکانداری  در 
ن  الن ســا تلقــی می شــود اســتراتژی های 
ا ســفید موجــی می آفریند  دامن  جدید 
ــ و بیــ تحــ  آن ســایر نقــا جهــان را 

تصاد و سیاســ ــرار می دهــد حــوزه ا یــر   تا
ر    بین المل را شاید بتوان اولین ب های متا
ابــا آمریــکا در بازه هــای زمانی  از نتایــ انت
   سال دانس شواهد امر نی مبین آن اس 
ســکانداران  و  سیاســتمداران  آنکــ  از  بیــ 
ن  ــ واشــن ا ــورهای متحــد و یــا مت
ییــر سیاســ های جدید  یــ یا ت ــ تن فر
خود را بیابند این بازارهای مالی بورس های 
و  خــام  مــواد  یمتــی  شــاخ های  و  ر  بــ
ییر  ــ ضربان نب شــان ت نعتی هســتند 
ایتــی خود را از  نــد و عالئــ رضای یا نار می 
ــان می دهند  ــور ن ابا این  نتیج انت
ار آمدن دونالد  نون بــا روی  بدیهــی اســ ا
اری  یرگ ــتری بــرای تا ار بی جان ترام انت
تصاد بین المل از سیاس های  سیاســ و ا
ا ســفید وجود دارد بدین سب در  جدید 
در  ور او در راس  ری ب دوماهی  از ح
برابــر  نــ در  رد نحــوه وا ن می گــ واشــن
رفتارهــای ترام موضوعــی مه برای خیلی 
ــورهای جهان و چ بســا یکی از مســائ  از 
ــورها بوده اســ چرا  مواض  لی آن  ا
تازه او در برابر سیاســ های اوباما در مواردی 
لماتیــک با روســی  یفیــ روابــ دی ماننــد 
ا اســتراتژی مبــارزه با  رایی بــا ارو ســط هم
تان  ــور موضــ سرســ تروریســ و همیــن 

موضوعــا از  برخــی  مقابــ  در  متفاوتــ   و 
 +   بین المللی از جمل تواف هست ای گروه 
ی از آن اســ  جهان آبســتن  بــا ایران حا
حــواد و رویدادهــای جدیدی خواهد شــد 

ییــرا دومینیویــی ترامــ ایران  در دایــره ت
گفــ  ــ شــاید بتــوان  ــرار دارد  در محیطــی 
ــدر فهرســتی اســ  دیــک بــ  اه ن در جایــ
ــ ممکــن اســ از رویکــرد ترامــ بــ جهان 
و  یرد شــواهد  یــر مســتقیمی ب تا پیرامــون 
ــ از  رین هایــی بــرای ایــن ادعــا وجــود دارد 
ی اشــاره  مهمتریــن آنهــا می تــوان ب مــوارد 

رد
ــور  اه ترامــ بــ مســائ داخلی این   نــ
تصادی ممکن اســ  بــ خصو در مقول ا
ند یا اینک رون  ود  ور را وارد دوران ر این 
گر  ار و ســرمای آمریکایــی بدهد ا تــازه ای ب 
وی ب هر دلی از جمل سیاس های داخلی 
ــدر نمایــی جبه هــای  یــا خارجــی ا و 
اباتی خود  الف نتواند ب وعده های انت م
ور  تصادی این  ود و بحران ا ند ر عم 
یــر خواهد داد  تصــاد بین الملــ را تح تا ا
تصــادی آمریکا  عبــور موج بحــران از مرزهای ا
تصادهــا بــ  ــرار دادن ســایر ا یــر  و تحــ تا
تصــاد ایران را بــ دلی آنک  ا ا خصــو ارو
ــارتحری های  ف تحــ  والنــی  ســا های 
جدیــدی  چالــ  بــا  داشــت  ــرار  تی  ســ
تصاد آمریــکا دچار  گــر ا ــرد ا مواجــ خواهــد 
ود شــود حــوزه یورو   از برجــام ایران  ر
ــترین مــراودا خود را با آن ســامان داده  بی
یرد  یــر مســتقی می  ود تا اســ از ایــن ر
تصــادی  ایــ رشــد ا ــور رونــ و اف همیــن 
ــور تقاضای مــواد اولی و خام از جمل  این 
ای  ایــ می دهد  ب معنای اف نف را اف
ایــ تورم  یم هــای جهانــی و اف احتمالــی 
وارداتــی ایران خواهد بود واض اســ  در 
ــو بحران  ــور رخــداد ســناریوی او و و
منفــی  تبعــا  و  یــر  تا امــر  ایــن  تصــادی  ا

تصاد ایران خواهد داش تری بر ا بی
  سیاســــــ های خاورمـــــــیان ای تـــــــرام 

ــان های  ن دارای  سیاســی  ــران  نا بــرای 
مهمی اســ او علنا اســرائی را مورد حمای 
ــرار داده اســ عربســتان آشــکار از پیــروزی 
ی دوران  رده اســ تر ــنودی  وی ابــراز خ
رانــد و آمــدن ترامــ را  گ تی را بــا اوبامــا  ســ
نــد در عین حا  لمــداد می  ــی  اتفــا مبار
ــ  عر از  را  اوبامازدایــی  سیاســ  ترامــ 
گرفتــ و همــ میــرا او را  جهانــی در پیــ 
جهــان  نقــا  ســایر  و  خاورمیانــ  عــرا  در 
ــان رفت اســ در چنین شرایطی منطق  ن
ــ هنــوز بــا زخــ داعــ بحران  خاورمیانــ 
ی  ی عربســتان تر یمن و سیاســ های افرا
ــور در برابر ایران مواج  رایی این دو  و هم
ــتری را  اســ ممکــن اســ تن هــای بی
ــ آمیــ  ا نــد و چــ بســا رویکــرد ت تجربــ 
دید جنگ سرد در منطق و حتی  ترام ب ت
ند  درگیری های تازه ای در خاورمیان دامن ب
الفان  بدیهی اســ در این شــرای تال م
ا  ی و عربستان با همراهی  ایران از جمل تر
تصــادی خواهد  ســفید بیــ از هم ســوی ا
رد  ــورها تال خواهند  ال این  داشــ م
تصــادی ایــران را بــا امتیازهــای  ای ا ــ شــر
گر  ــرد ا ننــد می تــوان تصور  ر وسوســ  بــ
ــارها از حال بالقــوه ب بالفع در آید  این ف
ینــ مبــادال  ایــ ه او از همــ موجــ اف
ــور شــود  ینــ تولید در داخ  تجــاری و ه
اب سیاسی  ین های ر عالوه بر این تحم ه
تصــاد دول  ایران  ــ منطق ای بر ا ا و ت
ین های این  ار آورده و دول را در تامین ه ف
رد  ا آمی دچار دردسر خواهد  اب ت ر

  برجــام ب عنوان یــک تواف بین المللی از 
جمل موضوعاتی بوده اس  ترام درباره 
ن رانــده  ــور مســتقی و شــفا ســ آن بــ 
ا ســفید  ور در  ــ از ح گرچــ  اســ 
ام  گفتــ اما بــ هن ن  متر ســ در ایــن بــا 
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راحــ  اباتــی بــا روشــنی و  اب هــای انت ر
رده و  الف  رار ابراز م نسب ب ماهی این 
ال گردد   آن را ب نف ایران می داند  باید ا
ترامــ در بیــان موض خود نســب بــ برجام 
گفت اســ دوران تســام اوبامــا در برابر ایران 
واهد  ایــان یافتــ و ماننــد او با مــا مهربــان ن
ــر از ادعــای او دربــاره رویکــرد  ن ــر  بــود 
نند  گمــان می  ران سیاســی  اوبامــا بــا مــا نا
برجام ممکن اســ با تهاج تازه ای از ســوی 
ال  لی آن تا ا و  ترام مواج شود  از ل
ییــرا مورد  ــاره ای از محتوایــ در دایــره ت
ابــ تصــور  ا ســفید  ــر ســردمدار جدیــد  ن
اســ تصمیــ ترام دربــاره برجام شــاید ب 
تصادی برای ایران  وتاه مد و ا ار  تنهایی آ
تصاد ایران  نداشت باشد یا چنان نباشد  ا
ن  نــد بلکــ وا را بــا بحــران جــدی مواج 
ند  اری آنرا معین می  رگ اس  عم ا ارو
الف  ــا از همراهی با ترامــ تا م نــ ارو وا
ور  گرف در با سیاســ او را در بــر خواهد 
ــ البتــ چنــدان  ــا بــا ترامــ  همراهــی ارو
هن نیســ  شرای ایران س و  ری ب 
احتماال ب دوران دشــواری سا های  تا  
ا با  ور عــدم همراهی ارو خواهــد شــد و در 
ترام فر هایی برای بهره برداری ایران از 

ا فراه خواهد بود اختال آمریکا و ارو
ل ای بود     تحری هــای جدیــد ایــران مســ
ا ســفید احتما  لینتــون در  ــور  ــ با ح
چندانــی بــر آن نمی رفــ امــا با آمــدن ترام 
ا  اری  ای سیاســت بــوی تحری نیــ در ف
خواهــان  جمهــوری  پیچیــد  مجــددا  ســفید 

سیاســ انــد  خواســت  ترامــ  از   آمریــکا 
با ایران در پی گیرد    س گیران تری در 
ایــی درســ در نیم  مــان بــا چنیــن ف هم
ــور تحری هــای جدیدی را  بهمــن مــاه این 
ن ب  رد در وا رد و اعالم  علی ایران وض 
آزمای موشــکی اخیر ایران  شــر  و افراد 
ــور  ار در برنامــ موشــکی ایــن  دســ اندر
نــد در  بیانیــ وزار  ــمو تحریــ می  را م
بــ  انــ داری آمریــکا    شــر و  فــرد  خ
وده  فهرســ تحری های آمریکا علیــ ایران اف

شده اند
در  شــده  تحریــ  شــر های  از  برخــی  ــ  مر  
امارا لبنان و چین اســ شــر احدا و 
تجار ماهر شر تجار و مهندسی میرا 
سماند و  شــر میرا برای خدما مدیری 
زیس محیطی شر دارویی ری در لبنان 
واردا  شــر  وســالینگ  تجــاری  شــر 

بو در چین شــر  ــرن جدید نین ــادرا 
پیــر رویــا در امــارا از جملــ شــر های 

مو تحری های جدید هستند م
 چهار شــر مســتقر در لبنان  در فهرســ 
اه  تحری هــای جدید هســتند ب ارتبا با ســ
شــده اند  اســالمی مته  انقــال  اســداران 
ــازی تازه بر  بنابرایــن دوران ترامــ می تواند آ
ر س ســا اخیر ب مدد  بحرانی باشــد  
ایان بــود و میوه آن نی تر  لماســی رو ب  دی
تحری هــای  ســاختار  تــن  فروری و  برداشــتن 

المان علی ایران بود 

کرد؟  چه باید 
گرچــ  فــو  میــان مجمــو ســناریوهای  در 
ا با  احتمــا برهــ زدن برجــام و همراهــی ارو
ــ بینان ب  ترامــ ممکــن اســ چنــدان وا
گیــری و  ــر نیایــد امــا عقالنیــ در تصمیــ  ن
تدبیــر در مقاب چال هــای احتمالی ایجا 
روی  شــت  گ از  آمــوزی  عبــر  بــ  نــد  می 
والنــی در مبارزه  بیاوریــ ایــران تجربــ ای 
و ســ دهــ اخیر ب  بــا تحری هــا دارد در 
تصادی  گونی راه مبادل تجاری ا گونا دالی 
نعتــی و حتــی علمی ایــران بــا ب هــای  و 
بیــ مســدود شــده  ــ و  مهمــی از جهــان 
یری  اســ در میان این تحری ها آســی 
تصادی وسی تر از سایر حوزه ها بوده  حوزه ا
ــ و وض حا  ــتری بر معی اری بی رگــ و ا
عمــوم مــردم داشــت اســ چــرا  عــالوه بر 
ام آن در چرخ توســع  ــار عمیــ و زودهنــ آ
ــتی مردم  ــور بیــ از هم وضعی معی
ریــ محدودی های  ور مســتقی از  را بــ 
یر مستقی  ور  مالی و بانکی و نفتی و ب 
ایــ  اف تصــادی  ا رشــد  اهــ  ریــ  از 
ا  اه اشت ــور و  ین تجار و تولید  ه
عــان  ا بایــد  متاســفان  اســ  رفتــ  ــان  ن
تصاد  ــکال ســاختاری در ا رد بــ دلی م
ان  ــورمان از دوران مبارزه با تحری ب می
ده  الزم برای مقابل با تحری عبر آموزی ن
ــ تیــ تیــ  اســ و چنــان عمــ نکــرده ایــ 
رده باشــی در  ب  ندتر از  تحریــ را هر بار 
ــو این ســا ها دولتی بــودن ب عمده 
ــ امــکان  تصــاد موجــ شــده  تجــار و ا
اف  گ ران چندان  ین آن برای دی تحریــ و ه
نباشــد ب ر آنک می دانی و تجرب تحری 
ان داد امکان  شــدید سا های  و  نی ن
ردن  ردن و مســدود  ردن و مصادره  بلو 
ــ دولتــی بــا توجــ  ــا ب ســرمای و ارتبا

بــ مجوز هــای شــورای امنیــ بــ خصــو 
ر حقــو بین المل  ــور فص هفتــ از ن من
المللــی  بیــن  سیاســی  توافــ  ــور  همیــن  و 
تعمیــ  آنکــ  حــا  نیســ  چنــدان دشــوار 
این ادبیا  نســب بــ حقو و فعالی های 
یــر  امــکان  ســادگی  بــ  ــی  خصو ــ  ب
نیســ و حقو بین المل نی چندان تحری 
ر آنک ادل  ند م تیبانی نمی  این ب را 
ــار آن در موضو هســت ای یا  ــوی از م
اختیــار  در  ــری  دی چالــ  مــورد  ل  هرمســ
ی  ــ خصو داشــت باشــد عــالوه بر این ب
تصاد جهانی و  راری ارتبا با ا می تواند با بر
تصادی و عمرانی   ه های ا تر پرو اجرای م
ــ دولتــی ممکــن  ــ بــرای ب  موضوعــی 
نیســ عــالوه بــر تولیــد فنــاوری و دان در 
ای دهد  ین تحری های تــازه را اف ــور ه
ای  ــدام یکجانب از ســوی شــر ــور ا و در 
ــی و مجازا آنها  ربی امکان رســیدگی حقو
ی  ند بلو و آمادگی ب خصو را فراهــ 
رگــی چون ســندیکاها و  الــ نهادهــای ب در 
تصادی و  ر ا نسرســیوم ها و شر های ب
گرانی در این زمین ب شــمار  عمرانی ســرمای 

می آیند 
نــون زمــان آن اســ بــا توجــ بــ رفتارهای  ا
ــار و تبعا  احتمالــی ترامــ و بــا عنایــ بــ آ
ــ ترام  مورد اشــاره  تصادی آرای خ ا
ــور  گیــری  گرفــ سیســت تصمیــ  ــرار 
ن احتمالی  گون وا آمادگــی الزم را برای هــر 
وتــاه مــد و  نــد ایــن امــر چــ در  ســ 
بــا ــ  م آن اســ   چــ در بلندمــد مســتل
اری ر گ شت راه ا   آسی شناسی تحری های گ
  آن محدود و در نهای مســدود شود راه ح 
ــ  رفی هــای ب ــ از  عقالنــی آن اســ 
ــود تجرب دوره ســا   فل ن ــی  خصو
ی  تــا  ب مــا می گوید  نباید ب خصو
را رانــد بلکــ باید بــا تقوی آن بســتر الزم برای 
گونــ تحری هــای احتمالــی بــ  مقابلــ بــا هــر 
تصادی و تجاری را فراه ساخ  خصو ا
ی تقوی شود عالوه بر  گر ب خصو امروز ا
ور دارد و  تری برای  آنک تولید ســرمای بی
بهــره وری را  باالتــر خواهد برد ب عل امکان 
تصادی بین المللی  رایی در ا ــار و هم م
گرفــ  ــرار خواهــد  میــن تحریــ  متــر در 
گیــران ب  ــ دلســوزان و تصمی  امیــد اســ 
نار  ــی در  ــ خصو ــ از تــوان ب ایــن ب

ــور توجــ تصــاد  بــ آن در ا ــار م  ســایر آ
و دارند   ویژه ای مب
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فو العـاده  ـور  بـ  عمومی عـادی  مجمـ 
یـری  جمـ  ـور  ح بـا  و  سـوم  نوبـ  در 
سـندیکای  در  ـو  ع های  شـر مدیـران  از 
تـا  شـد  ار  برگـ ایـران  سـاختمانی  های  شـر
ـای دوره بیسـ و سـوم هیـا مدیـره و  اع
های  ـای بازرسـان ایـن دوره توسـ شـر اع

شـوند  ـا  انت ـو  ع
ـای  آ گیـری  رای  بـا  مراسـ  ایـن  ابتـدای  در 
مهندسـین  رمعدلـی  نا علیرضـا  مهنـدس 
ریـن  نا عنـوان  بـ  گلسـرخی  و  محسـنین 
ـی  من عنـوان  بـ  ـ چی  ابری مهنـدس  و 

شـدند ـا  انت مجمـ 
د  ن م رئیسـ  هیـا  ـکی  ت از  بعـد   
ره  ات مدی ی هی ر  کیا  ر م من
در  مجمـ  ایـن  گـر  ا ر  ا  عن ندیکا  س
دلیـ  بـ  شـده  ـکی  ت آن  سـوم  نوبـ 
بلکـ  اسـ  نبـوده  ـا  اع نکـردن  شـر 
بلـی بـا  مصـاد شـدن مجمـ  در نوبتهـای 
توجـ  ـر  خا بـ  ـ  بـوده  تلـ  م حـواد 
افـکار عمومی بـ آن سـم مصلحـ نبـوده 
ایـن  جملـ  از  نیـ  ار  برگـ را  ابـا  انت
تقـارن  مـا  دوم  نوبـ  مجمـ  بـا  ـ  حـواد 

اسـ  آی ا هاشـمی بوده  رحلـ  داشـ 
بیسـ  دوره  در  زیـادی  ارهـای  ود  افـ وی 
بـ  اسـ  شـده  انجـام  مدیـره  هیـا  دوم  و 
ای  ـار دسـ یکایـک اع سـه خـود و بـا افت
می بوسـ  را  یـ  ع بازرسـان  و  مدیـره  هیـا 
بـ  ورود  و  ار  گـ ارائـ  مـا  نیـ  امـروز  ولـی 
رفـ  بـرای  زیـادی  ارهـای  نیسـ  ئیـا  ج
در  امـا  اسـ  گرفتـ  انجـام  نـ  ـکال  م
بودجـ   اجرایـی  برهـ خـا الیحـ  ایـن 
اه اجمالـی وزار  اولویـ دارد و متاسـفان نـ
باعـ  آئین نامـ  ایـن  بـ  دارایـی  و  تصـاد  ا

تجمیع تنها راه بقای 
بخش خصوصی است

اعضای هیات مدیره  جدید سندیکا انتخا شدند

 اعضای هیات مدیره جدید 

 اعضای هیات مدیره جدید 

 اعضای هیات مدیره جدید 

سا  ا  اعضای هیات مدیره  
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ار نمی شـود برخـی  سـ و  ـای  انبسـا ف
دوم  و  بیسـ  دوره  مدیـره  هیـا  ـای  اع از 
آنهـا  ادامـ  بـرای  ـ  ناتمامی دارنـد  ارهـای 
رده انـد و بـا رای شـما ایـن امـر  اعـالم آمادگـی 
ود مـا بیـ از هـر  مقـدور خواهـد بـود  وی افـ
زمانی ب اتحاد و انسـجام نیاز داری سـندیکا 
ـتیبانی شـما  بـدون  تنهایـی نمی توانـد  بـ 
نـد بـ خصـو اینکـ فـرم  مسـائ را حـ 
بـرای  و  اسـ  ییـر  ت حـا  در  پیمانـکاری 
نیروهـای  ـور  ح ییـر  ت ایـن  بـا  ـی  هماهن

بـود  خواهـد  ـا  راه خوشـفکر  و  جـوان 

عض  د  رم ا ا  یر ع د  ن م
ایـن  ابتـدای  در  نیـ  ندیکا  س عا  ای 
ـکی  نونی ت رد در شـرای  مجمـ عنـوان 
اهمیـ  بسـیار  مـا  اجتمـا  و  مجمـ  ایـن 
از بیـ  ـ  حاضـر  مقطـ  متاسـفان   دارد 
اسـ  شـده  دولتـی  تصـاد  ا ـد  در  
بلـو  و  ی  شـر ـای  ارو سـر  بـر  ـ  مصیبتـی 
اسـ  شـده  هـ  مـا  دامن گیـر  آمـده  شـر 
وی بـا اشـاره بـ عقیـده حکمرانـان مـا دربـاره 
مقـام  نان  سـ ـرد  عنـوان  سوسیالیسـ 
ـان  ـ  ن ـ رهبـری در حمایـ از ا مع
تصـاد  ا دربـاره  ـان  ای تفکـر  ـ  می دهـد 
اه  نـ خصـو  در  ـان  ای چیسـ  دولتـی 
اسـالم  دیـدگاه  و  محـور  عدالـ  تصـادی  ا
ردنـد  ـان  رن خا سـرمای داری  دربـاره 
ـور بایـد عدال محـور  تصـادی در  اه ا نـ
باشـد و ایـن موضـو منافاتی با سیاسـ های 
ـ  ا سیاسـ های  گـر  ا نـدارد  ـ   ا
شـود  اجـرا  شـد  تبییـن  ـ  ونـ  آن  
مـوم و محـور شـدن  طعـا بـ سـرمای داری م
ـور  الن  تصمیمـا  در  سـرمای داری 
ـارهای  ف ـکال و  واهـد شـد م ن منتهـی 
ـا  ارو و  ـر  در  نونـی  تصـادی  ا ون  روزافـ
یعنـی  سـرمای داری  ـام  ن ا  از  ناشـی 
انقـال  رهبـر  اسـ  سرمای سـاالری 
بـود  ـ  مرا بایـد  اینکـ  بـر  یـد  ت بـا  اسـالمی 
تصـادی  ا تفکـرا  بـر  اه سوسیالیسـتی  نـ تـا 
گـر  ا ردند ـان  رن خا نکنـد  پیـدا  لبـ 
چارچوبـی  همـان  در  ـ   ا سیاسـتهای 
مکمـ  طعـا  شـود  اجـرا  شـد  تبییـن  ـ 

بـود خواهـد  محـور  عدالـ  تصـاد  ا
لـی  ـو  ا ود  افـ رمعدلـی  نا مهنـدس 
شـد  ابـال  خـرداد   در   ـ  ـ   ا
تصاد ملی  یـری در ا اب  ایـ ر شـام اف

ایـ  اف بـار مالـی مدیریـ دولـ  از  اسـتن 
ـار  ا ـوی  ت ا  عمومی اشـت سـط 
عمومی بـ  انـداز بهبـود درآمـد خانوارهـا و 
ـ همـ شـما در جریـان آن هسـتید   بـود 
ونـ در مرحلـ اجرا از این ا انحرا  امـا چ
ـت ا  را  ایجاد شـد در زمان دول ه
ی سـازی  بـ انحـرا بردنـد و ب جای خصو

ردنـد  خصولتی سـازی 
بـ  را  فهـان  ا اه  ـ االی ود  وی افـ
تـی  و ردنـد  ار  گـ وا بیمـ  و  اسـتانداری 
عنـوان  مـی زدم  حـر  اه  ـ االی رئیـ  بـا 
ولـی  داشـ  و  مسـ وزار  بـال  ـرد  می 

شـده اند احـ  بی  ه هـا  پرو  امـروزه 
گرفتـ  ـدی شـک  ـ انحرافـی  در  در وا
را  ه هـا  پرو ی شـدن  خصو جـای  بـ  و 

رده انـد احـ  بی 

مقـام  از  بعـد  ود  افـ رمعدلـی  نا مهنـدس 
دربـاره  هـ  جمهـور  ریاسـ  رهبـری  ـ  مع
نهـاد  و  ارگان  یـک  در  ـرو  و  پـو  ـ  تمر
ارتقـای  ملـی  همایـ  در  و  ر   آ در  
ـرد   سـالم اداری و مبـارزه بـا فسـاد عنـوان 
ا  گـر تفنـگ پـو روزنام سـای و تبلی ا
درسـ  فسـاد  حتمـا  شـود  جمـ  جـا  یـک 
ـ  اسـ  ـ دنیـا عقلـ رسـیده  می شـود 
گـر  ا اسـ  ـرده  تفکیـک  را  در هـا  ایـن 
سـای  سـرمای  پـو  تفنـگ  العـا  ا
جمـ  یکجـا  همـ  را  اری  خبرگـ و  روزنامـ 
ر و سـلمان هـ فاسـد می شـوند  نیـ ابـو
سـ بـا فعـاالن  نـ در ن وزیـر نفـ بیـژن زن
نایـ و معـادن  تصـادی در اتـا بازرگانـی  ا
عنصـر  سـ  گفـ  مـاه   دی  در  تهـران 
ه بسـیار مهـ  یفیـ و زمـان در پـرو یمـ 

ـ هیـ یـک از ایـن عوامـ  اسـ در حالـی 
یری نیسـ و او فق  ابـ پی ـدرا  در مـورد 
ـ  لبـکار اسـ در حالـی  ـ از مـا  می گویـد 
پـو را بـ پیمانـکاران دسـ دوم هـ نـداده 
ـارس جنوبـی را بـ خارجی ها  اسـ یـک فـاز 
ینـ  ه دالر  میلیـارد  یـک  ان  میـ بـ  و  دادیـ 
ـ بـ ایرانی هـا  میلیـارد  ردیـ در حالـی 
سـا  ـ  ه ـ  نـون  تا و  دادیـ  پـو  دالر 
نرسـیده  اتمـام  بـ  هنـوز  رد  می گـ ه  پـرو از 
نـ  زن مهنـدس  از  نـدارد  هـ  یفیتـی  و 
و شـده  برابـر   / یمـ   چـرا  پرسـید   بایـد 
ـده اسـ در  مرداد  ه تمام ن نـون پـرو  تـا 
دربـاره  راحـ  بـ  العـا  ا روزنامـ   
ـ بـا  میلیـون دالر  اه بندرعبـاس  ـ االی
خارجـی  های  شـر بـ  نسـب  رف جویـی 
سـاخت شـد بـ نقـ از مدیـر بیمـ لویـدز آن 

: ایرا ها د رم ا ند   م
ند  ی ی ع  کن ر  ا ا  ن   
د  ی س ند او ر ه ه ک ج
ده  ا  یا س س ایرا س 
ومی   ک و  ی اس اس او
س    را  ر 
ما جن و  ده اس   ا  س
ها     ر   س
د و  سا ا  ا  ا ا  ا ا ا   س
ا  اه  ا ا و س ر ی جا 
ی های  ت و اهد ای مدعا 

ا اس  ی ا مر  ای 
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دانسـ  good and faut یفیـ  دارای   را 
ر متوج می شـوی  هارن با مقایسـ این دو ا
ار ایرانی هـا باالتـر و  برابـر ارزان تـر از  یفیـ 

ار دولتی اسـ 
نـ  ایرانی هـا  ود  افـ رمعدلـی  نا مهنـدس 
بلکـ  نیسـتند  عقـ  ی  تکنولـو ـر  ن از  تنهـا 
وسـی توسـ  جلوتـر هـ هسـتند اولیـن سـد 
اسـکل  اولیـن  اسـ  شـده  سـاخت  ایرانیـان 
ـ  ب توسـ  تهـران  شـهر  تونـ  دومیـن  و 
زمـان  در  اسـ  شـده  سـاخت  ـی  خصو
ـی  خصو ـ  ب هـا  سـرپ  در  و  جنـگ 
رسـاند  اتمـام  بـ  را  ادگانهـا  سـاخ  ـ  بـود 
داد  اه  سـ و  ارتـ  فـان  بر جـان  تحویـ  و 
وضعی هـای  ـور  مدعـا  ایـن  شـاهد 
مربـو بـ ایـن فعالیتهـا اسـ مجلـ تجار 
در  مرداد ماه  ب بررسی پرداخت  
یس و  ه های سـازندگی در دسـ  ل پرو ا

ارها در  ـد  ـ  در بـ ایـن نتیجـ رسـیده 
ر روزنام  ب ن دسـ ب دولتی اسـ 
ارها  د  ـ  نی  در ـر در اردیبه م
ر   های دولتی اس در  آ در دسـ شـر
اه حدود  رده سـ تصـاد ایرانی عنوان  ا نیـ 
ـرارداد دارد و یـک سـوم تولیـد ناخالـ   

اسـ  اه  یرسـ تا تحـ 
گف  ی  ـ خصو وی دربـاره توانمنـدی ب
ربـی  آلمـان  بـ  ی  شـر آلمـان  ـ  زمانـی  از 
بـ  امـا  ـید  بـاال  را  تـا حـدی خـود  پیوسـ 
تصـادی  زودی از بیـن رفتـن نـژاد و سـاختار ا
ـان داد و اختـال بهـره وری در دو  خـود را ن
ربـی حـدود  اهـر شـد آلمـان  ـتر  ـ بی ب
مـا  نفـ  پـو  انـدازه  بـ  و  دالر  میلیـارد   
ی  شـر آلمـان  ولـی  دارد  ی  تکنولـو ـادرا 
ـ ایـن  تصـادی خوبـی نـدارد در وا شـرای ا
ـرد بلک  ـ آلمانها را ورشکسـ  جنـگ نبـود 

بیـن  را  مقایسـ  همیـن  بـود  دولتـی  تصـاد  ا
ـره جنوبـی هـ انجـام  ـره شـمالی و  تصـاد  ا
ـره  تصـادی  دهیـد روز بـ روز شـاهد رشـد ا
فـر رفتـن  بـ سـم مـوازی خـ  جنوبـی و 
ـره شـمالی هسـتی البتـ تفکـر دولتـی ربطی 
تصـاد  ا ماهیـ  امـا  نـدارد  ملیـ  و  نـژاد  بـ 
آنهـا  نـژاد  بـردن  بیـن  از  و  ییـر آدمهـا  ت دولتـی 

اسـ 
ص معتقـدم بچ های  ود مـن بـ شـ وی افـ
یمـ   بـ  نمی شـوند  راضـی  اه  سـ ار  فـدا
های  ار را بـ شـر ینـ  / برابـر شـدن  ه
ی  ـ خصو خارجـی بدهنـد در حالـی  ب
ار را ب  ایین تـر  یمتـی ب مرات  می توانـد بـا 

اتمـام برسـاند 
رد سـردار  ـان  رن رمعدلی خا مهندس نا
نیروهـای  ـتر  م سـتاد  رئیـ  فیروزآبـادی 
ایسـنا  بـا  گف وگـو  در  مرداد مـاه  مسـل  
مـردم  یـ  ر مسـل  نیروهـای  ـرد  عنـوان 
را  خـود  امکانـا  بلکـ  نیسـتند  شـر  ها  و 
ننـد تـا هـر جـا پیمانـکاری  بـ دولـ ارائـ می 
ار  آن  نبـود  اجرایـی  اه  دسـت بـ  دسترسـی 
ـان  ای امـا چـرا  زمیـن نمانـد و انجـام شـود 
خـود  مقصـر  شـاید  می زنـد  را  حرفهـا  ایـن 
ـ  ب تـوان  نتوانسـت ای  ـ  هسـتی  مـا 
بـا  را  ه هـا  پرو و  نیـ  تجمیـ  را  ـی  خصو
ـ  اری  نیـ  تمـام  یمـ  هفتـ  یـک 
البتـ  و  یمـی دارد  ع همـ  بـ  احتیـا 
همـراه  خداونـد  دسـ  م الجماع یـدا 
ـ  ب بقـای  راه  تنهـا  تجمیـ  اسـ  مـردم 
دعـو  محـ  بـ  بایـد  مـا  اسـ  ـی  خصو
وییـ و  ـک خـود لبیـک ب شـدن بـ نـدای ت

: ر کیا  ر م ند من م
ا و  ما  ا ر  ا  ا ه  م
ندیکا   س ی  ا ا  ی ا  ا
ا  ی دو  د  ا ای   ن
ند    ا   ا  ا م
ر  ی ا  ی   کا ا ر  اینک 
ر  ی ا ای  اهن  رای ه اس و 
کر  ا و  ای ج یروه ض 

د   اه ا  اه
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بیاییـ 
ـرار  ـ امنیـ مـا را بر از آنهایـی  گفـ  ایـان  وی در 
ـ از انحـرا جلوگیـری  رده انـد از روحانیـ محتـرم 
تصـادی ا   ـو ا ـ ا اران  ـ انون ردنـد و از 
اری امیـدوارم بـا همراهـی  اسـ ردنـد س را تدویـن 
را  او  ـدم  شـده اید  جمـ  اینجـا  ـ  مدیرانـی  شـما 
یـ برداریـ ایرانـی جایی ندارد  ار ع بـرای انجـام آن 
ـ در درون آن هر  بـ جـ ایـران اینجـا خان شماسـ 
ـ دور ه جم شـوی و  نـو توانمنـدی وجـود دارد 
واهیـ مـا را از دولتـی شـدن نجا دهد  از خداونـد ب

تصـر  م معرفـی  از  بعـد  و  مراسـ  ایـن  ادامـ  در 
سـوم  و  بیسـ  مدیـره  هیـا  ابـا  انت اندیداهـای 
وزار  نماینـده  محمـودی  خانـ  ـور  ح بـا  سـندیکا 
گیـری  ـای عرفانـی نماینـده اتـا بازرگانـی رای  ار و آ
ورتجلسـ  ای  شـد  از شـمار آرا و تائید و ام
ابـا بیسـ و سـوم هیـا مدیـره اعـالم  انت نتیجـ 

سـ شـده ب شـر زیر اسـ شـد  ب ترتی آرای 

 اعضای ا هیات مدیره:
شر پورنام   بهمن دادمان 

شر ایران بورگ   منوچهر ملکیانی فرد 
شر هریسون    جواد خوانساری 

شر عطاردیان   محمد عطاردیان 
شر فالر   سیامک مسعودی 

شر ناودی راه   محمود مصطفی زاده 
شر استراتوس  گالبتونچی  ج  ایر  

شر اویو  رده ده  ساالر علیاری 
شر بام راه  بیژن سعید آبادی 

شر فرآیندنو  علیرضا مقدس زاده 
یهان ابنی   شر   عباس وفائی 

 اعضای علی البدل هیات مدیره:
شر رامکل   عبدالمجید سجادی نائینی 

ر  شر شن علی ورزنده   
رستان  شر عمران آ  توحید زورچنگ 

شر شعل سوز  مجید شیخ بهایی 
ارس یک  شر  شعبان یوسفیان 

 اعضای اصلی بازرسان:
شر چالدران  محمدعلی پورشیرازی 

ایدارسازان آریا  شر  پرهام موحد 
شر اتوماسکو   مجتبی ضرابی 
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سـا  متولـد  الحـی  تاهبـاز  علـی  مهنـدس 
ارشناسـی  فار التحصیـ  و  تهـران   
ـکده فنی  ارشـد رشـت راه و سـاختمان از دان
اه تهران اسـ وی مدیرعام شـر  ـ دان
اخیـر  دوره  دو  ـی  ـ  اسـ  سـتون  تیـران 
ـو هیـا مدیـره و هیا بازرسـان سـندیکا  ع
دیدگاههـای  از  گاهـی  آ بـرای  اسـ  بـوده 
سـتی  ماحص  و ن گفت ـان با وی  ب  ای

ـر می شـود ان منت ی ـال شـما ع آن بـرای ا

دید  د  ا س عر  وا   
ا  ا س ای  ا   ر ای  ر  ک ع

م  و  ر  ی  ا  م  ا  
اس ه  ا   ج  م  ا 

مـن در خانـواده ای پرجمعیـ بـ دنیـا آمـدم 
را  ابتدایـی و متوسـط  ر شـدم دوران  بـ و 
اه شـدم  ـ ـردم و وارد دان ری  در تهـران سـ
نیـ  مـن  برادرهـای  از  تـن  دو  اینکـ  جالـ 
مـان بـا دوران تحصیلـی  سـال مـن  وارد  هم
ایـن رشـت شـدند  تهـران در  فنـی  ـکده  دان
راه  فو لیسـان  مقطـ  در  سـا   در 
ایـان  شـدم  فار التحصیـ  سـاختمان  و 
مـان با اجرای  اهی مـن هم ـ تحصیـال دان
و  بـود  فهـان  ا و آهـن  ارخانـ  عملیـا 

ری  مـن دوره خدمـ سـربازی را همانجـا سـ
ـردم  ـا  انت را  شـ  شـیف  البتـ  ـردم 
عنـوان  بـ  نیـ  آوج  شـر  در  مـان  هم تـا 
بـ  ـ  فهـان  ا آبرسـانی  ه  پـرو و  مسـ
بـود  اجـرا  حـا  در  بتنـی  انا هـای  ـور 
تـا  سـا    ـی  شـوم  ار  بـ  و  ـ م
 بـ مـد یـک سـا در اداره مهندسـی 
ور  سـم رسـیدگی ب  نیـروی هوایـی در 
ردم در سـا  یف  طعـی انجـام و وضعیـ 
 بـ مـد یک سـا بـ عنوان سـهامدار 
بـ  سـا   در  ـ  تهران سـتون  شـر 
از  شـدم  ار  بـ  و  ـ م بـود  رسـیده  بـ 

کارفرمایان
 رتبه بندی شوند 

رد ا  بادگرا عن ا  گ با  ا در گ  اه  مهند ع  
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بـ عنـوان  بـ مـد شـ سـا  سـا  
رئی هیـا مدیـره و از سـا  بـ عنوان 

بـودم  فعالیـ  و  ـ م مدیرعامـ 
محـدود  ولی  مسـ بـا  تهران سـتون  شـر 
سـ  ییر شـرای رتب بندی برای  بـود و بـا ت
سـهامی خا  شـر  بـود  الزم  جدیـد  رتبـ 
جدیـد  شـر  تاسـی  بـ  بنابرایـن  باشـد 
ردی و آن  دام  تیران سـتون در سـا  ا
بـ  بـ رسـاندی  علـ  بـ  را در زاهـدان 
گـر  ا ـ  بـود  ایـن  شهرسـتان  در  شـر  ایـن 
بـ شـود می تواند  ی در اسـتان محـروم  شـر
رفیـ  در  اسـتان مجـاور فعالیـ نمـوده و 
ارهای  ند  د اضاف  اری خـود را تـا  در
دارایـی  و  بیمـ  ـر  ن از  شهرسـتان  در  اداری 
ـا  انت البتـ  می رونـد  پیـ  بـ  راح تـر 
سیسـتان و بلوچسـتان از بین سـایر اسـتان ها 
ـ در ایـن منطقـ در  هـ بـ ایـن دلیـ بـود 
ه هـا بـا  ار انجـام داد و پرو  فصـ می تـوان 

می شـوند بـرآورد  باالیـی  منطقـ ای  ضریـ 
بـ  ه هـای مطـر ایـن شـر می تـوان  از پرو
ارتـ  مهندسـی  اداره  سـاختمانی  ارهـای 
شـام  ـادگان بیرجنـد  ـهد  ر  م ـ در ل
مهمـا  انبـار  خدماتـی  سـاختمان های 
ر  ـت ه رمـان  در  هتـ  اه سـاخ  درمانـ
وزار  سـیاحان  جلـ  بـ  مربـو  اشـان  و 
ـردی و هتـ شـهربانی در  العـا و جهان ا
ـی تلفـن در  اب  ـهد عملیـا سـیوی  م
ادگانهای امیدی چابهار و زاهدان مربو ب 
ـ تحقیقـا  نیـروی هوایـی ارتـ سـاخ مر
ـاورزی زابـ عملیـا تکمیلـی  واحـد 
لیـ  ارتمانهـای زاهـدان و محو سـازی بـا  آ
مربـو  هوایـی  منابـ  و  زیربنایـی  تاسیسـا 
ه  بـ وزار مسـکن و شهرسـازی سـاب پـرو
مـرز ایـران  گمـر در میـ  مجتمـ مـرزی 
سـتان و محو سـازی آن در حـدود   ا و 
ه خان هـای مسـکونی و خدماتـی  ـار پـرو هک
ـ آن در حـدود   گمـر میرجـاده و محو
اه هوانیروز  ای ار مجتم مینی فسـک یـا  هک
آشـیان  و  ـ  محو ـار  هک بـا   زاهـدان 
تـر بـا سـاختمانهای  و لـی  ـد ا تـر و  و هلی 
و  زیربنایـی  تاسیسـا  و  خدماتـی  و  اداری 
ـی  خصو ـ  ب بـا  فعالیـ  انجـام  باالخـره 
ولـی  ا موافقـ  دریافـ  و  اری  در سـرمای گ
نای  گرانی از وزار  ارخان سـنگ  جه 
معـادن  از  بهره بـرداری  مجـوز  و  معـادن  و 
ـی و اجرای  مربو با دریاف زمین و دیوار

عملیا سـاختمانی آن  متاسـفان ب عل 
ـرد  ـ شـد اشـاره  نـدادن ارز دولتـی متو

یر  د  ی ندیکا  ی   س ا ا 
ه  ا ی  ا  د  ی ا ا  ا اه  
د  اه ی  ک ا  ن  ای  ی ا

د 
در دوره بیسـ و یکـ هیـا مدیـره ب عنوان 
ـو هیـا مدیـره سـندیکا و در دوره بیسـ  ع
و هیا بازرسـان سـندیکا  و دوم ب عنوان ع
ـ در  ـور داشـت هیـا بازرسـان  ـار ح افت
ـور دارند تطبی  ویـ ه ح میسـیون ع
وی سندیکا  ها با اساسـنام ع شـرای شـر
تصویـ  و  ینـ  ه نتـر  و  نـد  می  بررسـی  را 
ای  ترازنام مالی سـالیان و سـود و زیان از و

بازرسـان اس

ی    کا ا ا  ر   
د  ای را  ر ا د ای  ی ر رای  اس و 

ند ا ا  وی های   
انجـام  بـرای  ـ  اسـ  لی  شـ پیمانـکاری 
بهتـری  راههـای  وگرنـ  اسـ  الزم  ـ  عال آن 
ـ  همانطـور  دارد  وجـود  درآمدزایـی  بـرای 
برخـی هـ دوره ای هـای مـا در سـاخ و سـاز 
و  ـواه  دل جـای  در  و  شـدند  وارد  تجـار  یـا 
در  امـا  شـدند  ار  و  ـ م مناسـ  سـود  بـا 
می گوینـد  همـکاران  چنانچـ  پیمانـکاری 
و  یـد  می ری شـن زار  در  را  خـود  پـو  شـما 
جمـ  خـرد  خـرد  و  ره بیـن  بـا  را  آن  مـاه  سـر 
رده ایـد در  ینـ  ـ آنچـ را ه نیـد در وا می 

ارفرمـا می دهید تا  ـور وضعیـ بـ  الـ 
ـردن ایـن رونـد نیـاز  ـی  بـ شـما بازگردانـد و 

دارد بردبـاری  و  بـر  بـ 
ار در ایـن حرفـ سـ اسـ چـون  شـرای 
آبـاد  ـ هنـوز  ار عمومـا جایـی اسـ  مـکان 

نیسـ و نیـاز بـ آبادانـی دارد 

ا  رم ا م  ا  س  ه  ا ا  م ع
ه  رو ی  ک او    م و  کا  ا
ر  م    د   ا  
او  ای م   اه م ا جای

