
               

360 No. 360, Aban 1396 (November . 2017) ســال 33    آبان مــاه  1396    شــماره 360 دوره جدیــد    130   قیمــت 20000 ریــال

ارگان رسمی سندیکای    شرکت های ساختمانی ایران

PAYAM-E-ABADGARAN
 Syndicate Of Iran Construction Companies Monthly Magazine

10

مهندس محمد عطاردیان:

 روزگار 
سندیکا

 پس از انقالب

مهندس مهدی درودیانی: 

شرایط عمومی 
پیمان نامه ها 

 یک طرفه است 

88

زلزله غرب  
عبرت ها  و انتظارات تازه

تخریب متفاوت زلزله   بر بناهای 
سرپل ذهاب و اسالم آباد غرب

30

12

زلزله بودجه ده ساله
 کرمانشاه را بلعید

1610

40



فهرست مطالب

ران ی ا�ی

ن

ما�
ت
�

ن
تهای سا�

رک�
ش

کای � ی
د�

رم س�ن
ت

ره مح�  مد�ی
ت

�
أ

ا ی
� �ه

کــه در ضایعــه فــوت والــده مرحومــه اینجانــب فرمودیــد  از ابــراز لطفــی 
ج می گذارم. از خداوند  سپاســگزارم و پیــام التیام بخش آن جنابــان را ار

متعال سالمتی و توفیقات روزافزون برایتان آرزومندم.

اصرمعدلی
ا �ن

ر�ن �ی
         عل

   قدردانی

ی �چ

ن
�

و
ت
� ال�ب

گ
ر�ب  ر ا�ی

ت
ای دک�

�ت
آ

ا�ب ا
�ن �ب

وس
ت

را�
ت

 اس�
ت

رک�
ش

رم �
ت

ل مح�
م
رعا ران -  مد�ی ی ا�ی

ن

ما�
ت
�

ن
 اهی سا�

ت
رک�

ش
کای � ی

د�
رم س�ن

ت
ر مح� ب�ی  د�

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحومه   از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شــما و ســایر بازماندگان 

صبر جمیل خواهانیم  

  تسلیت

ران ی ا�ی

ن

ما�
ت
�

ن
 اهی سا�

ت
رک�

ش
کای � ی

د�
ره س�ن  مد�ی

ت
ا� ی

� ای �ه
اع�ن



ارگان رسمی سندیکای    شرکت های ساختمانی ایران

PAYAM-E-ABADGARAN
 Syndicate Of Iran Construction Companies

 Monthly Magazine سال 33    آبان ماه 1396   شماره 360 دوره جدید 130

فهرست مطالب

نوشته  های نویسندگان، لزوما نظرات نشریه نیست. نقل مطالب نشریه فقط با ذکر ماخذ مجاز است.

تهران، خیابان طالقانی،  بین میدان فلسطین و خیابان ولیعصر،  خیابان شهید برادران مظفر )صبای جنوبی(،
 شماره 86،  ك.پ: 1416964691 تلفن: 66464261 – 66402037 
 فكس: 66464084 پست الكترونیكی:
payamabadgaran@yahoo.com 
www. acco.ir :نشانی الكترونیكی

40 گفتگو با مهندس  درودیانی - شرایط عمومی  پیمان نامه ها   یک طرفه است

زلزله غرب؛  عبرت ها  و انتظارات تازه 43 مصائب پروژه های غلط درشهرسازی10

چرا  احساس  بی ثباتی  می کنیم؟12 تخریب متفاوت زلزله   بر بناهای سرپل ذهاب و اسالم آباد غرب 44

16 زلزله بودجه10ساله کرمانشاه را بلعید

18 سندیكا  در آستانه 70 سالگی

46 طرح پیشگام؛ ساالنه 55 هزار واحد مسكونی را نوسازی می کند

دیدار با رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد 22

50 اخبار صنعت ساختمان

25  بانک ماشین  آالت،  تمرکز   در مدیریت نگهداری  

مراسم روز جهانی شهرها 52

گفتگو با مهندس محمد عطاردیان - روزگار سندیكا پس از انقالب 30

55 بگذاریم  رود   در دشت  بدود و ... 

گزارش از همایش لجستیک 33

56 همایش فرصت های سرمایه گذاری  بانک، بورس و بیمه

59 11 قنات ایرانی  در فهرست جهانی

مكاتبات سندیكا 60 38 دود کسری پنهان بودجه به چشم عمران کشور می رود

    صاحب امتیاز:   سندیكای شرکت های ساختمانی ایران
    مدیرمسئول:   مهندس جواد خوانساری

    شورای سیاست گذاری:
مهندس  منوچهر ملكیانی فرد  )نماینده هیأت مدیره( 

مهندس جواد خوانساری )مدیرمسئول( 
 مهندس بهمن دادمان )رئیس هیأت مدیره( 

دکتر ایرج گالبتونچی)دبیر سندیكا(
مهندس محمود مصطفی زاده )سردبیر(

 
   رئیس کمیسیون انتشارات:  مهندس علی ورزنده

    سردبیر: مهندس محمود مصطفی زاده

   کمیسیون انتشارات و تحریریه:
مهندس علی ورزنده )رئیس کمیسیون انتشارات( 

مهندس  محمدعلی پور شیرازی ) کمیسیون عضویت و پیگیری(
مهندس سیامک مسعودی )کمیسیون قوانین و مقررات( 

مهند س عالءالدین سادات باریكانی 
مهندس پرهام سیدین

 صاحبان آثار:     
مهندس مهدی درودیانی -   مهندس محمد عطاردیان
دکتر محمود  سریع القلم- دکتر محمود جامساز
 مهندس محمدرضا حبیب زاده

   حروفچینی، امور بازرگانی و اشتراك:  فریبا پورآقا                     
  خبرنگار:  آرزو نوری
   عكس و صفحه آرایی: داود خانی
  مسئول تبلیغات و  آگهی  : سید مهدی برقی
   لیتوگرافی و  چاپ:  پیمان نواندیش )88828734(



 پیام آبادگران                                  
آبان ماه  1396
شماره 360

10

سرمقاله

زلزله غرب؛ 
عبرت ها  و انتظارات تازه

کرمانشــاه  اســتان  در  مــاه  آبــان   22 زلزلــه 
و  ســوگوار  را  هموطنــان  همــه  آنکــه  ضمــن 
تــوان  نــگاه تحلیلــی مــی  امــا در  کــرد  متاثــر 
آن  در  را  بلندمــدت  و  مــدت  کوتــاه  اثــر  دو 
کاشــانه  کرد. در وهله اول خانه و  مشــاهده 
کنان شهری و روستایی  دهها هزار نفر از ســا
این مناطق ویران شــد اما موج برخاســته از 
پــردازش دامنــه خســارات و علــت یابی آن، 
ح ســاخت واحدهــای مســکونی  بنیــان طــر
زلزلــه  ایــن  کــرد.  دگرگــون  را  قیمــت  ارزان 
ماننــد خیلــی از رویدادهــای تلــخ، هــر چند 
کنان ایــن مناطــق خســارات مالــی و  بــه ســا
کرد، اما در بلند مدت  انســانی فراوانــی وارد 
کاســتی ها  مــی توانــد منشــا ترمیــم برخــی از 
ایــن  البتــه  گــردد.  گذشــته  اشــتباهات  و 
از  دیگــر  مشــابه  مــوارد  ماننــد  نیــز  عارضــه 
کمنــد رقابت هــای سیاســی در امــان نمانــد 
که  و در همــان ســاعات اولیــه شــاهد بودیم 
کشــته ها  تعــداد  علــت  دربــاره  جدال هایــی 
خدماتــی  و  مســکونی  واحد هــای  ریــزش  و 
ســوی  از  بارهــا  چنانکــه  گرفــت.  صــورت 
کارشناســان ذکر شــده، اصل اولیه و بدیهی 
مدیریــت بحــران در بالیایــی ماننــد زلزلــه بر 
ایمنــی  هشــدار های  ارائــه  و  آرامــش  ایجــاد 
متاســفانه،  امــا  اســت،  اســتوار  امــدادی  و 
که منفعتی برای  حاشــیه هایی ساخته شــد 
مــردم مناطــق زلزله زده و ســایر نقــاط دیگر 

نداشت. 
کنــار رفتن هیجــان اولیــه و ضرورت  کنــون با  ا
پرهیــز از نــگاه سیاســی، مــی تــوان و بایــد بــه 
کارشناســی ایــن ویرانی هــا و  بررســی علمــی و 

خســارات مــردم پرداخــت و اهداف مشــروع، 
کرد. سندیکای  مقبول و آینده نگرانه را دنبال 
عنــوان  بــه  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
نهــادی صنفی و تخصصی معتقد اســت برای 
بررســی این موضوع از دو مســئله نباید غفلت 

کرد؛
گرچــه مایه تاســف  خ داده   اول اینکــه آنچــه ر
و تاثــر اســت امــا علم و تجربه بشــری در ســایر 
که هــر چند علت  کرده  نقــاط دیگر دنیــا ثابت 
لرزش و غرش زمین یک پدیده طبیبعی است 
لیکن علت خســارات و تلفــات آن و یا حداقل 
شــدت و وسعت آن محصول مقررات انسانی، 
تکنولــوژی و صنعــت اســت. بنابرایــن در قدم 
اول باید از این منظر به تجزیه تحلیل آثار زلزله 
کرمانشــاه پرداخت و به این ســوال پاســخ داد 
که سهم تجارب و عبرت های زلزله بم، رودبار، 
کنترل خســارات  بوییــن زهرا، طبــس و ... در 
که  گفته پیداســت  کجاســت. نا مالــی و جانی 
گاهی  که  ایــن نکته اهمیت ویــژه ای دارد چرا 
اوقات آســیب شناسی وقایع و رویدادها دچار 
آفتی به نام اســتخراج یا استنتاج نتیجه مورد 
نظر مســئوالن مربوطه دچار می شود. به این 
کــه ارزیابــی حــوادث به ســمت نتیجه  معنــی 
مورد انتظار یا خوشــایند مســئوالن، سوگیری 
کرمانشــاه در  کنــون واقعیــت تلــخ زلزله  دارد. ا
خ داده  مقابــل دیدگانمــان قــرار دارد. آنچــه ر
امکان بازگشت ندارد. اما می توان از این زلزله 
که در پیشگیری  گرفت  درس ها و عبرت هایی 
و  مثبــت  اثــری  بعــدی  زلزله هــای  تلفــات  از 
کثــری داشــته باشــد. تلفــات و خســارات  حدا
که  فراتــر از نرم هــای جهانــی نشــان مــی دهــد 

مــا در برابر زلزله های شــدید هنوز آســیب پذیر 
گــر همیــن وضعیــت ادامه داشــته  هســتیم و ا
باشــد، آســیب پذیــر خواهیــم مانــد. بــر ایــن 
بایــد  مربوطــه  مســئوالن  معتقدیــم  اســاس 
بــا مستندســازی دقیــق بــه تجزیــه و تحلیــل 
وســعت تخریــب و دالیــل آن بپردازند. همین 
طــور ضــرورت دارد بــا ارائــه مســتندات قــوی 
عملکــرد ســازندگان بــه تفکیــک مورد بررســی 
کی از آن  که بررسی های اولیه حا گیرد چرا  قرار 
که واحدهای برخی از سازندگان معتبر  اســت 
کــه بــه اســتانداردهای فنی و مســئولیت های 
انــد،  داشــته  بیشــتری  پایبنــدی  اجتماعــی 
ج از آن  چــه در پــروژه مســکن مهــر و چــه خــار
مقابــل  در  قبــول  قابــل  و  منطقــی  مقاومــت 
لرزش های زمین نشــان داده اند. البته برخی 
کثریت قریب به اتفاق  از پیمانــکاران از جمله ا
شــرکت های عضــو این ســندیکا درخواســت و 
دعوت بــرای مشــارکت در ســاخت پروژه های 
ج از اصول  مســکن مهــر را بــه دلیل آنکــه خــار
نظــام فنی – اجرایــی و پروتکل های ســازمان 

مدیریت بود، اساسا نپذیرفتند.
گفت این اســت  آنچــه در این مجال می توان 
ح مســکن مهر  کــه ویرانی هــای مربــوط بــه طر
و حواشــی سیاســی آن نبایــد به اصل مســئله 
که مســکن  کنــد و آن ایــن اســت  خدشــه وارد 
گهانی زمین آســیب  گــر در تکانه هــای نا مهــر ا
کــه از  گــردد  دیــد بــه علــت و دالیلــی بــر مــی 
کارشناســان و جامعــه مهندســی مورد  ســوی 
امــا  بــود،  شــده  واقــع  هشــدار  و  شناســایی 
کــه دولت بود،  مســئول و متولی اصلــی پروژه 
بدان توجه نکرد. ســازندگان و ناظران مسکن 
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مهر و غیر مهر به میزان ســهل انگاری یا ســایر 
توجیه های غیــر منطقی در قبال این حجم از 
خسارات و تلفات مسئولیت حقوقی و قانونی 
 دارنــد. بنابراین هر چند همه ســازندگان باید 
 در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند اما علت العلل
 ایــن حادثــه تلــخ را صرفــا نبایــد در عملکــرد 
 سازندگان جستجو کرد. مسئله اصلی فوق الذکر 
گــردد. در این  بــه سیاســت های دولت بــر می 
کدامین دوره دولت  که ما از  معنا مهم نیست 
که از نظر حقوقی دولت ها  سخن بگوییم. چرا 
در اقدامــات خلف خویش مســئولیت مدنی و 
حقوقی دارند. بر این اساس ارجاع پیامدهای 
از  مصونیــت  گذشــته  دولــت  بــه  زلزلــه  ایــن 
پاسخگویی و سلب مسئولیت به همراه ندارد 

و مشکل اصلی را برطرف نمی کند.
علــت  بــه  مربــوط  ارزیابی هــای  اینکــه  دوم 
بایــد  انســانی  و  مالــی  تلفــات  و  خســارات 
هدفمنــد و آینــده نگــر باشــد. طبیعــی اســت 
کارشناســان و عمــوم مــردم انتظــار دارنــد  کــه 
نتیجــه ایــن بررســی ها بایــد در بهبود شــرایط 
ســاخت و ســاز مســکونی موثــر واقع شــود. راه 
که امکان  تحقــق ایــن مطالبه مردم آن اســت 
بازنگــری در برخــی قوانین و مقررات یکســویه 
کــه به دولت  و اجبــاری هموار شــود. قوانینی 
اجازه می دهد یک پروژه بســیار بزرگ را بدون 
توجیه های فنی، اجتماعی و انســانی، آمایش 
سرزمینی، فناوری و ... با قدرت و فشار پیش 
ببــرد بایــد مــورد بازنگــری واقــع شــود. همین 
طــور برای جلوگیری از تکــرار این حوادث باید 
از ســاده ســازی مطلب و ارجاع به رقابت های 
سیاســی اجتنــاب و  آثــار منفــی واقعیت هایی 
نظیــر قیمت تحمیلــی پروژه های ســاختمانی 
و عمرانــی و مــوارد مشــابه را تجزیــه و تحلیــل 
کرد. سندیکا معتقد است یکی از دالیل اصلی 
کاهش مقاومت واحدهای ساختمانی متعلق 
وقــت اســتراتژی دولــت  بــه   بــه مســکن مهــر 
کمیت و تبلیغات سیاســی آن  که  گردد   بر می 
کیفی و  را در اولویت قرار داد نه تامین مسکن 

ایمن برای خانوارهای محروم. 
فعاالن صنعت ساختمان می دانند که پروژه های 
زده شــتاب  سیاســت های  بــا  مهــر   مســکن 
کشــور  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  از  ج  خــار و    
ســاخته شــده انــد بــا ایــن وصــف مــی تــوان 
گرچــه هــم دولت و هــم ســازندگان کــرد   ادعــا 

امــا  دارنــد،  کت  شــرا قصــور  ایــن   در 
کننده  دولــت به عنــوان سیاســتگذار و تعیین 
شــرایط، سهم بیشــتری در آن دارد. همانطور 
کمیتــه علمــی و  کــه در حادثــه پالســکو یــک 
  بی طرف توانست به جمع بندی درباره قصور ها 
و مســئولیت های نهادهــای مختلــف بپردازد 
در اینجــا هــم چنیــن انتظــاری وجــود دارد تــا 
ضمــن بررســی های دقیــق و مســتند، دیدگاه 
واحــد  هــراز  دههــا  وضعیــت  دربــاره  روشــنی 
کن آن و همین  مســکونی مهر و صدها هزار سا
طور پروژه های         مشــابه ســاخت مســکن را 
گر الزم اســت واحدهای مســکونی  کند. ا ارائه 
در مناطــق خاصــی مقــاوم ســازی شــوند این 
گر الزم است  گیرد یا ا کار قرار  رویکرد در دستور 
نظارتــی  اســتانداردهای  اجرایــی  شــیوه های 
کمــک  بازنگــری شــود، بــرای ایــن منظــور بــا 
ح های  نهادهــا و ســازمان های تخصصــی، طر
کارشناســی تدوین و تنظیم شــود. به هر حال 
گامی به ســوی آینــده بهتر  بایــد از ایــن تجربه 
برداشــت و با شناســایی و ترمیم نقاط ضعف، 

مسکن بهتر و مقاوم تری ساخت.
از دیدگاه ما به عنوان یک سندیکای تخصصی 
ایــن زمینــه  گام مهــم در  بایــد دو  و صنفــی، 
پروتکل هــای  رعایــت  کــه  آن  اول  برداشــت. 
نظــام فنــی و اجرایــی در همــه ســازه ها جزئی 
از حقــوق شــهروندی تلقــی شــود و ســازمان 
گونــه توجیــه  مدیریــت و برنامــه ریــزی راه هــر 
ج از نظام فنی و  برای ســاخت ســازه های خــار
اجرایی از ســوی برخی سازمان ها به خصوص 
کند.  شــهرداری ها و ســایر بنیادها را مســدود 
کــه دربــاره نقــش ســازمان  گام دوم آن اســت 
 نظــام مهندســی در حوزه ســاختمانی تجدید 
 نظر صورت گیرد. چرا که تجربه نشان می دهد

نظارت از ســوی این ســازمان نه تنها مطلوب 
نبــوده بلکــه مســئولیت آور نیــز نبــوده اســت. 
بنابرایــن اعتقــاد داریــم همــه مراحل ســاخت 
و نظــارت در اختیــار شــرکت های مهندســین 
از ســازمان  رتبــه  و ســازندگان دارای  مشــاور  
 مدیریت و برنامه زیری باشد و همین طور کلیه

و  بتــن  جملــه  از  مصالــح  کننــدگان  تولیــد    
تولیــدات  قبــال  در  گواهــی مســئولیت   فــوالد 

کنند. خود ارائه 
بــرای رســیدن به آینــده بهتر چاره ای نیســت 
جــز آنکــه الزامــات آن را بشناســیم و در عمــل 
گــر از ایــن تجربــه تلــخ  بــه آن وفــادار باشــیم. ا
ح مســکن مهر و چــه در قالب های  چــه در طــر
کــه از قضا در همیــن زلزله آنهــا نیز دچار  دیگــر 
آســیب شــده انــد، عبرت هــای تــازه نگیریــم، 
ای  بهــره  هیــچ  کشــور  غــرب  زلزلــه  تجربــه   از 
کشته و هزاران  که صدها نفر  نبرده ایم. جایی 
خانمــان  بــی  نفــر  هــزار  دههــا  مصــدوم،  نفــر 
 شــدند و به همین شــمار واحدهای مسکونی

 فرو ریخت. 

 علم و تجربه بشـــری در ســـایر نقاط 
که هـــر چند  کـــرده  دیگـــر دنیـــا ثابت 
علـــت لـــرزش و غـــرش زمیـــن یـــک 
پدیـــده طبیبعـــی اســـت امـــا علـــت 
خســـارات و تلفـــات آن و یـــا حداقل 
محصـــول  آن  وســـعت  و  شـــدت 
و  تکنولـــوژی  انســـانی،  مقـــررات 
گر  صنعت اســـت. بـــه عبـــارت دیگر ا
بشـــر نمی تواند مانع زلزله شـــود اما 
می توان خســـارات و تلفات آن را به 

برســـاند  حداقل 

تصویر سازه های پنجاه ساله  پادگان ابوذر در سر پل ذهاب، بدون هیچ آسیبی!
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محتــرم  هیأت مدیــره  ماموریــت  پیــرو 
ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
اتفــاق  بــه  آذر  ششــم  تاریــخ  در  اینجانــب 
کارشناسان  مهندس قاســم عابدیان )یکی از 
شــرکت عمران آذرســتان ( عــازم مناطق زلزله 
اســاس  بــر  و  شــدم.  کرمانشــاه  اســتان  زده 
هماهنگــی به عمــل آمده به همــراه مهندس 
کاظمی مدیرعامل محترم شــرکت نودشــه  از 
کرمانشــاه عازم شــهر ســر پل ذهاب   فــرودگاه 

شدیم.
کرمانشــاه تا  سر پل ذهاب    در طول مســیر  از  
کیلومتر  به جز شــهر اسالم آباد  به  فاصله 150 
ح  آن خواهــم پرداخــت  بــه شــر کــه   غــرب  

خســارات  قابل توجهی مشاهده نشد.
که  در  شــهر ســر پل ذهاب اولین  مســئله ای  
جلــب توجــه می کــرد  چهره  زلزله زده  شــهر  و 

آوارگــی  مــردم  و ســکونت آنهــا در  چادرهــای 
نامناســب پالســتیکی در حاشیه پیاده روها و 
که  بســیار تاثر انگیز   بلوار وســط  خیابــان  بود 

بود.
صــرف نظــر از مســائل آثــار مخــرب انســانی و 
اجتماعــی زلزلــه، بــه دلیــل اهمیــت موضــوع 
بررســی دقیــق و مســتند میــزان ویرانی هــای 
کرمانشــاه و با  ســاختمان ها و بناهــا در زلزلــه 
توجه به تاثیــر متفاوت زلزله بر میزان تخریب 
ذیــل  گــروه  ســه  در  می تــوان  را  آنهــا  بناهــا، 

کرد.   دسته بندی 
از   عمومــی  ســاختمان های  اول:  دســته   
که بر اساس طراحی  قبیل  اداری و مسکونی 

و اجرای  مهندســی بنا  شده است.
مســکونی   ســاختمان های  دوم:  دســته   
گلی و یا با اسکلت بنایی و یا دارای  خشــت و 

غیرمهندسی. ساختار 
دسته ســوم: ساختمان های مسکن مهر.   

ســاختمانی  اولیــن  ســرپل ذهاب    شــهر   در 
ســاختمان   گرفــت،  قــرار  بازدیــد  مــورد   کــه  
کــه  بــود  شــهر  ایــن  شــهدای  بیمارســتان 
اول دســته  جــزء  فــوق،  دســته بندی   در 

 قرار می گیرد.
کــه  بررســی های میدانــی مــا نشــان مــی داد 
گروه اول  حــدود ده درصــد بناهــای واقــع در 
در شــهر ســرپل ذهاب دچار خسارات جدی 
که متاســفانه بیمارستان فوق یکی  شــده اند  
که هم از لحــاظ بنایی و هم   از آنهــا می باشــد 

گردید. از نظر ســازه ای دچار خسارت 
کــه بــه دســت آوردیــم  بــر اســاس اطالعاتــی 
که شامل  اســکلت بتنی این بنای یک طبقه 
بــه   1370 ســال  در  اســت  گانــه  جدا یــال  دو 

 تخریب متفاوت زلزله  
بر بناهای سرپل ذهاب 

و اسالم آباد غرب
گزارش: مهندس شعبان یوسفیان  

 عضو هیأت مدیره سندیکا شرکتهای ساختمانی ایران
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گزارش: مهندس شعبان یوسفیان  
 عضو هیأت مدیره سندیکا شرکتهای ساختمانی ایران

گذشــت چنــد ســال  اتمــام رســیده و پــس از 
بــه تازگــی یکــی از یال هــای آن تکمیل و مورد  

گرفته بود.  بهره برداری قرار 
بــا نگاهــی اجمالی به خرابی های ســاختمان 
گســیختگی  مذکور مطابق تصاویر زیر متوجه 
بــا    پــی  و  ســتون  گره هــای  محــل  در  ســازه 
که نتیجــه آن فروریختن  ســتون و تیر شــدیم 
تیــر  جابجایــی  نیــز  و  نــازک کاری  و  دیوارهــا 
می توانــد  کــه  می باشــد  اتصــال  محــل  در 
که  کار باشــد، چرا  نتیجــه  اشــکاالت اجرایــی 
ســاختمان های مســکونی زیــادی در اطــراف 
کــه بســیار  همیــن بیمارســتان وجــود دارنــد 
کامال سالم و  معمولی   ســاخته  شــده اند ولی 
بدون خســارت باقــی مانده اند.)تصاویر یک 

تا 4(
دیگــر ســاختمان های تخریــب شــده  در ســر 
که در تقســیم بندی فوق جزء این  پل ذهاب 
دســته قــرار دارنــد، بناهــای شخصی ســاز در 
که تعداد معــدودی از  ســطح شــهر می باشــد 

کلی  شده اند. آنها  دچار خســارات  
روی  شــده  انجــام   میدانــی  بررســی های 

کــه  منطقــه   شخصی ســاز   ســاختمان های 
کی از آن  اســت  دچار  خســارت شــده اند،  حا
کــه  طراحــی  اشــکاالت  از   نظــر  صــرف   کــه 
دسترســی به آنها برای اینجانب  میسر نبود، 
عدم رعایت  نکات  فنی و مهندسی در اجرای 
کامــال مشــهود می باشــد و دور از تصور  بناهــا   
که مجریــان آنها معمــاران تجربی  نمی باشــد 
کــه آزمایــش تســت مقاومت بتن  باشــند چرا 
گــون شــده به روش  ســتون ها   و تیرهــای واژ
چکــش اشــمیت درمحــل،  مقاومت 13 تا 15 
که چنانچه  مگاپاســکال را ثبت نموده  است 
ضریب   خطا چکش اشــمیت را به آن اعمال 
بــر  کیلوگــرم   120 تــا   110 مقاومــت  نماییــم 
ســانتیمترمربع را می توان نتیجه گیری نمود. 
کسری خاموت ها در محل های  ضمن  اینکه 
تمرکز تنش برشی و یا الغری مقاطع نیز قابل 

رویت می باشد. 
زاده  دکتــر شــکرچی  آقــای  اســت  ذکــر   الزم  
رئیــس  مرکــز تحقیقات مســکن نیز بــه همراه 
گروهــی در حال بررســی وضعیت بیمارســتان 

شــهدای سرپل ذهاب بودند. )تصویر  -5(

دســته دوم :  ســاختمان های  تخریب شــده  
گلی  در ســرپل ذهــاب بنایی از نوع خشــت و 
و یــا  ســاختمان های بــا  دیــوار آجــری باربر و 
یــا   ســاختمان هایی بــا ســازه غیرمهندســی 
کــه  در محله فقیرنشــین به نام   بــوده  اســت  
منطقــه  فــوالدی  در  مجــاورت مســکن مهــر  
کــه  قریــب  بــه اتفاق   ســاخته   شــده  بودنــد  
کامل شده و یا خسارات  این بناها یا تخریب  
مــا  حضــور  زمــان  در  کــه  دیده انــد   جــدی 
نیروهــای امــداد با وســایل مکانیکی در حال  
آواربرداری و انتقال  نخاله ها  به منطقه دیگر  
کثریــت   تلفــات    بودنــد.   بــه نظــر  می رســد  ا
کنان   ایــن    زلزلــه   در ســر پــل ذهــاب   از  ســا

ســاختمان ها  می باشند. )تصویر  -6(

دســته ســوم:  ســاختمان های مســکن مهــر  
که  شــرایط خاص خود  را  داشته و  می باشــد 
نحوه بررســی آن مســتقل از   دو دســته  قبلی  
کلیــه  گفــت  کــه  مــی تــوان  می باشــد   چــرا   
ســاختمان های مســکن مهــر ســرپل ذهــاب  
دچار  آســیب شــده، در صورتیکــه  نوددرصد   
اداری  و  تجــاری  ســاختمان های مســکونی ، 
ایــن  شــهر  بــدون آســیب باقیمانده انــد ،  لذا 
که شــرایط ســاخت  و   گرفت  می تــوان نتیجه 
ســاز مســکن مهــر  مناســب  نبــوده  و  بــدون 
و آیین نامه هــای  فنــی  مشــخصات  رعایــت 
کــه  ذیــال   بــه آن  اجرایــی ســاخته شــده اند  

می پردازم.
در  مهــر   مســکن  ســاختمان های  از   بعضــی 
گردیده و  گــون  ســرپل ذهاب بــه طورکامــل واژ
تمام ساختمان های مسکن مهر آسیب جدی   

گســیختگی اتصال ســتون و تیر  تصویر 1: 
در بیمارســتان شهدا - سرپل ذهاب

گســیختگی اتصال پی وستون   تصویر 2: 
در بیمارســتان شهدا - سرپل ذهاب

محــل  در  ســتون  3:شکســتگی  تصویــر 
اتصــال بــه تیــر در بیمارســتان شــهدا - 

سرپل ذهاب

مســکونی   ســاختمان های   :4 تصویــر 
بدون  آســیب  در  مجاورت  بیمارســتان  

شهدا - سر پل ذهاب

تصویر 5:   تعدادی از ســاختمان های شخصی ســاز  در  سرپل ذهاب
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گفت  دیده اند. قابل  ذکر  اســت با توجه به آســیب ندیدن غالب بناهای این شــهر، می توان 
نیروی تخریبی موثر زلزله آنچنان شدید  نبوده است.  چنانچه با این فرض ساختمان های 
که بقیه ساختمان های مسکن  مسکن مهر را  مورد بررسی  قرار دهیم متوجه خواهیم شد  

کلی ویران خواهند  شد. که موقتا  سر  پا  مانده اند  در  زلزله  بعدی  به  مهر 
که  مشخصا    آســیب های جدی در مســکن مهر، غالبا  مربوطه به ریزش دیوارها می باشــد  
ناشــی   از عــدم  رعایــت  مقــررات ملــی    و آیین نامه هــای اجرایی به خصــوص عدم اجرای 

تصویر 6: تعدادی از ســاختمان های منطقه فوالدی ســرپل ذهاب

تصویر 7:  تعدادی از ســاختمان های مســکن مهر  شهید شیرودی سرپل ذهاب

میــان قاب هــا و نگهدارنده هــای غیرســازه ای 
ســازه ای   مقاطــع  اینکــه  ضمــن  می باشــد. 
ســاختمان های  مســکن مهــر نیــز در حداقــل 
گر اجرای  که در شرایطی ا طراحی شــده اســت 
کار با اندکی تساهل توام باشد پایداری بنا   به  

خطــر  خواهد  افتاد.)تصویر-7(

اسالم آباد غرب
خ 1396/9/7 با هماهنگی  روز سه شــنبه مــور
آقــای مســاعدت  و   کبــری  ا مهنــدس   آقــای 

انجمــن  رئیــس  بخشــی پور  مهنــدس 
کرمانشاه برای بازدید  شرکت های ساختمانی 
کرمانشــاه   از دومین شــهر خســارت دیده زلزله 
کیلومتــری   65 در  کــه  غــرب  اســالم آباد  بــه 
کیلومتــری  مرکز  زلزله  کرمانشــاه و    حــدود 100 

قرار دارد، رفتیم.  
خســارت زلزلــه در ایــن شــهر حــد اقــل ممکن 
بــوده و زندگــی به صورت عادی جاری اســت. 
در ایــن شــهر نــه از چادر نشــینی خبری اســت    
نه آواربرداری، تعداد ساختمان های خسارت 
دیــده در ایــن شــهر از تعداد انگشــتان دســت 

کمتر بود.
چنــد  از  یکــی  کــه  اینجاســت  تاســف  جــای 
بلوک ســاختمان های خســارت دیده در شــهر 
اســالم آباد غرب، بیمارستان امام خمینی این 
کــه بــه نظــر  می رســد  ایــن  بنا   شــهر می باشــد 

اشــکاالت طراحی  و  اجرایی را   توامان دارد.
مربــوط  بیمارســتان  ایــن  اجرایــی  اشــکال 
که   می شــود بــه  ترک هــای روی ســتون  بتنی  
از  فاصلــه حــدود 10متری  قابل  رویت  اســت، 
کــه بــه دلیــل پلمــپ شــدن ســاختمان  چــرا  
توســط مقامــات قضایی امکان نزدیک شــدن 
بیــش از این میســر نبــوده،  و اشــکال  طراحی 
آن  نیــز مربوط به اجرای دیوارهــای پیرامونی  
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تصویر -10:    تعدادی   از  ســاختمان های مســکن مهر   اســالم آباد غرب

تصویر -8:    تعدادی  از  عکس های   بیمارســتان   امام خمینی   اســالم  آباد  غرب

تصویر -9:  اســکلت بتنی شــخص ساز اسالم آباد غرب

ج  از  محــدوده  ســازه ای  بــدون  ســاختمان  در خــار
غیر ســازه ای  وادارهــای  و   قاب هــا   میــان   اجــرای  
کثری  می باشــد.  ایــن دیوارها  بــه دلیل فاصلــه حدا
نســبت  بــه مرکــز ســختی بنــا  از جــذب  انــرژی زیــاد 
هنــگام زلزلــه   برخــوردار  بــوده و بــه دلیــل ماهیــت 
تخریــب  قابــل  و  پاییــن  مقاومــت  دارای  مصالــح 

می باشد.)تصویر -8 و 9(
جمع بندی

کرمانشاه   نتیجه به دســت آمده  از بررســی های زلزله 
ح زیر خالصه نمود : را می توان به شــر

کلــی  خســارات   کــه  ســاختمان هایی   تمامــی   -1
دیده اند از نوع اســکلت  بتنی بوده  است.

2- تمامــی دیوارهــای فروریختــه  بــدون میــان قــاب 
بوده است.

3- تقریبــا  تمامی ســاختمان های مســکن مهر دچار  
آسیب  شده اند.

که ســاختمان های مســکن مهر   جای  تاســف  اســت 
کیلومتــری     کــه  در  فاصلــه    100    اســالم آبــاد  غــرب   
تعــداد ســاختمان های   و   قــرار   دارد    زلزلــه   مرکــز  
غیرمسکن مهر  خسارت  دیده در این شهر   از  تعداد 
کمتر اســت،  بیشــترین خسارت   را  انگشــتان دســت 
که  دالیل آن   در  بخش قبل   متحمل  شــده   اســت  

گردید.  بیان 



 پیام آبادگران                                  
آبان ماه  1396
شماره 360

16

براســاس اعــالم مرکــز لرزه نــگاری ایــران، زلزلــه 
کرمانشاه و درساعت 21 و 48  7.3 ریشــتری در 
دقیقه یکشــنبه  شــب 22 آبان مــاه در عمق 11 
کیلومتــری زمیــن روی داد. مرکز این زمین لرزه 
کرمانشاه بود. آخرین آمار  منطقه َازگله اســتان 
کشــته و بیــش از   7817  از تلفــات زلزله به 521 
مجــروح اشــاره دارد. ایــن زلزلــه عــالوه بــر آنکــه 
موجــب مــرگ تعــداد زیــادی از هموطنانمــان 
شــده از منظر خســارات اقتصادی نیز در شمار 

زلزله های بزرگ ایران قرار می گیرد. 
اولیــه  برآوردهــای  براســاس  کرمانشــاه  زلزلــه 
بیــش از ٥ هــزار  میلیارد تومان بــه اقتصاد ایران 
که این رقم از بودجه  کرده است،  خسارت وارد 
کرمانشــاه بیشــتر اســت. بــر  ده ســاله اســتان 
کرمانشاه هفت شهر  اســاس اعالم اســتانداری 
کرمانشاه  و بیشــتر از ٧٧,٥ درصد از روستاهای 
یعنــی چیــزی حــدود  یک هــزار و ٩٤٠ روســتا در 
زلزلــه ویــران شــده اند. بودجه ســاالنه اســتان 
کرمانشــاه حــدود ٥٠٠ میلیارد تومان اســت و به 
این ترتیب، زلزله تقریبا تمام بودجه ١١ سال این 
اســتان را به یکباره بلعیده اســت. این موضوع 
کــه آمارهــا و برآوردهــای  خ می دهــد  درحالــی ر
اعالم شــده از خســارت زلزله، برآورد اولیه است 

گفته مدیران  گرفته شده به  و رقم های در نظر 
کمینه یــا حداقلی  بخش هــای مختلــف، ارقام 
که زلزله  گفت هزینه سنگینی  اســت. می توان 
کرده است، درواقع  کرمانشــاه به ایران تحمیل 
توســعه یــک اســتان را بیشــتر از یک دهه عقب 
می اندازد. استانی که پیش از این هم به عنوان 
یک استان مرزی محروم مطرح بوده و بودجه 
آن در ردیف های انتهایی بودجه های اســتانی 

قرار داشته است.

ک مسکونی و تجاری زیان سنگین امال
کرمانشاه  زلزله، ٣١ هزار خانه مســکونی استان 
از  کــرد.  ویــران  شــهری  و  روســتایی  از  اعــم  را 
ایــن میــان، آمارهــای وزارت راه و شهرســازی 
اســت  آن  از  کــی  حا کرمانشــاه  اســتانداری  و 
تقریبــا  به صــورت  مســکن  حــدود ١٥ هــزار  کــه 
صددرصــدی ویران شــده  و ١٥ هــزار خانه دیگر 

بین ٢٠ تا ٧٠ درصد خسارت دیده اند.
خســارت  ارزیابــی  کارشناســان  کــه  آن گونــه 
کرمانشــاه می گوینــد، تخمیــن  بنیــاد مســکن 
میــزان دقیق خســارت بســیار دشــوار و زمان بر 
اســت، زیــرا بــه میــزان آســیب دیدگی خانه ها، 
متــراژ و... بســتگی دارد، امــا برآوردهــای اولیه 

کــه در مجمــوع خســارت  کــی از آن اســت  حا
واحدهای مســکونی، تجاری و خدماتی ٢ هزار 

و ٦٠٠ میلیارد تومان برآورد شده است.

کشور آسیب باال به مشاغل بیکارترین استان 
کرمانشاه به عنوان رکورددار بیکاری  درحالی که 
کشــور مطــرح اســت، زلزلــه در بخش هــای  در 
کــرده  تولیــدی خســارت بســیار ســنگینی وارد 
اســت. بنــا بــه اعــالم ســازمان صنعــت، معدن 
کرمانشــاه زلزلــه بــه هفت هــزار واحد  و تجــارت 
صنفــی و اشــتغالزای اســتان آســیب رســانده 
کــه خســارت واردشــده به ایــن بخش را  اســت 
حداقل  یک هزار  میلیارد تومان برآورد می کنند.

گردشــگری هم خســارت قابل توجه  در بخش 
بوده است. بنا به اعالم اداره کل میراث فرهنگی 
کرمانشاه، میزان آسیب واردشده  گردشگری  و 
به هتل های قصرشــیرین بســیار سنگین بوده 
و میــزان خســارت بــه ایــن بخــش ٧,٥  میلیارد 
تومان ارزیابی شــده اســت. میزان خســارت به 
گردشــگری هم  ســایر بخش هــای زیرســاختی 
٤  میلیــارد تومــان بــرآورد شــده و آثــار تاریخــی 
١.٥ میلیــارد تومــان خســارت دیده انــد. در این 
زلزله همچنین ٩ اثر تاریخی بین ١٥ تا ٢٠  درصد 

زلزله بودجه10ساله کرمانشاه را بلعید
نگاهی به خسارات زمین لرزه به تفکیک بخش های مختلف
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کــه از ایــن میــان ســه اثــر  تخریــب شــده اســت 
»ابودجانه« داالهو، »مســجد عبداهلل بن عمر« 
و »کاروانسرای قصرشیرین« بیشترین آسیب را 
کشــاورزی میزان خســارت  دیده اند. در بخش 
ارزیابــی شــده  تومــان  واردشــده ٨٠٠  میلیــارد 
گــزارش اولیــه دفتــر مدیریــت  اســت. براســاس 
کشــاورزی ٤٠ درصد تأسیســات،  بحــران وزارت 
علوفــه،  انبــار  دامــی،  کــن  اما ســاختمان ها، 
صنایع تبدیلی و تکمیلی و تأسیســات پرورش 
ماهی آســیب دیــده و ٣٠ درصد جمعیت دامی 

استان تلف شده است.

