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ضمن تبريك به انتخاب شدگان و برگزيدگان دوره نهم نمايندگي 
مجلس و آرزوي توفيق الهي براي آنها در پيشبرد اهداف توسعه 
كشـور، در مقدمه اين نوشتار اشاره اي به ساختار و كاركردهاي 
مجلس می شـود تا حوزه هاي فعاليت نمايندگان، اعضاي شـعب 
و كميسـيونهاي تخصصـي آن درموضوع و مقوله هـاي مطرح، 
مشـخص تر شـود . مديريـت كليه امـور مجلس توسـط هيأت 
رئيسه اي مركب از 12 نفره منتخب  نمايندگان انجام  می پذيرد. 
نامزدهـاي انتخاباتي مجلس شـوراي اسـالمي پـس از رقابتي 
تنگاتنگ و كسـب آراي الزم براي ورود بـه مجلس، دورة نهم، 
پـس از انجام مراسـم تحليف در اولين جلسـه علني؛   به حکم 
قرعه به طور مسـاوي به 15 شعبه تقسيم   و افراد باقيمانده نيز 
به ترتيب از شـعب اول به بعد يك به يك به شعب افزوده شدند 
اين شـعبات وظيفه بررسـي اعتبارنامه منتخبان جديد مجلس 
را برعهده دارد؛ الزم به ذكر اسـت كه هر شـعبه يك رئيس، دو 
نايب رئيس، يك سـخنگو و دو دبيـر دارد و به طور ميانگين 19 
نفر عضو هر يك از شعبات است، هر شعبه به  بررسي اعتبارنامه 
منتخبان می پردازد، در ضمن فعاليت اين شـعبات پس از انجام 

مأموريت فوري، كماكان در روند امور مجلس ادامه مي يابد.
دوره نهم مجلس داراي كميسـيونهاي تخصصي چهارده گانه اي 

به شرح زير مي باشد:
1. كميسيون اجتماعي با 19 عضو به رياست عبدالرضا عزيزي

2. كميسـيون امنيت ملي و سياسـتهاي خارجـي با 29 عضو به 
رياست عالءالدين بروجردی

3. كميسيون بهداشت و درمان با 19 عضو به رياست حسينعلي 
شهرياري

4. كميسيون صنايع و معادن با 27 عضو به رياست رضا رحماني
5. كميسيون فرهنگي با 12 عضو به رياست مرتضي آقاتهراني

رياسـت بـه  عضـو   23 بـا  كشـاورزي  كميسـيون   .6 
 عبار رجايي

7. كميسيون قضايي و حقوقي با 11 عضو به رياست الهيار ملك 
شاهي

8. كميسيون عمران با 25 عضو به رياست علي اكبر آقايي
9. كمسـيون آمـوزش و تحقيقـات بـا 25 عضـو بـه رياسـت 

محمدمهدي زاهدي
10. كميسيون اقتصادي با 25 عضو به رياست ارسالن فتحي پور

11. كميسيون انرژي با 24 عضو به رياست ميركاظمي
12. كميسـيون برنامه، بودجه و محاسبات با 29 عضو به رياست 

غالمرضا مصباحي مقدم
13. كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با 10 عضو به رياست 

امير خجسته
14. كميسيون اصل 90 با 8 عضو  به رياست محمدعلی مختارپور

ايـن كميسـيونها در حـوزه تخصصـي خـود بـه بررسـي هاي 
كارشناسـي و تخصصي مي پردازند كـه حاصل كار آنها مي تواند 
به صورت طرح وارد صحن علني مجلس شوراي اسالمي و مورد 

بررسي قرار گيرد و مراحل اداري و قانوني را طي كند.
  تعدادي از كميسـيونها ارتباطي بسـيار دقيق و عميق با بخش 
خصوصـي به ويـژه با فعاليـت شـركتهاي مهندسـي پيمانکار 
پروژه هـاي عمراني صنعت احـداث دارد كه انجمن شـركتهاي 
سـاختماني با بيش از 65 سـال تجربه در امور سـاخت و سـاز 