س  ا
حرفـ ای  مسـائ  بـا  برخـورد  در  بایـد  ـاور  م
ـر  ن از  مطلبـی  چنانچـ  و  نـد  عمـ  ـوی 
از  را  آن  اجـرای  اسـ  حیـ  ارشناسـی 
مقابـ  لـ  ت ـور  در  و  واهـد  ب ارفرمـا 
الزم  شـاید  ار  ایـن  بـرای  بایسـتد  ارفرمـا 
ارتبـا  ـ  شـود  یمی تعریـ  مکانی باشـد 
ـاور  م تـا  شـود  طـ  ـاور  م و  ارفرمـا  مالـی 
بایـد  ـاور  م ـود  ن ارفرمـا  ربان گـوی  بل 
ارفرمـا یعنـی هـر چـ  نـ  ار باشـد  ـاور  م
نفـ  بـ  نـ  یـرد  ب ـور  اسـ  ار  نفـ  بـ 
ی  ـال فنی د ارفرما ا ارفرمـا چـ بسـا  
راهنمایـی  بـا  فقـ  و  نـدارد  ـی  خا ـر  ن یـا 
ـی را  ـادر اسـ تصمیـ مقت ـاور  درسـ م

یـرد  ب
ـد  تـا  فـر  از  ارفرمـا  بایـد  یـا  مجمـو  در 
فنـی  دخالـ  و  ارد  بسـ ـاور  م بـ  را  ل  مسـ
توجـ  بـا  دارد  را  ار  ایـن  صـد  گـر  ا یـا  نکنـد 
ارهـای عمرانـی ماننـد  تنـو موجـود در  بـ 

شـود  رتب بنـدی  پیمانـکاران 

م     ا  عن ا  
د  ی ا ی  ا ی  کا ا و   
و  عر  ا   ا م ا  ر  
و  ا  م ای  د  ی ا را  ع و  اجرای 
و  ر های   ا  می ی ها   ا

د  ا اوت های    
موان بسـیار زیاد اسـ در این مورد می توان 
رد تامین  ی اشـاره  مبود نقدین ـک  ب م
ین  مالـی توسـ بانکهـا نیـ بـا بهره هـای سـن
را  مسـیر  ایـن  پیمـودن  ـ  می گیـرد  انجـام 
ـا  صو م و  ها  شـر نـد  می  یرممکـن 
ـ  وچـک بـا عـدم دریافـ بـ مو های  شـر
از  را  خـود  تـوان  رفتـ  رفتـ  خـود  مطالبـا 
توجـ  بـا  ـر  رگ ب های  شـر می دهنـد  دسـ 

رای  ی  اس   کا ا
ر  ا  ع  اس و ا
ای  مد رای  ری  ای  اه
ر ه  ا   ا ه وج 
ا یا  ا و س ای ما  س ه ای ه و
اه  د و  جای  د ت وا  ا
ا  م  مناس  س  ا  و 
نا  ی  کا ا د اما   د
ا    یند  ا م  کا ه
اه  م ر  س و  د  ی ی م  ا  ا   
ر ج  ر  ه  و  ا  ا   

د نی م 
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ادرند خـود را با  بـ تـوان مالـی خـود تـا حـدی 
دهنـد  وفـ  شـرای 

در  عمرانـی  بودج هـای  سـه  ـر  دی ـک  م
بودجـ  صیـ  ت عـدم  حتـی  و  بودجـ  
تعییـن  عـدم  بعـدی  ـک  م اسـ  تصویبـی 
شـدن  سـرگردان  و  ه هـا  پرو ـ  مو بـ  تکلیـ 
بـا  ارفرمـا  تهـا  و گاهـی  اسـ  پیمانـکاران 
بـ  را  ار  تکلیـ  تعییـن  نـدارد  پـو  ـ  ایـن 
نـد و پیمانـکار  ماشـین و  ـو می  آینـده مو
ار فعلی ب خدم  نیـروی انسـانی خـود را در 
در  بـرود  ـری  دی ار  سـرا  نمی توانـد  گرفتـ 
ار را تعلیـ یـا تعطیـ  ارفرمـا  گـر  ـ ا حالـی 
نـد تکلیـ پیمانـکار روشـن می شـود البتـ 
ارفرمـا  مطلـو  شـرای  در  تهـا  و گاهـی 
ند  ـ تاخیر را مجـاز اعالم می  نـد  عنـوان می 
خسـار  جبـران  ریـ  ایـن  از  پیمانـکار  تـا 
ند  آیا خسـار  نمایـد امـا بـ ایـن فکـر نمی 
یـا تـک تـک  بـ پیمانـکار اسـ  فقـ مربـو 
ـور از ایـن تاخیـر خسـران می بیننـد  مـردم 
شـورای  مصـو  ـ  همانطـور  مـن  ـر  ن بـ 
وضـ  ـ  زمانـی  تـا  ارفرمـا  اسـ  تصـاد  ا
و  اجرایـی  و  مصـو  ـ های  نق و  بودجـ 
مکانیـک  ـا  آزمای و  ه  پـرو بالمنـاز  زمیـن 
عقـد  بـ  ـدام  ا نبایـد  ـده  ن روشـن  خـا 
ین های  یـر اینصور ه ـرارداد نمایـد  در 

بـود خواهـد  مترتـ  ه  پـرو بـر  ینی  سـن
شـرای عمومی پیمان یکطرف نوشـت شـده و 
بایـد  می توانـد و پیمانـکار  ارفرمـا  در آن 
هسـتند  تجربـ  ـ  ارفرماهـا  برخـی  اسـ 
وانیـن  ننـد  می  دشـوار  همـ  بـرای  را  ار  و 
وده  افـ ارز  انـون  ـا  خصو و  مالیاتـی 
از  وضعیـ  ـور  دریافـ  از  بـ  ـ  هـ 
ـک آفرین  م می شـود  درخواسـ  پیمانـکار 
ـی شـع  شـده اسـ در مـورد بیمـ هـ بع
بـ دلیـ عـدم پرداخـ مطالبـا از دریافـ 
ـ  ننـد  و تائیـد لیسـ بیمـ خـودداری می 
نـد  ار تسـوی حسـا را دشـوار می  ایـان  در 
از  ـدی  در دریافـ  بـا  بایـد  ـ  حالـی  در 
مـورد  در  بیمـ  عنـوان  بـ  ور وضعیـ 
در  تـا  شـود  ـادر  احسـا  مفا پیمانـکاران 
ـکلی  م طعـی  وضعی هـای  ـور  مـورد 

ـود  ن ایجـاد 
لـی  ا مسـائ  از  نیـ  رتب بنـدی  ل  مسـ
تـی پرداخ ها ب مو  پیمانـکاران اسـ و
بـ  آمـده  اییـن  ارهـا  سـرع  ـود  ن انجـام 
یـر  تا رتب بنـدی  در  ار  رگـ ا شـاخصی  عنـوان 

بـ شـرای  بـا توجـ  ـ  منفـی دارد در حالـی 
ـود موجـود بایـد  تصـادی سـالهای اخیـر و ر ا
ییـر پیـدا  ـر در رتب بنـدی ت برخـی عوامـ مو
دیمـی   سیسـت  بـا  مـا  شـر  رتبـ  نـد 
ـ معـاد رتبـ  سیسـت جدیـد  بـود  ابنیـ 
ییـر  ت بـا  و  اخیـر  سـالهای  ـی  امـا  اسـ 
شـرای رتب بنـدی دنبـا رتب جدیـد نرفتی 

مر   ت  ک م ا  س  دا   
ا  د  ا م  و   
ی  ا ی ر  ی  م ا   ا  ر و 

د ا س ر
رفـ  ـ  مو بـ  پرداخـ  و  اعتبـارا  تامیـن 
از  منابـ  تامیـن  و  بانکـی  ـام  ن ـکال  م
صـا  بانکهـا ایجـاد شـرای مسـاوی در منا
و  شـب دولتی  و  ـی  خصو های  شـر بیـن 
ـام مالیاتـی و بیمـ می توانـد تا  شـفافی در ن
ـا باشد پرداخ پی پرداخ  حدی راه
سـ بـا توجـ  نـ در سـ  ـور یکجـا  بـ 
ـ بـ  ارخانجـا  بـ خریـد مصالـ  از بـازار و 
ـور پی خریـد انجـام می شـود و دریافـ 
ها  ـ مطالبـا نیـ می توانـد تـوان شـر بـ مو
ه هـای  پرو شـدن  فعـا  بـ  و  بازگردانـد  را 
البتـ  بیانجامـد  حـوزه  ایـن  رونـ  و  عمرانـی 
نند تـوان پرداخ هم  ارفرماهـا عنـوان می 
ـور  یکجـا ندارنـد در  پی پرداخـ را بـ 
ـور تامیـن  م هسـتند در  ـ آنهـا ملـ حالـی 
ننـد  لنـگ آن را ب ه  ـدی پـو پـرو ددر
یـد  تا آن  روی  هـ  وانیـن  در  ـ  ـ ای  نک
تامیـن  امـکان  ارفرمایـی  گـر  ا اسـ  شـده 
لیـد  ه ای را نداشـت باشـد و آن را  مالـی پـرو
نـد  مرتکـ جـرم شـده اسـ در دهـ   ب
بـ  ماشـین  حوالـ  پرداخـ  بـا  ارفرمایـان 
ـ مطالبـا بـ  نـر دولتـی و پرداخـ بـ مو
را  ه هـا  پرو تـا  می رسـاندند  یـاری  پیمانـکاران 
در زمـان پی بینـی شـده بـ اتمـام برسـانند 

ا مر  کا ا ا   ری م ا ا  ی
ا  ی اس  ر  ا  ت  ک م  
را  ای ا  ا ا  ا  رو  ام  ع

سیاس ا  م و  ا  ج ا  ا
ـی  ه هـای عمرانـی  ـکال مربـو بـ پرو م
ایـن سـالها بـ دلیـ تجربـ  ضعـ نیروی 
انسـانی یـا ضعـ پیمانـکاران نبـود بلک بی 
ناشـی  ـی  نقدین و  مبـود سـرمای  از  از همـ 
ـود و تحریـ  می شـد عوامـ بیرونـی ماننـد ر

ج از تـوان  ـر داشـت اند امـا تـا حـدی خـار هـ ا
می توانـد  دولـ  گرچـ  ا بوده انـد  دولـ 
اجـرای  و  عمومی پیمـان  شـرای  اجـرای  در 
و  مطالبـا  ـ  مو بـ  پرداخـ  آن  ولـی  ا
وده و  ایجـاد شـفافی در مالیـا بـر ارز افـ

نـد  مهمی ایفـا  نقـ   

ا  اس ای  ا ه ا  ی   ا ا   ی
د   اعده من ا  ا  ای  ین ه ه و 
ا  ی ید  ه اج  م را  ع ای  ی ه ا
ر های   ا م  ا  ای 
ا  ا    ی ا و  ی  ا

د ه ا ر مضی  ا 
یرد  ـور ب ابـ باید در شـرای مسـاوی  ر
دولتـی  شـب  شـر های  وجـود  متاسـفان 
ابتـدای  از  می زنـد  دامـن  ناسـال  ابـ  ر بـ 
ـهود  م آن  اجـرای  در  نابرابـری  صـ  منا
باالیـی  ینـ  ه بـا  ـی  خصو ـ  ب اسـ 
ـ  حالـی  در  نـد  می  تهیـ  ضمان نامـ 
معرفی نامـ  یـک  بـا  دولتـی  شـب  پیمانـکاران 
صـ  منا وارد  شـده  نوشـت  سـربر  در  ـ 
اعالمی آنهـا  یمـ  امـر  اهـر  در  می شـوند 
ـو  در  آنهـا  اینکـ  از  افـ  اسـ  اییـن 
اسـتفاده  دولتـی  امکانـا  از  ه  پـرو اجـرای 
رفـی  بی  ـر  نا ار  ایـان  در  گـر  ا ننـد  می 
ار مـورد  ـ در جریـان  تمـام امکانـا دولتـی 
گرفتـ را محاسـب نماید متوج  ـرار  اسـتفاده 
یمـ اولیـ و  ه باالتـر از  یمـ پـرو می شـود 

اسـ   نرمـا  حـد  از  ایین تـر  آن  یفیـ 
های  اسـ شـر ـک الزم  ایـن م رفـ  بـرای 
ـ  ب ماننـد  هـ  نهادهـا  و  شـب دولتی 
و تجدیـد  الحیـ شـوند  تعییـن  ـی  خصو
صـ  منا برنـده  تعییـن  ـنام  ب در  ـری  ن
ـی  بع یـرد  ب ـور  یفـی  مـی و  ـر  ن از 
از  اینکـ  بـرای  مسـاوی  شـرای  در  ارفرماهـا 
ـان  ار رهـا شـوند و خـود را در م ولی  مسـ
ص ب شب  رار ندهند آن را با تر منا اتهام 
ننـد و نمی دانند  این  ار می  گـ دولتی هـا وا
اسـ  ملـی  منافـ  زیـان  بـ  ولی  مسـ رفـ 
گر   ـال ا ـی دارد م صـ شـرای خا تـر منا
ـد  ار انجـام شـده باشـد بـرای  در ـد  در
اسـتفاده  رو  ایـن  از  می تـوان  مانـده  ـی  با
ار  ـ در ایـن مـورد هـ سـعی می شـود  ـرد 
ار  گـ وا ه  پـرو همـان  در  شـا  پیمانـکار  بـ 
ا و نیـروی انسـانی ا  ـ هنـوز تجهیـ شـود 
ار را  ه مسـتقر اسـ و می توانـد  در محـ پـرو
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ـور  ه بـ  ایـان برسـاند و یـا پـرو ارزان تـر بـ 
خـا بـوده و فقـ یـک شـر تـوان اجرائـی 
ـری هـ وجـود  ـر دی ابـ  آن را دارد مـوارد 

ج اسـ ا خـار لـ ایـن سـ ـ از حو دارد 

ا  ا   ی ا  ات  ا ا ج   ا 
ر  ا م رمای ا ده  م ا  وج  م
یر  م ی  ه ا  کا ا و  ند  ه

د  ه ا ر ا  ا ا  س 
ـتر از  ـ بی سـانی هسـتند  و  پیمانـکاران جـ
گـواه  رده انـد  بـ تعهـدا خـود عمـ  بقیـ 
تصاد  هـارا مدیرعامـ بانـک ا ایـن مدعـا ا
رده از ضمان نام های  نوین اس  اعالم 
ـادر شـده بـرای پیمانـکاران فقـ یـک مـورد 
اسـ  داشـت  وجـود  ضمان نامـ  ضبـ 
تعهـد  عـدم  ـور  در  اینکـ  بـ  توجـ  بـا 
ـر  هارن ا ایـن  می شـود  ضبـ  ضمان نامـ 

از تعهـد پیمانـکاران دارد ـان  ن
ـ  رفـی پیمانـکاران بـا توجـ بـ عواملـی  از 
حیـا شـر آنهـا و بقـای نیـروی انسـانی را 
و  ننـد  می  ـا  انت را  مسـیر  نـد  می  تامیـن 
ـی پیمانـکاران با توج  تها بع گاهـی و البتـ 
ـا مسـیر بـ بیراهـ  بـ دشـواری راه در انت
ار ب شـک دسـ دوم  گرفتـن  هـ می رونـد 
مـوارد  ایـن  از  یکـی  شـب دولتی  های  شـر از 
گرچـ از سـرناچاری اتفـا می افتـد  ـ ا اسـ 
بـرای  را  راه  و  می زنـد  دامـن  بحـران  بـ  امـا 
ـ  ایـی  های شـب دولتـی در ف ـور شـر ح
بـاز  باشـد  ـی  خصو ـ  ب اختیـار  در  بایـد 
اری  ی شـب دولتـی  تـی شـر ارد و می گـ
پیمانـکار  بـ  ایین تـر  یمتـی  بـا  گرفتـ  ـ  را 
می تـوان  نـد  می  ار  گـ وا ـی  خصو ـ  ب
یمـ  از  گران تـر  را  ار  یـا  ـ  گرفـ  نتیجـ 
ار  یفیـ  اییـن آمـدن  گرفتـ یـا بـا  عـی  وا
دو  هـر  در  ـ  ـرد  پرخواهـد  را  لـ  فا ایـن 
دمـ  ملـی  منافـ  و  بی المـا  آن  شـک 
ار  گرفتـن  ـور مـن نفـی  البتـ من می بیننـد 
ی  دسـ دوم نیسـ چ بسا پیمانکارها بع
ـ خـود نمی توانـد اجـرا  صصـی را  ارهـای ت
رشـت  آن  در  صـ  مت های  شـر بـ  نـد 
ـ در ایـن مورد اشـکالی دیده  نـد  ار می  گـ وا

نمی شـود
خـرده  پیمانـکاران  از  نمی تـوان  رفـی  از 
دری بدهکار  ـی از پیمانکاران بـ  گرفـ بع

ایـن  از  اری  پرداخـ  پیـ  بـا  ـ  هسـتند 
ننـد  ـکال خـود می  دسـ سـعی در رفـ م
از این سـتون ب آن سـتون  ـ معتقدنـد  چـرا 
ج اسـ پیمانـکار ماشـین آال و پرسـن  فـر
فیـ  دارد و بـرای حفـ آنهـا مجبـور اسـ ت
ایین تـر  یم هـای  ص هـا بـا  دهـد یـا در منا

نـد  از عـر شـر 

رای   ه ای  ا ا و  د  س ر م   
ض  دا و  ت    ک م
ا  دی  ج ا  ا ا  و  ای   ر
ا   ر  ی   اج  و م ر 
ری  د رای     

د  دی ا د  ای
مالـی  منابـ  دنبـا  بایـد  ـی  خصو ـ  ب
نـد  ی خـود را از دولـ جـدا  ـردد و وابسـت ب
هلدینگ هایـی  می تـوان  ـور  من ایـن  بـرای 
رده های  ـی مـردم و سـ ـکی داد و نقدین ت
هلدینگ هـا  ایـن  سـم  بـ  را  آنهـا  موجـود 
تولیـد  بـ  ـ  هلدینگ هایـی  ـرد  هدایـ 
در  لـی   دال و  دارنـد  گرایـ  ارآفرینـی  و 
سیسـت آنهـا راهـی نـدارد یکی از دالی رشـد 
و  آنهـا  مالـی  تامیـن  دولتـی  شـب  های  شـر
تامیـن  بـ واسـط  ها  ایـن شـر مانـور  ـدر 
ارهـا از دولـ  بـا انجـام  ـ در  مالـی اسـ 
امکاناتـی  پـو  جـای  بـ  و  نمی خواهـد  پـو 
ننـد  ـ سـیار و زمیـن مطالبـ می  ماننـد ترا
ـک مالـی مواجـ اسـ  ـ بـا م دولـ هـ 
گـر  ا مـی رود  شـر ها  ایـن  اسـتقبا  بـ 

مالـی  لحـا  از  ـی  خصو ـ  ب هلدینـگ 
ـی هـ تا  ـ خصو نـد ب ها را تامیـن  شـر
ایـن  ـ در  نـد  را پیـدا می  تـوان  ایـن  حـدی 
عـی خـود  اه وا ابـ نابرابـر و ناعادالنـ جایـ ر

بیابـد  را 

ه ای ا  ا ا   ا  د  ی ن ای م
ر  ای  ا  را م  ا ا  م 
ا   ی اه  ا ا  اس ا  اه ا  یر ع
ا ای   م ی  ر ر  من ک  م 
یر  م ی   ا  د  ر ا  م  ا 
ه  ری   ن و و  س  دم  
ی  وی م ا   ر د  ع 
رای   و  ا  ای و  ا  جنا رای 
ا  ای ای ی ا ا  م  ا م

د  هی ی 
الحـی متولـد  اسـ وی  علیرضـا تاهبـاز 
نعتـی شـری  اسـ  اه  ـ ورودی  دان
رشـت  در  ارشناسـی  مقطـ  ایـان  از  ـ  ـ 
نسـیلوانیای امریکا اه Upenn در  ـ  بر ب دان

گرای   رف  و در آنجا در رشت مهندسی بر با 
ـ ای  نتـر ادامـ تحصیـ داد بـ لحـا عال  
رانـدن دوره  گ مان با  تصاد داشـ هم ـ بـ ا
در  نیـ  را  تصـاد  ا لیسـان  فـو  دوره  ـرا  د
ـ از آن بـ دعـو  رانـد  گ اه  ـ همـان دان
لـو وارد  تصـاد پروفسـور عج او اسـتاد پـرآوازه ا
ـان در  اه MIT شـد و مـد  سـا بـا ای ـ دان
نون  ار شـد و تا و  ـ تصاد شـبک م رشـت ا
تصاد  ان در مورد ا تر با ای چندین مقال م
را  شـبک  تصـاد  ا اسـ  ـرده  ـر  منت شـبک 
ـ پیونـد میـان  ـ می تـوان حا ـور خال بـ 
تصـاد دانسـ  بـر و ا رشـت های مهندسـی 
بعـد از آن در سـا  بـ عنـوان اسـتادیار وارد 
نـون  لمبیـا در نیویـور شـد و هـ ا اه  ـ دان
و تدریـ و تحقیـ  ـ ـیار م بـ عنـوان دان
جوایـ  دریافـ  بـر  عـالوه  ـان  ای می باشـد 
تلـ  م سـمینارهای  در  شـر  و  گـون  گونا
لقـ  ـا  موفـ شـد  ارو و  امریـکا  ایال هـای  در 
لمبیـا را بـ خـود  اه  ـ اران دان ـ یکـی از بنیان
ـ در مراسـ رسـمی با این نام  اختصـا دهـد 
ـان یـاد می شـود اخیـرا نیـ در سـمیناری  از ای
ار شـده بـود  والن در ایـران برگـ ـر مسـ ـ از 

شـر نمـود

ا منا  اید     
ا وا   و  ر   ما 

ای  رای  د  ن دا  ج و  ا   
دین های  ه ا  م  من 
ر  م دین  و  ا  کی 
ا   ا  ج  م ه های  ر س و 
هدای  ا  دین ه ه ای  س 
ید و  دین های    ر ه
د و     ا رای  رین  ا

دا اه  ا  سی 
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احـ  اه و  ـ ـر محسـن رنانـی اسـتاد دان د
همایـ  پیامی بـ  در  تصـادی  ا حـوزه  ـر  ن
لبانـ در سـازمان های مـردم نهـاد  ار داو
ار شـد  ایانـی بهمـن مـاه برگـ ـ در روزهـای 
اه سـمن ها  ـ انـداز جای بـ بررسـی افـ و چ
 NGO هـا پرداختـ اسـ  وی بـا بـا بیـان 
اسـ  سـمن ها  حکومـ  پیامـ  اینکـ 
وتـاه می تـوان توسـع  نوشـ در یـک تعبیـر 
تـدار  فراینـد انتقـا ا ـرد  را این گونـ تعریـ 
نیـ  تـدار  ا و  مدنـی  جامعـ  بـ  حکومـ  از 
ـدر بـدون  ـدر اعمـا  عبـار اسـ از 
آورد  رای  ترامـ  تـی  و ـون  خ اعمـا 
راسـی  دمو هـای  رد ار ژ ـران  ن مـا  همـ 
علـ  در  عمومـی  ـا  انت ریـ  ن شـدی 
روی  ـ  اسـ  سـا  نجـاه  حـدود  تصـاد  ا
اسـ  شـده  ـ  متمر راسـی  دمو ردهـای  ار ژ
را  آن  ارآمدیهـای  نا و  خطاهـا  از  بسـیاری  و 
تـی  و لـ  بالفا امـا  اسـ  سـاخت  نمایـان 
اجرایـی  فرمـان  آمریـکا  فـدرا  دادگاه  اضـی 
بـر منـ ورود شـهروندان هفـ  ترامـ مبنـی 
خـود  ـرد مـا بـا مفهـوم  ـو  ـور بـ آمریـکا را ل
ـتر  بی راتیـک  دمو ام هـای  ن ال گـری  ا
ی  راسـی چی ـ دمو آشـنا شـدی و دریافتیـ 
ـور  ابا در یک  ار انت بی از وجود سـازو

ـا در  ابـا فقـ یـک شـیوه انت اسـ انت
اسـ  راسـی  دمو

نیـ  آمریـکا  فـدرا  اضـی دادگاه  گـر  ا امـا حتـی 
در  مدنـی  جامعـ  ـرد  نمی  ـو  ل را  ترامـ  رای 
ـی از  ـ بتوانـد ب ـوی بـود  آمریـکا آن انـدازه 
پیامدهـای منفی ایـن فرمان دربـاره مهاجرین 
ـ درآمریـکا  ی هایی  نـد همبسـت ـی  را خن
ـر  دی و  ایرانیـان  بـا  ترامـ  فرمـان  از  ـ 
مهاجـران ممنـو الورد شـده انجام شـد نوعی 
فرمـان  اجتماعـی  پیامدهـای  سـازی  ـی  خن
ـدر  انـدازه  آن  مدنـی  جامعـ  بـود  ترامـ 
الفـ  م تلـ  م شـیوه های  بـ  ـ  داشـ 
ان دهد و با محدود  خوی را با این فرمان ن

نـد و همراهـی  ابـراز همـدردی  شـدگان 
از  ار  گـ فراینـد  در  می گویـد  ـی  تاری تجربـ 
ـی بـ توسـع نهادهـای مدنـی  توسـع نیافت
ابـ  تـداری  ا گاهـی  و  می گیرنـد  ـدر 
ننـد  سـ می  تـدار حکوم هـا  ابـ بـا ا ر
ـورهای  در  ـ  اسـ  تجربـ ای  ایـن  امـا 
یـک  در  و  آمریکایـی  و  ایـی  ارو یافتـ  توسـع 
آیـا  اسـ  داده  ر  ـی  تاری تدریجـی  رونـد 
ند  می تـوان بـدون نیـاز بـ یـک فراینـد بسـیار 
ـدر نهادهـای مدنـی  ـی  و فرسـاینده تاری
ـدر را بـ  اه ایـن  را بـ سـرع ارتقـا داد و آنـ

ـرد تبدیـ  تـدار  ا
از  ـ  اسـ  فراینـدی  همـان  یقـا  د ایـن 
و  اسـ  شـده  ـاز  آ یکـ  و  بیسـ  ـرن  ـاز  آ
فناوری هـای  شـدن  گیـر  فرا و  ـرف  پی بـا 
اسـ  گرفتـ  شـتا  العاتـی  ا و  ـی  ارتبا
تجربـ   حـا  در  جوامـ  از  بسـیاری  نـون   ا
بـ  مدنـی  نهادهـای  از  عبـور  مرحلـ    
دنیـای  در  هسـتند  مدنـی  شـبک های 
شـبک های  نـام  بـ  تـازه ای  دیـده  جدیـد 
در  ـ  گیـری اسـ  مدنـی در حـا شـک 
گسـتره  و  نـد  می  ـ  متمر را  مدنـی  نهادهـای 
نـد و ایـن همان  گیـر می  نفـو آنهـا را بسـیار فرا
تـدار مدنی  ا ـ ب سـرع ب  ی اسـ  چیـ

می انجامـد 
همـ  جوامـ  بـرای  ـ  فر ایـن  نـون  ا
ـ  توسـع ای  حـا  در  ـورهای 
ـان با سـرع مناسـ ب سـوی  حکوم های
اسـ  دیـدار شـده  ننـد  ـ نمی  توسـع حر
تکامـ  مراحـ  از  تدریجـی  عبـور  بـدون  ـ 
ـی نهادهـای مدنـی بـا جه بـ مرحل  تاری
دسـ  از  ـ  فر ـی  ب مدنـی  شـبک های 
ـی در فراینـد توسـع خـود را جبـران  رفتـ تاری

ننـد
نهادهـای  بـا  مدنـی  شـبک های  مهـ  تفـاو 

چشماندازسمنها
درحاکمیتها

اه اد د س ادد و   ق ا  ن ر یا د م
هاد د  ا م ما  ا در سا و ار د مای    ب 
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گـرد  سـرع  گیـری  فرا در  مدنـی 
ری  ـ ای خـود  ـدر  و  العـا  ا
مدنـی  نهادهـای  در  ـ  ی  چیـ آنهاسـ 
سـنتی وجـود نـدارد و بـ همیـن علـ رونـد 

دارنـد نـدی  بسـیار  تکامـ  و  تحـو 
ـی ایـن فرایند  ـ تاری تان چنـد حاد خوشـب
جمعیـ  وجـود  نـد  می  تسـری  ایـران  در  را 
ایـ سـری سـه جمعیـ دارای  جـوان اف
در  زنـان  ـور  ح گسـتر  عالـی  تحصیـال 
و  اجتماعـی  عر هـای  ـر  دی و  اهها  ـ دان
العاتـی   ا و  ـی  ارتبا فناوریهـای  گسـتر 
موجـ آمـاده شـدن شـرای اجتماعـی بـرای 
گیری  ـدر نهادهـای مدنی و شـک  تقویـ 
چنیـن  هـ  اسـ  شـده  مدنـی  شـبک های 
عوامـ چنـدی دسـ بـ دسـ هـ داده انـد 
بـ  بـ سـرع  را  و حکومـ  دولـ  تـدار  ا تـا 

از جملـ  افـو ببرنـد  سـوی 
لـی  ا ار  ابـ ـ  نفتـی  درآمدهـای  اهـ 
مداخل گـری دول هـا در همـ حوزه هـا بـوده 
ـ  ـام اداری  ارآمـدی ن اسـ فرب گـی و نا
مسـائ  بـا  حکومـ  اه  دسـت مواجـ  ـدر 
فسـاد  و  اسـ  داده  اهـ  را  ـکال  م و 
یـری  ال  ا راه  ـ  اداری  ـام  ن گسـترده 
اسـ  ـرده  سـد  را  حکمرانـی  چابکـی  و 
نهادهـای  ـ  شـده اند  باعـ  ـی  هم
نوب نـو  بحران هـای  بـا  مواجهـ  در  حکومتـی 
تـدار  ا سـقو  و  بماننـد  ناتـوان  دررسـنده 
ارنـد  ب نمایـ  بـ  را  حکومتـی  نهادهـای 
و  ـی  ـ خصو ب یـاری  بـ  نیـاز حکومـ  و 
ـکال را  نهادهـای مدنـی بـرای ح وفص م
ننـد و بـ حکومـ بباوراننـد و آن را  یـادآوری 
نند تا از یک سـو دسـ نیاز ب سـوی  مجبور 
نـد  ـی و نهادهـای مدنـی دراز  ـ خصو ب
عر هـای  از  بسـیاری  از  ـر  دی سـوی  از  و 
نـون اجـازه ورود و مداخلـ  ـ تـا  انحصـاری 
را  آنهـا  ـی و نهاهـای مدنـی در  ـ خصو ب

نـد ـینی  عق ن نمـی داد 
ایجـاد  بـا  و  دانسـ  ـدر  بایـد  را  ـ  فر ایـن 
نهادهـای مدنـی  میـان  ـا شـبک ای  ارتبا
کـی  ـی مـدرن نیـ بـرای چا ارهـای ارتبا از اب
ایـن  شـفافی  و  عمـ  سـرع  گیـری  فرا
دو  تحـوال  ات  خوشـب بـرد  بهـره  نهادهـا 
اهـ نقـ  دهـ اخیـر بـ سـرع در حـا 
بـ  دول هـا  ـ  اسـ  حوزه هایـی  در  دولـ 
احـ انحصـار بوده انـد یکـی از  ـور سـنتی 
ـار پو اسـ ه  ایـن حوزه هـا موضـو انت

پیدایـ  شـاهد  ربـی  تصادهـای  ا نـون  ا
رونیـک  الک پـو  از  یـری  بی ن و  تـازه  نوعـی 
ـ  هسـتند   Bitcoin ویـن بی  نـام  بـ 
ج از نهـاد دولـ و بـ وسـیل شـبک های  خـار
و  اسـ  اسـتفاده  و  تولیـد  حـا  در  مجـازی 
برخـی  حتـی  ـ  اسـ  گرفتـ  ـدر  چنـان 
و  یرفتـ  پـو  عنـوان  بـ  را  آن  اه ها  فروشـ
رونیـک نصـ  اه پرداخـ الک بـرای آن دسـت
در  ـ  اسـ  ایـن  مـن  پی بینـی  رده انـد 
ـ  عر از  سـنتی  پـو  آینـده  سـا  بیسـ 
تصادهـا محـو خواهـد شـد و پـو  بسـیاری از ا
ـ در آن تورم  مجـازی بـدون اتـکا بـ دول 
یـن آن خواهـد شـد  و تقلـ راه نـدارد جای
در  نیسـ  پـو  بـ  منحصـر  تحـو  ایـن  امـا 
انحصـاری  یفـ  و ـ  نیـ  ـری  دی حوزه هـای 
رگـی  و سـنتی دول هـا بـوده اسـ تحـوال ب
ـ عمومی یـا حـوزه  ـال حـوزه ن در راه اسـ م
ـار بـر اسـتانداردها نیـ از حوزه هایی اسـ  ن
 ب سـرع شـبک های مدنی در آنها راه پیدا 
ننـد و نقـ دولـ را بـر عهـده می گیرنـد  می 
ـام  ن ـال  ا می رسـد  ـر  ب ن امـروزه  ـال  م
دولتـی  نهادهـای  تـوان  از  ایـران  در  رانندگـی 
گسـتردگی شـبک  ج شـده اسـ  ـ خـار مربو
ـکال و جرایـ و  ترافیـک خـودرو انبوهـی م
ارآمـدی نهادی و فن آوران نهادهای دولتی  نا
نهادهـای  عملکـرد  ترافیـک  امـر  در  و  مسـ
اسـ  ـانده  انفعـا  بـ  را  ـ  مربو دولتـی 
امـا مـا در سـا های آینـده شـاهد شـک گیری 
ر بر ترافیک خواهی بود  شـبک های مدنی نا
تـردد  ـام  ن باالیـی می تواننـد  ارآمـدی  بـا  ـ 

ـ و نسـ دهنـد شـهری و رانندگـی را ن

ایـ  از و ـری  ل را در حـوزه دی همیـن مسـ
بـر  ـار  ن و  تعریـ  حـوزه  یعنـی  دولـ 
نهادهـای  داشـ  خواهیـ  اسـتانداردها 
اوزان  اسـتانداردهای  بـ  مربـو  ارتـی  ن
آنهـا  ایـر  ن و  بهداشـ  یفیـ  مقیـاس 
نـون عمـال نهادهایـی منفعـ و بـ حاشـی  ا
رانـده شـده هسـتند اما شـبک های نهادهای 
یف  مدنی در سالهای آینده ب سرع این و
ارتی تـازه ای در  ـام ن را بـر عهـده می گیرنـد و ن

شـد خواهـد  دیـدار  اسـتانداردها  حـوزه 
بـا  نـ چنـدان دور  آینـده    الم مـا در  در یـک 
ـک از انـوا  ـ مت تـدار شـبک های مدنـی  ا
خواهنـد  مدنـی  نهادهـای  سـایر  و  سـمن ها 
ن  ـر سـ بـ دی بـ رو خواهیـ شـد  بـود رو 
حکوم سـمن ها در راه اسـ و این مایی 
ـی  اخال و  عقالنـی  ـار  م بـا  می توانیـ  ـ 
شـبک های  ایجـاد  بـا  و  مدنـی  نهادهـای  در 
نهادهـا  ایـن  بیـن  تعامـ  و  همـکاری 

حکومـ سـمن ها شـوی هـور  زمین سـاز 
ملـی  شـبک  ـکی  ت خبـر  اسـاس  ایـن  بـر 
مـن  بـرای  خیریـ  و  اری  نیکـو موسسـا 
بـود  مسـر آفرین  و  ـ  امیدب بـ  خبـری 
ارآمـد  نا و  فربـ  چنـان  ایـران  در  تدبیـر  ـام  ن
وتاه و میـان مد  ـ دسـتک در  شـده اسـ 
امیـدی بـ تحـو جـدی در آن نمـی رود امـا بـا 
درتمنـد مدنـی جامعـ مـا  هـور شـبک های 
سـتر تجرب هـای  قنـوس وار از میـان خا دارد 
سـوخت ی خویـ دوبـاره جـان می گیـرد و پـر 
ـ  زودا  نیـ  بـ  مرا آن  از  گـر  ا و  ـاید  می گ

بیابـد پـرواز  ـدر 
و  دهیـ  هـ  دسـ  بـ  دسـ  همـ  تـی  و
شـبک های  در  را  خویـ  نـده  پرا ـدر 
سـرود  هـ  بـا  ـ  زودا  نیـ  ـ  متمر مدنـی 
وچ هـا و خان هـای  توسـع را در خیابانهـا 
زودی  بـ  ـ  آن  امیـد  بـ  دهیـ  سـر  ایـران 
جامعـ  در  اجتماعـی  بهـار  برآمـدن  شـاهد 
ابیـا  ایـن  بـا  را  ن  سـ باشـی  خویـ 

ایـان می بـرم ـر حافـ بـ  ـ ح نویدب
د د  اه ا  م  ا  ا   
د د  اه ا  ج ه  ا ر ر  عا 

ا د  اه ی  س  ا ع ا ج ا
د اهد  را  ای  ر    

را  ید ا  ه او   ی 
د د  اه ا  ره  ه   ر را س ا 
ر  ی ه م ر د  ات  را د   ر  م
د اهد  ما  ا اس و  م وع 

ا  ک های مد  اوت م 
یری  را های مد   ا
ات  ع ا ر  رع  س
ری  ای ت   د و 
های  ا ی    ی اس 
دا و   ن وج  مد س
و  د   و ع  ی  ه

د ا ندی  یا  کام 
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نویـن  فناوری هـای  همایـ  چهارمیـن 
والن ملی و  ـور مسـ نعـ سـاختمان بـا ح
اسـتانی روز  بهمـن در سـالن همای هـای 
خراسـان  اسـتان  در  بـا  هنـری  ـی  فرهن
ـرد و تـا  بهمـن ادامـ  ار  ـاز بـ  رضـوی آ

داشـ 
معـاون  اهریـان  م حامـد  همایـ  ایـن  در 
وزیـر راه و شهرسـازی  راهکارمنطبـ شـدن 
اسـتانداردهای  بـا  ایـران  مهندسـی  جامعـ 
ار  گـ گفـ  و  ـرد  ـری  ت را  بین المللـی 
بانـ  راه انـدازی  ملـی  سـند  تهیـ  عـی  وا
ملـی  آزمایـی شناسـنام  راسـتی    بـرای   BIM
در  و   BIM BIM سـاختمان سیسـت جامـ 
بـ  تـا  نـد  م  ملـ را  همـ  ـ  انونـی  نهایـ 
شـوند  مجهـ  سـاختمانی   العاتـی  ا  مـد 
راهکارهـای رسـیدن ایـران بـ اسـتانداردهای 
اسـتفاده  و  امـر سـاخ و سـاز  بین المللـی در 
سـاختمان  نعـ  نویـن  ی هـای  تکنولو از 

اسـ
اهمیـ  بـ  اشـاره  بـا  اهریـان  م حامـد 
نویـن  فناوری هـای  شـدن  اسـتاندارد 

گفـ  بین المللـی  وهـای  ال بـا  سـاختمانی 
ـ بـرای شـر  تولیـدا همایـ و مقاالتـی 
در ایـن همایـ بـ دسـ مـا رسـید مقـاال 
از  می دانـ  الزم  و  بودنـد  ـاری  افت ابـ 
اسـتان  ویـژه  بـ  ـور  سراسـر  مهندسـان 
مهندسـی  ـام  ن سـازمان  رضـوی  خراسـان 
سـاختمان مدیـر راه و شهرسـازی اسـتان 
را  همایـ  ایـن  ـ  ارانی  دسـ اندر همـ  و 

نـ ـکر  ت ردنـد  اجـرا  و  مدیریـ 
بـ  یـد  تا بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
ننـدگان همایـ نسـب  ار متعهـد بـودن برگ
اری  برگـ از  شـده  تعییـن  اهـدا  و  مبانـی  بـ 
ـور  ـور آنالیـن در  اسـتان  همایـ بـ 
حب هایـی  امـروز ارائ  گفـ  خبـر داد و 
در  ـ  اسـ  فراوانـی  ـ  مدا ـ  نـ حا می 
ـ را بـا  ایـن رابطـ انجـام داده ام و ایـن اندی

ارم اشـترا می گـ بـ  شـما 
السـکو  سـاختمان  تـن  ری فـرو  اهریـان  م
نیـاز  ـ  ـرد  عنـوان  ـان هایی  ن از  یکـی  را 
بـا  شـدن  منطبـ  بـ  را  مهندسـی  جامعـ 

نـد می  یـادآوری  جهانـی  وهـای  ال

ـ  ـ فـرو ری السـکو  گفـ سـاختمان  وی 
و تال هـا بـرای نجـا حاد دیـدگان تقریبـا 
ـ   بـود  مطلـ  ایـن  مویـد  مانـد  بی نتیجـ 
ـتر ساخ و سـازهای ساختمانی نیازمند  بی

هسـتند ـری  بازن
اینکـ  بـ  اشـاره  بـا  و  مسـ مقـام  ایـن 
السـکو  سـاختمان  از  ـ ای  نق متاسـفان 
العاتـی از  وجـود نداشـ یـادآور شـد هیـ ا
السـکو سـاختمانی بـا درجـ اهمیـ بـاال در 
ـ متعلـ بـ چنـد دهـ پی  ـ  ایت لـ 
بـود وجـود نداشـ و نجـا بـرای بازمانـدگان 
ادامـ  تاریکـی  در  السـکو  ـ  حاد احتمالـی 

یافـ
ـ  اسـ  ـرد حیـر آور  اهریـان تصریـ  م
ی  السـکو چیـ ـ  ـ از نق ایت لـ  مـا در 
ـ سـاختمان  العا از نق نداشـتی و نبود ا

السـکو را وسـع داد فاجعـ 
عنـوان  بـ  BIMرا  ی  تکنولـو از  اسـتفاده  وی 
و  ـرد  عنـوان  جهانـی  شـده  شـناخت  نمونـ 
ـ  ی هـد ایـن اسـ  گفـ در ایـن تکنولـو
راحـی اسـتانداردی انجـام دهی و براسـاس 

ازدانشمهندسیدنیا
یکدههعقبهستیم

ر شد تما م نع سا ین  ری های ن نا هارمین همای  در 
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بتوانیـ  و  نیـ  خلـ  را  سـاختمان ها  ـر 
سـاختمان ها  روی  بـر  را  تلـ  م داده هـای 
نیـ و بـا آنالیـ داده هـا مرحلـ سـاخ  پیـاده 
سیسـت  ـ  زمانـی  تـا  ـی  بب سـرع  را 
ـر  سـازه ای و تاسیسـا می خواهـد بـ آن 
ـکال احتمالـی  در حـا اجـرا اضافـ شـود م

باشـد پی بینـی  ابـ 
را   BIM ی  تکنولـو از  اسـتفاده  اهریـان  م
تصـادی شـدن سـاخ و  ین هـا و ا اهـ  ه
ند تا  مـ می   BIM گفـ ـرد و  سـاز عنـوان 

باشـی داشـت  بهتـری  مدیریـ 
سیسـت  ایـن  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
از  اسـتفاده  و  شـاخ ها  شـدن  ـ  م را 
گفـ  و  ـرد  عنـوان  ارآمـد  انسـانی  نیـروی 
ی تسـری در امر  هد اسـتفاده از این تکنولو
ـتر در ساختمان ها  سـاخ و سـاز و ایمنی بی

ایـدار اسـ در نحقـ توسـع 
ـرد در حـا حاضـر در شـرایطی ب  یـد  وی تا
BIM را  اری  ـ بایـد سیاسـ گ سـر می بریـ 