بیمارستان های نوساز تخریب شد
ســتادی  واحــد  چهــار  کرمانشــاه  زلزلــه  در 
بهداشــت، ٤٢ مرکــز خدمــات جامــع ســالمت 
اســت.  دیــده  آســیب  بهداشــت  خانــه  و ٢٠٢ 
در بخــش درمــان هم بیمارســتان های نوســاز 
ســرپل ذهــاب، بیمارســتان اســالم آباد غــرب، 
بیمارســتان در حــال احــداث ثــالث باباجانــی 
جــدی  آســیب  قصرشــیرین  بیمارســتان  و 
که دانشــگاه علوم  دیده اند. براســاس برآوردی 
کرمانشــاه انجام داده است، بازسازی  پزشــکی 
١٦٠ میلیــارد  درمانــی  و  بهداشــتی  واحدهــای 

تومان هزینه دارد.

محکم ترین مدارس، مدارس ساخت خیران
از ٧٥٨ مدرســه واقع در محدوده زلزله ٨١ مدرسه 
کــه از این  کامل تخریب شــده اســت  بــه صــورت 
میان ٥٣ مدرســه در نواحی روســتایی واقع شده 
اســت؛ به عبارتــی حــدود ٦٥,٥ درصــد از مدارس 
تخریب شــده در زلزلــه در مناطــق روســتایی قــرار 
دارنــد. درمجمــوع زلزله حــدود ٤٣٠ کالس درس 
کــرده اســت که برآوردهــای اولیــه اداره  را تخریــب 
کل نوســازی مدارس کرمانشاه از میزان خسارات 
وارد شــده به این بخش ١٢٠ میلیارد تومان است. 
جالب است بدانید بیشتر مدارس تخریب شده در 
کیوان کاشفی،  زلزله مدارس دولتی ساز بوده اند. 
عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
که مدارس ساخته شده  کشاورزی ایران می گوید 
توســط خیــران مدرسه ســاز بــا بهتریــن کیفیــت 
ساخته شده و کمترین آسیب ممکن را داشته اند.

کمر پل ها شکست
و  حمل ونقــل  زیرســاخت های  بخــش  در 
خانه های ســازمانی هم خســارات برآورد شــده 

کرمانشــاه  شهرســازی  و  راه  کل  اداره  توســط 
١٨٠ میلیارد تومان بوده است. بنا به اعالم این 
کرمانشــاه  منبــع ٣٥٠ پــل و ابنیــه فنی در زلزله 
بین ١٠ تا ٨٠ درصد آسیب دیده است که آسیب 
در بخــش پل هــا بخش اعظم خســارت در این 
بخــش اســت و بــه تنهایــی ١٦٠ میلیــارد تومان 

میزان خسارت به پل ها برآورد شده است.
کیلومتر راه بیــن ١٠ تا ٦٠ درصد  بــه جز این ٦٥٠ 
آســیب دیــده اســت. ٢١ راهدارخانه بیــن ٢٥ تا 
صددرصد آسیب دیده است و منازل سازمانی 

بین ٢٠ تا ٧٠ درصد خسارت دیده اند.

گاز خسارت به شبکه های آب، برق و 
گاز  کرمانشــاه، اداره بــرق و  اداره آب و فاضــالب 
ایــن اســتان، جزییــات خســارات وارده را اعالم 
مناطــق  فاضــالب  و  آب  تأسیســات  کردنــد. 
حــدود  اولیــه  بــرآورد  در  کرمانشــاه  زلزلــه زده 

٢٣٠ میلیارد تومان خسارت دیده است.
گزارش هــای موجــود در ایــن بخــش از  بنــا بــه 
زلزلــه  کــه در منطقــه  مجمــوع هفــت ســدی 
آســیب جــدی  قــرار داشــته اند، هیــچ ســدی 
ندیده اســت. به تأسیســات قابــل رویت مانند 
تصفیه خانه ها ٥٠ میلیارد تومان خســارت وارد 
شــده اســت و تجهیزات غیر قابــل رویت مانند 
خطوط انتقال آب ١٠٥ میلیارد تومان خســارت 

دیده اند.
کیلومتــر از خطوط انتقــال آب  بــه جــز ایــن ٢٥ 
ج شــده اســت.  اســتان از مدار بهره برداری خار
کیلومتر خط  در بخــش آب روســتایی هم ٦٥٢ 
انتقال و شــبکه توزیع تخریب شــده است، ٨٣ 
مخزن، ٤١ ایستگاه پمپاژ و ١٢ حلقه چاه آسیب 
دیده است.زیان وارد شده به تأسیسات برق را 
کرده اند. تنها  بیشــتر از ٥١ میلیارد تومان برآورد 

در بخش خطوط انتقال برق ٢٠ میلیارد تومان 
و در شــبکه های توزیــع برق ٢٢ میلیــارد تومان 

خسارت وارد شده است.
بیشــترین  گازرســانی  تأسیســات  بخــش  در 
گاز رسیده است. ١٦ هزار  آسیب به علمک های 
که  گاز در منطقــه زلزله زده قــرار دارند  مشــترک 
بــاال  تخریــب  بــا  مناطقــی  در  مشــترک  ٤ هــزار 
زندگــی می کننــد. هزینــه راه انــدازی هر علمک 
گاز حدود ٢٣٠ هزار تومان است و به این ترتیب 
تأسیسات گازرسانی حداقل حدود سه میلیارد 

و ٦٠٠ هزار تومان خسارت دیده است.

زیان مرگ ومیر انسانی حداقل ٤٧٤ میلیارد تومان
کــه بگذریم، خســارت  از خســارت های مــادی 
جانــی به افراد هــم بر اقتصــاد و تولید ناخالص 
ســازمان  گــزارش  براســاس  دارد.  تأثیــر  ملــی 
جهانی کار مرگ ومیر هر فرد معادل یک میلیارد 
کشــور آســیب می زنــد.  تومــان بــه اقتصــاد هــر 
گزارش هــای منتشر شــده درباره آمــار مرگ ومیر 
کرمانشــاه متناقض است و تعداد آن از  در زلزله 
آمار رسمی521 تا آمار غیر رسمی باالی  هزار نفر 

متغیر است.
آمارهــای غیــر رســمی بــه دفــن افــراد به ویــژه 
بــدون مجوزهــای قانونــی اشــاره  روســتاییان 
می کنــد و تعــداد مرگ و میرهــا را بیشــتر از رقــم 
اعالم شــده می دانــد. بــه ایــن ترتیــب حداقــل 
زلزلــه  در  انســانی  نیــروی  مــرگ  خســارت 
کرمانشــاه ٤٧٤ میلیــارد تومــان اســت. ضمــن 
این کــه خســارت جراحــت افــراد بــرای اقتصــاد 
 کشــور وابســته به میــزان آسیب شــان متفاوت
بــرآورد دقیقــی در این بــاره وجــود کــه    اســت 

 ندارد./ خبر آنالین 
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مروری بر سرگذشت ادوار مختلف هیأت مدیره سندیکا

سندیکا  در آستانه 70 سالگی

که امروز به نام سندیکای شرکت های  تشــکلی 
ســاختمانی ایران شناخته می شــود با بیش از 
کهنســال ترین تشکل صنفی  70 سال قدمت، 
کشــور اســت. ثبــت رســمی ایــن تشــکل بــا نام 
بــه  کــه  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
نوعی تولد اســمی آن بوده است با نامه شماره 
ک، 11 اســفند  کل اســناد و امــال 27851 ثبــت 
گر در پی واقعیت تشکیل  1326 انجام شده و ا
عملی آن باشیم باید سالیانی به عقب برگردیم، 

کار در ایران وجود نداشت.  که هنوز قانون 
به هر حال سندیکای شرکت های ساختمانی 

کــه در ســال 1326 یعنی 70 ســال قبل به طور 
گردیــد، در طــول 70 ســال حتی  رســمی ثبــت 
یک روز هم از فعالیت باز نایستاده است. این 
تشــکل مانند هر ســازمان صنفــی و اجتماعی 
دیگر فراز و نشــیب هایی داشــته ولی هیچگاه 
کشــور  ســازندگی  و  آبادانــی  از  حمایــت  در 
کوتاهی نکرده اســت. اینک در آستانه برگزاری 
جشــن هفتاد ســالگی ســندیکا، نگاهی داریم 

به تاریخچه پر از فراز و نشیب آن. 
تاریخچه 

در بهمــن مــاه 1372 ســندیکای شــرکت های 

قانــون   131 مــاده  اســاس  بــر  ســاختمانی 
»انجمــن  بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری  کار 
شــرکت های ســاختمانی« تغییــر نــام داد و بــا 
کاروان توســعه  گام هایــی محکم تــر همــراه بــا 
کشــور بــه پیش رفت. امــا  مجددا  و پیشــرفت 
در ســال 1392 نــام »ســندیکای شــرکت های 

ساختمانی ایران« را باز یافت. 
چشم انداز سندیکای شرکت های ساختمانی 
ایــران ایفــای نقشــی مؤثــر در حمایــت از اعضا 
و مشــارکت در تصمیم ســازی و تصمیم گیــری 
برای توســعه پایدار عنوان شده و در ماموریت 
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شــرکت های  ســندیکای  رســالت  یــا 
کیــد شــده اســت: »ســندیکای   ســاختمانی تا
از  یکــی  عنــوان  بــه  ســاختمانی،  شــرکت های 
کارفرمایــی  تشــکل های صنفــی  قدیمی تریــن 
کشــور، بــا اتــکا بــه اعتقــاد راســخ صنــف بــه امر 
آبادانــی و ســازندگی، ماموریــت خــود را دفاع از 
منافــع صنفــی اعضــا، و تعالی جایگاه ســندیکا 
و شــرکت های عضــو در ســطح ملــی و فراملی با 
جلــب اعتمــاد و رضایــت ذی نفعــان و توســعه 
کیفی اعضا و ارایه خدمات مناســب به  کمــی و 

آنان می داند.«
ایــن ســال ها 23 هیات مدیــره  ســندیکا طــی 
مختلــف داشــته اســت و دورانهــای مختلفــی 
دادن  قــرار  اولویــت  بــا  کــه  گذرانــده  ســر  از  را 
کالن اقتصادی در دوره های مختلف،  شــرایط 
می توان از تشــکیل دولت ها و رویکرد آنها برای 

تقسیم بندی بهره جست. 

1- از بدو پیدایش تا دوره انقالب
و  توســط شــرکت شــهاب خســروانی  ســندیکا 
شــرکا، شــرکت ســهامی آبــاد، شــرکت ســهامی 
بتن الر، شــرکت سهامی راهســاز، شرکت نسبی 
شــرکت  مثلــث،  شــرکت  آقــازاده،  و  شــایگان 
کندوان، شــرکت سهامی لئون ملکی،  سهامی 
شــرکت ســهامی پــرژام، شــرکت ســهامی فــن، 
کشوری، شرکت  شرکت نسبی ساختمان های 
سهامی ری جنوب، شرکت نسبی اصغر پناهی 
کارامیان تاسیس شد.  کرا و شریک، و شرکت ا

تــا دوره پنجــم  در اولیــن دوره هیات مدیــره 
دکتــر احمد هومن مدیرعامل و مهندس اصغر 
حســین  مهنــدس  بودنــد.  خزانــه دار  پناهــی 
شــقاقی، مهندس احمد ابتهــاج و آقای هادی 
مصدق و ابوالحسن دیبا نیز عضو هیات مدیره 
بودنــد. از ســال 1343 تــا 1345 دوره ششــم 
هیات مدیره با ریاســت مهنــدس عبدالمجید 
کاظــم جفــرودی بــر  اعلــم و دبیــری مهنــدس 
اصغــرزاده  حاجــی  مهنــدس  آمدنــد.  کار  ســر 
اردوبــادی و مهنــدس علــی معیــن نیــز نائــب 
 ،)1349-1345( هفتــم  دوره  بودنــد.  رئیــس 
هشــتم )1347-1349(، نهم )1352-1349( 
و دهم هیأت مدیره ســندیکا) 1355-1352( 
کار خود ادامه  نیز با همین ترکیب مدیریتی به 

داد. 
در دوره یازدهــم )1355 -1358( نیــز رئیــس 
افــراد  همــان  ســندیکا  دبیــر  و  هیات مدیــره 
دوره هــای قبــل بودنــد. ایــن دوره مصــادف با 

دوره انقــالب اســالمی در ایــران بــود. دورانــی 
کــه در اثــر انقــالب و تبعــات اجتناب ناپذیر آن، 
کشــور در  نگاهی منفی نســبت بــه پیمانکاران 
جامعه غالب شــد و به بسته شدن در سندیکا 
کوشــش هیأت مدیــره  موقت  کــه با  منجر شــد 
که در ســال 1357 تشــکیل شــده بود ســندیکا 
بازگشــایی شــد. و با مرور زمان فعالیت سازنده 
افــراد  نــگاه  تعدیــل  بــه  عمرانــی  شــرکت های 
کشــور انجامید تا  جامعه نســبت به سازندگان 
پیمانــکاران را نه به عنــوان ثروتمندان بی درد 

کارآفرینان و سازندگان ببینند.  که به عنوان 

2-بعد از انقالب تا آغاز دوره سازندگی
بعد از انقالب هیات مدیره دوازدهم ســندیکا 
آن  رئیــس  کــه  آمــد  کار  روی   )1361-1359)
مهندس شــمس الدین نهاوندی بــود و آقایان 
نظام الدیــن رضــوی و مهنــدس احمــد وکیلــی 
نائــب رئیــس ســندیکا بودنــد. دبیــر ســندیکا 
در  بــود.  محمــدی  محمدباقــر  مهنــدس  نیــز 
کرد  کــه عراق بــه ایــران حمله  ایــن دوران بــود 
کار برای  کــه شــرایط  و جنگــی نابرابــر را رقــم زد 
که  کرد. سال هایی  کشور سخت تر  پیمانکاران 
کار در مناطق  کمبــود منابــع و دشــواری  بــه با 

جنگی همراه بود. 
مهنــدس   )1365-1361( ســیزدهم  دوره  در 
جواد خوانســاری و مهندس محمدعطاردیان 
به عنوان نائب رئیس سندیکا انتخاب شدند. 
و تــا دوره چهاردهــم )1365-1368( همیــن 

گروه سندیکا را اداره می کردند. 
روزنامــه  تیرمــاه 1365  کــه 7  در مصاحبــه ای 
ابــرار بــا اعضــای هیات مدیــره ســندیکا انجــام 
داده است این افراد عمده مشکل شرکت های 
پیمانــکاری را بالاجــرا مانــدن یــا نیمــه کاره رها 
شدن پروژه ها به دلیل کمبود بودجه و بیکاری 
کرده اند. در  خیــل عظیمــی از مهندســان ذکــر 
که  پایــان مصاحبــه و در پاســخ بــه ایــن ســوال 
دلیل پیدایش این وضع چیســت پاســخ داده 

کــه هــر انقالبــی در پــی برافکندن  شــده اســت 
کردن نظم نوینی است  نظم پیشــین و اســتوار 
و همین تغییر و تحول می تواند زمینه ســاز این 
وضعیت باشــد. ضمن اینکه شرایط بحرانی در 
دوران جنگ نیز به این وضع دامن می زند.    

در ســال 1367جنگ به پایان رســید و آبادانی 
گرفت، با همیــن رویکرد  کشــور در اولویت قــرار 
کــه تعــداد زیــادی شــرکت پیمانــکاری به  بــود 

کار در فضای جدید به وجود آمد. امید 

3-دوران سازندگی 
دوران ســازندگی در 12 مرداد 1368 آغاز شــد و 
پایــان فعالیت آن 12 مــرداد 1376 بود. اجرای 
اولیــن برنامه پنج ســاله توســعه اقتصادی بعد 
گرفت. سیاســت  از انقالب در این دولت انجام 
بــاز اقتصــادی و وضــع قوانیــن ضــد انحصــار از 

جمله اقدامات مؤثر این دوران بود. 
در ســال 1368 هیــات مدیــره دوره پانزدهــم 
ســندیکا بــا ریاســت مهنــدس شــمس الدین 
تــا  کــه  ایــن دوره  بــود. در  کار  نهاونــدی روی 
کشــید مهنــدس عطاردیان  ســال 1373 طول 
و مهندس حســن مولــوی تبریزی نائب رئیس 
و مهندس خوانســاری دبیر سندیکا بودند و با 
که در ماهنامه پیام آبادگران  گزارشــی  توجه به 
بــا  تشــکل ها  هیات مدیــره  اعضــای  دیــدار  از 
ج  مهندس زنجانی معاون رئیس جمهوری در
شــده، عمده مشــکالت پیمانکاران عمرانی در 
آغــاز ایــن دوره طوالنــی شــدن پروژه هــا در اثــر 
کمبودهــای ناشــی از جنــگ و از دســت رفتــن 
منابــع در نتیجه آن، جوابگو نبودن نظام فنی 
نماینــدگان  حضــور  عــدم  موجــود،  اجرایــی  و 
دولتــی،  مقامــات  کنــار  در  خصوصــی  بخــش 
بــا  پیمــان  عمومــی  شــرایط  نبــودن  منطبــق 

کار و... بوده است.   کنونی  وضعیت 
نماینــده  عنــوان  بــه  خوانســاری  مهنــدس 
گفتگو با روزنامه  ســندیکا در همین ســال و در 
کیهان از شرایط بخش خصوصی و شرکت های 

حضور استاد شجریان   در سالن هیات مدیره  برای پروژه باغ هنر بم  
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گســترده بیش از  کرد. وی از خلع ید  گالیه  آن  
که در اثر شرایط محاصره  700 شــرکت  عمرانی 
جنــگ  از  ناشــی  کمبودهــای  و  اقتصــادی 
نتوانسته بودند پروژه ها را به پیش ببرند خبر 
کرده بــود برای تغییر  داده و اظهــار امیدواری 
ایــن شــرایط تدبیــری اندیشــیده شــود. حتی 
در برنامه و خط مشــی آینده مربوط به تیرماه 
مشــکالت  رفــع  بــرای  1368تدابیــری  ســال 
کشــور پیشنهاد شده بود. در این  پیمانکاری 
کمیســیونهای موجود در ســندیکا  برنامــه بــه 
که شــامل  و وظایف آنها هم اشــاره شــده بود 
کمیســیون آمــار و اطالعــات، فنــی و نظــارت، 
امور حقوقی و مالیاتی و قوانین، حل اختالف 
و روابــط عمومــی، بازســازی و رفــاه و تعــاون، 
و  اقتصــادی  بانک هــا  نشــریات،  و  تبلیغــات 
کامپیوتــر و خدمــات، امــور  مالــی، عضویــت، 

کمیسیون پیگیری بود.  بین المللی و 
ح  و شــر گالیه هــا  بــه  پاســخ  هــر حــال در  بــه 
ارائــه شــده توســط مدیــران ســندیکا و دیگــر 
تشــکل ها از شــرایط شــرکت های عضــو، در 12 
دیــدار  در  رفســنجانی  آقــای   1368 مــاه  دی 
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  بــا 
ســاختمانی ایــران، هیات مدیــره ســندیکای 
شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و جامعه 
مهندســان مشــاور از آنها خواســت بیشــترین 
کشور  کوشش و ظرفیت خود را برای بازسازی 
واقعــی  توجــه  ایــن دوران  گیرنــد. در  کار  بــه 
بــه ایــن ســندیکا و شــرکت های آن بــه عنوان 

ظرفیت اصلی سازندگی شد.
 در دوره شــانزدهم هیأت مدیــره)1376-1373(

عنــوان  بــه  ادب  بهاءالدیــن  مهنــدس  نیــز   
رئیــس و مهندس خوانســاری به عنوان دبیر، 
ســکان اداره ســندیکا را در دســت داشــتند.  
نیــز تنهــا نائــب رئیــس هیات مدیــره مهندس 

سعیدهورآذر بود. 

4-دوره اصالحات
12 مــرداد 1376 تــا 12 مــرداد 1384 را دوران 
اصالحــات می داننــد. ایــن دوره مصــادف بــا 
و  هفدهــم  دوره  هیات مدیره هــای  تشــکیل 
هیأت مدیــره دوره  بــود.  هجدهــم ســندیکا 
هفدهــم ســندیکا )1376-1379( با ریاســت 
رئیســی  نائــب  و  ادب  بهاء الدیــن  مهنــدس 
مهنــدس عطاردیــان تشــکیل شــد. مهندس 

منوچهر ملکیانی فرد نیز دبیر سندیکا بود.
حضور مهندس حاجی اصغرزاده در  یکی از مجامع عمومی 

جلسات سندیکا با حضور مقامات دولتی- دکتر دانش جعفری 

کبر معین فر حضور دکتر مهدی قالیبافیان به همراه مهندس علی ا

کمالی - مهندس محمدباقر محمدی تقدیر از  پیشکسوتان  صنف  :  مهندس شمس الدین نهاوندی - مهندس محمدمهدی 
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هــــــــــجدهـــــــــــــــــتم دوره  هــــــیأت  مــــــــدیره    
 ســندیکا ) 1379-1383( بــا ریاســت مهنــدس 
مهنــدس  رئیســی  نائــب  و  ادب  بهاء الدیــن 
منوچهر ملکیانی فرد تشــکیل شــد و مهندس 

محمد عطاردیان نیز دبیر سندیکا بود. 
همایــش  ســندیکا   1382 ســال  مهرمــاه  در 
کــرد تــا نگاهی به  56 ســال ســازندگی را برگــزار 
کارنامــه خــود بیانــدازد و تــازه نفس تــر از قبــل 

فعالیت خود را ادامه دهد.
تشــکل ها  و  انجمن هــا  اصالحــات  دوران  در 
بــرای  فضــا  و  یافتنــد  معتبرتــری  جایــگاه 
فعالیت هــای صنفــی و مدنــی بــاز شــد. دولت 
بــا بخــش خصوصــی را در  نیــز تعامــل بیشــتر 
کار خود قرار داد. چنانچه در 6 شهریور  دستور 
1382 شــورای هماهنگــی تشــکل های صنفی 
کشــور با حضور تمام تشــکل های  و مهندســی 
صنعت احداث تشــکیل شــد و در شــهریور ماه 
ســال 1383 نیز تفاهم نامه تعامل بین شورای 
صنفــی  مهندســی  تشــکل های  هماهنگــی 
حرفه ای کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
پیشکســوتان  و  مســئوالن  کــه  شــد   امضــا 
بــه ســزایی  تاثیــر  ســندیکا در شــکل گیری آن 

داشتند. 

قای احمدی نژاد  5-دوران ریاست جمهوری آ
در  احمدی نــژاد  محمــود  جمهــوری  ریاســت 
12 مــرداد 1384 آغــاز شــد. او در پــی انتخابات 
ریاست جمهوری ایران، طی سالهای 1388 تا 
1392 برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید. 
در آغاز این دوران، هیأت مدیره دوره نوزدهم 
کار بود. ریاست  سندیکا )1383-1386( روی 
آن بــر عهــده مهنــدس ادب و نائب رئیســی آن 
را مهندس فرامرز مفتخر بر عهده داشت. دبیر 

سندیکا نیز مهندس خوانساری بود.
بیســتم  نیــز دوره  تــا 1389  از ســال 1386   
هیأت مدیــره ســندیکا بــا ریاســت مهنــدس 
ملکیانی فرد و نائب رئیســی مهندس علی آزاد 
کار آمــد و مهنــدس محمد عطاردیان به  روی 

عنوان دبیر سندیکا فعالیت  کرد.
دوره  نیــز   1392 ســال  تــا   1389 ســال  از   
بیســت و یکــم هیأت مدیــره ســندیکا اداره 
امــور ایــن تشــکل قدیمــی را بر عهده داشــت. 
مهنــدس ملکیانی فرد رئیــس، مهندس جواد 
خوانســاری نائــب رئیــس و مهنــدس محمــد 
عطاردیــان بــه عنــوان دبیــر ســندیکا فعالیــت 

می کردند. 

روند رو به رشد مشکالت پیمانکاران را در دوره 
دولت نهم و دهم می توان بیش از سایر دوره ها 
که در سال های پایانی این دوره  دید به طوری 
فضــای یــاس و ناامیــدی بــر صنعــت احــداث 
که سندیکا  گفته پیداست  کم شــده بود. نا حا
کوشــش  در طــی تمــام ایــن ســال ها دســت از 
خــود بــرای بهبــود وضعیــت حرفــه  ای اعضای 
کــه بــا اتفاقاتــی  خــود برنداشــت. ســال هایی 
جرائــم  اداری،  کارآمــدی  نا و  فســاد  ماننــد 
اقتصــادی، بیــکاری، تــورم، معوقــات بانکــی، 
گرفتــن شــرکت های  قــدرت  رشــد نقدینگــی، 
گرفتــن  خصولتــی، هدفمنــدی یارانه هــا و اوج 
تحریم هــا همــراه بــود. دولت های نهــم و دهم 
علیرغــم درآمــد باالی نفتــی هر روز بیــش از روز 
قبل بــه پیمانــکاران، بانک ها، شــهرداری ها و 

سازمان های بیمه دولتی بدهکار شد. 

6-دوران دولت تدبیر و امید 
از ســال 1392 دولــت تدبیــر و امیــد با حمایت 
همیــن  در  آمــد.  کار  روی  خصوصــی  بخــش 
هیأت مدیــره  دوم  و  بیســت  دوره  ســال 
ســندیکا )1392-1395( فعالیــت خود را آغاز 
که ریاســت آن را مهندس  کردند. در این دوره 
ملکیانی فرد بر عهده داشتند، مهندس جواد 
خوانســاری به عنوان نائــب رئیس و مهندس 
ســندیکا  دبیــر  عنــوان  بــه  دادمــان  بهمــن 

انتخاب شدند.
در انتخابات دوره بیست و سوم هیأت مدیره 
 سندیکا )1395-1398( مهندس بهمن دادمان

مهنــدس  هیأت مدیــره،  رئیــس  عنــوان  بــه   
بیــژن ســعیدآبادی بــه عنــوان  نائــب رئیــس 
گالبتونچی به عنوان  ج  هیأت مدیــره، دکتر ایر
دبیر، مهندس ســاالرعلیاری بــه عنوان خزانه 
دار و مهنــدس علــی ورزنــده به عنوان منشــی 
انتخاب شــدند و اعضای هیأت مدیره شــامل 
ملکیانی فــرد،  منوچهــر  مهنــدس  آقایــان 
مهندس جــواد خوانســاری، مهندس محمد 
عطاردیــان، مهنــدس محمــود مصطفی زاده، 
دکتــر علیرضــا مقــدس زاده، مهنــدس عبــاس 
ســجادی  عبدالمجیــد  مهنــدس  وفایــی، 
نائینی، مهندس توحیــد زورچنگ، مهندس 
شــعبان  مهنــدس  و  بهائــی  شــیخ  مجیــد 

یوسفیان هستند. 
در ســال های اخیر سندیکا فعالیت های خود 
کمیســیون های هشــتگانه خــود  را از طریــق 
مقــررات،  و  قوانیــن  فنــی،  کمیســیون  یعنــی 
و  تحقیــق  انتشــارات،  عضویــت،  حقوقــی، 
توســعه، اقتصاد و ماشین آالت دنبال می کند 
و ســعی در تعامــل بیشــتر با نهادهــای دولتی 
جهــت   مناســب  بســتری  آماده ســازی  بــرای 
فعالیت شــرکت های خود دارد، شــرکت هایی 
کــه مدت های مدید با رکود، تورم و... دســت 
ســندیکا  راســتا  ایــن  در  بودنــد.  گریبــان  بــه 
کــردن ایــراد اوراقــی  مباحثــی ماننــد برطــرف 
ارائــه  خــود  بدهــی  تســویه  بــرای  دولــت  کــه 
ایــن بخــش  می دهــد و ترســیم  شــکل ورود 
 بــه عنوان ســرمایه گذار بــه پروژه هــا را -در پی

 درخواست دولت- دنبال می کند. 

حضور استاد شجریان  در سندیکا  برای پروژه باغ هنر بم  
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در ادامــه تالش هــای ســندیکا بــرای جبــران 
ضعــف دولــت در تامیــن پروژه هــای عمرانی، 
ســندیکا  هیات مدیــره  اعضــای  از  جمعــی 
در نیمــه شــهریورماه بــه دیــدار دکتــر مجیــد 
قاســمی مدیرعامــل بانــک پاســارگاد رفتند تا 
از طریــق هم اندیشــی مدیــران مالــی و بانکی 
متخصــص و  پرســابقه راه حل هــای موجــود 
بــرای حمایت از پیمانکاران و فعاالن عمرانی 
مجیــد  بگذارنــد.  گــو  و  گفــت  و  بحــث  بــه  را 
قاســمی از دانش آموختگان رشــته اقتصاد و 

مدیرعامل بانک پاسارگاد است.
 وی چهارمین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران از سال 1365 تا 1368 بوده است. 
پیش تــر نیز مدیریت عاملی بانک ملی را تجربه 
کنــون معاون پژوهش هــای اقتصادی  کــرده و ا
مرکــز تحقیقــات مجمــع تشــخیص مصلحــت 
محورهــای ذیــل  گــزارش  می باشــد.   نظــام 
 مهــم بحــث و بررســی در ایــن نشســت را دربــر 

می گیرد. 
رئیــس  نائــب  ســعیدآبادی  بیــژن  مهنــدس 
هیات مدیــره ســندیکا در ابتــدای ایــن دیــدار 
بــه  مربــوط  مشــکالت  از  بعــد  کــرد:  عنــوان 
تامیــن مالــی توســط دولت، مــا در ســندیکای 
می کنیــم  ســعی  ســاختمانی  شــرکت های 
کــه تلویحا بــرای اعضای  کنیــم  راه هایــی پیــدا 
مــا اســتقالل ایجاد شــود،  بدون اتــکا به منابع 
کنند. دنبال راه حلی  دولتــی بتوانند پروژه اجرا 
کــه پیمانــکاران مســئولیت بیشــتری  هســتیم 
را در قبــال پــروژه بپذیرنــد و بعــد از پدیــدآوری 
کــردن آن، در پی ســرمایه گذار و  یــا توجیه پذیر 
بهره برداری از آن باشند. به نظر ما با این روش 
بخش خصوصی فعال خواهد شــد. سوال ما از 
شما که جزو پیشکسوتان حرفه ما هستید این 
که آیا بانــک می تواند ما را در این مســیر  اســت 

همراهی کند. 

بانــک  مدیرعامــل   قاســمی  مجیــد  دکتــر 
پاسارگاد نیز عنوان کرد: بی شک توسعه کشور 
مــا بــه پشــتوانه شــرکت های بخــش خصوصی 
مقــدور اســت. وی با اشــاره به ســابقه فعالیت 
کشــور و وزارت نیرو  خــود در بخش هواپیمایی 
کارها در  کــرد: بــا توجه بــه اینکه برخــی  عنــوان 
دوره ای توجیه اقتصادی ندارد اما بعدا توجیه 
اقتصادی می یابد، در وزارت نیرو به عنوان قائم 
کنیم و  گفتم مطالعه  مقــام وزیر به آقای زنگنه 
ببینیم ســاخت داخل را چقــدر می توانیم ارتقا 
گر محصولی را در درون کشور تولید  ببخشیم و ا
کنیم چقدر صرفه جویی می کنیم، عالوه بر این 
که بتوان  بــه نظر ما چیزی ســاخت داخل بــود 
که فراب و مپنا بر این اساس  کرد  آن را مدیریت 

ساخته شد. 
ســال  در   3 کارون  ســد  مــورد  در  افــزود:  وی 
کــه بالفاصلــه بــه مناقصــه رفــت و  1369 هــم 
کنسرســیومی از شــرکت های خارجــی  )برزیلــی 

رگ با تشکیل کنسرسیوم وژه های بز  سرمایه گذاری در پر
 دکتر قاسمی رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد در دیدار با جمعی از اعضای هیات مدیره سندیکا پیشنهاد داد

بانک پاسارگاد آماده همکاری با شرکت های پیمانکاری در پروژه های بزرگ است
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کــه قرار بــود برای 3  و ســوئدی( برنــده شــدند، 
کنسرسیوم با یک  هزار مگاوات ســاخته شــود. 
مناقصــه  برنــده  دالر  میلیــون   680 و  میلیــارد 
کار بــرای مــا 3میلیارد  شــدند و فاینانــس ایــن 
و 200میلیــون دالر درآمــد. مــن بــه آقــای زنگنه 
ســراغ  برویــم  فاینانــس  جــای  بــه  بایــد  گفتــم 
کار 20  گفت با ایــن  که ایشــان  ســاخت داخلــی 
ســال ســاخت ســد طــول می کشــد، نهایتــا قرار 
شــد من شرکت های ســاختمانی را در این باره 
کــه دعــوت انجــام شــد و دربــاره  کنــم،  دعــوت 
کردم و یکی از  اهمیت ســاخت داخلی صحبت 
همکاران شــما پرســید چگونه حرف های شما 
کــه در دولــت چپ مهندس موســوی حضور  را 
داشتید باور کنیم که عنوان کردم اقتصاد جای 
بحــث دربــاره مباحث چپ و راســتی نیســت و 
کلمه اقتصاد از کلمه قصد به معنای میانه روی 
آمده است. در هر حال با فرض چپ بودن من 
هم اولویــت قرار دادن شــرکت های داخلی فکر 
مترقی است. در نتیجه در دوران ما 76 سد در 
حال ساخت ایجاد شد و نمونه آن سد رجایی 
کــه زیباتریــن ســد دنیاســت و رکوردهــای  بــود 
زیادی را در صنعت ســاختمان شکست. به هر 
حــال من بســیار مایلم با شــما ارتبــاط نزدیکی 

داشته باشیم. 
وی افــزود: بــا  آقــای زنگنــه جلســه ای دربــاره 
پروژه های نفت داشــتیم و دنبال منابع حامی 
کــه در ایــن جلســه  بــرای ایــن پروژه هــا بودنــد 
بانک هایــی هم حاضــر بودند. من یادداشــتی 
کردم  بــه آقای زنگنه دادم و نکته ای را یادآوری 
کــه چــرا ماننــد دوران وزارت نیــرو بــه ظرفیــت 
که می توانند  شرکت های داخلی فکر نمی کنید 
در طــول اجــرا، بخشــی از هزینه هــا را تامیــن یــا 
از بانک هــا درخواســت تامیــن مالــی نماینــد. 
درخواست من از شما پیمانکاران نیز این است 
کــه در مــورد ایــن پروژه هــا وارد میدان شــوید و 
ریسک را بشکنید. البته می دانم این کار سخت 
اســت و ممکــن اســت ســرعت تصمیم گیــری و 
رونــد عملکــرد شــما بــا ســرعت پاســخگویی و 
رونــد عملکــرد برخی بانک هــا متفاوت باشــد. 
گــر شــما بتوانیــد راجع بــه  پروژه های بــزرگ با  ا
کنید، بســیار خوب  کنسرســیومی تعریــف  هــم 
ســاخت  حــال  در  مــا  چنانچــه  بــود.   خواهــد 
دو واحــد پتروشــیمی هســتیم و خودمــان هــم 

سرمایه گذار هستیم. 
ایــن  بانک هــا  مشــکالت  از  یکــی  افــزود:  وی 
کنند و تســهیالت  که نمی توانند نظارت  اســت 
می دهنــد ولــی در برخــی مــوارد نابجــا هزینــه 
بــه ضــرر خــود پیمانــکاران هــم  کــه  می شــود 
پــروژه ســنگین می شــود. در  هســت و هزینــه 
که فاینانس  کشورها مانند آلمان، بانک  برخی 
را بــر عهــده دارد بــا دو عضو و 2 درصد ســهم در 
کار به  پروژه شــرکت دارد تا بتواند نظارت  کند و 

درستی اجرا شود. 

بــه  بــا توجــه   مهنــدس بیــژن ســعیدآبادی  
کرد: متاسفانه  ســخنان دکتر قاسمی  تصریح 
که بــه تعهدات  طــرف حســاب ما دولت اســت 
خــود عمل نکــرده اســت و با این اتفــاق چرخه 
کرده اســت. همیشــه دولت  فعالیت را معیوب 
کرده ایــم اما رویه عوض  کار  پــروژه ای داده و مــا 
شــده اســت و بایــد چــاره ای اندیشــید و دنبال 
راه دیگــری بــود. بــه لحــاظ منافــع ملــی مــا به 
که  عنوان سندیکا وظیفه داریم این راه را برویم 

ظرفیت شرکت های ما از بین نرود. 
کــرد: شــما بــرای تامیــن  دکتــر قاســمی عنــوان 
کــه  مالــی یــک فاینانســر مســتقیم الزم داریــد 
صورت وضعیت هــا را بــه یــک جایی برســانید. 

امــا ایــن پروژه ها فــرق دارد. در پروژه های مورد 
بحــث مــا یــک ســال درآمــد هزینه هــا را جبران 
می کنــد. در پروژه هــای  IPCســهیم شــدن در 
کــه قبال ایــن پروژه ها  درآمــد هــم مدنظر اســت 

Production Sharing بودند. 

درادامه این گفتگو مهندس علی ورزنده عضو 
کرد همکاری ما  هیات مدیره ســندیکا  سوال 
بــه عنوان مجموعــه ای از شــرکت های توانمند 
و شــما به عنوان ســرمایه گذار چگونــه می تواند 
گر ما  کــه دکتر قاســمی پاســخ دادنــد: ا باشــد؟  
لیســتی از توانمندی شــما را داشــته باشــیم  یا 
کنیــم از  می توانیــم بــه همــکاران خــود توصیــه 
کننــد،  توانمنــدی شــرکت های شــما اســتفاده 
کنید. یک ســری  کار  یــا اینکــه می توانیــد با مــا 
که می توانیــد بروید دنبال آن  پروژه ها هســتند 
گــر به شــکل EPCFبود الزم نیســت احتیاط  و ا
کنیــد و بیاییــد نــزد ما تا بســته F را بــا همکاری 
یــک ســری پروژه هــا هــم  کنیــم.  هــم تعریــف 
که وارد شده  و ضمانت نامه داده اید و  هســتند 
گر به مشــکل  که  ا کار می کنید   در حــال حاضــر 
برمی خوردید که می توانیم برای تامین سرمایه 
کمــک  گــردش بــه صــورت موقــت بــه شــما  در 
گر خود شما هم به عنوان سرمایه گذار  بکنیم. ا
در یــک پروژه وارد شــدید و پــروژه  Feasibil بود 
کمــک می کنیــم و ســعی می کنیــم  مــا بــه شــما 
خودمان را در بسته سرمایه گذاری شما  تعریف 
کلیات اســت و بایــد پروژه به  کنیــم. البته اینها 

پروژه تعریف شود. 
که  گــر ببینیم پروژه به نوعی اســت  وی افــزود: ا
نیــاز ارزی داریــد ســعی می کنیــم برنامــه جذب 
 BOT در   دهیــم.  تشــکیل  ارزی  ســپرده های 
ج  هم شــما ســرمایه گذارید و بعد از ساخت خار
کــه در ایــن مــورد هــم مــا می توانیــم  می شــوید 
کنیــم و همــه ایــن مــوارد باید  کمــک  بــه شــما 
گر شــما هــم موافق هســتید و  تعریــف شــوند. ا
پیشــنهادات دیگــری هم دارید ایــن بحث ها را 

جلسه دیگری ادامه دهیم.  