پروژه هـاي عمراني انتظار دارد رؤسـاي محترم كميسـيونهاي 
ذيربط در راسـتاي منافع ملي كشور در رفع تگناها و مشکالت 
فراروي شـركتهاي پيمانکار پروژه هاي عمراني اقدامهاي الزم و 

شايسته مبذول فرمايند. 
انتظـار از مجلـس نهـم )كـه اعضـای آن  دوره هـاي عالـي و 
تخصصـي تحصيالت تکميلـي را گذرانده اند و با پايه تحصيالت 
فوق ليسـانس و دكترا  ويا معادل آن در مجلس اسـالمي حضور 
دارنـد، از طـرف حرفه منداني كه مشـابهت هاي فراواني در اين 
قبيـل ويژگي هاي تخصصي با آنها دارند( بيشـتر و گسـترده تر 
ولي در چارچوب قوانين كشـوري است. با اين جايگاه تخصصي 
توقع شـركتهاي مهندسـي پيمانکار پروژه هاي عمراني صنعت 
احداث از آنها با اين گزاره پيوند دارد كه نگرشـها از هر دو سـو 
بر پايه ها و مايه هاي علمي و برداشتهاي عالمانه و كالن نگر تقرر 
 يابـد و با نوعي همدلي و همزبانـي اميد آن داريم كه نمايندگان 
محتـرم با حرفه مندان اين بخـش تعامل خالق و ارتباط دقيق و 
عميـق برقرار نمايند تا ضمن دسـتيابي بـه واقعيتهاي ملموس 
و تنگناهاي محسـوس اين بخـش با ظرفيتهـا و توانمندي هاي 
مجريـان پروژه هـاي عمرانـي بيش از پيـش آشـنايي يافته و 
زمينه هـاي بهره گيـري از پتانسـيل هاي موجود در شـركتهاي 
عضو و نهادهاي پيوسته و وابسته به انجمن شركتهاي مهندسي 

ساختماني را  شايسته تر از پيش فراهم نمايند. 
 انجمن شركتهاي ساختماني كه بسـياري از پروژه هاي عمراني 
داخل كشور و يا پروژه هاي خارج از كشور توسط آنها اجرا شده 
است و يا توسط آنها در دست اجرا مي باشد با موانع و مشکالت 
فراوانـي روبرو هسـتند كه جهت آشـنايي بيشـتر نمايندگان 
محترم دوره نهم مجلس شـوراي اسـالمي، آنها را فهرسـت وار 
ارائـه مي كنيم تـا راه های برون رفـت از آنها توسـط نمايندگان 

محترم بررسی و پيشنهاد شود.

مشكلمناقصهها
الف: واقعيت اين اسـت كه برگزاري مناقصه ها براساس حداقل 
قيمت نشـان دهنده اين است كه در بسـياري موارد شركتهايي 
صرفًا براي ايجاد رزومه كاري و مطرح شدن، در مناقصه ها شركت 
مي كنند و قيمتهاي بسيار پائين نيز مي دهند و بخش كارفرمايي 
نيز توجه كافي به ظرفيتها و توانايي هاي آنها معطوف نمي نمايد 
و اين امر باعث مي شـود كـه به دليل قيمـت غيرواقعي و عدم 
توانايي، پروژه ها ناتمام رها شوند و يا بخش كارفرمايي با منضم 
كـردن متمم هايي بر قراردادها زمينه اجرايي آن را به چند برابر 
قيمت پايه فراهم كند؛ اين امر هم هزينه هاي پروژه ها را افزايش 
مي دهد و هم انجام آن را با تأخير فراوان مواجه مي سـازد وجود 
بيش از سـي و دو هزار پروژه نيمه تمام ناشي از روند غيرعلمي 
و غيرمنطقـي آئين نامه برگزاري مناقصه ها مي باشـد كه در اين 
زمينه انجمن شـركتهاي سـاختماني راهکارهايـي را در تحقق 
منافع ملي كشـور ارائه داده است كه پائين ترين قيمت مناسب 
با ميانگين وزني قيمتهاي پيشـنهادي يکي از پيشنهادهاي آن 

است.