نیـ در ایـران اجرایـی 
ـورهای  اینکـ  بـ  اشـاره  بـا  اهریـان  م
لسـتان در زمینـ  آمریـکا آلمـان فرانسـ و ان
سیسـت  ایـن  گفـ  هسـتند  ـرو  پی  BIM
ار رفتـ  ـر مصالـ بـ  تصویـر  روشـنی از 
را  آن هـا  آینـده  ایمنـی  و  سـازها  و  سـاخ  در 

نـد می  ارائـ 
بـ  اشـاره  بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
از  بهره منـدی  امـکان   BIM ی  تکنولـو اینکـ 
ود  نـد افـ مد هـای سـنتی را نیـ فراهـ می 
زمـان  در  ی  انـر ـترین  بی سـنتی  مـد  در 
ـر خواهـد شـد امـا  والنـی بـرای سـاخ 
از سیسـت  ـی  ب بـا   BIM ی  تکنولـو ـی  تال
اهـ زمـان  سـنتی اسـتاندارد ایرانـی باعـ 

بـود خواهـد  ـتر  بی ایمنـی  و 
وی بـا اشـاره بـ اینکـ در حـا حاضر بسـیاری 
بـا  مهندسـی  و  سـاختمانی  شـر های  از 
گفـ ایران  سیسـت های BIM آشـنا هسـتند 
بیـن  تـا  سـا در زمینـ دانـ مهندسـی 
نی ایران  ـ بایـد تـال  عق تـر از دنیاسـ 
ایـن حـا  بـا  بـ مرحلـ جهانـی برسـانی و  را 
مهندسـان ایرانـی بتواننـد خدمـا خـود را بـ 

سـایر نقـا دنیـا ارائـ دهـد
نتوانیـ  گـر  ا ـرد  و تصریـ  ایـن مقـام مسـ
محصـوال  و  شـوی   BIM سیسـت  وارد 
بـ  سـاختمانی خـود را در ایـن سیسـت بـ 
سـایر  بـ  مهندسـی  خدمـا  ارائـ  نرسـانی 

شـد واهـد  ن محقـ  دنیـا  نقـا 
برخـی  در  اینکـ  بـ  اشـاره  بـا  اهریـان  م
اسـتفاده  لسـتان  ان همچـون  ـورها  از 
دولتـی  سـاختمان های  بـرای  از  
فر ی  گفـ BIM  در مراحـ  اجباریسـ 
ـورهای  دو و سـ پی بینـی شـده اسـ و 
سـاختمان های  بـرای  را  ـرفت   پی
ـ ایـن مرحلـ در   رده انـد  دولتـی اجبـاری 
رف جویـی  میلیـارد  سـا او اجـرا سـب 
شـده  لسـتان  ان در  پونـدی  میلیـون  و  
ی  تکنولـو ایـن  از  اسـتفاده  اری  هد گـ و 
باعـ  بتوانـد  تـا  اسـ  ی  انـر و  ربـن  اهـ 
خدمـا  ـادرا  ـدی  در ایـ   اف
ـدی  در رشـد   و  سـاختمانی  مهندسـی 

شـود سـاختمان ها  تحویـ  سـرع 
در  سـاختمان  نعـ  ـال  مع از  یکـی  وی 
دلیـ  بـ  آن  بـودن  تصـادی  یرا را  ایـران 
سیسـت  و  سـاخ  مـد  بـودن  والنـی 
متاسـفان  گفـ  و  ـرد  عنـوان  راتیـ  برو

و  نداریـ  خوبـی  رتبـ  سـاز  و  سـاخ  در  مـا 
ـ  ب ایـن  در  ـور  سـرمای های  نوعـی  بـ 
اجـرای  بـا  ـ  مـی رود  ـار  انت مـی رود  هـدر 
بـ  را  خـود  و  نیـ  تـال  سیسـت  ایـن 

برسـانی جهانـی  اسـتانداردهای 
از  ـی  ب را  مهندسـان  آمـوز  اهریـان  م
عنـوان  بین المللـی  اسـتانداردهای  چرخـ 
سـمینار  ایـان  در  امیـدوارم  گفـ  و  ـرد 
 BIM ی  تمامی مهندسـان نسـب بـ تکنولـو

درآورنـد اجـرا  بـ  را  آن  و  ننـد  پیـدا  گاهـی  آ
در  تـا  اسـ  ایـن  هـد  ـرد  تصریـ  وی   
نیـ  ایجـاد  ـی  ارچ یک سـاختمان  نعـ 
ـهد نقطـ ای باشـد تـا بـ  و امیـدوارم شـهر م
گام ها را در توسـع  ار اولین  عنوان سیاسـ گ

برداریـ ایـدار 

ایمنی ساختمان ها فاقد ساختار 

مشخص و نگاه همه جانبه سازمان هاست
و  راه  وزیـر  معـاون  شـکرچی زاده  محمـد 
راه  تحقیقـا  ـ  مر رئیـ  و  شهرسـازی 
مسـکن و شهرسـازی KDC  نیـ در چهارمیـن 
نع سـاختمان  همایـ فناوریهـای نویـن 
اری دوره هـای آموزشـی در راسـتای  گفـ برگـ
فنـاوری  اه  ـ نمای احـدا  نعتـی سـازی 
ار  نع ساختمان در مر تحقیقا و ن
ازتحقیقاتـی  ـور  سـازی  نعتـی  بـر  عالـی 
ـ دنبـا می شـود و می توانـد  ـ در مر اسـ 
در  سـاختمانی  فعالیتهـای  مرجـ  عنـوان  بـ 

شـود لمـداد  ـور 
بـ  اشـاره  بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
درحـا  ای  سـامان  حاضـر  حـا  در  اینکـ 
زمینـ  در  ـ  شـر هایی  ـ  اسـ  تدویـن 
نـد  سـاختمان نـوآوری دارنـد را مدیریـ می 

: اهریا م
ا  ا و س ا  س ا م اس  م
ع  ی و   دا   
سرمای های   ای  
ا  و   ا م  و ا هد م 
نی و  اجرای ای سی  
ا  های ج دا ا ا  اس  

ی رسا
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نعـ سـاختمان  ـا  ـردن  گفـ بـ روز 
انجـام  سـا   در  آن  ویرایـ  آخریـن  ـ 
ـرار  ار  ـ تحقیقـا در دسـتور  شـد نیـ در مر
ارهـای  انونـی انجـام  دارد و می توانـد مرجـ 

باشـد سـاختمانی 
و  مسـکن  راه  تحقیقـا  ـ  مر رئیـ 
نویـن  فناوریهـای  داد  ادمـ  شهرسـازی 
سـازه ای  سـاختمانی  درحوزه هـای  فراوانـی 
ار و ماشـین آال بررسـی می شـود  مصالـ ابـ
و  ارشناسـان  اسـتفاده  مـورد  می توانـد  ـ 

یـرد ب ـرار  صصـا  مت
ویرایـ  اینکـ  بـ  اشـاره  بـا  زاده  شـکرچی 
سـاختمان  ملـی  مقـررا  مبحـ   جدیـد 
ور  گف مبحـ  ب  درحـا تدویـن اسـ 
دارد  اختصـا  سـازی  نعتـی  بـ  خـا 
انـون سـاماندهی و  همچنیـن در سـا  
حمایـ از تولیـد و عرضـ مسـکن مجـددا بـ 
ایـن  و  اسـ  پرداختـ  نـو  فناوریهـای  مقولـ 
ـرار  تحقیقـا  ـ  مر عهـده  بـر  نیـ  ولی  مسـ
داده شـده تا شناسـایی و ارزیابی مسـتمری از 

انجـام دهـد نـو  فناریهـای 
ـرد تهیـ و توسـع رونـد ارزیابـی  وی تصریـ 
سـاماندهی و حمای از تولید و عرض مسـکن 

انونی مر اسـ ولی  مسـ
حقـو  مقولـ  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
شـهروندی و عنصـر انسـان را از مباحـ جدی 
و  خوانـد  تحقیقـا  ـ  مر تحقیقـا  تمـام 
رفی زیسـتی در توسـع فنـاوری باید  گفـ 

گیـرد ـرار  مـورد توجـ 
ـور حقو شـهروندی  اخیرا  ود من وی اف
توسـ رئیـ جمهـور ابـال شـد در مـوارد   
مـورد  را  متناسـ  مسـکن  موضـو  و    
ـرار داده اسـ و ایـن توجـ را می دهـد  توجـ 

نیـ و شـرای  ـ بایـد از دانـ روز اسـتفاده 
محیطـی و زیسـتی سـالمی را بـرای شـهروندان 
ولی های  مسـ و  جـ ایـن  ـ  نیـ  فراهـ 

میتـی اسـ حا
گفـ در بح آسـی شناسـی  شـکرچی زاده 
وجـود  جـدی  چال هـای  سـازها  و  سـاخ 
را  مناسـبی  راهکارهـای  داریـ  نیـاز  ـ  دارد 

نیـ تدویـن  آن  بـرای 
نونی را  وی یکـی از مقول هـای مه شـهرهای 
هرها عنوان  الن مباح بلند مرتب سـازی در 
السکو اولین  رد و با اشاره ب اینک ساختمان 
گفـ  ـ  فروری یکبـاره  بـ  ایـران  بلندمرتبـ 
هـر توجـ بـ فنـاوری در  السـکو م سـاختمان 
شـت اسـ و مویـد ایـن  گ نـ دهـ  چهـار تـا 
سـازهای  و  سـاخ  زمینـ  در  مـا  ـ  مطلـ 
الن شـهرها هوشـمندان برخورد  بلند مرتب در
بـا  را  مـا  امـروزه  ل  مسـ همیـن  و  نکرده ایـ 

ـرده اسـ ـهای جـدی روبـرو  چال

بلندمرتبـ در   توزیـ سـاختمان های  وی 
گفـ درحـا  ـرد و  ـری  منطقـ تهـران را ت
نـ  تـا  چهـار  تهـران  زیسـتی  رفیـ  حاضـر 
ـ  ه جمعیتـی  ولـی  اسـ  نفـر   میلیـون 
 میلیون نفری در تهران سـکنی داده شـده اند 
نفـر  میلیـون  بـ   تهـران  پیرامـون  بـا  ـ 
ـان دهنده  می رسـد و ایـن توزیـ جمعیتـی ن
محیطـی  زیسـ  رفیتهـای  بـ  توجـ  عـدم 
اسـ و می توانـد مقولـ حقـو شـهروندی را 

نـد مواجـ  ـره  ا م بـا 
ـ توسـ  وی بـا اشـاره بـ آخریـن مطالعـ ای 
انـ  وزارت شهرسـازی  و  معمـاری  معاونـ 
درمورد ساختمان های بلند مرتب انجام شده 
گفـ در تهـران  سـاختمان داریـ  اسـ 
ـان و نـو  العاتـی از آنهـا  نحـوه ساخت ـ ا
مصالـ وجـود نـدارد تعـداد ایـن سـاختمانها 
ب از سـا  برابر مورد بین سـا های  
تـا  برابـر  مـورد و بیـن سـا های  تـا  
برابر س مورد بوده اس درحالیک از سا  
گاه  بـ بعـد تعـداد سـاختمانهای بلندمرتبـ نـا
ـرا  ل ا ایـ بی رویـ یافـ و همیـن مسـ اف
اشـ و  گ منفـی جـدی بـر حقـو شـهروندی 

ـرد ـک مواجـ  سـکون درتهـران را بـا م
ر  شـکرچی زاده ادامـ داد درحـا حاضـر از ن
بقـ  مـورد   بقـا  تـا   تعـداد 
بقـ   بقـ  واحـد  تـا   تـا  
ـ مـورد وجـود  بقـ ه مـورد و بیـ از  
حقـو  درحـوزه  را  زیـادی  رانیهـای  ن و  دارد 

نـد می  ایجـاد  شـهروندی 
بلنـد  سـاختمان های  تعـداد  دربـاره  وی 
گفـ سـاختمانهای  تلـ  مرتبـ در معابـر م
سـ  متـری  شـ  معابـر  عـر  در  بلندمرتبـ 
ج در عـر بیـن  تـا  متـری  مورد  بـر
تـا   معابـر   در  مرتبـ  بلنـد  از   بیـ 
تـا   بلنـد مرتبـ در معابـر   و   متـری 
متـری و چهـار بلنـد مرتبـ نیـ در معابـر بیـ 

گرفت انـد ـرار  متـر  از  
از  اسـتفاده  بـا  سـاختمانها  وی  گفتـ  بـ 
سـاختمان  روز  دانـ  و  نویـن  فناوریهـای 
یـر  ن ـرا جـدی  ا امـا م سـاخت شـده اند 
ـرا جـدی روبـرو  ا لـ و آتـ آنهـا رابـا م زل
از  اسـتفاده  امـکان  ـ  معنـا  ایـن  بـ  نـد  می 
وچـک  معابـر  در  ـان  ن آتـ  اههای  دسـت
ـرا  ا م ایـن  بـا  بتوانـد  تـا  نـدارد  وجـود 

نـد مقابلـ 
اربری هـا  ییـر  ت ـرد  تصریـ  زاده  شـکرچی 

ه: ا کر 
ی  ی  ر ر  ا ا    
ی  می ن  ا  ا  را 
ی ه  ر اس و ج
کن  را س ری   ی  می
رام  ا  د   ا ده  ه  ا
سد و  ر م  ی  را   می
هنده  ا  ی  ی ج ای 
ی  ای  ی ر ج   عد 
د م   ا ی م  م
اج  ره م ا ا م ا  دی  رو

ند
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اری  بارگـ سـط  بـر  مترمربـ  میلیونهـا 
ـ بـا  وده اسـ و مویـد آن اسـ  شـهر افـ
موضوعـا جـدی شهرسـازی و سـاخ و 
ـده اسـ  یکی  سـاز خردمندان رفتار ن

اسـ السـکو  سـاختمان  آنهـا  از 
گفـ اشـکاال فنـی و نبـود سیسـت  وی 
در  ـ  بـود  مـواردی  حریـ  اعـالم  و  فـا  ا
السـکو وجـود نداشـ و باعـ  سـاختمان 
ـ اولیـن نمـاد بلنـد مرتبـ در تهـران  شـد 

د فروبریـ
ملـی  ار  گـ تهیـ  اینکـ  بـ  اشـاره  بـا  وی 
ـ رئیـ  السـکو توسـ شـورایی  ـ  حاد
می شـود  بررسـی  داده  ـکی  ت جمهـور 
ج سـلمان  ود علـ آتـ سـوزی در بـر افـ
از  اشـتعا  ابـ  مـواد  دلیـ  بـ  ـهد  م
وزیـ آلومینیـوم بـودو مویـد ایـن  ام نـو 
اه  ـ در رابطـ بـا ایمنـی نـ مطلـ اسـ 

اسـ نداشـت  وجـود  جانبـ  همـ 
یر  حی و  یر رد اسـتفاده  وی تصریـ 
ـام  ن در  را  جـدی  ـکال  م جانبـ  همـ 

ـرده اسـ سـاخ و سـاز ایجـاد 
در  ـ  می نمایـد  یـادآوری  آبادگـران  مجلـ 
السکو از بهترین  زمان سـاخ سـاختمان 
بـود  ی موجـود روز اسـتفاده شـده  تکنولـو
شـهرداری  مقصـر  ـده  ن پیـدا  ـ  نق گـر  ا
گ  ـ های اولیـ را   ـ یا نق منطقـ اسـ 
رفت اس عالوه بر این  رده یا از سازنده ن
شـهرداری مو اس  سـاختمانهایی 
ند با توج  ب  ـ ندارند  مو  را  نق
ـ هایی چون سـاخ  وضعی موجود نق
سـاختمانهای  در  انـی  در  و  نمایـد  تهیـ 
و شـورای  ایـ شـهرداری  و از  بلندمرتبـ 
سـاختمانهای  مالـکان  ـ  اسـ  شـهر 
سیسـت های  نمایـد  ـ  مو دیمـی را 
دیجیتـا  رهای  ـ نمای و  حریـ  اعـالم 
سـاختمان  مـورد  در  شـوند  مجهـ   و 
ـده  ن رعایـ  اینهـا  از  هیچکـدام  السـکو 
بایـد  را  شـهرداران  شـهر  شـورای  بـود 
ـ  واهنـد  ـ از مالـکان ب ـ نمایـد  مو
نـکا ایمنـی سـاختمانها را رعایـ نماینـد 
بـ  مقصـران  رعایـ  عـدم  ـور  در  و 

شـوند داده  ارجـا  یصـال  مراجـ 

هیــ دولــ مصوبــ خریــد دو میلیــون تــن 
ــور  ســیمان بــرای ســاخ جاده هــای بتنــی 
نع  رارداد ســ جانب بین  ــرد یــک  را ابــال 
نع سیمان  ارفرمایان  نفی  انجمن  سیمان
نع وزار راه  وشهرسازی  ب نمایندگی از این 
ه های راه سازی و ابنی ها  و بانک مسکن برای پرو
ا رسید  براساس آن  میلیون تن سیمان  ب ام
ور تامین بودج  ی  ری سازمان برنام ری از 
می شود تا وزار راه وشهرسازی خرید را انجام داده 

ری بانک مسکن انجام شود و پرداخ آن از 
رارداد   بهمن ماه ســا جاری ب   مفاد این 
تصوی هیا دول رسید و  بهمن ماه جه 

اجرا ابال شد ب این شر اس
نهاد  / ب پی / هیا وزیران در جلس 
 / / مــور   / / شــماره 
وزار راه و شهرســازی و بــ اســتناد ا یکصد 
جمهــوری  اساســی  انــون  ــت  ه و  ســی  و 

رد اسالمی ایران تصوی 
ــ در ایــن تصویــ   وزار راه و شهرســازی 
وزار نامیــده می شــود مجــاز اســ بــ  نامــ 
ور تامین مالی خرید دو میلیون تن ســیمان  من
رحهای پیوســ  مــورد نیاز برای اجرا و تکمی 
انون بودج سنواتی مربو بر اساس  شماره  
انون  بنــد  آییــن نامــ اجرایی مــاده واحــده 
انون  انون الحا موادی ب  ال مــاده   ا
ــی از مقــررا مالی دولــ موضو  ی ب تن
ه مور  تصویــ نام شــماره 
رارداد تسهیال  / نسب ب انعقاد  /
وانیــن و مقررا  مالــی با بانــک عام بــا رعای 

دام نماید مربو ا
ــتم بر  دوره تامین مالی معاد  ماه م

 مــاه دوره پرداخ مناب مالــی و  ماه دوره 
ســا مناب مالی اس و نر سود  بازپرداخ ا
دوره تامیــن مالی معاد نر تســهیال مصو 
ــرارداد تعییــن  شــورای پــو و اعتبــار در زمــان 

می شود
نــر  معــاد  مالــی  تامیــن  نــر ســود دوره 
تســهیال مصو شــورای پو و اعتبار در زمان 

رارداد تعیین می شود انعقاد 
ــور  از انعقاد   ســازمان برنام و بودج 
ــدور ضمان نام ب شــر  ــرارداد نســب ب 
نمونــ پیوســ شــماره  آییــن نام یاد شــده 
نیــاز جهــ  مــورد  بینــی منابــ مالــی  پیــ  و 
ــ و  شــام ا ــر  ســا مــورد ن بازپرداخــ ا

ند دام  وانین بوج سنواتی ا سود در 
در  اســالمی ایران  جمهــوری  ی  ــ مر بانــک 
انون عملیا  خصو اعطای مجوز ماده  
بهره  مصــو  ب بانک  بانکی بــدون ربا

عام مساعد الزم را خواهد نمود
ــری  حدا ــار  م ــور  من بــ  راه  وزار   
ننــده ســیمان و همچنیــن  ارخان هــای تولید
ار پرداخــ منابــ مالــی بــ  پیــ بینــی ســاز و
را  الزم  تمهیــدا  ــر   ن مــورد  ننــدگان  تولید
ری انعقاد تفاه نام س جانب بین وزار  از
ا  ارفرمایان ســیمان ات بانــک عام و انجمن 

خواهد نمود
 وزار جــدو زمانــی پرداخــ را بــ بانــک 
ای  عامــ اعالم خواهد نمود این مصوب با ام
و  راه  ان هــای  وزارت بــ  یــری  جهان اســحا 
نعــ  تصــادی و دارایــی  شهرســازی امــور ا
ی ســازمان برنام و  معدن و تجار  بانک مر

بودج ابال شد

ر ا ا  و م 

ن ت سیمان برای  خرید دو میلی
رد ساخت جاده های بتنی کلید خ
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متولـد  مقـدس زاده  محسـن  سـید  مهنـدس 
فار التحصیـ  و  تهـران  اسـفند  
ـ ایـن  اه تهـران اسـ  ـ ـکده فنـی دان دان
ـردن  و اداره  ـ اری م ـتر از هـر  روزهـا بی

اسـ  زهـرا  مـ  فا خیریـ  موسسـ 
و  فنـی  مدیـران  انجمـن  اران  ای گـ از  وی 
فار التحصیـالن  انـون  و  ـور  اجرایـی 
ـو  ع متوالـی  دوره  سـ  و  تهـران  اه  ـ دان
هـر  در  و  اسـ  بـوده  سـندیکا  مدیـره  هیـا 
ارتقـای جامعـ  بـرای  اه هـا  ایـن جای از  ـدام 
ـور حـ مطلـ را بـ تمامـی ادا  مهندسـی 
ـینی  می ن وی  حبـ  ـای  اسـ  ـرده 
بـ  ایبنـدی  و  سـازندگی  و  ار  سـالها  از  تـا 
مهندسـی  جامعـ  در  اجتماعـی  ولی  مسـ

ویـد  ب ن  سـ

ا   ه  ا د  د م ن ای م ا  جن
د  ا را و س ه ع ا   ما وا 

دید  
ه  سـاخ  ار در پـرو ـجویی بـا  در دوران دان
ـاز  آ را  ار خـود  ج  ـر تایـد در جـاده  ارخانـ 
ه همکاری من با شـر  ـردم در همـان پـرو
فعالیـ  ادامـ  بـرای  و  شـد  شـرو  چکـ 
در  رفتـ  شـیراز  بـ  فار التحصیلـی  از  بعـد 
مهندسـین  اداره  در  نیـ  سـربازی  دوران 
ایـان  در  ـردم  می  فعالیـ  هوایـی  نیـروی 

سـامان  ج هـای  بر ه  پـرو در  سـربازی  دوره 
و  شـدم  ار  بـ  و  ـ م ـاورز  بولـوار  در 
ارخانجـا  سـاخ  ه  پـرو وارد  نهایـ  در 
و  شـدم  جاجـرود  و  تهـران  گـ  و  سـیمان 
گـ تهـران را بـاالی  ارخانـ  مـان سـاخ  هم
ـردم و بعـد بـ سـیمان  سـد لتیـان مدیریـ 
تهران منتق شـدم و واحد  تنی سـیمان 
بـا  مسـیر  ایـن  ادامـ  در  سـاخت  را  تهـران 
ارخانجـا  همراهـان خـود از جملـ روسـای 
انیـوو را  گـ تهـران و سـفید دماونـد شـر 
ج های  ردیـ بعـد از مدتـی مدیـر بر تاسـی 
بـا  را  ی  شـر ـ  خواسـتند  مـن  از  سـامان 
ـ بـا توجـ بـ  نیـ  همـکاری هـ تاسـی 
ایـن درخواسـ شـر بتن شـانتی در سـا 

رسـید  بـ  بـ   

ر  ی  ا مین  و  ی  اس ه  ا
ای  د  هی ی  ر  ی  ا  

ا ی  ر  و ا ا  ر  
در  ار  بـا  مـان  هم گفتـ  ـ  همانطـور 
بـا  جاجـرود  گـ  و  سـیمان  ارخانجـا 
بـ  انیـو را بـ  تعـدادی از مدیـران شـر 
ییـر نـو فعالی  رسـاندی بعدهـا بـ دلیـ ت
بتن شـانتی  شـر  سـا   در  شـر 
بـا تعـدادی از همـکاران از جملـ مهنـدس  را 
ـور بـا خـ  مالیـان و در جهـ سـازندگی 

ـ  ردیـ  اری  ای گـ ـی راسـتی و درسـتی  م
ارخانجـا  از همـان ابتـدا در زمینـ سـاخ 
توانسـ  بعدهـا  و  ـرد  فعالیـ  سـیمان 
و  آ  تصفی خانـ  بـ  را  خـود  فعالی هـای 
ارخانجـا  ـی  زهک و  آبیـاری  و  فاضـال 
لی سـر و روی  ارخانجـا ت و آهـن 
ه هـای  پرو و  اه  ـ دان و  نیـروگاه  سـاخ 

دهـد  گسـتر  شهر سـازی 
ه هـای  پرو زمینـ  در  بتن شـانتی  در مجمـو 
ارخان هـای  جملـ  از  نعتـی  ارخان هـای 
ارخان هـای  گـ  ارخان هـای  سـیمان 
و  ریسـندگی  ارخانـ  بافندگـی  و  ریسـندگی 
ریسـندگی  ارخانـ  و  لیـن  پو ایـران  بافندگـی 
سـازی  ا ارخانـ  شـهبا  بافندگـی  و 
نیروگاه  ه نیروگاهی  ا مرا پرو ارخان 
ه هایـی  اواتـی حرارتـی سـهند  و پرو  م
را ب سـرانجام رسـانده اسـ  در زمین آبیاری 

تصفی خانـ ه هـای  پرو نیـ  ـی  زهک و 
 A  SE افسـری فاضـال  و  آ  هـای 
تصفی خانـ  بروجـن  فاضـال  تصفی خانـ 
فهـان تصفی خانـ  نایـ دفـا ا فاضـال 
ـی  زهک ه هـای  پرو و  شاهین شـهر  فاضـال 
ـان  م دشـ  آبیـاری  و  بهسـازی  ه  پـرو زیـر 
آبیـاری  و  بهسـازی  ه  پـرو زیـر  انالـ  تولیـد 
بـا  انالـ  نصـ  و   سـاخ  ان م دشـ 
انجـام  را  یلومتـر  ـو   بـ  ی  بتن ریـ

جامعهمهندسینبایداز

مسئولیتهایاجتماعیغفلتکند
اده مدیرعام شر  بتن شانتی  د  ن م گ  گ با مهند سید م
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ماننـد  ـر  دی ه هـای  پرو انجـام  بـا  اسـ  داده 
ـرج  تربیـ معلـ حصـار  اهی  ـ ه دان پـرو
ی   بتن ریـ بـا  و  ـار  هک وسـع   بـ 
و   ار  برج نـ برج سـازی  مکعـ  متـر 
و  ایـران  شـما  و  اسالم شـهر  انبوه سـازی 
ا  گسـتر سـای ـر  ـری  ماننـد  ارهـای دی
نایـ هواپیمایـی ایران سـیلوهای  گسـتر 
ـ  تن فرعـی  راه  گنـدم سـیلوهای شـیمیایی 
گام  ـور  ر و  در مسـیر توسـع و آبادانی  ما

اسـ  برداشـت 
بـ  تـا  بتن شـانتی  شـر  خداونـد  لطـ  بـ 
اسـ  سـاخت  سـیمان  ارخانـ  امـروز  
افـراد  چنانچـ  اسـ  توجهـی  ابـ  ـ  ر ـ 
عـان دارنـد  صـ در ایـن حـوزه بـ آن ا مت
برونوالفانتـ  بـا  مصاحبتـی  ـی  نمونـ  بـرای 

Lafarge الفـا  شـر   مدیرعامـ 
ننـده سـیمان هسـتند و  ـ دومیـن توزی   
ـان درباره  ارخان سـیمان سـاخت اند ای  
ردم  ـرد و مـن عنـوان  فعالیـ مـا پـرس وجـو 
ارخانـ سـیمان البتـ تـا آن  نـون   ـ تـا 

تاریخ سـاخت ای  بسـیار متعج شـدند

یری  ه  ا ا اس   سا ا  جنا
د   ی ا ده  ع ر  ا  را   ه ا 
د و   ا ای ه  ی  ای  ر ک ع

د ی ا اه   
ـدام بـ سـاخ  در سـا  فـردی خیـر  ا
مدیریـ  بـرای  ـی  مبل و  ـرد  بیمارسـتانی 
بـرای  مـن  از  ـان  ای گرفـ  ـر  ن در  سـاخ 
ام تحوی  ـرد بنده در هنـ همـکاری دعـو 
ـد  فـر تـا  ـردم چـرا بایـد فـردی از  ار فکـر 
آن  و  نـد  ـ  و خیریـ  بـرای  را  ه  پـرو یـک 
همیـن  رم  ـ ن خـود  د  دسـتم از  مـن  ـ  و
ـازی شـد بـرای توجـ من بـ امـور خیری  امـر آ
خداونـد  لطـ  تـی  و اینکـ  بـ  ـردن  فکـر  و 
شـام حـا مـا شـده و از نعم هـای زیـادی 
بهره مندیـ چـرا نبایـد بـ وضعی عـده ای  

نیـ  توجـ  هسـتند  نیازمنـد 
مـ  فا ـر  ح خیریـ  فکـر  ـرز  همیـن  بـا 
خانـ  محـ  در  سـا   در  را  زهـرا 
نفـر  زمـان   آن  در  دادم  ـکی  ت ـدری ام 
تحـ پوشـ خیریـ بودنـد بعـد از آشـنایی 
سـ درآمدهایـی  مـردم منطقـ بـا خیریـ و 
خانـ ای  بـ  خیریـ  ایـن  نیازمنـدان  نفـ  بـ 
شـاه  یـام  در جنـو تهـران و حوالـی میـدان 
و  زمیـن  متـر  زیربنایـی حـدود   بـا  سـاب 

 متـر سـاختمان منتقـ شـد در بـدو امـر 
ـ پو تامین  ـای خیریـ متعجـ بودند  اع
اری  ـ بـا برگـ جـا خواهـد آمـد  ایـن خیریـ از 

ان ایـن مبلـ تامیـن شـد گلریـ دو مجلـ 
و  تهـران  در  شـعب  خیریـ   ایـن  امـروزه 
ود  ار و    شهرسـتانها دارد و حـدود  هـ
ـرار داده  بی سرپرسـ  را تحـ پوشـ خـود 
ـ  ـر ایـن سـوا  اسـ البتـ بـ زودی بـا 
ان و مسـتق شـدن  ـود ر شـدن  بعـد از بـ
معـا  امـرار  بایـد  ونـ  چ آنهـا  مـادران  آنهـا 
مـورد  آنهـا  دادن  ـرار  پوشـ  تحـ  ننـد 
انجمـن  آن  راسـتای  در  و  گرفـ  ـرار  یـد  تا
گرفـ  شـک  زهـرا  مـ  فا خیریـ  حامیـان 
ـود  و  زن  حـدود   حاضـر  حـا  در  ـ 
بدسرپرسـ و خودسرپرسـ را تح پوش 

دارد 
این خیری اولین خیری ای اس  در سط 
گرفتـ و توانسـت اسـ  خانـ  ـور مجـوز 
پوشـ  تحـ  خانواده هـای  بـ  و  خریـداری 
و  زابـ  در  هـ  نفـر  حـدود   نـد  ار  گـ وا

هسـتند  خیریـ  ایـن  پوشـ  تحـ  زاهـدان 
انسان دوسـتان  و  نیـک  ارهـای  بـر  عـالوه 
در  ـی  فرهن ارهـای  سـری  یـک  مـا  خیریـ 
انجمـن حامیـان انجام می دهـد و جوانان را با 
یـ ایرانـی فرهنگ باسـتانی  آدا و رسـوم ا

نـد  و ادبیـا ایـن مـرز و بـوم آشـنا می 

یری و  ندس ا ای  ا جام م اس
ه اس ا    ا  ات م دام ا

بنیـادی  تهـران  اه  ـ دان فنـی  ـکده  دان در 
بسـیاری  ـ  دارد  وجـود  فنـی  بنیـاد  نـام  بـ 
ـ در حرفـ مهندسـی فعـا  از همـکاران مـا 
ننـد و از محـ ایـن  مـک می  هسـتند بـ آن 
ور فعاالن در سـاخ  مسـاعد ها بنیاد ب 
شـده  وارد  تهـران  اه  ـ دان سـاختمان های 
ـ در  اسـ دوسـتان ما در سـندیکا نی همی
ـدم بوده انـد و خود من  انجـام امـر خیـر پیـ 
مبـودی وجـود  ـردم  ـ احسـاس  هـر زمـان 
ـری  مو مک هـای  دوسـتان  همیـن  از  دارد 
ولی های  مسـ و  جـ امـور  نـو  ایـن  گرفتـ 
ـ  صـ اسـ  مدنـی و اجتماعـی افـراد مت
ـ  بـا توجـ بـ آن و بـا مـرور زمـان جامعـ ای 
ار و زندگی هسـتی  و ب  ـ هم ما در آن م
ـ  گرفـ  نادیـده  نبایـد  البتـ  ارتقـا می یابـد 
در  خـود  ماهیـ  دلیـ  بـ  مهندسـی  حرفـ 
خدمـ انسـانها بهبـود شـرای زندگـی آنهـا و 

ـور اسـ توسـع 

ج  ا  د  س م  ر  د   ن م ای 
ای  ا  ا مین  ا   ر  ی د  ه
رای  ایده های  ا  م  م  و 

ا ا  ا ر  ی ام  ر  ا 
تـی بـ امـور خیریـ وارد شـده ام  بلـ بنـده از و
جملـ  از  ـرده ام  فکـر  تلفـی  م مسـائ  بـ 
جـای  همـ  در  ـ  مسـاجد  از  می تـوان  اینکـ 
ـرد  ـتری  ـور وجـود دارنـد بهره بـرداری بی

را  اه  ا ن  کده  ا   
ا  ن وج  ا  نی ا  ی   ا نی
ر  ا ما    کا ی ا ه یا  
ند     ا ه ندس  م
اعدت ها  د و ا م ای م نن م 
ا  س ا   ا    نی
را وا  اه  ا ا های  ا س
ا ما  سندیکا  وس ده اس 
ر   ی ر  ا ام ی  ا ی ه

د ه ا د 

نا اس ک و  مر 
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سـالمندان  اه  ـ آسای مسـاجد  جـوار  در  گـر  ا
در  ن  سـا سـالمندان  از  ـاره ای  یـرد  ب شـک 
اهها می توانند در مسـجد خدم  ـ این آسای
ننـد و فرزنـدان آنهـا بـ راحتـی می تواننـد بـ 
ایی  ـ ب فکـر بر ننـد یـا زمانـی  ـی  آنهـا سر
هسـتی  ه  پـرو انجـام  بـرای  سـاختمانی  ارگاه 
ار  وری بسازی  در انتهای  می توانی آن را 
ری سازه نباشی و از آن ب عنوان  مجبور ب ت
و  سـالمندان  سـرای  مدرسـ  آموزشـی  ارگاه 
هـ  بیمارسـتانها  جـوار  در  شـود  اسـتفاده   
می توان برای همراهان بیمار  از شهرسـتانها 
اهـی بـرای اسـتراح و سـکون  می آینـد خواب

سـاخ 
گـر ایـن ایده ها ب مرحل اجرا درآید و هم گیر  ا
شـود اتفا هـای خوبـی خواهـد افتـاد البت ب 
ـکلی ماننـد سـندیکا در مرحلـ  ـ ت ی  شـر
ایده پـردازی امکان سـنجی و عملیاتـی شـدن 

ار همراهـی نماید 

ام  داس   ا  جنا ای  ا  ه
س    د   ا م  یری 

د ا ا 
رد  تعریـ امر خیر  در ایـن بـاره بایـد توجـ 
عیـ ایـن اسـ  انسـانها برای  چیسـ وا
تامیـن معـا و زندگـی خـود بـ مبلـ معینـی 
ـتری نسـب  گـر پـو بسـیار بی نیـاز دارنـد و ا
درگیـر  ـ  وا در  باشـند  داشـت  ـ  ر ایـن  بـ 
گـر مـازاد  ـ آن می شـوند ا هـداری و حفا ن
ارآفرینـی توانمندسـازی  ایـن پـو در جهـ 
بهبـود  بـ  شـود  گرفتـ  ار  بـ  و   انسـانها 
ـ در ارتبا با  وضعیـ زندگـی سـایر انسـانها 
همان فرد هسـتند منجر خواهد شـد و ب فرد 

همیـن  داد  خواهـد  ـتری  بی رضایـ  حـ 
مـا  معیـار  می توانـد  ـ  اسـ  رضایـ  حـ 
گاهـی  البتـ  ار خیـر باشـد  بـرای سـنجیدن 
ندی ب  ـاندن لب ایـن احسـاس رضایـ با ن
یـن نیـ بـ وجـود می آیـد و  م چهـره انسـانی 
نمی تـوان تعریـ آن را محـدود بـ فعالیتهـای 

ـرد تصـادی  ا

ر  ی ای  ه ا ا   یری  اه   وا 
و  ر  اس      ین  نیا اه 
ر  مد دت  م د  ن ای  ام ه ر ا  ی  کا

د هی ی  ه  ا ای  ا  را 
هـد ایـن خیریـ در ابتـدای امـر تهیـ ارزا 
اشـتن آن در اختیـار خانواده هـا بـود بعـد  گ و 
ر  بـ بچ هـا  تـی  و شـدی  متوجـ  مدتـی  از 
می شـوند  ج  خـار مـا  پوشـ  از  و  می شـوند 
را  اولیـ خـود  نیازهـای  ممکـن اسـ نتواننـد 

توانمندسـازی  همیـن  بـرای  ننـد  تامیـن 
یدیـ  برگ خـود  جدیـد  رویکـرد  عنـوان  بـ  را 
بـرای  تومـان  میلیـارد  ـور   من ایـن  بـرای  و 
ـوی فرزنـدان  توانمندسـازی خانواده هـا و ت
دادیـ  صیـ  ت تحصیـ  ادامـ  بـرای  آنهـا 
گرفتـ شـد تـا برخـی از  ـر  حتـی وام هایـی در ن
ار بیابنـد و  سـ و  ـدر ایجـاد  ایـن افـراد 
سـ درآمـد  ا و  وام دریافتـی را بعـد از اشـت
نیـ  شـ  حـدود   برگرداننـد  خیریـ  بـ 
ردیـ و تـا جـای ممکـن بـازار مناسـ  تعریـ 
ردیـ در برخـی مـوارد ه  را بـ افـراد معرفـی 

ردیـ  بـازار الزم را بـرای آنهـا ایجـاد 
آمـوز  بـ  توجـ  توانمندسـازی  رویکـرد  در 
در  مـا  خیریـ  رو  ایـن  از  مهمـی دارد  اه  جایـ
حمایـ  آمـوز  دانـ  از   سـا  
ـرار  ـجو را تحـ پوشـ  ـرده و  نفردان
تـا سـا  ایـن خیریـ  داده اسـ در مجمـو 
اهی  ـ  تعـداد  فار التحصیـ دان

اسـ  داشـت  خـود  پوشـ  تحـ  را 

را  ای ع ه ا ی  ه و ا ا  ر 
ا   ر  و  ی    

ا ی  و رای   
ارهـای  لـ  ا تصـادی  ا مسـائ  دلیـ  بـ 
ـک مواجـ هسـتد بـ همیـن  عمرانـی بـا م
را  ارهایـی  ـرده  سـعی  مـا  شـر  دلیـ 
ـ از لحـا بودجـ تامیـن شـده  نـد  بـو 
باشـد  ار  انجـام  خواهـان  ارفرمـا  و  باشـند 
همـ  بـودن  فراهـ  در  محدودیـ  دلیـ  بـ 
صی  اری شـ شـرای مطلـو مـا بـا سـرمای گ
ـ  مر نـام  بـ  تهـران  شـما  در  اهی  ورزشـ
ینا را سـاختی  شـاید  شـکی ورزشـی راسـ پ
ـر وسـع و  گفـ در سـط ایـران از ن بتـوان 
اه  ا منحصر ب فرد اسـ این ورزشـ تجهی
افـی  ینـگ  ار بـا وسـع  متـر مربـ و بـا 
نـون نیـ در دسـ  ایجـاد شـده اسـ هـ ا
بـان  می میـ  مـا  بـا  و  اسـ  بهره بـرداری 
ایـن  در  و  اسـ  آنهـا  خانـواده  و  مهندسـان 
فی هـای الزم لحـا خواهـد  زمینـ حتمـا ت

شـد  
از  ریـ یکـی  از  ه  پـرو ایـن  بـ  البتـ ورود مـا 
ـار بنیاد بـرای انجام  دوسـتان بـود  با م
ه وارد عم شده بود اما ب دلی عدم  این پرو
ار را بـ سـرانجام  تامیـن مالـی نتوانسـت بـود 
ار را انجـام دادی  برسـاند در هـر حـا مـا این 
با  اری مـا در  ـرار بـر این شـد  سـرمای گ و 

های  ا و   ا و ر م    
ت  ی  ما ا  م ع و 
ر  رمای  س ن   رس و 
ی  ا رمای  س ر  ی ند  ه
د  ا ع د و  ام م 
ی  و ت  ا  ر
ر سرمای م   
کا  ا ی  ا  م  
ا    ه ا ی   ای 
یا  ج  ای م ی ه دو م

ی اس سن

نا اس ک و  مر 
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 سـا بهره برداری برگردانده شـود هر چند ب 
ـر مـن  سـا بـرای برگرداندن سـرمای اولی  ن
ار وارد شـدی  افـی نیسـ از اینکـ در ایـن 
ـ  ب عنـوان  بـ  ـ  چـرا  هسـتی  ناراضـی 
ارفرمـا  ـ ترجیـ داده ایـ بـا  ـی همی خصو
ـ  ـ وجـود آنهـا نا ها و نهادهایـی  یـا شـر
نی  ار  ی نباشـد  ـ خصو موجودیـ ب
امـا از اینکـ می بینی مکانی بـ وجود آمده  
نند  ـدا می  ـور پ جوانـان بـا اشـتیا در آن ح

خرسندی 
بـ از ایـن مجموعـ  ار عمرانـی مـا  آخریـن 
ارخانـ  ه  پـرو و  بـ  سـا  دو  بـ  مربـو 
ـی ایـن مـد ب  ردسـتان بـود  سـیمان در 
ه هایی  ـردم پرو ـر شـرای موجـود سـعی  خا
ی  ار  شـر یـرم و بـرای ایـن  ـور ب ج از  خـار
بسـیار  ـر  و   رسـاندم  بـ  بـ  طـر  در  را 
ـ دنیـا  زمانـی  ارائـ دادم متاسـفان  موفـ 
ـود مواجـ شـد شـریک مـا  در سـا  بـا ر
ـک شـد و مـا بـا داشـتن  طـر نیـ دچـار م در 
ـ  دالر  میلیـون  ارز   بـ  ه ای  پـرو
ـی آن ب عم  متر انجام شـده  عملیـا خا
ور وضعی  بـود و بـ دلی عدم پرداخـ 

ردیـ ـ  را متو ار 

را  ا ع ی  ما  ا ا ا  م
ای م  ا   د  ی ر ه  ا ا د  ده ا

د هی ری  ی 
شـانتی  بتـن  شـر  انقـال  از  بعـد  و  بـ 
باالخـره  اسـ  داده  انجـام  موفقـی  ارهـای 
ـکالتی وجـود داشـت اسـ  در هـر دورانـی م
ـکال  م بـا  شـت  گ از  بیـ  امـروز  گرچـ  ا
اری امنیـ حـر  ـوال در هـر  مواج ایـ ا
و  واجبـا اجـرای  او را می زنـد و بودجـ جـ
ر  ننـده امنی خا ارهـای عمرانـی و تامیـن 
بـرای  بودجـ  ـ  جایـی  در  اسـ  پیمانـکار 
های  ارهـا وجـود نداشـت باشـد شـر تامیـن 
تامیـن بودجـ عـاد  بـ رونـد سـنتی  ـ  مـا 
می شـوند  روبـرو  جـدی  دشـواری  بـا  رده انـد 
ابـ  بودجـ  شـت  گ در  اینکـ  ـا  صو م
و  داشـ  وجـود  ه هـا  پرو ایـن  بـرای  توجهـی 
در  اری  سـرمای گ یـا  آینـده  مـورد  در  ها  شـر
هایی  شـر نکرده انـد  ـری  دی فکـر  ه هـا  پرو
دارنـد  فعلـی  شـرای  در  ـتری  بی تـا آوری 
نیـ  خـود  بـرای  دولتـی  ارهـای  جـوار  در  ـ 
فعالیتـی داشـت اند و از محـ ایـن فعالی هـا 