 مهندس مســعودی عضو دیگــر هیات مدیره   
)Feasibility( با بیان اینکه ظاهرا شما امکان سنجی 

کــه نشــان می دهــد   پــروژه را چــک می کنیــد 
هســتند،  بــزرگ  شــما  نظــر  مــورد  پروژه هــای 

 یکـــی از مشـــکالت بانک هـــا ایـــن 
کنند و  که نمی توانند نظارت  اســـت 
تســـهیالت می دهند ولـــی در برخی 
مـــوارد نابجـــا هزینـــه می شـــود که به 
ضـــرر خـــود پیمانکاران هم هســـت 
و هزینه پروژه ســـنگین می شـــود. در 
کشـــورها مانند آلمان، بانک  برخی 
کـــه فاینانس را بـــر عهـــده دارد با دو 
عضـــو و 2 درصـــد ســـهم در پـــروژه 
شـــرکت دارد تا بتواند نظـــارت  کند و 

کار به درســـتی اجرا شـــود. 
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پرسید این پروژه ها در چه طیفی قرار می گیرد؟ 
کامــران اختیــار عضــو هیات مدیــره  کــه  آقــای 
فهرســتی  شــما  داد:  پاســخ  پاســارگاد  بانــک 
از صورت هــای مالــی خــود را بــه مــا بدهیــد تــا 
بــرآوردی از ظرفیــت شــما داشــته باشــیم. بعد 
کنید تا بر اســاس آن  پروژه هــای خــود را معرفی 

تعریف کنیم.
دربــاره  نمی تــوان  گفــت:  نیــز  قاســمی  دکتــر 
بزرگــی پروژه ها نظــر داد ممکن اســت به لحاظ 
زیســت محیطی پروژه ای تعریف شود و برای ما 
مهم باشد و نمی توانیم به آن نه بگوییم. دکتر 
قاســمی افــزود: اما ترجیح اصولی ما این اســت 
کــه پروژه هــا زیــر 120 میلیــون دالر نباشــد و مــا 

کنترل و بازرسی داشته باشیم. قابلیت 

پیشکســوت  عضــو  عطاردیــان   مهنــدس 
کــه  هیــات مدیــره نیــز دربــاره اوراق پرســید 
کرد پیمانکاران از طریق  دکتر قاسمی توصیه 
اوراق مشــارکت خــود را فاینانــس نکننــد. وی 
گفــت: دولت هــا بــرای مــا محترم هســتندولی 
مشــارکت  اوراق  نمی تــوان  فعلــی  شــرایط  در 
کــرد مخصوصــا  بــه عنــوان تضمیــن قبــول  را 
که همــه درباره آن  بــه خاطــر تجربیات تلخــی 
داریــم. ایــن یکــی از بحث هــای جدی اســت، 
گــر شــما پــروژه ای را بــه عنــوان ســرمایه گذار  ا
فاینانــس  شــما  بــرای  می توانیــم  مــا  بگیریــد 
که پروژه  کنیــم  کنیــم یــا اوراق مشــارکت صادر 
بایــد Feasibi باشــد امــا در آن مــورد هم اوراق 
اینکــه  مگــر  باشــد  مشــکل زا  اســت  ممکــن 
قابلیت نقد شــدن اوراق باال باشد. ترجیح ما 
کــه از منابــع ارزان دیگر برای شــما  ایــن اســت 
کنیــم. دربــاره اوراق متاســفانه  تامیــن منابــع 
دولــت در دور ناصحیحــی از این بابــت افتاده 

 و مــا در آینــده ســطح بیشــتری از مشــکالت را 
خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در آمریکا و ژاپن همه بانک ها 
بانک هــا  اینکــه  گفــت:  می کننــد  بنــگاه داری 
بنــگاه داری نکننــد حرفی نادرســتی اســت. در 
ژاپن سیستم "کی روتسو" وجود دارد و هر بانکی 

داخل یک هولدینگ تعریف شده است، 

 مهندس مسعودی با بیان اینکه ضمانت نامه ها
 مــا را متاثــر می کنــد و حاشــیه ســود مــا هــم در 
کم شــده، پرســید: آیا  پروژه هــا بــا وجــود اوراق 
امــکان دارد 5 درصــد ســپرده نقــدی و نصــف 
که پیمانکاران ترغیب شوند، در  کارمزد بگیرید 
کامران اختیار عضو هیات  پاسخ به این ســوال 
مدیره بانک پاسارگاد با اشاره به انعطاف پذیری 
گر شما مشتری خوبی باشید  بانک عنوان کرد ا

کرد.  کمک خواهد  بانک به شما 

دربخش دیگری از این جلســه دکتر قاســمی 
عنوان کرد یکی از نکات تعحب آور برای من این 
که علیرغم اینکه مــا در را به روی همه باز  بــوده 
کنون به بانک پاسارگاد  گذاشــته ایم چرا شما تا

مراجعه فعال و جدی نداشته اید؟

کــرد:  عنــوان  نیــز  ســعیدآبادی  مهنــدس 
متاسفانه ما نسبت به تحوالت بازار کسب و کار 
که به سیســتم قدیمی عادت  تاخیــر داریم چرا 

کنیم. که باید تجدید نظر  کرده ایم 
 

ســـــــــــــــعیدآبادی  مـــــــهندس  بــه  پاســخ   در 
کــرد: بین بــد و بدتر هم   دکتــر قاســمی عنــوان 
کمتــری  کــه دردســر  می تــوان بــه ســراغ بانکــی 
دارد، رفــت. بانک پاســارگاد یــک بانک تجاری 
نیســت بلکه نگاه توســعه گرا دارد. کشور ما پر از 

کرد.  استعداد است و باید از آن استفاده 

دکتر قاسمی هم عنوان کرد: ما سعی می کنیم 
گونه ای پیش  که امکان دارد شرایط را  تا جایی 
که شما فکر نکنید از طرف ما تحت فشار  ببریم 
که  هستید. به نظر من هیچ مسئله ای نیست 
در مهندســی مالی برای آن نتوان راهی یافت و 
کنیم  گــر نتوانیــم موضوعــی را صددرصــد حل  ا

کنیم.  درصد بزرگی از آن را می توانیم حل 

کامران اختیار عضو  در پایــان این دیدار آقــای 
که در حوزه  هیات مدیره بانک پاســارگاد نیــز 
کــرد:   اعتبــارات و تامیــن فعالیــت دارد، عنــوان 
یکــی از مزیت هــای بانــک مــا نســبت بــه ســایر 
کــه همــه  بانک هــا، ســرمایه انســانی آن اســت 
ضابطه مند هستند. از نظر تکریم مشتریان نیز 
ایــن بانک جایــگاه باالیــی دارد. ســرعت عمل 
ایــن بانــک می توانــد بــرای شــرکت های عضــو 
ســندیکا جذاب باشد. ضمن اینکه ما ظرفیت 
 باالیــی داریــم و در تمــام بخش هــا می توانیــم

 وارد شویم. 

 مهندس قاسمی:
گـــر ببینیـــم پـــروژه بـــه نوعی اســـت   ا
کـــه نیـــاز ارزی داریـــد ســـعی می کنیم 
ارزی  ســـپرده های  جـــذب  برنامـــه 
تشـــکیل دهیم. در  BOT هم شـــما 
ســـاخت  از  بعـــد  و  ســـرمایه گذارید 
کـــه در ایـــن مورد  خـــارج می شـــوید 
هـــم مـــا می توانیـــم بـــه شـــما کمـــک 
بایـــد  مـــوارد  ایـــن  همـــه  و   کنیـــم 

تعریف شوند
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تأمیــن، توزیع و بهره بــرداری بهینــه، نگهداری 
صحیح و اصولی، تعویضات و تعمیرات به موقع 
گــردش اطالعات،  و بکارگیــری دانش برگرفته از 
کارشناســی،  بررســی ها و تجزیــه و تحلیل هــای 
ماشــین آالت،  حــوزه    چالش هــای  و  تعامــالت 
کننــده   بهبــود مســتمر در زمینــه    کــه تضمیــن 
 استفاده از منبع ماشین آالتی در پروژه هاست، 
می طلبد که مدیریتی متمرکز و یکپارچه در تمام 
طول عمر شــرکت ها بر ناوگان ماشــین آالتی آنها 

اعمال شود.
مدیــران پــروژه بــرای انجام طبــق برنامــه پروژه 
می خواهنــد؟  خودچــه  مســئولیت  تحــت 
کــه منابــع مــورد نیازشــان بــدون  می خواهنــد 
ایجــاد هیچ دردســری انتظــارات آنها را بــرآورده 
نمایــد. آنهــا ماشــینی بی دردســر می خواهنــد، 
کار آنهــا تعمیــر و نگهــداری ماشــین نیســت، به 
همیــن دلیــل بــه ایــن عرصــه وارد نمی شــوند، 
بــه نقــاط  ماهیــت ماشــین را نمی شناســند و 
کــه بــرای مدیریــت  ضعــف سیســتم هایی هــم 
ماشین آالت شــان برقرار می کننــد نمی پردازند. 
آنها انتظار دارند که کارها طبق برنامه اجرا شده 
و به سرانجام برسند، پس منابع مورد نیاز برای 
کار را معطل نمایند. آنها وظیفه  کار نباید  انجام 
دارند که منابع بدون عیب و نقص را بکار گیرند. 

کنند و ارزشــی افزوده ایجاد  کار  روی موضوعــی 
کــه هزینه ها را  نماینــد، درآمــدی ایجــاد نمایند 
گر  کرده ضمنًا از هزینه ها بیشــتر باشد. ا جبران 
پروژه هــا به دفتر برآورد و آنالیز بها مجهز باشــند 
کــرده و هزینــه آن را  بایــد هــر فعالیتــی را آنالیــز 
مشــخص نمایند و آن را با درآمد ناشی از همان 
که  گر مشــخص شــد  فعالیت مقایســه نمایند. ا
درآمد حاصل، از هزینه به میزان مورد نظر بیشتر 
که  گر اجازه دهیم  اســت، مســخره خواهد بود ا
معطلی هایی در کار ایجاد گردد تا درآمد کاهش 
گر درآمد  یافته و دو قیمت با هم برابر شوند، اما ا
کمتر از هزینه بود نه تنها هیچ معطلی نباید رخ 
که بایــد حداقل منابــع پرراندمان تــری را  دهــد 
بکار بگیریــم. بنابراین در هر دو حالت پذیرفتن 
معطلی ناشی از خرابی ماشین در حین کار قابل 
که  قبول نیست چون هزینه را افزایش می دهد 
در این صورت یا زیان بیشــتر می شــود و یا ســود 

کاهش پیدا می کند.
پــس در اســتفاده از منابــع تــا جایــی مجــاز بــه 
در  کــه  هســتیم  دردسرســاز  منابــع  پذیــرش 
مقایسه، هزینه با درآمد حاصل سر به سر شود.

کــه ماشــین آالت در اغلــب پروژه ها  بــا شــرایطی 
دارنــد رســیدن به این امر بســیار ســخت اســت 
که قیمت برنــده در مناقصه عددی رقابتی  چرا 

بوده اســت نــه دلخواه. لــذا نمی توانیم شــرایط 
کنیــم بنابراین به  که باید باشــد مهیا  را آن طــور 
ســرعت بــه یــک دور باطــل خواهیــم غلطیــد، 
کــه به معطل  نارســایی هایی بوجــود می آوریــم 
ماندن منابع می انجامد و معطل ماندن منابع 
گر  که ا هم قیمت تمام شــده را افزایش می دهد 
ایــن نارســائی ها در حــوزه ی ماشــین آالت یــک 
پــروژه راه ســازی بوجــود آیــد، زیان ســنگینی به 

پروژه وارد خواهد آمد.
کــه شــرکت ها بــرای بقــای خــود،  در شــرایطی 
که  در صــورت شــانس حضــور، بــا قیمت هایــی 
خــود قــادر به دفــاع از آن نیســتند به مناقصات 
می رونــد، برای اینکه پروژه ها با حداقل انحراف 
از برنامــه بــه ســرانجام برســند راهی و چــاره ای 
که اغلب  نیســت جز آنکــه به نحــوه   عمل امــروز 
حاصل از میراث دوران به اصطالح رونق گذشته 
کنیم و  که هر روشی جواب می داد، تردید  است 
کارها متعهدانه  برای بهینه نمودن تمام ســاز و 
کمر همت ببندیم و طرحی نو دراندازیم. طرحی 
که در آن نه تنها برگرفته از دانش روز و تجربیات 
گذشــته، به »کار درســت را درست انجام دادن« 
بها داده شــود بلکــه از اقتصادی بودن فعالیتها 
کل و اجــزاء مجموعــه هم همــواره اطمینان  در 

حاصل نماییم.
نارســایی های ناشــی از عدم بررســی های الزم و 
به تبع آن تأمین، تجهیز و بسترسازی نادرست، 
فراهــم  کارآمــد،  نا و  ناآزمــوده  افــراد  بکارگیــری 
کار،  کار متناســب بــا  ننمــودن تجهیــزات و ابزار 
بــی توجهــی بــه ضــرورت انجــام فعالیت هــای 
نگهداری بر اساس روش های مدون و مصوب، 
نپرداختن به ضعف  های مشــهود در دســتیابی 
بــه مصالــح و لوازم و قطعات مصرفــی و یدکی در 
کیفیت خــوب و بهــره نگرفتن از  زمــان نیــاز و بــا 
گــردش و تجزیه و تحلیل  کار های ثبــت،  ســاز و 
کارشناســانه اطالعات به منظور بهبود مستمر، 
کتب فنی، مشــاوران  بهــا ندادن به اســتفاده از 
فنی و خبرگان و تجربیات و درس های گذشته، 
کنترل  کار هــای  و از همــه مهمتــر فقدان ســاز و 
کــه حداقــل در  مدیریتــی و اقدامــات اصالحــی 
گاهی نسبت  حوزه ی ماشین آالت منبعث از ناآ
به ماهیت ماشین آالت است باعث خواهد شد 

ماشینی بکار گرفته شود که:
کارآیی الزم را نداشته باشد.   

کار مورد نظر نداشته باشد.   تناسبی با 
کارش به درستی مهیا نشده باشد.   شرایط 

مناســبی  تعمیــرکار  و  سرویســکار  و  اپراتــور    

بانک ماشین آالت،
 تمرکز   در مدیریت نگهداری

وژه ها  از ناوگان ماشین آالت شرکت و ارائه ساعت ماشین به پر
مهندس محمدرضا حبیب زاده
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نداشته باشد.
  ابزار و تجهیزات مناسبی برای رفع اشکاالتش 

تدارک نشده باشد.
کتب فنی برای رجوع و رعایت دستورالعملها    

در دسترس قرار نگرفته باشد.
  نظــم و روش مشــخصی بــرای انجام به موقع 
فعالیت هــای نگهــداری و تعمیر پیشــگیرانه در 

خصوص آن تدوین نگردیده باشد.
  تجهیــزات و نیــروی انســانی موردنیــاز بــرای 
اقدامــات پیشــگیرانه بــرای آن وجــود نداشــته 

باشد.
  روغن، فیلتر، لوازم و قطعات مصرفی و یدکی 
و سوخت مناسب در زمان نیازش فراهم نشود.

همچنین باعث می شود که:
  شــرایط خوبــی بــرای اســتفاده از تجربیــات 

مکتوب و نامکتوب دیگران ایجاد نشده باشد.
کاری هم برای شناخت ضعف ها و رفع    ساز و 

آنها و اصالح سیستم شکل نگرفته باشد.
که هــر ترکیبــی از این نارســایی ها  پــر پیداســت 
سبب باال رفتن هزینه   عملیات )ضمن افزایش 
هزینه ی نگهداری و تعمیر ماشین آالت( خواهد 
شد حال آنکه باید پیگیر بهینه نمودن هزینه ها 

می بودیم. 
که این  که بــرای ایجاد شــرایطی  گفته می شــود 
نارســایی ها بروز نکند باید هزینــه   زیادی صرف 
شود، به عبارتی هزینه  های جاری ماشین آالت 
است که به پروژه ها لطمه می زند. در صورتی که 
کاهش راندمان عملیات ناشی از نارسایی های 

پــی  در  پــی  توقفــات  بــه  کــه  برشــمرده شــده 
ماشــین آالت در پــروژه می انجامــد بــه افزایــش 
زمــان عملیات و هدر رفتن ســایر منابع و نهایتًا 
بــه طوالنی تــر شــدن زمان پــروژه منجــر خواهد 
گفــت بی توجهــی به  شــد. بــه راحتــی می تــوان 
ایجاد این شرایط نه تنها ده ها برابر هزینه جاری 
ماشــین آالت بــه پــروژه زیــان وارد می کنــد بلکه 
ک  سرمایه ماشین آالتی شرکت هم دچار استهال
زودرس شــده و عمر بهره برداری از آن به شــدت 

کوتاه خواهد شد.
کــه در پــروژه ای به  بــه نــدرت پیش آمده اســت 
گاهی مدیر پروژه از ماشین و عدم وجود  دلیل آ
مشــکالت مالــی به خصــوص نقدینگی شــرایط 
نســبتًا قابــل قبــول در تمام طــول پــروژه فراهم 
شــده باشــد. چنانچه این مــوارد نادر را اســتثنا 

که قریــب بــه اتفاق  کنیــم قاعــده همــان اســت 
پروژه ها متأثر از چنین نارسایی هایی هستند.

بــه  امــا  نارســایی ها  ایــن  شــدت  و  ضعــف 
کــه عمدتًا متأثر از شــرایط،  مــواردی بر می گردد 
 عــادات، رفتارهــا و دیدگاه هــای مدیــران ارشــد

گیر و تأثیرگذار در حوزه ی ماشــین آالت   تصمیم 
شــرکت و پروژه اســت، ایــن مــوارد را می توان به 

شرح زیر برشمرد:
گذاری اجرای پروژه ها به مدیران پروژه.   روش های وا
توســط  پروژه هــا  اجــرای  بــودن  ســلیقه ای    

مدیران پروژه.
  چگونگی تأثیر سیستم مرکزی بر پروژه ها.

 جابجایی مدیران پروژه در طول یک پروژه.

بــه  ماشــین  گــذاری  وا و  تأمیــن  چگونگــی    
پروژه ها.

کوتاه بودن زمان اجرای یک پروژه نسبت به    
عمر ماشین آالت.

  ابزار بودن ماشین و عدم وجود حس مالکانه 
بر ماشین آالت در پروژه.

  تنگناهــای مالــی و احتمال وجود مشــکالت 
نقدینگی و عدم توجه به اهمیت بودجه بندی 

برای هزینه ها در پروژه.
  اســتقالل نســبی پــروژه و بیشــتر بــودن وزن 
اختیارات مدیر پروژه نسبت به الزامات سازمان 

مرکزی.
کاهش هزینه ها بدون توجه به تأثیر    میــل به 

آن بر درآمد.
  درســت عمــل نکــردن واحــد برنامه ریــزی و 

کنترل در پروژه.
  وجــود موانــع بــرای بکارگیری افــراد باتجربه و 

دانش مربوطه.
کارشناسان و مشاوران    کم توجهی به نظرات 

فنی و خبره ی حوزه ماشین آالت.
  اعمــال قدرت مدیــران اجرایی بر بخش های 

تخصصی.
ناشــی  قانونمندی هــای  گرفتــن  نادیــده   
از عکس العمل ماشــین آالت در چارچوب رفتار 

مدیریتی اعمال شده.
  جدی نبودن آموزش مستمر در پروژه ها.

رفتــار  و  عملکــرد  در  آن  تأثیــر  و  نارضایتــی    
و  تجهیــزات  ابــزار،  بــه  نســبت  مســتخدمین 

ماشین آالت..
  دستیابی آسان به ماشین آالت اضافی.

  مستهلک بودن ماشین آالت اختصاص داده 
شــده به پــروژه و خریدهای نامناســب در طول 

کار کارشناسی. پروژه بدون 
 عدم توجه به ضرورت بکارگیری متخصصین 
ماشــین آالتی در واحدهــای ذیربط مثــل انبار و 

تدارکات.
 بــی توجهــی بــه بسترســازی بــرای اقدامــات 

پیشگیرانه.
  انتظار غیرواقعی از مسئولین ماشین آالتی.

  تلقی ضعیف بودن واحد نگهداری و تغییرات 
پی در پی در مدیریت آن.

  تصمیم گیــری در حــوزه ماشــین آالت توســط 
مدیران غیرماشین آالتی.

پارامترهــای  کــه مالحظــه می شــود  همانطــور 
کنتــرل و مهارکــردن  کــه  متعــددی وجــود دارد 
کار ســاده ای  هــر یک از آنها بــرای مدیران پروژه 



 پیام آبادگران                                 
آبان ماه   1396 

شماره 360

27

نیســت. بخصــوص اینکــه بعضــًا نیــز قــادر بــه 
 تأثیرگــذاری بــر آن نیســتند چــون در محــدوده 

اختیارات آنان قرار نمی گیرد.
در برآورد اولیه )قیمت محاسبه شده تحت تأثیر 
ضرائب مربوطه که به برنده شدن ما انجامیده( 
قیمــت ســاعت ماشــین را بــا توجه بــه راندمان 
بــه  را  همــان  بایــد  گذاشــتیم،  چــه  مکانیکــی 
کردن سایر  ماشین اختصاص دهیم و به بهینه 
کــه در آنالیز بهای واحد فعالیت  مــوارد بپردازیم 
گذار کنیم  دخیل بوده اند. بخش ماشینش را وا
که خروجی ماشــینش  بــه یک واحــد تخصصی 
گذاشــتیم و  کــه در برآورد  بــرای ما همان باشــد 
برنده شــدیم. ریســک های ماشــین را بــه واحد 
تخصصی ماشین منتقل کنیم؛ ریسک هایی که 
بــه معطل ماندن این منبــع و باال بردن قیمت 

تمام شده می انجامد.
گرفتــن ماشــین -  کــه تنهــا راه؛  واضــح اســت 
کــه می تواند ریســک ها  ســاعت از ارگانــی اســت 
را مدیریــت نمایــد. چــه ارگانــی می توانــد ایــن 
کــه ایــن  کنــد؟ واحــدی  ریســک ها را مدیریــت 
کار می کند  ریسک ها را می شناسد، تخصصی تر 
و نارسایی های برشــمرده شده و بسترسازهای 
کرده  کننــده آنهــا را بــه مــرور زمان رفــع  تشــدید 
که هر چرخی را دوباره و از نو  باشــد. نیاز نباشــد 
کند، دانش محور باشــد و فقط دغدغه  اختــراع 
ماشین داشته باشد و فکر و ذکرش ارائه ماشین 
آمــاده بکار و قابــل اطمینان به پروژه باشــد. در 
چگونگی انجام فعالیتها و کاربری ماشین نقش 
داشــته باشــد. بهتریــن اپراتــور را روی ماشــین 
گذاشته باشد، بهترین سوخت را مصرف نماید 
و روغن و فیلتر و قطعات یدکی مناسب مصرف 
کنــد و افــراد آزمــوده ای بــرای نگهــداری و تعمیر 

ماشین داشته باشد.
ایــن ارگان بایــد مســئول تأمیــن ماشــین آالت 
از  پروژه هــا و نگهــداری و بهره بــرداری درســت 
کــه فعالیت هــا حداقــل در  آنهــا باشــد، بطــوری 
زمینه ی اســتفاده از منبع ماشین آالتی معطل 
کنــون از ایــن  کــه تا گزینــه ای  نماننــد. بهتریــن 
ارگان ســراغ داریــم واحــدی بــا مدیریتی متمرکز 
کل ماشــین آالت اســت. این واحد تخصصی  بر 
کلیه   ماشــین آالت مورد  که  باید مســئول باشد 
نیــاز پروژه هــا را تأمیــن و مــورد بهره بــرداری قرار 
دهد. عمرش با اتمام هر پروژه تمام نمی شــود. 
که به بهترین ها دست یابد. تجربه  فرصت دارد 
کنــد و از تجربیاتــش بهره بگیــرد. این مجموعه 
ایــن امــکان را دارد تــا بــه تحقیــق و توســعه در 

حوزه   ماشــین آالت بپردازد و از دســتاوردهایش 
استفاده نماید. این واحد می تواند منابع مورد 
کارش را به  نیازش را بهتر مدیریت نماید و پرت 
که  حداقــل برســاند. به عبارتــی واحدی اســت 
بســتر بهینه نمــودن هزینه ها را در خــود پرورده 

است.
رابطــه مالــی ایــن واحــد تخصصــی امــا نبایــد با 
پروژه ها مســتقیم باشــد بلکه باید در چارچوب 
کارشناســی شــده میزان خدمــات ارائه  کار  یک 
شــده به پروژه ها را صــورت وضعیت نموده و به 
سیســتم مرکزی ارائه نماید و از طریق سیســتم 
گــر چــه منبــع آن  گــردد. ا مرکــزی تأمیــن مالــی 
که توســط سیســتم  همان درآمد پروژه هاســت 

مرکزی مدیریت و اختصاص داده می شود.
کارشناسی شــده   تشــویقی هــم در  روش هــای 
ایــن واحــد تخصصــی می تواند با توجــه به تأثیر 

مثبتش در پروژه ها مطرح باشد.
ایــن واحــد بایــد درونــی و تــا حدودی مســتقل 
گردد.  باشــد تا نتیجه  عملکردش قابل بررســی 
روابــط این واحــد با پروژه نباید بر اســاس اجاره   
گر  ماشین در چارچوب روابط بازار باشد چرا که ا
کنیم بایــد ماهانه 250  از بــازار ماشــینی را اجاره 
کنیم. حال آنکه  الی 300 ساعت اجاره پرداخت 
کردن 250 تا 300  کارگاه شــرایط پر  ممکن است 
کار را برای این ماشــین نداشــته باشد.  ســاعت 
کند پروژه ناچار  کار  کمتر  گر ماشــین  به عبارتی ا
کار نکرده و  که ماشــین  اســت بــرای زمان هایی 
کــه معقول  کند  ارزشــی نیفــزوده هــم پرداخــت 
نیست و پروژه دچار مشکل می گردد. )به همین 
دلیل شرکت ها حدود 70 الی 80 درصد ماشین 
مــورد نیــاز را مالــک هســتند و فقــط 15 الــی 30 
درصد ماشین آالت مورد نیاز را اجاره می کنند.(

که در این صورت واحد  گفته شود  ممکن است 
که در جــواب باید  تخصصــی زیــان خواهد دیــد 
گر این واحد زیان ببیند، زیانش در  گفــت حتی ا
که پروژه و به تبع آن شــرکت از  مقایســه با زیانی 
ناتوانی انجام پروژه خواهد دید که اعتبار شرکت 
زیــر ســؤال مــی رود و بــازار را از دســت می دهــد، 

بسیار بسیار کمتر است.
مزایای ایجاد یک واحد متمرکز تخصصی و نیمه 
مســتقل در حوزه   ماشین آالت بسیار زیاد است 
شاید بتوان مهم ترین آنها را به شرح زیر خالصه 

نمود:
  دغدغه   حوزه   ماشــین آالت از دوش مدیران 
پروژه ها برداشته می شود و آنها را آزاد می کند که 
بــه ســایر مــوارد حــوزه   مدیریتی خود بــا دقت و 

حوصله   بیشتری بپردازند.
که نســبتًا زیاد    بــه دلیــل طول عمر این واحد 
است، با اســتفاده از دانش و تجربه ی ارزشمند 
بدســت آمده، می تواند هوشــیارتر عمل نماید. 
به عبارتی معطلی های ناشــی از نارســایی های 

پیش گفته را نخواهد داشت.
بــا  متناســب  شــرکت  ماشــین آالتی  نــاوگان    

فعالیت ها خواهد شد.
  بــا توجــه بــه یکپارچگــی مدیریتــی، توزیــع 
بهتــری صــورت  نحــو  بــه  پروژه هــا  ماشــین در 
گرفت و پرت حضور ماشــین در پروژه ها  خواهد 

به حداقل خواهد رسید.
  در زمینه تدارکات می توان به مصالح و لوازم و 
قطعات مصرفی و یدکی با کیفیت بهتر و قیمت 

مناسب تر دست یافت.
کارآزموده تر و    بــه مــرور زمــان نیــروی انســانی 
کارها را  که پرورده  خود واحد اســت  مجرب تری 

انجام خواهد داد.
  تجهیــزات و امکانات مناســب تری بکارگرفته 

خواهد شد.
  امکانــات ایجــاد شــرایط پیاده ســازی ســاز و 
کارهای نگهداری پیشگیرانه فراهم خواهد شد.

 آمــوزش، نهادینــه شــده و تحقیــق و توســعه 
امکانپذیر خواهد شد.

کز متعــدد تصمیم گیری در حوزه    از ایجــاد مرا
ماشین آالت که بعضًا به دلیل دیدگاه های متضاد 
 موجــب طوالنــی شــدن فرآینــد تصمیم گیــری

 می شود جلوگیری می گردد.
  به دلیل یکپارچگی مدیریتی و تمرکز اطالعات 
امــکان ایجــاد بانک هــای متعــدد اطالعاتــی و 
کــه در همــه   اجــزای واحد در  انتقــال تجربیــات 
سیستم های مرکزی و پروژه ای قابل دسترسی 
کل واحــد دانــش محورتر  باشــد فراهــم شــده و 

عمل خواهد کرد.
بدیهــی اســت در صورت وجود چنیــن واحدی 
خطاهــا و دوباره کاری هــا حــذف خواهــد شــد. 
پرت هــا به حداقــل خواهــد رســید، راندمان ها 
افزایــش خواهــد یافت، از امکانــات بهتری بهره 
گرفته خواهد شد و تجربیات به سرعت در درون 
گردش درخواهد آمد و در نهایت بستر  واحد به 
کــه بــه توقــف ماشــین آالت در حین  بــروز آنچــه 
گاهانــه برچیــده خواهــد شــد.  کار می انجامــد آ
بنابراین نه تنها ماشین در پروژه ها عامل معطل 
مانــدن فعالیتهــا و باال رفتن قیمت تمام شــده 
کــه عوامــل اجرایی  کــه با فرصتی  نخواهــد شــد 
بدلیل حذف این دغدغه خواهند یافت به سایر 
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مــوارد پروژه بهتــر توجه نموده، امیــد به حذف 
کاهش چشــمگیر  انحــراف از برنامه و یا حداقل 

آن واقعیتی قابل دسترس خواهد شد.
گی های این ارگان تخصصی و نیمه مستقل  اهم ویژ

عبارت است از:
1- محــل ســازمانی این واحــد در ســتاد مرکزی 

شرکت است 
که مجهز  کارگاهی در مرکز )تعمیرگاه مرکزی(   -2
به محوطه ای متناســب با تعداد ماشــین آالت، 
ماشــین،  بارانــدازی  و  بارگیــری  محل هــای 
تعمیرگاه و انبار و دفتر فنی باشد خواهد داشت.
دارای  مرکــز  در  واحــد  ایــن  فنــی  دفتــر   -3
که به صورت  کارشناســان خبره و متخصصینی 
دوره ای و یــا بــر حســب نیــاز بــرای ممیــزی بــه 

کارگاهها اعزام می شوند خواهد بود.
4- انبــار مرکزی این واحد باید پتانســیل تامین 
کلیــه ی لوازم، مصالح و قطعات مصرفی و یدکی 
واحدهای زیر مجموعه در پروژه ها را دارا باشد.

5- خریــد ملزومات مصرفی مانند روغن و فیلتر 
گرفته  به صورت متمرکز زیر نظر این واحد انجام 

و در پروژه ها توزیع می گردد.
6- تعمیــرگاه ایــن واحــد در مرکز بایــد نیروهای 
متخصــص، ابزار و تجهیزات و فضــای الزم برای 
تعمیرات اساسی و اورهال نمودن ماشین آالت 

را داشته باشد.
7- امکانــات و تجهیــزات مــورد نیاز بــرای آنالیز 
روغن که از ضروریات نگهداری پیشگیرانه است 

کارگاه متمرکز شود. می تواند در این 
بــه مجهــز  بایــد  مرکــزی  واحــد  ایــن   -8 
 تیم های تخصصی برای اعزام به واحدهای زیر 
مجموعه در پروژه هــا به منظور انجام تعمیرات 

اساسی ماشین آالت باشد.
9- تجهیــز واحد های زیر مجموعه در پروژه ها از 

گیرد. هر نظر توسط این سازمان صورت می 
10- تامین سوخت، تجهیز ایستگاه های ذخیره 
و سیستم های سوخت رســانی در پروژه ها باید 

به تایید این سازمان برسد.
محلــی  امکانــات  از  اســتفاده  اجــازه   -11
و  تامین کننــدگان  و  انســانی  نیــروی  همچــون 
ماشــین آالت  حــوزه    در  خدمات دهنــدگان 
 توســط ایــن واحد بــه واحدهــای زیــر مجموعه 

داده می شود
اطالعــات،  گــردش  و  ثبــت  ســازوکارهای   -12
انتخــاب ابــزار و تجهیــزات و امکانــات ارتباطــی 
ایــن  حــوزه   ماشــین آالت در پروژه هــا توســط 

سازمان مشخص و پیاده سازی می شود.

13- ایــن واحــد در هــر پــروژه امکاناتــی شــامل 
نیــروی انســانی ، ابــزار و تجهیــزات و شــرایطی را 
که در همراهی و هماهنگی با  کرد  ایجاد خواهد 
کلیه   ماشین آالت مورد  واحد مرکزی قادر باشد 
نیاز کارگاه اعم از سبک، نیمه سنگین و سنگین 
را تامیــن نمــوده، مورد بهــره برداری قــرار داده و 
نگهداری و تعمیر نماید بطوری که کارگاه بتواند 
طبــق برنامــه تنظیمی ارائه شــده بــه این واحد 
ساعت ماشین مورد نیاز خود را در شرایط آماده 
بکار و قابل اطمینان داشــته باشــد. مسئولیت 
تاخیــر فعالیت هــای پــروژه بدلیــل عــدم آمــاده 
بودن ســاعت ماشــین طبق برنامه ارائه شده بر 

عهده   این واحد است.
14- پروژه هــا نــه تنها می توانند تجهیزات ثابت 
تولیــدی مورد نیاز را از این ســازمان با شــرایطی 
که در مورد ماشین آالت مطرح شد بخواهند که 
که  کار از این دستگاه ها را  گرفتن نتیجه    امکان 
گیرد را  بهره برداری توســط همین واحد صورت 
که در این حالت ســازمان  هم خواهند داشــت. 

باید خود را برای این منظور تجهیز نماید.
15- ایــن واحــد نبایــد هیچگونــه رابطــه   مالــی 
که بــه دلیــل افت و  بــا پروژه داشــته باشــد چــرا 
خیزهــای مالــی پروژه هــا، لنــگ خواهــد شــد و 

نخواهد توانست به وظایف خود عمل کند
16- تامین مالی این ســازمان باید توسط ستاد 
مرکــزی و در ارتبــاط بــا خدمــات ارائــه شــده بــه 
پروژه هــا باشــد. ارزیابــی خدمات ارائه شــده اما 
کارشناســی است ناشی از ساعت  کاری  نیازمند 
کار پــروژه بــه  ماشــین ارائــه شــده و روان شــدن 
دلیل حذف نارسایی های تاثیر گذار بر باال رفتن 

هزینه های فعالیت های ماشین بر.
که تأثیری بشــدت مخرب بر  یکــی از آفت هایــی 
حوزه ی ماشــین آالت یک پروژه و یا یک شرکت 
کرد  دارد مسئله نقدینگی است. نباید فراموش 
که نبــود پــول را بنوعی  کــه ماشــین آدم نیســت 
کند، ماشــین باید ســوخت تمیز داشته  تحمل 
کند و مکانیزم های سوخت  کار  باشد تا درست 
کثیفی و آلوده بودن ســوخت  رســانی آن بدلیل 
خــراب نشــود. ماشــین روغن و فیلتــر و قطعات 
کــه بایــد در زمــان  مصرفــی مناســب الزم دارد 
مطــرح شــده در برنامــه نگهــداری پیشــگیرانه 

تعویض شوند.
لــوازم و قطعــات و یــا مکانیزمهایــی از ماشــین 
ک تدریجــی ممکــن اســت بــه  بدلیــل اســتهال
برنامــه  طبــق  بایــد  برســند،  خرابــی  آســتانه 
نگهــداری پیشــگیرانه و با هماهنگی هــای الزم 

قبل از توقف ماشین به آنها پرداخت.
ماشــین نیازمند افرادی است همچون راننده، 
کــه بایــد دغدغه هــای  سرویســکار و مکانیــک 
مربوط به مشــکالت ناشــی از عــدم پرداخت به 
موقــع حقوق را نداشــته باشــند. یعنــی بتوانند 
کــه انجــام  کاری  عــاری از هــر فکــر و خیالــی بــر 

می دهند تمرکز کنند.
بــرای همــه اینهــا پــول الزم اســت. نبود پــول و 
که  نداشــتن نقدینگــی الزم باعــث خواهد شــد 
همین واحد تخصصی و متمرکز و نیمه مستقل 
کار نمایــد. بــه همیــن  هــم نتوانــد بــه درســتی 
دلیــل به این واحد باید بودجه ای متناســب با 
مخارجش اختصاص داده شــود و توجه داشته 
 باشیم که روند تزریق پول به این واحد خدشه دار

 نشود. این واحد از نظر نقدینگی به هیچ عنوان 
نباید برای انجام وظایف پروژه ای خود وابســته 
کــه در آن صورت بــه دلیل  بــه پــروژه باشــد چــرا 
نارســائی های معمــول پروژه مســئولیتش لوث 

خواهد شد.
ایــن واحــد بایــد آنگونــه از طــرف ســتاد مرکــزی 
که ناشی  که نارضایتی در پروژه ها  حمایت شود 
کار و قابل  از عدم ارائه ســاعت ماشــین آماده به 

اطمینان باشد، بوجود نیاید.
در صورتیکــه بــه ایــن مهــم دســت نیابــد بایــد 
کارشناســان خبره مورد  توســط ســتاد مرکزی و 
گرفتــه و رفع علت شــود. سیســتم  بررســی قــرار 
مرکــزی از ایــن نظر بایــد همواره این واحــد را زیر 

ذره بین مدیران با صالحیت قرار دهد.
گفته شــد ایــن واحد می تواند  که قباًل  همانطور 
با مشوق هایی که متأثر از موفقیت پروژه باشند 

نیز تشویق گردد.
چنانچــه الزم باشــد بایــد سیســتم مرکــزی بــه 
ایــن واحد بــه منظور پایــدار بودن سوبســیدی 
منطقی و کارشناسی شده بپردازد و اجازه ندهد 
کــه پــروژه به دلیــل فقدان ایــن واحــد حیاتی با 
که می تواند ده ها برابر سوبسید احتمالی  زیانی 

گردد. پرداخت شده باشد، روبرو 
کادر مدیریتــی این واحد تخصصــی با اختیاری 
پروژه هــا  موفقیــت  مــوازات  بــه  و  مــرور  بــه  کــه 
 کســب می نماینــد خواهــد توانســت به تدریــج

گذاری های کالن شــرکت در حوزه     بــر سیاســت 
ماشین آالت با توجه به سه پارامتر پراهمیت زیر 
گذاشته و آیتم های بسترساز نارسایی ها را  تأثیر 

کامل آنها بمرور کاهش دهد: تا حذف 
1- ســه شــخصیته بــودن ماشــین در شــرکت ها 
)سرمایه از دیدگاه سهامداران- دارایی از دیدگاه 
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کار از دیدگاه مدیران پروژه.( شرکت و ابزار 
2- کالن بودن سرمایه ماشین آالتی شرکت ها.