نمايندگاندورهنهممجلسشوراياسالمي
و

انتظاراتصنعتاحداث
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ب: در اغلب مناقصه ها، اسـناد مناقصه به طور كامل در اختيار 
مجريـان قرار نمي گيرد و شـركتهاي پيمانکار مجـري پروژه ها 
با انواع مشـکالت حقوقـي، معارض ها، نقص مسـتندات مواجه 
مي شوند كه حل هر يك از آنها هزينه هاي فراوان و انرژي و وقت 
زيـادي را از مديران مجري پيمـان مي گيرد و جدول زمان بندي 

اجراي پروژه  را با تأخير جدي مواجه مي سازد.

پ: اصوالً برگزاري مناقصه ها در شـرايط برابر نيسـت، بخشي 
از شـركتهاي وابسـته به نهادهاي حکومتي، دولتـي و عمومي 
بـا امتيـازات ويـژه و در برخي موارد بـا آئين نامـه كميته ترك 
تشـريفات مناقصـه، پروژه هاي بزرگ را در اختيـار مي گيرند و  
احتماال با ارسـال نامه اي از سـازمان متبوع به بخش كارفرمايي 
امـور ضمانت نامـه اي آنها حل و فصل مي شـود ولي شـركتهاي 
پيمانکار بخش خصوصي براي طي هر مرحله اي بايسـتي روزها 
و هفته ها در پشـت اتاقهاي مديران بخش كارفرمايي در انتظار 
مالقـات صرف وقت كنند و براي اخـذ ضمانت نامه از بانکها بايد 
تمامـي دارايي هاي ثابت و جاري )يوجد و سـيوجد( خود، اقوام 
و آشـنايان را در گرو بانك قرار دهند و با موانع اجرايي فراواني 

نيز در سيستم بوروكراتيك آن گرفتار آيند.

ت: در طـي دهه هاي اخير همواره شـاهد آن بوده ايم كه آنچه 
بـه عنوان ارقام بودجه عمراني يا تملك دارايي هاي سـرمايه اي 
در بودجه عمومي دولت ها آورده شـده اسـت در طي سال ذوب 
مي شـود و دولت هـا هر جا كـه در بودجه جاري دچار كسـري 
مي شـوند آن را با برداشت از بودجه عمراني جبران مي كنند به 
طوري كه بررسـي هاي انجمن در بخش انتشارات نشان مي دهد   
بـه طور متوسـط 50درصـد بودجه هـاي عمراني صـرف اموري 

مي شود كه براي آن تخصيص نيافته است.
لذا اين امر باعث مي گردد كه پروژه هاي عمراني با تأخير در انجام 
مواجه شـوند و بالطبع صورت وضعيت هـاي پيمانکاران پرداخت 
نشـود و در چنين شـرايطي پيمانکار مجري پـروژه عمراني در 
پرداخت حقوق و دسـتمزد كاركنان و مطالبات گروه هاي زنجيره 
تأميـن درمانده مي ماند و بـراي جلوگيري از تبعـات اجتماعي، 
انسـاني و حتي سياسـي اين قبيل رويکردها به اجبار به تأمين 
منابـع مالي گـران از بانکها و بـازار آزاد روي مـي آورد كه عدم 
پرداخت مطالبات توسط بخش كارفرمايي بهره و زيان ديركردي 
توانفرسـا و طاقت سوز را توسـط بانکها به مجري پروژه تحميل 
مي كنـد كه در تحليل نهايي پيمانکار مجبور اسـت بابت اصل و 
فرع بدهـي امکانات خانوادگـي خود را براي تأديـه بدهي ها به 
كار بـرد و در مـواردي چنانچه اندوخته اي نداشـته باشـد، آبرو 
و حيثيـت و شـرافت كاري و حرفـه اي او در معـرض مخاطرات 
جـدي قـرار مي گيرد و اعتبـار اجتماعي او نابود مي شـود و اگر 
زنجيره هاي تأمين طلب خود را استمهال نکنند چه بسا كه سر از 
زندان درآورد كه در مواردي شاهد اين امر نيز بوده ايم و يا فشار 
ناشـي از عدم دريافت مطالبات آنقدر بـر آنها افزايش مي يابد و 
عرصه را آنقدر بر آنها تنگ مي كند كه مرگ هاي نابهنگام ناشي 
از سکته هاي قلبي و مغزي و بيماري هاي العالج از پيامدهاي آن 
است كه به واقع زندگي آنها را تهديد مي كنند و در اين زمينه نيز 