رده انـد  مجـدد  اری  سـرمای گ

ارهـای دولتـی عمومـا  ـر مـن بـا ورود بـ  بـ ن
شـر  سـرمای  ـ  پرسـن  و  ماشـین آال 
ـهود  نام اری  سـرمای گ درگیـر  هسـتند 
ور وضعی  می شـوند و بـا عدم پرداخـ 
حالـی  در  نمی شـود  محقـ  سـرمای  ـ  برگ
ارهـا  بیـ  ایـن  در  پیمانـکار  ولی  مسـ ـ 
بسـیار  موجـود  محدودی هـای  بـ  نسـب 
خـود  ـ  ارهایـی  در  ولـی  اسـ  ین  سـن
بـا  نـد  می  عملیاتـی  و  تعریـ  را  آن  پیمانـکار 
توجـ بـ مدیریـ واحـد و انسـجام در منابـ 
بـا سـرع و  ار  ـ آن    بـ مو مالـی و تحقـ 

مـی رود  پیـ  ـتری  بی سـهول 
انون فار التحصیالن  بنده اولین دوره  در 
بـودم  حاضـر  هیـا مدیـره  رئیـ  عنـوان  بـ 
تانسـی و اعتبـار ایـن  ـردم بـ واسـط  سـعی 
ـ مـا بتوانیـ  انـون اجماعـی بـ وجـود آورم 
ها و ماشـین آال آنها  را در سـندیکا  توان شـر
ـ انجام می شـد  گـر ایـن حر نیـ و ا تجمیـ 
انجـام  بـا  می توانسـ  ـی  خصو ـ  ب
ر و انباشـ دارایی هـای خود  ه هـای بـ پرو
ند  ـتر  ـتر و بی ار خود را بی ـدر مانـور و 
بانک هـا  همراهـی  و  دولـ  ـتیبانی  البتـ 

هـ در ایـن زمینـ الزم اسـ 
بایـد  حتمـا  هدفـی  چنیـن  بـ  رسـیدن  بـرای 

ـور جامـ تعریـ شـود  بـ  اخـال حرفـ ای 
بـ  حرفـ  در  دایـی  ه  و  ـی  هماهن و 
وجـود آیـد متاسـفان در برخـی مـوارد شـاهد 
در  حرفـ ای  اخـال  بـا  منافـی  رفتارهایـی 
در  دارم  یـاد  بـ  هسـتی  مهندسـی  جامعـ 
ارخانجـا  از  یکـی  سـاخ  صـ  منا شـ 
میمی خـودم  دوسـتان  از  یکـی  سـیمان 
صـ چقـدر  دربـاره اینکـ بـرای شـر در منا
ـرد و من  گرفتـ ام پـرس و جو  ـر  پولـوس در ن
ل  مسـ از  فـار  و  دوسـتی  سـالها  اعتمـاد  بـ 
نیـ  ـان  ای دادم  را  ـان  ای اسـخ  صـ  منا
یمـ بنـده وارد  متـر از  یمتـی  ـنهاد  بـا پی
می تـوان  چـ  را  ار  ایـن  نـام  شـد  صـ  منا

اشـ  گ
سـندیکا  مدیـره  هیـا  یفـ  و مـن  ـر  ن بـ 
و  ها  شـر انسـجام  بـرای  فرهنگ سـازی 
دمیـدن رو دوبـاره اخـال بـ پیکـره جامعـ 
مدیـره  هیـا  اسـ  مهندسـی  ر  بـ
نفی  نفـی بایـد بـ فکـر منافـ  ـک های  ت

باشـند ملـی  منافـ  و 
ار  ـ روی  یـد همـ ما باید تمر ـر مـن تا  بـ ن
یـان حرفـ و حیا  نفـی باشـد تـا  گروهـی و 

نی  ـی را حف  ـ خصو های ب شـر
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مراسمبزرگداشت
مهندسآبادیانبرگزارشد

اران  اد مهندس رست آبادیان از بنیان روان
شــر بنادر بود   ســا از عمر خود را در 
ــور  تصادی  احدا  و توســع زیربناهای ا
ان س دوره نی رئی انجمن  رد ای ری  س
تیان تهران بود و در بهمن ماه سا   زرت
ی دیده از جهان فروبس  و در ســن  ســال
رد  ستین سال روز  بهمن ماه در آستان ن
یومر  ــاد مهنــدس رســت  شــ روان درگ
رگداشتی ب هم خانواده  آبادیان مراســ ب
تیان تهران در مح  اد و انجمن زرت آن روان
های ســاختمانی ایــران  و بــا  ســندیکای شــر
ور جامع  صی های برجست  ور  ش ح
ار  ــتی برگ مهندســان راهســازی و جامع زرت

شد
 از نواختن سرود ملی و خواندن بندهایی 
و  تاســبی  گ ماندانــا  خانــ  توســ  گاتهــا  از 

از شد  ری مراس آ ایار خ خ
مهنــدس  برنامــ  نران  ســ ســتین  ن
مدیــره  هیــا  ــو  ع محمدعطاردیــان 
انون عالی  ار دبیــر  ســازمان بین المللــی 
ارفرمایی ایــران  بود   نفــی  انجمن هــای 

گف مهندس رست  درباره  شادروان آبادیان 
بنادر  اران شــر  ای گــ یــور آبادیــان از 
ــ  ســا از زندگــی خــود را در احدا  بــود 
ــور و اداره   تصادی  زیربناهــای توســع ی ا

رد ر  تیان تهران  انجمن زرت
ــتیان تهــران  نرانی ریاســ انجمــن زرت ســ

ر  رگداش بود د ادام دهنده برنام های ب
یــا  رســت خســرویانی بــا برشــمردن خصو
مهنــدس  ــاد  روان حرفــ ای  اخــال  و  نیــک 
حنــ  او در  گی هــای  ویژ از  آبادیــان  رســت 
فعالی هــای اجتماعــی بــرای بهبــود اوضــا 
یری  ولی  ــتکار و مس ــتی و  جامع زرت
و هیا مدیره  ــان در سم ریاســ و ع ای
و   و   و   دوره هــای  در  انجمــن 
ویــ  ــان بــا چهــار دوره ع گفــ و اینکــ ای
ولی  بــو مســ در هیــا مدیــره انجمــن و 
ریاس انجمن در س دوره آن ب عنوان یکی 
از مدیــران پرســابق و نیــک اندی جامع ب 

شمار می آید 
آبادیــان  از شــادروان  راتــی  مــرور خا بــ  وی 
ماننــد  ــان  ای از  یاتــی  خصو و  پرداخــ 
را  ی  شــت ازخودگ و  اری  فــدا شــجاع 
ســتود و دربــاره  خدما ملی آن شــادروان نی 
گف مهندس رســت آبادیــان در زمان جنگ 
آمــاده  رزمنــدگان  بــرای  را  بســیاری  راه هــای 
ی  ردند رست خسرویانی همچنین از مهران
فرهادی همســر شــادروان رســت آبادیان نام 

ا  ا  ی ا د  ن ا م وا
و  سیاس  س  و  روه  ر  ه ا 
دم  رای  ا  ن یرسیاس 
را   ای ندی  ر س و     
یک  ا  ه  ا ر و ه   
د ای   د ما اه ا  جاو
اس   ا  ی ایرا ا  م رهن 
ی  اه ی  ا ا   
ما  س   و  هی  م 

یا م اس  ا  رای ایرا 
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بــرد و وی را فــردی مهربــان و دلســوز خوانــد 
ارهای نیکوی مهندس   ســالیان ســا در 
ــتیبان و همراه او بوده اســ وی  آبادیان 
یومر  س از فرزندان شادروان آبادیان 
ــ همواره  ــورس آبادیــان نــام برد  یــار و 

در بودند همراه 
زادگاه  دربــاره  ار  یرگــ فیلمی تا ادامــ  در 
اری مهندس  خانواده زندگی و فعالی های 
ــور  و انجمن  ــ راهســازی  آبادیــان در عر
ای مهــدی ملک زاده  ــتیان  توســ آ زرت

تهی شده بود  شد
ــتی  ایرانیــان زرت نران بعــدی نماینــده  ســ
ــر  د اســالمی بود  شــورای  مجلــ  در 
گی و  اســفندیار اختیــاری ضمــن تحســین ویژ
صی های زنده یاد مهنــدس آبادیان   شــ
ــ  لیــ  نرانان و  ــر ســ نان دی در ســ
گف از هم این تعاری  شده بیان شده بود 
گی  و برشــمردن نیکی هــا می شــود ب یــک ویژ
ــتر و بســیار ارزشــمند رســید و آن ایــن  م
ــاد مهندس آبادیان فار از هر  اســ  روان
یرسیاسی تنها برای  گروه و دست سیاسی و 
ــور و ســربلندی ایــران اهورایی  خدمــ ب 
جاودانــ  نیکــ  نــام  همــواره  و  ــرد  تــال 
خواهد ماند این در فرهنگ ما ایرانیان اس 
ســ بــ انســانی اهمیــ می دهی و   ن
ــورمان ایــران برایمان بســیار مه  ســ  

اس 
ــتی یادمانــی  ایــان نماینــده ایرانیــان زرت در 
بســیار ارزشــمند یعنــی تمبر رســمی جمهوری 
اسالمی ایران با تصویر و ب نام مهندس رست 
رد و  آبادیــان را فراهــ و ب خانــواده او تقدی 
از میهمانان خواســ تــا ب عنــوان یادبود زیر 
ج  نمونــ تمبــر زنده یــاد مهنــدس آبادیــان در

ا داشت باشند وتاه و ام یادداشتی 
ــور همنوازی  طعا موســیقی ب  اجرای 
ی و  ایان بابک شــهر گیتــار توســ آ ویلــون و 

ری از مراس بود  فیروز ویسانلو ب دی
مهنــدس علــی آزاد دبیــر انجمن شــر های 
مهنــدس  دیریــن  دوســ  و  ایــران  راه ســازی 
ــر ایــن برنامــ بــود  با  نران دی آبادیــان ســ
ــور در چنــد دهــ    یــادآوری ســازندگی های 
ار و   دیک ب  هــ گف امــروز ما ن شــت  گ
ر راه   یلومتر بــ ار  یلومتــر آزادراه  هــ
یلومتر  ار  یلومتــر راه های فرعــی  ه ار  هــ
یلومتر  ار  راه های روســتایی  فرودگاه  ه
یلومتــر مترو و بســیاری اســکل  راه آهــن  

ــ هم  آن ها  ــور داری  و بنــادر در سرتاســر 
رگی بوده  مهندس  دســ رن انسان های ب
رست آبادیان یکی از آن هاس وی با خواندن 
ــور ایــران و دعــای  وتــاه بــ نــام  طعــ ای 
رگان مجل برای اهدای لو یادبود  ایانی از ب

رد ب خانواده مهندس آبادیان دعو 
ــر  د و  اختیــاری  اســفندیار  ــر  د نهایــ  در 

ــتیان ر انجمن زرت  رســت خســرویانی از 
ادیــ  مهنــدس  عطاردیــان  مهنــدس  و   
دی وزیــری از ســوی  ســمیعی و مهنــدس 
انجمن شــر های راه ســازی ایران لو های 
یادبــود و تمبر یادبودی بــ خانواده و فرزندان 
ــک  پی آبادیــان  رســت  ــادمهندس  روان

ردند
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فرالدیـن شـاه مجبـور  بـ از آنکـ م  سـا 
ـکی  ت بـرای  ی  ـرو م فرمـان  ـدور  بـ 
رالدیـن شـاه  نا ملـی شـود  مجلـ شـورای 
ـادر  را  تجـار  الی  مجلـ و ـکی  ت فرمـان 
بـ از آنک  ـرده بـود و بـ این شـک دو ده 
الی مـردم  آمـدن و گـرد هـ  بـا  ارلمـان ملـی 
یـری  پی و  تجـار مسـ الی  ـکی شـود و ت

بازرگانـان شـدند حقـو جامعـ 
یکـی  در  تجـار  شـاه  رالدیـن  نا دوران  در 
او  از  شـاه  ر الدیـن  نا بـ  خـود  عرایـ  از 
سـی  بـ  را  تجـار  وزار  ـ  می خواهنـد 
ـر  بی  مـ  بی  متدیـن  ـ  ارند  بسـ
گرسـن نباشد و تجار  نی و مقتدر باشـد  مسـت
ارلمـان  ـرار ندهـد   را مرجـ مدخـ خـود 
و  سـی  و  ـد  امسـا  ـ  ـی  خصو ـ  ب
تصـاد ایـران  ـور خـود را در ا سـومین سـا ح
متولـد  ـر  امین ال تـال  بـا  گرفـ  ـن  ج
ـر را در آن  رو امین ال شـد برخـی منابـ 
میـن زده انـد او  دوران  میلیـون تومـان ت
سـتین  فرالدین شـاه ن در دوره زمامداری م
اه تولیـد بـر را از روسـی خریـد بـ ایـن  دسـت

وارد  ـی  خصو ـ  ب توسـ  بـر  شـک 
همیـن  بـ  گرفـ  را  گاز  جـای  و  شـد  ایـران 
ـدر  ـر  امین ال محمدحسـین  بـ  دلیـ 

داده انـد لقـ  ایـران  بـر 
و  ـ  ایت د  در  ـر  ال امیـن  خانـ  حـاال 
مـوزه ای  بـ  خارجـ  امـور  وزار  دیکـی  ن در 
تیتـر  آن  دیوارهـای  روی  و  شـده  تبدیـ 
ـ از و های  روزنام هـای چنـد دهـ پیـ 
گرفتـ اسـ  ـرار  میلیونـی او خبـر می دهنـد 
ـاورزی  و  معـادن  نایـ  بازرگانـی  اتـا 
سـتین بـار بـ ریاسـ  تهـران امسـا بـرای ن
بهمـن  ـنب   یک روز  خوانسـاری  مسـعود 
ـی  خصو ـ  ب بـرای  رگداشـتی  ب آییـن 
بـ  ـر  ال امیـن  نـام  بـ  را  ـانی  ن و  ار  برگـ
ارآفرینـی  و  تصـادی  ا چهره هـای  برتریـن 
او  معـاون  یـری  جهان اسـحا  ـرد  اهـدا 
نعمـ زاده  محمدرضـا  و  جمهـوری  رئیـ 
نعـ معـدن و تجار در این مراسـ  وزیـر 
ـر را بـ سـ  ـان امین ال ـور یافتنـد و ن ح
تقدیـ  تصـادی  ا چهـره  و   برتـر  ارآفریـن 

ردنـد

مراسـ  ایـن  در  رئیـ جمهـوری  او  معـاون 
در آن سا ها  هنوز ایجاد نهادهای  گف 
در  ـر  امین ال نبـود  رایـ  چنـدان  مدنـی 
ار ایـن نهاد مدنی بـوده  امروز  ـ ایـران بنیان
ایـن نهـاد بـ یـک درخـ تنومند تبدی شـده 

اس
و  تندیـ  ننـدگان  دریاف  بـ  اشـاره  بـا  وی 
ارآفرینـان  ب عنـوان  ـ  ـر  امین ال ـان  ن
یـده  برگ تصـاد  ا ـ  عر کسـوتان  پی و  برتـر 
ایـران  سـربلندی  بـ  گـر  ا گف شـده اند 
ـیدی بایـد ایـن انسـان ها را از عمـ  می اندی
وجـود دوسـ بداریـ و مسـیر فعالیـ را بـرای 
تصـاد  ا توسـع  ـ  چـرا  سـازی  همـوار  آنهـا 
ـ  ب شـدن  میـدان دار  جـ  راهـی  ایـران 

نـدارد  ـی  خصو
دامـا دولـ زیر سـای برجام  یـری از ا جهان
ی  ردن مسـیر فعالی ب خصو برای باز 
دولـ  اینکـ  بیـان  بـا  او  ـرد   حبـ 
ـور  تصـاد  ا بـرای  خوبـی  سیاسـ های 
تان  خوشـب گفـ  اسـ  ـرده  تدویـن 
اینکـ  بـا وجـود  و  بـوده  بـ  نیـ م عملکردهـا 

ا شد رگداش بخ  عن ن ب ی در 

توسعه اقتصاد ایران
 راهی جز میدان داری بخش خصوصی ندارد
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ایـ  اف مقـداری  تـورم  می شـد  پی بینـی 
ایـان دی مـاه  نـد تـورم اعـالم شـده در  پیـدا 
ـد بـوده و ایـن یعنـی همچنـان رونـد   در

اسـ ـی  اه تـورم 
بـ  همچنیـن  جمهـوری  رئیـ  او  معـاون 
ان   میـ بـ  ـور  تصـادی  ا بـ  م رشـد 
ایـن  البتـ  داد  ادامـ  و  ـرد  اشـاره  ـد  در
اسـ  نفـ  سـه  احتسـا  بـا  رشـد  ان  میـ
ان  میـ نفـ  سـه  گرفتـن  ـر  ن در  بـدون  و 
اسـاس  بـر  اخیـر  ماهـ  شـ  تصـادی  ا رشـد 
ـد بـوده اسـ  ـ آمـار ایـران  در اعـالم مر
ایـران  نفـ  ـادرا  و  تولیـد  ـ  سـانی 
ـ  ردنـد  نمی  تصـور  رده انـد  تحریـ  را 
ان  میـ وتاهـی  درمـد  بتوانیـ  برجـام  از 
شـت  گ ـادرا را بـ دو برابـر سـا  تولیـد و 

برسـانی
یـری در ادامـ بـا اشـاره بـ انتقادهـای  جهان
ولـی و نادرسـ برخـی افراد در خصو  یرا
عـده ای  سـفان  مت گف دولـ  عملکـرد 
نمی داننـد  و  نیسـتند  آشـنا  انتقـاد  نحـوه  بـا 
ـرار دهنـد  ی را مـورد نقـد  ـ بایـد چـ چیـ
از  شـده  اعـالم  آمارهـای  افـراد  برخـی  گاهـی 
مرتبـ  ار هـای  گ و  ایـران  آمـار  ـ  مر سـوی 
ننـد و جلسـاتی  بـا عملکـرد دولـ را نقـد می 
ـال  م آیـا  ـ  ننـد  بررسـی  تـا  ننـد  می  ار  برگـ
ان  ـادرا اعـالم شـده یـا میـ ایـ  ان اف میـ
رده اسـ  ـ آمار اعالم  ـ مر تصـادی  رشـد ا

نـ یـا  حـ دارد 
ید بر اینک  معـاون او رئیـ جمهوری بـا ت
نیسـ  نقـد  معنـای  بـ  برخوردهـا  ونـ  این
صد نقـد دارند  ـ  سـانی  ـرد  ـان  رن خا
نقـد  را  دولـ  برنام هـای  و  سیاسـ ها  بایـد 
نقـد  ابـ  برنام هـا  و  سیاسـ ها  زیـرا  ننـد 
انتقـاد  ابـ  شـاخ ها  و  عملکـرد  و  اسـ 
رده  ـ البت دولـ نی همـواره اعالم  نیسـ 
سـازنده  انتقـادا  و  ـنهادا  پی از  اسـ 

نـد می  اسـتقبا 
بـرای  ی  ـ مر بانـک  برنامـ  از  همچنیـن  او 
رافی هـا در اسـفند مـاه خبـر داد و  ـار بـر  ن
سـانی  ی دولـ  بـر اسـاس برنام ریـ گف
خریـداری  ارز  رافی هـا  از  می خواهنـد  ـ 
پرداخـ  ـ  ریالـی  ـ  من بایـد  اوال  ننـد 
ـ باشـد و سـ باید معلوم  نند م می 
ـ ارز را بـرای چـ فعالیتـی می خرنـد  باشـد 
ایـان بـا اشـاره بـ اینکـ هنـوز بـا وجـود  او در 

ری شـدن یک سـا از برجام نتوانسـت ای  سـ
اسـتفاده مطلوبـی از فاینانـ داشـت باشـی 
بـ معنـای عـدم موفقیـ  ایـن  البتـ  گفـ 
زمینـ  ایـن  بلکـ خودمـان در  نیسـ  برجـام 
حساسـی  دولـ  و  داشـت ای  یری  ت سـ
فاینانـ  راردادهـای  نـو  دربـاره  زیـادی 
نـی اسـ و  دارد و در ایـن زمینـ در حـا رای
خیر  ار  ماه بـا ت گـر ایـن  ـ ا معتقـد هسـتی 
ـن انجـام شـود بهتـر اسـ تـا اینکـ  امـا مطم
دچـار  تصـادی  ا فعـاالن  و  ـی  خصو ـ  ب

شـوند آسـی 

طرحی برای ۲۰۰ نخبه اقتصادی
نعـ معـدن  محمدرضـا نعمـ زاده وزیـر 
ی  گرامیداشـ  سـال و تجار در مراسـ 
ـور  اتـا بازرگانـی تهـران بـا اشـاره بـ اینک 

گف درس  ـرف نیاز دارد  ب توسـع و پی
ـرف های  ـ در ایـن سـا ها ایران پی اسـ 
حـا  در  هـ  سـرع  بـ  و  داشـت  زیـادی 
ـتری نیـاز  ـرف بی توسـع اسـ مـا بـ پی
تـا  بـا   اینکـ  بیـان  بـا  نعمـ زاده  داریـ 
نمی رسـی  جایـی  بـ  ـرف  پی ـد  در
ـ  داریـ  زیـادی  عق ماندگی هـای  گفـ 

نیـ آنهـا را جبـران  بایـد 
بـر  یـد  تا بـا  تجـار  و  معـدن  نعـ  وزیـر 
بـ  فنـاوری  و  تولیـد  بـر  تکیـ  بـا  بایـد  اینکـ 
نیـ  پیـدا  روز دسترسـی  نویـن  دان هـای 
ود بـا دسـتیابی بـ دانـ روز می تـوان بـ  افـ

رسـید ـرف  پی و  توسـع 
بیـن  دیـک  ن ارتبـا  بـ  اشـاره  بـا  نعمـ زاده 
شـورای  گفـ  ـی  خصو ـ  ب و  دولـ 
گف وگـو در سـط اسـتان ها و تهـران همـواره 
دیکـی میـان دولـ  ار می شـود و ارتبـا ن برگـ
نعـ  ـی وجـود دارد وزیـر  ـ خصو و ب
ـین اتـا  ـرد پی معـدن و تجـار یـاد آوری 
تان  خوشـب و  اسـ  ـار  افت باعـ  بازرگانـی 
ـرار  ایـن موضـو در اتـا تهـران مـورد توجـ 

اسـ گرفتـ 
دارنـد  زیـادی  اهمیـ  ـک ها  ت گفـ  وی 
ـک ها  ت بیـن  ـر  ن تبـاد  و  همفکـری  و 
بـ  ن دارد  اهمیـ  بسـیار  دولـ  و 
ـ فکـر و سـرمای  تصـادی در اتـا بازرگانـی  ا
ـور شـوند  دارنـد می تواننـد باعـ توسـع 
رحـی در ایـن زمینـ داریـ از شـما  و مـا نیـ 
داماتـی را  ـ چـ ا نیـد  می خواهیـ تـا فکـر 
ـادرا و تولیـد انجام  می تـوان بـرای توسـع 

داد

ی : ی ج او او  م
ا  ای هن  ا ها   س   
ای  دا  ن مد  ای  ه ا
را  ای ر   ض امی ا  
ه  ا مد  ا ای  نیا
ا  ی   رو ای   ام

ده اس  دی  مند  ن
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توصیفی از امین الضرب
بازرگانـی  اتـا  رییـ  خوانسـاری  مسـعود 
ی  سـال گرامیداشـ  تهران نی در مراسـ 
بـرای  تسـلی  ضمـن  تهـران  بازرگانـی  اتـا 
سـا  گفـ  السـکو  فاجعـ  ان  شـت درگ
بـ جامعـ  ـرن   یعنـی بیـ از یـک 
تصادی ب  ارآمد ا ام نا ـ ن تصـادی در  ا
تصـادی  ود در ا ییـر آن افتـاد وی افـ فکـر ت
ناسـال  رفتارهـای  از  برآمـده  زمـان  آن  در  ـ 
گاه  ـر فـردی دلسـوز آ بـود بـا تـال امین ال
ـی در آن جوان  ـ خصو و متدیـن نهـا ب
ـی  ـ خصو زد و او در خـ مقـدم نهـاد ب
ود  گرفـ رییـ اتا بازرگانی تهـران اف ـرار 
ـر را بـ چهره ای  چنیـن رفتارهایـی امین ال
سـود  از  یـر  بـ  ـ  ـرد  تبدیـ  گاه  آ و  ملـی 
دنیـای  در  ـور  ـرف  پی ب دنبـا  مـادی 
جامعـ  گفتمـان  بـود  زمـان  آن  ـرفت  پی
بـ یعنی  ـرن  گفتمـان یـک  امـروز نیـ همـان 

بـرای مـردم اسـ یافتـ  جامعـ توسـع 
بـ  تهـران  بازرگانـی  اتـا  رییـ  نرانی  سـ
نیم تمـام  وی  حـا  بـودن  نامسـاعد  دلیـ 
اهـدای  بـرای  دوبـاره  مـداوا  از  بعـد  امـا  مانـد 

ـ بازگ مراسـ  بـ  جوایـ 

کسب وکار حرفه ای توسعه 
بازرگانـی  اتـا  رییـ  شـافعی  المحسـین 
اتـا  ار  بنیان گـ از  یـادی  بـا  نیـ  ایـران 
ـر در مراسـ  بازرگانـی تهـران بـا نـام امین ال
بازرگانـی  اتـا  ی  سـال گرامیداشـ 
از  برخـورداری  بـا  ـر  امین ال گفـ  تهـران 
میـ  حا دوران  تـا  توانسـ  فـ  بی و بـر 

نـد  متقاعـد  را  خـود  اجـار  رالدین شـاه  نا
ـ  تصـادی  تـا مجلسـی جوشـیده از فعـاالن ا
نـد و هـ  تصـادی حمایـ  هـ از فعـاالن ا
بـا دولـ باشـد  دیـ در ارتبـا  ـاوری  م

دهـد ـکی  ت
یـری  پی توانسـت  ـر  امین ال گفـ  وی 
و  فـردی  مالکیـ  بـ  احتـرام  والن  مسـ
االی  روا  بـا  را  اسـتفاده  سو از  جلوگیـری 
نهـادی  بـ  تجـاری  امـور  ردن  سـ و  ایرانـی 
ـ  نـد تـا حـدی  یـری  مردمـی و مدنـی را پی
ـور  در  ارلمانـی  هـر  شـک گیری  از  بـ 
مطـر  ـی  خصو ـ  ب ارلمـان  موضـو 
مدیـران  اینکـ  بـر  یـد  تا بـا  شـافعی  شـود 
بـ  ـادر  ـ  هسـتند  رهبرانـی  مانـدگار 
انسـان و ماشـین باشـند  بیـن  ـی  تعاد ب
تـا  اسـ  روشـی  منطـ  و  احسـاس  ود  افـ

نفـ  بـ  را  انسـان  ـ  معی و  اجتماعـی  امـور 
نـد ـرار  بر اری  رسـت

ود یـک مدیـر ماندگار یک رهبر عاشـ  وی افـ
معنـوی  و  مـادی  تـوازن  ـ  چرا اسـ  ـ  عا
ـری  ب بـرای  عقـ  و  ـ  ع تـوازن  یعنـی 
رییـ اتـا بازرگانـی ایـران خطا بـ فعاالن 
نـون تاجرانـی  ا بیـن مـا  گفـ در  تصـادی  ا
ـ توانایـی و اسـتعداد علمی ندارند و  هسـتند 
فقـ بـ ضمیـر هوشـیار خود اعتمـاد دارند  
ود امـروز  همین هـا مانـدگار می شـوند وی افـ
ار  سـ و بـ اخـال حرفـ ای در  در جامعـ 
ایـن  تعالـی  در  بایـد  مـا  همـ  ـ  داریـ  نیـاز 

نیـ مـک  ل  مسـ

سه گانه های توسعه در ایران
مرحـوم  ارشـد  فرزنـد  محسن هاشـمی 
مدیرعامـ  و  آی ا هاشمی رفسـنجانی 
گرامیداشـ  آییـن  نیـ در  تهـران  سـاب متـرو 
گفـ  تهـران  بازرگانـی  اتـا  ی  سـال  
السـکو  شـت سـاختمان  گ روز  ـ چنـد  حاد
همـوار  هنـوز  توسـع  راه  ـ  می دهـد  ـان  ن
بایـد  ـ  دارد  وجـود  هایـی  خ و  نیسـ 
و  شـود  همـوار  ارآفرینـان  شـما  ب دسـ 
از  بیـ  ـور  در  توسـع  مسـیر  ا  ان شـا
بیـان  باشد هاشـمی با  داشـت  رهـرو  پیـ 
اینکـ مرحوم هاشمی رفسـنجانی سـعی بـرای 
ـور  در  سـازندگی  فعالی هـای  پوشـ 
موضـو  ایـن  شـاخ  گفـ  داشـتند 
ـان در سـا  برای  سـاخ مترو بود  ای
ایـن  اینکـ  بـر  مبنـی  خواندنـد  خطبـ ای  آن 
ه در تهـران و حتـی در زمـان جنـگ بایـد  پـرو
ـ در آن زمان امکان سـاخ  ـاز شـود چـرا  آ
مدیرعامـ  نبـود  فراهـ  ه هایـی  پرو چنیـن 
ـود  ر دلیـ  ـرد  بیـان  تهـران  متـرو  سـاب 
سـ گان  تفکـر  ـور  در  الن  ه هـای  پرو
بود هاشـمی گف  توسـع  دربـاره  مدیـران 
توسـع  زمینـ  در  دیـدگاه  انقـال   از  بعـد 
ایـن  سـ  ن دیـدگاه  در  ـ  داشـ  وجـود 
لمـداد  ـر  نفـ  بـ  اسـتعماری  ه هـا  پرو
می شـد مدیرعامـ سـاب متـرو تهـران بیـان 
ـ  امی م ه هـای ن ـرد همچنیـن دربـاره پرو
چنیـن  تروشـیمی ها  اتمـی و  نیروگاه هـای 
ه هـا  ـتر ایـن پرو راتـی عنـوان می شـد و بی ن
تـال  بـا  ـ  می شـد  ار  بحـران  دچـار 
ـاز  آ دوبـاره  ه هـا  پرو ایـن  سـازندگی  سـردار 
ـور در زمینـ  اه دوم در  شد هاشـمی ب نـ

ی: ا ا م 
ا  م ی     ا ا   
ا  ا   اس های  ا مده ا  ر
ی   ر ضر   امی ا
ا   دی  م و  اه 
ا  و او      ج
ا    د   م

ر را 
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اه  نـ دوم  اه  نـ گفـ  و  ـرد  اشـاره  توسـع 
ربـی  ـوی  ال بـا  را  توسـع  ـ  بـود  سـانی 
تهـران  متـرو  سـاب  مدیرعامـ  می دیدنـد 
آیـ ا  توسـع ای  اه  نـ ولـی  ـرد  بیـان 
رفسـنجانی این بود  اسـالم و فرهنگ ایران 
البد آن یک ارز اسـ و شـاید  و توسـع در 
ـی از دوسـتان  ـ بع همیـن ایـده باعـ شـد 
ـان  ای بـ  نسـب  و  برونـد  ـان  ای نـار  از 
بی مهـری داشـت باشند هاشـمی با اشـاره بـ 
ـ  آیـ ا رفسـنجانی  حب هـای  آخریـن 
گفـ  داشـتند  تصـادی  ا ران  ـ پژوه بـا 
ـ ارتقـای  ردنـد  هـار  ـان در آن جلسـ ا ای
ـال  ا بـرای  تـال  از  بهتـر  مـردم  دانایـی 

اسـ مسـیر  ایـن  در  سیاسـتمداران 
در  ـان  ای ود  افـ رفسـنجانی  آیـ ا  فرزنـد 
ـ اعترا ب اشـتباه  ردنـد  هـار  آن جلسـ ا
هیـ اشـکالی نـدارد و همچنین دربـاره آبیاری 
ـ  نیـ  اری  نبایـد  گفتنـد  امیـد  درخـ 
ـرد  امیـد از جامعـ بیـرون رود هاشـمی بیان 
جلسـ  آن  در  آی ا هاشمی رفسـنجانی 
اجتماعـی  ـام  ن و  ـام  ن حفـ  ـ  گفتنـد 
توسـع  مهـ  ارامترهـای  از  یکـی  جامعـ  در 

اسـ

تقدیر از بهترین ها
ـر  امین ال ـان  ن و  لـو  مراسـ  ایـن  در 
خـودرو  نعـ  فعـاالن  از  ندچـی  ـر  ا بـ 
و  اوه  ایـران  شـر  ار  بنیان گـ و  ایـران  در 
و  فعـا  رحیمیـان  علـی  امیون سـازی  ـدر 
تلـ  ار در ب هـای م سـ و  احـ 
یـور علـی حا سیدسـلیمانی  نعـ دام و 
و  اال  نیـک  ار  بنیان گـ و  نمونـ  ننـده  ادر
دلیـ  بـ  راوالدی  عسـ اسـدا  همچنیـن 
سـابق  دهـ فعالیـ در حـوزه بازرگانـی اهدا 

شـد 
ـان  ن و  لـو  مراسـ  ایـن  ادامـ  در 
نعـ سـیمان  کسـو  ـر بـ پی امین ال
ـی  اد میرمحمـد  الدیـن  عال ـور  گـ  و 
ـان  ن و  لـو  شـد  اعطـا  خلیلـی  محسـن  و 
نعـ  ار  ـر همچنیـن بـ بنیان گـ امین ال
ارخانـ  ار  بنیان گـ و  ایـران  در  ار  نوشـ اف
تقدیـ  رفوگـران  بـر  علی ا ایـران  در  بیـک 
عبـاس  بـ  ـر  امین ال ـان  ن و  لـو  شـد 
ابراهیـ  دارو  حـوزه  در  فعـا  سـعیدی نژاد 
نعـ شـیر در  ام  ـ ریان ب عنـوان پی عسـ
ده سـابق  ـاس  ـور مهـدی حریـری بـ 

ر چای  تجـار و بازرگانـی و ب عنـوان تاجر ب
ـاس  دهـ  الدیـن بـ  الـ عال ی ـور ع در 
ار  گلـ رحمـان  و  تجـاری  و  نعتـی  فعالیـ 
ار ساختمان سـازی نویـن در ایـران و  بنیان گـ
باتان اهدا شد  البت وی  سـازنده شـهر ا
ـری  دی ـ  ب در  نداشـ  ـور  ح ایـران  در 
بـ  ـر  امین ال ـان  ن و  لـو  مراسـ  ایـن  از 
و  تصـاد  ا ران حـوزه  ـ پژوه و  تصاددانـان  ا
ـاس  گرفـ و در ایـن راسـتا بـ  بازرگانـی تعلـ 
ـان  ارآفرینان لو و ن پژوه درباره زندگی 
ر سـعیدی اهدا شـد  ـر بـ علی ا امین ال
ـاس  ـر بـ  ـان امین ال همچنیـن لـو و ن
ـی  خصو ـ  ب از  دفـا  علمـی در   فعالیـ 
فعالی هـای  ـاس  بـ  و  نی نـژاد  موسـی  بـ 

دنیـای  روزنامـ  ار  بنیان گـ بـ  مطبوعاتـی 
گرفـ  تعلـ  تیـاری  ب علیرضـا  تصـاد  ا
ر  ـان امین ال ـ سـوم اهدای لـو و ن ب
امیـر  و  بـود  برجسـت  ارآفرینـان  بـ  مربـو 
ار و مدیرعام شر  منصور عطایی بنیان گ
ـان را از آن خـود  مهندسـی زال ایـران ایـن ن
طع سـازی  ـدر  ـرد همچنیـن رضـا رضایـی 
ـاس  بـ  یما  موسـوی ره عباسـی  و  خـودرو 
ـ  ب در  اجتماعـی  ولی  مسـ بـ  عمـ 
ر  ـان امین ال ارآفرینـان برجسـت لـو و ن
ایـن  از  ـ  ب آخریـن  در  ردنـد  دریافـ  را 
اهـدا  نفـر  بـ   ـر  امین ال تندیـ  مراسـ 
المعلی سـلیمانی  سـتین تندی ب  شـد ن
ار  بنیان گـ و  ایرانـی  برتـر  ارآفریـن  ب عنـوان 
ـر بـ  الـ تندیـ و لـو امین ال شـر 
نعـ  ـی سـلطانی ب عنـوان فعـا در  مرت
ـال  خیره سـازی  ـورددار  ر و  ت گـری  ری
ارآفریـن برجسـت و  ـور و  و تولیـد آرد در 
ـر ب محمدمهدی  تندیـ و لـو امین ال
نعـ بـر ایـران تعلـ  ام در  ـ فنائـی پی

یافـ

ـان  ن و  لـو  مراسـ  ایـن  در  اسـ  گفتنـی 
نـوادگان  از  مهـدوی  مـژده  بـ  ـر  امین ال
ار اتـا بازرگانـی  بنیان گـ ـر  حـا امین ال

ایـران اهـدا شـد در 
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را  هـاری تحصیـال  معمـاری خـود  ا جمـا 
اه  ـ دان در  و  رانـده  گ لنـدن  لی تکنیـک  در 
حـا  در  و  گرفتـ  شهرسـازی  ـرای  د اریـ 
اه ورسـای در حومـ شـهر  ـ حاضـر اسـتاد دان
و  اه  ـ دان در  تدریـ  وی  اسـ  اریـ 
پژوهـ در حـوزه مهندسـی را در زمین هـای 
معمـاری  و  سـاختمان  در  ی  انـر مصـر 
یک  ولو سـاختمان های ا لی  سـازگار با ا
بـوم  ایـدار شـهری و  ی توسـع  برنام ریـ
اشـرا  بـ  توجـ  بـا  می دهـد  ادامـ  محلـ 
رسـال  و  محلـ  بـوم  مفهـوم  روی  ـان  ای
ج توضیحاتـی  ماهنامـ پیـام آبادگـران بـرای در
بـ  آن  ال رسـانی  ا و  مفهـوم  ایـن  دربـاره 
گویـی  گفـ و  ـور  مهندسـان و سـازندگان 
در  ـ  دادیـ  انجـام  هـاری  ا جمـا  ـر  د بـا 

می آیـد پـی 

ا  جنا ی  ا ا ا  ج ر  ای 
ا و  را م  را و  ای ا   م ه
ای    ی ه ا ا  ید  ه وه 

د ی را  و  را  ای
لسـتان  ـ از ان بعـد از انقـال و بدنبـا بازگ

بـا برخـی از نهادهـای انقالبـی و دولتـی ماننـد 
ه هـای  پرو راحـی  در  عفان  مسـت بنیـاد 
بـا  همچنیـن  و  ج  ـر مسـکن   سـاختمانی 
ـردم  همـکاری  شهرسـازی  و  مسـکن  وزار 
نیازهـای  و  لـی  تحـوال  بـ  توجـ  بـا  امـا 
گرفتـ  تصمیـ  شهرسـازی  زمینـ  در  ـور 
تحصیـ  ادامـ  بـرای  دهـ   اواسـ  در 
بـ  شهرسـازی  در  ـتر  بی صـ  ت سـ  و 
تمـاس  مـد  ایـن  در  البتـ  بـروم  فرانسـ 
ی  برنام ریـ حرفـ ای  نهادهـای  بـا  را  پویایـی 
نهادهـای  و  ـاور  م مهندسـی  دفاتـر  شـهری 
ـرده ام  حفـ  ایـران  در  اهی  ـ دان علمـی  
داشـت  ادامـ  امـروز  بـ  تـا  ـ  همکاری هایـی 

اسـ 
بـ  ـ  بـوده  ایـن  بـر  مـن  تـال  فرانسـ  در 
ـرا منفـی سـاخ و  ا بـا  خصـو در رابطـ 
سـاز روی محی زیسـ معماری سازگار با آن 
نـ در رابطـ بـا سـاختن  ار  و بـوم محل هـا 
را  تال هایـی  تهـران  در  محلـ  بـوم  اولیـن 
و  رده ایـ  شـرو  همـکاران  از  جمعـی  بـا 
ـ بتوانیـ بـ زودی شـاهد شـرو  امیدواریـ 
باشـی   تهـران  در  بـوم محلـ  اولیـن  سـاختن 

ر ری  ا  ا  م   م 
ایـدار در  بوم محل هـا بازتـا اهـدا توسـع 
توسـع شـهری هسـتند آنهـا بازتـا مدیریـ 
ه هـای شـهری هسـتند  نوینـی در تحقـ پرو

شـهری  هـای  برنام ری تـال  راسـتا  ایـن  در 
شـهری  توسـع  ه هـای  پرو ـ  بـوده  ایـن  بـر 
ـ اولیـ توسـع  گیرنـده سـ ا مـان در بـر  هم
بـ  متعـاد  ویـی  جواب یعنـی  باشـند  ایـدار 
ـرا  اییـن آوردن ا نیازهـای محیـ زیسـتی  

زیسـ  محیـ  روی  سـاز  و  سـاخ   منفـی 
اجتماعـی  نیازهـای  و  تصـادی  ا نیازهـای 
ـ  شـهروندان  و بـ ایـن نتیجـ رسـیده شـده 
ریـ شـیوه های  تحقـ ایـن اهـدا تنهـا از 
ه خوانـی  یعنـی  ی  ـار م مدیریـ 
ی  لیـ نهادهـای دولتـی و خصو تال هـای 

بـود خواهـد  یـر  امکان  مدنـی  و 
ـور یکـی  ی بـ  امـروزه تولیـد و مصـر انـر
آمـده  در  سـاختمان  مسـائ  لیدی تریـن  از 
تولیـد  همینطـور   و  ی  انـر مصـر   
سـاختمان  ـ  ب در  انـ ای  گل گازهـای 

می گیـرد ـور 
در  فسـیلی  ی  انـر مصـر  آوردن  اییـن 

بادگرا  ا  ران در ماهنام  اه  هاری استاد دان گ  گ  با جما ا

پروژه»بوممحله«
اجرایآنها در واهمّیتنقشپیمانکار
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آلودگی هـا  آوردن  اییـن  یعنـی  سـاختمان 
زیـادی  ی  وابسـت بـا  سـفان  مت ولـی  ـا  ف در 
ییـرا  ی فسـیلی دارد ت ـور مـا بـ انـر ـ 
مهمـی در  تحـوال  نیازمنـد  زمینـ  ایـن  در 
در  ی  انـر مصـر  و  تولیـد  سیاسـ های 
والن  تان مسـ ـ خوشـب اسـ  سـاختمان 
گاه  آ آن  بـ  مـا  شهرسـازی  و  راه  وزار 
دامـا ارزنـده ای را بـرای تدویـن  هسـتند و ا
سـاختمان  در  ی  انـر مصـر  آئین نام هـای 