3- نقش بسیار مؤثر ماشین آالت در پروژه ها.
این تأثیرگذاری باید مســیری به شرح زیر را طی 

نماید:
1- ســوق دادن پروژه ها به ســمت برون سپاری 

فعالیت های ماشین بر.
تشــکیل  ســمت  بــه  شــرکت  دادن  ســوق   -2
گــذاری  وا و  فعالیتــی  تــک  مجموعه هــای  زیــر 
که نقــش خدمات دهنده    ماشــین آالت بــه آنها 

بیرونی را برای پروژه ها ایفا نمایند.
3- بهینه و حداقل نمودن ناوگان ماشین آالتی 

شرکت.
چنانچــه شــرکت ها چنیــن واحدی را تاســیس 
ننماینــد و یا ســازوکاری بــا ویژگی های شــمرده 
شــده نداشــته باشــند به احتمال زیاد در حوزه   
خواهنــد  زیــر  شــرح  بــه  رونــدی  ماشــین آالت 

داشت.
در پروژه ها:

گفته شــده  بدلیــل وجــود نارســایی های پیش 
کار ماشــین آالت در پروژه ها زیاد  توقف در حین 
کارهــا بــه تاخیــر خواهنــد افتاد.  خواهــد شــد و 
 چاره   کار اضافه کردن ماشین آالت است که پس 
از مدتی آنها هم به سرنوشت ماشین آالت قبلی 
دچار خواهند شــد. ســپس تعداد ماشین آالت 
اجاره ای بیشتر می شود و بعد کم کم فعالیت ها 

برون سپاری می گردد.
در  موجــود  متوقــف  شــرکتی  ماشــین آالت 
که قرار نیســت  پروژه هــا رهــا می شــوند و از آنجا 
از آنها به دلیل وجود ماشــین آالت اجاره ای و یا 
کنیم، ضمن  برون ســپاری فعالیت ها اســتفاده 
اینکــه بــرای تعمیــرگاه بــه انبــار قطعــات یدکــی 
کار تبدیــل مــی شــوند،  ماشــین آالت در حــال 
مدیریــت دیگر بدانها توجهی نخواهد داشــت و 
گــر برای  به فراموشــی ســپرده می شــوند، حتی ا
کارگاه  برخی تعمیرات به تعمیرگاه های خارج از 

ارسال شده باشند.
گــر چــه برون ســپاری فعالیت هــا امــری اســت  ا
صحیــح و معقــول، امــا تنگناهــای مالی ســبب 
کــه خدمــات دهنــدگان تمایلــی بــه  مــی شــود 
دوام حضورشــان نشــان ندهنــد و پــس از یــک 
کوتــاه همــکاری خــود را بــا پــروژه قطــع  دوره ی 
گذاری ماشــین آالت شــرکتی موجود  نمایند. وا
ک مــی خورند و در  کارگاه خا گوشــه ای از  کــه در 
حــال تبدیل شــدن به آهن قراضه هســتند، در 
صورتیکــه مــورد پســند خدمات دهنــدگان قــرار 
گیرند شاید دوره   حضور آنها را در پروژه طوالنی تر 

نمایند.
در شرکت:

در  افتــاده  کار  از  ماشــین آالت  تکلیــف  تعییــن 
پروژه هــای رو بــه اتمــام و تمــام شــده بــه دلیل 
نداشــتن متولی مشــخص برای شــرکت تبدیل 
کــه در برخی مــوارد  بــه معضــل بزرگــی می شــود 
هزینه هایی بیش از قیمت شان برای جابجایی 
و رســاندن به محلی مناسب به منظور اصالح و 

یا فروش می طلبند.
کــه بــه هــر دلیــل در پروژه ها  ماشــین آالتی هــم 
فعال نیســتند در انبارهــا و مکان های مختلفی 
بدون متولی می مانند، به آنها رسیدگی مناسبی 
می شــوند،  مســتهلک  رفته رفتــه  نمی شــود، 
بطوریکــه وقتی به پروژه ای ارســال می شــوند یا 
که در هر  آماده بکار نیســتند و یا قابل اطمینان 
کوتاه به خیل ماشــین آالت  حالت پس از مدتی 

کم مصرف و یا بی مصرف پروژه ها می پیوندند.

کــه شــرکت ها در صــورت  معضــل بــزرگ دیگــر 
عــدم وجــود یک واحــد متمرکــز بعنــوان متولی 
ماشین آالت با آن روبرو خواهند شد، جمع آوری 
کردن اســناد و مدارک این ماشین آالت است به 
خصــوص در زمــان فروش و نقــل و انتقاالت و یا 
مسائل مربوط به بیمه   آنها، ضمن اینکه ممکن 
اســت برخی از دستگاه ها وثیقه   بانک ها باشند 
که دسترســی به آنها  و یــا بــه نام افرادی باشــند 

بسیار دشوار است.

گفت: کل می توان  و در 
گر چه تصور اینکه شرکت ها در سیستم ستادی  ا
کــه متولی ماشــین آالت  خــود حداقل فــردی را 
باشــد هم نداشــته باشــند دور از واقعیت است 

که تمامی اشــکال  امــا بــه جرات می تــوان گفت 
که با الگوی  مدیریت های ستادی ماشین آالت 
پیشــنهادی فاصله داشــته باشــند دیر یا زود با 
گفته شــده روبرو خواهند شد، البته  مشــکالت 
به استثنای شرکت هایی که تعداد ماشین آالت 
کــم و قابــل مدیریت توســط یک فرد  آنهــا هنوز 
کــه عمدتآ نقش یک  یا واحدی در ســتاد باشــد 
واحد ستادی پشتیبان و احتماال دارای اتوریته 

را برای واحدهای پروژه ای ایفا می کنند.
هــم  دیگــر  قالب هــای  در  ســتادی  واحدهــای 
گرفته انــد مثــل یــک واحــد نظارتــی بــا  شــکل 
کارشــان ارائه  کــه نتیجــه  ممیزی هــای دوره ای 
گــزارش به مدیران ارشــد بوده اســت، اما از آنجا 
که در این اشــکال مدیریتی ستادی، سازوکاری 
پیشــنهادی  الگــوی  در  کــه  اقداماتــی  بــرای 
مطرح شــد لزوما شــکل نمی گیــرد عمــاًل در دراز 
مــدت نتیجــه ای جــز ســردرگمی مدیران ارشــد 

و عاجــز مانــدن شــرکت از حــل مشــکالت حوزه   
ماشین آالت ندارد.

گر به پایان برســد  در چنین شــرایطی پــروژه ای ا
و  کــرده  صــرف  درآمــدش  از  بیشــتر  هزینــه ای 
ماشــین آالتی  ســرمایه    از  بخشــی  نیــز  شــرکت 
خــود را از دســت داده اســت، ادامــه  ایــن رونــد 
که مدنظر هیچ بنگاه اقتصادی  مشخص است 
پروژه هــای  کننــده  اجرا شــرکت های  جملــه  از 
کلیه    عمرانی نیســت بنابراین باید در بکارگیری 
منابــع، از جملــه ماشــین آالت و مدیریت بر آنها 
در شــرکت ها و پروژه هــای در دســت اجرای آنها 
گر الگــوی ارائه شــده  کنیم حتــی ا تجدیــد نظــر 
که حاصل ســال ها تجربه در حوزه   ماشین آالت 

شرکت کیسون است را نپسندیم.
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دانش آموختــه  عطاردیــان  محمــد  مهنــدس 
مقطــع  در  ســاختمان  و  راه  مهندســی 
کارشناســی ارشــد از دانشــکده فنی دانشــگاه 
اســت  ســال1338(  غ التحصیــل  )فار تهــران 
از  مختلفــی  ســمت های  در  کنــون  تا و 
و دبیــر ســندیکا،  جملــه عضــو هیات مدیــره 
عالــی ســندیکای شــرکت های  دبیــر شــورای 
عالــی  شــورای  عضــو  ایــران،  ســاختمانی 
انجمــن شــرکت های راه ســازی ایــران، عضــو 
کانــون عالــی  هیــات مؤســس و نائــب رئیــس 
کارفرمایی ایران و رئیس  انجمن های صنفی 
و  عطاردیــان  تضامنــی  شــرکت  هیات مدیــره 

همکاران فعالیت داشته است.
مهنــدس عطاردیان به عنوان با ســابقه  ترین 
دبیــر ســندیکا در فــراز و نشــیب های زیــادی 
کرده اســت.  بــا ایــن تشــکل صنفــی همراهی 
و  شــده  آغــاز  ســال1343  از  همراهــی  ایــن 
اســت   1396 ســال  دوم  نیمــه  کــه  کنــون  تا

بــه اشــکال مختلــف ادامــه یافتــه اســت. در 
آســتانه برگزاری جشن 70 ســالگی سندیکای 
گوی  گفت و  شــرکت های ســاختمانی ایــران، 
کوتاهــی بــا این پیشکســوت صنعــت احداث 

داریم تا از سرگذشــت سندیکا بگوید.

از  عطاردیــان،  مهنــدس  آقــای  جنــاب 
چگونگی پیوســتن خود به ســندیکا و حال 

و هوای آن روزهای ســندیکا بگویید.
اول آبــان 1342 شــرکت ســاختمانی خــود را 
کــه بعــد از 6 ماه این شــرکت  کــردم  تاســیس 
ثبــت،  از  بعــد  بالفاصلــه  رســید.  ثبــت  بــه 
کــه  درخواســت عضویــت در ســندیکا را دادم 
با این درخواســت موافقت شــد و از آن تاریخ 
ســابق(  )توفــان  عطاردیــان  شــرکت  کنــون  تا
مدیــران  موقــع  آن  اســت.  ســندیکا  عضــو 
و  تحصیل کــرده  افــراد  از  تعــدادی  ســندیکا 
کشور بودند. از بین این  زحمت کش و شریف 

افــراد مهنــدس اعلــم رئیــس هیــات مدیره و 
آقــای مهندس جفرودی دبیرســندیکا بودند 
که هر دوی آنها در ســمت استادی دانشکده 
فنی دانشــگاه تهــران در حال تدریس بودند، 
گرد آنها بــوده ام،  کــه بنــده هنــوز از اینکه شــا

شادمان هستم. 
کشور ما   بی برنامگی در مقاطع  متاسفانه در 

دوران  آن  در  حتــی  شــده،  دیــده  مختلــف   
بــه  دســت  بودنــد  مجبــور  پیمانــکاران  هــم 
وضــع  بایســتند.  کارفرمایــان  جلــوی  ســینه 
کار  کــه من آغاز به  مالی دولت در ســال هایی 
کــه دولت برای  کردم مســاعد نبــود به حدی 
ج پول نداشــت و  کر ســاخت اتوبــان تهــران- 

ســفته شش ماهه به پیمانکاران می داد. 
البته عموم پیمانکاران آن دوره، پول خود را 
از طریق پیمانکاری به دســت نیاورده بودند 
و اغلــب افــراد ثروتمنــدی بودنــد، از همیــن 
کار را  رو بــرای حــل مشــکالت موجــود بانــک 

وزگار سندیکا پس از انقالب ر
مهندس محمد عطاردیان در گفتگو با ماهنامه پیام آبادگران تشریح کرد
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که ســفته ها را خــرد می کرد  بــه وجــود آوردنــد 
و بانــک بــه آنها پول مــی داد تا قــادر به ادامه 
کار  بانــک  کــه  امــروزه در مکانــی  باشــند.  کار 
وجود داشــت ســازمان بورس جایگزین شده 
که بعد از انقــالب این بانک را از ما  اســت چرا 
گرفتند. پول سهام ما را هم هر یک تومان دو 
که آن هم به این شــکل بود  ریال به ما دادند 
گذاشتند  که پول را به حســاب بستانکاری ما 
کارمــزد ضمانت نامه یا بهره های تســهیالت  و 

را از این پول برمی داشــتند تا تمام شد. 

در ســال های منتهــی بــه انقــالب اســالمی 
شــرایط  انقــالب،  ابتدایــی  ســال های  و 

پیمانکاران چگونه بود؟ 
در ســال های1353 بــه بعد به علت تاســیس 
وضــع  نفــت  قیمــت  شــدن  گران تــر  و  اوپــک 
مالــی دولت ایران خوب شــده بــود به طوری 
کرده و  گــم  کــه حکومت دســت و پــای خود را 
کند.  ج  نمی دانســت این پول ها را چگونه خر
در اپــک قیمــت نفــت بــاال رفتــه بــود و ســهم 
کنسرسیوم هم  کار با  ایران بیشــتر شــده بود، 

به پایان رسیده بود. 
البتــه درســت یــک ســال قبــل از انقــالب، بــا 
وجود شــرایط انقالبــی وضعیــت پرداختها بد 
کارگاه ها تعطیل شدند.  شــد. با وقوع انقالب 
ســندیکا هــم دچار بحران شــد. هیات مدیره 
بودنــد،  فرهیختــه ای  انســان های  دوران  آن 
که تــا آن تاریخ هر چه  کســانی بودند  در واقع 
در ایران دیده می شــد به دســت آنها ســاخته 
ک می شــد از ایران  گر آثــار آنها پا شــده بــود و ا

جــز برهوتی به جا نمی ماند.
اعــالم  هیات مدیــره   1357 اســفند   20
کردنــد. عــده ای از جوانان  انتخابــات مجــدد 
کــه هیات مدیره  کردند  جمع شــدند و عنوان 
موجود طاغوتی هســتند و باید عوض شــوند. 
که  مهنــدس جفــرودی در حــال صحبــت بود 
جو متشــنج شــد، از ســپاه پاســداران آمدند و 

کردند. همه هیات مدیره را بازداشــت 
بدین ترتیب ســندیکا بی ســر و ســامان شــد و 
مــا ناچــار شــدیم هیات مدیره موقت و شــش 
ماهــه ای را طــی انتخابات تشــکیل دهیم. در 
همان زمــان مهندس خوانســاری و مهندس 
مهنــدس  کردنــد.  کاندیــدا  هــم  مــرا  ادب 

دکتــر  و  شــد  هیات مدیــره  رئیــس  نهاونــدی 
 نصراهلل زیرک زاده به عنوان دبیر انتخاب شــد 
کرد حاضر نیســت جــای مهندس  امــا عنــوان 
بــه شــرطی  می پذیــرد  و  بگیــرد  را  جفــرودی 
کــه من بــه عنــوان جانشــین وی  دبیــر باشــد 
بــه  وی  بگیــرم.  عهــده  بــر  را  کارهــا  انجــام 
احتــرام مهنــدس جفــرودی در اتــاق دبیــر را 
گروهی آمدند و  هم بســت. در همان شــرایط 
کردنــد باید به عنــوان نماینــده طبقه  عنــوان 
که  مســتضعف در هیات مدیره حاضر باشــند 
گفتیم شــما هم بیایید تا جو آرام شــود. البته 
کردند  ک و مهر  دو روز بعد در ســاختمان را ال

و ساختمان مصادره شد. 

 به نظرمی رســد ســندیکا هم به عنوان یک 
تشــکل فنــی و حرفــه ای تحــت تاثیرشــرایط 
گرفتــه بــود.  کشــورقرار  انقالبــی موجــود در 
و  گشــت  باز ســندیکا  بــه  آرامــش  چگونــه 
هیات مدیره ســندیکا توانست روال عادی 

گیرد؟                            کارهای خود را از ســر 
کارگاه هــا نیــز تعطیــل شــده  کــه  در وضعیتــی 
مصــادره  مســئله  پیگیــری  بــرای  مــا  بودنــد، 
زمــان  آن  در  می رفتیــم.  وزرا  پیــش  ســندیکا 

آقــای مهنــدس بــازرگان نخســت وزیــر شــده 
و  آبادانــی  وزیــر  کتیرایــی  مهنــدس  بــود، 
مســکن، مهنــدس طاهری قزوینــی وزیر راه و 
مهنــدس معین فــر مســئول ســازمان برنامه و 
بودنــد. ســه نفر اخیر قبال شــرکت مشــاوره ای 
کارگاه چغنــدر قنــد اهواز  داشــتند و در پــروژه 
کــه  عهــده داشــتند  بــه  را  پــروژه ای  مشــاوره 
کارهــا بــودم. لذا مرا  کارگاه مجــری  مــن درآن 
می شــناختند. امــا شــرایط به حدی متشــنج 
کــه وقتــی بنــده بــه همــراه هیات مدیــره  بــود 
در ســازمان برنامــه بــه آقای معین فــر مراجعه 
کردیــم ایشــان نیــز بــا نــگاه غالــب آن روزهــا با 
گفــت، در واقــع در آن بــازه زمانــی  مــا ســخن 
یــاد  اســتثمارگران  عنــوان  بــه  پیمانــکاران  از 
می شد. با این حال، من و تعدادی از اعضای 
کردیــم  هیات مدیــره بــا دولتمــردان صحبــت 
بــا ســندیکا  کمیســیون مشــترکی  و قــرار شــد 
را  کارگاه هــا  بازگشــایی  کــه  شــود  راه انــدازی 

کند.   پیگیری 
از  بســیاری  مدیــران  کــه  بــود  دوران  آن  در 
شــرکت ها از جملــه شــرکت نوید، آرمه، و تســا 
که  از ایــران رفتنــد. شــرکت تســا شــرکتی بــود 
را  آزادی  هزارنفــری   100 اســتادیوم  ســاخت 
کــرده بــود. بــه هــر حال یــک مــاه بعد  شــروع 
بــا تــالش هیــات مدیره بویــژه آقــای مهندس 
در  گرچــه  ا شــد  بــاز  ســندیکا  در  خوانســاری 
ایــن مدت هم ما جلســات هیات مدیره را در 
شــرکت های مختلف برگزار می کردیم و شــاهد 
بازگشــتن امور به حالت عــادی بودیم. دولت 
کم و بیــش پرداخت های مربوط به خود  هــم 

را انجام می داد. 

ســازندگان  بــرای  را  شــرایطی  چــه  جنــگ 
کشــور رقم زد و ســندیکا در ایــن دوران چه 

اقداماتی انجام داد؟ 
را  خــود  بــه  مربــوط  محدودیت هــای  جنــگ 
داشــت و باعــث تعطیلــی بســیاری از پروژه ها 
ایــن  البتــه  شــد.  پیمانــکاران  بالتکلیفــی  و 
مشــکالت بیشــتر مربــوط بــه مناطــق جنگــی 

بود. 
کار  در ایــن دوران آقای دکتــر نصراهلل زیرکزاده 
در ســندیکا را ادامــه نــداد و آقــای مهنــدس 
کنــار  در  نیــز  مــن  شــدند.  دبیــر  محمــدی 

 در دوران آقـــای رفســـنجانی 
دولتـــی  اقتصـــاد  کـــه  بـــود 
نیـــز  ســـازندگی  کـــرد،  رشـــد 
دوران  ایـــن  در  شـــد.  آغـــاز 
کـــه بـــه دلیـــل نیـــاز بـــه  بـــود 
و  ماشـــین آالت  بکارگیـــری 
تجهیـــزات بـــه جـــا مانـــده از 
دولتی  شـــرکت های  جنـــگ، 
وارد عرصه ســـازندگی شدند 
بخـــش  شـــرکت های  البتـــه 
کـــه بـــه دلیل  خصوصـــی نیـــز 
گذاشـــتن شرایط  پشت ســـر 
جنگی تا حدی ضعیف شده 
کنـــار شـــرکت های  بودنـــد در 

می کردنـــد   کار  دولتـــی 
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مهنــدس خوانســاری بــه عنوان نائــب رئیس 
کار  ســندیکا انتخــاب شــدم. مــا همچنــان به 
وزیــر  نخســت  چنــد  هــر  دادیــم  ادامــه  خــود 
دوران جنــگ یعنی آقای موســوی هم حاضر 
نشــد بــا مــا جلســه ای بگــذارد. البتــه موفــق 
شــدیم با معاون نخست وزیر دیداری داشته 
کــه  کردیــم  گالیــه  باشــیم و طــی ایــن جلســه 
بــرای خارجی هــا هــر امتیازی قائل می شــوند 
را  کار  ایــن  ایرانــی  شــرکت های  بــرای  ولــی 
که آوردند این  لی  که ایشان استدال نمی کنند 
کــه »مــا نمی خواهیــم در ایــران طاغوتی  بــود 
گــر پولــدار  و مســتکبر داشــته باشــیم و شــما ا
بهتــر  بنابرایــن  می شــوید.  مســتکبر  شــوید 
اســت شــما در همین حالــت بمانید و بیشــتر 
گــر خارجی ها در ایــران پولدار  جلــو نروید اما ا
و مســتکبر شــوند آنرا برای خودشــان از ایران 
ج می کننــد!« بــا این وجــود پیمانــکاران  خــار
آهــن  راه   1360 ســال  در  و  بازنماندنــد  کار  از 
بنــدر  کردنــد.  شــروع  را  بندرعبــاس  بافــق- 
شــهید رجایی هم در این سال ها شروع شد. 

عنــوان  بــه  عطاردیــان  مهنــدس  آقــای 
حرفــه  در  پیشکســوت  و  تجربــه  بــا  فــردی 
پیمانــکاری، تاثیر دوران ســازندگی، دوران 
اصالحات و دوران ریاست جمهوری آقای 
احمدی نــژاد را در صنعت احداث و فعالیت 

سندیکا چگونه می  بینید؟
کــه اقتصــاد  در دوران آقــای رفســنجانی بــود 
کــرد، ســازندگی نیز آغاز شــد. در  دولتی رشــد 
که به دلیل نیــاز به بکارگیری  ایــن دوران بود 
از  مانــده  جــا  بــه  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
عرصــه  وارد  دولتــی  شــرکت های  جنــگ، 

بخــش  شــرکت های  البتــه  شــدند  ســازندگی 
گذاشتن  که به دلیل پشــت ســر  خصوصی نیز 
شــرایط جنگــی تا حــدی ضعیف شــده بودند 

کار می کردند.  کنار شــرکت های دولتی  در 
کید روی راه اندازی  در برنامــه  اول توســعه، تا
ایــن  عمــل  در  امــا  بــود  خصوصــی  بخــش 
کارهــای بــزرگ بــه  گــذاری  اتفــاق نیفتــاد و وا
که  کلیــد خورد. رونــدی  شــرکت های دولتــی 
در ســال های بعد و برنامه های آتی توســعه و 
کرد. این شــرکت ها  ادامــه یافت و رشــد پیــدا 
کیفیــت نامناســبی انجــام می دادنــد  کار را بــا 
بــرای نمونــه در همــان راه آهــن بندرعباس- 

بافــق انجام یکی از قطعات بر عهده دولتی ها 
کار را  که  کار پایین بود  کیفیــت  که آنقدر  بــود 

گرفتند.  از آنها 
در دوران آقــای خاتمی فضا برای ســندیکاها 
مدنــی  نهادهــای  و  حرفــه ای  تشــکل های  و 
بهتــر شــد و مــن در ســال 1374 موفق شــدم 
کانون عالــی انجمن های صنفی  بنیانگــذاری 
کمک بعضی  کلید بزنم و با  کارفرمایی ایران را 
از مدیران انجمن های صنفی در سال 1378 
 بــه ثبــت برســانم. در ایــن دوران فضــا بــرای

کار پیمانــکاری هــم بهتر شــده بــود و رعایت   
فضــای  توســعه  بــه  جانبه گرایــی  ســه  اصــل 

کار انجامید.  کسب و 
آقــــــــــــــــای  جــــــــــــمهوری  ریاســت  دوران  در 
گران شــده بود ولی بودجه  احمدی نژاد نفت 
کرده بودنــد. به خصوص  عمرانــی را محــدود 
از ســال 1390 تــا 1392 محدودیت هــا بســیار 
که این روزها  زیــاد شــده بود. در واقع اوراقــی 
به پیمانکاران داده می شــود به دنبال بدهی 
ســازمان  دوران  آن  در  اســت.  روزهــا  همــان 
مدیریــت و برنامه ریــزی هم منحل شــده بود 
با این وجود ما با چنگ و دندان نهاد تعامل 

کردیم و نگذاشــتیم به هم بخورد.  را حفظ 

امیــد  و  تدبیــر  دولــت  حضــور  و  وجــود  آیــا 
گشــت  باز بــرای  عطفــی  نقطــه  می توانــد 
شــرکت های بخــش خصوصــی بــه جایــگاه 

واقعی خود باشد؟
اخیــر  ســال های  در  دولتــی  شــرکت های 
و  دوانده انــد  ریشــه  و  شــده اند  قدرتمنــد 
شــرکت های بخــش خصوصــی بــه دلیل تنگ 
کار تحلیل رفته اند. بازگرداندن  شدن فضای 
خــود  واقعــی  جایــگاه  بــه  خصوصــی  بخــش 
عــزم و اراده جــدی دولــت و توانمنــد شــدن 
شــرکت های خصوصــی را می طلبــد. در ایــن 
بــا  ایــن حرفــه  فعــاالن  عنــوان  بــه  مــا  مســیر 
آغــاز تــالش خــود در جهــت ایجــاد هلدینــگ 
ســرمایه گذاری، قدم های الزم را برداشــته ایم 
امــا اینکــه دولــت چقــدر در ایــن بــاره جــدی 
اســت و تــا چه حدی برای انجــام آن با موانع 
گذشــت  که  مختلــف روبرو اســت امری اســت 

زمان نشان خواهد داد. 

دولتـــی  شـــرکت های   
اخیـــر  ســـال های  در 
و  شـــده اند  قدرتمنـــد 
و  ریــــــــشه دوانـــــــده اند 
بخـــش  شــــــــــرکت های 
دلیـــل  بـــه  خصوصـــی 
فضـــای  شـــدن  تنـــگ 
رفته انـــد.  تحلیـــل  کار 
بخـــــــش  بازگردانـــدن 
خصوصـــی بـــه جایـــگاه 
واقعی خود عـــزم و اراده 
جدی دولـــت و توانمند 
شـــرکت های  شـــدن 
خصوصـــی را می طلبـــد

یکی از جلســات هیات مدیره در دهه 80
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و  نقــل  و  حمــل  بین المللــی  همایــش  اولیــن 
لجســتیک ایــران روزهای 14 و 15 آبــان در مرکز 
همایش هــای بین المللــی صــدا و ســیما برگــزار 
کاربردهــای  شــد. ایــن همایــش بــا محورهــای 
حمل و نقل و تجربیات لجستیکی، لجستیک 
تجاری و ترانزیت، لجستیک و صنایع مختلف، 
اقتصاد حمل و نقل و توانمندسازی لجستیک 
و حمــل و نقــل و با حضور وزیر راه و شهرســازی 
کارشناســان و صاحــب نظــران به  و شــماری از 
بررسی موضوعات مرتبط با لجستیک در ایران 

پرداخت. 
بــا  لجســتیک  همایــش  در  آخونــدی  عبــاس 
بیــان اینکــه هــر وقت راجــع به حمــل و نقل در 
ایــران صحبت می شــود، افــراد بالفاصله بحث 
موقعیت ژئوپلیتیکی و مزیت های نسبی ایران 
گر چــه ایــن مزایا  گفــت: ا کننــد،  را مطــرح مــی 
همچــون قرارگرفتــن ایــران در چهــارراه شــمال 
جنوب یا داشتن سواحل خلیج فارس و دریای 
خــزر یــا موقعیت هایــی همچــون نزدیکــی بــه 
دریای مدیترانه، کشورهای آسیای میانه، اروپا 
و دسترسی سریع به چین به عنوان مرکز اصلی 
تولیــد بــار دنیــا را در اختیار دارد امــا در صنعت 
مزیت هــای  ایجــاد  دنبــال  بایــد  ونقــل  حمــل 

رقابتی باشیم.
وی بــا بیان اینکه مزیت های نســبی از آنجایی 
گرایانــه و رقت آمیز  کــه خــدادادی هســتند اغوا
گفت: این مزیت ها سبب   به حســاب می آیند، 
کــه بتوانیــم  کنیــم  مــی شــوند از اینکــه تــالش 
موقعیــت خــود را در جهان بیابیم، بــاز بمانیم 
بنابرایــن بایــد بیــش از مزیت هــای نســبی بــه 
کنیم؛ در نتیجه همه  مزیت هــای رقابتی توجه 

کند. کله های ذهنی ما باید تغییر  شا
کنــار  در  داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
نقــل  و  حمــل  ســخت افزاری  زیرســاخت های 
ماننــد جــاده، ریــل یــا فــرودگاه بایــد بــه دنبال 
زیرســاخت های نرم افــزاری ایــن صنعت مانند 
کمیت قانون،  گیر، حا اصالح قوانین دست و پا
کارکــرد در ســطح  توانایــی  و داشــتن  آمــوزش 
که در حال حاضر این  کنیم  جهانی را نیز ایجاد 
مســائل در ایران همچنــان در مراحل ابتدایی 

قرار دارد.
وی با اشــاره به اهمیت حمایت از استارتاپ ها 
و تکنولــوژی نوین افــزود: معاونت حمل و نقل 
گذشته با  وزارت راه و شهرســازی در یک ســال 
همیــن هدف ایجاد شــده و مهمتریــن وظیفه 
بازنگــری در قوانیــن،  بــر  ایــن معاونــت تمرکــز 

بررســی فرآیندهــا و بازنگــری زنجیــره تامیــن و 
شناسایی حلقه های ضعیف آن است.

کــه در این  گفــت: نخســتین اقدامی  آخونــدی 
و  آی.تــی  بخــش  در  داده ایــم  انجــام  زمینــه 
فنــاوری اطالعــات اســت. به نظر مــن در روزگار 
کــه هوشــمند نباشــد  مــدرن، حمــل و نقلــی 
امــکان رقابــت نــدارد. ایــن موضــوع در همــه 
شــقوق حمــل و نقــل قابــل لحــاظ اســت. بــه 
همیــن دلیل میزان ســرمایه گذاری وزارت راه و 
شهرســازی در هوشمندسازی زیرساخت های 
حمل و نقل قابل توجه اســت به عنوان نمونه 
در ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
هــزار میلیارد تومان در بخش هوشمندســازی 
حمل و نقل سرمایه گذاری کرده ایم، همچنین 
بایــد تمام فرآیندهای بنــادر، راه آهن و صنعت 

هوانوردی ما هوشمند شود.
کیــد بــر اینکه در صنعــت حمل و نقل  وی بــا تا
بایــد در هــر لحظــه امــکان ردیابی بار یا مســافر 
کانتینر وجود داشــته باشــد، اظهار داشــت:  یا 
که امکان رقابت با  کنیم  هنــوز نمی توانیم ادعا 

بهترین های دنیا را داریم.
آخونــدی در بخش دیگری از اظهارات خود به 
موضوع دسترســی آزاد به اطالعات اشــاره و در 
بیــان اقدامــات وزارت راه و شهرســازی در ایــن 
کرد: در صنعت لجستیک جدید  زمینه تصریح 
کــه مختصات آن مبتنی بــر اطالعات لحظه ای 
اســت و این اطالعــات باید در اختیــار افراد قرار 
گیرد، اصل دسترسی آزاد به اطالعات مهمترین 
اقدام اســت. یک ماه و نیم قبل بخشــنامه ای 
کــردم و آنها را ملزم  بــه مدیران وزارتخانه صادر 
که  کردم  به ارائه اطالعات مورد نیاز شهروندان 
کــه اطالعــات محرمانه نباشــد باید  در صورتــی 
گیــرد. به عنــوان نمونه در  در اختیــار همــه قرار 
اســتارتاپ ها ماده اولیه صرفا اطالعات اســت و 

کار بر پایه اطالعات شکل می گیرد. کسب و 
و  راه  وزارت  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  آخونــدی 
کارهای نوپا  کســب و  شهرســازی از شکل گیری 
گفت: شــاید این حــرف من  حمایــت می کنــد، 
ســبب شــود برخی فعاالن حمل و نقل قدیمی 
کارهــای  کســب و  کــه مــن از  اســتقبال نکننــد 
گر می خواهیــم ترانزیت  کنم امــا ا نوپــا حمایــت 
کنــد، ایــن هــدف بســتگی بــه  کشــور رشــد  در 
اجــرای عملی اصل دسترســی آزاد به اطالعات 

و حمایت از فناوری های نوین دارد.
از  دیگــری  بخــش  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 

 مزیت های رقابتی در لجستیک 
حمل و نقل مغفول مانده است

 در همایش لجستیک مطرح شد
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را  مقیــاس«  »اقتصــاد  بحــث  خــود  ســخنان 
مطرح و اظهار داشــت: وقتی می خواهیم باری 
را از قــاره ای بــه قــاره دیگــر از داالن ایــران عبــور 
کــه بتوانند  دهیــم، نیــاز بــه بنگاه هایــی داریم 
ایــن  امــا  کننــد،  در مقیــاس جهانــی فعالیــت 
بنگاه ها نمی توانند دولتی باشــند و باید بخش 

کند. خصوصی چنین بنگاه هایی راه اندازی 
بــه صــورت دولتــی  اســت  افــزود: ممکــن  وی 
گزارشــاتی از ایجــاد زیرســاخت ها ارائه  مدیــران 
دهنــد اما نکته مهم خوانش فعاالن اقتصادی 
که تحت عنوان   از مجموعه این اقدامات است 
LPI )شــاخص حمل و نقل( شــناخته می شود 
و فعاالن اقتصادی این شــاخص را از مجموعه 
اقدامات زیرساختی و نرم افزاری بخش حمل و 

نقل ارائه می دهند.
کــرد: بــه همیــن منظــور در  آخونــدی تصریــح 
بخــش زنجیره تامیــن )لجســتیک( وزارت راه و 
شهرسازی با همکاری فعاالن اقتصادی تالش 
دارد مشــکالت آنهــا در ایــن زنجیــره را بررســی 
گــر شــاخص LPI را  کنــد. ا و تنگناهــا را برطــرف 
کالن مــا در  رشــد ندهیــم ســرمایه گذاری های 
زیرســاخت ها بــا بهــره وری پایین روبــرو خواهد 

بود.
وی با انتقاد از صدا و سیما در خصوص مطالبه 
گفــت: در  گونه هــای حمــل و نقل  تعییــن نــرخ 
حــال حاضر صدا و ســیما هنوز هــم اصلی ترین 
کــه  کــه تعقیــب می کنــد، ایــن اســت  بحثــی را 
فشــار  و  اســت  شــکل  چــه  بــه  قیمت گــذاری 
کاال و خدمات را  قیمت گــذاری دولتــی بــر روی 
دنبــال می کنــد امــا آیــا بــا فضــای قیمت گذاری 
ایــن  کــرد؟  ایجــاد  رقابــت  می تــوان  دولتــی 
کــه با آن دســت به  اصلی تریــن مشــکلی اســت 

گریبان هستیم.
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای پنجــم و ششــم 
ایــن  در  قیمت هــا  آزادســازی  افــزود:  توســعه 
برنامه هــا آمــده و وزارت راه و شهرســازی نیز در 
کار را انجام داده  دو بخــش ریلــی و هوایی ایــن 
اســت امــا هنوز ایــن موضوع مــورد اجماع ملی 
نیســت. مردم همواره از مقامات دولتی انتظار 
که با اصل خصوصی سازی  قیمت گذاری دارند 

مغایرت بنیادین دارد.
کیــد بر اینکه بخــش خصوصی نیز  وزیــر راه بــا تا
کند،  خود باید از دولت عدم مداخله را مطالبه 
گفت: نتیجه همین مداخله این است که ایران 
کشــور جهــان در زمینــه  بــه عنــوان ارزان تریــن 

که به عنوان  قیمت سوخت شــناخته می شود 
کرده  یــک مانع جدی در توســعه ترانزیت عمل 
اســت. وی مفهوم نظام سوبسیدی را دخالت 
که  گفــت: در بــازاری  دولــت در بــازار دانســت و 
کنــد امکان رقابت بخش  دولــت در آن دخالت 
کمتر در جلســات  خصوصــی وجــود نــدارد. مــا 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی می بینیم 
کــه این بخــش از دولتی ها چنیــن مطالبه ای را 

داشته باشد.
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه ورود اولیــن 
گنــدم هنــد بــه افغانســتان از طریــق  محمولــه 
گســترده ای  کــرد: امکان  بنــدر چابهــار تصریــح 
که  کرده ایم  در ســواحل مکران و چابهار ایجــاد 
امیدواریــم بــه زودی ایــن بنــدر فعال شــود اما 
بنــدر چابهار تنها یک دروازه اســت، آنچه مهم 
کــه در دنبالــه آن  اســت زنجیــره تامینــی اســت 
وجــود دارد. آخوندی همچنین از آماده شــدن 
11 هــزار هکتــار زمیــن در بندر امــام خمینی)ره( 
افــزود:  و  داد  خبــر  لجســتیکی  فعالیــت  بــرای 
در بنــدر شــهید رجایی نیــز 2 هــزار و 400 هکتار 
اراضــی اولیه پر شــده و 2 هــزار و 400 هکتار دوم 
گذاری اســت.وی با اشــاره به وجود  در حــال وا
کــه  14 هــزار هکتــار زمیــن در فــرودگاه امــام)ره( 
منطبــق  و  ســبز  کار  و  کســب  یــک  می توانــد 
کنــد،  بــر نرم افــزار را در نزدیکــی تهــران فراهــم 
کرد: وجود 1500 هکتار منطقه آزاد  خاطرنشان 
و 2 هــزار و 500 هکتار منطقه ویژه اقتصادی در 
شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( امکان فعالیت 
کرده اســت. همچنین  و ســرمایه گذاری را مهیا 
بــرای  خصوصــی  بخــش  آمادگــی  اعــالم  از 
ســرمایه گذاری در فــرودگاه امــام)ره( اســتقبال 
کــه در  کــرده و ترمینــال ایرانشــهر ایــن فــرودگاه 
حال حاضر در دست اجراست، آماده مشارکت 

بخش خصوصی است.
گفتنــی اســت عباس آخونــدی در حاشــیه این 
نشســت در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه 
کنــار ســرمایه گذاری  وزارت راه و شهرســازی در 
در زیرســاخت، دو تحــول در زمینــه آی.تــی و 
ایجــاد فضــای رقابتــی را نیــز در دســت اقــدام 
گفت: در نظر داریم با اســتفاده از فناوری  دارد، 
کلیــه دانش هــای مــورد نیــاز حمل  اطالعــات، 
و نقــل و اطالعــات لحظــه ای را بــه فعــاالن این 
کنیــم. وی ادامه داد: همچنین  بخش منتقل 
یکی دیگر از برنامه های ما ایجاد شــبکه فعاالن 
کــه الزمــه  حمــل و نقــل ایــران و جهــان اســت 

کشــور،  کار توســعه ترانزیــت و حمل و نقل  ایــن 
شــکل گیری چنین شــبکه ای در فضای رقابتی 
اینکــه  بیــان  بــا  راه و شهرســازی  وزیــر  اســت. 
کمتــر بایــد انتظــار دریافــت  بخــش خصوصــی 
گفت:  کمک های مادی از دولت داشته باشد، 
از طــرف دیگر نیــز دولت بایــد بخش خصوصی 
که دولت در  را آزاد بگــذارد. معتقــدم هر جایــی 
کند، شــاید به ظاهر ارزان  قیمت ها دســتکاری 
گــران بــوده اســت؛  تمــام شــود ولــی در واقــع، 
کاهش بهره وری منجر شــده و فعاالن  چون به 
اقتصادی ســود خــود را از مابه التفــاوت قیمت 
واقعی و قیمت سوبســیدی به دست می آورند 

نه از افزایش بهره وری.

بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری
 در بندر رجایی و فرودگاه امام است

مسعود خوانســاری نیز در همایش لجستیک با 
اشاره به مشــکالت و ضعف های ایران در بخش 
گفــت: امروزه همه ما شــاهدیم که  حمــل و نقل 
ترکیه به عنوان هاب هوایی منطقه تبدیل شده 
کشــورهای  و نــه تنهــا بســیاری از پایتخت هــای 
مختلف بلکه به دیگر شهرهای آن نیز پرواز دارد. 
دبــی و قطر نیــز در حال تبدیل شــدن به چنین 
جایگاهی هستند. این در حالی است که فرودگاه 
امــام خمینی)ره( از نظر ارتفاع نســبت به ســطح 
دریا بهترین جایگاه را برای تبدیل شدن به هاب 

هوایی منطقه را دارد.
خوانساری افزود: ایران از لحاظ موقعیت بنادر 
نیز می تواند به عنوان هاب دریایی تبدیل شود 
کشــور محصــور در خشــکی با  کــه بــا هفت  چــرا 
جمعیتــی بالــغ بــر 400 میلیــون نفر همســایگی 
کاالهــا بــه بنــادر جنوبــی  دارد امــا بســیاری از 
خلیــج فــارس رفتــه و ســپس از آنجا به ایــران و 

دیگر کشورهای منطقه منتقل می شود.
و  معــادن  و  صنایــع  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشاورزی تهران با اشاره به نقش موثر تحریم ها 
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کشــور ادامه  در وارد آمــدن فشــار اقتصــادی به 
داد: در حــال حاضــر در بنــادر جنوبــی خلیــج 
فــارس بیــش از 50 تا 60 میلیارد دالر در دســت 
توســعه بنادر، ســرمایه گذاری شــده اســت. اما 
یــک  از  کمتــر  ایــران  بنــادر  در  ســرمایه گذاری 
میلیارد دالر است که نشان می دهد باید تالش 
کنیــم ســرمایه های خارجــی را هــم در بخــش 
کشتیرانی جذب  ســاخت بنادر و هم در بخش 
کنیم تا در یک دوره درازمدت سهم بیشتری از 

کاال در بنادر داشته باشیم. جابجایی 
کــه در  وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری خوبــی 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران شده 
کرد: این شــرکت بخش زیــادی از  کیــد  اســت تأ
کشــور را انجــام می دهد  حمــل و نقــل دریایــی 
گر در بنادر بتوانیم سرمایه گذاری بیشتری  اما ا
داشــته باشــیم می توانیــم الینرهــای بزرگتــری 
را بــه ایــران بیاوریم.نائــب رئیس اتــاق ایران با 
بیــان اینکــه در حوزه هوایی بیشــترین ضربه را 
کــرد: امیداریم با  از تحریم هــا خوردیــم تصریــح 
کمبودهای  اقدامات 2 ســال اخیــر، بخشــی از 
نظــر  از  امــا  کنیــم  جبــران  را  هوایــی  نــاوگان 
فرودگاه ها نیازمند توسعه هستیم به خصوص 
اهمیــت  از  امــام  فــرودگاه  در  ســرمایه گذاری 
ویژه ای برخوردار است.وی در خصوص حمل 
و نقــل جــاده ای اظهــار داشــت: بخــش جــاده 
کشــور را برعهــده دارد و 90  عمــده حمل و نقل 
درصد آن در دســت بخش خصوصی اســت اما 
کمبود  مهمتریــن مشــکل این بخش موضــوع 
پیمایش بار جاده ای است.خوانســاری افزود: 
کامیــون در  در حــال حاضــر متوســط پیمایش 
که یک  کیلومتر در ســال اســت  جــاده 70 هــزار 
ســوم پیمایــش عمومــی دنیا اســت. به همین 
دلیــل قیمــت تن-کیلومتــر در ایران باالســت و 
بــر روی همه بخش های اقتصادی، خدماتی و 

صنعتی تأثیر منفی دارد.
گفته رئیس اتاق تهران علیرغم اینکه حمل  به 
و نقــل جــاده ای در دســت بخــش خصوصــی 
اســت امــا در ایــن بخش رقابــت وجود نــدارد و 
کاال به دنبال خرید و  شــرکت های حمل و نقل 

توسعه ناوگان جاده ای نیستند.
وی بــا انتقاد از ثابت ماندن رشــد حمل و نقل 
کشــور در رقــم 7 درصــد در طول ســال های  در 
گذشته گفت: یکی دیگر از مشکالت این بخش 
ج شــدن  کم بودن درصد رشــد آن خار عالوه بر 
ســود حاصــل از ایــن بخــش و ورود آن به دیگر 

کــه از  بخش هاســت. در حــال حاضــر ســودی 
حمــل و نقــل بــه دســت می آیــد در خــود ایــن 
صنعــت ســرمایه گذاری نمی شــود و بــه ســایر 

بخش های اقتصادی منتقل می شود.
نائــب رئیس اتاق ایــران با بیــان اینکه حمل و 
نقــل موتــور محرکــه اقتصــاد اســت ادامــه داد: 
که دولــت دارد، بودجه  بــا توجه به مشــکالتی 
دولتی نمی تواند برای توســعه زیرساخت های 
حمل و نقل اســتفاده شــود و در این خصوص 
بخــش  و  خارجــی  ســرمایه گذاری  از  بایــد 

کنیم. خصوصی استفاده 
کرد: بخش خصوصــی آمادگی دارد  کیــد  وی تأ
کشــورهای خارجی در  کنسرســیوم با  بــا ایجاد 
حــوزه حمــل و نقــل دریایی در دو بندر شــهید 
رجایی و امام خمینی)ره( و همچنین در حوزه 
حمــل و نقــل هوایــی در بخــش فــرودگاه امــام 
کند. حتی در این دوره  خمینی سرمایه گذاری 
که خارجی ها  که فشارهای خارجی وجود دارد 
بــه ایــران نیاینــد بخــش خصوصــی می توانــد 

کند. سرمایه های خارجی را جذب 
خوانســاری در بخش دیگــری از اظهارات خود 
در خصــوص مشــکالت حمــل و نقــل جاده ای 
گر بتوانیــم در بخش جاده،  کرد: ا خاطرنشــان 
کاال  راننده هــا را بــه شــرکت های حمــل و نقــل 
کنیم، تا میــزان پیمایش آنهــا افزایش  متصــل 
کاهــش خواهد  کاال  یابــد، قیمــت تمــام شــده 
یافــت. در حــال حاضــر قیمــت یــک دســتگاه 
کامیــون نــو تقریبــا برابــر اســت امــا  اتوبــوس بــا 
کیلومتــر پیمایــش  اتوبــوس ســاالنه 220 هــزار 
کامیون در ســال به طور  دارد اما یک دســتگاه 
کــه  کیلومتــر پیمایــش دارد  متوســط 70 هــزار 
ســبب شــده قیمــت تمــام شــده حمــل و نقل 

کشورهای  کامیون های  باالتر رفته و نتوانیم با 
همســایه از جملــه ترکیــه و حتــی افغانســتان 

رقابت کنیم.

گام وزارت راه برای بهبود وضعیت لجستیک  5
معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و شهرســازی در 
اولین همایش بین المللی لجستیک به تشریح 
راســتای  راه و شهرســازی در  اقدامــات وزارت 
گام پرداخت و  بهبود وضعیت لجســتیک در 5 
کز  گفت: در حال حاضر آیین نامه مربوط به مرا
لجســتیک در حال بازنگری اســت و امیدواریم 

به تصویب برسد.
مهــرداد تقــی زاده معــاون حمل و نقــل وزیر راه 
بین المللــی  همایــش  اولیــن  در  شهرســازی  و 
که در مرکز همایش های بین المللی  لجستیک 
صــدا و ســیما برگزار شــد، با اشــاره بــه اقدامات 
وضعیــت  بهبــود  راســتای  در  شــده  انجــام 
تشــکیل  از  پــس  داشــت:  اظهــار  لجســتیک 
معاونت حمل ونقل در وزارت راه و شهرســازی 
کارگــروه لجســتیک با حضــور بخش  بالفاصلــه 
دولتی و خصوصی و انجمن لجستیک تشکیل 

و جلسات آن هر دو ماه یکبار برگزار شد.
کلــی از ترانزیت  گام دوم ِشــمای  وی افــزود: در 
کشــور و منطقــه ترســیم و ابهامــات شناســایی 
شــد و طــرح تهیــه شــده در حضــور وزیــر راه و 
عمــران  کمیســیون  و  معاونــان  و  شهرســازی 
مجلــس شــورای اســالمی ارائــه شــد تــا همــه 
دســت اندرکاران متوجه شوند باید برای بهبود 

شرایط دست به دست هم دهند.
بــه  اشــاره  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
اقدامات بعدی بیان داشت: پس از ارائه طرح 
که امروز  کز لجســتیکی آغاز شــد  مکان یابــی مرا

شاهد پیشرفت هایی در این زمینه هستیم.
آخــر  گام  در  کــرد:  خاطرنشــان  تقــی زاده 
که پس از  مشــوق های سرمایه گذاری تهیه شد 

تایید وزیر راه و شهرسازی اعالم می شود.
معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و شهرســازی بــا 
کاال  بیــان اینکــه 66 مشــکل در حــوزه ترانزیت 
فهرست شد گفت: مشکالت مربوط به دولت و 
بخش خصوصی و قوانین و مقررات شناســایی 

گردید. شد و سپس به رفع آنها اقدام 
وی یــادآور شــد: خوشــبختانه بخشــی از ایــن 
می توانیــم  و  اســت  شــده  برطــرف  مشــکالت 
مسیر را ادامه دهیم و در حال حاضر آیین نامه 
کــز لجســتیک در حــال بازنگری  مربــوط بــه مرا

بایـــد  کمتـــر  خصوصـــی  بخـــش   
کمک هـــای  دریافـــت  انتظـــار 
مـــادی از دولت داشـــته باشـــد  از 
طـــرف دیگر نیز دولـــت باید بخش 
خصوصـــی را آزاد بگذارد. معتقدم 
هـــر جایی که دولـــت در قیمت ها 
کند، شـــاید بـــه ظاهر  دســـتکاری 
ارزان تمـــام شـــود ولـــی در واقـــع، 

گـــران بوده اســـت
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است و امیدواریم به تصویب برسد.
گفــت:  معــاون وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه 
کــز لجســتیکی از طریــق مــدل  مکان یابــی مرا

ریاضی در حال بررسی است.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه انتخــاب مدیــر بــرای هر 
ایــران تصریــح  از  کریدورهــای عبــوری  از  یــک 
کریدورها بایــد یک مدیر  کــرد: بــرای هــر یــک از 
کــه اولین مدیــرکل برای  کریــدور انتخاب شــود 
کریدور شــمال-جنوب انتخاب شد و به زودی 
کریدورهــای ترکیه-ایران-قطر و  مدیرکل های 

جاده ابریشم نیز انتخاب خواهند شد.
رئیــس شــورای سیاســت گذاری ایــن همایــش 
در پایــان بــه پتانســیل های موجود در شــورای 
گفــت:  کــرد و  عالــی هماهنگــی ترابــری اشــاره 
دست اندرکاران حوزه حمل و نقل و لجستیک 
کــه ظرفیت مطرح  باید در نظر داشــته باشــند 

شــدن مشــکالت در شــورای عالــی هماهنگــی 
ترابری وجود دارد.

ارتقاء 16 پله ای ایران در رتبه بندی لجستیک
مســعود پل مه در همایــش بین المللی حمل و 
نقل و لجستیک ایران که  در مرکز همایش های 
بین المللــی صــدا و ســیما در تهــران برگزار شــد 
اظهــار داشــت: موقعیــت سوق الجیشــی ایران 
در منطقــه خاورمیانه به لحاظ قابلیت تبدیل 
به هاب لجســتیکی به منظــور برقــراری ارتباط 
تجــاری بیــن آســیا- بخشــی از افریقــا بــا اروپا- 
کشــور و الــزام  ارتبــاط زمینــی و دریایــی بــا 15 
کشــور محصور در خشــکی متکی  مواصالتی 12 
بــه دسترســی ســرزمینی از ایــران- وابســتگی 
کشــورهای CIS و حــوزه قفقــاز بــه  اقتصــادی 
ک ایــران- توجــه به  آب هــای آزاد از طریــق خــا
نقش سیاســی و اقتصادی روسیه در معادالت 

بــودن  اســتراتژیک  و  بین المللــی  موازنــات  و 
کشــور از طریــق ایــران- وجــود  دسترســی ایــن 
زیرســاخت های پایه ای لجســتیکی اعم از ریل 
ویژگی هــای  عوامــل  ســایر  و  بنــادر  و  جــاده  و 
جمهوری اســالمی ایــران در عرصه لجســتیک 
محســوب می شــود. رئیــس فدراســیون حمل 
اهمیــت  افــزود:  ایــران  لجســتیک  و  نقــل  و 
که عالوه بر  لجســتیک از جایی نشات می گیرد 
کشــور نقش مهمی در برقراری  تامین نیازهای 
کشــورها ایفــا می کند. به  تجــارت جهانی بیــن 
گفتــه وی طبــق برآوردهــای مســتند 90 درصد 
کاال در فرایندهــای لجســتیکی  گــردش  زمــان 
انجام می شود. این چرخه نشانگر نقش بسیار 
مهــم لجســتیک و بــه خصــوص رقابت پذیری 

خدمات لجستیکی است.
تنهــا  واقــع  ترانزیــت در  بیــان داشــت:  پل مــه 

یکی از مهمترین مصادیق وابســته به مســائل 
که جایگاه  گفته پیداست  گفته است و نا پیش 
جغرافیــای سیاســی ایــران در تحقــق و تــداوم 
کشــورهای هم جوار  کاالهای مورد نیاز  ترانزیت 
کارآمد از  چگونــه خواهد بود و چه منافع پویا و 
لحاظ درآمدزایی، اشتغال زایی و از لحاظ عدم 

وابستگی به دنبال خواهد داشت.
لجســتیک  نقــل  و  حمــل  همایــش  دبیــر 
کرد: لجستیک می تواند به عنوان  خاطرنشان 
یک صنعت مستقل اشتغال زا و درآمدزا مطرح 
که عالوه بر تامین نیاز بنگاه های داخلی  باشد 
قــادر بــه ارائــه خدمــات زنجیره ای بــرای طیف 

گسترده ای در منطقه و جهان خواهد بود.
معــدود  جــزو  ایــران  اینکــه  بیــان  بــا  مــه  پــل 
کشور تجاری  که بالقوه یک  کشــورهایی اســت 
کرد:  -لجســتیکی محســوب می شــود تصریــح 
ایران در زمینه لجستیک با 16 پله ارتقا به رتبه 

96 دســت یافتــه اســت امــا بــه لحــاظ عملکرد 
لجستیکی فاصله بســیاری با چشم انداز ایران 
کشــورها را از نظر شــاخص  دارد. بانــک جهانی 
شــرح  بــه  گروه هایــی  بــه  ترانزیتــی  عملکــرد 
کشــورهای دارای  کشــورهای برتر لجســتیکی و 
لجستیک منسجم و کشورهای دارای عملکرد 
طبقه بنــدی  ضعیــف  کشــورهای  و  نســبی 
گزارش  می کنــد. وی افــزود: بــر اســاس آخریــن 
کشــورهایی با عملکرد  بانک جهانی ایران جزو 
گــروه  ایــن  کــه  می شــود  دســته بندی  نســبی 
کشــورهایی بــا درآمد متوســط و پایین  شــامل 
که محدودیت های لجستیکی در بعد  هستند 
که  قوانین مواجه هســتند. این در حالی است 
کشــور  کشــورهای رقیب ایــران در منطقه نظیر 
گــروه  امــارات در رتبــه 13 و قطــر در رتبــه 30 در 
کشورهای قوی قرار دارند و ترکیه با رتبه 34 در 

کشورهای لجستیک منسجم قرار دارد. گروه 
رئیــس فدراســیون حمــل و نقــل و لجســتیک 
نتایــج  اســاس  بــر  کــرد:  خاطرنشــان  ایــران 
علی رغــم  عملکــرد  شــاخص  زیرشــاخص های 
وجــود پتانســیل ها بهترین رتبه لجســتیکی در 
این زیرشــاخص ها رتبه 72 در زیرساخت های 
بــه  مربــوط  پایین تریــن  و  اســت  لجســتیکی 
کاال رتبــه 116 – توانایــی در  تحویــل بــه موقــع 
کارایی در فرایندهای  کاال در رتبه 111 و  تعقیب 

ترخیص رتبه 110 است.
و  مســتند  برآوردهــای  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
میدانــی ســهم حمــل و نقــل در قیمــت تمــام 
که  کاال در ایران 12 درصد است در حالی  شده 
میانگین جهانی 6 درصد است. شاخص های 
بخش لجســتیکی مدرن شــامل زیرســاخت ها 
فقط نیســت بلکه مهم چگونگــی مهم نبودن 
این زیرســاخت ها و شرایط ایجاد ارزش افزوده 

برای مشتریان است.
پل مــه بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده از 
کــرد: ایجــاد  ســوی رقبــای ایــران خاطرنشــان 
انواع هاب های لجســتیکی مانند بنادر خشک 
کــز لجســتیک با هــدف ایجــاد یکپارچگی  و مرا
در زیرســاخت های حمل و نقــل و بهره گیری از 
اقتصاد مقیاس در شیوه های کم هزینه تر مانند 
حمــل و نقــل ریلی، ارائــه انواع خدمــات ارزش 
افــزوده در زمینــه مونتاژ ســبک، ارائه خدمات 
شــرکت های  ایجــاد  تخصصــی،  لجســتیکی 
لجســتیکی در قالب طرف های سوم و چهارم، 
کانتینــری و حمل  توجــه ویژه بــه حمل و نقل 
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کارگیری سیســتم های  و نقــل چنــد وجهی، به 
کاال جزو این اقدامات است. ردیابی و رهگیری 
کرد: در صورت غفلت  دبیر این همایش تصریح 
که از ســوی ما  کشــورهایی  که  دیــری نمی پاید 
گرفتــه نمی شــوند از ما پیشــی خواهند  جــدی 

گرفت.

نقش شهر فرودگاهی توسعه لجستیك حمل ونقل
فتاحی سرپرســت شــرکت شــهر فرودگاهی امام 
کره با مشــاوران خارجی در  خمینــی)ره( نیز مذا
حوزه حمل ونقــل هوایی را یکی از رویکردهای 
اصلــی ایــن شــهر فرودگاهــی در مســیر جهانــی 
شــدن و رســیدن بــه اهــداف بین المللــی اعالم 
کنون  گفت: ما از این طریق توانســتیم تا کــرد و 
بخــش زیــادی از عملیــات اجرایــی ایــن شــهر 
فرودگاهــی را انجــام داده و تــا چنــد مــاه آینــده 

شاهد بهره برداری از آنها باشیم.
شــهر  شــرکت  سرپرســت  فتاحــی  کــوروش 
در  ســخنرانی  طــی  خمینــی  امــام  فرودگاهــی 
همایــش بین المللــی حمــل ونقل و لجســتیك 
کیــد بــر اهمیــت و نقــش چشــمگیر  ایــران بــا تا
شــرکت شــهر فرودگاهــی در حــوزه لجســتیك و 
کــرد: بدون شــك این شــهر  حمــل و نقــل بیان 
در  موجــود  منطق هــای  براســاس  فرودگاهــی 
بخش رشد اقتصادی و حمل ونقل و لجستیك 
کشــور تشــکیل شــد. فــرودگاه امــام خمینی  در 
کالنشــهر تهــران ســاخته و با  کیلومتــری  در 35 
کشــور  هــدف رونــق و فعالیت هــای هوانــوردی 
که محور تفکر  کرد، امــا از آنجایی  کار  شــروع بــه 
وزارت راه وشهرســازی در دولــت یازدهم فراتر از 
فعالیت هــای هوانوردی بود بــه حوزه عملیاتی 
جدیدتــری در صنعت حمل ونقل هوایی ورود 

کردیم. پیدا 
گســترده  فتاحــی با بیان اینکه ایجاد ارتباطات 
بخــش  عملیاتــی  هزینه هــای  کاهــش  جهــت 
حمــل ونقــل هوایــی هــدف اصلــی مــا از ایجاد 
گفت: در این  شــهر فرودگاهی امام خمینی بود 
گونــی را برای  گونا کردیــم تــا امکانات  راه تــالش 
کنیــم. در حقیقت  مشــتریان این حــوزه فراهم 
وجود تحریم های علیه ایران باعث شد تا عالوه 
بر ما سایر شرکت های خارجی نیز از فرصت های 
مطلــوب موجــود در این شــهر فرودگاهی غافل 
که شــرایطی در ایــن منطقه فراهم  بمانند، چرا
که بدون شك شرکت های خارجی در عدم  بود 

استفاده از آن بیشتر از ما متضرر شدند.

و  راه  وزیــر  معــاون  ایــزدی  ســعید  محمــد 
کید بر این مطلب که مهندسان  شهرسازی با تا
کشور  مشاور شهرســاز، سرمایه های شهرسازی 
پتانســیل های  از  بایــد  و  می شــوند  محســوب 
گــروه در جهــت بهبــود وضعیــت  فــراوان ایــن 
گفت: بــا موافقــت وزیر  گرفــت،  کمــک  موجــود 
راه و شهرسازی، به زودی مطالبات مهندسان 

مشاور شهرساز پرداخت می شود. 
گردهمایی  محمدســعید ایــزدی در نخســتین 
بــا اعضای شهرســازی شــورای  مرکزی ســازمان 
گفت: متاسفانه به  نظام  مهندسی  ساختمان، 
که رشــته شهرسازی و شهرسازان  رغم اهمیتی 

کشــور دارنــد این مهم در ســال های اخیر  برای 
کــه آنقــدر  مغفــول مانــده اســت. بدیــن  معنــا 
که  کرده اســت  ســطح و نقش شهرســازی تنزل 
کلیدی شاهد عدم  حضور نیروهای  در مباحث 
اقدامــات  از  بســیاری  در  شهرســاز  متخصــص 
کید  هســتیم. معــاون وزیر راه و شهرســازی با تا
کــه بایــد جایــگاه شهرســازی  بــر ایــن مطلــب 
بــه جایــگاه اصلــی خــود برگردانــده شــود، بــه 
 70 و   60 دهه هــای  در  رشــته  ایــن  اهمیــت 
کرد و افــزود: در دوره وزارت ســراج الدین  اشــاره 
کازرونــی شــاهد نقــش قابــل  تامــل شهرســازان 
نظــارت  و  اجــرا  در تصمیم گیری هــا، طراحــی، 
که برای  که نشــان دهنده اهمیتی بــود  بودیــم 
شهرســازی در آن زمــان قائــل بودنــد. ایــزدی 
که  کالنی اســت  ادامــه داد: شهرســازی مفهوم 
اهمیــت بــه آن می توانــد بــه بهبــود وضعیــت 
کــه در حال حاضر مــورد انتقاد  موجود شــهرها 

بسیاری از صاحب نظران است، بینجامد.

که  ایــن مقام مســئول بــا اشــاره به ایــن مطلب 
سیاســت های  تدویــن  نیازمنــد  کنــون  هم ا
گفــت:  هســتیم،  شهرســازی  حــوزه  در  نویــن 
کــه از توســعه پایــدار و بازآفرینــی  سال هاســت 
صحبت می کنیم ولی در عمل نقشه راهی برای 
کالن تدوین نکرده ایم.  تحقق ایــن دو موضوع 
وی ضمــن اظهــار خرســندی از تشــکیل اتــاق 
فکــر رشــته شهرســازی بــه منظــور رفــع موانع و 
گفت: انتظار دارم  چالش های این رشته مهم، 
که از این جلسه سه فعالیت کلیدی را که شامل 
تشکیل نهادها و تشکل های صنفی و تشکل ها 
و نهادهای ناظر، آموزش، اطالع رسانی و ترویج 

دانــش شهرســازی و در نهایــت تهیــه ابزارهای 
گفتمــان واحــد اســت دنبــال  الزم بــرای ایجــاد 
چنــدی  شــد:  یــادآور  همچنیــن  کنیم.ایــزدی 
کردند  پیش، وزیر محترم راه و شهرسازی اعالم 
کــه مطالبــات مهندســان مشــاور شهرســاز بــه 
که ایــن خبر می تواند  زودی پرداخت می شــود 
نویــد خوبی برای این قشــر باشــد. معــاون وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در این دوره از 
دولت، وزارت راه و شهرســازی با شهرداری ها و 
از جمله شهرداری پایتخت به گفتمان واحدی 
که می تواند برای رفع برخی  دســت یافته است 
کشــور  شــهرهای  در  شهرســازی  چالش هــای 
گفت: امیدوارم با اعتمادی  مفیدفایده باشــد، 
کــه در حال حاضر بین مســئوالن و شهرســازی 
کارآمدی را  ایجاد شده اســت بتوانیم اقدامات 
به ســرانجام برسانیم./ پایگاه خبری وزارت راه 

و شهرسازی - 9 آبان

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مطالبات مهندسان مشاور شهرساز  پرداخت می شود

           اخبار صنعت ساختمان



 پیام آبادگران                                  
آبان ماه  1396
شماره 360

38

سوســن یحیی پــور: الیحــه بودجــه ســال 97 
یک روز زودتر، یعنی 14 آذر، به مجلس ارسال 
و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  به گفتــه  می شــود. 
بودجــه شــیوه بودجه ریــزی بــرای ســال آتــی 
کرده و تمرکز زدایی بودجه دســتگاه ها و  تغییر 
گی های بودجه  عملیاتی شدن آن از جمله ویژ
جامســاز،  محمــود  اســت.  شــده  بیــان   97
مالــی  انتظــام  اقتصــاددان، می گویــد: »عــدم 
بودجه خود یکــی از دالیل عدم اجرای بهینه 

بودجه های ساالنه بوده و هست.«

چــرا بودجه هــای ســاالنه هیــچ گاه در مرحله اجرا 
به اهداف پیش بینی شده خود دست نیافتند؟ 

کشــور  ج یک ســاله  بودجــه ســند دخــل و خــر
طــی  کــه  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  اســت. 
ســال ها بــه امر تدویــن بودجــه می پرداخت و 
کارشناســان و متخصصــان بودجه  طــی زمان 
کار مشــغول بودند،  و برنامه نویســی در آن بــه 

در زمــان آقای احمدی نــژاد  تغییر ماهیت داد 
و بــه معاونــت برنامه ریزی و نظــارت راهبردی 
ریاســت جمهوری تبدیــل شــد تــا در راســتای 
تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
دولــت آقــای احمدی نــژاد، بودجــه را تدویــن 
کند. قاعدتا بودجه های ســاالنه باید نمایانگر 
پنج ســاله  برنامه هــای  از  یک ســاله  مقطــع 
که قرار اســت  کشــور باشــد  توســعه اقتصــادی 
در نهایــت اهداف ســند چشــم انداز را تا ســال 
کــه تحقــق رشــد اقتصــادی  1400 خورشــیدی 
و  رفــاه  و  زندگــی  افزایــش ســطح  و  رقمــی  دو 
عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی و بهبــود همه 
کالن اقتصــادی و احــراز جایــگاه  متغیر هــای 
نخست را در سطح منطقه در همه حوزه های 
اجتماعــی، اقتصــادی، آموزشــی و بهداشــتی 
در هــدف دارد، بــر آورده ســازد، اما متاســفانه 
کــه  کمیــت اقتصــاد دولتــی نفتــی  به علــت حا
را در درون خــود می پرورانــد،  رانــت  همــواره 

این بودجه ها هیچ گاه قادر نشــدند در مرحله 
کیفــی خود را  کمــی و  اجــرا به درســتی اهداف 
کسر بودجه های  به نتیجه مطلوب برســانند. 
ســاالنه دلیل این امر است. عدم انتظام مالی 
بودجه خود یکــی از دالیل عدم اجرای بهینه 

بودجه های ساالنه بوده و هست.

چــرا نحــوه تدویــن بودجه هــای ســاالنه همــواره 
کارشناســان اقتصــادی و مالی بوده  مــورد انتقــاد 

است؟ 
و  فربه تــر  روز  هــر  کــه  زیــرا هزینه هــای دولــت 
بزرگ تــر می شــد، طی ســال ها از افزایش حجم 
درآمدهــای  و  بــوده  برخــوردار  چشــمگیری 
از  حاصــل  درآمــد  محــل  از  کــه  نیــز  بودجــه 
گاز و  فــروش ثروت هــای ملــی از جمله نفــت و 
همچنیــن مالیــات تامین می شــده، به صورت 
غیرواقعی لحاظ می شــده تــا بودجه به صورت 
همــواره  امــا  شــود،  مجلــس  تقدیــم  متــوازن 

 محمودجامساز  اقتصاددان در گفت و گو با آرمان

دود کسری پنهان بودجه 
ود  به چشم عمران کشور می ر
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کســری بودجه هــای پنهــان از چشــم تیزبیــن 
و  نمانــده  مخفــی  کارشناســان  کارشناســی  و 
کســری بودجه های ســاالنه را پیش بینی  آنهــا 
می کردند. متاسفانه ابزار های نظارتی مجلس 
از جملــه دیوان محاســبات عمومی به ویژه در 
کــرده  کوتاهــی  مــورد بررســی عملکــرد بودجــه 
گــزارش واقعــی عملکــرد بودجه های ســاالنه  و 
 55 اصــل  در  اســت.  گرفتــه  قــرار  محــاق  در 
که  قانون اساســی به صراحت ذکر شــده اســت 
کلیه حســاب های  دیوان محاســبات بایــد به 
وزارتخانه هــا، موسســات، شــرکت های دولتی 
کــه به نحــوی از انحــا از  و ســایر دســتگاه هایی 
کشور استفاده می کنند، به ترتیبی  کل  بودجه 
که قانون مقرر می دارد،  رســیدگی و حسابرسی 
اعتبــارات مصــوب  از  کــه هیچ هزینــه ای  کنــد 
تجــاوز نکــرده و هــر وجهــی در محــل خــود بــه 
مصرف برسد. همچنین تصریح شده است که 
گزارش تفریــغ بودجه را هر  دیــوان محاســبات 
سال به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم 
گزارش باید در دســترس عموم قرار  کنــد و ایــن 
گیــرد، امــا ما هیــچ گاه شــاهد چنیــن فرایندی 
نبودیــم. شــفافیت بودجه یکــی از اصول مهم 
که  حکومتــداری اســت، زیــرا منابــع درآمــدی 
منابــع ملــی هســتند، بایــد در راســتای حفــظ 
صــالح و منافــع عامه مــردم از طریق دســتگاه 

دیوانساالری دولت به مصرف برسد.

تخصیص بودجه در سال آینده بر اساس عملکرد 
می شــود.  گرفتــه  نظــر  در  کــه  اســت  اهدافــی  و 

گی های بودجه عملیاتی چیست؟  ویژ
کارشناســان همــواره به  که  بودجــه عملیاتــی 
را خواســتار  آن  تدویــن  و  کرده انــد  توجــه  آن 
کوچک تریــن  کــه  بوده انــد، به صورتــی اســت 
واحد هر وزارتخانه یا هر نهاد دولت از بخش ها 
کلیــه هزینه هــای  و شــهرها تــا اســتان ها بایــد 
ســاالنه خــود را بــر مبنــای قیمــت تمام شــده 
بــه درســتی و بــا واقع بینــی بــرآورد و در ادارات 
کنند.  کل بودجــه و برنامــه اســتان ها تجمیــع 
به طور مثــال وزارت آموزش و پرورش، بودجه 
تمــام  تجمیــع  از  را  خــود  درخواســت  مــورد 
هزینه های تمام شده واحد های آموزشی از هر 
کل در استان ها  کالس درس تا ادارات، ادارات 
و در نهایــت وزارت آمــوزش و پــرورش تجمیــع 
بــه همیــن صــورت الزم  وزارتخانــه  هــر  کنــد. 
کلیه هزینه هــای تمام شــده خدماتی و  اســت 

تولیدی خود را براســاس موازین حســابداری 
و قانونــی بــرآورد و به ســازمان برنامه و بودجه 
کارشناســان خبره و  کند تا مورد بررســی  ارائــه 
گیــرد و بــر همیــن روال درآمد  متخصــص قــرار 
واقعــی ســازمان ها و وزارتخانه هــا و واحدهای 
گزارش هــا در  تابعــه بــرآورد شــود و آنــگاه ایــن 
ســازمان برنامــه و بودجــه مــورد بررســی های 
گرفته و امــر تخصیص منابع  کارشناســانه قــرار 
بــا توجــه بــه نیــاز اســتان ها صــورت می گیــرد 
و  بررســی  بــرای  دولــت  هیــات  بــه  ســپس  و 
درآمدهــا  چنان کــه  می شــود.  ارائــه  تصویــب 
کفــاف هزینه های بودجه را ندهد، الزم اســت 
واحدهــای  و  وزارتخانه هــا  طریــق  از  دولــت 
کاهــش هزینه ها  زیرمجموعه خود نســبت به 
که موجب توقــف برخی از امور مهم  به نحــوی 
کسری بودجه را در همان  نشــود، اقدام  کند و 
ابتــدای تدویــن بودجه آشــکار  ســازد، نه آنکه 
درآمدهــای واهــی در بودجــه تقویــم شــود تــا 
هزینه هــا را پوشــش دهــد و بودجــه را به ظاهر 
کنون  گرداند. شــیوه بودجه نویســی تا متوازن 

بــه شــیوه عملیاتــی نبوده اســت، ضمــن آنکه 
آنچــه به عنــوان درآمد به ردیف هــای مختلف 
هزینه ای اختصاص داده شده، به کرات دیده 
که در محل خود هزینه نشده و در  شده است 
کســری خــود را از بانــک مرکزی  نتیجــه دولت 
کاهش  که اســباب افزایش تورم و  کرده  تامین 
قدرت خرید جامعه را فراهم ساخته است. در 
که متاســفانه وضعیت اقتصادی  حــال حاضر 
کشــور با توجه به سوء مدیریت های پیوسته و 
اقتصادی و مالی بین المللی مســاعد نیســت، 
دولــت وظیفــه بســیار ســنگینی در تنظیمات 
کشــور برعهــده دارد  ج یک ســاله  دخــل و خــر
و نظارت هــای شــدیدی هم از طــرف دولت و 
هــم از طریــق مجلس الزم اســت تــا بتوانیم از 
کــرده و منابع محدود  اتالف منابــع جلوگیری 
را به طــور بهینــه بیــن نیاز های واقعــی اقتصاد 

تخصیص دهیم.

تــا اول آبــان بالــغ بــر 30 هزار میلیارد تومــان برای 
صــورت  بودجــه  تخصیــص  عمرانــی  طرح هــای 
گرفتــه اســت. به نظر شــما این رقــم قابل مالحظه 

است؟ 
همــواره بودجه هــای مصرفــی دولــت بخــش 
بلعیــده  را  عمرانــی  بودجه هــای  از  عظیمــی 
عمرانــی  ح  طــر هــزاران  کــه  طــوری  اســت، 
که توجیه اقتصادی  نیمه تمــام بر جای مانده 
که  گفته شــده  گر  خــود را از دســت داده انــد. ا
در بودجــه 97 تــا اول آبان ســال آینــده حدود 
30 هزار میلیارد تومان بــه بودجه های عمرانی 
گرچــه ایــن میزان  اختصــاص خواهــد یافــت، 
رقــم قابل توجهــی باتوجــه به نیاز های شــدید 
کشــور نیســت، امــا اختصــاص  زیرســاختی در 
چشــم انداز  بــه  باتوجــه  هــم  مقــدار  همیــن 
اقتصــادی ســال آینــده از نظر تامیــن درآمدها 
و تضعیــف تجــارت خارجــی بــه ســبب وضــع 
تحریم هــای جدیــد جای بســی تردید اســت. 
الزم اســت دولــت باتوجــه به نیاز های شــدید 
فضــای  بهبــود  و  جامعــه  اقشــار  اقتصــادی 
کسب و کار در راستای تقویت بخش خصوصی 
کوچک ســازی خــود اقدام  واقعــی نســبت بــه 
و  شــود  حــذف  اضافــی  هزینه هــای  تــا  کنــد 
درآمدهــا بتوانــد بســیاری از نیاز هــای واقعــی 
اقتصــاد را در راســتای توســعه و رشــد و بهبود 

کند. سطح زندگی و معیشت مردم تامین 
منبع: آرمان

 همـــواره بودجه هـــای مصرفـــی دولت 
بخش عظیمـــی از بودجه های عمرانی 
کـــه هـــزاران  را بلعیـــده اســـت، طـــوری 
جـــای  بـــر  نیمه تمـــام  عمرانـــی  ح  طـــر
کـــه توجیـــه اقتصـــادی خـــود را  مانـــده 
گفتـــه شـــده  گـــر  از دســـت داده انـــد. ا
کـــه در بودجـــه 97 تـــا اول آبـــان ســـال 
آینـــده حـــدود 30 هزار میلیـــارد تومـــان 
بـــه بودجه هـــای عمرانـــی اختصـــاص 
گرچـــه این میـــزان رقم  خواهـــد یافت، 
نیاز هـــای  بـــه  باتوجـــه  قابل توجهـــی 
کشـــور نیست،  شدید زیرســـاختی در 
اما اختصاص همین مقدار هم باتوجه 
به چشم انداز اقتصادی ســـال آینده از 
نظر تامین درآمدهـــا و تضعیف تجارت 
خارجـــی به ســـبب وضـــع تحریم های 

جدید جـــای بســـی تردید اســـت.
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 1316 متولــد  درودیانــی  مهــدی  مهنــدس 
کــه بــا دریافــت  محلــه ســنگلج تهــران اســت 
مــدرک فوق لیســانس مهندســی ســاختمان 
عرصــه  وارد  آلمــان  آخــن  فنــی  دانشــگاه  از 
کنــون  تا  1351 ســال  از  و  شــد  پیمانــکاری 
شــرکت  هیات مدیــره  رئیــس  و  مدیرعامــل 
شوسه اســت. در آستانه 70 ســالگی سندیکا 
که طی این  با مدیرعامل این شــرکت قدیمی 
ســالیان طوالنــی همپــا و همــگام با ســندیکا 
بــه تالش خود ادامه داده اســت مصاحبه ای 
کــه نظــر خواننــدگان محترم  انجــام داده ایــم 
ماهنامــه را به خواندن آن جلب می نماییم. 

آقــای مهنــدس درودیانــی، ضمن تشــکر از 
گردانندگان ماهنامه پیام  که بــرای  فرصتی 
آبادگــران فراهم ســاختید، از آشــنایی خود 
با ســندیکای شرکت های ساختمانی ایران 

و عملکرد آن طی آن ســال ها بگویید.
از  یکــی  بــا  صحبــت  طــی  و  قبــل  چنــدی 
گالیه  همکاران، از ســندیکای قبــل از انقالب 
کــردم. اصــوال شــرایط عمومی پیمــان ما یک 
که مربوط  شــرایط یک طرفه اســت و آنجایی 
به حق پیمانکار اســت اصال شفافیت ندارد و 
کارفرما اســت شفافیت  که مربوط به  آنجایی 
کجای دنیا شــما نمی توانید  دارد وگرنــه هیچ 
کســی را نمی دهید و او را مجبور  بگویید پول 

کار نکند با تهدید و ارعاب  گر  کند و ا کار  کنید 
و ضبط ضمانت نامه مواجه  شــود. 

امــا چرا شــرایط عمومی پیمان مــا تا این حد 
ضعیــف اســت؟ در دنیــا فیدیک وجــود دارد 
پیمانــکار  وضعیــت  صــورت  روز   56 وقتــی  و 
یکطرفــه  دارد  اجــازه  وی  نشــود  پرداخــت 
کند و همه خســارت خود را  قــرارداد را فســخ 
بگیرد. اما اینجا دیده می شود دو سال است 
که پول پیمانکار را نداده اند و او مجبور است 
که بتواند  کند و پارتی بتراشد  برود و التماس 
مبلــغ بخــور و نمیــری بگیرد. به هــر حال من 
تمــام ضعف این شــرایط عمومی پیمان را در 
گذشتگان می بینم. قبل از انقالب مخصوصا 
کــه در راس  بعــد از ســال های 1340 بزرگانــی 
ســندیکا بودنــد روابــط خوبــی بــا دولتمردان 
داشــتند و می توانســتند در عادالنه تــر شــدن 
شــرایط عمومی پیمان تاثیرگذار باشــند اما از 

این امکان اســتفاده مطلوبی نکردند.
که جنــاب مهندس  حــدود ســال 1353 بــود 
کرد   گرفتــاری پیدا  نهاونــدی در شــرکت خود 
گرفتاری با همکاری ســایر پیمانکاران  و ایــن 
مرتفــع شــد. ســایر پیمانــکاران هــم مشــکل 
داشــتند. آنهــا 1/8 درصــد بابــت بیمــه پــول 
مفاصاحســاب  گرفتــن  وبــرای  می گرفتنــد 
از  می پرداختنــد.  درصــد   2/7 و  می رفتنــد 
همیــن بابــت، یــک روز بنده خدمــت جناب 

کــردم بــا  مهنــدس جفــرودی رفتــم و عنــوان 
و  هســتیم  کــرده  تحصیــل  مــا  اینکــه  وجــود 
فعالیتــی بیشــتر از ســایر اصنــاف داریــم، چــرا 
گرفتار اســت و در ایــن باره چه باید  صنــف ما 

کرد؟
کــه ناچاریم از راه های  جواب اســتاد این بود 
کلیم) Claim (پــول در آوریم،  دیگــری ماننــد 
کــه بزرگانــی چــون ایشــان بایــد در  در حالــی 
رویارویــی با ســازمان برنامه ســعی در اصالح 
قوانیــن می کردنــد و روش جدیــدی در ایــن 
گرفتار چنین  بــاره جا می انداختند تا امروز ما 
شــرایط  نتیجــه  در  نمی شــدیم.  وضعیتــی 
نگرفــت  شــکل  خوبــی  بــه  پیمــان  عمومــی 
و مشــکالت امــروز بــه وجــود آمــد. تــا حــدی 
کــه حــق و حقــوق پیمانــکار را نمی دهنــد یــا 
کمــک بخشــی از آن را  بــا عنــوان  در نهایــت 
از  مــا  مشــکالت  همــه  می کننــد.  پرداخــت 

شــرایط عمومی پیمان نارسا است.