شاهد مرگهاي زودرس به دليل فشار عصبي و استرس بوده ايم.
از سويي پيمانکاران پروژه هاي عمراني مجبور و محکوم هستند 
براي فعاليت كسـبي و ادامه حيات حرفه اي، بـا قيمتهاي ثابت 
سـال 88 در مناقصه ها شـركت كننـد ولي همواره بـا افزايش 
شـتابان قيمتها در طول سـالهاي اجراي پروژه مواجه هسـتند 
به طـوري كه قيمت ميلگرد سـال 88 حـدود 650 تومان بوده 
است و در شرايط كنوني قيمت آن به باالي 1450 تومان رسيده 
است كه اگر هزينه هاي باالسري آن را نيز لحاظ كنيم اين قيمت 
به 2400 تومان مي رسـد يعني حدود 350درصد افزايش قيمت 

يافته اسـت بي شـك سـاير نهاده هاي الزم كه به چندهزار قلم 
مي رسـد اگر روند رشدي بيش از اين ميزان نداشته باشند قطعًا 
و حتمـًا در اين حدود افزايش قيمـت دارند. در چنين وضعيتي 
چگونه شـركت پيمانکار پروژه هاي عمراني مي تواند به تعهدات 

خود عمل كند؟!

ث:  از سويي تعديلهاي در نظر گرفته شده معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي هرگز پاسخگوي سرعت رشد قيمتها نيست؛ به 
طوري كه مابه التفاوت قيمت پايه، با قيمت واقعي اقالم مورد نياز 
پروژه، هزينه ها را جبران نمي كند؛ ضمن اينکه شاخصهاي تعديل 
آحاد بهاي سال 90 و سه ماهه اول سال 91 هنوز اعالم نشده است.

ج: مطالبات شـركتهاي مجري پروژه ها از بخـش كارفرمايي تا 
زمان تهيه اين سرمقاله، پرداخت نشده است. رقم اين مطالبات 
حـدود 12هزار ميليارد تومان اسـت. نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اسالمي باور بفرمايند كه اين مبلغ سود پروژه هاي انجام 
يافته، نيست بلکه شـركتهاي مجري پيمان،  بيش از اين ميزان 
بـه بانکها، زنجيره هاي تأمين و بازار آزاد بدهکار هسـتند و هر 
روز به رقم بدهي آنها نيز افزوده مي شـود و درمانده شده اند كه 

با اين شرايط چگونه مشکالت را حل كنند.

چ: مشـکل ديگـر بخش صنعـت احداث بـه ويژه شـركتهاي 
مهندسي پيمانکار پروژه هاي عمراني عدم بازبيني و تجديدنظر 
در ضريـب پيمان و انطباق اسـت، اين امر در مـورد پروژه هاي 
راهسازي كه با حذف ضريب باالسري، ضريب منطقه اي و ضريب 
هدايت ترافيك و با عدم كارسـازي پيش پرداخت همراه اسـت 
نمود بيشـتري دارد و  يکي از عوامل مؤثر در تضعيف شركتهاي 
پيمانکاري سـاختماني اسـت اين امر نيز روزبـه روز به وخامت 
اوضـاع شـركتهاي سـاختماني مي افزايد به طوري كـه امروزه 
مواجه با تعطيلي بسـياري از شـركتهاي پيمانکاري ساختماني 
هستيم و بسياري ديگر به دليل عدم دريافت مطالبات خويش و 
بدهي به مجموعه بزرگي از زنجيره تأمين با تعديل منابع انساني 
شـاغل به حالت نيمه تعطيـل درآمده اند. و بيـم آن مي رود كه 
دشـواري هاي ناشي از شـرايط تحميلي به شركتهاي مهندسي 
پـروژه محـور، پاره اي از آنهـا را علي رغم ميل باطني به سـوي 