رده انـد شـرو 
سـاختمان  در  ی  انـر مصـر  بـا  رابطـ  در 
ـورهای  مهمـی در  بسـیار  ـرف های  پی
و تجـار  گرفتـ  ـور  آمریکایـی  و  ایـی  ارو
بـ  آنهـا  از  گاهـی  آ ـ  شـده  سـ  ارزنـده ای 
محل هـا  بـوم  سـاختن  بـا  رابطـ  در  خصـو 

باشـد  سـودمند  مـا  بـرای  می توانـد 
ارائـ  ـ  تعریفـی  ایـن  بـا  می رسـد  ـر  ن بـ 
ـور  ـ در  ه هایـی  از پرو نمودیـد بسـیاری 
بـوم  ـ  آنچـ  بـر  مـا اجـرا می شـوند منطبـ 

نیسـتند می شـوند  نامیـده  محلـ 
و  ـکال  م بـ  ویـی  جواب بـرای  مـا  اینکـ 
ورمان  ون شـهرهای  ناهنجاری های روزاف
ی توسـع شـهری  نیـاز بـ نـوآوری در برنام ری

سـی پوشـیده نیسـ داریـ بـر 
اه  ـ مـن ایـن موضـو را در سـمیناری در دان
ـردم  متاسـفان  تربیـ مـدرس نیـ عنـوان 
بـوم  مفهـوم  بـا  درایـران  بسـیاری  اینکـ  بـا 
موافـ  آن  اهـدا  بـا  و  آشـنا  ومحلـ  ا یـا 
اجرایـی  سیاسـ  هیـ  هنـوز  ولـی  هسـتند 
ومحل هـا  ا سـاختن  بـرای  شـده ای  تدویـن 
واهیـ  اینکـ ب بـدون  ـر مـن  ن بـ  نداریـ 
ـرده  وبـرداری  ال ـر  دی ـورهای  روی  از 
بـ خوبـی در  بوم محل هـا می تواننـد  باشـی 
ه هـای بازآفرینی  چهارچـو سیاسـ ها و پرو
ار  بـ  ایـران  شـهری  فرسـوده  باف هـای 

شـوند    گرفتـ 

مر   ر  م  م  ا  ی
ا  کا ا ا  ا اس ی را ا و  ا رس

ند ه ی  ی    م 
ه هـای بـوم محلـ  پیمانکارهـا در تحقـ پرو
نقـ  یـک  آن  سـاختمانی  عملیـا  یعنـی 

ننـد  می  ایفـا  را  لیـدی 
ه های  لی پرو ن گران ا در فرانس متداوال 
گـروه  چهـار  در  را  محل هـا  بـوم  و  شـهری 
ار و سـرمای  احبـان  ننـد  شناسـایی می 

ننـدگان  تولید و  پیمانـکاران  ـاوران  م
نقـ  میـان  ایـن  در  سـاختمان  مصالـ 
عنـوان  بـ  لـ  ا و  بـوده  مهـ  پیمانـکاران 
اران در  ـی بیـن همـ دسـ اندر حلقـ ارتبا
می تواننـد  پیمانکارهـا  وردارنـد  ح ه هـا  پرو
بـ خصـو نقـ مهمـی را در انتقـا تجـار 
و دانـ سـاخ و سـاز بـ نسـ های آینـده 
ننـد در ایـن  ریـ آمـوز جوان هـا ایفـا  از 
اه ها و  ـ خصـو همـکاری پویایـی بیـن دان

دارد    وجـود  فرانسـ  در  پیمانکارهـا 

ه سـاختن  ـ پـرو شـت  گ ـر چنـد سـا 
شـده  رایـ  فرانسـ  در  بوم محل هـا 
سـ  بـرای  را  ارزنـده ای  تـال  پیمانکارهـا 
توانائی هـای جدیـد تکنیکـی ـ اجرایـی از خـود 

اشـت اند  گ نمایـ  بـ 
گواهینام هایی  ـورها  امروزه در بسـیاری از 
محیـ  مسـائ  ـ  ه هایـی  پرو بـا  رابطـ  در 
رعایـ  آنهـا  در  ی  انـر مصـر  و  زیسـتی 
هـ  گواهینامـ  می شـود  ـادر  شـده 
گرفتـ  ـ انجـام  شناسـائی تال هایـی اسـ 
بـرای  وده  افـ ارز  سـ  نوعـی  بـ  هـ  و 

ه   پـرو ارهای  سـرمای گ

ر  د   ی ا ا   ی ا  ر   ای 
اهی  م ا  ی  ا ا  ا س د   س م 
ت  د   ا ا  ی  م ه نیا
ر  ی  ا ا ا ه س ا کا  ام

د هی ی 
زمینـ  در  تحـوال عمـده ای  و  نـوآوری  البتـ 
یـک می نامیـ  ولو ا مـا سـاختمان  ـ  آنچـ 
ـتر همـ  ـ بعـد م گرفتـ  ـور  در دنیـا 
لیمـی و اسـتفاده از  آنهـا سـازگاری بـا شـرای ا
اسـ  بیعـی  و  محلـی  سـاختمانی  مصالـ 
ریـ می تـوان  ـان داده از ایـن  ـ تجربـ ن
آورد  اییـن  را  سـاختمان  در  ی  انـر مصـر 
گفـ  می تـوان  لـی  جم بنـدی  یـک  در 
اسـ  سـاختمانی  یـک  ولو ا سـاختمان 
سیسـا  ت از  آن  در  متـر  حتی االمـکان  ـ 
بهتریـن  و  اسـتفاده شـده  بـر  ی  انـر مکانیکـی 

ها  ی ا  یا ه    امرو
ا  اهینام های  
ا  م ه های   رو ا 
ی  ر ر ا ی و م ی  م
ا  ده  عای  ا   
ه  اهینام  م  
اس  ناسا  های 
ع  ر و ه   ا   ا
رای  ه  و ا ا   

ه   رو های  ا سرمای 
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بیعـی  لیـ  ا زیسـ  محیـ  بـا  را  سـازگاری 
خوبـی  نمون هـای  تان  خوشـب دارد  خـود 
از ایـن نـو سـاختمان ها در معمـاری سـنتی 
ـ می تواننـد بـرای  ـورمان پیـدا می شـوند 
از  بـوم محل هـا  ـو باشـند و در سـاختن  ال مـا 

گرفـ  بهـره  آنهـا 
یکـی در  ولو در ضمـن ترویـ سـاخ و سـاز ا
ـور نیاز ب آموز جوان های عال مند دارد 
اه های   در این خصو الزم اس  دان

ـور فعا تری داشـت باشـند  مـا ح

ای  وی ه ر  م ک  م ا  ر   
ا  ا های س ا ا و س ا   م 
ا  ا س ر  ای  ا  ده  

ند  ه ی  ا
مسـکن  سـاختن  از  چندانـی  عمـر  اینکـ  بـا 
ـرا بسـیاری  شـت و بـا توجـ بـ ن مهـر ن
ـاور  م مهندسـان  نهادهـا  نین  سـا از 
تلـ  م ارهای  دسـ اندر و  پیمانکارهـا 
بیـالن چنـد سـال ایـن مسـکن ب خصـو از 
بـ نبـوده اسـ نقدهای  یکـی م ولو ـر ا ن
از  اسـتفاده  بـا  رابطـ  در  نیـ  زیـادی  منفـی 
ـ دوام و فرسـودگی ها زودرس از آنها  مصالـ 
ر مـن در آینـده از مهمترین  شـده اسـ بـ ن
رویارویـی  مهـر  مسـکن  والن  مسـ ـکال  م
آنهـا  اجتماعـی  ناهنجاری هـای  و  مسـائ  بـا 
بایـد  نهایـی  ـاو  در  البتـ  بـود   خواهـد 
مسـکن  ـ  گرفـ  ـر  ن در  نیـ  را  مهـ  ایـن 
ویـی بـ نیازهـای بحـران شـدید  مهـر در جواب
ـار  بیعتـا ا ـور عرضـ شـد و  مسـکن در 
نـاه را از هـر نـو  ـ درآمـد داشـتن یـک سـر 

می دهنـد ترجیـ  نداشـتن  بـ  آن 

دهای  و ای  ی  امکا م ر ا   عن
ا  و را و ا ا  ای ا  ا و س مر  س
ا  ندس م ا  ر  اس   ا 
ا  ا ید  س رای   ایرا 

د ا ا  ا  ای  ا ی و  م  ا
گفـ  می تـوان  راحـ  بـ  مـورد  ایـن  در 
گسـتر  و  ـا سـاختمان سـب  م بـرای  بلـ 
مفهـوم آن  را در ایـران را می تـوان دا بـر آن 
موازیـن  لیـ  سـب  سـاختمان  در  دانسـ 
نتـر  بـرای  یکـی  ولو ا و  زیسـتی  محیـ 
از  بعـد  و  حیـن  در  بـ  ـ  آلودگی هایـی 
سـاختن یـک بنـا الزم اسـ رعای می شـود 
ایـن دانـ در ایـران و در جامع مهندسـی ما 

در سـط باالئـی وجـود دارد سـن سـاخ و 
ـور مـا یکـی از دیرین تریـن  یـک  ولو سـاز ا
آنچـ  انـوا آن در دنیاسـ  و برجسـت ترین 
جمعـی  اراده  داشـتن  اختیـار  در  اسـ  مهـ 
برای تحق و روا چنین سـاخ و سـازهایی 
تلفـی ماننـد مقـرون  اسـ امـا بـ دالیـ م
رفـ تجـاری نبـودن مـدرن نبـودن و  بـ 

می بـرد  بسـر  ضعـ  در  گرایـ  ایـن 
ایـن مسـیر سـندیکایی ماننـد سـندیکای   در 
بـردن  بـاال  در  ـری  مو ـدم  می توانـد  شـما 
یفیـ محیـ زیسـتی  صصـان و  گاهـی مت آ

بـردارد  سـاختمان ها 

ا ر های سا    سندیکای  
ن  ج   م ای  ا ه و  را  ای  

ندس ک های م ید  ر ه  ا دا ا  ا
د ا     م   

ایـ هـر سـندیکایی حمایـ  از مهمتریـن و
بـا  رابطـ  در  امـا  اسـ  آن  ـا  اع منافـ  از 
ـری  دی ولی  مسـ می تـوان  بوم محل هـا 
ـار های مردمـی از آنهـا  هـ در رابطـ بـا م

خواسـ 
محل هـا  بـوم  احـدا  در  مـردم  ـار  م
امـری ضروریسـ و از خواسـت های اولیـ هـر 
باف هـای  سـاختن  در  ـار  م شـهروندی 
موازیـن  آنهـا  در  ـ  اسـ  بناهائـی   و  شـهری 
شـده  تامیـن  آنهـا  سـالمتی  و  محی زیسـتی 
ـردن  گاه  آ در  دولـ  نقـ  البتـ  باشـد 
اسـ  ننـده  تعین  نیـ  ه هـا  پرو تحقـ  و 
شـر های  سـندیکای   ـ  اینجاسـ  در 
می تواننـد  انجمن هـا  و  ایـران  سـاختمانی 

پـ  ایجـاد  حسـاس  ولی  مسـ عهـده دار 
ـار شـهروندها و مداخلـ  ـی بیـن م ارتبا
از  هـ  می تواننـد  را  مهـ  ایـن  شـوند  دولـ 
و  گاهـی  آ باالبـردن  و  ـردن  حسـاس  ریـ 
ریـ تبدیـ  فرهنگ سـازی مـردم  و هـ از 
اجرایـی  داده هـای  بـ  مـردم  خواسـت های 

دهنـد انجـام  دولتـی  والن  مسـ بـرای 

ا ها  س ج   ا  ی  ا ا ر  ای 
را  ا   ا  ا و  ک  س
ندس   ک های م ی  ا ی  و

اس ای   
بـرای  جـا  می توانـد  ایـن  بـ  امـ  جـوا    
تصـرا  م ولـی  نـد  بـاز  ـر  دی مصاحبـ  یـک 
سـاختمانی  فعالی هـای  ـ  گفـ  بایـد 
ـکی  تصـادی را ت ایـ هـر ا ـ عمـده و  ب
ـ را  می دهنـد و افـ فعالی هـا در ایـن ب
می زننـد  ـ  ر ـور  یـک  تصـادی  ا افـ  بـا 
ـک های  ت بیـن  لـی  مقایسـ  یـک  در  ولـی 
ـ  گفـ  می تـوان  ـور  دو  مهندسـی 
در  سـندیکایی  و  مهندسـی  ـک های  ت
حـوزه  در  را  نهادگون تـری  نقـ  فرانسـ 
هـ  یعنـی  ننـد  می  ایفـا  خـود  فعالی هـای 
دارنـد پویایـی  همـکاری  دولتـی  منابـ   بـا 

راردادهـا و و  ریـ تدویـن مقـررا  از   
هـ بـا جامعـ مدنی

در فرانس سندیکای ساختمان  امور زیربنایی 
     

و  دارد  شـما  سـندیکای  بـا  ـاب  م سـاختاری 
حرفـ  در  ن گـران  لیـ  از  نـد  می  تـال 
تمـام  در  آنهـا  نـد  حمایـ  سـاختمان 
دفتـر  فرانسـ  فرمانداری هـای  و  اسـتان ها 
نیـ  بین المللـی خـود  دفاتـر  ریـ  از  و  دارنـد 
ـورهای  ور خـود در  گسـتر ح تـال بـ 
ـای    اع از  برخـی  ننـد  می  ـر   دی
ـور دارنـد یـا در شـر  نـون در ایـران ح هـ ا

ـرارداد هسـتند عقـد 
فرانسـوی  شـر  اهـرا  ـرار  عقـد  زمینـ  در 
زمینـ  در  ـای    اع از   ACCOR

اسـ فعـا  بسـیار  ایـران  در  هت سـازی 
دیـک من  ـ آشـنایی ن نـ  در آخـر اشـاره می 
ـتر  ـو آن بی گـروه   و شـر های ع بـا 
اهی اسـ بسـیاری  ـ مربـو بـ ارتبا دان
رانـدن  گ بـرای  فنـد  مو مـن  ـجویان  دان از 
مراجعـ  شـر ها  ایـن  بـ  ارآمـوزی  دوره 

ننـد

دا  ا ر   م ا  م  
ی  رو ا امری   م ه
ر  ه ی  او اس های  ا  و 
ا  سا  دی م رو
ناها   و  ری  ای  ا ه
ی  ا م ا  اس   
ا  م  س و  ی  ی  م
د ا   ا ده  امی 
و   ر  اه  و  

ننده اس ی  ی  ه ها  رو
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ری شــدن  معــاون وزیــر راه و شهرســازی از ســ
مراحــ مطالعاتــی ســاخ ســ شــهر جدیــد 
خوارزمــی خبــر داد و  وشــک و  تیــ 
گفــ مراحــ اجرایی ســاخ این ســ شــهر 

از می شود دیک آ جدید در آینده ن
نــو  نســ  احــدا  گفــ  نریمــان  محســن 
شــهرهای جدیــد در حــا مطالعــ اســ و بــر 

اساس برنام شــر عمران شهرهای جدید 
ر شهرهای جدید  رار اســ   شهر ب دی

اضاف شود
مدیرعامــ شــر عمــران شــهرهای جدیــد 
صصی شــهرها دارای  ادامــ داد مطالعــا ت
مراحــ متعــددی اســ امــا در ایــن میــان 
تی و دریاف  مراح مطالع شــهر جدید 

مصوب شــورای عالی شهرســازی برای ساخ 
آن سریعتر از سایر شهرها انجام شده اس

تی  هار داشــ ســاخ ســ شهر  وی ا
خوارزمی در اولوی  وشــک و شهر جدید 
برنام هــای شــر عمــران شــهرهای جدیــد 
نار دریای عمان  تی در  اس شهر جدید 
وشک در شهرستان بندرلن و  شهر جدید 
ی تهران  خوارزمی در جنو شر شهر جدید 

ساخت می شوند
بهمن  مهر

اه نر حواد  ار با اشــاره ب  معاون وزیر 
ی  ســا  ار از  نفــر بــ  نفر  ناشــی از 
اخیــر از آمــوز  میلیــون ســاع نفــر بــرای 
ارگاه های تولیدی و  را در  ا پی بینی م

نعتی خبرداد
بــا مهــر  ــو  گفت تــن در  ســید حســن هفــده 
الســکو  دربــاره اینک بعــد از تجرب تلخ حاد 
یر ایمن شناســایی شدند یا خیر  ارگاه های 
ار بــ  ــو ایمنــی  ــر ا ار از ن گفــ وزار 
نعتی را مورد  ارگاه های تولید و  ور مدام 
ار عالی بر بازرسی  رار می دهد و ن بازرســی 

ارگاه ها وجود دارد ار این 

ود از ابتدای دول تدبیر و امید مدلی  وی افــ
ار و رفــاه اجتماعی در  از ســوی وزار تعــاون 
بح ایمن ســازی محیــ واحدهای تولیدی 
یری از  ــ نعتــی بر مبنای پی بینی و پی و 
ار تهی شــد تا ایــن حواد  حــواد ناشــی از 

اه یابد
ار بــا اشــاره بــ اینکــ  ار وزیــر  معــاون روابــ 
ار  اســتراتژی ما در ایمن ســازی محی هــای 
ارفرمایان اس گف  رفی خود  استفاده از 
صصی از بین خود  ار ت در همین راستا نیروی 
ارفرمایان در واحدهای تولیدی ب عنوان افسر 
ارگاه مســتقر می شــوند هفده تــن  ایمنــی در 

و پی بینی  ارگاه مس گف این افراد در هر 
ور پی بینی هر  را هستند  در  ا م
ل موضو را  ارگاه بالفا گون خطر ایمنی در 

ال خواهند داد یرب خود ا والن  ب مس
نون  میلیون  ار با بیان اینک تا  معاون وزیر 
در  ــرا  ا م پی بینــی  بــرای  نفــر  ســاع 
نعتــی آموز دیده اند  ارگاه های تولیدی و 
ار نفر از ایــن افراد در  گفــ در حــا حاضر  ه

ارگاه ها مستقر شدند
ار  از  ناشــی  آمــار حــواد  دربــاره  هفده تــن 
ار  گف نر حوا منجر ب فو در محی 
ب از سا  روزان  نفر بود  در حا 
اه یافت  حاضر این نر ب  نفر در روز 

اس

گفــ وزار راه  او رئیــ جمهــور  معــاون 
و شهرســازی  محلــ بــا چنیــن شــرایطی را 
رده و با رویکرد بازآفرینی برای ایجاد  شناسایی 

شرای مطلو در این منا برنام دارد
اســحا  شهرســازی  و  راه  وزار  ار  گــ بــ 
ــا مجتمــ  واحــدی  یــری در افت جهان
ســیروس تهــران بــا اشــاره بــ زندگــی جمعی 
و  تهــران  نامطلــو  باف هــای  در  بســیاری 
گفــ جمعیــ بســیاری در  ــ اســتان ها  مرا
ی تهران و مرا استان ها زندگی  باف های مر
نند  از لحا خدما رسانی واحدهای  می 
مســکونی و معابر وضعی مطلوبــی ندارند  
باید برای ایجاد شرای مطلو در این منا 
املی اجرا شــود چــرا  در این منا  برنام 
ار  ــ از آ وم حفا بــا محدودی هایــی چون ل

ی و  مواجهی وزار راه و شهرســازی  تاری
تل   محل با چنین شرایطی در نقا م
ــرده اســ و بــا رویکــرد بازآفرینــی  شناســایی 
ــ  بــرای ایجــاد شــرای مطلــو در ایــن منا
ود وزار راه و شهرســازی  برنامــ دارد وی افــ
ند  می تواند  حب می  از نهادی توسع گر 
ار مردم استفاه از سرمای های خود و  با م
دام  مناب و تســهیال دولتی برای بازآفرینی ا
ر  ند و الزم اس برای اجرای این برنام ب 
یری داشت  تل وارد عم شود و ریسک  م
ری برای ایجاد توسع در  گام های مو باشــد تا 
یری  این منا برداشت شود اسحا جهان
ادامــ داد حــدود  میلیــون نفــر از جمعیــ 
ارآمــد یعنــی حاشــی  ــور در باف هــای نا
فهان  ــهد ا ر اع از تهران م شــهرهای ب

و حتی شــهرهای مرزی چون زاهدان و چابهار 
ننــد با توجــ ب ایــن  وضعی  زندگــی می 
خدما رســانی و واحدهای مســکونی  این 
ن هستند  جمعی در این منا در آنها سا
نــدارد  مطلــو  وضعیــ  و  نیســ  مناســ 
نان این منا از  بایــد راهکاری بیابی تا ســا
شــرای بهتری برخــوردار شــوند البتــ در این 
مک ب  ــ انجام خدما رســانی با  منا
ــ  ــ فرســوده مر ــی راح تــر از منا خصو
شهرهاس وی گف در جلس ای  با مقام 
مع رهبری داشــتی ه یکــی از زمین های 
ینی عنوان شد   آسی اجتماعی حاشی ن
ــان در این زمین ه  یدا ای در راســتای تا

دام شده و می شود ا

تما نع سا ار        ا

رد ساخت سه شهر جدید کلید خ

وزانه  نفر در حوا ناشی از کار فوت 

مد شهری باید ساماندهی شوند ن ساک بافت های ناکار یری:  میلی جهان
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هرا ا مهندس  تمان ن اد سا اه  میت  دی عض  ع ین م مد م

آسیبشناسیمالحظات
پدافندغیرعاملدرساختمانها

های  شـاخ از  یکـی  عنـوان  بـ  امنیـ 
ـورهای  توجـ  مـورد  همـواره  ـرف  پی
در حـا توسـع بـوده اسـ ایـران یکـی از  
بـ  و  می باشـد  جهـان  یر  آسـی  ـور 
بـ  بیعـی بـ  آمـار جهانـی از  نـو بـالی 
بـ  ایـران  در  آن  نـو  جهـان   در  رسـیده 

اسـ پیوسـت  ـو  و
و  تصـاد  ا موسسـ  از سـوی  ـ  ارشـی  گ در 
جهانـی  لـ  شـاخ  دربـاره   IEP لـ 
ـورمان  ـر شـده اسـ  در سـا  منت
رارگیـری در یـک منطقـ نـا امـن در   عـالوه بـر 
رارگرفت اس این رتب بندی  رتب  جهان 
جملـ  از  تلـ  م شـاخ  براسـاس   نیـ 
در  امـی  ن ین هـای  ه تـ  نـر 
شـده  انجـام  تروریسـ  سـطو  و  مجرمیـ 
اسـ براسـاس آمارهـای ارائـ شـده توجـ ب 
مدیریـ بحـران در تمـام حوزه  هـا ب خصو 
ـد  در بـ   ریـ  ـ  سـاختمان  نعـ 
داده  اختصـا  خـود  بـ  را  سـاالن  حـواد 

می  نمایـد ضـروری  اسـ 
در  یرعامـ    دافنـد 
ملـی  مقـررا  مبحـ  تصویـ  بـا  سـا  
نعـ  رسـمی  وارد  بصـور  سـاختمان 
بـ تعریـ ارائـ شـده  گردیـده و  سـاختمان 
و  فنـی  دامـا  ا مجموعـ  شـام  آن  بـرای 
ارگیـری آنهـا بتـوان  ـ بـا بـ  مهندسـی اسـ 
ایـداری ملـی و  یـری ارتقـا  اهـ آسـی 
ـو  و زمـان  در  ضـروری  فعالی هـای  تـداوم 
عامـ  ـ  بحرانهایـی  بـر  یـد  تا بـا  بحرانهـا 
ـ نمـود از  ـو آنهـا انسـانی اسـ را حا و
حـواد  ـد  در از   بیـ  عامـ  ـ  آنجـا 
ـ ب سـم  ا حر خطاهـای انسـانی اسـ لـ
ـا  مالح بـ  توجـ  بـدون  ایمن سـازی 

بـود واهـد  ن یـر  امکان یرعامـ  دافند
در حـا حاضـر و براسـاس ضوابـ مبحـ 
گـروه  سـ  بـرای  یرعامـ  دافند ـا  مالح
مسـکونی  سـاختمانهای  ـ  سـاختمانها  از 
بـ  می گـردد  شـام  نیـ  را  بقـ  تـا   از  

معمـاری  و  شهرسـازی  حوزه هـای  تفکیـک 
سـازه و مصالـ مقـاوم و تاسیسـا مکانیکـی 
گرفتـ شـده اسـ و بـا تعاریفـی  ـر  ـی در ن و بر
ـر زیـر ارائـ شـده  ـ بـرای بناهـای بلنـد ب
ـمو  بق م سـاختمانهای بلندمرتب تا  

یرعام می شـوند دافند ا  رعایـ مالح
ائـ بیـن  لـ  فا ـ ارتفـا آن   هـر بنایـی 
ابـ تصـر تـا تـراز  بقـ  ـ باالتریـن  تـراز 
بـرای  دسترسـی  ابـ  سـط  ایین تریـن 
ـتر باشـد  ـانی از  متر بی ماشـین آت ن
سازمان  سـاختمان بلند محسـو می شـود 

ـور ی  برنام ریـ و  مدیریـ 
ضوابـ و  بقـ  بـاالی    سـاختمان های 
مقـررا شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی 

مصـو سـا 
ـر  بقـ  بـاالی   سـاختمان های   

سـا  مصـو  تهـران  جامـ 
نـون  باتوجـ بـ بررسـی های انجـام شـده تا
اسـتان  فقـ  ـور  اسـتان  میـان   در 



باد                                  یا   
بهمن  1395 
شماره 351

39

ایــ  بلنــد  تصــادی  ا هیــا  ــور  ح پــی  در 
ور  فرانسوی ب همراه وزیر امور خارج این 
ک  لی ترین م رئی این هیا فرانسوی ا
ربی  همــکاری بــا ایــران را عــدم ورود بانک هــا 
گف  فرانس   رد و  برای تامین مالی عنوان 

بی موان اس ردن این  ر  ب دنبا بر
لی  ی با بیان اینک هد ا ایو تیبو دوســیل
بیــن  اتنــگ  تن همکاری هــای  دادن  ادامــ 
گفــ  شــر های فرانســوی و ایرانــی اســ 
ور وزیر امور خارج  این هیا ب مناسب ح
تصادی فرانســ در  میتــ ا فرانســ و رئیــ 
ور آمدند و در ا با س محور  ایران ب این 
ی و  ر حم و نقــ و انر لی ســازه های ب ا

رده اند محی زیس ب ایران سفر 

وی همچنین با اشاره ب اینک فرانس می تواند 
دام ب همکاری  در حوزه های مورد نیاز ایران ا
ــ  ــرد در تمــام شــاخ هایی  نــد عنــوان 
ــر شــد بــ خصــو حمــ و نقــ و محی 
و  مهــ  بســیار  ایــران  بــازار  نیاز هــای  زیســ 
ــ اســ و حدود  شــر فرانســوی  م
ور پیدا  وچــک در ایران ح ر متوســ و  ب
ار فرمایــان  ــ بین الملــ  ردنــد مدیــر ب
ــکال پیــ  ــری م فرانســ در ادامــ در ت
لی   ــک ا گف م روی همکاری با ایران 
در مســیر همکاری ایران و فرانســ وجود دارد 
ــ بانک های  ه هاســ چرا  تامیــن مالی پرو
ربــی هنوز حاضر نیســتند بــرای تامیــن مالی 
نند اما ب  ه هایی  در ایران اســ ورود  پرو

شــد بانک های فرانســوی روی این موضو 
ر شــود  ــک بر نند این م ار و تال می 
و ســاز شــر  ــ ســاخ  ب رئیــ  نایــ 
ود برداشت شدن  ونســی ایرپور فرانس اف
روابــ  اســتحکام  بــرای  ــی  ای گ  تحری هــا 
ــ  شــر های ایرانــی و فرانســوی بــود و در ا
تجربــ و دانســت های شــر های فرانســوی 
مورد نیاز ایران اس تا بتواند از آنها برای توسع 
نــد وی در بــاره اینکــ فرانســ بــ  اســتفاده 
گف  ردن موان مالی اســ  ر  دنبا بر 
بانک هــای فرانســوی در موضعــی نیســتند  
دام  ســا ا ــکال بانکی ر بتواننــد بــرای رف م
نند اما تمام تال ها در فرانس در جه پیدا 
ردن موان بانکی  ر  ــردن راه حلی برای بر
ه های ایرانی در دراز مد  برای تامین مالی پرو

اس

تما نع سا ار        ا

ه های ایرانی است رو فرانسه به دنبا تامی مالی 

ویـن توانسـت اسـ در حـوزه شهرسـازی و 
ـ و  معمـاری بـا تهیـ چـک لیسـتهای مربو
یربـ اسـتانی این  لـ بـا مبـادی  تعامـ حا

نمایـد عملیاتـی  را  موضـو 
آسی شناسـی  و  ارشناسـی  دامـا  ا بـ 
توجـ  عـدم  علـ  مهمتریـن  شـده  انجـام 
نعـ  در  یرعامـ  دافند ـا  مالح بـ 
متوجـ  نیـ  آن  ـتر  بی ـ  ب ـ  سـاختمان 
می باشـد  بلندمرتبـ  سـاختمان های 
ایجـاد  عـدم  و  بـودن  نامانـوس  و  نامتجانـ 
مباحـ  سـایر  بـا  مبحـ  مناسـ  ارتبـا 
ملـی  مقـررا  و   مباحـ    ویـژه  بـ 
اخیـرا  ـ  آنجـا  از  اسـ  بـوده  سـاختمان 
رار  ار  ویرایـ جدیـد ایـن مبحـ در دسـتور 
گرفتـ باتوجـ بـ آمـار حـواد سـاختمانی و 
بـاالی  ـور ماننـد حجـ  تعـدد بحران هـای 
همـ  از  و  سـتها  فرون فرسـوده  بافتهـای 
د  مهمتـر احدا سـاختمانها توسـ افـراد فا
بالقوه ـای  و  مهـ  تهدیـد  نـار  الحیـ در 
ی در  ـنهاد می شـود مـوارد  ل پی بـ نـام زل
ی  پی نویـ جدیـد مبح بـ نحو مقت

گردنـد اعمـا  و  ـال  ا
یـ وسـیعی از تهدیـدا  در حـا حاضـر 
امـی در  یرن عمـدی  یـا  سـهوی  انسان سـاز 
سـاختمانی  لفـا  ت جملـ  از  مبحـ 
ـو فنـی و ایمنـی  ناشـی از عـدم توجـ بـ ا
ارگیری  یراسـتاندارد و ب  اسـتفاده از مصال 
نعـ  حـوزه  در  الحیـ  ـد  فا افـراد 
مهـ  ایـن  و  اسـ  مانـده  فـو  م سـاختمان 

ـده  گان دیده ن ـدام از مباحـ   در هیـ 
یـ در آمـار حـواد  بـا تد ـ  از آنجـا  اسـ 
ـور  ان  ـاهده می گردد تعداد جان باخت م
ولـی  انسـانی  ـ  من بـا  تهدیـدا  واسـط  بـ 
شـهدا  تعـداد  از  ـتر  بی مراتـ  امی بـ  یرن
بـوده  امنیتـی  امـی و  ن نبـرد  حن هـای  در 
انسـان  تهدیـدا  اسـ  ضـروری  ا  لـ اسـ 
امـی در ویرایـ جدیـد مبحـ   یرن سـاز 
مـورد بررسـی و بـ عنـوان مهمتریـن تهدیـدا 

بـ آن پرداختـ شـود نعـ سـاختمان  در 
یرعامـ  دافند ضوابـ  نمـودن  محـدود 
نعـ سـاختمان بـ یـک مبحـ نـ تنهـا  در 
بلکـ سـب  ترویـ آن نمی نمایـد  بـ  مکـی 
ـراری ارتبـا بیـن این مبح با سـایر  عـدم بر
مبحـ   رسـو  ا  لـ شـد  خواهـد  مباحـ 
ـوری  بـ  اسـ  ضـروری  مباحـ  ـر  دی در 
براسـاس  مرحلـ ای  در  سـاختمان  یـک  ـ 
لـ  بیعـی زل مباحـ موجـود در برابـر تهدیـد 
ری بر اسـاس  راحی می شـود و در مرحل دی
راحـی  امی  برابـر تهدیـدا ن مبحـ  در 
ا در  ـدام مجـ ـ می توانـد ایـن دو ا می شـود 
ـی  ن اندر ـرا  ا و  شـود  انجـام  مرحلـ  یـک 
ـری مانند آت سـوزی نیـ مورد  تهدیـدا دی

گیرنـد ـرار  توجـ 
سـوئی  ـور  مدنـی  انـون  بـ   
فنـد  مو ارتمانـی  آ بلو هـای  احبـان 
اهـی  ناه امـن  ـای  ف نین  سـا تعـداد  بـ 
ـ هـر فـرد بتوانـد در  ایجـاد نماینـد بـ نحـوی 
ـای امـن  ـ زمـان ممکـن خـود را بـ ف حدا

ـورمان ایـن موضـو می توانـد  برسـاند در 
گرفتـن مبحـ بـا مبحـ  ـرار  بـا تعامـ 
اجرایـی  سـاختمان ها  تعمیـر  و  هـداری  ن
اهـی جامـ تـر تهدیـدا در زمـان  شـده و بـا ن
و  توجـ  مـورد  نیـ  سـاختمانها  بهره بـرداری 

گیرنـد ـرار  ولـی  ا ی  برنام  ریـ
ومـا  مل از  مهندسـی  و  یـ  د مطالعـا 
ـ  جایـی  تـا  بـوده  سـاختمانی  ه هـای  پرو
افـی را  گ ین هـای  افـی بـ آن ه عـدم توجـ 
ـی  خصو اران  سـرمای گ یـا  بی المـا  بـ 
ـام  ن سـازمان های  ا  لـ می نمایـد  تحمیـ 
مهندسـی سـاختمان در هـر اسـتان می تواننـد 
یرعامـ را یـاری  دافند در ایـن مهـ سـازمان 
گـردد  ی  گونـ ای برنام ریـ دهنـد و نهایتـا بـ 
نعـ سـاختمان  در  ه عمرانـی   تـا هـر پـرو
دامـا  ا و  مطالعـا  اسـتعالم  بـ  نیـاز  ـ 
رفیـن  همـکاری  بـا  دارد  یرعامـ  دافند

گیـرد ـرار  ـدام  ا و  بررسـی  مـورد 
در  یرعامـ  دافنـد  ساختارسـازی 
سـاختمان  مهندسـی  ـام  ن سـازمان های 
اسـتانها آمـوز و توجیـ مهندسـان جهـ 
نعـ  در  یرعامـ  دافند چرخـ  تکمیـ 
ـدام  ا ایـن  بـر  مسـتمر  ـار  ن و  سـاختمان 
یری  آسـی  اهـ  در  ـر  مو عوامـ  از 
بـ  توجـ  بـا  مهـ  ایـن  اسـتمرار  می باشـد 
اه و اعتمـاد عمومی مـردم بـ مهندسـان  جایـ
فرهنگ سـازی  و  گسـتر  سـب  جامعـ  در 
جامعـ  سـط  در  یرعامـ  دافند مقولـ 

شـد خواهـد 
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هار انقال صنعتی 

رس شد ت ب ش ماشین  م در سمینار 

چهارمیــن  مــاه   بهمــن  شــنب   ســ 
ســمینار آموزشــی از ســمینارهای دوره ســوم 
نعتی   ماشــین آال بــا موضو  انقــال 
ایــران  ســاختمانی  های  شــر ســندیکای  در 
ار شــد در ایــن جلســ مهنــدس رامیــن  برگــ
انقال هــای  چــ  تاری دربــاره  امیرمنتقمــی 
انقــال  پیدایــ  علــ  جهــان  در  نعتــی 
نای  نعتی  در  نعتــی  نق انقال 
ی های   ورها شایست رف  یر آن بر پی و ت
نع نق  مــورد نیــاز برای اجرای انقــال 
اهــدا  ــبرد  پی در  ســندیکاها  و  انجمن هــا 
ی های  ا هائــی از تکنولو الن آن و ارائــ م

گف  ن  اررفت درآن  س ب 
مــدر  دارای  امیر منتقمــی   مهنــدس 
  MBA ارشناســی مکانیــک و فــو لیســان
ار در زمین اتوماسیون  اس و بعد از  سا 
آموز  نعتــی امروز ب عنوان مدیــر فرو 
ار اس  و ب  اوره شر فستو م و م
در ابتــدای ایــن جلســ مهنــدس منتقمی ب 

نیوماتیــک پرداخ و  معرفــی شــر فســتو 
گفت می شــد هم ما  شــت  گ رد  در  عنوان 
گفت می شود  ب اتمسفر وابست ای اما امروزه 
یر از اتمسفر ب   نی وابست  ما ب 

ــ در سراســر  هســتی یعنــی بــ داده هایــی 
جهان بین انسانها مبادل می شود 

تلــ انقــال  ــری مراحــ م ــ از ت وی 
رده  ای فورد عنــوان  ــرد آ نعتــی تصری 
اری را  ــ  یفیــ بــ معنای آن اســ  بــود 
اه  ســی ما را ن گر  درســ انجام دهی حتی ا
نعتــی  بــ  نکنــد ایــن جملــ در انقــال 
خوبی معنا شــده اســ وی با  فیلمی 
ود سیســت ها در ایــن دوره  در ایــن بــاره افــ
اب جابجایی هســتند و می توان  منعطــ و 
یکی از  رد ین جاب جــا  متریــن ه آنهــا را با 
نعتی  مبح  لیدی در انقــال  مباحــ 
لی سطو  IOT یا اینترن اشیا اس  در 
ی خودروها  ــا بع اربــرد دارد بــ عنوان م
اســتفاده  اینترنــ  از  مکان یابــی  بــرای  ــ 
نند یا سیســتمهای هوشــمند موجود در  می 
ی نمون هایی  نتر دما و  هم خان برای 

از آن هستند

یدی  ا  ا  یک ا م
ر  ا این ن  م IOT ی
ی س  اس    یا  ا
ض  ا  ا م ا  عن ر  ا
مکا یا  رای  ا   وه
ا  ی د  نن م  ه  ا اس ر  این ا 
ج   ند م ای ه سی
ما و  ه  ر  ن رای  ا 

ند  های ا  ه
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رس شد ت ب ش ماشین  م مین سمینار   در س

فراینداخذگواهینامه
ویژهماشینآالتسنگین

آموزشـی  دوره هـای  اری  برگـ راسـتای  در 
ماشـین آال سـومین جلس از دوره سوم این 
گواهی نام  السها با عنوان سمینار آشنایی با 
ین راه سـازی معدن و  ویـژه ماشـین اال سـن
سـاختمانی روز سـ شـنب  بهمن با همکاری 
های  کو و هسـکو در سـندیکای شر شـر ه
الس  ار شـد   در ایـن  سـاختمانی ایـران برگـ
گواهینام ویژه شـرای  ایـای اخ  مقدمـ و م
ـور در جلسـا  ـی ح ون بـ نـام چ و رونـد 
و  اپراتـوری  و  فنـی  الس  آئین نامـ  الس 
جنـا  توسـ  ویـژه  گواهی نامـ  آزمونهـای 

اسـمی بررسـی شـد  ـای مهنـدس  آ
دربـاره  بحـ  بـا  اسـمی  مهنـدس 
توانمندی های مر آموز هسـکو و خدما 
را  خـود  نان  سـ ـتریان  م بـرای  ارائـ  ابـ 

آموزشـی  مربیـان  وجـود  دربـاره  و  ـرد  ـاز  آ
ارگاههـای  و  آمـوز  صـ سـاختمان  مت
آمـوز  بـر  و  هیدرولیـک  ارگاه  آموزشـی 
طعـا موجـود در  ـدر و  موتـور و انتقـا 

داد  ارائـ  را  توضیحاتـی  ارگاههـا 
ـتریان  ابـ ارائ برای م ود خدمـا  وی افـ
آموزشـهای  واحدآمـوز  خدمـا  الـ  در 
آمـوز  مدیـران  آمـوز  صصـی  ت فنـی 
آموز هـای  هسـتند  ارائـ  ابـ  اپراتـوری 
و  ایـ  آموز هـای  الـ  در  صصـی  ت فنـی 
صصـی ارائـ می شـوند هـد  آموز هـای ت
مهـار  و  دانـ  ارتقـا  ایـ  آموز هـای  از 
شـام  ـ  اسـ  ایـ  دوره هـای  الـ  در 
هیدرولیـک  اهها  آشـنایی بـا تعمیـرا دسـت
در  دیـ  موتورهـای  ماشـین آال  در 

انتقـا  ماشـین آال  در  بـر  ماشـین آال 
هـداری  ن سـروی  ماشـین آال  در  ـدر 

اسـ  عمومـی 
صصـی را ارتقـا  وی هـد از آموز هـای ت
الـ دوره هـای  دانـ مهـار و توانایـی در 
ـ  ها  شـر از  تعـدادی  و  دانسـ  صصـی  ت
ار شـده بـود برشـمرد  ایـن دوره هـا در آنهـا برگـ
آموزشـهای  دربـاره  توضیحاتـی  همچنیـن 
الحی  مدیریتـی آموز اپراتـوری آموز ا

ارائـ داد رانندگـی ویـژه هسـکو  اه  آموزشـ و 
مندنـد  ـ عال خواننـدگان محتـرم ماهنامـ 
ننـد  سـ  ـتری  بی العـا  بـاره ا ایـن  در 
ار ایـن  گـ ـرو  ـال از م می تواننـد بـرای ا
مراجعـ  ماشـین آال  فص نامـ  بـ  سـمینار 

ننـد
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ا ار هم ارگزاری بیم  ن شر  ر  ا ارشنا ارشد م دیم   مد  ا

عبرتهایپالسکو؛
بیمههاییکهنبودند

و  را  تا موج  و  ری  فرو  السکو 
آت  برای  شد  بسیاری  تاس های 
ر در میان ما نیستند و یا  ان هایی  دی ن
دما دس ب  با درد ناشی از جراحا و 

گریبان هستند
مح  و  ار  نفر  اران  ه و  ری  فرو  السکو 
تامین معا خود و خانواده شان را از دس 

دادند
واحد  صد  ش از  بی  و  ری  فرو  السکو 
تا چ زمانی مجددا  ار از بین رف  س و 
آن ها  از  بسیاری  احبان  و  شوند  کی  ت
تاس  و  خ  و  روانی  و  روحی  ی  آشفت در 

نند مانده اند  چ 
بنیاد  آن  مالک  و  ری  فرو  السکو 

رگی را از دس داد  عفان سرمای ب مست
یر  ن موضوعاتی  و  ری  فرو  السکو 
ایمنی  بیم  ولی ها  مس والن  مس
ای  و ف ریا رسان ها  ن و  در  آموز 

مجازی مطر شد 
از  بسیاری  ب  ورود  صد  ما  بررسی  این  در 
گفت شده را نداری و فق از زاوی  موضوعا 

بیم ب موضو می پردازی

بیمه شدگان
ولین شر های  در روزهای بعد از حاد مس
ور داده اند از  راتی در مورد حاد م بیم ن

جمل این  

ار در ساختمان  س و  از حدود  واحد 
السکو تقریبا  واحد بیم داشت اند یعنی 
تعداد  این  ب  احتماال  آن ها  حدود  
احبان  از  ی  بع زیرا  شد  خواهد  اضاف 
ار  برای توسع فعالی های خود  س و 
درخواس  ب  بنا  گرفت اند  وام  بانک ها  از 
دام ا نام  بیم  خرید  ب  نسب   بانک 
بیم  نو  این  پوش  حد  البت  نموده اند   
ر  ان وام ارائ شده از  نام ها فق ب می