آیــا پیمانــکاران در تدویــن شــرایط عمومی 
دست داشتند؟

ســالهای  از  واقعــی  معنــای  بــه  پیمانــکاری 
1340 شــروع شــد و قبــل از آن نــه پــروژه بــه 
آن صــورت بــود و نــه خســارتی بــه آن شــکل 
از  بــود.  خارجی هــا  دســت  مهــم  کارهــای  و 
ســالهای 1340 پیمانکاری راه افتاد و شرایط 

شرایط عمومی 
پیمان نامه ها 

 یک طرفه است

مدیرعامل شرکت شوسه عنوان کرد:
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کشــور  عمومــی پیمــان بــه جــای  فیدیک در 
بومی شــد و بــه عنوان اصالح مــواردی مانند 
Claim را حذف و از دل آن بیرون آوردند. در 

نتیجه شــرایط عمومی پیمان یکطرفه شد.
که من به دانشکده فنی رفتم،  در سال 1335 
کردند کنکــور شــرکت مــی   هــزار نفــر از طریــق 
 و دویســت نفــر  به دانشــکده فنــی می رفتند، 
غ التحصیــالن ســالهای قبل  حــال ببینیــد فار
گفت  کمتر بودند. به عبارتــی می توان  چقــدر 
همــه  و  بــود  کوچــک  کــرده  تحصیــل  طبقــه 
همدیگــر را می شــناختند. ایــن تعــداد همــه 
کردنــد  گــر ســعی مــی  بــا هــم رفیــق بودنــد و ا
که در مــورد آن حق  می توانســتند چیزهایــی 
داشــتند از جملــه شــرایط عمومــی پیمــان را 
جــا بیاندازنــد مخصوصا مرحــوم جناب آقای 
که به دولتمردان  نزدیک بود.  مهندس اعلم 

گون  گونا شرایط پیمانکاری را در دوره های 
می بینید چگونه 

کــه شــرکت شوســه را  ابوالقاســم خوانســاری 
بــوده  رضاشــاه  دوره  جزومعمــاران  کــرده  بنا
بیاندازیــم  دوره  آن  بــه  گرنگاهــی  ا اســت. 
متوجه         می شویم، با اینکه رضاشاه سواد 
کوتاهــی درکشــورنظم  امــا درمــدت  نداشــته 
گرجنــگ بین الملــل دوم  خوبــی برقرارکــرد و ا
واقع نمی شد بیست سال بعد ایران از لحاظ 
گربناهای آن  توســعه مانند آلمــان می شــد. ا
کنونی بهتراست.  کنید از بناهای  دوره را نگاه 
گفته می شــود بناهای آن دوره توســط  البتــه 
خارجی هــا ســاخته شــده انــد امــا بــه نظرمن 
مدیریت آن دوره نقش اصلی را داشــته است 
و توانســته از وجود خارجی ها استفاده بهینه 
کنــد. بــه نظــر مــن مدیریــت ودیدگاه بــزرگ و 
وطن پرســتی مهم تر از پول و امکانات است، 
گر خیابان پهلوی )ولی عصر( دوره رضاشــاه  ا
دوره  مانــدال(  جردن)نلســون  خیابــان  بــا  را 
کنیــد متوجه این  محمــد رضــا شــاه مقایســه 

می شوید.  مسئله 
ســالهای 1344 تا 1350 پول آن چنانی وجود 
کار در اولویــت قرار  نداشــت ولــی امیــد بــود و 
داشــت. از 1351 تا 1353 اندکــی نظم به هم 
خــورد و 1353 بــا ورود درآمدهــای ارزی زیاد 
کم شد. وگرنه دوره جناب  کشور حا فساد در 
آقای مهندس شــالچیان حتــی یک ریال هم 
کتــاب داشــت. بــا وجود  در وزارت حســاب و 
جایــی  و  می شــد  حــل  مســائل  کــم،  درآمــد 

کارهــا  نمی مانــد.  باقــی   ... و   Claim بــرای 
روال روشنی داشت و نیاز به مکاتبات اضافی 
گسیختگی به وجود  نبود. با ورود فساد از هم 
ج شــدند.  آمــد و آدم ها از وضعیت تعادل خار
که به نظر من شــخص  در نهایــت انقالب شــد 

شاه در وقوع انقالب تاثیر زیادی داشت.
کــم  فــردی  قــول دکتــر مجتهــدی، شــاه  بــه 
ســواد و دهن بین بود و به قول آقای اسداهلل 
کشــمکش های دربار خســته شــده  اعلم او از 
کــه چنیــن فــردی  بــود. امــا ســوال ایــن بــود 
کــه قادر بــه اداره خانــواده خود نبــود چگونه 
کنــد. در آن زمان  کشــور را اداره  می توانســت 
بــزرگ  قراردادهــای  اغلــب  کــه  پیمانکارانــی 
کــه  دیگــر  عــده ای  و  کردنــد  فــرار  داشــتند 

خوشــبین بــه اتفاقــات بعــدی بودند بــا امید 
بــه آمــدن سیســتم جدیــد بــه فعالیــت خــود 
نــوروز همــان ســال،  ادامــه دادنــد. در عیــد 
کار  خــود مــن بــا توافق همــکاران فقــط 3 روز 
کــردم تا شــرکت بتواند در ســاخت  را تعطیــل 
مملکت سهم بیشــتری داشته باشد. همین 
امــر باعث شــد بعــد از انقالب شــرکت ما برای 
مواجــه  مشــکل  بــا  خــود  مطالبــات  گرفتــن 
منتظــر  پیمانــکاران  دیگــراز  برخــی  نشــود. 
تثبیــت اوضاع و روی دادن اصالحاتی بودند 
کــه همیــن امــر  کــرده بودنــد  کار را متوقــف  و 

باعث شد تضعیف شوند. 

در دوران جنــگ تحمیلــی پیمانــکاران چه 
کار مهیا بود؟ کردند؟ آیا شرایط برای ادامه 
تمــام  وجــود  بــا  هــم  جنــگ  دوران  در 

کار  محدودیت ها و مشــکالت پیمانــکاران به 
ادامــه دادنــد. بــه یــاد دارم در زمــان اجــرای 
کهنه از بهبهان به  یکــی از پروژه ها با پیکانــی 
تهران آمدم و به دلیل آنکه برای جلوگیری از 
گم  بمبــاران چراغ ها خاموش بودند مســیر را 
کــردم. در آن زمــان مناطــق محرومــی وجــود 
تــکان  را  افــراد  بی غیرت تریــن  کــه  داشــتند 
کار وامی داشــت چــه برســد بــه  مــی داد و بــه 
گرو مهر وطن  که همواره دل در  پیمانکارانــی 

داشته اند.
که بچه های یک روستا  ما شــاهد این بودیم 
پــای  بــا  بــه مدرســه ده مجــاور  رفتــن  بــرای 
برهنــه از آب می گذشــتند. ایــن صحنه هــا به 
کــردن می داد.  کار  مــا انگیزه بیشــتری بــرای 

بــه یــاد دارم وقتــی راه بهبهان-  دهدشــت را 
کار و زندگــی  می ســاختیم و از شــرایط دشــوار 
خســته بــودم، در راه رفتــن بــه محــل پــروژه 
که وقتــی حالش را  یکــی از معمــاران را دیــدم 
گفت بعد از خدا به جان شــما دعا  پرســیدم، 
کــه معتقد بــود حضور مــا در آن  می کنــم چــرا 
منطقه نه تنها باعث ســاخت و ســاز می شود 
کــه توســعه و تحــول در منطقــه را بــه همــراه 
دارد، و همیــن جمالت روحیــه مرا بازگرداند. 
بعدهــا من با نقل همین داســتان برای آقای 
که  گفتم  مهنــدس بهرامی، معــاون وزیر به او 
کار می کنیم، ما برای   فکر نکنید ما برای شــما 

کار می کنیم.  مملکتمان 
بــه  پــادوک را  در ســال های1374-1376 پــل 
که باتوجه به امکانات  طول 225 متر ساختیم 
کاردشــواری بــود. در زمــان ســاخت  آن دوره، 

پیمانکار شرکت شوسه      پل مرزی میلک ) پریان مشترك (سیستان و بلوچستان 
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گفت هر چه  کدخدای محل به ما  این پل بود 
کار را انجام  کــه ایــن  بخواهیــد بــه مــا می دهــد 
دهیــم چــون این پــل منطقه سردســیری را به 
گرمســیری وصــل می کــرد و قبــل از آن  منطقــه 
کابــل از  افــراد درون ســبدی می نشســتند و بــا 

روی رودخانه رد می شدند. 

در دوران ســازندگی و اصالحات و دولت های 
نهــم و دهم چــه اتفاقاتی افتاد؟شــرایط امروز 

برای کار در این حرفه چگونه است. 
بــه  مثبــت  رویکــرد  وجــود  بــا  متاســفانه 
ورود  بــرای  آغــازی  دوران  آن  در  ســازندگی 
بودجه بنــدی  قبــال  بــود.  کشــور  بــه  فســاد 
کتــاب داشــت امــا در ایــن  کشــور حســاب و 
و  شــد  ج  خــار روال  از  بودجه بنــدی  دوران 
بــه مســئولین اجازه داده شــد بــدون تأمین 
کنند. در  کارهــای عمرانــی را شــروع  بودجــه 
که بــه آقای روغنــی زنجانی  ایــن دوران بــود 
کنــد  شــروع  را  دیگــر  ســد   48 شــد  تکلیــف 
ســد   53 همیــن  در  گفتنــد  ایشــان  وقتــی  و 
کنــار  راحتــی  بــه  مانده ایــم،  اجــراء  درحــال 
دوران  همیــن  در  البتــه  شــدند.  گذاشــته 
کــه به  گرفتنــد  شــرکت های خصولتــی شــکل 
نظــر من وجــود آنها به خودی خود اشــکالی 
کــه باید  کار اســت  نــدارد چــون بــه هر حــال 
کشــور  اهــل همیــن  نیــز  آنهــا  و  انجــام شــود 
هســتند مشــروط بــر اینکــه در رقابتــی برابر و 

کارها توزیع شــود.  ســالم و بدون تبعیض 
 آقای خاتمی انسان اندیشمند و صالحی بود که 
نمی توان تفکرات خوب ایشان را نادیده گرفت. 

کار پیمانکاری وابســته به اصالح فضای  اصالح 
کلی جامعه و کسب و کار است یعنی جای نفس 
که  کردن وجود داشته باشد،  کار  کشیدن برای 

این فضا در آن دوران مهیاتر بود. 
در دوران دولــت نهــم و دهم شــرایط مطلوب 
نبــود، و در حــال حاضر هم شــرایط بــر همان 
منوال اســت. متاسفانه مشــکل ما این است 
ح نمی شود  که صورت مســئله به درســتی طر
دشــوارتر  حــل  راه  یافتــن  رو  همیــن  از  و 
گــر نگاهــی بــه اوراقــی  می شــود. بــرای مثــال ا
کــه بــه پیمانــکاران بــه جــای طلب آنهــا داده 
ایــن  می شــوید  متوجــه  بیاندازیــد،  می شــود 
کاهــش فروختــه می شــود  اوراق بــا 20 درصــد 
که ســازمان برنامه سود تخمین زده  در حالی 
 شــده بــرای پیمانــکاران در پروژه هــا را حدود
حســاب  ایــن  بــا  کــرده،  اعــالم  درصــد   5   
می کننــد.  ضــرر  درصــد   15 پیمانــکاران 
کــه  پیمانــکاران  امیــدوارم  حــال  هــر  بــه 
زحمت کش تریــن قشــراین اجتماع هســتند از 

بحران حاضرجان ســالم به درببرند.

امیــدی  آیــا  دادیــد،  ارائــه  کــه  تصویــری  بــا 
فعــاالن  و  اقتصــادی  شــرایط  بهبــود  بــرای 
صنوف مختلف وجود دارد؟ در این شــرایط 

سندیکا چه باید بکند؟
ک  بعــد از جنــگ جهانــی دوم، آلمــان بــا خــا
کشــور از نــو احیــا شــد.  یکســان شــد امــا ایــن 
واحــدی  اقتصــادی  سیاســت  مــا  متاســفانه 
کرد و  نداریــم وگرنــه می تــوان از صفر هم آغــاز 

به سمت توسعه رفت. 

زیــادی  تــالش  اینروزهــا  ســندیکا  مســئولین 
می کننــد و وقــت بســیاری برای پیگیــری امور 
پیمانــکاران می گذارند اما موفقیت آنها تابعی 
کالن اقتصــادی واجتماعــی اســت.  ازشــرایط 
که بهتر اســت در هــر جامعه ای اصناف  البتــه 
مســئول به ســر و ســامان دادن به فعاالن آن 
صنــف باشــند، اما این امر تنهــا با اراده دولت 
بی نتیجــه  تــالش  از  و  شــد  خواهــد  محقــق 

دلســردی و انزوا حاصل خواهد بود. 

پیمانکار خوب از نظر شــما چه پیمانکاری 
است؟

بــه نظــر مــن اصــل اول در پیمانــکاری تعهــد 
کاری بایــد دید توان  اســت. قبــل از قبول هــر 
اجرایــی آن وجــود دارد یــا نه. انســان خوب و 
کاری  که در قبال  پیمانکار خوب فردی است 
گرفتــه  متعهــد و مســئولیت   پذیر  کــه بــر عهده 
گرچــه سیاســت های اقتصــادی غلط  باشــد. ا
کار می شــود، لذا  گرفتــن افراد خطا باعــث اوج 
متعهــد بودن درشــرایط موجود بسیارســخت 
کنونــی پیشــنهاد مــن ایــن  اســت. در شــرایط 
که پیمانکاران تا حد ممکن از پذیرفتن  است 
کار بپرهیزنــد. هیــچ فــردی پیمانــکار بــه دنیــا 
که فعالیت او در این حرفه  نیامده ودر صورتی 
کارمندانش شود  سبب صدمه زدن به خود و 
که به طــور موقتی هم  کار این اســت  بهتریــن 
 کــه شــده بــه فعالیــت دیگری مشــغول شــوند

 و بعبارت دیگر:

گرد   چون بگردش نمی رسی وا

پل قوسی  پادوک  پیمانکار: شرکت ساختمانی شوسه
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ســاختمان های ســاخته شــده در شــهر، محل  
و  ســرمایه گذاران  اســت.  مؤلفــه  ســه  تالقــی 
گــذاران  حتــی ســرمایه داران، منافــع سیاســت 
و سیاســت مداران و حــوزه اجتماعــی و منافــع 

شهروندان.
کنید ســه دایره با مســاحت مســاوی به  تصــور 
کرده باشند،  شــکل متناســب همدیگر را قطع 
یــک مثلــث وســط ایجــاد می شــود. آن مثلــث 
فضای ســاخته شده در شــهر است. هر فضای 
ســاخته شــده ای اعــم از پــروژه عمرانــی به این 
ســه حوزه مرتبط اســت. هر عارضه ای در شــهر 
خ دهد به این ســه حوزه مرتبط اســت و باید  ر
به ســه ســوال متعــادل و معقول جــواب دهد. 
گرچنیــن باشــد جــای نگرانــی برای وجــود آن  ا

ساختمان وجود نخواهد داشت.
که  کنیم، معمــوال جایی  گــر متعــادل برخــورد  ا
ســاختمان ها به دســت ســرمایه داران ساخته 
ســرمایه- بــا  سیاســت گذاران  آنجــا  شــوند، 
گــذاران همــراه هســتند و به دایره ســوم جواب 
نمی دهند. پروژه های ناهنجار در شهر ناشی از 

عدم رعایت تعادل در این ســه حوزه اســت. هر 
که اجرا  فضایی ســاخته می شــود، یا هر طرحی 
گر به این ســه حوزه بــه طور متعادل  می شــود ا

پاسخ دهد، جای نگرانی نیست.
ایــن میــان ماننــد  نقــش سیاســت گذاران در 
که باید ماشــین روشــنی را  تعمیرکارانی اســت 
ح- کنند. اجــرای طر در حیــن حرکــت تعمیــر 
ایــن  دارد.  وضعیتــی  چنیــن  عمرانــی  هــای 
ح هــا بایــد درســت تعریــف شــوند، فرآینــد  طر
کثر  کننــد، از حدا طراحی شــان را درســت طی 
کنند،   خــرد جمعی و خرد تخصصی اســتفاده 
حرفه ای به شــکل مناسبی بهره برداری شود. 
گر این فرآیند به درســتی طی شــود، خروجی  ا

آن قابل قبول خواهد بود.
پروژه هــا  تعریــف  بــرای  جمعــی  خــرد  از  بایــد 
کنیــم. بــا ایــن منابــع محــدود ناچار  اســتفاده 
هســتیم به نحوی درســت و با بهره برداری باال 
کنیــم. پــس اجــازه نداریــم  از منابــع اســتفاده 
که  کنیــم و پروژه هایی  پــروژه ای را غلط تعریف 
کثــر بهــره وری به  تعریــف می کنیــم بایــد با حدا

نتیجه برسانیم.

حتما باید تالش شــود، باتوجه به اینکه عمده 
الیــه  دو  می شــود،  اجــرا  شــهرها  در  پروژه هــا 
خالقیــت و جذابیــت را داشــته باشــد. اینکــه 
کــه می ســازیم زیبــا نیــز باشــد، ارزش  چیــزی 
که خلق می شــود. بــه طور مثال  دیگری اســت 
پلــی مانند پل طبیعت چگونه به روحیه شــهر 
تاثیــر می گــذارد. پــل طبیعــت ناشــی از تعریــف 
کثــر از خالقیت و  درســت پــروژه، اســتفاده حدا
جذابیــت اســت. نتیجه یک مســابقه معماری 
اســت. رونــد اجرا درســت طی شــده و خروجی 

قابل قبولی ایجاد شده است.
گفته شــهردار ســابق تهران بازدیدکننده  بنا به 
پل طبیعت ده برابر برج میالد اســت؛ این یک 
طــرح موفــق هنری- شــهری اســت. یک دهم 
هزینــه شــد، 10 برابــر بهــره بدســت آمــد. تمــام 
که در شــهر اجرا می شــوند می توانند از  پروژه ها 
این جنس باشند. فقط الزم است این الیه هم 
بــه الیه تصمیم ها اضافه شــود. بنابراین تالش 
کیفیت حوزه مشــاورمان  می کنیــم با باال بردن 

کنیم. این مشکالت را هم حل 
15 آبان- صما

وژه های غلط درشهرسازی مصائب پر
پیروز حناچی؛ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
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بــه نظــر می رســد تحلیــل و شــناخت از وضــع 
موجود جامعه ما بســیار اندک اســت. مدیران 

کار طبیعی خود را انجام می دهند.
کار عمدتًا Propaganda اســت. در چنین  ایــن 
کانونی روشنفکران، تفکیک  شرایطی، وظیفه 
تحلیــل از Propaganda اســت. روی آوردن بــه 
نبــض جامعــه وFact هــا، بهتریــن روش علمی 
برای شــناخت اســت. 3 دلیل برای فهم وضع 

موجود جامعه قابل تصور است:

کشور افراد است و نه سیستم ها.  1-  کشور ما، 
الفاظی مانند رویه، قاعده، قانون، آیین نامه و 
کشــورها مقدس  چارچوب در توســعه یافتگی 
که توسعه  هستند. اصواًل، سیستم ها هستند 
را هدایــت می کننــد. امــا در پیشــبرد بســیاری 
از امــور در جامعــه مــا، در نهایــت بایــد رضایت 
کنیــم تــا آنکــه طبــق مقــررات و  افــراد را جلــب 
کنیــم. بی دلیل نیســت در  آیین نامه هــا عمــل 
کار  آلمان، ســاعت پنج بعــد از ظهر همه محل 
کنند.  خــود را تــرک می کنند تــا بروند و زندگــی 
بگذارنــد.  جلســه  شــب   12 تــا  نــدارد  لزومــی 
و  ناهماهنگــی  معنــای  بــه  فــراوان  جلســات 
معــرف فقــدان رویــه و قاعده اســت. طــی 170 

نتوانســته ایم  کشــور،  در  تحــول  تجربــه   ســال 
که سیستم ســازی  مهم ترین فرآورده مدرنیته 
کنیــم.  ایجــاد  را  اســت  عرصه هــا  همــه  در 
تقریبــًا حــل هــر مســئله ای تابع رأی، ســلیقه، 

خواسته ها، منافع و حتی مزاج افراد است.
ایــن وضعیــت به صورت طبیعی فراز و نشــیب 
دارد. انســان ها همیشــه حاالت ثابتــی ندارند 
و افــکار و تمایــالت روحی آنها ممکن اســت در 
شــرایط مختلف متفاوت باشد و تحت الشعاع 
افــراد،  بــه  بــودن  متکــی  باشــد.  آنــی  منافــع 
و  رویه هــا  کــه  حالــی  در  مــی آورد.  بی ثباتــی 
سیســتم ها ثبات دارند و شهروندان می توانند 
کننــد. از 1350 بــه  خروجــی آنهــا را پیش بینــی 
بعــد نه تنهــا به طــرف سیســتم نرفته ایم بلکه 
کشــورهای هــم طراز  بــه صورت مقایســه ای با 
تصمیم گیــری،  در  فــرد  نقــش  غلظــت  خــود، 
تصمیم ســازی و حکمرانی را به شدت افزایش 
داده ایم. امروز در جهان، سیســتم ها، خطاها 
را تشــخیص می دهنــد و نــه افــراد. بنابرایــن، 
بی ثبــات هســتیم چــون بــا درصــد بــاال، تحت 

تأثیر قضاوت افراد هستیم نه سیستم ها.

طــور  بــه  سیاســت گذاری ها.  در  ابهــام   -2

اعجاب آوری، عالقه فراوانی داریم در خانواده، 
در ادارات، در جامعــه، همــه جــا تقریبــًا، امــور 
کنتــرل را بــر روابــط  کنیــم.  کنتــرل  را و افــراد را 
کنترل را  قاعده منــد ترجیــح می دهیــم. چــون 
بر مدیریت اولویــت می دهیم، به یک خصلت 
ضدتوســعه مجهزیــم: ابهــام. بدون شــفافیت 
در سیاســت گذاری ها، برنامه ریزی هــا و قواعد 
شــفافیت،  چــون  کــرد  پیشــرفت  نمی تــوان 
که با  اطمینــان خاطر می آورد. به همان دلیل 
افراد دمدمی مزاج نمی توان، عمارت دوســتی 
نمی تــوان  هــم  ابهــام  شــرایط  در  ســاخت، 

کرد. کرد و آینده ای مطمئن بنا  برنامه  ریزی 
کارآفرین آلمانی به ثبات اندیشه  ها  شــهروند و 
کشــور،  مدیریــت  در  سیاســت گذاری ها  و 
اطمینان ذهنی، روانی و عینی دارد و می تواند 
کنــد و به ثبــات روندها در ســال های  طراحــی 
آتــی، اعتماد داشــته باشــد. ما به ابهــام عالقه 
کنیــم. ابهام  کنترل  داریــم چــون می خواهیــم 
کــردن، نقش فــرد را افزایش می دهد  کنتــرل  و 
کثــر  ا می کنــد.  مختــل  را  سیستم ســازی  و 
کشورها در حوزه های امنیتی قابل پیش بینی 
نیستند. اما در امور اقتصادی، مالی، مالیاتی، 
بانکی، شــهری، اجتماعی، مدنــی، فرهنگی و 

پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار 
ناشی از باال رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    
رد

پاگ
   

 چرا  احساس
 بی ثباتی  می کنیم؟
دکتر محمود سریع القلم
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آموزشی بسیار شفاف هستند. این شفافیت، 
ثبات می آورد.

3-  تأثیــر سیاســت خارجــی بــر زندگــی مردم. 
دوره روابط دولت ها تقریبًا پایان یافته اســت؛ 
امــروز عصــر شبکه ســازی اســت. شبکه ســازی 
کــز تحقیقاتــی و  بــا شــرکت ها، مؤسســات، مرا
پیــش می برنــد.  را  کارهــا  بنیادهــا. شــبکه ها 
کثر دولت ها، ارتباط این شــبکه ها را تســهیل  ا
می کننــد. نــگاه ســنتی بــه روابــط بین الملل و 
کردن یــا تقابل بــا دولت ها اندیشــه ای  راضــی 
گذشته تعلق دارد. سیاست  که به قرن  اســت 
خارجــی یعنــی شبکه ســازی بــا جهــان، یعنی 
شــبکه های  میــان  ارتباطــات  کــردن  روان 
تولیدی، علمی، نوآوری داخلی با هم قطاران 
کــه تولید می کنند  بین المللــی خــود. آن هایی 
می خواهند بیاموزند از هر فردی، از هر ملیتی، 
از هــر قومــی. توانایی مهم اســت و نــه ملیت و 

محــل تولــد. در جهان شــبکه ها، مهارت مهم 
است و نه جغرافیا.

وقتــی سیاســت خارجــی مبتنــی بــر رهیافــت 
روابــط بین الــدول باشــد، دچــار فراز و نشــیب 
می شــود و بــه درگیری هــای لفظــی و امنیتــی 
منجــر می شــود. آلمانی ها اهمیــت نمی دهند 
کاخ ســفید  چــه فــردی و با چــه روحیــه ای در 
اســت؛ آنهــا با هزاران شــبکه تولیــدی، علمی، 
آموزشــی، فنــاوری و بازارهــا در جامعــه آمریــکا 
کار می کنند. این نوع رهیافت، ثبات می آورد، 
منافــع مشــترک تعریــف می کنــد و از خصلت-
 هــای منفــی فــردی ماننــد عصبانیــت، مــزاج، 

پیش داوری و سوء برداشت فاصله می گیرد.
بــه  متعلــق  خارجــی  سیاســت  بــه  مــا  نــگاه 
واقعیــات امروز جهانی نیســت و بــا فرض های 
قدیمــی، مدیریــت می شــود. ایــن نگاه بســیار 
فــراز و نشــیب دارد و بــه صــورت ســاختاری، 
شــبکه ها را از هــم جــدا می کنــد و نتیجــه آن 

بی ثباتــی و درگیری هــای مــدت دار می شــود. 
سیاست خارجی برای بهره برداری از امکانات 
بیرونی است. هند شاید بهترین و موفق ترین 
نمونه باشــد. از شــرق، چیــن، ژاپن، روســیه، 
دنیــای عــرب و جهان غــرب اســتفاده می کند 
داخــل  در  را  کار  و  زندگــی  شــاخص های  تــا 
بهبــود بخشــد. سیاســت خارجــی با ثبــات به 
معنای ارتباط با شبکه های تولیدی، علمی و 

فن آوری است.
اصلــی در روان شناســی سیاســی اســت بــه نام 
Groupthink. ایــن مفهــوم بــه این معناســت: 
کــه مثــل هم فکــر می کننــد، مثل هم  عــده  ای 
برداشت می کنند و منافع مشترک دارند، وقتی 
تصمیم ســازی می کننــد خطاهــا و اشــتباهات 
گاه باشــند مرتکــب  کــه آ فراوانــی را بــدون آن 
منســجم،  گروه هــای  خروجــی  می شــوند. 
عمومَا دچار آســیب اســت چون تمامی زوایای 
یــک موضــوع را نمی بیننــد، اطالعــات ناقــص 
گروه بــرای حفظ انســجام آن  اســت و اعضــای 
گــروه، یکدیگــر را نقــد نمی کننــد. در فضاهــای 
گر نظر متفاوت و مخالف وجود  تصمیم سازی، ا

نداشته باشد، تصمیم سازی مختل است.
برای آنکه ثبات ایجاد کنیم باید در نوع تصمیم 
کنیم و در  گرفتن و تصمیم ســازی تجدیــد نظر 
گرد  جلســات، تکثر برداشــت ها و دیدگاه هــا را 
هم آوریم تا از همه زوایا، موضوعات را ببینیم. 
جان.اف.کنــدی اینگونــه تصمیــم می گرفت: 
پیرامــون یــک موضــوع، از درون دولــت و از 
بیــرون دولــت، مخالــف و موافــق موضــوع را 
گــرد یــک میز بــزرگ جمــع می کرد. خــود دور 
گوشــه ای می نشســت و بــه جدل  از همــه در 

گوش می کرد.  گروه  فکری این 
یادداشــت برمی داشت. سواالت خود 
ح  را می نوشــت. در انتها، آنها را مطر
می کرد. ســپس با شــنیدن تمامی 
ســواالت  بــه  پاســخ  و  دیدگاه هــا 

خود، تصمیم می گرفت.
گــر از این روش و اینگونــه روش ها برای  ا
جهانــی از  نبریــم،  بهــره   تصمیم ســازی 

حــال  در  توجهــی  قابــل  ســرعت  بــا  کــه   
 حرکت اســت عقــب می مانیــم. مدیریــت توأم
منجــر  انــزوا  و  فقــر  بــه  ابهــام  و  کنتــرل  بــا   

می شود./15 آبان - صما 
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طــرح مشــترک دولت و شــهرداری تهــران برای 
»تامیــن مســکن در بافــت فرســوده«، نهایــی 
کید  شــد. طرح مسکن »پیشگام«، به دنبال تا
رئیس جمهوری برای تدوین »نقشــه راه« نفوذ 
که  موثر به هســته فرســوده شــهرها تهیه شــده 
بــا توافــق صورت گرفتــه، فــاز اول آن با همکاری 
کم ســابقه دولــت و شــهرداری پایتخت بــه اجرا 

درمی آید. 
مطابــق جزئیــات طــرح »پیشــگام«، ســاخت 
فرســوده  بافــت  در  مســکونی  واحــد  هــزار   55
تهــران بــرای افــق 5ســاله، هدف گــذاری شــده 
اســت؛ به طوری کــه بــا شــروع فــاز اول، امــکان 
تکــرار ایــن ظرفیت بــرای هر ســال وجــود دارد. 
ساخت وســاز در این طرح نوسازی با سه روش 
و  مرحلــه ای«  »محله ســازی  »محلی ســازی«، 
»محله ســازی جایگزیــن« انجــام می شــود. در 
»متعــارف  ســاختمانی  پروژه هــای  اول،  روش 
کلنگی  ک  کثر 5 پال کم واحــد« با تجمیــع حدا و 
و در روش دوم،  عملیــات نوســازی در مقیــاس 
»بلوک شهری« اســتارت می خورد. روش سوم 
بر شهرک ســازی بــا اهــرم »زمین هــای ذخیره« 
اســتوار اســت. اجباری بــه برج ســازی در بافت 
و  نــدارد  وجــود  طــرح  ایــن  مطابــق  فرســوده 
مقــرر شــده الگوی تکثیر طرح در ســایر شــهرها 

همزمــان بــا اجــرا در تهــران، تهیــه شــود. خــط 
کنان قدیمی  قرمز طرح پیشگام، »بازگشت سا
به محله های نوسازی شــده« اســت. برای این 
منظور،  نیمی از نوسازها با »معاوضه مطلوب«، 
گذار می شــود. بازیگر اصلی  بــه مالکان اولیــه وا

طرح، »توسعه گر«ها هستند.

استارت طرح مسکن »پیشگام«
مســکن  »تامیــن  طــرح  بــه  مربــوط  جزئیــات 
پیشگام در بافت فرسوده تهران« نشان می دهد 
بــا اجــرای ایــن طرح قــرار اســت بیــش از نیمی 
از ظرفیــت فعلی ساخت و ســاز ســاالنه در شــهر 
تهران به هســته های میانی و فرسوده پایتخت 
کنون به طور متوسط ساالنه  هدایت  شود؛ هم ا
کمتــر از 100 هزار واحد مســکونی جدید در شــهر 
کــه ظرفیــت 55 هــزار  تهــران احــداث می شــود 
واحدی ســاخت مسکن در بافت های فرسوده 
کل  در قالــب طــرح پیشــگام بیــش از نیمــی از 
ساخت وســازهای ســاالنه فعلــی در پایتخت را 

دربرمی گیرد.
کــه جزئیــات ایــن طــرح  ایــن  درحالــی اســت 
همچنین شــایعه مربوط به »فرمان برج سازی 
که طی روزهای اخیر  در بافت های فرســوده« را 

مطــرح شــده بــود، از اســاس رد می کنــد؛ چــرا 
کید بر  کــه در محتــوای این طــرح عالئمــی از تا
برج ســازی وجــود ندارد؛ هرچنــد در این طرح 
اشــاره شــده اســت در پهنه های فرسوده شهر 
تهــران و نیــز ســایر شــهرهای بــزرگ متناســب 
کم  کــم جمعیــت و ظرفیــت محــالت، ترا بــا ترا
ســاختمانی تعیین خواهد شــد. طــرح تامین 
مســکن شــهر تهــران بــا عنــوان طرح پیشــگام 
برای نوسازی 55 هزار واحد مسکونی فرسوده 
در پایتخــت با اولویت 5 منطقه فرســوده شــهر 
تهران)مناطق 11، 12، 15، 16 و 17( درحالی در 
دومین جلســه متولی بخش مســکن با حضور 
گذشته با موضوع  رئیس جمهوری طی دو ماه 
نحــوه نفــوذ موثر بــه بافت های فرســوده مورد 
که بــا توافق ایجاد شــده  گرفــت  موافقــت قــرار 
متقاضیــان  ســاختمانی،  فعــاالن  ســرگردانی 
ک فرســوده و همچنین  مســکن و مالکان امال
وجــود دو نــگاه در دولــت برای نحوه نوســازی 
گســترده در برابر  بافت های فرســوده)مداخله 

نوسازی تدریجی( برطرف خواهد شد.
یافته هــای »دنیــای اقتصــاد« نشــان می دهد 
قــرار اســت برنامه عملیاتی )برنامــه اقدام( این 
که در قالب »الگوی نوســازی و بازآفرینی  طرح 
کارآمد شــهری و تولید  بافت هــای فرســوده و نا
مســکن محلی در مقیاس بزرگ« تدوین شــده 
است، به منظور اجرا ظرف 10روز آینده از سوی 
متولــی نوســازی بافت هــای فرســوده در دولت 
بــه معــاون اول رئیس جمهوری ارائه شــود. بنا 
کید ویــژه رئیس جمهوری با نهایی شــدن  بــر تا
برنامه عملیاتی طرح پیشگام طی 10 روز آینده، 
متولــی نوســازی بافت هــای فرســوده در دولت 
و ســایر نهادهــای مرتبــط ماموریــت دارنــد در 
کمترین زمان ممکن نسبت به شروع عملیات 

کنند. اجرایی این طرح اقدام 
نوسازی بافت های فرسوده و هسته های میانی 
کالن شــهرها و شــهرهای  شــهر تهــران و ســایر 
کشور درحالی از ابتدای دولت یازدهم به عنوان 
بخــش  سیاســت گذاری  در  دولــت  اولویــت 
کــه  گرفــت  کیــد قــرار  مســکن مــورد توجــه و تا
گذشــته  متولی بخش مســکن طی چهار ســال 
بافت هــای  در  را  شــهری  بازآفرینــی  سیاســت 
کــه  کــرده اســت؛ امــا ازآنجا فرســوده پیگیــری 
گذشــته بیشــتر  ایــن سیاســت طی چهار ســال 
بــر جنبه های اجتماعــی و فرهنگی و همچنین 
توجه به الزامات نوسازی بر پایه محله محوری 
کلی بازتعریف ســاختارهای نوســازی  و به طــور 

طرح پیشگام؛ ساالنه 55 هزار واحد 
مسکونی را نوسازی می کند

جزئیات طرح دولت و شهرداری برای نوساز بافت های فرسوده در تهران 
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کمی نوســازی بــه لحاظ  تمرکــز داشــته و ابعــاد 
تعییــن تیــراژ معیــن و مــدت زمــان مشــخص 
بــرای نوســازی واحدهای مســکونی به وضوح 
اعــالم نشــده بــود، رئیس جمهــوری بــه متولی 
بخــش مســکن در دولــت ماموریــت داد ضمن 
رعایت مالحظات سیاســت بازآفرینی شــهری، 
بــا تدویــن یــک برنامه عملیاتــی، هدف گــذاری 
کمی دولت برای نوســازی بافت های فرســوده 
شهری را نیز طراحی کند. در این طرح، مطابق 
بــا ماموریــت تعریف شــده بــرای متولــی بخــش 
مســکن، ظرفیت، تیراژ، زمانبندی، روش های 
اجــرا و همچنیــن اولویت های ساخت وســاز در 
محــالت و محدوده های هدف به تفکیک و به 

روشنی، مشخص شده است.
طــرح  به عنــوان  پیشــگام  طــرح  اســت  قــرار 
عملیاتی تامین مســکن در بافت های فرسوده 
و  شــده  اجــرا  پایتخــت  در  ابتــدا  تهــران  شــهر 
همزمــان مقدمــات اجــرای این طرح در ســایر 
شــهرها نیــز طرح ریزی شــود و تســری یابد. در 
کید شــده اســت همزمان با اجرای  این طرح تا
طرح پیشــگام در شــهر تهران نهادسازی برای 
دیگــر،  مناطــق  در  مشــابه  طرح هــای  تکثیــر 
به خصــوص شــهرهای بــزرگ، طــی یــک ســال  

آینده آغاز  شود.

سکاندار نسل جدید نوسازی
نشــان می دهد  اقتصــاد«  یافته هــای »دنیــای 
اختیــار  در  پیشــگام،  طــرح  اجــرای  ســکان 
طــرح  در  ایــن  می گیــرد؛  قــرار  »توســعه گرها« 
کــه عاملیــت توســعه گر در  کیــد شــده اســت  تا

بافت های فرســوده، رکن اساسی و پایدار برای 
»تحقق پذیــری نوســازی بافت هــای فرســوده 
شــهری« است. توسعه گرها نهادهایی هستند 
که عالوه بر در اختیار داشتن نقدینگی و سرمایه 
قابــل قبــول بــرای ورود بــه طرح هــای عمرانی 
فرســوده،  بافت هــای  در  ساخت وســاز  نظیــر 
امــکان تجهیز منابع و ســرمایه های خــرد را نیز 
دارنــد و همچنیــن از امــکان اســتفاده از منابع 
بانکــی در وضعیــت موجود با شــرایط فعلی نیز 
برخوردارنــد. به عنوان مثال، به دنبال دریافت 
یارانــه نــرخ ســود بــرای تســهیالت 50 میلیــون 
تومانی نوسازی در بافت های فرسوده نیستند 
کافی برای ســرمایه گذاری و  و توان مالی و فنی 
کمک  شــروع فعالیت در بافت های فرســوده با 
تســهیالت نوســازی غیروابســته بــه یارانــه نرخ 

سود را دارند.
همچنین از امکان جلب مشارکت در بافت های 
پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  بــرای  فرســوده 
مختلــف برخوردارند. توســعه گر به عنــوان نهاد 
واجد صالحیت بخش خصوصی، حلقه واسط 
بین 4 عنصر مهم در فرآیند نوسازی بافت های 
ک فرسوده)مردم(،  فرســوده یعنی مالکان امال
دولت و شهرداری، بانک ها و بخش خصوصی 
سازنده)پیمانکار، انبوه ساز و واسطه های بازار( 
است. در قالب این طرح، بافت های فرسوده، 
کارآمد و ناپایدار شهری، به مثابه یک تهدید  نا
که هم  کشــور معرفی شــده اند  کل  بــزرگ بــرای 
به لحاظ خطرات احتمالی ناشــی از وقوع زلزله 
در شهر تهران و همچنین بسیاری از شهرهای 
دیگــر در معــرض تهدید جدی قــرار دارند و هم 

بــه لحاظ باال بودن نرخ آســیب های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی در آنها نیازمند رســیدگی 

و انجام اقدام فوری برای نوسازی هستند.
که در ایــن طرح همچنین  ایــن درحالی اســت 
کشور به ایجاد  کید شــده اســت، نیاز اقتصاد  تا
رونق در بخش مسکن یکی دیگر از الزامات قرار 
گرفتن نوســازی بافت های فرســوده در اولویت 
فعلــی  شــرایط  در  اســت؛  دولــت  برنامه هــای 
ســاختار ســاخت مســکن قادر به پاســخگویی 
که ساختارهای تقاضا  به این نیاز نیســت؛ چرا 
کــرده اســت و نوســازی  در بــازار مســکن تغییــر 
بافت هــای فرســوده یکــی از مهم تریــن عوامل 
رونق بخش در بازار مسکن محسوب می شود. 
کــه نوســازی بافت هــای  ایــن درحالــی اســت 
فرسوده به مثابه یک فرصت معرفی شده است 
که با بهره گیری از »الگوی توسعه ای« می توان از 
این اقدام به عنــوان یکی از مهم ترین اقدامات 
تبدیــل تهدیدهــای نهفتــه در شــهر به عنــوان 
فرصت های قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و 

توسعه ای بهره گیری کرد.