مهاجرت اجباري سوق هد.
در چنين شـرايطي از نمايندگان محترم مجلس شـوراي اسالمي 
انتظار آن داريم كه با مطالعه مسائل و مشکالت فراروي اين مجموعه 
كه به برخي از آنها اشـاره شد، براي حل مشکالت اين گروه فني و 
مهندسي زحمتکش و پرتالش كه در دماي باالي 48 درجه و شرجي 
98درصد و در سـرماي زيـر 30درجه در بيابانها و مناطق كويري و 
كوهسـتاني بـدون حداقل امکانات زيسـتي و رفاهی به سـاخت 
زيرسـاختهاي توسعه اي كشـور مي پردازند، توجه ويژه اي مبذول 
فرمايند و در چارچوب وظايف قانوني خويش و با مطالعه و بررسـي 
راه هاي برون رفت از آن در كميسـيونهاي تخصصي زمينه هاي رفع 

نگراني آنها را با رصدكردن منافع ملي كشور فراهم سازند. 
فرصـت را مغتنم شـمرده بار ديگـر حضور نماينـدگان محترم 
دوره نهم مجلس شوراي اسـالمي را در نهاد قانونگذاري كشور 
تبريـك و تهنيت عرض مي نمائيم و بـراي تك تك اين عزيزان 
آرزوي موفقيـت در عرصه فردي، خانوادگي و اجتماعي و ايفاي 
وظايف شايسـته و بايسته نمايندگي در خدمت به مردم شريف 
ايران، از خداوند منان مسئلت مي نمائيم و آمادگي هيأت مديره 
انجمن را براي تعامل هرچه بيشتر در راستاي منافع ملي كشور 
و همـکاري و همياري در جهت تحقـق اهداف مقدس جمهوري 
اسـالمي در چشـم انداز افـق 1404 اعـالم مي نمائيم و دسـت 
تك تك نمايندگان شـريف را براي كنش هـاي متقابل اثربخش 

به گرمي مي فشـاريم.
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فرارسیدن دوره دیگری از انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام 
مهندسی ساختمان فرصتی را پدید آورد تا با نگارش این مقاله 
به فلسفه وجودی سازمان و بود و نبود های آن پرداخته شود.
پیش��ینه تاریخی بیانگر این امر است که از دوران کهن تمامی 
صنوف و پیشه وران در کشور ما از تشکل خاص خود برخوردار 
و در امر تنسیق امور صنف خود و ارائه خدمات بهتر به جامعه 
فعال مایش��اء بوده اند.یکی از این صنوف ، صنف مهرازان بوده 
که به تعبیری مهندس��ین س��اختمان زمان خود ب��وده اند و 

مسائل مرتبط با امر ساخت و ساز را راهبری می نمودند.
پیدای��ش علوم جدید و تغییر نگرش به امر مهندس��ی ، که با 
اعزام دانش��جویانی به خارج از کش��ور آغاز ش��د و در ادامه با 
تأسیس دانش��گاه ها و مراکز عالی آموزش��ی در داخل کشور 
پیگیری ش��د س��بب گردید که طبقه جدیدی از کارشناسان 
و متخصصین فنی س��اختمان تربی��ت و وارد بازار کار گردند.
 ه��ر چند که مدت مدی��دی از ورود این حرفه مندان به عرصه

 س��اخت و ساز کشور می گذش��ت ، از وجود تشکلی جامع و 
مان��ع که امور مربوط به این گ��روه از متخصصین را به همراه 

ساخت و ساز کشور را تنسیق نماید ، خبری نبود. تا این که بر 
اس��اس مصوبه ای قانونی در سال 1352 دو سازمان مهندسی 
مس��تقل تحت عناوین "سازمان نظام مهندسی معماری و 
شهرسازی" و "سازمان نظام مهندسی راه و ساختمان" 

آغاز به کار نمود.
فعالیت این دو س��ازمان را در بازه زمانی س��الهای 1352 الی 
1357 و س��ال های 1370 ال��ی 1372 می توان خالصه نمود.