ینف آن نی بانک خواهد بود بانک اس و 

گران بیمه 
این  گران  بیم  بیم  شر  حدود    
این  تعهد  حدود  بوده اند  شده  بیم  تعداد 
تومان  میلیارد  تقریبا   بیم  شر های 
این  خسار  ولی   اس  شده  برآورد 
مین  ار میلیارد تومان ت حاد حدود دو ه
لی شر های بیم  زده شده اس یعنی 
مبل  د  در نی  دو  ب  دیک  ن فق  یرب 

خسار را پوش داده اند
در یکی دو روز او شر های بیم شرو ب 

رده اند پرداخ خسار ب زیاندیدگان 
اما نکاتی در این مورد

از  یری  تعداد  شد  گفت  ور   همان 
نداشت اند  بیم  ار  و  س  واحدهای 
از  یک  هر  وی  احتما  ب  این   علیر 

ر می آورند دفعاتی  احبان آن ها االن ب خا
و  رده  مراجع  آن ها  ب  بیم  نماینده  را  
نهاد خرید پوش بیم ای را ب  رار پی با ا
ار  این  انجام  از  آن ها  ولی  اس  داده  آن ها 

خودداری نموده اند

گی کم بیمه 
بیم گی  ر    دی توج  اب  موضو 
اس بدین معنی  آن ها ه  موجودی 
یم  رده اند  بیم  را  خود  ازه های  م
بیم  شر  ب  را  خود  االی  عی   وا
ی  فرهن تل  م دالی  ب  نکرده اند  اعالم 
فق  حاضر  حا  در  و  و   تصادی  ا
سمتی از خسار خود را از شر  می توانند 

نند بیم دریاف 

"مدیریت ریسک"
از  ر  دی یکی  ریسک  مدیری  موضو 
اس  حاد  این  در  توج  اب  موضوعا 
داشت اند   اعالم  ی  مر بیم  ریاس  
السکو  ساختمان  ریسک  مدیری  و  ایمنی 
جای  در  و  اس  داشت  جدی  ک  م
در  بیم  ریسک  ان  می گر  ا فرموده اند  ر  دی
ال  ان باال بود ا السکو تا این می ساختمان 
بیم  فرو  ب  دام  ا نباید  بیم  شر های 
درستی  ن  س این  البت  ردند  می  نام 
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شرای  اس در تمام دنیا زمانی  
باید بیم شود  بر محلی   ناایمن 
شر  ارشناسان  اس  حا 
ان  ن و  خطرا  شناسایی  با  بیم 
از  بیم  متقاضیان  ب  آن  دادن 
شرای  رف  ب  می خواهند   آن ها 
ردازند و بعد از آن اس   ناایمن ب
دور بیم نام می نمایند  دام ب  ا
پی می آید  در  پرس  این  حا 
سازمان ها  چ  ور  بیم  نع 
دام  ا این  انجام  ب  باید  افرادی  یا 
اهی سطحی ب آن چ  ردازند با ن ب
رد چنین ب  نع بیم ما می گ در 
ور  ار  اهرا این  ر می رسد   ن
اس   این  عی  وا ولی  می گیرد 
ل نمایندگان  فروشندگان بیم  ا
نان شر های  ار بیم می باشند و 
افی  ال  ص و ا بیم آموز ت
وال  ا ندارند  را  ار  این  انجام  برای 
ب  بیم  شر  چند  پرسید  باید 

ایمنی  آموز  الس های  راری  بر
اداره   ا آموز های  ب عنوان م
رفاه  و  ار  تعاون  وزار  ار  بازرسی 
چند  در  نموده اند  دام  ا اجتماعی 
مقررا  شر بیم و یا شع آن ها 
ملی ساختمان از جمل مبح سوم 
مقاب  در  ساختمان ها  حفا  آن 
گرفت اس  رار  حری مورد آموز 
نان  ار ار نفر  و یا چند نفر از بیس ه
ار  ه چه  ب  دیک  ن و  بیم  شر 
مفاهی  و  و  ا با  بیم  نمایندگان 
و و مبانی  ایمنی مدیری ریسک ا
و  حواد  و  و عل  حری  ایمنی 
نتر آن ها  یری و  رو های پی
رو های  فردی  حفا  وسای 
شناسایی خطرا و ارزیابی ریسک ها 
وانین و مقررا مرتب با  و شناخ 
ا این ها آشنا شده اند و یا  ایمنی و ام
صصی مربو ب حری و  ریا ت با ن

سایر خطرا آشنا هستند

"بیمه و شما")1)

طالحـا  وانیـن موضوعـا ا ـال از  سـ ا آشـنایی و 
شـرای آییـن نام هـا و مقـررا بیمـ از بـروز خسـار و تحمـ 
ضـرر و زیـان ناشـی از آن جلوگیـری می نمایـد در ادامـ مطلبی 

ـال می رسـانی در ایـن ارتبـا را بـ ا

 EVENT "فرق "رویداد"، "سانحه

ACCIDENT "با "حادثه
ـاهده  م ای  بیمـ  متـون  لـ  ا در  ـ  ـور  م طالحـا  ا
یـرا متفاوتـی در رابطـ بـا پوشـ های بیمـ ای  می گـردد تا

دارنـد
ـ ر  عـ ای اسـ  رویـداد اتفـا یـا وا گـران  ـر بیمـ  از ن
ـ را دارد ولـی  حاد تانسـی بالقـوه یـک  می دهـد و در خـود 
ـ شـما  ـ نمی گـردد ماننـد آن  حاد دمـ و یـا  منجـر بـ 
گهـان یـک موتـور سـوار از  در پیـاده رو در حـا عبـور هسـتید نا
ـ ممکـن اسـ  خیابـان بـ سـم شـما می پیچـد در هـر لح
گهـان جهـ خـود را عـو  بـ شـما برخـورد نمایـد ولـی بـ نا
نار شـما  لـ شـما ب شـد می زند از  ـ  نـد و در حالـی  می 
ارخان ب عل خی بودن  رد و یـا در خانـ خیابـان  می گـ
نیـد  گهـان احسـاس می  ـن روی زمیـن نا تـن رو زمیـن یـا ری
بـ زمیـن هسـتید تعـاد  افتـادن  لیـ خـوردن و  ـ در حـا 
حفـ  را  خودتـان  تعـاد  ولـی  می خـورد  هـ  می بـ  شـما 

دمـ ای بـ شـما وارد نمی شـود ـا  در هـر دو م نیـد می 
سـوار  موتـور  متاسـفان  او  ـا  م در  چیسـ  ـ  حاد ولی
و  می خوریـد  زمیـن  بـ  شـد  بـ  نـد  می  برخـورد  شـما  بـ 
سـم هایی از بـدن شـما آسـی می بینـد مجـرو می شـوید 
ا  ی می گردد و در م سـمتی از بدن شـما دچار شکسـت و یا 
دمـ می بینیـد  بـ زمیـن افتـاده و  ـور  ـر هـ همیـن  دی
یـک  تبصـره  بـ  بـ شـوند  بایـد  حـواد  و  رویدادهـا 
ـو آن هـا بایـد راه  ار و بـرای جلوگیـری از و انـون  مـاده  
ـا در مـورد او راننـدگان وسـای  ـور م حـ پیـدا شـود بـ 
خیابـان  بـ  ای  وچـ  یـا  خیابـان  از  پیچیـدن  از  بـ  نقلیـ 
ـرده  امـ  ـ  ـ تو ـر الزم اسـ  وچـ یـا پیـاده رو دی یـا 
ـ بـا ایجـاد مانـ  ننـد یـا شـاید ضـروری باشـد  ـ  و بعـد حر
آن هـا  سـرع  اهـ  سـب  رو  پیـاده  یـا  خیابـان  ورودی  در 
ـ ای ر ندهـد و یـا در مح هایی  حاد رویـداد یـا  شـوی تـا 
ـراردادن تابلوهایـی در  ـ ناچـار بـ شسـتن زمیـن هسـتی بـا 
ـدار بدهیـ و یـا در جایـی  مح هـای مناسـ بـ عابریـن ه
العمـ  اسـاس دسـتور  بـر  اسـ  تـ  ری ـن  رو ـ  ارخانـ  از 
ـردن  تمیـ  یـا  آن  شسـتن  بـ  نسـب  شـده  نوشـت  پیـ  از 
ی آن  ـر از لیـ می خـا اره  یـا مـواد مناسـ دی آن محـ بـا 

بکاهیـ
نام هـا  بیمـ  لـ  ا شـرای  اسـاس  بـر  بیمـ  شـر های 
رام هـا و خسـار های ناشـی از حـواد را پرداخـ  فقـ 

ینـد  می نما
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آموزش در صنعت بیمه
ی  ر شده در  العا منت بر اساس آمار و ا
اه های دولتی  لی دان شت از  گ ن سا 
متر از  نفر در رشت های  و آزاد تعدادی 
التحصی شده اند ولی  با بیم فار  مرتب 
مد  همین  در  داش   دور  ر  ن از  نباید 
و  ارمندان  ب  نفر  ار  ه چه  ب  دیک  ن
اران بیم اضاف شده اس  ارگ نمایندگان و 
ب فر این  فار التحصیالن رشت بیم 
ال  ا باشند   شده  بیم  نع  ج 
ر  دی نفر  ار  ه ب  دیک  ن نیس  چنین 
ان با چ  ون آموز دیده اند تا چ می چ
آموز  تردید  یفیتی در چ مد بدون 
الزم  حد  در  بیم  فروشندگان  و  نان  ار
و  اه  ریسک ها  شناسایی  در  می تواند 
و حواد بسیار  نتر آن ها و جلوگیری از و
ما  و  جان  تنها  ن  ی   حواد باشد  ر  مو
موج  بلک  می نماید  تل  را  اران  گ بیم 
شر های  و اندوخت  سرمای  رفتن  بین  از 
بیم  خود سرمای ملی ب حسا می آید 

نی می گردد
شر های  مدیران  این   علیر 
ص  مت نیروی  مبود  از  ل  ا بیم 
علیر  و  گفت اند  ن  س بیم  نع  در 

در  اخیرا  نی  ی  مر بیم  ریی   این  
بیم  نع  ارشد  نان  ار آموز  مورد 
نمی رسد   ر  ن ب  فرموده اند  ر  ن اعالم 
ر عدم آموز  اران هنوز ب عم ا دس اندر
السکو  سوزی  آت  یر  ن ی  حواد در  افی 

توج نموده باشند

خسارت های دیگر
احبان  عالوه بر خسار هایی  ب اموا 
السکو  ار در آت سوزی ساختمان  س و 
نی  ری  دی بسیار  زیان های  و  ضرر  آمد  وارد 
نع بیم  حاد شده اس  بی تردید 
اس  بهتر  و  اس  بوده  مقصر  و  ر  مو آن  در 
دان  مبود  آن  عل  از  یکی  شود   گفت 
ارید  ب نع بیم می باشد  و آموز در 
ر این حاد حدا  ویی  در ا ور ب این 
ان  ار برای مدتی  می س و   واحد 
ب  و  اس  شده  تعطی  نیس  معلوم  آن 
بیکار  نفر  ار  ه چهار  ب  دیک  ن مناسب  این 
یک  با  مرتب  را  آن ها  از  یک  هر  گر  ا شده اند 
خانواده و هر خانواده را فق چهار نفر فر 
یر این حاد  نی حدود  نفر تح تا
نان  ار هم  آیا  گرفت اند  رار  را  دل
تامین  پوش  دارای  السکو  ساختمان  در 
بتوانند حدا حقو  اجتماعی بوده اند  

هر چند  آن نی  نند  مصو را دریاف 
فا یک زندگی معمولی را نمی دهد

مک آن ها  طعا چنین نیس آیا دول ب 
گواری در  نا ار  آ ن چ  گر  ا و  خواهد شتاف 
این  سوا  حا  آمد  خواهد  پی  جامع 
از پوش  آیا این افراد نمی توانست اند  اس 
بیم های  ب  در  ای  گان  جدا ای  بیم 
اس  یقین  آنچ  باشند  برخوردار  بازرگانی 
ای  بیم  پوش های  دنیا  در  اس   این 
و  ا  م احبان  دارد   وجود  املی 
چنین  و  و ام  هن در  را  تل  م حرف های 

رار می دهد ی تح حمای  حواد
ار تـــــــــــــــــــــو  بیـــــــــــــم ای   پوشــــــــــــ 

دس  از  بیم  یا      
دادن مناف     از جمل این موارد 
ور  اس آیا ارائ چنین بیم نام هایی در 
ب اس ب  اسخ م یر اس  ما نی امکان 
ور با  صصان امر بیم در  ر مت عبار دی
این نو بیم آشنا بوده و برای ارائ آن هی 
پرس  یک  حا  و  ندارد  وجود  مانعی  گون 
در  مطال  و  مصاحب ها  انبوه  در  چرا  ر  دی
نی از این  ریا و رسان های اجتماعی س ن
تر از   نو بیم  می توانس شام بی
ا و سرمای  احبان و شر ار و  س و  واحد 

اران آن باشد خبری نیس گ

"بیمه و شما")۲)
وانین موضوعا  ال از  س ا آشنایی و 
طالحـا شـرای آییـن نامـ هـا و مقـررا  ا
زیـان  و  تحمـ ضـرر  و  بـروز خسـار  از  بیمـ 
ادامـ  در  می نمایـد  جلوگیـری  آن  از  ناشـی 

ال می رسانی مطلبی در این ارتبا را ب ا
را  آن  متـن  خریدیـ  بیمـ  ـ  ایـن  از  بعـد 

وانیـ ن یـا  وانیـ  ب
ـتر شـبی اسـ تـا  ایـن سـوا بـ شـوخی بی
عی این اسـ   یک سـوا جدی ولی وا
ـتر  لـ مـا بـ آن چـ شـوخی می دانیـ بی ا

نیـ عمـ می 
نیـ  می  خریـداری  را  نامـ  بیمـ  لـ  ا
آن  خوانـدن  بـرای  تـی  فر یـا  ـ  و ولـی 
اریـ درسـ م ایـن  ما یک بر  نمی گ
ـ از آن  ـ خریـده ایـ و فقـ الزم اسـ  ا

نیـ هـداری  ن خـو 
می گویی

ری نوشـت شـده و نداریـ متن پیچیده 
وانی جای را ب اسـ 

اسـخ بـ ایـن سـواال و حـ  اریـد بـرای  ب
ـ را یـادآور شـوی ـکال یـک نک ایـن م

بولـی  ابـ  ـ تجربـ  ارشناسـان بیمـ ای 
گـر می خواهیـد خیلی سـری  دارنـد می گوینـد ا
بـ  ی  بدانیـد چـ چیـ ـ  فر متریـن  بـا  و 
آن  سـم  دو  بـ  ایـد  خریـده  بیمـ  عنـوان 

نیـد توجـ 
موضوع بیمه

 استثنائات بیمه
موضـو بیمـ بـ شـما می گویـد چـ پوشـ 
بیمـ  شـر  تعهـدا  و  ایـد  خریـده  هایـی 
نائا ب شما می گوید  چ  چیسـ و اسـت
گـر پوشـ نمی دهـد یـا چ  هـای را بیمـ  چی

وهـد داد خسـار هایـی را بـ شـما ن
ـاور  نتر ب م بقیـ متـن بیمـ نام را برای 
ـ  ـ  واهیـد  بیمـ ای خـود بدهیـد و از او ب
اور  گر م وید ا استی های آن را ب شما ب و 

ه و  بـا تجربـ ای داشـت باشـید موضـو پـرو
نـد ریسـک هـای شـما  ار شـما را بررسـی می 
ـ تجربـ داشـت باشـد شناسـایی  را تـا آنجـا 
نـد شـرای بیمـ نام را با آن می سـنجد  می 
یعنـی نـو پوشـ و حـدود پوشـ بیمـ ای 
الزم  شـما  بـرای  آنچـ  بـا  را  شـده  خریـداری 
نـد و در نهایـ یا  نتـر می  اسـ مقایسـ و 
گفـ بیم نام خوبی اسـ  بـ شـما خواهـد 
و خیـا شـما راحـ خواهـد شـد یـا نقای و 
ردن  ر  مبودهای آن و راه ح بر  رف 
ـ البتـ  گفـ و در آن مو را بـ شـما خواهـد 
ـک  واهیـد رف م ـ ب اختیـار بـا شماسـ 
ـاور از ابتـدا  گـر ایـن م شـود و یـا خیـر البتـ ا
ر و تهیـ و خرید  نـار شـما باشـد و مراحـ 
ـکلی  رده باشـد م ی  بیم نام را با شـما 
ـ شـما از ابتـدا راه  واهـد آمـد چـرا  پیـ ن
از  ـ  راهـی  ایـد  ـرده  ـا  انت را  درسـتی 
مینـان و آرامـ  سـ ا دم هـای ن همـان 

نـد بـ شـما هدیـ می 
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"بیمه و شما")3)
موضوعـا  وانیـن  از  ـال  ا سـ  و  آشـنایی 
مقـررا  و  هـا  نامـ  آییـن  شـرای  طالحـا  ا
بیمـ از بـروز خسـار و تحمـ ضـرر و زیـان ناشـی 
از آن جلوگیـری می نمایـد در ادامـ مطلبـی در ایـن 

می رسـانی ـال  ا بـ  را  ارتبـا 
رانندگـی در خیابـان هـای داخ شـهر و جـاده های 
رانـی ناشـی از  ـک تـر و ن بیـرون شـهر روز بـ روز م
ایـ تعـداد  ـتر می شـود اف آن هـ روز بـ روز بی
راننـدگان  از  برخـی  ـی  تجرب ـ  نقلیـ  وسـای 
وسـای  نبـودن  اسـتاندارد  هـا  جـاده  ـکال  م
وانیـن و مقـررا راهنمایـی و  ـی عـدم رعایـ  ید
ـ سـا  بیـ  ـری از ایـن  ـکال دی رانندگـی و م
را  ار داریـ و عـوار آن هـا  بـا آن هـا سـرو هاسـ 
شـاهد هسـتی عـالوه بر مـوارد یاد شـده یک عام 
رانـی شـده  ـر هـ در سـا هـای اخیـر موجـ ن دی
یمـ در  گـران  ـور اتومبیـ هـای  اسـ و آن ح
خیابـان هـا و جـاده هـا اسـ اتومبیـ هـای چنـد 
متر  ـد میلیـون تومانـی تا چنـد میلیـارد تومانی 
ـ بـا دیـدن آن هـا در حین حر  راننـده ای اسـ 
هـا  ایـن  بـا  سـی  گـر  ا ـ  باشـد  رسـیده  ن خـود  از 
نـد و مقصـر باشـد چطـور بایـد خسـار را  تصـاد 
یمـ هـای  لـ بـ یـاد  ـ بالفا نـد چـرا  جبـران 
یر و  آن ها می افتد  گل ر  سرسـام آور چرا سـ

ولی
ولین  مسـ اهـرا  ـ  چـرا  نباشـید  ـران  ن شـما 
د  شـده  گفتـ  وضعیـ  از  هـ  اران  گـ انـون  و 
ـ  ار را در مـاده ه خوشـی نداشـت انـد و چـاره 
خسـارا  اجبـاری  بیمـ  انـون  هـای   تبصـره  و 
ـر حـواد ناشـی  ا الـ در  بـ شـ  وارد شـده 
اه  ـ نـ از وسـای نقلیـ دیـده انـد بـ مـاده ه

نیـد
ـ مبلـ بیمـ موضـو  ـ  حدا مـاده ه
ـ خسـار مالـی معـاد دو و  انـون در ب ایـن 
یعنی حدا ریالی دی  د تعهـدا بدنی  نیـ در
ـ در حا  یـک مـرد مسـلمان در مـاه هـای حرام  
و  ریـا می باشـد   / / / حاضـر حـدود 
ـور در حـا حاضـر حدود  ـد مبلـ م دو و نیـ در

/ ریـا  /
حـواد  از  ناشـی  مالـی  خسـار  سـ  تبصـره 
وارده  ـر  متنا خسـار  ان  میـ تـا  رفـا  رانندگـی 
بیمـ  ریـ  از  متعـار  خـودرو  تریـن  گـران  بـ 
ابـ جبـران  ـ  الـ و یـا مقصـر حاد نامـ شـ 

بـود خواهـد 
عبار و یا مقصر حاد در این تبصره بدین معنی 

واهید  ـ شـما چـ بیمـ داشـت باشـید و ب اسـ 
ریـ شـر بیمـ جبـران  خسـار زیاندیـده را از 
نیـد و چـ بیمـ نداشـت باشـید و خودتـان مجبور 
بـ شـما  ار  ـ انون باشـید  پرداخـ خسـار  بـ 
بـ  ـر وارد  ان خسـار متنا تـا میـ فقـ  می گویـد 
جبـران  و  مسـ متعـار  خـودروی  تریـن  گـران 

ـتر خسـار هسـتید و نـ بی
از  ـور  من ـ  می آیـد  پیـ  سـوا  ایـن  حـا 

چیسـ متعـار  خـودروی 
انـون مراجعـ  در اینجـا بایـد بـ تبصـره چهـار ایـن 

رد
متعـار  خـودروی  از  ـور  من چهـار  تبصـره 
نجـاه  از  متـر  آن  یمـ  ـ  اسـ  خودرویـی 
د سـق تعهدا بدنی  در ابتدای هر سـا  در
ـور در  ـ م ـ می شـود باشـد مـاده ه م

می گویـد  خـود  او  ـ  ب
انـون در ب  ـ مبلـ بیمـ موضـو ایـن   حدا
یـک  دیـ  ریالـی  ـ  حدا معـاد  بدنـی  خسـار 
اسـ  حـرام   ماه هـای  در  مسـلمان  مـرد 
ـر و بـر  / ریـا بـ عبـار دی / / یعنـی 
خـودروی  یمـ  ـر  فو ال چهـار  تبصـره  اسـاس 
حـدود  یعنـی  ـور  م ـ  ر ـد  در نجـاه  متعـار 
ـر  دی تعبیـری  بـ  و  اسـ  تومـان  میلیـون   /
هسـتید  مقصـر  آن  در  شـما  ـ  ای  ـ  حاد در  گـر  ا
تومـان  میلیـون   / از  ـتر  بی بسـیار  خسـارتی 
یمـ وارد شـود حتـی آن  گـران  بـ یـک خـودروی 
TOTAL LOSS شـود  امـال از بیـن بـرود و  خـودرو 
/ میلیـون تومان متعهد هسـتید  شـما فقـ 
یمـ خواهـد  گـران  احـ خـودروی  را  بقیـ  و 
مقصـر  ـ  حاد ـو   و در  ـال  ا هرچنـد  پرداخـ 

نبـوده باشـد و

 شما حتمًا نگران باشید: 
شـما  گـر  ا شـده  گفتـ  مطالـ  بـ  توجـ  بـا  بلـی 
یمـ هسـتید  گـران  احـ یکـی از خودروهـای 
ـ لطفـا تـا زمانـی   یـ مـا بـ شـما ایـن اسـ  تو
بیم  د میلیون تومانی خودتان را  ماشـین چند 

نید امـ بدنـ نکـرده ایـد بـ ماشـین اسـتار ن
چـرا  ـا  م ـور  بـ  گـر  ا ـ  بدانیـد  اسـ  بهتـر  و 
ـر  ـر تقصیـر راننـده ای دی ماشـین پورشـ شـما در ا
تومـان  ـال شـص میلیـون  یمـ آن م و  ـکند  ب
وانیـن و  گرفتـن  ـر  ارشـناس بیمـ بـا در ن باشـد 
مقـررا موجـود فقـ حـدود شـ میلیـون تومان 
ـرد و راننـده مقصـر هـ  تعییـن خسـار خواهـد 
متعهـد پرداخـ ماب التفاو بین شـ میلیون و 

شـص میلیـون نمی باشـد

ا این بی  عی این اس  من وا
دس اندر  العی  ا بی  در  خبری 
آیا  می باشد  ما  بیم  نع  اران 
ولی  نباید در این مورد احساس مس
یک  ند  لب می توان  تی   و رد 
فوتبالیس  یک  ای  هنرپی 
یک  هنجره  و  هنرمند  یک  دس 
نباید  چرا  رد  بیم  را  خواننده 
تو   از  ناشی  خسار های 
گرچنین  واحد تولیدی بیم شود ا
عل  ده اس  ن اس   ده  ن

رد  آن چیس و چ باید 

و اما من و شما:
وفان  ل  زل چون  خطراتی  آیا 
اعق و  مح  آت سوزی 
تهدید  را  ما  ار  مح  یا  سکون 

ند  می 
ار ما  آیا در مح سکون یا مح 
فای حری وجود  وسای اعالم و ا

دارد
ور  م وسای  اربرد  نحوه  با  آیا 

آشنا هستی
در  ساختمانی   مدیره  هیا  آیا 
بیم  ب  نسب  هستی  ن  سا آن 
انونی  ردن ساختمان  تکلی 

رده اس دام  آن اس ا
وسای  ساختمان  بر  عالوه  ما  آیا 

بیم را  خود  ار  مح  یا   من 
رده ای  

من  از  حری  گر  ا می دانی   آیا 
مح  یا  من  ب  ما  ار  مح  یا 
انون  رد  سرای  ری  دی ار 
باید  ما  و  می داند  و  مس را  ما 
ان  همسای ب  وارده  خسار های 

نی را جبران 
نو  این  برای  می دانی   آیا 
خسار ها نی بیم ای ب نام بیم 
ولی آت سوزی وجود دارد و  مس

نی ما می توانی از آن استفاده 
تکمیلی  و  لی  ا پوش های  با  آیا 
مانند  ســـــــــــــــــــوزی  آت  بیم 
انفجار  اعق  سوزی  آت 
یدگی لول آ شکس  وفان تر

شی  و  آشنا هستی
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بـا  را  ایـران  تصـاد  ا سـاختاری  ـال  ا آنچـ 
عائلـ  تعـداد  اسـ  سـاخت  روبـ رو  ـک  م
در  عائلـ  تعـداد  گرچـ  زیـرا  نیسـ  دولـ 
دولـ ایـران هیـ نسـبتی بـا جمعیـ و تولید 
را  سـاختار  ـال  ا مانـ  امـا  نـدارد  سـران 
ـر  ن بـ  ـرد  جسـ وجو  ـر  دی درجـای  بایـد 
ـک مواجـ  ـال را بـا م می رسـد آنچـ ایـن ا
ـ ب این  یمی اسـ  ـدر مالـی ع سـاخت 
ننـده ای در اجتمـا  راسـی نقـ تعیین  بورو

اسـ داده 
ـام  ار و  اعـداد  بـا  ل  مسـ اهمیـ  آنکـ  بـرای 
را  اسـت ـ  ر بـ  اسـ  افـی  شـود  دیـده 
ی فسـیلی و مقایسـ آن بـا تولیـد ناخال  انـر

ـام بودجـ ای توجـ شـود ـور و ار داخلـی 
ی فسـیلی  حجـ برداشـ وزار نفـ از انـر
ـک  ب میلیـون   / معـاد  حاضـر  حـا  در 
در روز نفـ خـام اسـ ایـن عـدد شـام  
معاد  بیعـی  گاز  میلیـون مترمکعـ در روز 
ـی  تولید اند و  روز  در  ـک  ب میلیـون    /
اسـ  خـام  نفـ  ـک  ب میلیـون  از   بیـ 
ـ هـر  یم هـای بودجـ ای سـا   بـ 
تومـان  دالر   هـر  و  دالر  نفـ   ـک  ب
برداشـ  ایـن  ارز  اسـ  پی بینـی شـده 
ار  بیـ از  میلیـارد دالر یا متجاوز از  ه
میلیـارد تومـان اسـ ایـن حجـ برداشـ از 

خایـر فسـیلی فرانسـلی در یـ سـا معـاد 
ـ بـرای سـا  ـور  /  برابـر بودجـ  
ار میلیـارد تومـان می شـود   مبلـ  هـ

اسـ

مبلـ در سـط جامعـ  ایـن  تقسـی  ـدر 
چـ  و  می دهـد  ـکی  ت را  بودجـ  ـ  آن  چـ 
میلیـارد  ار  هـ یعنـی   آن  مـازاد  ـ  ب
در  فـی  م یاران هـای  ـور  ب  ـ  تومـان 
ی بـر از  نایـ انر ـار مرفـ جامعـ و  ا بیـن 
صیـ  ت دولـ  میلیونـی  چنـد  بدنـ  سـوی 
گرفتـار  سـردرگ  الفـی  در  را  ـور  می یابـد 
و  فربـ  بدنـ  ضلـ  سـ  را  آن  ایـ  ـ  ـرده 
حیـ  نا اری  سیاسـ گ دولـ  ارآمـد  نا
بـرای  می دهـد  ـکی  ت نابجـا  مصـر  و 
بدنـ  ازسـوی  تولیدشـده  وده  افـ ارز  آنکـ 
اهـی بـ رابطـ  ـی ن دولـ را بـ چالـ بک
آن  از  فسـیلی  ی  انـر برداشـ  سـه  و   GDP
تولیـد  جهانـی  بانـ  آمـار  بـ  می اندازیـ 

سـا   در  ایـران  داخلـی  ناخالـ 
ار شـده اسـ در  گـ   میلیـارد دالر 
ایین تریـن  ی در  یمـ انـر ـ  شـرای فعلـی 
ان  میـ اسـ  اخیـر  سـا  در   خـود  حـد 
دالر  میلیـارد  فسـیلی   ی  انـر برداشـ 
ـکی  ت را  ـور   GDP ـد  در ـ   وا در 
یـر  ـورهایی ن ـ ایـن عـدد بـرای  می دهـد 
ـد  در و   ترتیـ   بـ  نیجریـ  و  وئـال  ون

ـ او سـای  العـا  ا بـ  اسـ 
تصـاد  رگـی دولـ بـر ا ـر ب ـر م بـرای آنکـ ا
دوره  بـا  را  حاضـر  وضـ  شـود  نمایـان  ایـران 
نعتـی ایـران در دهـ  تصـادی و  شـکوفایی ا
برداشـ  دوره  آن  در  نیـ  می  مقایسـ   
GDP و در دهـ   ـد  منابـ فسـیلی  در
بـ  ایـران  تصـاد  نفـ ا یمـ  ایـ  اف بـا  ـ 
مـی و در پـی آن فسـاد سـو  سـوی تـورم دور
بـ   فسـیلی  ی  انـر برداشـ  شـد  داده 

یافـ ایـ  اف ـد  در
ـدی  حـا آنکـ در حـا حاضـر سـه  در
بـا احتسـا مالیا هـا و سـایر منابعـی  فعلـی 
ـ جهـ توزیـ در اختیـار دیـوان سـاالر آن و 
د  ـرار دارد بی از  در بدنـ عائلـ دولـ 
سـا  در  دولـ  مالیاتـی  درآمـد  اسـ   GDP
ـ  اسـ  تومـان  میلیـارد  ار  هـ حـدود    
نـان  ار ـ جبـران خدمـا  ر تقریبـا معـاد 
ـر  دی ب عبـار  اسـ  بودجـ   در  دولـ 
ـر توسـع  ولـی  ئـی از مالیـا و هیـ ج
ج عمرانـی و آبادانـی  ـار ـور یـا م تصـادی  ا
ایـن  ـری  دی ل  مسـ هـر  از  جـدا  نمی شـود 
ی بـ  راسـی دولتـی چیـ درآمدهـا بـ جـ بورو

ایـد نمی اف دولـ 

ر   ر م ک ا رای 
را  ای ا  ا ر  و 
ا  ر  ا ا  و  ای
ی  ا ای ا ک ه  و ا 
ه   را   ای ن  و 
ه  و نی    ای م  م
ی   منا  ا  ر
ه    د GDP و  
ا  ی  ا ای  ا ا
و و  ی   ایرا  س
ه  ا ا س     
ی  ی  ر ا ا ر د 

ای یا د ا   

رگان ا با ین ا ی  ر ر ن ج   مهند م

موانعاصالحساختار
اقتصادایران
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سیمای بودجه سال 96
سـا   بودجـ  در  نفـ  فـرو  یمـ   

اسـ شـده  گرفتـ  ـر  ن در  دالر  مبلـ  
ار  هـ حـدود   نفـ  روزانـ  فـرو   
و  میلیـون  دو  اسـ شـده  تعییـن  ـک  ب

ـک ب ار  هـ نجـاه  و  دویسـ 
 نـر دالر بـرای تبدیـ ارز ناشـی از فـرو  
بودجـ  در  تومـان  از    بیـ  نفـ 

شـد  خواهـد  محاسـب 
 ارز تـک نرخـی می شـود و نـر آن باالتـر از 

می شـود پی بینـی  تومـان   
تبصـره  بـ   بودجـ  تبصره هـای  تعـداد   

یافـ خواهـد  تقلیـ 
بـا  طعـا  فـو  مـوارد  بـ  توجـ  بـا  بودجـ   
سـری جـدی مواجـ خواهـد بـود بـ ویـژه بـا 
یر آن بـر نر دالر ابـا آمریکا و ت توجـ بـ انت

سیمای بدهی دولت
ار  هـ از    بیـ  دولـ  بدهی هـای   

اسـ  میلیاردتومـان 
میلیـارد  ار  هـ حـدود   بانکـی  ـا  معو  

اسـ تومـان 
گروه هستند بدهکاران بانک ها دو 

وام  بانک هـا  از  ـ  تصـادی  ا فعـا  افـراد   
ـور  تصـادی  گرفت انـد و بـ دلیـ شـرای ا
ـادر بـ بازگردانـدن پـو  ـدی  و تـورم  در
ـ اسـ و باید  دریافتـی نیسـتند تعـداد آنهـا 

بـ آنهـا مسـاعد شـود
ـ بـا زد و بنـد و بـدون ضمان هـا   افـرادی 
گرفت انـد  الن  افـی وام هـای  مین هـای  و ت
ـادر بـ  ـ نمی دهنـد و بانک هـا نیـ   و عمـال 
ل  انونـی بـرای دریافـ  اعمـا رو هـای 
بـ  آنهـا  نفـر  اسـامی   فعـال  نیسـتند  خـود 
دام  ائیـ ارسـا شـده اسـ تا شـاید ا ـوه 

ـ شـود ـر وا انونـی در مـورد آنهـا مو

سیمای اقتصادی خانوارها
ینـ سـبد خانـوار مربـو  ـد ه / در  
مسـکن  و  آشـامیدنی  ـی  خورا ـالم  ا بـ 

شـد می با
ینـ سـبد خانـوار مربـو بـ  ـد ه   در

می باشـد مسـکن  ینـ  ه
ـور  در  خانـوار  میلیـون  مقابـ   در   
بـ  دارد  وجـود  مسـکن  میلیـون  حـدود  
سـری  واحـد  میلیـون  یـک  بـا  ـور  بیانـی 

اسـ  مواجـ  مسـکن 
ار مسـکن خالـی  هـ تهـران حـدود    در 
ه سـفت بـازی توسـ  یـ ـ بـا ان وجـود دارد 
هـداری  ن خالـی  و  شـده  خریـداری  افـراد 
ـور ه  ر  می شـود این امر در شـهرهای ب

دارد وجـود  متـری  ضریـ  بـا 
در  شـا  فـرد  بـدون  خانـوار  میلیـون    
خـ  گسـتر  از  ـان  ن ـ  دارد ـور وجـود 
حـدود  بیانـی  بـ  دارد ـ   فال
بـا  اساسـا  ـور  جمعیـ  از  نفـر  میلیـون   
هسـتند گریبـان  بـ  دسـ  ا  اشـت ـک  م

سیمای رشد اقتصادی
رشـد   ـور  تصـاد  ا می شـود  پی بینـی 
ـدی داشـت باشـد ایـن رشـد فقـ جنب  در
تصـادی و  بـ ا ـار م آ آمـاری دارد و  مـی و 
اجتماعـی بـر آن مترتـ نیسـ و در مـوارد زیـر 

واهـد داشـ  ـر ن ا
ند ا نمی   ایجاد اشت

نفـ  فـرو  ایـ  اف ریـ  از  رفـا   
رو ملی ب دس می آید  خام خواری فرو 

ارد یـر نمی گـ ا در رفـاه اجتماعـی خانوارهـا ت لـ
محاسـب  ریـ  از  تـورم  اهـ  علـ   
ـ  اال شـاید بـ ایـن دلیـ باشـد  لـ   
ینـ  از سـبد ه ج  ـالم خـار ا از  ـاره ای  یمـ 
ینـ بـاال  ـالم بـا ه ـی از ا یـن ب خانـوار جای
اهـ  در سـبد خانـوار شـده اسـ و بـا لطبـ 
ینـ  ه سـبد  در  و  دارد  آمـاری  جنبـ  تـورم 

ـاهده نمی شـود بـ آن م یـر م خانوارهـا ت
ـالم  ـاره ای از ا ـر می رسـد احتمـاال   بـ ن
وچک تـر و  ر هـای  مـورد نیـاز خانوارهـا در 
یـ شـدن  ـر و یـا بـا ر اهـ حجـ  یـا بـا 
ارایـ  بـ  یم هـای  بـ  ـر  محتـوای 

می شـود 
ار  ـور بـ مـرز  هـ ـی  ان نقدین  میـ
مـاه  بـ  نسـب  ـ  رسـید  تومـان  میلیـارد 

رشـد  ـد  در  / حـدود  سـا   ـاب  م
اسـ داشـت 

سیمای پروژه های عمرانی
ه هـای  پرو بـرای  دولـ  می رسـد  ـر  ن بـ   

نـدارد بودجـ ای  جدیـد 
ناتمـام  ه هـای  پرو ار  هـ حـدود   بـرای   
ـر نمی رسـد بودجـ ای وجود داشـت  نیـ بـ ن
اران  ر اینک پیمانکاران با سـرمای گ باشـد  م
ـور  ـره شـوند و بـ  ا و یـا فاینانسـرها وارد م

ـدام نماینـد مـک آنهـا ا ـتر و بـا  م
ـور  ه هـا بـا واسـط و بـ  ـی از پرو  ب

اب اجرا باشـد پیمانـکار درجـ دوم می توانـد 
از  ـاره ای  رفـ  و  پرداخـ  بـرای  دولـ   
ـتر اسـناد  ـار بی ـکال بدهـی خود ب انت م
حجـ  و  ـرد  خواهـد  اسـالمی مبادر  انـ  خ
بالطبـ  و  یافتـ  ایـ  اف اسـناد  بیـ  ایـن 
بیـ اسـناد  ننـدگان ایـن  ـ دریاف  زمانـی 
زودتـر  را  آن  واهنـد  ب پیمانـکاران  ویـژه  بـ 
در  و  ننـد  تبدیـ  ـی  نقدین بـ  سررسـید  از 
ارائـ  از آن را در بـورس  ـی  یـا ب فرابـورس و 
یمـ شـدید آن نسـب بـ  اهـ  دهنـد بـا 

شـد خواهنـد  اسـمی مواج  ارز 
محـور  وارادا  دولـ  تصـادی  ا گرایـ   
ـور شـرای بهتـری  ا بـرای تولیـد  لـ اسـ 

نمی باشـد هـن  بـ  متبـادر 
ـنهاد می شـود شر های پیمانکاری   پی

 joint Venture یـا    و  نسرسـیوم   بـ رو 
دور خدما فنی و مهندسـی ب  ـ  در اندی
ـورها  سـایر  و  خاورمیانـ   CIS ـورهای 

باشند

اده ا ع  مر ر     د

بودجهسالآینده
48هزارمیلیاردتومانکسریدارد
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ـام مهندسـی  ـتر سـازمان ن بـا همـکاری م
شهرسـازی  و  راه  اداره  و  مازنـدران  سـاختمان 
بهداشـ  ملـی  نفرانـ  مازنـدران  اسـتان 
نعـ سـاختمان  ایمنـی و محیـ زیسـ در 
نفـ  مجتمـ  محـ  در  مـاه  دی  و     
ار شـد ایـن  محمودآبـاد اسـتان مازنـدران برگـ
و  ایمنـی  بهداشـ  محوریـ  بـا  نفرانـ 
بررسـی  پیمانـکاران   HSE زیسـ  محیـ 
ه هـای  پرو در  بهداشـ  و  سـالم  وضعیـ 
ره آمیـ  ا م عوامـ  بررسـی  ـور  عمرانـی 
ه هـای  پرو در  پرسـن  سـالم  بـرای 
علـ  رابطـ  و  لی  شـ حـواد  سـاختمانی 
و  نـان  ار روانـی  بهداشـ  بـا  آن  معلولـی  و 
در  نـان  ار ار  بهداشـ  ارزیابـی  رو هـای 

شـد ار  برگـ ار  محیـ 

کیــد بــر اجرایی شــدن مبحث 19 مقــررات ملی   تا

ساختمانی 
محیـ  و  بهداشـ  ایمنـی  ملـی  نفرانـ 

ـور  HSE بـا ح نعـ سـاختمان  زیسـ در 
اهریـان معـاون مسـکن و سـاختمان  حامـد م
معاونـ  مدیـران   و  وشهرسـازی  راه  وزیـر 
مهندسـی  توسـع  حوزه هـای  در  مسـکن 
ی  برنام ریـ و  سـاختمان  ملـی  مقـررا  دفتـر 
مدیـر  نـوروزی  حیـدر  مسـکن  تصـاد  ا و 
از  جمعـی  و  مازنـدران  اسـتان  وشهرسـازی  راه 
محمودآبـاد  در  اسـتانی  و  سـتادی  والن  مسـ

ـرد ـاز  آ را  خـود  ار  مازنـدران 
عنـوان  نفرانـ  ایـن  در  اهریـان  م حامـد 
ـر تمـام سـاختمان های  ـرد براسـاس ایـن 
مبحـ   تـا  فنـد  مو سـاخ  دسـ  در 
ی  انـر حـوزه  در  را  سـاختمان  ملـی  مقـررا 
ـر  ـرد در ایـن  ننـد وی اضافـ  اجرایـی 
ـ ب  ـی مو سـاختمان ها هماننـد لـوازم خان
ی می شـوند و مهندسان  دریاف برچسـ انر
را  الزم  آموز هـای  ارتبـا  ایـن  در  نیـ 
فـرا  ـور  سـط  در  اری  گـ برچسـ  بـرای 
گفـ  می گیرنـد معـاون وزیـر راه و شهرسـازی 

رسن م  میز برای س ره  ام مخا ید بر ع با 
ار برگزار شد ی  اد ش   در م تمان  ه های سا  در 

کنفرانسملیبهداشت،
ایمنیومحیطزیست
درصنعتساختمان

ی در واحدهـای  ـال مصـر انـر ـر ا ـ 
ایان سـا  سـاختمانی در دولـ مصـو و تـا 
ود  افـ اهریـان  م می شـود  ابـال  جـاری 
دولتـی  سـاختمان های  ـر  ایـن  ابـال  بـا 
سـا  مـد  در  تـا  فنـد  مو او  مرحلـ  در 
ـدام  ا ی  انـر برچسـ  دریافـ  بـ  نسـب 
نـ  زمانـی  پروسـ  یـک  در  ـ  حدا و  ننـد 
امـ در  ـور  ـر را بـ  سـال نیـ بایـد ایـن 

ننـد اجـرا  دولتـی  سـاختمان های 
ـ  دولتـی  سـاختمان های  ـرد  اضافـ  وی 
در ایـن مـد نسـب بـ دریافـ برچسـ و 
ی در ادارا خـود  ـوی مصـر انـر ـال ال ا
ینـ مصـر  تاخیـر داشـت باشـند تـا  برابـر ه
و  راه  وزیـر  معـاون  می شـوند  جریمـ  ی  انـر
ی  ـ دریافـ برچسـ انر گفـ  شهرسـازی 
بـرای تمـام واحدهـای سـاختمانی در دسـ 