سه روش نوسازی در طرح پیشگام
گرفته در قالب  مطابق برنامه ریزی های صورت 
طــرح پیشــگام، قــرار اســت ایــن طرح بــه روش 
و  مرحلــه ای«  »محله ســازی  »محلی ســازی«، 
»محله ســازی جایگزیــن« اجــرا شــود؛ در ایــن 
کم بر اجــرای هرکدام از این ســه  طــرح اصــل حا
روش یــا ترکیبی از آنها در مناطق فرســوده شــهر 
تهــران، »امکان پذیری« عنوان شــده اســت؛ به 
این معنا که بر حسب اینکه کدام یک از این سه 
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روش در هــر محله بیش از دیگری امکان اجرای 
موفقیت آمیز دارد، مناسب ترین روش انتخاب و 

عملیات نوسازی با اتکا به آن انجام شود.
کــه در جزئیات مربــوط به  ایــن درحالــی اســت 
کــه دو روش اول  کید شــده اســت  ایــن طــرح تا
»محله ســازی  و  روش»محلی ســازی«  یعنــی 
مرحلــه ای« در بســیاری از محالت شــهر تهران 
کل  قابــل اجرا اســت؛ ضمن اینکــه 20 درصد از 
طــرح در قالب روش ســوم یعنی»محله ســازی 
جایگزیــن« قابــل اجــرا خواهــد بــود. در قالــب 
روش اول )محلی ســازی(، ســاخت ســاالنه 35 
هــزار واحــد مســکونی در بافت هــای فرســوده 
شــهر تهران هدف گذاری شــده اســت؛ در روش 
محلی ســازی، نوســازی های خــرد بــه معنــای 
کم واحد  اجــرای پروژه هــای محلــی متعــارف و 
تعریف شــده اســت؛ هرچنــد ظرفیت هــر پروژه 
در ایــن روش محــدود اســت، امــا قــرار اســت 
که بــا اســتفاده از این روش  تعــداد پروژه هایــی 
در بافت های فرســوده اجرا می شــود، در سطح 
محلی ســازی،  روش  در  شــود.  توزیــع  وســیع 
ک تعریف شــده اســت؛  کثر 5 پال تجمیع تا حدا
به این معنا که برای اجرای هر پروژه زمین مورد 
نیــاز باید 200 تا 300 مترمربع مســاحت داشــته 
کــه در قالــب ایــن  باشــد؛ ایــن درحالــی اســت 
روش پروژه هــای هدف گــذاری شــده، متعدد و 

کنده است. پرا
همچنیــن در قالــب این روش »اســکان موقت 
کار  کنان« از سوی »توســعه گرها« در دستور  ســا

قرار دارد و 50 درصد از واحدهای ســاخته شده 
در هــر پروژه در قالب »مشــارکت در ســاخت« یا 
گذار  »معاوضــه« بــه مالــکان بافــت فرســوده وا
که مابقی واحدها  می شــود؛ این درحالی است 
گرفــت  خواهــد  قــرار  توســعه گر  اختیــار  در  کــه 
نوســازهای  بــرای  بالقــوه  »ظرفیــت  به عنــوان 
بعــدی در قالب واحدهای مســکونی مناســب 
کنان واحدهای فرسوده  برای اسکان موقت سا
در ســایر پروژه هــا«، مورد اســتفاده قــرار خواهد 
گرفت. به عبارت دیگر راهبرد اصلی نوســازی در 
قالــب ایــن روش، راهبــرد »معاوضه«اســت؛ به 
که نیمی از واحدهای نوســازی شــده  این معنا 
کنان قبلی  بــه مالکان بافت های فرســوده )ســا
گــذار می شــود، در این  واحدهــای فرســوده( وا
روش همچنیــن »اصــالح و بازآفرینــی تدریجــی 
اصلــی  هــدف  و  محــور  فرســوده«  بافت هــای 

نوسازی است.
پیشــگام  طــرح  در  شــده  تعریــف  دوم  روش 
در  نوســازی  عملیاتــی  طــرح  اجــرای  بــرای 
پیــش رو،  ســال   5 طــی  فرســوده  بافت هــای 
در  اســت؛  مرحلــه ای«  روش»محله ســازی 
ایــن روش مقیــاس هــر پــروژه نســبت بــه روش 
محلی سازی بیشتر است؛ یعنی فرآیند تجمیع 
به صورت »بلوک  شهری« صورت می گیرد که در 
ک مسکونی برای ساخت  قالب آن بیش از 5 پال
هــر بلوک جدید با یکدیگر تجمیع می شــود. در 
روش محله سازی مرحله ای، راهبرد »بازتنظیم 
کیــد قــرار دارد؛ به عبــارت دیگر  زمیــن« مــورد تا

گنجایش  عملیات تجمیع بستگی مستقیم به 
زمین و نوسازی در قالب پروژه های بلوک سازی 
دارد؛ در این روش همچنین بخشی از قطعات 
برای تامین سرانه های عمومی و باز و همچنین 

خدمات شهری اختصاص خواهد یافت.
در روش سوم )محله سازی جایگزین(، مقیاس 
پرو ژه ها از دو روش دیگر بزرگ تر است و نوسازی 
گرفت؛  به شــکل »شهرک سازی« انجام خواهد 
راهبــرد اصلــی در اجــرای ایــن روش »ســاخت 
محــالت جدید در زمین هــای ذخیره در اختیار 
دولت در همسایگی محالت فرسوده و استقرار 
جمعیــت محلــه فرســوده در محــالت جدیــد« 
فرســوده  محلــه  کنان  ســا »اســتقرار  ســپس  و 
بعــدی در محلــه نوســازی شــده قبلی« اســت؛ 
که در این روش زمین های ذخیره  به این معنا 
که تحت مالکیت دولت  موجود در شــهر تهران 
و شــهرداری قــرار دارد به عنــوان اهرم نوســازی 
گرفت.  در اختیــار فرآینــد نوســازی قرار خواهــد 
انبوه ســازی مســکن در بافت های فرســوده نیز 
عمدتا در قالب این روش مصداق پیدا می کند.

خط قرمز طرح پیشگام
در طرح تامین مســکن پیشــگام در بافت های 
فرســوده شــهر تهــران، یک خــط قرمز نیــز برای 
دولت، شهرداری و سرمایه گذاران تعریف شده 
کنان قدیمــی در محله های  اســت؛ »حفظ ســا
نوسازی شــده و جلوگیری از اخــراج جمعیتی از 
محــالت هدف نوســازی« مهمتریــن خط قرمز 
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تعریــف شــده در ایــن طــرح اســت. بــه همیــن 
منظــور عــالوه بــر تعریــف ماموریــت بــرای نهــاد 
توســعه گر به منظور تامین واحدهای مسکونی 
کنان در روش  مناســب برای اسکان موقت ســا
محلی ســازی و محله ســازی تدریجی، اســتقرار 
کنان محالت بعدی در واحدهای نوسازی  ســا
شــده محلــه قبلــی هــدف نوســازی، در روش 
کید قرار  سوم)محله ســازی جایگزیــن( مــورد تا

گرفته است.
گــزارش »دنیــای اقتصاد«، بررســی جزئیات  به 
طــرح پیشــگام همچنیــن یک ســوال اساســی 
را ایجــاد می کنــد مبنــی بــر اینکــه جایــگاه وام 
فرآیندهــای جدیــد  و  ایــن طــرح  نوســازی در 
نوسازی چیست؟ یافته های »دنیای اقتصاد« 
نشــان می دهد، تســهیالت 50 میلیون تومانی 
بــرای ســاخت مســکن در بافت هــای فرســوده 
بــه ازای هــر واحــد، یکــی از ابزارهــای در اختیار 
توســعه گرها برای نوســازی است؛ با این تفاوت 
کــه از زمــان تصویــب پرداخــت ایــن تســهیالت 
برای نوســازی واحدهای فرســوده در سال 93 
کنــون، ایــن تســهیالت بــه دلیــل آنچــه عدم  تا
امکان اســتفاده از این تســهیالت بــه دلیل نیاز 
به تامین یارانه سود مطرح می شد فاقد کارآیی 
که توســعه گرها برای اســتفاده  بــود؛ امــا از آنجــا 
از ایــن تســهیالت نیــازی بــه اســتفاده از یارانــه 
ســود وام بانکــی ندارند، تســهیالت 50 میلیون 
تومانی ســاخت مســکن در بافت های فرسوده 
گذشــته - از زمــان تصویب  کــه طــی ســه ســال 
کارآیــی بــود اثــر خــود را نشــان  کنــون- فاقــد  تا
خواهــد داد و قابــل اســتفاده خواهــد شــد. بــر 
مبنای برآوردهای صورت گرفته در طرح تامین 
مســکن پیشــگام در بافت هــای فرســوده شــهر 
کل هزینه اجرای طرح برای 5سال افق  تهران، 
تعریف شده، 9هزار و 622 میلیارد تومان است 
که  ک هایی  کــه به فراخــور تعــداد پروژه هــا و پال
قرار اســت نوسازی شــوند به پروژه های تعریف 

شده تزریق خواهد شد.

مالحظات نسخه جدید نوسازی
می دهــد  نشــان  پیشــگام  طــرح  محتــوای 
نســخه  اجــرای  بــرای  مســکن  بخــش  متولــی 
بافت هــای  در  نوســازی  عملیــات  جدیــد 
فرســوده دســت کم ســه عامل مهم در انتخاب 
جغرافیای هدف را مورد توجه قرار داده  اســت؛ 
کمیابــی  »موضــوع  جمعیتــی«،  »روندهــای 
بازدهی هــای  »امــکان  همچنیــن  و  زمیــن« 
جانبــی« ســه مالحظــه دولــت بــرای نوســازی 

بافت هــای فرســوده بــه ویژه در ســومین روش 
نوســازی )محله ســازی جایگزیــن( اســت. این 
کید شــده  کــه در ایــن طــرح تا در حالــی اســت 
که متولی نوســازی تصمیم به  اســت درصورتی 
اجرای این طرح در سایر شهرهای بزرگ بگیرد 
کدام از  بایــد الزامات مربوط به نوســازی در هــر 

مناطق و شهرها را مورد توجه قرار بدهد.
متولــی بخــش مســکن همچنیــن در توضیــح 
طرح پیشــگام، ضمن اشــاره بــه وجود حداقل 
گلــوگاه و مانــع عمده در مســیر اجرای طرح  دو 
مبنی بر مشــکالت احتمالی مربوط به»اسکان 
کنان« و همچنین »جلب مشــارکت  موقت ســا
کنان بافت های فرسوده برای نوسازی  همه سا
در مراحل اولیه«، سه ضرورت مهم را به مجری 
گوشزد می کند. بر  نوســازی بافت های فرسوده 
این اســاس، »تعریف ضریــب معاوضه مطلوب 
کم  کنتــرل و تنظیم ترا به نفــع مردم«، »امکان 
کم جمعیتی )ساختاردهی تقاضا  مسکونی و ترا
در راســتای هدف(« و همچنین »فراهم شدن 
بســته های اقتصادی برای ورود سرمایه گذاران 
کــه  اســت  مهمــی  ضرورت هایــی  خارجــی«، 
در طــرح پیشــگام بــرای ورود بــه دوره جدیــد 
کید قرار  نوســازی در بافت های فرسوده مورد تا

گرفته است.
متولی بخش مسکن همچنین دو الزام مهم در 
کرده اســت  ارتباط با اجرای این طرح را مطرح 
و در عیــن حــال 3 پیشــنهاد مهم بــرای تحقق 
ایــن الزامــات عنــوان می کنــد. »ایجاد ســاختار 
فرماندهی و راهبری برای تکثیر وگســترش این 
کــردن فرصت  کشــور بــه منظور بالفعل  الگو در 
نوسازی بافت های فرسوده« اولین الزام مطرح 
شده در متن طرح پیشگام است؛ در قالب این 
موضوع پیشــنهاد شــده اســت »قرارگاه جهاد 
اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  ذیــل  نوســازی« 
مقاومتــی تشــکیل و ایــن قــرارگاه بــا واحدها 
و توابــع ســتاد ملــی بازآفرینــی پایدار شــهری 
کید بــر »همراهی  تلفیق شــود. دومیــن الزام تا
نظــام بانکــی بــرای اجــرای برنامه هــای تامیــن 
فرســوده«  بافت هــای  در  توســعه گران  مالــی 
که برای تحقق این هدف پیشنهاد شده  است 
»دستورالعمل تامین مالی نهادهای توسعه گر« 
در شــورای پــول و اعتبــار بــه تصویــب برســد و 
همچنیــن »مصوبه ایجــاد تحول برای توســعه 
سرمایه گذاری و بهســازی و نوسازی مسکن در 

کارآمد شهری« نیز اجرایی شود. بافت های نا
منبع: دنیای اقتصاد-13 آبان

 10 برند "بتن" غیراستاندارد 
اعالم شد

 مدیــرکل اســتاندارد تهــران از توقیــف تولیــد 
10 برند بتن غیراســتاندارد در ماه گذشته، در 
استان تهران خبر داد و بر ادامه طرح نظارت 
ســوی  از  بتــن  تولیدکننــده  واحدهــای  بــر 

کرد. کید  بازرسان استاندارد تا
کــرد: در جریــان اجــرای طــرح  بیــات  اظهــار 
در  بتــن  تولیــدی  واحدهــای  از  بازرســی 
اســتان تهــران بازرســان اســتاندارد 10 برنــد 
بتن غیراســتاندارد را توقیف و تولیدکنندگان 

کردند. متخلف به دادگاه شکایت 
اســتان  اســتاندارد  کل  اداره  اعــالم  طبــق 
تهــران، در ایــن راســتا بتــن آمــاده از واحــد 
تولیدی "محمد بابایی" در شهرســتان رباط 
کریم، بــه علت تولید بدون مجوز اســتاندارد 
و نیــز فــک پلمــب غیرقانونــی، بتــن آمــاده با 
نــام تجارتــی "دنیابتــن" در واحــد تولیدی در 
کریم به علــت تولید بدون  شهرســتان ربــاط 
مجــوز اســتاندارد و جعل نشــان اســتاندارد، 
بتــن آماده بــا نــام تجارتی "خانه بتــن نوین" 
در واحــد تولیدی در محدوده انتهای اتوبان 
بابایی به علت تولید بدون مجوز اســتاندارد 
در  آمــاده  بتــن  اســتاندارد،  نشــان  جعــل  و 
واحــد تولیدی "طالب ســروش" در محدوده 
ســه راه آدران بــه علــت تولیــد بــدون مجــوز 
اســتاندارد و جعــل نشــان اســتاندارد، بتــن 
آماده از واحد تولیدی "دشت بهشت خلیج" 
در محدوده بزرگراه فتح به علت تولید بدون 
مجــوز اســتاندارد، بتن آمــاده با نــام تجارتی 
در  تولیــدی  واحــدی  در  صبــا"  "کوهســتان 
شهریار به علت تولید بدون مجوز استاندارد، 
بتــن آماده با نام تجارتــی "پژوهش" در واحد 
تولیــدی در محــدوده بلــوار پژوهش به علت 
تولیــد بــدون مجوز اســتاندارد، بتن آمــاده از 
واحد تولیدی "محمد صراف" و "اصغر یاحق" 
در محدوده سعیدآباد شهریار به علت تولید 
غیراســتاندارد توقیــف و متخلفان بــه دادگاه 
معرفــی شــدند. همچنیــن از دو تولیدکننده 
بتــن آمــاده بــا نــام تجارتی "عمــران بتــن" در 
واحــد تولیدی در احمدآباد مســتوفی و بتن 
آمــاده با نام تجارتی "آرســام بتن" در واحدی 
کــرج بــه علــت ممانعــت از  در جــاده قدیــم 

بازرسی به دادگاه شکایت شد.
صما-13 آبان 
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نائب رییس انجمن انبوه ســازان استان 
تهران با بیان اینکه تخلف امضا فروشــی 
گفت: بررسی ها نشان  شایع شده است 
که حتی بعضا با فروش امضای  می دهد 
مهندســان متوفی ساخت و ساز صورت 

می گیرد.
ایرج رهبر اظهار کرد: معضل امضافروشی 
اصلــی  چالش هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
که رواج دارد  ســاخت وساز سال هاســت 
و نظــام ســهمیه بندی از جملــه دالیــل 

دامن زدن به این مشکل است.
کــرد  فرامــوش  نبایــد  البتــه  افــزود:  وی 
کــه ایــن تخلفــات صنفــی صرفــا مربــوط 
بــه جامعــه مهندســی نیســت بلکــه در 
چنیــن  بــروز  شــاهد  مختلــف  صنــوف 
تخلفاتی هستیم. اما در قشر مهندسان 
بــا توجــه بــه اینکــه جــزو اقشــار تحصیل 
کــرده محســوب می شــوند بروز ایــن نوع 

لغزش ها دور از انتظار است.
که شــایع  رهبــر بــا یــادآوری این موضوع 
بــودن امــر تخلــف امضــا فروشــی قابــل 
کیــد  تا حــال  عیــن  در  نیســت  کتمــان 
بــه  می بایســت  انــکار،  جــای  بــه  کــرد: 
کــه بــه طور  دنبــال فرآیندهایــی باشــیم 
سیســتماتیک از بروز چنین تخلفاتی در 
کند. به  پروســه ســاخت و ســاز ممانعت 
عنــوان مثــال دیجیتالــی شــدن امضای 
مهندســان ناظر باعث ایجاد ســازوکاری 
پدیــده  کاهــش حجــم  بــرای  بازدارنــده 

امضاء فروشی است.
کیــد براینکــه اساســا معضالتــی  وی بــا تا
امــر  چگونگــی  نظارتــی،  مســائل  نظیــر 
همچنیــن  و  ناظــر  انتخــاب  و  نظــارت 
حق الزحمه ناظران از جمله چالش های 
ســاختمان  صنعــت  قدیمــی  و  جــدی 
گفت: وقتی شــرایط ساخت و ساز  است 
که افراد فاقد تخصص  گونه ای باشــد  به 
وارد صنعت ســاختمان شوند در نتیجه 
این امر ســازندگان سودجو قادر خواهند 
کــه مقــررات ســاختمان و خدمــات  بــود 

مهندسی جامعه مهندسی را در راستای 
منافــع و ســالیق شــخصی خــود نقــض 

کنند.
نائب رییس انجمن انبوه ســازان استان 
تهران با بیان اینکه برخی تصور می کنند 
مقابلــه  بــرای  الزم  فرهنگ ســازی های 
بــا پدیــده امضافروشــی صــورت نگرفتــه 
کــرد: برخــالف ایــن تصــور،  کیــد  اســت تا
اتفاقا برای مقابله با این پدیده اقدامات 
که  گرفته اســت  فرهنگی زیــادی صورت 
نمونه آن ترویج اخالق حرفه ای طی این 
گذشته بوده است اما باید در  چند سال 
گرفت فقط ساماندهی فرآیند انجام  نظر 
خدمــات مهندســی و نیز سیســتماتیک 
کردن این حوزه و ایجاد ساختار منطقی 
که ســبب حذف معضالت مربوط  است 

به تخلفات ساخت وساز می شود.
رهبــر بــا بیــان اینکه  سیســتم ســاخت و 
که  گونــه ای طراحــی شــود  ســاز بایــد بــه 
خــود به خــود مانــع بــروز تخلفات شــود 
گفت: باید آیین نامه هایی تصویب شــود 
یــک مرجــع واحــد،  بــه موجــب آن  کــه 
مسئول رســیدگی و پاسخگویی ساختار 
ارجاع، نظارت وکنترل ســاختمان شــود 
و مســئولیت ســاخت و اجــرا بــه عهــده 
گذار شــود  شــخصیت صالحیــت داری وا
و در صورت راه اندازی چنین مکانیزمی، 
خود به خود تخلفات مربوط به خدمات 

مهندسی به حداقل ممکن می رسد.
انبوه ســازان  انجمــن  رییــس  نائــب 
کیــد بر اینکــه تخلف  اســتان تهــران بــا تا
گفــت:  اســت  گســترده  امضافروشــی 
کــه افــراد  متاســفانه شــاهد آن هســتیم 
غیرمتخصــص بــا راه اندازی شــرکت های 
حقوقی و استفاده از ظرفیت های پروانه 
که  اشــتغال مهندســان باعــث شــده اند 
کاری در خدمــات مهندســی و  صــوری 
امضافروشــی بــه اوج خود در چند ســال 

گذشته برسد.
ایسنا-6 آبان

کنفرانس ملی پژوهش های  دومین 
کاربردی  در مهندسی عمران   

ملــی  کنفرانــس  دومیــن 
در  کاربــردی  پژوهش هــای 
مهندســی عمران)مهندسی 
ســازه و مدیریــت ســاخت(،  
19 تا 20 اسفند 1396 توسط 
دانشــگاه صنعتی شــریف در 

شهر تهران برگزار می شود.
و  مهندســین  تمامــی  از 
منــد  عالقــه  دانشــجویان 
بــه حــوزه مهندســی عمــران 

کثر تا 30 دی  گردد جهت ارسال مقاالت خود حدا دعوت می 
کنفرانس اقدام  بــا توجه به محورهــای برگزاری دومیــن دوره 

نمایند. 
کرد: از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره 

1.مهندسی سازه
2.مهندسی زلزله

3.مهندسی سازه های هیدرولیکی
4.مهندسی و مدیریت ساخت

کنفرانس ملی چهارمین 
 مدیریت ساخت و پروژه

کنفرانــس ملــی مدیریــت ســاخت و پــروژه، 6 تــا   چهارمیــن 
7 بهمــن 1396 توســط موسســه آمــوزش عالــی عالءالدولــه 

سمنانی در شهر تهران برگزار می شود.
از تمامــی مهندســین و دانشــجویان عالقــه منــد بــه حــوزه 
گردد جهت ارســال  مهندســی عمــران و معمــاری دعوت می 
کثر تا 1 دی با توجــه به محورهای برگزاری  مقــاالت خود حدا

کنفرانس اقدام نمایند. چهارمین دوره 
کرد: از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره 

مدیریت پروژه در صنعت ساخت
محیط زیست و توسعه پایدار

ایمنی و بهداشت
مدل سازی اطالعات 

ساختمان
منابع انسانی در پروژه

مستندسازی و مدیریت 
دانش

مدیریت پیمان و قرارداد
و–...
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کار می گویــد: بازرســان  کارشــناس حــوزه  یــک 
کارگاه ها و  کار حــق دارنــد بــدون اطــالع قبلــی از 
کار بازرسی  موسســات مشمول ماده 85 قانون 
و تقاضــای تعقیب متخلفــان را ارائه دهند. وی 
کارفرمایان را به فراهم  کار خواست تا  از بازرسان 

کنند. کارگاه ها ملزم  کردن شرایط ایمن در 
کــرد: بــه دنبــال  زهــرا ممتــاز قمشــه ای، اظهــار 
کارخانه ها،  صنعتــی شــدن جوامــع و تاســیس 
کارگاه ها و مجتمع های تولیدی، حوادث ناشی 
کار ، مرگ و میر و صدمات جسمی همواره در  از 
کار بوده اســت. از این رو مباحث  کمیــن نیروی 
مربــوط به ایمنــی )HSE( بعد از انقالب صنعتی 
کارگران و برای حفظ  به دلیل افزایش آمار مرگ 
کارفرمایان  جــان نیروی انســانی مطــرح شــد و 
کارگاه هــای تولیــدی را بــه اجــرای  و صاحبــان 
کار موظف  مقــررات بهداشــت و ایمنی محیــط 

کرد.
کشــور مــا هــم از وقــوع حــوادث  وی ادامــه داد: 
کــه در  نحــوی  بــه  اســت  نبــوده   dکار مســتثن
گذشته حوادث بزرگی نظیر آتش سوزی  یکسال 
ســاختمان پالسکو با 20نفر فوتی، معدن یورت 
کرمان با  گلســتان بــا 44 نفــر فوتــی، معــدن راور 
4 نفر، پاالیشــگاه شــهر ری با 7 نفر و دکل نفتی 
خوزســتان بــا چهــار نفــر فوتــی اتفــاق افتــاده و 
کارگران و مهندســان  بــه مــرگ تعــداد زیــادی از 

زحمتکش منجر شده است.
فقــره  یــک  در  تنهــا  متاســفانه  افــزود:  ممتــاز 
گلســتان 44 نفر  انفجــار معدن زمســتان یورت 
از معدنچیــان جان باختنــد و این تنها حوادثی 
که در رســانه ها منتشر می شــود و ساالنه  اســت 
خ می دهد که  صدها حادثه به صورت تک تک ر
کنار هزاران  البته مرگ و میرهای این چنینی در 
حادثه رانندگی و هدر رفت سرمایه های انسانی 

گذشت و اغماضی نیست. موضوع قابل 
کید بر لزوم اهتمام در پیشــگیری موثر  وی بــا تا
کار  کار، از مدیــران و بازرســان  از بــروز حــوادث 
کردن شرایط ایمن  خواســت تا در جهت فراهم 
کارفرمایان به رعایت اصول  کارگاه هــا و اجبار  در 

کار اهتمام بیشتری به خرج دهند. بهداشت 
کرد: بازرسان  کید  کار و تولید تا کارشناس حوزه 
کار در حــدود وظایــف قانونــی حــق دارند بدون 
بــه  روز  شــبانه  از  موقــع  هــر  در  قبلــی  اطــالع 
کار وارد  مؤسســات مشــمول مــاده 85 قانــون 
شــده و به بازرســی بپردازند و بــه صورت جدی 
کارفرمایــان  بــه  را  ایمنــی  رعایــت  عــدم  مــوارد 
ک  کرده و مانع انجام فعالیتهای خطرنا گوشــزد 

و ناایمن شوند.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه در مــاده 96 
کار  کار ایران، مســئولیت ایمنــی محیط  قانــون 
کار )بازرســین  و نظــارت بــر آن بــر عهــده وزارت 

کار به عنوان  کار( قرار داده شــده است بازرسین 
ضابطیــن قضایی وظیفــه دارند بر اســاس نّص  
مربوطــه  مقــررات  و  آیین نامه هــا  قانــون،  ایــن 

اقداماتی را صورت دهند.
ممتاز نظــارت بر اجرای مقررات ناظر بر شــرایط 
کارهای  کار بــه ویژه مقــررات حمایتی مربوط به 
کار، مــزد  ک، مــدت  ســخت و زیــان آور و خطرنــا
نوجوانــان،  و  زنــان  اشــتغال  و  کارگــران  رفــاه  و 
آمــوزش مربــوط بــه حفاظــت فنــی و راهنمایی 
کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض 
صدمات و ضایعات ناشــی از حوادث و خطرات 
کار قرار دارند و بررسی حوادث ناشی از  ناشــی از 
کار و اظهارنظر  کارگاه های مشمول قانون  کار در 
در خصــوص علــل وقــوع آنهــا را از جملــه ایــن 

اقدامات برشمرد.
تولیــد،  کار و  کارشــناس حــوزه  ایــن  گفتــه  بــه 
نظارت و پیگیری نسبت به تشکیل کمیته های 
کارگاه هــای  کار در  حفاظــت فنــی و بهداشــت 
کار، ارایــه راه هــای پیشــگیری  مشــمول قانــون 
و اعــالم نتیجــه بــه مراجــع ذیصــالح و بازرســی 
مستمر همراه با تذکر اشکاالت، معایب، نواقص 
و در صــورت لزوم تقاضــای تعقیب متخلفان در 
که بازرسان  مراجع صالح از دیگر اقداماتی است 

کنند. کار در موارد لزوم باید با جدیت دنبال 
صما- 9 آبان 

حوادث کار، صرفا حادثه یا نبود نظارت و سوء مدیریت؟
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مراســم روز جهانی شــهرها 10 آبان ماه با حضور 
ســفرا،  شــهرداری،  و  مدیــران  تهــران  شــهردار 
رؤســاى انجمن هــاى دوســتی شــبکه شــوراى 
کشورها، معاون آسیا و  اقیانوسیه  عالی با ســایر 
وزارت امــور خارجــه، نماینــده ســازمان ملــل، 
بــاغ  در  تبریــز  و  تهــران  شــهر  شــوراى  اعضــای 
کتاب برگزار شــد. این برنامه با خوش آمدگویی 
دیپلماتیــک معــاون بین الملل مرکــز ارتباطات 
وامور بین الملل شهردارى تهران و نائب رئیس 
شبکه شــوراى عالی انجمن هاى دوستی ایران 
کشــورها آغــاز شــد و میهمانــان پس از  بــا ســایر 
کتــاب بــا شــهردار تهــران دیــدار  بازدیــد از بــاغ 

کردند. 

محمــد علی نجفــی در چهارمین ســال برگزاری 
روز جهانی شــهرها با بیان اینکه شــواهد علمی 
که جهان پرشــتاب به ســوی  نشــان می دهنــد 
کنــون  گفــت: ا گام برمــی دارد،  شــهری شــدن 
بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان در شــهرها 
که در 30  زندگــی می کننــد و این در حالی اســت 
ســال آینده بیش از دو و نیم میلیارد نفر به این 

جمعیت اضافه خواهند شد.
رویدادهــای  از  بســیاری  شــواهد   افــزود:  وی 
جهــان، چهــره ای شــهری دارنــد، برخاســته از 
خصوصیــات زندگــی شــهری اند و در مقیاســی 
گســترده زندگــی انســان را دگرگــون ســاخته اند. 
شــهرهای امــروز مــا بیــش از پیــش شــهرهایی 
کنان آن بیش از پیش به دیگر  جهانی انــد و ســا
کــره زمین پیونــد خورده اند،   انســان های روی 
که در شــهرها تولید  کاالهایــی  کــه از  بــه طوری 
تــا ســنت ها و فرهنگ هــا،  و مصــرف می شــود 
انسان ها با هم پیوند پیدا کرده اند و در حالی که 
بر هویت متمایز خود پا می فشارند، دروازه های 
واقعــی و مجازی شــهر خــود را بــه فرهنگ های 

گشوده نگه می دارند. انسانی دیگر هم 
نجفی ادامه داد: مشکالت شهرهای امروز تنها 
بــه قلمروهــای مــرزی آنهــا محــدود نمی مانــد. 
کــه در پــی جنــگ، تضادهــا و  جمعیت هایــی 
نابرابری هــای  و  ناامنی هــا  قومــی،  تنش هــای 
کشــوری  فرصت هــای اقتصــادی و اجتماعی از 
کشــورهای دیگر جابجا می شــود، مقیاســی  بــه 
جهانــی دارد. مشــکالت شــهرهای امــروز هــم 

گفت شــهری  ســیمایی جهانــی دارد. می تــوان 
که  شــدن و جهانــی شــدن دو فراینــدی اســت 
و  بــارز  نحــوی  بــه  را  کنونــی  جهــان  ســیمای 
قاطــع دگرگون ســاخته اســت. مهاجرت، رشــد 
و  اجتماعــی  نابرابری هــای  حاشیه نشــینی، 
تروریســم و حتــی رشــد خشــونت های شــهری 
دیگر مشکالتی محدود به برخی شهرها نیست 
بلکه خصوصیت مشترکی است که در شهرهای 
کشورهای در حال  جهان دیده می شوند. شهر 
توسعه مشــکالت ویژه ای در مقایسه با شهر در 
که عمومًا ناشــی از رشــد  جوامع پیشــرفته دارد 
نامتوازن و ســرعت باالی شهرنشــینی و سرعت 
انــدک تامیــن زیرســاخت های متناســب بــرای 

این جمعیت رو به رشد دارد.
کــرد: تهــران، شــهر مــا نیــز برکنــار از  کیــد  وی تا
در  کــه  روندهایــی  نیســت.  تغییراتــی  چنیــن 
طــول چنــد دهــه جامعــه ایــران را دســتخوش 
اســت،  تغییراتــی شــتابان و پردامنــه ســاخته 
وجــوه مختلف زندگی مــا را از بعد فردی و خلق 
گرفته تا ساختارهای  و خو و روان انسان ایرانی 
جمعیتــی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی در 

نهادهای مردمی  باید در سرنوشت شهر
 نقش داشته باشند

دکتر نجفی شهردار تهران در  مراسم  روز جهانی شهرها مطرح کرد
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برگرفتــه اســت. جامعه ایران طی چهــار دهه از 
جامعــه ای با جمعیت روســتایی به جامعه ای 
با جمعیت شــهری تبدیل شده است. تهران، 
کانــون تپنده ایــن تغییرات و  مهم تریــن شــهر، 
گون و  گونا دیــگ در هــم جــوش فرهنگ هــای 
اصیــل جامعــه ایرانــی برای رســیدن بــه فصل 

مشترکی از مفهوم ملیت است.
تهــران در ادامــه صحبت هــای خــود  شــهردار 
کــه در اختیار  گفــت: می خواهــم از این فرصتی 
و  کنــم  اســتفاده  اســت،  شــده  گذاشــته  مــن 
چشــم انداز و تلقی خود را از مسائل شهر تهران 
کنــم تــا مدیــران  کنــم و از همــه دعــوت  بیــان 
شــهری را بــرای شــناخت بهتــر شــهر تهــران و 
کننــد.  یــاری  زیســت پذیرتر  شــهری  ســاختن 
تهــران در عیــن زیبایی هــای منحصــر بفــرد و 
بــا چالش هــای  ارزشــمند خــود  ظرفیت هــای 
کــه من به دو مــورد از  مهمــی نیــز مواجه اســت 

کنم: آنها اشاره می 
مهم تریــن  اجتماعــی  نابرابــری  افــزود:  وی 
کــه پیش روی شــهر تهــران قرار  چالشــی اســت 
گسیخته ســاز  دارد. نابرابــری اجتماعــی اثــری 
دارد و انســجام اجتماعــی را تهدیــد می کنــد. 
جلوه هــای ایــن نابرابری را می توان در ســطوح 
اصلی تریــن  از  یکــی  کــرد.  مشــاهده  مختلــف 
در  کن  ســا جمعیــت  نابرابــری،  جلوه هــای 
ســکونت گاه های  و  نابســامان  بافت هــای 
حاشــیه  در  کــه  جمعیتــی  اســت.  غیررســمی 
نظام هــای اقتصــادی و اجتماعــی قــرار دارنــد، 
کارهای مختلِف طــرد، از فرصت های  با ســاز و 
گذاشــته می شــوند، بــه خدمــات  کنــار  زندگــی 
مناســب شــهری دسترســی محــدودی دارند، 
و نیازهای آموزشــی، بهداشــتی و اشتغال آنان 
تامیــن نمی شــود. تمرکز نابرابــری اجتماعی در 
فضاهای شهری و تمرکز آسیب های اجتماعی، 
زندگی بخشــی از جمعیت شهر تهران را تهدید 
می کنــد. از دید مردم فاصلــه طبقاتی بین فقرا 
ایــن  و  اســت  افزایــش  حــال  در  ثروتمنــدان  و 
کاهش حس تعلــق اجتماعی آنان  می توانــد بر 
کــودکان و  موثــر باشــد. در ایــن فراینــد زنــان و 
گروه های دیگــر در معرض  ســالمندان بیــش از 
آســیب قــرار دارنــد. وظیفــه مدیــران شــهری و 
که در  متخصصــان برنامه ریــزی شــهری اســت 
هــر اقــدام و برنامــه خــود بــه موضــوع نابرابری 
کــه بــا  حســاس باشــند. نابرابــری عــالوه بــر آن 
آموزه هــای دینــی مــا مخالــف اســت، انســجام 

اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد.

که شــهر تهران  وی ادامه داد: دومین چالشــی 
که زندگی  در برابــر آن قرار دارد، خطراتی اســت 
کنان را تهدید می کند. آلودگی هوا به صورت  سا
کنان را  تدریجــی ســالمت جســمی و روانی ســا
کنــار آن، خطرات طبیعی  کاهــش می دهد. در 
مثــل زلزلــه و حوادثــی مثــل آتش ســوزی جــان 
بــرای اداره  را تهدیــد می کنــد.  کنان شــهر  ســا
تهــران، موضوع مهم مشــارکت مردمی را محور 

برنامه ها و تالش های خویش قرار داده ایم.
کنان شهر باید در تامین  کرد: اوال سا کید  وی تا
هزینه های شــهر مشارکت داشــته باشند. این 
کــه از یکســو، مدیریت و  کار مســتلزم آن اســت 
کارآمــد و پاســخگو  ســازمان مدیریــت شــهری 
کنــد و مهم تر از  شــود، بهــره وری افزایــش پیــدا 
همــه بــا فســاد شــهری بــا جدیــت و قاطعیــت 
مقابله و شــفافیت محقق شود. با وجود فساد 
اداری هیــچ سیاســتی به بار نخواهد نشســت. 
مدیــران  اراده  در  تنهــا  هــم  فســاد  بــا  مقابلــه 
گیر  شــهرداری نیســت، بلکه اراده جمعــی و فرا
می خواهــد و مشــارکت همــگان را می طلبــد. 
که هســت  فســاد نابرابــری هــم را بیش از آنچه 

تشدید می کند.
کــه از شــهر  کســانی  کیــد بــر اینکــه  نجفــی بــا تا
منافــع بیشــتری بــرده و می برنــد، بایــد ســهم 
کنند افــزود: خوشــبختانه  بیشــتری پرداخــت 
گرایش و خواست عمومی در توافق نسبت  این 
گروه هــای مختلــف وجــود  گــزاره بیــن  بــه ایــن 
می دهــد  نشــان  اخیــر  نظرســنجی های  دارد. 
کثریــت مــردم بــا شهرفروشــی مخالفنــد و  کــه ا
حاضرند ســهم بیشــتری در اداره شهر بر عهده 
گرایــش عمومــی وجود  گیرنــد. هم چنیــن ایــن 
گروه های برخوردارتر، سهم بیشتری بر  که  دارد 
که پیش روی  گیرند. این فرصتی اســت  عهده 
که بتوان  مدیریت شــهری قرار دارد و امیدوارم 
از این فرصت برای سامان دادن به منابع مالی 

کرد. شهر استفاده 
خاطــر  بــه  بایــد  آن  بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  وی 
که مشــارکت تنها در تامین منابع مالی  داشت 
دخالــت  یعنــی  مشــارکت  نمی شــود.  خالصــه 
فــرد بــرای تعییــن سرنوشــت شــهر و دخالت او 
کــه به زندگی شــهری او  در تصمیم گیری هایــی 
مربــوط می شــود. مــردم در برابر ســازمان های 
که قدرت و منابع زیادی  بزرگی مثل شهرداری 
دارد و قــادر اســت در امور مختلــف زندگی آنان 
احســاس  نبایــد  بگیــرد،  اساســی  تصمیمــات 
کننــد. وقتــی مــردم در مــورد  ناتوانــی و ضعــف 

کــه در محلــه آنــان اجــرا می شــود و  پــروژه ای 
مثــال رفــت و آمــد محلــه را مختــل می ســازد، 
نقشــی ندارنــد، چگونه می توان انتظار داشــت 
که نســبت بــه محلــه خود حساســیت داشــته 
کنند؟ شهرداری  باشــند و در امور آن مشارکت 
بازیگــر مهمــی در حیات شــهری اســت اما باید 
تــا نهادهــای مردمــی و  کنیــم  مجالــی فراهــم 
ســازمان های داوطلبانه بتوانند در سرنوشــت 
شــهر نقــش داشــته باشــند. حــل مشــکالت از 
ج اســت. معضالتــی  تــوان یــک ســازمان خــار
کارتن خوابــی، اعتیاد، فقر شــهری، انواع  مثــل 
آلودگی ها، ترافیک و مانند آن نیازمند مشارکت 

گسترده شهروندان در حیات شهری است.
مجــال  ایــن  در  می خواهــم  کــرد:  کیــد  تا وی 
که پیش  کنــم  محــدود به فرصت هایی اشــاره 
روی شــهر تهــران قــرار دارد. نخســت، آمادگــی 
و تمایــل مــردم برای مشــارکت اســت. وجدان 
جمعی به سرنوشت شهر حساس شده است. 
ایــن یــک فرصــت مهم اســت. مــا امــروز هم به 
گاه شــده ایم، بــه بیماری هایش به  شــهر خود آ
گاه می شــویم و در عین حال، به شــهر  تدریج آ
بــه  خــود عالقه مندتــر شــده ایم. حــس تعلــق 
شــهر، توجه به تاریخ شــهر و نگرانی نســبت به 
گاهی جمعی ما پررنگ تر و  سرنوشت شــهر در آ
که شهر را  پررنگ تر می شــود. این حســی است 
بــه پیش خواهــد برد و بر چالش هــای آن غلبه 

کرد. خواهد 
گفــت: شــهر تهــران، تنوعی از  شــهردار تهــران 
فرهنگ هــای نقــاط مختلــف ســرزمین ایران 
اســت. ســخنی دقیــق  گــردآورده  را در خــود 
کوچــک اســت زیرا  کــه تهــران، ایرانــی  اســت 
گروه ها و فرهنگ هــای متنوع ایرانی در  همــه 
تهــران حضــور دارنــد. تنــوع فرهنگی نــه تنها 
تپندگی و شــور زندگی را در شــهر بر می انگیزد 
که برای شــهر  بلکــه عاملــی اقتصــادی اســت 
فرصت هــای مختلــف ایجاد می کنــد. در عین 
ماهرتریــن  و  بیشــترین  تهــران  شــهر  حــال، 
نیــروی تحصیل کــرده را در خــود جــای داده 
اســت. بســیاری از این ها امید به بهتر شــدن 
امیدوارانــه  مــن  می دهــد.  نویــد  را  تهــران 
کــه در آن  چشــم بــه آینــده  تهرانــی دوخته ام 
آن  و محیــط  زندگــی عادالنه تــر  فرصت هــای 
اخالقی تــر  آن  اجتماعــی  فضــای  و  ایمن تــر 

است.
وی افــزود: در انتهــا عالقمنــدم بــه ایــن نکتــه 
کــه برنامه ها و طرح هــای مختلفی  کنم  اشــاره 
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برای توســعه تهران در دســت بررسی و تنظیم 
کــه می توانــد جاذبه هــای فراوانــی برای  اســت 
و  داخلــی  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
کنــد. بنابرایــن ضمــن اعــالم  خارجــی ایجــاد 
آمادگی شهرداری تهران برای ایجاد تسهیالت 
در جــذب ســرمایه های خارجــی انتظــار دارم 
در  دوســت  کشــورهای  محتــرم  نماینــدگان 
بــرای  را  خــود  کشــور  ســرمایه گذاران  ایــران، 
مشــارکت در اجــرای ایــن پروژه هــا راهنمایی و 

تشویق نمایند.