دوره دوم فعالیت آنها فقط منحصر به استانهای کشور و استان 
تهران را ش��امل نگردید در واقع نیاز به راه اندازی سازمانی که 
امور مهندسی ساختمان کشور را پیگیری و در امر هدایتگری 
و راهبری آن مش��ارکت فعال داشته باش��د سبب گردید تا با 
تش��کیل مجدد این دو سازمان و شناسایی نقاط ضعف و قوت 
آن ، و ب��ا تدوین قانون جدیدی که ادغام دو س��ازمان اولیه را 
در برداشت ، سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1373 
آغاز به کار نماید. براساس این قانون ساختار مدیریتی سازمان 

بر ارکان زیر استوار گردید:

سازماننظاممهندسیساختمان

آنگونهکـههــــست
وآنگونهکهبايستیباشد

مهندس محمد كنگانی
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1-هيأت رئيسـه سازمان: ش��امل چهار نفر مرکب از رئیس ، 
نایب رئیس اول ، نایب رئیس دوم و دبیر.

2-هيأت مديره سازمان: اعضای هیأت مدیره سازمان متشکل 
از 24 نفر که چهار نفر به عنوان هیأت رئیس��ه و یک خزانه دار و 

سایر اعضا به عنوان اعضای هیأت مدیره فعالیت می نمایند.

3-شورای انتظامی: شامل پنج نفر مرکب از رئیس شورا، نایب 
رئیس شورا و دو نفر عضو شورا و یک نفر حقوقدان می باشد.

4-بازرسـان: س��ازمان دارای 4 نفر بازرس می باشد که سه نفر 
آنها بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد.

5-كميته ها ، هيأت ها و كميسيون های سازمان.
در فص��ل اول قان��ون بازبین��ی ش��ده نظام مهندس��ی و کنترل 
ساختمان جمهوری اسالمی مصوب اسفند ماه 1374، ماده یک 

چنین آمده است:
تعريف:"نظام مهندسـی و كنترل ساختمان عبارت است 
از مجموعـه قانون، مقـررات، آئين نامه ها، اسـتانداردها ، 
تشـکل های مهندسـی و حرفه ای و صنفـی كه در جهت 
رسـيدن به اهداف منظور در ايـن قانون تدوين و به مورد 

اجراء گذاشته شود".
در بند 2 ماده 2 همین فصل به "تنسيق امور مربوط به مشاغل 
و حرفه های فنی و مهندسـی در بخشـهای سـاختمان و 
شهرسـازی و يا بند 10 ماده 3 به جلب مشاركت حرفه ای 
مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهيه 
و اجرای طرح های توسعه و آبادانی كشور" اشاره شده است 
بایستی دید که طی هفده سالی که از تصویب قانون جدید"نظام 
مهندسی ساختمان" می گذرد تا چه حد سازمان نظام مهندسی 

در نیل به اهداف قانونی خود موفق بوده است؟
ضع��ف و فق��دان آئین نامه ه��ا و مقررات مرتبط با تنس��یق امور 
مهندسی ساختمان و ساخت و ساز کشور در سه بخش طراحی، 
نظ��ارت و اجراء س��بب گردید که کمیس��یون روابط و ش��ئون 
حرفه ای س��ازمان نظام مهندس��ی تهران که اینجانب به عنوان 
 یکی از اعضای آن همکاری داش��تم طرح��ی را که تحت عنوان
"طبقه بندی س��ازندگان" به معنای عام تهیه ش��ده بود و هشت 
گ��روه از نیروه��ای کاری دخیل در امر س��اخت و س��از را دربر 

می گرفت تهیه و به کمیسیون ارائه دهیم.
این طبقه بندی هشت گروه را دربر می گرفت که چهار گروه آن را 
مهندسین، دو گروه را کاردانان فنی ساختمان، یک گروه معماران 
تجربی و گروه آخر را عوامل اجرائی شاغل در بخش ساخت و ساز 

نظیربناها، جوشکاران آرماتوربندان و... را دربر می گرفت.
چهار گروه مهندس��ی در قانون به کارشناس��ان پایه ارشد یک، 
دو و س��ه طبقه بندی و تعریف شده اند اّما عماًل تاکنون احدی از 