احـدا از سـا آینـده اجبـاری می شـود
بـرای  هارداشـ  ا اهریـان  م
نیـ  فعلـی  شـده  سـاخت  سـاختمان های 
و  خریـد  ام  هنـ در  ی  انـر برچسـ  داشـتن 
امی می شـود و خریـدران می تواننـد  ال فـرو 
ی سـاختمان مـورد  متناسـ بـا برچسـ انـر
ـرد  ننـد وی اضافـ  رشـان را خریـداری  ن
در  مسـکونی  واحـد  میلیـون  نـون   ا هـ 
ی  اسـ و ارایـ برچسـ انـر ـور بر سـط 
بـرای تمـام ایـن واحدهـا دشـوار خواهـد بـود 
رفـا در زمـان نقـ و انتقـا  و بـرای تسـهی 

شـود انجـام  بایـد  ار  ایـن 
ورود  دلیـ  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
در  را  ی  انـر مصـر  ـال  ا بـرای  دولـ 
ایـران  در  ی  انـر مصـر  رفتـن  بـاال  ـور 
مصـر  ان  میـ نـون  ا هـ  گفـ  و  دانسـ 
جهانـی  یـن  میان چهاربرابـر  ـور  در  ی  انـر
ـور  اسـ و ایـن رونـد تولیـد ناخالـ ملـی 
بـاال  وی  اسـ  داده  ـرار  تهدیـد  مـورد  را 
نسـب  ـور  ـینی  شهرن جمعیـ  بـودن 
بـرای  ـری  دی دلیـ  را  ـوری  یـن  میان بـ 
در  ی  انـر مصـر  ـال  ا شـدن  اجرایـی 
نون   ود هـ ا سـاختمان ها دانسـ و افـ
ـد از جمعیـ ایـران در شـهرها سـکون  در
یـن جمعیـ شـهری در  ـ ایـن میان دارنـد 

اسـ  ـد  در حـدود   جهـان 
و  راه  وزیـر  سـاختمان  و  مسـکن  معـاون 
گف  در حا حاضر در سا   شهرسازی 
سـ  فرون تهـران  دشـ  زمین هـای  سـان 
سـ در  ود ایـن فرون اهریـان افـ دارنـد م
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ـهد در خراسان رضوی نی  وار و م دشـ سـب
ننده باشـد  ـ می توانـد تهدیـد  وجـود دارد 
ایـ  سـ را ناشـی از اف وی دلیـ ایـن فرون
ـرد   اعـالم  زیرزمینـی  آ  مصـر  رویـ  بـی 
ـ بـا روند  گفـ  معـاون وزیـر راه و شهرسـازی 
برخـی  و  تهـران  دشـ  در  زمیـن  سـ  فرون
شـهرهای خراسـان رضوی سـاخ و سازهای 
ـرار  تهدیـد  معـر  در  شـهرها  ایـن  در  مـا 
ایـان بـر اجرایـی شـدن مبحـ  دارد وی در 
واحدهـای  در  سـاختمانی  ملـی  مقـررا   

ـرد یـد  تا ـور  سـاختمانی 

بازدهــی ۵ برابری ســرمایه گذاری در حوزه ایمنی 

ساختمان
ملـی  مقـررا  حامـد مانی فـر  مدیـر  دفتـر 
ـد  نتـر سـاختمان بـا بیـان اینکـ  در و 
حـواد سـاختمانی ناشـی از خطـای انسـانی 
سـاختمانی  حـواد  ارگـروه  گفـ  اسـ 
آینـده  مـاه  شـ  در  و  می شـود  ـکی  ت
ال  ارگروه ا تصمیمـا جـدی از سـوی ایـن 

شـد عمومی خواهـد  رسـانی 
نفران ملی  حامـد مانی فـر روز  دی مـاه در 
نعـ  ایمنـی بهداشـ محیـ زیسـ در 
مازنـدران  اسـتان  محمودآبـاد  در  سـاختمان 
یـد بـر اینکـ جبران حـواد سـاختمانی  بـا تا
گفـ علـ  گاهـی بسـیار دشـوار خواهـد بـود 
نکـردن  توجـ  سـاختمانی  حـواد  لـی  ا
بـ  بـ مقـررا ملـی سـاختمان و بی توجهـی 

وانیـن اسـ بحـ ضوابـ و 
نتـر  و  ملـی  مقـررا  دفتـر  مدیـر  
واهی از حواد  گر ب سـاختمان ادام داد ا
جـان  سـاختمان  بحـ  در  دشـوار  و  سـ 
صصـی  ت بحـ  بـ  بایـد  درببریـ  بـ  سـال 
و  نیـ  توجـ  سـاختمان ها  سـاخ  بـودن 
افـراد  توسـ  سـاختمان ها  تـا  نیـ  تـال 

شـوند  سـاخت  الحیـ  واجـد 
واجـد  مهندسـان  آمـوز  و  گاهـی  آ مانی فـر 
ملـی  مقـررا  اسـتمرار  در  را  الحیـ 
گف بسـیاری  رد و  لمداد  سـاختمان مه 
اری  اران سـرمای گ از سـازندگان و سـرمای گ
نمی داننـد  اری  سـرمای گ و  جـ را  ایمنـی  در 
در  ننـد  می  محسـو  ین هـا  ه و  جـ را  آن  و 
بین المللـی  آمارهـای  و  عی هـا  وا ـ  حالـی 
رعایـ  ـور  در  ـ سـرمای  بازگ از  ـان  ن

دارد ایمنـی  مباحـ  ـردن 

سـاختمانی  حـواد  ـد  در گفـ   وی 
ناشـی از خطای انسـانی اسـ و با برآوردهایی 
اعـالم  جهانـی  سـازمان های  سـوی  از  ـ 
ابـ  سـاختمانی  حـواد  ـد  در شـده  
ادامـ  و  مقـام مسـ ایـن  اسـ  پی گیـری 
ـ  ـان می دهـد  داد آمارهـای بین المللـی ن
در  ایمنـی  ایـ  اف و  ایمنـی  در  ـردن  ینـ  ه
نـ برابـر بازدهی  سـاختمان ها ب انـدازه دو تـا 
ا  اری در تجهیـ دارد و همچنیـن سـرمای گ
ـ  درب و  بازدهـی  برابـر  نیـ  و  سـ  ایمنـی 
آمـوز  و نیـ برابـر بازدهـی خواهد داشـ 
شـده  ـ  م شـده  انجـام  بررسـی های  بـا 
ـر  جامعـ  سـران  درآمـد  ـد  در تـا    
ـ  ین هـای حـواد سـاختمانی می شـود  ه
بـ خانوارهـا و جامعـ تحمیـ  ین هـا  ایـن ه

می شـود

کار منجر به فوت  وقوع7۰۰ حادثه 

و صدمه در سال94
بـر  یـد  تا بـا  مازنـدران  اسـتاندار  فـال  ربیـ 
ـرد  عنـوان  ار  حـواد  اهـ  ضـرور 
منجـر  سـانح  مـورد  شـاهد   سـا  در 
نعـ  در  اسـتان  در  دمـ  و  فـو  بـ 
ـنب  دی ماه  وی  روز یک سـاختمان بودی
نفرانـ ملـی بهداشـ ایمنـی و محیـ  در 
نعـ سـاختمان در محمودآبـاد  زیسـ در 
مربـ  متـر  میلیـون  بـرای   سـاالن  ود  افـ
ار  سـاخ و سـاز در ایـن اسـتان بـ ارز  هـ

می شـود  ـادر  پروانـ  تومـان  میلیـارد 
بـ  توجـ  بـا  ـ  گفـ  مازنـدران  اسـتاندار 
میلیـون  یکصـد  سـاالن  مجمـو  در  ـ  ایـن 
ـور  در  سـاز  و  سـاخ  پروانـ  مربـ  متـر 
از  آمـار  ایـن  بـا  مازنـدران  می شـود  ـادر 
اسـ   ـور  و سـاز  پـر سـاخ  اسـتان های 
ـدور پروانـ و سـاخ و سـاز  وی آمـار بـاالی 
نعـ  ایـن  اهمیـ  ـر  بیان را  مازنـدران  در 
جامعـ  تصـاد  ا تحـو  و  پویایـی  ارتقـا  در 
مـا  لـی  ا ـ  د د داشـ  هـار  ا و  دانسـ 
و  خسـار  اهـ  سـاختمان  نعـ  در 
مازنـدران  اسـتاندار  اسـ  انسـانی  تلفـا 
مـورد  شـاهد   ارسـا  متاسـفان  گفـ 
اسـتان  در  دمـ  و  فـو  بـ  منجـر  سـانح 
بـ  بایـد  ـ  بودیـ  سـاختمان  نعـ  در 
وی  نیـ   ـ  حر آمـار  ایـن  اهـ  سـم 
سـاختمان  مهندسـی  جامعـ  رفی هـای 
ود سـازمان  ـرد و افـ ـور را بـاال ارزیابـی  در 

بـا مازنـدران  سـاختمان  مهندسـی  ـام   ن
ـو  ع نفـر  ار  هـ تـوان   از  منـدی  بهـره   
تلـ  م نفران هـای  اری  برگـ بـا  می توانـد 
در سـط ملـی و اسـتانی و آمـوز و فرهنـگ 
سـازی در جامعـ فصـ جدیـدی از سـاخ 

ند اری  گـ ای  ـور  ولـی را در  سـازهای ا
ایمنـی  مازنـدران  در  دولـ  عالـی  نماینـده 
مجموعـ  مطالبـ  و  ـار  انت سـتین  ن را 
والن اسـتان بویـژه اسـتانداری دانسـ و  مسـ
دافنـد  ـرد فرهنـگ سـازی در زمینـ  یـد  تا
در  ـ  اسـ  ـری  دی ـار  انت هـ  عامـ  یـر 
جـدی  توجـ  مـورد  بایـد  سـاختمان  نعـ 
حـواد  ـو  و بـ  توجـ  فـال  گیـرد  ـرار 
از  یکـی  را  مازنـدران  در  متنـو  بـ  یرمتر
نعـ سـاختمان دانسـ  ایـ ای در  نـکا 
سـا  مـاه  شـهریور  وفـان  در  تنهـا  گفـ  و 
در  خانـ  ار  هـ یـک  از  بیـ  سـق  جـاری 
ار می رود  ود انت ری شـد وی اف اسـتان ت
تجـار  انتقـا  بـرای  سـمینارها  ونـ  این در 
سـازی  ایمـن  و  ـی  ب اسـتحکام  و  دانـ  و 
بـ  یرمتر سـاخ و سـازها در برابـر حـواد 

شـود ـیده  ر اندی مو راهـکاری  هـ 
اه  رد تنها راه  ید  اسـتاندار مازندران تا
در  سـاختمان  نعـ  در  خسـارا  و  تلفـا 
برابـر  در  همچنیـن  و  سـازها  و  سـاخ  رونـد 
و  فنـی  ـو  ا رعایـ  بـ  یرمتر حـواد 

اسـ مهندسـی 
در اســتان مازنــدران روزانه ۲ حادثه ســاختمانی 

رخ می دهد
ملـی  نفرانـ  امی دبیـر  تا محمـد  سـید 
از  هـد  زیسـ  محیـ  و  بهداشـ  ایمنـی 
گاه سـازی جامع  اری ایـن رویداد ملی را آ برگـ
ـرا  م از  سـاختمانی  ارگـران  و  مهندسـان 
محیـ  و  بهداشـ  ایمنـی  گرفتـن  نادیـده 

ـرد اعـالم  زیسـ 
نفرانـ  امیـ  اخت امـی در  تا محمـد  سـید 
در  زیسـ  محیـ  و  بهداشـ  ایمنـی  ملـی 
مبحـ  بـ  توجهـی  بـی  ود  افـ محمودآبـاد 
ینـ  ه سـاالن  سـاختمان  ملـی  مقـررا   
را  ارگـران سـاختمانی  مـر  از جملـ  زیـادی 
ـ جبـران برخـی از ایـن حـواد  ـ می زنـد  ر
رفـا در  ـرد  نیـ ناممکـن اسـ وی اضافـ 
ـ سـاختمانی  اسـتان مازنـدران روزانـ  حاد
مـر   بـ  منجـر  سـا  در  ـ  می دهـد  ر 
ارگـران می شـود و تعـداد زیـادی از ایـن  نفـر از 

می شـوند مصـدوم  نیـ  ارگـران 
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مازنـدران  سـاختمان  مهندسـی  ـام  ن ـو  ع
هارداشـ ایـن در حالـی اسـ  بـا رعای  ا
ایمنـی بهداشـ و محیـ زیسـ می تـوان از 
ـرد  جلوگیـری  حـواد  ایـن  از  بسـیاری  بـروز 
راه انـدازی  و   HSE نفرانـ  اری  امی برگـ تا
نقطـ  مازنـدران  در  را  دایمـی آن  دبیرخانـ 
عطفـی بـرای عملیاتـی شـدن ایمنی بهداشـ 
ارگاهـی  واحدهـای  در  زیسـ  محیـ  و 
تـا  ـرد  امیـدواری  ابـراز  و  دانسـ  سـاختمانی 
و  بهداشـ  ایمنـی   HSE دایمـی دبیرخانـ 
محیـ زیسـ بتوانـد راهکارهـای مناسـبی را 

ند اهـ حـواد سـاختمانی فراهـ  بـرای 

بیانیه همایش 
نفرانـ ملی بهداشـ امیـ   در مراسـ اخت

نعـ سـاختمان   ایمنـی و محیـ زیسـ در 
میتـ  دبیـر  حقیقـی  رضـا  فرشـید  ـر  د
ملـی  نفرانـ  بیانیـ  نفرانـ  علمی 
نعـ  بهداشـ ایمنـی و محیـ زیسـ در 
و  دبیرخانـ  از  نمایندگـی  بـ  را  سـاختمان 

ـرد رائـ  نفرانـ  ننـدگان  ار برگ
در متن این بیانی آمده اس

مـا  بـ  ـ  را  ر  بـ خـدای  اس  سـ و  حمـد 
بـرای  همراهـی  و  همدلـی  بـا  تـا  داد  توفیـ 
رسـیدن بـ یـک هـد انسـانی فنـی و زیسـ 
اولیـن  اری  برگـ شـاهد  ارزشـمند  محیطـی 
محیـ  و  بهداشـ  ایمنـی  ملـی  نفرانـ 
نع سـاختمان باشـی با عنای  زیسـ در 
توسـع  ـ انداز  چ سـند  ماموری هـای  بـ 
مصوبـا  پیـرو  و  فرادسـ  برنامـ  عنـوان  بـ 
تکریـ  در  شهرسـازی  و  راه  وزار  عالـی  مقـام 
یانـ از منابـ  ـ از منابـ انسـانی  و حفا
معاونـ  یـ  ابال بـر  بنـا  و  محیطـی  زیسـ 
متبـو  وزار  سـاختمان  و  مسـکن  محتـرم 
محیـ  و  بهداشـ  دائمی ایمنـی  دبیرخانـ 
اسـتان  در  سـاختمان  نعـ  در  زیسـ 
ـ  فر ـ  نـون  ا شـد  ـکی  ت مازنـدران 
نفرانـ در روزهـای  و  اری ایـن  تنـ برگـ م
دام   دی  خورشیدی ب عنوان اولین ا
دبیرخانـ بـا اهتمـام اداره  راه و شهرسـازی 
ـام مهندسـی سـاختمان اسـتان  و سـازمان ن
ننـدگان  شـر  یافـ  تحقـ  مازنـدران 
ار دبیرخانـ  یـ را بـ عنـوان دسـتور  مـوارد 

ننـد می  ـنهاد  پی
یکـی  فی ـای  ف صیـ  ت بـرای  تـال   
هـد  دائمی بـا  دبیرخانـ  بـرای  مناسـ 

سـازمانی سـاختار  توسـع 
میت های  گستر  کی و  یری برای ت  پی
در  اهی  دسـت بیـن  ـی  هماهن ـتر  م

 HSE بـا   مرتبـ  موضوعـا 
نمـودن  اجرایـی  بـرای  مجدانـ  یـری  پی  
ایـن  در  منعقـده  جانبـ  سـ  تفاهمنامـ 

نفرانـ بـرای تقویـ فعالی هـای دبیرخانـ
و  ریـ  ت موضـو  بـ  توجـ  یـری  پی  
گودبـرداری درمباحـ مقررا ملی سـاختمان
ـری و تکمیـ مبح دوازده  یـری بازن  پی

مقررا ملی سـاختمان
پژوه ها  و  تحقیقا  گستر  از  حمای   
ار  انت ال  در  دبیرخان  اهدا  راستای  در 
ایجاد  و  ی  پژوه علمی  مقاال  مجال 
حوزه  در  حرف ای  و  صصی  ت دوره های 

HSE   موضوعا
اه ها  ـ دان بـا  ـر  مو ارتبـا  بـرای  تـال   
فعالیـ  راسـتای  در  ـی  پژوه علمـی و  ـ  مرا
ایـن  بـا  ـور  اهی  ـ ان دان بـ ن ـری  حدا

دبیرخانـ
ام بـ مطالعـا زیسـ محیطـی  یـری الـ  پی
اهـ  ـور  من بـ  سـاختمانی  ه هـای  پرو در 

ـر زیسـ محیطـی ـرا م ا
و  آ  مصـر  بهین سـازی  بـرای  تـال   
جلوگیـری از آلودگـی منابـ آن در فرایند تولید و 

سـاختمان بهره بـرداری 
فرآینـد  در  ی  انـر مصـر  ـال  ا بـ  توجـ   

سـاختمان بهره بـرداری  و  تولیـد 
ـی بـرای ارتقـای   ایجـاد بسـترهای الزم فرهن
هـد  HSEبـا  عمومی درحـوزه  گاهی هـای  آ

ـری حدا ـار های  م جلـ 
تحقـ  نندگان  شـر  شـد  گفتـ  بنابرآنچـ 
و  مجددانـ  همفکـری  ـو  مو ار  دسـتور 
اه های اجرایـی  ـا بیـن سـازمانی دسـت ارتبا
ننـد  می  لـ  را  اسـتانی  و  ملـی  درسـطو 
سـ شـده ایـن دبیرخان  همچنین توفیقا 
اعـالم  نندگان  شـر  بـ  آتـی  همایـ  در 

شـد خواهـد 

امضای 4 تفاهم نامه سه جانبه

 در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ایمنـی بهداشـ و محیـ  نفرانـ ملـی  در 
لـ بـ و روز  رد زل ـ مصـاد بـا سـال زیسـ 
شـده   خوانـده  بیعـی  بالیـای  اهـ 

ـا رسـید ام بـ  تفاه نامـ 
حامـد  تفاه نام هـا  ـای  ام مراسـ  در 
وزیـر  سـاختمان  و  مسـکن  معـاون  اهریـان  م
راه وشهرسـازی ربیـ فـال اسـتاندار مازندران 
و  ردنـد  پیـدا  ـور  ح اسـتان  جمعـ  امـام  و 
والن ملی  ور مسـ ای تفاه نام ها در ح ام
مدیـر  نـوروزی  حیدر  شـد انجـام  اسـتانی  و 
مهنـدس  و  مازنـدران  اسـتان  وشهرسـازی  راه 
ام مهندسـی اسـتان  ـ رئی سـازمان ن فر
موضـو  تعییـن  نیـ  و  مراسـ  در  مازنـدران 
تفاه نامـ  داشـتند  ـور  ح تفاه نامـ   
والن  بیـن نماینـده محیـ زیسـ و مسـ او 
اسـتانی مازنـدران در راسـتای توجـ بـ محیـ 
رسـید  ـا  ام بـ  وسـاز  سـاخ  در  زیسـ 
ـور نماینـده وزار  بـا ح نیـ  تفاه نامـ دوم 
ـام  والن ن ار و رفـاه اجتماعـی و مسـ تعـاون 
مازنـدران  اسـتان  راه وشهرسـازی  و  مهندسـی 
ارگـران پیمانـکاران  بـا موضـو ایمنـی و رفـاه 
تفاه نامـ  ـا  ام شـد  ـا  ام مهندسـان  و 
شـکی انجـام  اه علـوم پ ـ ـ بـا دان سـوم نیـ 
سـالمتی  و  بهداشـ  ارتقـای  راسـتای  در  شـد 
بلندمـد  و  مـد  میـان  ی هـای  برنام ری بـا 
دافنـد  رفیـن تفاه نامـ رسـید  ـای  بـ ام
بـا  ـ  بـود  موضوعاتـی  ـر  دی از  نیـ  یرعامـ 
و  یرعامـ  دافنـد  سـامان  نماینـده  ـور  ح
سـازمان  و  اسـتان  وشهرسـازی  راه  اداره  
تفاه نامـ  ـای  باام اسـتان  مهندسـی  ـام  ن

گرفـ ـرار  توجـ  مـورد 

دا  ا اس    
ت  رو ر  د  ی ا ا  ا  د ما
ا  عن ا  ا  اه 
اهد   ا  :  س ر
ت و  ر   ا من م س
ن  ا   دم  اس

ی  ا  سا
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و  سـازه  نمـا  بین المللـی  اه  ـ نمای چهارمیـن 
ایران  نع سـاختمان  ی هـای نویـن  تکنولو
ـ تا نه اسـفندماه  ی روزهای ش بیلد 
ار شد   اه بین المللی تهران برگ در مح نمای
ـور بی از  شـر چینی فعـا در عر  ح
اه بین المللـی تهـران  ـ سـاخ و سـاز در نمای
ـور  نع سـاختمان این  اه  ـان از نی ن ن

سـابرجامی ایـران دارد ـور در بـازار  بـرای ح
اه  ـ نمای چهارمیـن  در  خارجـی  شـر   
ی هـای نویـن  بین المللـی نمـا سـازه و تکنولو
ـی  ـ  ـ  ایـران بیلد نعـ سـاختمان 
محـ  در  اسـفندماه  نهـ  تـا  ـ  ش روزهـای 
ـور  ار شـد ح اه بین المللـی تهـران برگـ ـ نمای
شـر  از   بیـ  تعـداد  ایـن  از  ـ  یافتنـد 
بـ  توجـ  بـا  ردنـد  عنـوان می  و  بودنـد  چینـی 
ـ مسـکن آمادگـی دارنـد در  احتمـا رونـ ب
و  مهندسـی  محصـوال  فـرو  زمین هـای 

ننـد فعالیـ  ایـران  بـا  ی  تکنولـو تبـاد 
نعـ سـاختمان چیـن یکـی از  ب مه 
ـور اسـ  خدمـا  میلیـون نفـری ایـن 

اب  ـرف  نعـ سـاختمان پی چینی هـا در 
فـرو  زمین هـای  در  و  انـد  داشـت  توجهـی 
مهندسـی  خدمـا  ـادرا  و  محصـوال 
رده اند با  ب  بسیاری از بازارهای جهان را 

االها و  ر می رسـد فروشـندگان  ایـن حـا بـ ن
مهندسـان سـاختمانی چین برای ورود بـ بازار 
بـای ایرانـی مواجهند  در سـالهای  ایـران بـا ر
گفتـن دارنـد ایـران هـ  اخیـر حرفهایـی بـرای 
خدمـا  و  اال  ـادرا  زمینـ  در  نـون  ا
خلیـ  حاشـی  ـورهای  بـ  سـاختمانی 
ـورهای  انسـتان و  فارس  عرا سـوری اف
االهـای ایرانی در  آسـیای میانـ فعالی دارد و 
ابـ هسـتند ایـن  ابـ ر عر هـای جهانـی 

رده اس ک  های چینی م ار را برای شر

برآوردی از بازار ایران نداریم
ـ در اولین  رفـ داران چینی  ار ایسـنا  گ بـ 
روز بـا تعـداد بازدیدهای  مواج شـدند بیان 
ـ فعال نمی تواننـد برآوردی از بـازار ایران  ردنـد 
ارشان در ایران  رف  داشت باشند و روند پی
های  شـر ـی  بع بـود  خواهـد  ـدم  بـ  ـدم 
بـازار  بـ  چندانـی  امیـد  اه  ـ نمای در  حاضـر 
ردند  ـر عنوان می  ایـران نداشـتند اما برخی دی
اال و تباد  حاضرند در فرآیند دوسـوی فرو 

ا  و  ی  ین   او ا  ا ر 
د  د اج  ای  م یده ا دا 
د  ن ا د     ر ا 
ند و  ا ا  ا ایرا  ا ی ا  و ر
د  ا  ایرا  ا ر  د  و
ای  ر ض  اهد   د   
ندا   د  اه امی ای ر   ا
ر  ی ر  ا  ند ام دا را  ا ای ا
د  ین ر د   ر ا د  ر ا م  عن
ی  وس ا  ا و  رو  ی  وس

نند ی  کا ا ایرا ه ی  کن

د برگزار شد اه ایرا بی نمای

عالقهچینیها
ایران بهساختمانسازیدر
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نند ی بـا ایـران همـکاری  دوسـوی تکنولـو
ـ در زمینـ تولیـد  یـک مـرد میانسـا چینـی 
گف  ـ های آلومینیومی فعالیـ دارد می  ور
ننـده  انی هـای تولید م بیـ از  سـا در 
ار  رد و شـم استی  ور های اسـتی میل
گفـ  اه ایـران  ـ ـرده اسـ وی دربـاره نمای
ـ  دارد  را  ایـن  تـوان  ایـران  نـ  می  احسـاس 
ـور شـود می دانیـ  محصـوال مـا وارد ایـن 
ـرار دارد  ـود  ایـران فعـال در ر بـازار مسـکن در 
برخـی  از  بیاییـ  ایـران  بـ  اینکـ  از  بـ  زیـرا 
ردیـ و اینکـ  افـراد راجـ بـ بـازار ایـران سـوا 
درخواسـ  ایـران  در  ـتری ها  م سـری  یـک 
دلیـ  همیـن  بـ  داشـتند  را  مـا  محصـوال 

نیـ گرفتیـ بـازار ایـران را امتحـان  تصمیـ 
ایـران  آینـده ا در  برنام هـای  او درخصـو 
ـ بـا توج ب اینکـ امروز اولیـن روز  ـرد  هـار  ا
اه اسـ مـن هنـوز هیـ ایـده ای بـرای  ـ نمای
اینکـ بدانـ فعالیتـ را تـا چـ حـد مـی توان در 
ـرف  گسـتر بده ندارم ولی روند پی ایران 
ـ در ایـن  گـر ببینیـ  ـدم اسـ و ا ـدم بـ  مـا 
فعالیـ  ادامـ  بـ  شـاید  هسـتی  موفـ  بـازار 

یـ شـوی تر
سـاخ  زمینـ  در  ـ  نیـ  هـو  وز  چـا  خانـ 
نـد درخصـو  هـای ایرانـی فعالیـ می  ما
بیعتـا  ـ  گفـ  ـ  بیلد ایـران  اه  ـ نمای
ـار جمعیتـی زیـادی را نداشـتی  در روز او انت
بـ همیـن دلیـ امیدواریـ روزهـای بعـد افـراد 

اسـتقبا  گـر  ا بیاینـد  اه  ـ نمای بـ  ـتری  بی
االهـای خـود را بـ  ـ باشـد مـن بهتـر اسـ 
نی تا اینک  ور مسـتقی ب ایران عرض 

ـرار دهی واهیـ آنهـا را در معـر نمایـ  ب
صـد دارنـد  ـ آیـا  اسـخ بـ ایـن سـوا  وی در 
هـ  را  ی  تکنولـو یـا  بفروشـند  محصـو  فقـ 
ـ  ـرد  هـار  ا ننـد  می  منتقـ  ایـران  بـ 
بتوانیـ  ـ  اسـ  مهـ  ایـن  ـتر  بی مـا  بـرای 
واهیـ  ب اینکـ  و  بفروشـی  را  محصوالتمـان 
اهمیـ  چنـدان  دهیـ  انتقـا  را  ی  تکنولـو

نـدارد
ـر شـما آینـده همـکاری  هـو دربـاره اینکـ بـ ن
ونـ  ـ سـاخ و سـاز چ ایـران و چیـن در ب
یفیـ محصـوال چیـن  گفـ  خواهـد بـود 
ـ  ـر می رسـد فعـاالن ب بـاال اسـ امـا بـ ن
ـتر ترجی می دهند  سـاخ و سـاز در ایران بی
نند ب همین  االهـای ایرانـی اسـتفاده  ـ از 
نـ سـط همکاریهـا در آینـده  دلیـ فکـر می 
در  امـا  بمانـد  ـی  با حـد  همیـن  در  دیـک  ن

ـتر خواهد شـد طعا همکاریها بی بلندمد 

افزایش تعداد شرکتهای خارجی

 عالقمند به همکاری با ایران
اههای بین المللـی  ـ ائـ مقـام شـر نمای
ایران با اعالم این مطل ب ایسنا  در جریان 
اه متوجـ شـدی بعـد از برجـام  ـ ـا نمای افت
ـ تمایـ دارنـد بـا  های خارجـی  تعـداد شـر

اه ها از  ـ ننـد در تمـام نمای ایـران همـکاری 
تر  ب بی نع ساختمان نسب ب  جمل 
ـ  گفـ سیاسـ مـا ایـن اسـ  شـده اسـ 
ی هـای  ـور خارجی هـا بـرای معرفـی تکنولو ح
فـرو  بـرای  ورود  رفـا  نـ  باشـد  نویـن 
االهـای مصرفـی و نهایـی در سـا  هـ 
های خارجی  ور شـر پی بینی می شـود ح

ند گستر پیدا  ی  در ب معرفی تکنولو
ود با توج ب اینک پی  سیاو امیرمکری اف
ـ  بینـی می شـود سـا آینـده شـاهد رونـ ب
نعـ  ا  شـا ان  باشـی  مسـکن  معامـال 
فعالیتهـای  سـا   در  بتوانـد  سـاختمان 
ایـن  و فعـاالن  باشـد  ـتری داشـت  بی تولیـدی 

ننـد ـ پیـ رو اسـتفاده  ـ از فر ب

رونق بخش مسکن مقدمه ای 

برای رونق اقتصادی
همچنین حسن محت رئی انجمن انبوه 
ـرد دول در  سـازان اسـتان تهـران پیـ بینی 
تصـاد  ا بـ  ـی  ب رونـ  بـرای  آینـده  سـا 
نـد و  ـر مـی  بلـی تجدیدن در سیاسـ های 
واهد  مـی بـودن نـر تـورم ن ـراری بـر تـک ر ا
الن ه  تصاد  ی در ا داش برای رون ب
ند زیـرا ب دلی  ـ مسـکن شـرو  بایـد از ب
گر  نای داخلی ب ب مسـکن ا ی  وابسـت
ـ تقویـ شـود مـی توانـد مقدمـ ای  ایـن ب

تصاد باشـد ـی بـ ا بـرای رونـ ب

ــ آلودگــی هوا  مقامــا چیــن بــرای ح مع
ــور شــده از  یر این  گریبان ــ مدتــی اســ 
ادر ب تولید حدود  لی   دو ســاختمان جن
سیژن تمی در روز هستند استفاده   پوند ا

رد خواهد 
ــک آلودگی  ــور چین  مدتی اســ با م
ند در حا  نج نرم می  شــدید هوا دســ و 
ــک از یــک معمــار  حاضــر بــرای حــ ایــن م
گرفت اســ شــهر نانجینگ  مک  ایتالیایــی 
چین ب دو جن عمودی  مجموع ای از 
یبی از  دو ســاختمان با حدود  درخ و تر
بی از  بوت و گیاه اس تجهی می شود 
گرفتــ و در  ربــن را  ســید  ایــن برج هــا دی ا
ســیژن در هر  یلوگرم ا حــدود  پونــد  

ند روز تولید می 
چیــن  در  عمــودی  جنــ  ایــن  ســاخ 
ایــان برســد  ــرار اســ تــا ســا آینــده بــ 
ــ از میــالن ایتالیــا و  نانجینــگ چیــن 
لوزان ســوئی ســومین شــهری اس  ب 
ایــن جن هــای عمــودی مجهــ می شــود 
ــو ایــن دو بــرج  و  متــر خواهد بود 
ری  وتاه تــر ب عنوان هتــ و از دی ــ از برج 
ب عنوان موزه  ادارا و یک مدرس معماری 

استفاده خواهد شد
ایــان نمی یابــد و مقاما  ه در اینجا  ایــن پــرو
اب را در  صد دارند تا سازه هایی م ور  این 
و  وانگ لیو ینگ شیجیا شهرهای چونگ 

های بسازند گوئیژو و شان

 

تما نع سا ار        ا

ی برای مهار الودگی هوا  لی راهکار جدید  سمانخرا  های جن ساخت 
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ـی  گرمای سیسـت های  نوین تریـن  از  یکـی 
ـ  اسـ  ی  رنیـ رادیاتـور  یـا  حرارتـی  رنیـ 
مقالـ  ایـن  در  آن  بـ  راجـ  مفصـ  ـور  بـ 
اجـازه  از آن  پیـ  امـا  ـرد  حبـ خواهیـ 
گرمایـ یکسـری توضیحـا  دهیـد راجـ بـ 
اجمالـی بدهیـ تـا هم چی برای تان روشـن تر 
ایـان ایـن مقالـ متوجـ  شـود بـدون شـک در 
ی تحولـی  رنیـ ـ رادیاتورهـای  خواهیـد شـد 

هسـتند سـاختمانی  تاسیسـا  در  ر  شـ
 

 رادیاتور قرنیزی
در  یـک  فی علـ  مفاهیـ  مه تریـن  از  یکـی 
رسـان  یـا  هدایـ  گرمایـ  خصـو 
آشـنا  مفهـوم  ایـن  بـا  ـتر  بی ادامـ  در  اسـ 

شـد خواهیـ 
ـر  بـ خا را  ـا او دبیرسـتان  یـک  گـر فی ا
انتقـا  ـ  می دانیـد  حتمـا  باشـید  داشـت 
گرمـا در اجسـام جامـد بـ رو هدایـ انجـام 
هدایـ یکـی از  ل یعنـی  می شـود ایـن مسـ
ی  رنی ـ در رادیاتـور  لـی ترین نکاتی اسـ  ا
گرمـای آن  ابـ توجهـی از  ـ  وجـود دارد و ب

دیـد مـی آیـد بـر اسـاس هدایـ یـا رسـان بـ 
ی ب این شـک اتفا  رنی رسـان در رادیاتور 
ـ در لول هـای مسـی  آبـی  گرمـای  مـی افتـد 

سـط  بـ  اسـ  جریـان  در  ی  رنیـ رادیتـاور 
ین  ـرده و موجـ شـده تا میان ـ  لول هـا حر
ای یافت  سـرع مولکو های ب سـرع اف
گرمـا از  گـرم شـود و در نتیجـ ی  و لولـ مسـی 

ـی سـا مـی شـود گرمای رنیـ 
 

رادیاتور قرنیزی
ون  گرمای چ ـ متوج شـدی  خـ حـا 
اتفـا  ی  رنیـ رادیاتـور  مسـی  لول هـای  در 
ـ چ مسـائلی در  می افتـد بهتـر  اسـ بدانیـ 

گرمایـ دخیـ هسـتند ایـن 
گرما ب  ـ می تـوان در انتقـا  از جملـ عواملـی 

ر دانسـ رو هدایـ مو
گـرم و سـرد هـر چقـدر  اختـال دمـای سـط 
ـتر  بی سـرد  و  گـرم  سـط  دو  دمـای  اختـال 
سـرع  بـا  گـرم  سـط  دمـای  انتقـا  باشـد 

شـود مـی  انجـام  سـریعتری  و  ـتر  بی
اسـ  روشـن  امـال  جسـ  مقطـ  سـط 
هرچقـدر سـط پهـن تـر باشـد مولکو هایـی 

ـتر خواهند بود نند بی گرما را منتق می   
ام جس درس رابط  ام جسـ ض  ض
گـرم و سـرد دارد  مسـتقیمی بـا اختـال سـط  
ل ای اس   ام این جس همان فا ض
گـرم وجـود دارد یعنـی هـر  میـان سـط سـرد و 

ـ تـر باشـد هدایـ  امـ جسـ  چقـدر ض
ـتر خواهد شـد گرمـا بی

سـرع  در  گرمـا  چقـدر  هـر  گرمـا  عبـور  زمـان 
ـتری  گرمـا بـا شـد بی متـری منتقـ شـود 

شـود مـی  گـرم  سـط  وارد 
گرما رسـانی  ابلی  گرمایـی یا  امـکان  هدایـ 
گرمـا  انـدازه  یـک  بـ  نمی تواننـد  مـواد  همـ 
میـان  در  ننـد  هدایـ  یکسـان  شـد  بـا  را 
خوبـی  گرمارسـان های  ا  فلـ تلـ  م مـواد 
ا م از هم رسـاناتر  هسـتند و در میـان فلـ
چـو  و  بتـن  آجـر  ـ  شی همچنیـن  اسـ 
ـ  نبـ  چـو  و  هسـتند  نسـبتا هادی 
لـی اسـتایرن هادی های  لـی اورتـان و  سـنگ 
بسـیار ضعیفـی می باشـند ب هـادی  ای بسـیار 

می شـود گفتـ  عایـ  ضعیـ 
 

رادیاتور قرنیزی
ر از ویژگی های  عالوه بر لول های مسی یکی دی
گرما تا  این رادیاتورها  باع می شود انتقا 
نـد اسـتفاده  ایـ پیـدا  حـد بسـیار زیـادی اف
ایـن  اسـ  آلومینیومـی  پره هـای  یـا  فیـن  از 
پره هـای آلومینیومـی بـا توج بـ ضری انتقا 
ـ دارند راندمان بسـیار باالیی  گرمـای باالیـی 

ـان مـی آورد را بـرای ایـن سیسـت بـ ارم

تاسیساتساختمانی تحولاساسیدر
باقرنیزهایگرمایشی
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گرمایش
ر  رو های انتقا  گرمایی یکی از از دی تاب 
میـان  از  ـ   اسـ  مـاده  ـور  ح بـدون  گرمـا  
نتیجـ  در   و  می شـود    ـر  منت خالـی  ـای  ف
ات هـا و مولکو هـا در مـاده  ا تصادفـی  حـر
را  از  مولکو هـا  ـ  آنجـا  از  مـی دهـد  ر 
رون ها  پروتون ها و الک باردار سـاخت شـده اند
ا موجـود در آنهـا موجـ سـا شـدن  حـر
ی  انـر حامـ  ـ  یسـی  نا روم الک امـوا 
هستند می باشـد بر خال رو های رسان 
گرمایـی  گرمـای اشـع های  و همرفـ انتقـا 
وچـک بـا اسـتفاده از  می توانـد در یـک نقطـ 

گـردد ـ  ننـده متمر آین هـای منعکـ 
ـ رادیاتورهای  ـ برای مـان روشـن شـد  حـا 
ی  از چـ چیـ و  نـد  مـی  ار  ونـ  ی چ رنیـ
ـکی شـده اس می توانی سـرا این بروی  ت
سانی می خورد  ی ب درد چ  گرمای رنی   

ار مـی آیـد و بـ چـ 
 

رادیاتور قرنیزی
رنی حرارتی  اری یا شـوفا از  چـرا بایـد بجای ب

ن استفاده 
ار برایتان توضی دادی  خ تا ب این جای 
ند  ار می  ون  رنی حرارتی چیسـ و چ  
نـون شـاید ایـن سـوا برای تـان پیـ آمـده  ا
ـی  گرمای ـ چـرا بایـد از ایـن سیسـت  باشـد 
ـ  م بلـی  ـی  گرمای سیسـت های  بجـای 

ـرد ـاری یـا شـوفا اسـتفاده  ب
 

رادیاتور قرنیزی
ایـای رادیاتـور  در جـوا ایـن سـوا بایـد بـ م
ی پرداخـ  و  بـ ترتیـ از آنهـا نـام بـرد  رنیـ
ل را روشـن  اما اجازه دهید اینطور برایتان مسـ
ـاری داشـت  گـر شـما در خانـ  خـود ب نیـ ا
وچـک  باشـید شـاید دائمـا ایـن دردسـرهای 
اری تـان دوده  ـ بـاالی ب ـال همی را داریـد م
ـ  ایـن  یـا  گرفتـ و سـق سـیاه شـده اسـ 
اریتـان را  ـ ب اییـ مجبـور هسـتید  در اوایـ 
ـ  اریـد و آن را و ـرده و سـ خانـ ب ـو 
نیـد و در اوایـ بهـار دوبـاره همیـن داسـتان 
وچـک داشـت  گـر بچـ  ا را خواهیـد داشـ  
اری  ـ ب ـ باشـید  ـ بایـد مرا باشـید همی
ـاری می توانـد  ـود از همـ بدتـر ب دیـک ن ن
ـ  بسـیار بسـیار خطرآفریـن باشـد لولـ   دود
ربانـی  ار  گاز   سـاالن چندهـ بـا  ـاری   ب
بـ  اسـ  گاز آن ممکـن  ـ  ن یـا  و  گیـرد  مـی 

شـود منجـر  انفجـار 
 

رادیاتور قرنیزی
بـاز  باشـد  داشـت  شـوفا  شـما  خانـ    گـر  ا
ینـ ی شـار تعمیـرا و  دردسـرهایی چـون ه
ـ   مهمـی    را خواهیـد داشـ و البتـ نک
اری و شوفا ب زحم  هس این اس  ب

در  ننـد  می  گـرم  را  خـود  متـری  شـعا   تـا 
ی  در سرتاسـر خان  رنی ورتی  رادیاتور 
ا  ایی از خان   شـما را اش ـیده شـده ن ف
نـ  و  دارد  را  ـاری  ب خطرهـای  نـ  نـد  می 
ین شـار و تعمیرا  داسـتان های مربو ب ه
تل  ردن در فصو م ـردن و جمـ  ـ  و و

دارد را 
 

رادیاتور قرنیزی
دهنـده  ارائـ  شـر های  بهتریـن  از   یکـی 
ـور  بـ  ـ  اسـ  نیکسـان  محصـو  ایـن   
ـی  گرمای صصـی ارائـ دهنـده محصـوال  ت
ه  نون ده هـا پرو ی می باشـد و تـا  رنیـ رادیاتور
اسـتفاده  اسـ  داشـت  ادارا  و  منـاز  در 
از  متـر  هـر  در  آلومینیومـی  فیـن  حـدود   از 
ریـن  رگ ب از  نیکسـان  ی  رنیـ رادیاتورهـای 

ویژگی هـای بـارز محصـوال این شـر اسـ
بـوده  افـی  شـما  بـرای  همین جـا  تـا  احتمـاال 
ـ بـا اسـتفاده از ایـن  اسـ تـا متوجـ شـوید 
ای بسـیار  هـای حرارتـی هـ می توانید ف رنی
ـی  گازی یـا بر اری هـای  بـال بـا ب ـ  زیـادی را 
داشـت  اختیـار  در  دوبـاره  شـد  مـی  ا  اشـ
ان  مترین می باشـید و هـ اینکـ می توانید بـا 
را  ممکـن  حـرار  ـترین  بی ی  انـر مصـر 

نیـد دریافـ 
منب بنانیوز 
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بنیـاد هریتیـ رتب بنـدی جدیـد خـود از آزادی 
بـر  اسـ  ـرده  ـر  منت را  تصادهـای جهـان  ا
میـان  از  توانسـت  امسـا  ایـران  اسـاس  ایـن 
گیـرد ایـن در حالی  ـرار  ـور در رتبـ    
سـ  شـت ایران رتب  را  گ اسـ  سـا 
پـر   شـاهد  امسـا  بنابرایـن  بـود  ـرده 
لـ ای ایـران در ایـن شـاخ هسـتی پرشـی 
دومیـن  امـارا  لـ ای  عـود   از  ـ  ـ 
خلیـ  حـوزه  ـورهای  میـان  در  بلنـد  پـر 
فـارس محسـو می شـود نمـره ایـران در سـا 
 / /  از  بوده  امسـا ب  شـت نی  گ