کنیم باید از فضای شهری و فرهنگ ها محافظت 
گــری لوئیــس نماینــده ســازمان ملــل در ایران 
گفت: بایــد از فضــای شــهری و فرهنگ ها  نیــز 
کنیم و شــهرها را در مقابــل بالیای  محافظــت 
گفــت: من معتقدم  کنیم. وى  طبیعــی مقاوم 
انبــوه  و  ایــران  آموزشــی در  نظــام  کیفیــت  بــا 

جوانان تحصیل کرده شما می توانید به سمت 
نماینــده  کنیــد.  حرکــت  مدرن تــر  شــهرهای 
کرد: جوان ها اینجا جمع  ســازمان ملل عنوان 
که شــما بــه ارث  شــده اند، این شــهری اســت 
خواهیــد بــرد بنابرایــن از خود بپرســید چگونه 
آن را  نگه می دارید. هر چه شرایط در جوامع ما 
کیفیت زندگی  بهتر شــود، به همان نســبت در 

تاثیر می گذارد.

کاربری دادند که تغییر  ساختمان هایی 

 از جنس مگا پروژه ها هستند
پیروز حناچی نیز در نشست علمی- تخصصی 

روز جهانی شــهرها بــا موضوعیت "حکم روایی 
طــول  در  کــرد:  اظهــار  آزاد"،  شــهر  خالقانــه، 
میــراث  فضاهــای  محــور  کاری ام  ســال های 
صنعتی برایم اهمیت بســیاری داشــته اســت. 
ســاختمان های  صنعتــی  انقــالب  از  پــس 
گذر  بســیاری دچار تحول شــد و ایــن فضاها با 
زمان تبدیل به فضاهای ناامن شــهری شدند 
کشــورهای دیگــر بهســازی این  کــه در ایــران و 

فضاها حائز اهمیت بسیار است.
شــهرها  از  صنعــت  خــروج  اولیــن  افــزود:  وی 
کارکرد ساختمان ها و موضوعات  موجب تغییر 
که این اتفاقات  محیط زیســتی بســیاری شــد 
تغییــرات  ایــن  پــی  در  و  بــود  اجتناب ناپذیــر 
بســیاری از شــهرک های صنعتی در شهرهایی 
مثل تهران، اصفهان، تبریز، شــیراز و... از شهر 

ج شدند. خار
معاون فنی و عمران شــهرداری تهران با اشاره 

بــه اینکــه توســعه در بخــش خصوصــی از دیگر 
که در ایران آن را  تغییرات شــهرها در دنیاست 
کشــورهای  کرد: در  کردیم، تصریح  کمتر تجربه 
تاثیــرات  خصوصــی  بخــش  در  توســعه  دیگــر 
که آنها را به وفور دیدیم.  مثبت فراوانی داشت 
کوچک شــدن دولت هــا و تمرکز بــر دولت های 
کشورهای  که در  محلی سومین تغییری است 

دیگر بیشتر به چشم می خورد.
حناچــی با اشــاره بــه اینکه ســاختمان هایی 
کاربری دادند از جنس مگا پروژه ها  کــه تغییر 
بهمــن  فرهنگســرای  کــرد:  کیــد  تا هســتند، 
بــا  بــود و شــهرداری  تهــران  کشــتارگاه  روزی 
ورود بــه این پــروژه آن را تبدیل بــه پروژه ای 

کرد. متحیرانه 
کمیته بین المللــی حفظ میراث  گفتــه وی  بــه 
صنعتی برای اولین بار در سال 1973 برگزار شد 
و ایران نیز در سال 1391 برای اولین بار به این 
کمیته پیوست تا با الگوهای جهانی و خالقیت 

گامی در این زمینه برداشته شود.
در  تهــران  شــهرداری  عمــران  و  فنــی  معــاون 
خصوص دالیــل ارزشــمند و اهمیت حفاظت 
گفت: تداوم شــخصت الیه  از میــراث صنعتی، 
بــه الیــه ســاخته شــده شــهر و پایــداری حــس 
مــکان، ارزش جهانــی آثــار و متعلــق بــودن آن 
ســبک بین الملــل، نمایــش تاریــخ فنــاوری و 
ارزش فنی و علمی کیفیت برنامه ریزی طراحی 
و معمــاری، خاطــرات، آداب و رســوم و حتــی 
کارگــران در حیــن ســاختن ایــن  کــه  آوازهایــی 
ســاختمان ها می خواندنــد در دنیــا ارزشــمند 

است.
حناچی چند نمونه از میراث صنعتی بهسازی 
شــده در دنیــا را نام برد و افــزود: »تیت مدرن« 
که با  مــوزه ملــی هنــری مــدرن بریتانیــا اســت 
کنــون یکــی از جاذبه های  کاربــری هــم ا تغییــر 
کارخانه  شــهر لندن محســوب می شــود. یــک 
کاغذســازی در باغات انگلیس امروز تبدیل به 

گلخانه ای بسیار موفق شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــران بــه خصــوص 
کاربری ها را  تهــران هــم می توانیــم ایــن تغییــر 
کــرد: انقــالب صنعتی  داشــته باشــیم، تصریح 
گرفت و  در ایــران در دوره پهلــوی اول صــورت 
بســیاری از شــهرهای ما به دلیل این تغییرات 

صنعتی تبدیل به شهرهای بزرگی شدند.
معاون فنی و عمران شــهرداری تهران با اشاره 
کاربری هــا در ایــران هــم مثل  بــه اینکــه تغییــر 
شــهرهای دیگر دنیا با هوشــیاری شهرداری ها 
که  کارهایــی  کــرد: یکــی از  انجــام شــد، عنــوان 
کاربــری برخی  در ایــن زمینــه انجام شــد تغییر 
کارخانــه  از ایســتگاه های راه آهــن اســت، امــا 
کارخانــه جات نســاجی هنوز این  دخانیــات و 
فرصــت را پیــدا نکرده اند و برخی از ســازه های 
کنند،  دیگر نیز قبل از اینکه این فرصت را پیدا 

تخریب شدند.
کارخانــه  کنــون  ا هــم  داد:  ادامــه  حناچــی 
ایــن  دانشــگاه  از  بخشــی  تبریــز  چرم ســازی 
شــهر شده اســت اما ما ســاختمان های بسیار 
گر مدیریت شــهری دقت  که ا دیگری نیز داریم 
می کــرد، آنها هم تبدیل به تصویرهای جهانی 

می شدند.
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را  آثارالباقیــه  کتــاب  ابوریحــان بیرونــی وقتــی 
کــه در آســتانه   می نوشــت تصــور هــم نمی کــرد 

قرن پانزدهم نگرش اورا برباد می دهیم.
که آفرینش  ایرانیان باســتان بر این باور بودند 
کیهــان 55 روز بــه طول  آب، دومیــن موجــود 
انجامیــده اســت و مــا امــا آن را بر بــاد داده ایم 
تــا دیــو خشکســالی )اپــوش( بــر ایــران بتــازد و 
گیرد و  آناهیتــا، مــادر بــاران زانوی غم به بغــل 
که قرار بود در وجود  سرگردان اساطیری باشد 

انسان مدرن زنده باشد.
کــه بایــد بیاموزیــم چرخــه هســتی را  حــال آن 
بــدود  قــدر بدانیــم و بگذاریــم رود در دشــت 
همــان  را...  ایــران  چشــمه های  بجوشــاند  و 
کــه از4500 ســال قبــل از میالد  چرخــه هســتی 
ک  مسیح جریان داشته و ما رسانده ایم به خا

کویر... و باد و این یعنی زایش 
و  کــرده  ســوار  چــوب  بــر  را  عروســک  بچه هــا 
زنــان  و  می کوبیدنــد  زمیــن  بــر  کوچه هــا  در 
کوزه  دامان شــان را پــر می کردنــد از حبوبــات و 
آب بــر عروســک می ریختنــد و همــه در پختــن 
آش بــاران یــک دل می شــدند تــا دل خســت 
آســمان بترکد و اتفاقا برای صدق صاف اهالی 
باران...بــاز  و  می آمــد  رحــم  بــه  آســمان  دل 

باران...
کتاب درســی تا حواس مان  بــاز باران آمد توی 
که  کــه بایــد ریزعلــی وار تصمیــم بگیریم  باشــد 
کودکانگی هامان فرصتی  باران مال ما باشد تا 

برای جست و خیز چابک داشته باشند.
کنار جاده برهوت اســت  کار می کنــد  تــا چشــم 
گــر ســبزینگی هســت نفــس تنــگ آخــر چاه  و ا
که رگ و پی سرزمین را می مکد  عمیقی اســت 
کــه  کیلــو خیــار و یــا هندوانــه ای  بــرای چنــد 

رغبتی برای خوردنش نیست.
کشــاورز  دســت های  تــرک  در  بایــد  را  رغبــت 
که می دانــد آب چه  کــرد  کار جســتجو  زعفــران 
معنــی دارد. یــا می شــود ســر مادرچــاه قنــات 
ایســتاد و وقــت آبــکال قنــات پرســید: عمو آب 
کــه هــر  چیســت؟ و پاســخش آیــه قــرآن اســت 

پدیده ای زنده به آب است.
بــر  کشــتن  بــه  فجیــع  چنیــن  قومــی  هیــچ 
کــه مــا بــه آب نشســته ایم و دریغ از  نخواســت 
گرفتن زنگ خطرهــا و دریغ از حمایتی  جــدی 
از آبخــوان داری بــرای تزریــق آب بــه الیه هــای 

آهکی و شنی دشت ها.
بلنــدی  در  برنامــه  بــدون  کشــاورزی  جهــاد 
شــدن  خالــی  بــه  و  ایســتاده  ســاختمانش 
که  ســفره های زیر زمینی می گوید هیس زمین 
کافیســت ســری به  فریــاد نمی زنــد. اما می زند 
کبودرآهنگ  نشســت های فاجعه بــار زمین در 
کاشــت  کــه  ببینیــد  و  بزنیــد  ســری  همــدان 
صــدای  سردشــت  بالیــی  چــه  ســیب زمینی 

کبوتران آورده است.

کار مدیران  کنار میز  اینکــه آب با لوله می آید تا 
و  امضــا  بــه چنــد  و همایش هــا  تنبلــی  یعنــی 

تقدیرنامه بسنده می کند.
که با بحران آب عامل محرک جنگ  سرزمینی 
جهانــی ســوم روبه روســت چــرا نباید بــه جای 
کاری خیار و هندوانه  توجه به پسته و زعفران 
کند و ما بیاموزیم شبیه آناناس تجمالتی  وارد 
بــه ایــن میوه های پیش پا افتــاده و ارزان نگاه 

نکنیم.
که شــاه لوله  ابوریحــان فکــرش را هــم نمی کرد 
و  باغــات  گلــوی  بیــخ  می گذاریــم  را  فاضــالب 
کــه هســت بنوش و  می گوییــم همیــن هســت 
گرفتن از ســیب، مرض را  مــردم به وقت جــان 

کبد جا می گذارند. در 
که دریاچــه ارومیه را بدون آب بنویســیم  ایــن 
را  نمــک  طوفــان  و...  هیرمنــد  و  بختــگان  و 
برمــی دارد بــرای زخــم جگــر و فاجعــه زیســت 
محیطــی نگران مــان می کنــد از الفبــا نوشــتن 
کودکان مــان و رســیدن بــه شــعر مــا فرزنــدان 
که با آنچه  ایرانیــم... ایرانی را تحویــل بدهیم 

گرفتیم خشک تر و بی آب تر...
نظــام  و  جمعــی  رســانه های  و  ســیما  و  صــدا 
تربیتــی ما باید به ســمت تغییــر الگوی مصرف 
بــا حرکــت  تــا  کننــد  و میوه جــات حرکــت  آب 
کنند  کنترل بازار، تولید را هدفمند  معکــوس و 
کشــاورزی  و در ایــن میــان نقش پررنگ جهاد 
برای اســتفاده از روش هــای نوین آبیاری پرت 

و هدر رفت آب را به حداقل برسانند.
تمنــای  آیین هــای  و  جشــن ها  برگــزاری  و 
چمچــه  بارونکــی،  مــل  و  شــل  مثــل  بــاران 
گیشــه،  کترا کمچلی زمه، شاشــریفک،  گلیــن، 
مشــارکت  زمینــه  و...  چغزچغــو  کترالگیــن، 
کــه تمرکــز را بــر  عمومــی در آیینــی مهیــا ســازد 

تالش برای به دست آوردن آب می کند.
با حفظ منابع موجود و تالش برای هم آهنگی 
ســاالنه  بــارش  بــه  توجــه  بــا  ج  خــر و  دخــل 
و  داری  آبخــوان  روش هــای  از  می بایســت 
تزریــق آب بــه ســفره های زیرزمینی بهــره برد. 
عصــر ســاخت سدســازی و انتقــال حــوزه آبریز 
کــه در پاییــن  گذشــته اســت چــرا  رودخانه هــا 
کــرد از خطرات  دســت فقــر آب بیــداد خواهــد 

کرد. ک جلوگیری  گرد و خا نشست زمین و 
عصر ایران؛ روح اهلل صالحی-9 آبان 

بگذاریم
 رود   در دشت 

بدود و ... 
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همایش بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
 و فرصت های سرمایه گذاری با حضور 70 فعال
شــد.  برگــزار  کیــش  در  خارجــی  اقتصــادی   
بــورس،  بیمــه،  از  داخلــی  شــرکت کننده   270
و  بانک هــا  اقتصــادی،  فعــال  شــرکت های 
موسســات مالــی و اعتبــاری در ایــن همایــش 

حضور یافتند.
و  بیمــه  بانــک،  بــورس،  نمایشــگاه  دو 
فرصت هــای  نمایشــگاه  و  خصوصی ســازی 
پارلمانــی  معــاون  حضــور  بــا  ســرمایه–گذاری 
رئیــس جمهور افتتاح شــد. این دو نمایشــگاه 

تا 11 آبان ادامه داشت.
در حاشــیه این دو نمایشــگاه، نشست–های 
و  شهرســازی  و  راه  موضــوع  بــا  تخصصــی 
گســترش و نوســازی  توانمندســازی ســازمان 
گذاری  چهارشــنبه 10 آبان ، و نشست سرمایه 
گــذاری  در ســواحل مکــران، نشســت ســرمایه 
گردشــگری و نشســت ســرمایه گذاری  در حوزه 

مرکــز  آبــان در   11 پنــج شــنبه  مالــزی  و  ایــران 
کیش برگزار شد.  همایش های بین المللی 

مدیرعامــل  الری  انصــاری  ابراهیــم  محمــد 
کیش در ایــن همایش با  ســازمان منطقــه آزاد 
اشــاره بــه آمادگی بــرای جذب ســرمایه گذاران 
توافقنامــه  امضــای  از  پــس  گفــت:  خارجــی 
بین–المللی برجام فرصت های سرمایه گذاری 
در ایران بیشتر شد  و روابط بین المللی توسعه 
یافــت.وی افــزود: تعــدادی از ســرمایه گذاران 
در  ســرمایه گذاری  بــرای  ایتالیــا  و  آلمــان 
کرده اند. قرار بود آقای پوری  کشــورمان اقدام 
حســینی رئیــس ســازمان خصوصی ســازی در 
که لحظات آخر ســفر  ایــن همایش حضور یابد 

کیش لغو شد. وی به 

یک پنجم هدف اسکان
 در شهرهای جدید محقق شده است

شــرکت  هیأت مدیــره  عضــو  میریــان  محمــود 

همایــش  در  جدیــد  شــهرهای  عمــران 
فرصت های ســرمایه گذاری با اشــاره بــه اینکه 
هــدف از ایجاد شــهرهای جدید چیســت و به 
چــه منظــوری ایجاد شــده اند، اظهار داشــت: 
و  شــهری  جمعیــت  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد 

گسترش یافت. مهاجرت از روستاها 
وی بابیــان اینکه جنگ تحمیلی موجب شــد 
جمعیت از مناطق جنگ زده به سمت شهرها 
کشــیده شــوند، افزود: وزارت راه و شهرســازی 
که  بــرای ســاماندهی و هدایــت ایــن جمعیت 
می کردنــد  مراجعــت  شــهرها  بــه  روســتاها  از 
برنامه هــای ســاماندهی ایــن شــهرها را انجام 
داد و در برنامــه خود ایجاد شــهرهای جدید را 

کرد. برنامه ریزی 
جمعیــت  رشــد  ســرعت  داد:  ادامــه  میریــان 
ایجــاد  تــا  شــد  باعــث  کشــور  در  شهرنشــینی 
شــهرهای جدید بیش از پیش مورد توجه قرار 

گیرد.
عضــو هیأت مدیــره شــرکت عمــران شــهرهای 
جدید با اشــاره به اینکه شهرنشــینی در ســال 
را  کشــور  جمعیــت  کل  درصــد  ســی   ،1335
پوشش می داد، افزود: این عدد در حال حاضر 
باالتــر از 78درصد اســت. یعنی ســیر صعودی 
شهرنشــینی  بــه  روســتا  از  جمعیــت  تبدیــل 
که بایــد یــک برنامه ریزی قوی  نشــان مــی داد 
برای هدایت این جمعیت به ســکونتگاه های 

گیرد. جدید مورد توجه قرار 
کــرد: در اواخــر دهــه 60 وزارت راه  وی اضافــه 
که بر  برنامــه ای ارائــه داد و بــه تصویب رســاند 
اســاس آن ایجــاد مکان های جدیــد تحت نام 
شــهرهای جدیــد تأســیس شــد. بر اســاس آن 
کــه مکان یابی  قرار شــد 18 شــهر احداث شــود 
ایــن 18 شــهر در 11 اســتان مــورد تصویــب قرار 

گرفت.
کرد: قرار بــود 4 میلیون و  میریان خاطرنشــان 
700 هــزار نفــر از جمعیت شــهری در شــهرهای 
کنون 800 هــزار نفر  کــه تا کن شــوند  جدید ســا
ح  کن شــده اند. حــال ایــن موضــوع مطــر ســا
کــه وقتــی صحبت از شــهر می شــود، هر  اســت 
در  ســرمایه گذاری  ســرمایه گذاریامکان  چقــدر 

کم است. این شهرها فراهم شود، 
عضــو هیأت مدیــره شــرکت عمــران شــهرهای 
بتوانیــم  اینکــه  بــرای  داد:  ادامــه  جدیــد 

همایش فرصت های سرمایه گذاری  
بانک، بورس و بیمه
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بــرای  گذشــته  از  بیــش  را  ســرمایه گذاران 
ترغیــب  جدیــد  شــهرهای  در  ســرمایه گذاری 
کنیــم و جــذب ســرمایه انجــام دهیــم، تــالش 
شــد تا وجه غالب ســرمایه گذاری در شهرهای 

جدید را به سمت مردم سوق دهیم.
ســرمایه گذاری  بســتر  بایــد  پــس  افــزود:  وی 
گسترش یابد. بخش خصوصی و عموم مردم 

ســرمایه گذاری  میــزان  کــرد:  اضافــه  میریــان 
جــذب  و   92 ســال  تــا  جدیــد  شــهرهای  در 
پروژه هــای  در  شــرکت  بــرای  ســرمایه گذاران 
نداشــت،  جاذبــه  و  رونــق  جدیــد  شــهرهای 
میــزان   96 تــا   92 ســال  از  به طوری کــه 
گرفت. این در حالی  ســرمایه گذاری ها شــدت 
کــه در ســال 92 تنهــا 25 میلیــارد تومــان  بــود 

سرمایه گذاری داشتیم.
عضــو هیأت مدیــره شــرکت عمران شــهرهای 
کرد: میــزان ســرمایه گذاری در  جدیــد تصریــح 
شــهرهای جدیــد در ســال 93 بــه 48 میلیارد 
تومــان رســید و در ســال 94 ایــن عــدد 723 

میلیارد تومان شد.
منعقدشــده  قراردادهــای  داد:  ادامــه  وی 
در ســال 95 بــه 503 میلیــارد تومــان افزایــش 
یافــت و در نیمه اول ســال جاری با احتســاب 
کــه تــا پایان ســال انجام  ســرمایه گذاری هایی 
خواهد شد، از مرز 1800 میلیارد تومان خواهد 

گذشت.
گفتــه میریــان پیش بینــی می شــود عقــد  بــه 
قرارداد در پروژه های حمل ونقل، آماده سازی 
ریلی و زیرســاخت های شهری تا پایان امسال 

به هزار میلیارد تومان برسد.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شهرهای 
جدید به منظور توسعه ملی

و  راه  وزیــر  معــاون  طاهرخانــی  حبیب الــه 
عمــران  شــرکت  مدیرعامــل  و  شهرســازی 
از  بازدیــد  حاشــیه  در  نیــز  جدیــد  شــهرهای 
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در جمع 
گفــت: حــدود ســه دهــه از حیات  خبرنــگاران 
شــهرهای جدیــد در ایــران بــه عنــوان یکــی از 
سیاســت های هــدف تأمین مســکن خصوصًا 
کالن شهرها می گذرد، خوشبختانه  در اطراف 
کنون این سیاســت با نقــاط ضعف و قدرت  تا
گــون پیــش رفتــه و حــدود 800 هــزار نفــر  گونا

کرده است. جمعیت را به خود جذب 
اهمیــت  بــر  کیــد  تأ بــا  ادامــه  در  طاهرخانــی 
در  خصوصــی  بخــش  ظرفیــت  از  اســتفاده 
کــرد: در حال  توســعه شــهرهای جدید اضافه 
حاضــر با توجه به محدودیت اعتبارات بخش 
دولتی، اســتقاده از بخــش خصوصی در حوزه 
کشــور از جملــه شــهرهای جدیــد  زیرســاخت 
به شــدت ضــروری اســت، لــذا شــرکت عمران 
شهرهای جدید نیز در این راستا در نمایشگاه 
پیــدا  حضــور  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
کــرده و تصمیــم دارد تــا نســبت به مشــارکت و 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی اعالم آمادگی 
کــرده و همچنین در ایجاد تنوع در روش های 

گفتگو بپردازد. سرمایه گذاری به بحث و 
وی در ایــن باره افزود: متأســفانه این مناطق 
کنــون از طریــق فروش شــهرها توســعه پیدا  تا

کــه به تصور مــا ایــن روش به دلیل  می کردنــد 
کردن شــهر و ایجاد اختــالل در نحوه  تکه تکــه 
مدیریت شهری مناســب نبوده و باید اشکال 
کار  نوینــی در ســرمایه گذاری ایــن مناطــق بــه 
گرفته و در اختیار شهرهای جدید قرار بگیرد.

مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید در 
ادامه اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در 
شــهرهای جدید خصوصًا نســل نوین شــهرها 
بــه عنوان محرک ملی توســعه را رویکرد اصلی 
اعــالم  ایــن حــوزه  وزارت راه و شهرســازی در 
کــرد و افــزود: شــرکت عمــران شــهرهای جدید 
بــه شــهرهای  آمایشــی  نگاهــی  ایــن دوره  در 

جدیــد داشــته و تصمیــم دارد تــا بــا حرکت به 
کشــور و سواحل مکران  ســمت بخش جنوبی 
از فرصت های موجود در این ناحیه اســتفاده 
ایــن مناطــق  بــه ســمت  را  کــرده و جمعیــت 

کند. جذب 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در ادامه با بیان 
که نفس شــهرهای جدید می تواند  ایــن نکته 
کارآفرینی و توسعه فعالیت  فراهم کننده زمینه 
گفــت: در حال حاضر سیاســت  در آنهــا باشــد 
کالنشــهرها خصوصــًا تهران را  کم زدایی در  ترا
کالن شهر  کیفیت زندگی در این  جهت ارتقای 
کــرده و تصمیم داریم تــا فعالیت بزرگی  دنبال 
کالنشــهرها وجــود  کــه امــکان اجــرای آنهــا در 

کنیم. ندارد را به شهرهای جدید منتقل 
این مقام مسئول در این راستا از معرفی پروژه 
احداث نمایشــگاه دائمی فناوری ها و مصالح 

ســاختمانی در شــهر جدیــد پرنــد خبــر داد و 
گفــت: شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد قصد 
کیفیت زندگی در تهران  دارد تا جهــت ارتقای 
کارآفرینــی  فرصت هــای  ایجــاد  همچنیــن  و 
و توســعه در شــهرهای جدیــد از جملــه شــهر 
جدیــد پرنــد دســت بــه ایــن اقــدام زده و این 

رویکرد را دنبال می کند.
خــود  ســخنان  ادامــه  در  طاهرخانــی 
صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و آب را یکــی 
عمــران  شــرکت  اصلــی  رویکردهــای  از  دیگــر 
کــرد و  اعــالم  ایــن دوره  شــهرهای جدیــد در 
افــزود: متأســفانه در حــال حاضــر مشــکالت 
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متعــددی در بحــث اتــالف انــرژی و هدررفــت 
کــه  منابــع آبــی در حــوزه شــهری وجــود دارد 
شــرکت عمران شــهرهای جدیــد تصمیم دارد 
تا در این امر به عنوان پایلوت شــناخته شــده 
و بــا اســتفاده از تجــارب بین المللــی و داخلــی 
کشــور در این  و همچنیــن ظرفیــت موجود در 

کند. حوزه فعالیت 
وی در اشــاره بــه برنامــه اجرایــی و مطالعاتــی 
کشــور اعالم  نســل نویــن شــهرهای جدیــد در 
کنون برخی از این شــهرها در مرحله  کرد: هم ا
مطالعــه و مکان یابــی بوده و تعــدادی دیگر به 
تصویــب شــورای عالی شهرســازی معمــاری و 
ح  شهرســازی رســیده و در مرحلــه تصویب طر

جامع و تفصیلی هستند.
گفته ایــن مقام مســئول عملیــات اجرایی  بــه 
و  پــارس جنوبــی  2 شــهر ســیراف در منطقــه 
آغــاز شــده و  بــه زودی  نیــز  تیــس در چابهــار 
کنون به  شــرکت عمران شــهرهای جدید هــم ا
دنبــال تعییــن یک مــدل مالی مشــخص برای 
که با توجه به مشکالت فراوان  آن هاســت چرا 
گذشته و  احداث شــهرهای جدید در سنوات 
رویکــرد جدیــد وزارت راه و شهرســازی در این 
دوره عملیــات اجرایــی هیــچ یک از شــهرهای 
مالــی  تأمیــن  مــدل  تعییــن  بــدون  نــو  نســل 

مشخص آغاز نخواهد شد.
معــاون وزیــر راه و شــهرهای جدیــد همچنین 
ایــران،  کشــور   3 حاضــر  درحــال  داد:  خبــر 
چابهــار  بنــدر  توســعه  در  هنــد  و  افغانســتان 
کــرده و قصــد دارند تا ایــن منطقه را  مشــارکت 
کنند، در این  به بندر مهمی در چابهار تبدیل 
کشورهای حاشیه خلیج فارس در  راســتا سایر 
این منطقه به ســاخت شــهرهای بــزرگ اقدام 
که ما  کــرده و از ایــن فرصت اســتفاده می کنند 

نیز در حال پیگیری این امر خواهیم بود.
طاهرخانی ادامه داد: توجه به نواحی جنوبی 
ژئوپولیتیکــی  اهمیــت  دارای  تنهــا  نــه  کشــور 
کشــور اســت بلکه فرصتی برای استفاده  برای 
از منابــع آبــی موجــود در ایــن منطقــه اســت 
کــه خوشــبختانه جمهوری اســالمی ایــران نیز 
کشــورها در  در ایــن مرحلــه همزمــان بــا ســایر 
کرده و بــه دنبال جذب  توســعه مکران اقــدام 
ســرمایه گذار در احــداث شــهرهای جدیــد در 

این منطقه است.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه ســخنان خــود 
حجم ســرمایه گذاری شــرکت عمران شهرهای 
را حــدود 1800  گذشــته  جدیــد طــی 4 ســال 
کرد و افــزود: پیش بینی  میلیــارد تومــان اعالم 
جدیــد  شــهر  در  جمعیــت  اســتقرار  بــرای  مــا 
ســیراف تــا 150 هزار نفر و بــرای تیس 175 هزار 
کــه در مرحلــه اولیــه مجوز اســتقرار  نفــر اســت 
50 هــزار نفــر را در ایــن شــهرها از شــورای عالی 

گرفته ایم. شهرسازی و معماری 

نویــن  روش هــای  تشــریح  در  همچنیــن  وی 
در  ســرمایه گذاری  پروژه هــای  مالــی  تأمیــن 
کز محله  کــرد: ایجاد مرا شــهرهای جدید بیان 
در تمام شهرها خصوصًا در سایت مسکن مهر 
یکــی از رویکردهای شــرکت عمــران با توجه به 
که  رکود بازار ساخت وسازهای مسکونی است 

کار خود قرار داده ایم. در دستور 
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد 
در ادامــه ســخنان خــود عدم خدمات رســانی 
ســایت های  مشــکل  اصلی تریــن  را  مناســب 
کشــور دانســت و افــزود: قصد  مســکن مهــر در 
کردن این مشکالت  داریم تا در جهت برطرف 
از  مالــی  نویــن  روش هــای  از  بهره گیــری  بــا 
مدنــی،  مشــارکت  دارایــی،  مدیریــت  جملــه 
صندوق هــای زمیــن و ســاختمان و در نهایت 
کثری از ظرفیت های داخلی در  اســتفاده حدا

گام برداریم. این راه 
طاهرخانی همچنین از تمایل ســرمایه گذاران 
خارجــی اعــم از ایتالیــا، بلژیــک، فرانســه و... 
بــرای مشــارکت در شــهرهای جدیــد خبــر داد 
و افــزود: مهم تریــن مســئله مــا در ایــن حــوزه 
گر  کــه ا کشــور اســت  خ ارز در  ریســک تغییــر نــر
کالن بررســی و حل شــود قطعًا موج  در ســطح 
جدیدی از ســرمایه گذاران برای حضور در این 

کشورها ایجاد خواهد شد. پروژه ها از سایر 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در ادامه با بیان 
حــال  در   95 ســال  سرشــماری  طبــق  اینکــه 
حاضر 300 هزار نفر در شــهرهای جدید اطراف 
گفت: در صــورت حل  تهــران زندگــی می کننــد 
مسائل مربوط به حوزه حمل ونقل و خدمات 
روبنایــی قطعــًا این عــدد می تواند تــا 600 هزار 
کالن شــهر  نفــر ارتقــا یافتــه و بــاری را از دوش 

تهران برمی دارد.

مدیرعامل شرکت عمران
 شهرهای جدید:

را  مناســـب  خدمات رســـانی  عـــدم   
ســـایت های  مشـــکل  اصلی تریـــن 
می باشـــد: کشـــور   در  مهـــر  مســـکن 
تـــا در جهـــت برطـــرف   قصـــد داریـــم 
کـــردن ایـــن مشـــکالت بـــا بهره گیـــری 
جملـــه  از  مالـــی  نویـــن  روش هـــای  از 
مدیریـــت دارایـــی، مشـــارکت مدنـــی، 
ســـاختمان  و  زمیـــن  صندوق هـــای 
از  کثـــری  حدا اســـتفاده  نهایـــت  در  و 

راه ایـــن  در  داخلـــی  ظرفیت هـــای 
 گام برداریم 
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گنابــاد 320 متــر مادرچــاه دارد.  قنــات قصبــه 
ناصرخسرو هزار سال پیش درباره آن در کتابش 

مطالبی نوشته است.
گفــت: یکــی از  کشــور  معــاون میــراث فرهنگــی 
گناباد است  قنات های مهم ایران قنات قصبه 
کــه عمیق تریــن مادرچــاه دنیــا را دارد و از نظــر 

تکنولوژی و ساختار جای شگفتی دارد.
  محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی 
در نشســت موزه های منطقه آسیا و اقیانوسیه 
کــه از روز دهــم تــا  شــورای بین المللــی موزه هــا 
دوازدهــم آبــان مــاه در چابهــار برگــزار شــد، بــه 
ارائــه مقالــه ای دربــاره ثبت جهانــی قنات های 
که  گفت: بسیاری از مناطقی  ایرانی پرداخت و 
استقرارگاه های ما در آنجا وجود دارند به خاطر 
کنون  که توانسته تا خلق سیستم سنتی است 
کار خــود ادامــه دهــد. در برخــی از مناطــق  بــه 
گذشــته  که در  کویری ما نیمه چاه هایی داریم 
خلــق شــده اند. بیــش از 120هــزار قنــات وجود 
کنون 37 هزار قنات آن فعال هستند. که ا دارد 
کــه در دوره  کشــور می بینیــم  گفــت: مــا در  وی 
هخامنشــی بــه ویــژه در بم، جنوب خراســان و 
مناطــق دیگر افــراد مختلف دربــاره خلق قنات 

در ســرزمین ایران در دوره هخامنشی صحبت 
که چشــمه ها  می کردنــد، بــه ویــژه در مناطقی 

وجود نداشته است.
گفت: در برخی از نقاط سیستم ایجاد این  وی 
قنات هــا ســاده و در برخی نقــاط دیگر پیچیده 

است.
کــه در  گفــت: بیشــتر قنات هــای شــهر بــم  وی 
گســل  دوره هــای مختلفــی ایجــاد شــده اند از 
گســلی  تغذیــه می کننــد و نــوع قنات هــای آن 
گســل ایجاد  که زلزلــه می آمده و  اســت. زمانــی 
گرفته،  می شــده از همان جــا قنات هم شــکل 
کنــار ممــات در ایــن مناطــق  بنابرایــن حیــات 

وجود داشته است.
و  اشــکانیان  دوره  در  کــرد:  تصریــح  طالبیــان 
که تعــداد قنات ها  ساســانیان به نظر می رســد 
را توســعه داده انــد. در دوره دوم ایلخانی ها نیز 

تعداد زیادی قنات وقف شده است.
کــرد: مــا  کشــور بیــان  معــاون میــراث فرهنگــی 
انتخــاب  قنــات  هــزار   37 بیــن  از  را  قنــات   11
کردیــم تــا در فهرســت میراث جهانــی به عنوان 
کدام از  قنات هــای ایرانی به ثبت برســانیم. هر 
آنهــا نماینــده ای از قنات های دیگری هســتند 

کــه بــه دالیــل مختلــف جغرافیایــی، معمــاری 
فهرســت  ایــن  در  آنهــا  از  نماینــده ای  و... 
گرفتــه اســت. برخــی از قنات هــا بــه دلیل  قــرار 
شــرایط جغرافیایی خاص هستند، قنات های 
قنات هــای  و  هســتند  پیچیــده  کوهســتانی 
کوهســتانی ســاختار پیچیده ای ندارند.  نیمه 
بعضــی از آنهــا از رودخانه هــا تغذیه می شــوند. 
کــه از نظر تکنولوژی  یکــی از مهمترین قنات ها 
گناباد  و ساختار بسیارمهم است، قنات قصبه 

که عمیق ترین مادرچاه دنیا را دارد. است 
گنابــاد 320 متر  طالبیــان افــزود: قنــات قصبــه 
مادرچــاه دارد. ناصرخســرو هــزار ســال پیــش 

کتابش مطالبی نوشته است. درباره آن در 
شــکل  را  شــهرها  قنات هــا  کــرد:  تصریــح  وی 
داده انــد. بخش هایــی از آن الیروبــی شــده اند 
تــا 30 درصــد بــه آب آن اضافــه شــود. حجــم 
کشــاورزی و  بســیاری از آب ایــن قنــات بــرای 
سایر نیازهای مصرف استفاده می شود. قنات 
بســیار  نیــز دارای مدیریــت  کرمــان  جوپــار در 
که به همین دلیــل آن را منحصر  مهمی اســت 

کرده است. به فرد 
منبع: 12 آبان - خبرگزاری مهر 

 11 قنات ایرانی  در فهرست جهانی
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«به نام خدا»

جناب آقای مهندس غالمحسین حمزه مصطفوی

سازمان برنامه و بودجهریاست محترم امور نظام فنی اجرائی –ریاست محترم امور نظام فنی اجرائی –ریاست محترم امور نظام فنی اجرائی 

21/5/96مورخ 1334586/96بخشنامه شماره موضوع: 

پس از سالم

با موضوع کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش 21/5/96مورخ 1334586/96بازگشت به ابالغ بخشنامه شماره           
های اجرائی، مشاوران و پیمانکاران از تاریخ از نوع گروه اول که عنوان شده است رعایت مفاد این بخشنامه برای دستگاه

الزامی است.1/10/1396

ر فرمایند اقدام الزم جهت انتشار فهرست مراجع تولید مصالح دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد خواهشمند است دستو
ای از آن را در بندی واکنش در برابر آتش را بعمل آورده و نسخههای فنی طبقهایران از مراجع ذیصالح و یا گواهینامه

اختیار این سندیکا قرار دهند.

با تقدیم احترام

ایرج گالبتونچیایرج گالبتونچیایرج 

دبیـر    

اشاره: 
کنتــرل  بخشــنامه  ابــالغ  بــا 
مصالــح ســاختمانی در برابر آتش 
)بخشنامه شماره 96/1334586 
مــورخ 96/5/21( به منظور اطالع 
گی هــای منــدرج  از مصالــح بــا ویژ
تأییدیــه  دارای  و  دربخشــنامه 
ایــران،  ســازمان ملــی اســتاندارد 
دفتــر امور نظــام فنــی و اجرایی در  
پاســخ پرسش مربوط به فهرست 
دارای  مصالــح  تولیــد  مراجــع 
تأییدیه ســازمان ملی اســتاندارد 
تصویــر   ارســال  بــه  اقــدام  ایــران 
نامه شــماره 15239-8-96 مورخ 
تحقیقــات  مرکــز   1396/7/26
راه، مســکن و شهرســازی جهــت 

بهره برداری نمود.
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