ایـ یافتـ اسـ  اف
بـ  هریتیـ  بنیـاد  تصادنیـوز  ا ار  گـ بـ 
آزادی  از  را  رتب بنـدی جدیـدی  روا هـر سـا 
ـرده اسـ بـر این  ـر  تصادهـای جهـان منت ا
اساس ایران در فهرس امسا توانست اس 
گیـرد و ایـن  ـرار  ـور در رتبـ   از میـان  
شـت ایران رتب   گ در حالی اسـ  سـا 
رده بود بنابراین امسا شاهد پر  س  را 
تصـادی  آزادی ا ایـران در شـاخ  لـ ای   
لـ ای  عـود   از  ـ  ـ  پرشـی  هسـتی 
ـورهای  امـارا دومیـن پر بلند در میان 
ایـن  بر  می شـود محسـو  خلی فـارس  حـوزه 
/  از  شـت  گ اسـاس نمـره ایـران در سـا 
اب توجـ  ـی  ای ـ امسـا اف  بـوده اسـ 
شـت  گ /  رسـیده اسـ سـا  داشـت و ب 
 / نیـ نسـب بـ سـا پیـ از آن نمره ایـران 
 نمـره بهبـود یافتـ بود اما رتب ایـران در همان 

ار امسـا  گـ ابـ مانـده بـود در  رتبـ  
تصـادی از  عامـ  بـرای اندازه گیـری آزادی ا
گروه  یفی اسـتفاده شـده اسـ  در   می و 

لـی دسـت بندی شـده اند ا
عبارتنـد  آنهـا  زیرشـاخ های  و  گروه هـا  ایـن 
مالکیـ  حقـو  انـون  میـ  حا از 
ایـی  انـدازه  ارآیـی  ـی دولـ و  ارچ یک
سـالم  مالیاتـی  بـار  دولـ  ج  ـار م دولـ 
ارها  سـ و آزادی  وانیـن  ارایـی  مالـی  
ار و آزادی پولـی و  بازارهـای  آزادی نیـروی 
و  اری  سـرمای گ آزادی  تجـاری  آزادی  بـاز 
زیرشـاخ  شـت   گ سـا  در  مالـی  آزادی 
ـ امسـا بـ   گرفتـ بـود  ـرار  مـورد ارزیابـی 
ـ  ایـ یافتـ اسـ دو عاملـی  زیرشـاخ اف
بـ   تصـادی  ا آزادی  شـاخ  ارزیابـی  در 
شـت اضافـ شـده اند عبارتنـد  گ عامـ سـا 
ایـی و سـالم مالی دول  ـام  ارایـی ن از 
ـر نمـره  بـرای هریـک از ایـن زیرشـاخ ها حدا

گرفتـ شـده اسـ ـر  ن  در 
نمره  ایران در هریک از زیرشاخه ها

ار جدیـد هریتیـ نمـره ایـران  گـ بـر اسـاس 
ایـ نمـره سـ زیرشـاخ  انـون بـر  میـ  در حا
تعییـن شـده اسـ  حقـو مالکیـ نمـره 
شـت  بوده  گ ایران در این زیرشـاخ در سـا 
/  جهـ  اسـ امـا امسـا ایـن نمـره بـ 
ی دول امسـا نمره  ارچ یافت اسـ  یک
شـت  گ ایـران در ایـن زیرشـاخ از  در سـا 
ارایـی  اسـ  یافتـ  جهـ    / بـ 

ـ  زیرشـاخ  ایـن  در  ایـران  نمـره  ایـی 
سـتین بار معرفی شـده اسـ  اعالم  برای ن
در معیـار انـدازه دولـ سـ عامـ  شـده اسـ

گرفت انـد ـرار  مـورد بررسـی 
ج دولـ نمـره ایـران در ایـن معیـار در  ـار م
  / /  بوده  امسـا ب  شـت  گ سـا 
اهـ یافتـ اسـ  بار مالیاتی نمـره ایران 
ـ  /  بـوده  شـت  گ ـ در سـا  در ایـن ب
سـالم  اسـ   رسـیده    / بـ  امسـا 
سـتین بار معرفـی  ـ بـرای ن مالـی ایـن نمـره 

/  اعـالم شـده اسـ شـده بـرای ایـران 
وانیـن سـ زیـر شـاخ مـورد  ارایـی  در معیـار 
ارها  سـ و آزادی  گرفت اسـ  رار  بررسـی 
شـت  گ نمـره ایـران در ایـن زیرشـاخ در سـا 
ای یافت  /  اف /  بوده  امسا ب 
ار نمـره ایـران در ایـن  اسـ  آزادی نیـروی 
ایـ یافتـ اسـ  /  اف زیرشـاخ از  بـ 
 آزادی پولـی نمـره ایـران در ایـن زیرشـاخ از 

ایـ یافتـ اسـ /  اف /  بـ 
در معیـار بازارهـای بـاز سـ عامـ مـورد بررسـی 
گرفتـ اسـ  آزادی تجـاری نمـره ایـران  ـرار 
/  رسـیده  /  بـ  در ایـن زیرشـاخ از 
اری نمـره ایـران در  اسـ آزادی سـرمای گ
ـده  ب ن ایـن زیرشـاخ از سـا  بـ بعـد 
اسـ در آن سـا نمـره ایـران  بـوده اسـ 
 آزادی مالـی در ایـن شـاخ ایـران از سـا 
ـرده  سـ  نـون هـر سـال نمـره  را   تـا 

اسـ

رگان ا با ین ا ی  ر ر ن ج   مهند م

جدیدترینرتبهایران
آزادیاقتصادی در
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ــر عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی  د
هف خوان ســمنان  ــ  ــ از حاد مدتــی 
مجلــ  نماینــدگان  از  شــماری  ســوی  از 
ــان داد  دام ن ا شــد نتیج ایــن ا اســتی
میــ مجلــ نــ تنهــا او را مدیــری  ــ حا
داما وی در  ند بلک ا لمداد نمی  ضعی 
توســع زیرســاخ ها تعام با ب ب 
ر های  ی تقوی نــاوگان هوایی و  خصو
یکــی ایمنــی راه هــا و  یفــی و تکنولو توســع 

نــاوگان حمــ و نقــ ریلــی و هوایــی بــا مــورد 
رار دارد حمای نمایندگان مجل 

حالــی  در  آخونــدی  اســفند  روز  اولیــن  در 
ی  ا  ویی ب  س اســ ــ تریبون 
گرف   از چند  ــرار  ــرای مجل  ول ا
ی گیــری  ر نتیجــ  بررســی  و  بحــ  ســاع 
ــان داد تنها  تــن از  نماینده حاضر  ن
ی از  ا با انتقادا این  در جلســ اســتی
نمایندگان مواف هســتند اما در مقاب  

ر ب  الــ و  تن دی ی م تــن از مجلســیان ر
ی ممتن دادند آن ر

مهــدی  ســید  ســعیدی  اســماعی  محمــد 
ــی  بــر تر یــان ا با مقدســی محمدرضــا 
ب مجل  ی در جلســ  احمــد علیرضــا بی
ا  اســتی موافــ  نماینــدگان  عنــوان  بــ 
ردنــد همچنیــن محمد حســین  نرانی  ســ
ــر  بــ عنــوان دی ــی و محمــد دهقــان  فرهن
ا در جلســ نوب  نرانان مواف اســتی ســ

وزیرراهوشهرسازی افزایشحمایتمجلساز
مای م  زای  ندی ا نتی استیضا 

ی   شد یر راه  شهرسا ارنام  ا 
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ردند نرانی  عصر مجل س

متن طرح استیضاح 

هی رئیس محترم مجل شورای اسالمی
یــ بــ  ننــدگان  ا  احترامــا اینجانبــان ام
عنــوان نماینــدگان مجلــ شــورای اســالمی 
انون اساســی  ــ   بــ اســتناد بنــد او ا
بــ  مجلــ  داخلــی  آیین نامــ  مــاده   و 
ا وزیــر محتــرم  دالیــ زیــر تقاضــای اســتی
ر آخوندی را  ــای د راه و شهرســازی جنا آ

داری
 سیســت ریلــی ب عنــوان ایمن ترین شــیوه 
یــک  در  شــت  گ ســا  دو  در  نقــ  و  حمــ 
محــ دارای دو ســانح مرگبــار شــده اســ 
ــک مدیریتــی  ــ اوال عامــ آن م در حالــی 
ی بــوده و ن یــک اتفا  و خطــا در برنام ریــ
اساســی  ایــرادا  بلــی  ا  اســتی در  انیــا 
ــدار داده شــده  ایمنــی حمــ و نقــ ریلی ه
ــا ایــن ســانح دردنــا در محوری  ال بــود و 
ا  ینــ ابهام آمیــ تجهیــ ــ ه اتفــا افتــاد 
ا  اســتی در  ا  ســ مــورد  آن  نالینگ  ســی
بلــی بــود و بال بندی ایــن مســیر ب عنوان 
لمــداد می شــد ولی  ــار مدیریتــی وزار  افت
همیــن بال بنــدی ب دلیــ ســو مدیری و 

ی موج سانح شد برنام ری
ست علی ر  ارگیری نیروی بازن  عل ب 
و  العــا ب عنــوان مســ الفــ وزار ا م
ــ  انــ چیســ و چــرا علی ر حراســ وزارت
ــان را حف  ارتی ای اههای ن را دســت ت
ان  گســترده ای با دخالتهای  رده اید و در 
تصــادی و ســو اســتفاده های  لفــا ا در ت

رده اید مدیریتی سکو 
اه هــای  بن تصــادی  ا فعالیــ  توســع   
راه  وزار  حــوزه  در  جنا عالــی  بــ  وابســت 
و شهرســازی چیســ و نقــ فرزنــد شــما در 

ان چ توجیهی دارد راردادهای وزارت
رده و مسکن  خر اعالم   مسکن مهر را م
ین  ان جای اجتماعــی  در ســا او وزارت
مســکن مهــر اعــالم نمودیــد هیــ گاه معرفــی 
ــ و  ــر جامــ مســکن را هــ متو ــد  ن

ردید ب مسکن را بالتکلی 
را  هواپیمــا  خریــد  توافقــا  اینکــ  علــ   

حتــی  را  توافــ  متــن  و  داده  انجــام  فــی  م
ندادیــد  ــرار  عمــران  میســیون  اختیــار  در 

چیس
ار   علــ اینکــ در هیــا دولــ ب جــای 
ح ســازی  رحهــای  ب دنبــا  انــ  وزارت

هستید چیس
راردادهــای  در  شــفافی  عــدم  علــ   
ــار بر  ــور و عدم ن شــر فرودگاه هــای 
شــر  ایــن  تصــادی مدیــران  ا فعالیتهــای 

چیس
 چرا بررســی ســانح آنتونــو  تهران ــ 

ب را متو نمودید
 در خصو  سانح مرگبار هوایی و ریلی 

ی دارید اس چ 
ــت شدن سربازان را اتوبوس   برای 

ی ب جامع دادید اس در فارس چ 
 در تمــام دنیــا بــا ســوانحی چــون ســقو 
طار سمنان مدیر مربو استعفا  آنتونو و 
نار می شــد اما شــما در ســانح آنتونو  یــا بر
هواپیمایــی  رئیــ  انونــی  یر مجــوز  بــا  ــ 
ان حمای  رد رســما از ای و فعالی می 
گرفتیــد  ــان را  ردیــد و جلــوی اســتعفای ای

ی ب افکار عمومی دارید اس چ 
ریدورهــای بین المللــی عبــوری از ایران   
ــورهای  ــ در  ــدام ب مو ب دلیــ عــدم ا
تهــای  فر عمــال  و  شــده  یــن  جای مجــاور 
نســلهای آینده در حا از دســ رفتن اس 

ی دارید اس چ 

نظر موافقان 

یــان بافقــی نماینــده مــردم  با محمدرضــا 
ی  باف و مهری در مجل شــورای اســالمی 
ا عباس  نانی بــ عنــوان مواف اســتی ســ
هارداشــ  آخونــدی وزیر راه و شهرســازی ا
ای آخوندی  ب بررسی های متوج شدم آ
اح ایده هســتند و بین  وزیــری توانمند و 
بولــی داشــتند  ابــ  فعلــی عملکــرد  وزرای 
طار  وتاهی هــا در حاد  امــا بنده بــ دلیــ 

ردم ا  ا را ام هد این استی م
مــردم  نماینــده  ســعیدی  محمداســماعی 
تبریــ در مجل شــورای اســالمی در موافق 
و  راه  وزیــر  آخونــدی  عبــاس  ا  اســتی بــا 
ا  شهرســازی بر خال شــایعا این استی
ایــ نمایندگی  سیاســی نبــوده و مبتنی بر و
گفــ برخــی می گوینــد  و مســتندا اســ 
ایــان عمر دولــ مانده  ــ دو مــاه تا  از آنجــا 
ا ب مصلح نیس در حالیک این  اســتی
ی ها  با ــ بــر بی ان دلیــ نمی شــود  چ
یفــ نمایندگــی  وشــی و و ارآمدی هــا ب و نا
گــر یــک روز هــ از  ــ حتــی ا نــد  ــا می  ت ا
ــی مانــده اســ بــ تکلیــ  وزار وزیــری با

نی خود عم 
ارا  مــردم  نماینــده  مقدســی  ســیدمهدی 
عنــوان  بــ  اســالمی  شــورای  مجلــ  در 
ا عبــاس آخوندی وزیــر راه و  موافــ اســتی
ــار از دول  گفــ  همواره بــا افت شهرســازی 
امــا هــر جــا اشــکالی باشــد  ــرده ام  حمایــ 

نی مطر می 
ارومیــ  مــردم  نماینــده  اضی پــور  نــادر 
موافقــ  در  اســالمی  شــورای  مجلــ  در 
و  راه  وزیــر  آخونــدی  عبــاس  ا  اســتی بــا 
علنــی  حــن  در  نانی  ســ ــی  شهرســازی 
ان  هار داشــ دولــ در اینجا د مجل ا
رده اس  مردم  رده و مردم را ســرگرم  باز 
ا  ــنوند ولی مل می شنوند این استی ن
ویــد چ نســبتی  سیاســی نیســ وزیــر راه ب
بــا محمدهادی احمــد آخونــدی دارد یک 

گونی مدار از خال های وزیر داری
و 

اینده  ا  ا  ی ا ا  د  م
ای  ری  م  ا و م مر 
ا  عن نا   س م   اس
دی  ا  ع یضا  اس ا  م
 : ا ا ی ا ا رس اه و  ر  ی و
ای  د  ج  س های م ر  
ا  د و  ن ا ری  ی دی و
ای   و و   ند  ه ده  ای
نده  ند اما  ا ا   کر  ع
ا  ا  ا   اه ه ی   

ر ا امضا  یضا  د ای اس م
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اشاره تاجگردون

 به تأمین اعتبار 16۰ هزار میلیاردی آخوندی

میســیون برنام و بودج  ردون رئی  تاج
الفــ بــا  مجلــ شــورای اســالمی ضمــن م
یفــ  ــ از بــا و گفــ  ا وزیــر راه  اســتی
نمایندگی برخــی ابهاما در مورد آخوندی را 
ــرده و بــ این نتیج رســیده  این  بررســی 

ح نداش اس مسائ 
بررســی  جریــان  در  ــردون  تاج المرضــا 
عنــوان  بــ  شهرســازی  و  راه  وزیــر  ا  اســتی
برخــی  گفــ  ا  اســتی الفیــن  م از  یکــی 
ایــان عمــر دولــ  می گوینــد زمــان زیــادی تــا 
نی  ا  ا نباید وزیر را اســتی ــی نمانده ل با
ــ چــون زمــان دول   امــا مــن نمی گویــ 
گر وزیری حتی  ا نکنی بلک ا اســ اســتی
ــام بــود نباید  انیــ وزارتــ بــ ضــرر ن یــک 
گر خال  یند و ا ــ می وزار بن اری  ب

ا شود رده باید استی و خیانتی 
ان  ی ار نفر از ع ود ســاالن  تا  هــ وی اف
ــان را در جاده ها از دســ می دهند  ما جان
و این  ا مــن ه در آینــده ج شــاید مــن و ام
ربانیــان باشــی اما آیا وزیــر مقصر این اتفا 
اس ما باید در این حواد سه تقصیر هر 
گر ســه وزیر در  نیــ ا ــ  اه را م دســت
نی اما  ا  ا اســ او را اســتی حد اســتی
ارشناســی ب این نتیج می رسد   گر ادل  ا
ا نیس باید  ســه آخوندی در حد اســتی

یری جلوی آن را ب
گچســاران در مجل در ادام  نماینــده مردم 
انونی نمایندگان عنوان  یف  ا را و اســتی
بیــن  تقابلــی  ا  اســتی ــرد  ــان  رن خا و 
ند  ال ایجــاد نمی  نماینــدگان موافــ و م
گــروه مطالبــا اجتماعــی فنی  بلکــ هر دو 

نند ر خود را مطر می  اعتقادی و نقط ن
وی ادامــ داد اینک وزیری بارها در م عام 
حــن  یــون و امــروز چندیــن بــار در  در تلوی
مجلــ رســما از مــردم و نماینــدگان پــوز 
وزیــری  معــاون  بــار  اولیــن  بــرای  و  لبیــده 
ــ بایــد آن را  اســتعفا داده موضوعــی اســ 
ــدر دانســتن آن را  یریــ و با  بــ فــا نیــک ب
یفــ وزیــر  گرچــ و نیــ ا یــر  در جامعــ تک
رد اما  ار را  واهد و ایــن  ر ب بــود  معــ

سانی ه بودند  مقصر بودند و هی و 
رخواهی نکردند ع

وم ارزیابــی عملکرد  یــد بر لــ ــردون بــا ت تاج
ریلــی  راه در حــوزه هوایــی دریایــی و  وزار 
ــو و ضعــ را در  ادامــ داد مــا بایــد نقا 
گر  اری و بــ وزیر نمــره بدهی ا نــار هــ ب
ود  نی می بینی  شاید ن اینها را بررســی 
ــای آخوندی  نمــره منفی بــ وزار راه داد آ
رارداد بست در حالی  ار میلیارد تومان   ه
میســیون برنام و  ــ مــن ب عنــوان رئیــ 
میســیون تلفی بودج یک  بودج و رئی 
دهــ ایــن مبل را ه نمی توانــ ب وزار راه 
اعتبــار ده و چون در بودج  نتوانســتی 
یــک میلیارد دالر بــرای ب ریلی اختصا 
دهیــ خــود را در حواد آتــی ریلی ه مقصر 

می دان
میســیون برنامــ و بودج مجل در  رئی 
ادامــ با اشــاره بــ برخــی ابهاما و ســواال 
یف  رد من ب عنوان و هار  درباره وزیر راه ا
گفت  ای وزیر رســیدم و  نمایندگــی خدمــ آ
ح دارد  فرزند شما با فرزند مدیر  آیا 
ح دارد  در فالن معامل شریک اس و آیا 
ــان از  رده ای ــ فالن معاون شــما چنیــن 
گر ب  نــ ا مــن خواســ موضــو را بررســی 
ــای  ــ در مجموعــ آ ی می رســیدم  ــ ت
ــری امــکان فســاد  آخونــدی و یــا هــر وزیــر دی
رانــی بــرای ملــ  ــ منجــر بــ ن وجــود دارد 

ای آخوندی  ا آ ر ام اس نمی آمدم ب خا
یف  دنیای خود را بفروشــ من ب عنوان و
گر ب نتیج  ردم و ا ان سوا  نمایندگی از ای

ری می رسیدم حتما می گفت دی
ــر اتهاماتــی مبنــی بر  ــردون دربــاره  تاج
گف مــا می فهمی  سیاســی بــودن وزیر راه 
نــ  یــا  دارد  سیاســی  رفتــار  وزیــر  ــدام  ــ 
نیــد  تــک تــک معاونیــن وزیــر راه را مــرور 
ــتیبانی  از شــر زیرســاخ تــا راه آهــن 
دام  تصــاد  ی و ا امــور مجلــ و برنام ریــ
یــک آدم هــای سیاســی و وابســت بــ جنــا 
سیاســی هســتند اینهــا متعلــ بــ دوره ها 
ــدام  بــ  هســتند  تلــ  م دول هــای  و 
بــی و هســتند ن  جریــان سیاســی و ح
اینک سیاســی بودن اشــکالی داشــت باشــد 
گر رفتار سیاســی دیده شــود بایــد با آن  امــا ا

شود برخورد 
گچســاران در ادامــ بــا بیــان  نماینــده مــردم 
ــت شــدن یک نفــر در حواد  اینک حتی 
ریلــی  جــاده ای و هوایی حائ اهمی اســ  
ــداری  در  ود مــن بــ خانواده هــای دا افــ
ــان را از دســ  ان ی طار ســمنان ع ســانح 
دادنــد تســلی می گویــ و بــ مــردم شــری 
ربایجــان و خراســان نیــ تســلی می گویــ  آ
ا  اما از نمایندگان می خواه  این اســتی
ــ بــ راه  ارنــد چرخــ ای  ی ندهنــد و ب ر

افتاده ب سرمن مقصود برسد

کارنامه وزیر تشریح 

رخواهــی دوبــاره  وزیــر راه و شهرســازی بــا ع
گفــ  طــار  نســب بــ حــواد تصــاد دو 
ا ح نمایندگان اســ و از اینک در  اســتی
اه هســت و ب ســواال نمایندگان  ایــن جایــ
گالیــ ای هــ  اســخ مــی دهــ خوشــنودم و 

ندارم
ا خود در  عباس آخوندی در جلســ اســتی
را این  ا گف م مجل شــورای اســالمی 
ــی ب همیــن جا خت  جلســ ســ و تاری
او مل ایران  نمی شود و در آینده مورد 
گرف و این  رار خواهد  بین  ــ بینــان تی و نک
ــ در مطالــ را چنــد  ــ مــن د لبــد  مــی 

ن چندان 

ا  ی ا می دی  ه ای
ا   ا    را ا  م
ی  ی ی  ا  م  عن
ی  ی ی  ج و  ام و  ر
ه ای م  ج ی  ی 
اه  ت  ا و ا   ه   ا 
ج   ه و    ا  اع
رای  ا   ی ی ی می ا
هی   ا  ی ا  
ر  ی ه م ا   ا  

ا م 
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ــ  شــت چنــد حاد گ ود در ســ مــاه  وی افــ
ــرد  از جمل  ام ملــ ایران را تلخ  مبــار 
ــ جــان  طــار بــود  ــ تصــاد دو  آن حاد
بــ دام  را  گرامــی  نــان  از همو تــن  یــ   ع
اند همچنین حاد تاس بار آت  مر 
ــ  الســکو در تهــران  ســوزی در ســاختمان 
ون بر جان باختن  تن از شــهروندان   افــ
گرفــ و آنها  ربانی  ــانان را بــ  تــن از آتــ ن
ب عنوان شــهید خدم شــناخت شــدند نی 
ــ ه مر  ود آخرین حاد ــی اف بــر این تل
ام خدم در  ــ بــ هنــ ار بــود  راهــدار فــدا
ار شهاد در  شــرای ســ و بوران ب افت

راه خدم ب مل ایران نائ آمد
فــران و عر  گف ضمــن آرزوی  آخونــدی 
گرامی و  ان  تســلی ب خانــواده جــان باختــ
دیکان آنهــا و نمایندگان  همــ مل ایــران و ن
ــر از باب هر  ربایجــان یــک بــار دی محتــرم آ
اه خودم  وتاهی از ســوی دســت صور و  گون 
ــ  نک لبــ  مــی  پــوز  خــودم  شــ  و 
ــ درباره ایمنــی و تا آوری  مه این اســ 
اههای ایران اع از شــهر و روستا در  ســکونت
رده و تدابیر  ی  بیعی بازاندی مورد ســوان 
و ســوان در  ــ احتمــا و ــرد چرا ــاد  ات

زندگــی همــ هســ و مهــ رفتــار ســازمانی و 
صی ما اس ش

هار داشــ از نماینــدگان محترمی   وی ا
انــ  ا را متحمــ شــده وزارت رنــ اســتی
ردنــد  ــکال آن را بیــان  ــرده و م ــد  را ر
ن همچنین از تمامی نمایندگان  کر می  ت
ی   از بررسی و تحقی و تفح در  ی ع
ا تقدی مجل شد از  این مد  استی

ارم  اســ یــری منصــر شــدند هــ س پی
از  بــ  م ارزیابــی  ــ  نمایندگانــی  تمامــی  از 
گی چند  انــ داشــتند و بــ ویژ عملکــرد وزارت

ردند تقدیر دارم ان توج  وجهی وزارت
ا حــ نمایندگان  گفــ اســتی آخونــدی 
هســت  اه  جایــ ایــن  در  اینکــ  از  اســ 
مــا  گالیــ ای هــ نــدارم و بــا  خوشــنودم و 
آمادگــی  و  هســت  شــما  خدمــ  در  ــار  افت
ا در  ن اســتی دارم هــر ابهامــی را تبییــن 
ایــران یک نمونــ تمرین مردم ســاالری دینی 
اســ و از اینک مردم ســاالری را در ایران و در 
 ایــن منطق پرآشــو جهان بــ ر جهانیان

ی خوشنودم  می 
وان  گف شنب بعد از حاد هفت آخوندی 
یری دادم و  متن اســتعفا نامــ ام را بــ جهان
ولی اجتماعــی حاد را  ــ مــن مســ گفتــ 
ایی  ای پورسیدا یرم در همان زمان آ می 
مدیرعامــ راه اهــن ه اســتعفای خــود را ب 
ــرار شــد هر دو اســتعفا نام  یــری داد  جهان
بــ رئیــ جمهــور ارجــا و وی در ایــن مــورد 
ریــ  ــ رئیــ جمهــور از  یــرد  تصمیــ ب
ــ مدیرعام  ــرد همین  یــری اعــالم  جهان

ند فای می  ند  راه آهن استعفا 

دی:
ا م  ا ه د ا  ن    
ا  یری  ا ا  ج ام ا  ا  اس
اع  ی اج و   م م
ما  ا  ر  ه ی ا م  ا 
مدیرعام  ای  یدا س ای 
ا   ای   اس ه  ه  اه 
ا  و اس د هر  را  ا  یری  ا ج
ا و وی  ج ی ج ا ام  
ی  ر   ی ی   ای م 
ر  یری اع  ا ری ج ج ا 
ا  ه اس اه  ی  مدیرعام  ه

ند ای م  ند 
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ــی ســ  آخونــدی در دفــا از عملکــرد خــود 
ا وزرای دول  گف اســتی شــت  گ ســا 
ور  راســی دینی در  ــان های دمو یکی از ن
ر داش  اس اما باید این موضو را ه در ن

 نباید از جاده ح و انصا جدا شوی
ود در دوره ســ سال  وزیر راه و شهرســازی اف
تل از ســوی  وزار مــن  بــار بــ انحــای م
گرفتــ یــک بار  نماینــدگان مجلــ تاییدیــ 
مربــو بــ جلســ رای اعتمــاد من می شــود 
ســوی  از  مجلــ  علنــی  حــن  در  بــار  ســ 
گرفتــ و یــک بــار هــ در  نماینــدگان تاییدیــ 
بلــی مجلــ  ــ در دوره  ا  جلســ اســتی
ار شــد از ســوی نماینــدگان مجل موف  برگ

ب دریاف تاییدی برای ادام فعالیت شدم
آخونــدی ایــن موفقیــ در دریافــ تاییدیــ 
نماینــدگان  ســوی  از  فعالیــ  ادامــ  بــرای 
درســ  اری  سیاســت ــان  ن را  مجلــ 
ارمنــدان وزار راه و  اری و درســتکاری  پــر
رد  شهرســازی و خــود دانســ و تصریــ 
ــمین بار ه  برای دفا  امیدوارم برای ش
دامــا انجــام شــده از ســوی وزار راه و  از ا
حــن مجلــ حاضر شــده ام  شهرســازی در 

ن این تاییدی را دریاف 
شهرســازی  و  راه  وزار  داد  ادامــ  وی 
انــ دولــ  ریــن و پیچیــده تریــن وزارت رگ ب
از  دفــا  مــن در  هــارا  ا امیــدوارم  و  اســ 
شت در  گ ی س سا  داما انجام شــده  ا

ننده باشد ان  ان  این وزارت
زمانــی  ا  اســتی معمــوال  ود  افــ آخونــدی 
ــ جــوا بــ ســواال  بــ جریــان مــی افتــد 
چــ  مــن  و  نباشــد  ننــده  انــ  نماینــدگان 
بلــی و چــ در دوره جدیــد مجلــ  در دوره 
زرد  ار  گرفتــن  بــدون  اســالمی  شــورای 

گرفت رار  ا  مستقیما مورد استی
هــر  بــرای  ا  اســتی تــی  و داد  ادامــ  وی 
در  ارمنــدان  توجــ  انجــام می شــود  وزیــری 
انــ ب این موضو جل می شــود  ایــن وزارت
و در وزار راه و شــر هــای تابع حدود  
و فعالی هســتند ضمن  ــ ارمند م ار  ه
بــرای  هــ  ــاور  م و  پیمانــکار  ار  هــ اینکــ  
نند و  انــ فعالی می  ه های این وزارت پــرو
ا پی آمد ممکن  زمانی  حر از اســتی

ان و  ــی از فعالیــ هــای ایــن وزارت بــود ب
گیرند اما  ــرار  یر  ســازمان های تابعــ تح تا
ا بر فعالی  ــردم  این اســتی مــن تال 

یری نداشت باشد   ان تا وزارت
ــ  ایــن دوران  در  داشــ  هــار  ا آخونــدی 
ا مطر شد بح بررسی  حب از اســتی
آینــده  بودجــ ســا  برنامــ  و  ــ  برنامــ ش
ی روزهــای اخیر هــ وضعی  مطــر بــود و 
ــ بود اما  ــور حا جــوی فــو العاده ای بر 
لی خود  ان از هــد ا ارمنــدان ایــن وزارت

دند دور ن
ا  ــ بحــ اســتی گفتــ وی در مدتــی  بــ 
توســع  بــرای  دالر  میلیــون  بــود   مطــر 
گرفت شــد تکمی راه  ر  ــهد در ن فرودگاه م
ار  گ ــار وا ــر م آهــن تبریــ  مرنــد ب 
ــر  شــد مصوبــ دولــ در زمینــ اجــرای 
مســکن اجتماعــی و حمایتــی تصویــ شــد و 
داماتی در زمین بازآفرینی شــهری زنجان ب  ا

رمان انجام شد
ــرد  بیــان  جلســ  ایــن  ادامــ  در  آخونــدی 
ــور  ربی  اری در خ آهن  گ عملیا ری 

از شده و ب مرز خسروی رسیده اس آ
ــی چنــد  ــرد  وزیــر راه و شهرســازی بیــان 
موافــ  نماینــدگان  از  تعــدادی  شــت  گ روز 
ا منصــر  از انجــام اســتی ا مــن  اســتی
کر را دارم ضمن اینک  ما ت شدند  و از آنها 
سیون مستقلین والی  سیون امید و فرا فرا

ردند حمای خود را از من اعالم 

مــورد  آنچــ  امیــدوارم  داد  ادامــ  آخونــدی 
رضایــ خداوند و مطاب با مناف مل ایران 
اســ در این جلس انجام شــود و تصمیما 

درستی از سوی نمایندگان اجرایی شود
نــ در  مــی  تــال  مــن  هــار داشــ  ا وی 
چنــد رویکــرد متفاو بــ ســواال و ابهاما 
رویکردهــا  ایــن  ــ  دهــ  اســخ  نماینــدگان 
انــ ب توســع  اه جدیــد وزارت عبارتنــد از نــ
حمــ و نقــ مبــارزه بــا فســاد و ایمنی حم 
حب های ب  و نقــ ضمن اینک در خــال 

ن عملکرد دول ه توج می 
اولیــن  ــرد  تصریــ  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ییــر ــدام در زمینــ توســع حمــ و نقــ ت  ا

اینکــ  بــرای  و  بــود  شــت  گ هــای  اره  انــ  
نمایندگان مجل تصمی درســتی از توســع 
زیربناهــای حم و نق داشــت باشــند توج 

ن آنها را ب چند ر  جل می 
اعتبــار  تومــان  میلیــارد  ار  هــ گفــ   وی 
ــدام وزار راه و  ه های در دســ ا بــرای پــرو
شهرســازی مورد نیاز اس و مبل پی بینی 
بــرای توســع حمــ و نقــ در برنامــ  شــده 
ــ بــر  ار میلیــارد تومــان اســ  ــ  هــ ش
صی یافت در هر سا  همین اســاس ر ت
صی  ار میلیارد تومان می شــود  ت  هــ

یرممکن اس این مبل تقریبا 
ــرد در بودجــ  وزیــر راه و شهرســازی اضافــ 
ر هــای عمرانی حــدود   ســا  بــرای 
گرفت شــده اســ  ر  ار میلیارد تومان در ن هــ
ــور  ــ بودجــ   و ایــن در حالــی اســ 
 میلیارد تومان اســ یعنی ســه بودج 
ــور  ــد از بودج   در متــر از  عمرانــی 

اس
صی  گفــ با توج بــ بودج ت آخونــدی 
ــ مورد  یافتــ در حــوزه عمرانــی بایــد ایــن نک
ون می توان  گیرد  با این مبل چ رار  توج 
ور را توسع داد و آیا درآمدهای  زیربناهای 
ان نسب ب سا  نفتی در سا  ب چ می
ایــ مــی یابد و آیا ایــن درآمدها برای   اف

افی اس ه های عمرانی  ویی ب پرو اس
در  اری  گــ ســرمای  رونــد   بــ  ادامــ  در  وی 
و  هوایــی  حــوزه  ریــ  نقــ  و  حمــ  حــوزه 
امــکان  نــون  ا هــ  ود  افــ و  ــرد  اشــاره    

ات  دام ا ای  م دی    
ی   سا  ا رس اه و  ت  ا و
ا   ا   س ا    
دت  :  ای م ا و  ر
ه   ا ر ج م ی ا و   ه
ده اس  ا  ای  ا اه
ا اس    سا  ای  
و   ا     م
ر  م ی ا و   ه اس  ه
ده  ه  و ای  ا اه اه  

اس
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تل  اری دولتی در حــوزه های م گ ســرمای 
گفتمان  ر اینکــ  حمــ و نقــ وجود نــدارد م
ــر های  ه هــا و  تصــادی وارد پــرو جدیــد ا

عمرانی شود
امی از  ا خود ب ار آخوندی در جلس استی
اری های انجام شده در حوزه های  گ سرمای 
گفــ وزار راه  رد و  ید  تلــ عمرانی تا م
ــ  و شهرســازی مــی تواند ب تمام اهدا چ
اره های  انــداز  برســد ب شــر اینک انــ

ند ییر  تصادی ت ا
وی ادامــ داد در ایــن زمینــ می تــوان ب  
یردولتی  اری  گ ار میلیارد تومان ســرمای  ه
رد   شت اشــاره  گ انجام شــده در  ســا 

مربو ب توسع زیرساخ ها بوده اس
کســالی  ناها و خ  وی ادامــ داد علیر تن
ار میلیارد  شــت  هــ گ مالــی در چند ســا 
اری  گــ ســرمای  و  بودجــ  منابــ  از  تومــان 
هــا  زیرســاخ  تکمیــ  بــرای  یردولتــی 
یــ می شــود  ــ تو اختصــا یافتــ اســ 
ــین در این  ام دول های پی این ر را با ار
ام  صیــ این ار نی زیرا ت زمین مقایســ 

ی نیس اتفا
و  راه  وزار  دامــا  ا مقایســ  بــ  آخونــدی 

شت با  سا پی  گ شهرســازی در  ســا 
ار  گفــ در ایــن مــد  هــ از آن پرداخــ و 
ــور اضاف  یلومتــر جــاده ب راههای  و 
شــده اســ این در حالی اســ  در  سا 
شــت بوده اســ   گ ــاب آن  در دول  م
وده  ور اف یلومتر راه ب راههای  ار و   ه

شده اس
ار  وزیر راه و شهرســازی یادآور شــد رو  ه

شــت  گ آزادراه در  ســا  و  رگــراه  ب یلومتــر 
ار و   ــ تنهــا  هــ نوســازی شــد در حالــی 
ــور در   رگراههــا و آزادراههای  یلومتــر از ب

سا پی از آن نوسازی شده بود
یلومتر از آزادراههای  ار و   ود  هــ وی اف
شت رو شده اند  گ ور در  سا  لی  ا
ار و    این ر در  سا پی از آن  ه
ــان از انجام  ام ن یلومتر بوده اســ و این ار
ان راه و شهرســازی  رگــی در وزارت دامــا ب ا

اس
آخونــدی ادامــ داد  راه بــرای تامیــن مناب 
یــر از مناب دولتی در  ســا  ه ها  مالــی پــرو
ــ ایــن  گرفــ  ــرار  شــت مــورد اســتفاده   گ
انــ ای اجرایی  طعــا در هیــ وزارت رو هــا 

ده اس   ن
شــت بــرای   گ گفتــ وی در  ســا  بــ 
ــره شــده اســ و  ا ــر م میلیــارد تومــان 
طعی  ــرارداد  ار میلیــارد تومــان هــ   هــ
راردادهــا از مناب  ــ ایــن  ا شــده اســ  ام
بانــک  و  دولــ  میــن  ت بــدون  و  یردولتــی 
ــ این موضــو در  ا شــده اســ  ی ام ــ مر
یری محســو  دام بی ن شــت ا گ  ســا 
ود مــن بــ  وزیر راه و شهرســازی افــ می شــود

ک  ی م ر    
دی  ای   ا ر  م
ر  ا  ی  را ای  ه روا
ر  ا دی جا جای م  
ی   ا یرس ی  م ای 
ا  راه و س ه و  ا ر ج م ی
ای  وس اه  ر  م ی  
ا  ع اس   ام ای  ا
ج  ومی  ا  ا  دی 
رو  ند  ر یضا  س اس

و
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م ایران و اعتبار جمهوری اسالمی ایران  ع
در منطقــ و بیــن الملــ اعتقــاد داشــت ام بــر 
وچک   همیــن اســاس بــرای خریــد  لنــ 
ــورهای خارجی  هواپیمــای دســ دوم بــا 
ــردم در حــد و اندازه  ــره نکــردم و تــال  ا م
ورها انجام  راتی را با برخی  ا مل ایران م

ر باشند ده تا مل ایران مفت

همه آنچه آخوندی را نگه داشت

ای  ر پوپولیســتی مســکن مهر اف تو 
یتــی بــاال بــردن  ــدی پروازهــای تران  در
حومــ ای  مســافر  جاب جایــی  ــدی  در  
رگراه و  یلومتر جاده و ب ریلی زیرســازی  
ارنام ای  یلومتر راه روستایی  ســاخ  
اســ  عبــاس آخوندی را از دومین جلســ 

ا خود سربلند بیرون آورد استی
در شرایطی  گفت می شود پیمانکاران ب 
ار میلیــارد تومان بابــ انجام  ــی  هــ خصو
ل دارند  ه هــا از وزار راه و شهرســازی  پرو
جریــان  در  ــی  خصو ــ  ب فعــاالن  بــ  ا

ردند ا عباس آخوندی از او حمای  استی
ی س سا اخیر پیمانکاران مرتب با وزار 
پرداخــ  عــدم  از  همــواره  شهرســازی  و  راه 
گالی داشــتند بــا این حا در  مطالبــا خود 
ی از  ان ب شــرای فقر مالی و بی پولی وزارت
اری ب  ار میلیارد تومان ج سرمای گ  ه
گرفتند و البت بنا ب  ان را بــر عهده  ایــن وزارت
ه های  گفت عباس آخوندی بــرای تکمی پرو
ار میلیــارد تومــان اعتبــار مورد  موجــود  هــ

ری برنام ش  رار اســ از  نیاز اســ  
ار میلیارد تومان تامین شــود  توســع   هــ
بــا این وجــود برای رســیدن بــ اهــدا  
ار میلیــارد تومــان بــرای توســع  بایــد  هــ

زیرساخ ها اختصا یابد
اما در چنین شــرایطی حمای فعاالن عر 
ســاختمان راه و شهرســازی از وزیــر   در نو 
خود جال توج اســ  می تواند ناشی از 
سیاســ های جراحی گونــ آخونــدی در این 
حــوزه باشــد بــا اینکــ همــواره انتقاداتی ب 
اب  ــر  عبــاس آخونــدی مبنــی بــر اینک 
بــ  بــرای مســکن ارائــ نکــرده بنــا  توجهــی 
گفتــ خــود در شــرایطی  با مــازاد  
میلیــون واحــد مســکونی و  میلیــارد دالر 

وجــود  از  ناشــی  تصــادی  ا بهــره وری  عــدم 
نمی خواهــ  مواجهیــ  خالــی  خان هــای 
ر  بــا ســاخ یــک میلیــون مســکن خالــی دی

ن گران را نصی خود  ار رشــد ســودا افت
ــ بــ مســکن مهــر اعتقــادی نــدارد و آن را  او 
خــر می دانــد  تصادبرانــداز و م ت ا شــل
بــ  ــر دیابتــی و پوپولیســتی دولــ  ایــن 
اشــ تــا بعــد از اتمــام دردســرهای  گ نــار  را  
یــن  مســکن مهــر مســکن اجتماعــی را جای
نــد بــر همیــن اســاس عبــاس آخونــدی  آن 
ــ تبعا  ارآمــد مســکن مهر  ــر نســبتا نا
مــک چندانی ب  تصــاد ایجــاد و  تورمــی در ا
ــار فرودســ جامعــ نکرد  خان دار شــدن ا
را ادامــ نداد و تنها بــ تکمی تعهدا دول 
رد تا مــد مســکن اجتماعی را با  فــا  بــ ا
ار واحد مســکونی در  ســاخ ســالیان  هــ
مک بــ اجاره  الــ مســکن حمایتــی و نیــ 
نــد  روز س شــنب  یــن آن  مســکن را جای
ر مسکن اجتماعی از سوی   اسفندماه 

دول ابال شد
همچنین تامین زیرســاخ های حم و نق 
راه آهــن  اجرایــی  عملیــا  اتمــام  یــ  تران و 
ــدی  در ایــ   اف اینچ بــرون  گــرگان 
ایــ   ــور اف یتــی از فــراز  پروازهــای تران
ــدی جابجایــی مســافر حومــ ای ریلــی  در
یلومتر جــاده آزادراه  زیرســازی بی از  
یلومتر راه روستایی  رگراه و ساخ   و ب
اه  ارنام ای اســ  عباس آخوندی را در ن

رده اس ه های عمرانی متمای  فعاالن پرو
رفی  شــت  گ ی ســ ســا  ر  از ســوی دی
را  ــدی  در رشــد   نفتــی  دریایــی  نــاوگان 
ــرد و بــ  میلیــون تن رســید رشــد  تجربــ 
لیــ و بارگیــری بنــادر  رفیــ ت ــدی   در
رفی  تجاری و رســیدن ب  میلیون تن 
تجهیــ  و  توســع  ه  پــرو از   بهره بــرداری 
بنــادر بــ ارز تقریبــی  میلیــارد ریا 
وچــک  بنــادر  موج شــکن  از   بهره بــرداری 
جملــ  از  جنــو  ســواح  در  ــوره  من چنــد 
ــر دســتاوردهای دولــ تدبیــر و امیــد در  دی
زمــان تصدی عبــاس آخونــدی در وزار راه و 

شهرسازی بوده اس

م   رای      
ا     کا ا
ا  ا ا ا  م ا  ی ا می ه
ی  ا رس اه و  ت  ا ه ها ا و رو
ا   ا  د  ا  
یضا  ا اس   جری
ای  او  ا  دی  ا  ع

د ر