مهندسان پایه ارشد داده نشده است.
قانون می گوید که س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان بایستی 

کلیه امور ساخت و ساز کشور را تنسیق نماید و تشکیل هر یک 
از تش��کل های صنفی و حرفه ای مرتبط با امر س��اخت و ساز را 
پیگیری و اجرائی نماید. اما آنچه که تاکنون حاصل گردیده است 
به تعیین صالحیت و قانون مجریان ذیصالح که مهم ترین بخش 
قانون می باشد تاکنون بهای الزم بدان داده نشده است و مشاهده 
می گردد که کماکان عوامل فاقد صالحیت امر س��اخت و س��از 
شهری و روس��تایی به پیش می برند، طبیعی است که خسارات 
کالن��ی نیز در اثر تأخی��ردر اجرا و یا اجرای نادرس��ت قانون به 
سرمایه های ملی وارد بشود. گزارش هایی که از تخریب سازه های 
شهری اجراء شده و یا در دست اجراء در نشریات گوناگون منتشر 

می گردد گواهی بر این ادعاست.
از آنجا که سازمان نظام مهندسی ساختمان تنسیق امور ساخت 
و س��از کش��ور را به عهده دارد، الزم است که افراد متخصص، با 
تجربه و صاحب اندیش��ه و حرفه مند بر "حرفه مندی" اعضای 
هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندس��ی تأکید بسیار دارم چون 
کس��انی که به طور مستقیم دستی بر آتش داشته و از تخصص 
خ��ود در بخش ه��ای طراحی، نظ��ارت و اجراء به��ره می گیرد. 
مش��کالت صنف را به نیکی می شناس��ند و با توجه به سوگندی 
که در بدو دریافت "پروانه اشتغال" یاد کرده اند حاضر نخواهند 
شد که حرمت و س��المت حرفه ای خود را خدشه دار نمایند. اما 
مشاهده می گردد طی چند دوره انتخابات گذشته سازمان نظام 
مهندس��ی افرادی در سمت مدیریتی سازمانهای نظام مهندسی 
کش��ور قرار گرفته اند که از مهندس��ی فقط عنوان آن را داشته و 
عماًل هیچگونه ارتباط نزدی��ک اجرائی طی دوران کاری خود با 
این تخصص نداش��ته اند و حضور مهندس��ان بازنشسته و گاهی 
مرتبط با جریانات سیاسی در هیأت مدیره سازمانها سبب گردیده 
که پرداختن به مس��ائل ساخت و ساز، اعتبار، عزت بخشیدن به 
امر ساخت و ساز کش��ور در حاشه قرار گیرد. فراموش نشود که 
کش��ور ما در زمره پنج کش��ور حادثه خیز قرار دارد و جان و مال 
مردم بایس��تی در مقابل پدیده هایی چون س��یل، طوفان، زلزله 
و... حفاظ��ت گردد. امری که تولیت آن به موجب قانون بر عهده 
سازمان نظام مهندس��ی ساختمان گزارده ش��ده است بنابراین 
حضور مهندس��ان حرفه من��د و متفکری که ب��ه ارتقای کمی و 
کیفی ساخت و ساز کشور باور دارند و می توانند با اجرائی نمودن 
دقی��ق قانون  و آئین نامه ه��ای موجود و اضافه و یا حذف نمودن 
موادی که کم و کاستی های قانونی را جبران نموده و دوام و بقای 
سازه های شهری و روستایی را به ارمغان بیاورد بایستی در مسند 
هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی قرار گیرند، جائی که عالوه 
بر حفظ و اش��اعه ارزش��های معماری ملی و ایرانی، زلزله های با 
شدت هشت و نه ریشتر هم نتواند موجبات خسران جانی و مالی 
م��ردم را فراهم آورد، نه اینکه زلزله هایی چهار و پنج ریش��تری 

خسارات جانی و مالی فراوان بر جای می نهند.
انتظار آن اس��ت که مهندس��ان عضو جامعه صنع��ت احداث به 
رسالت واقعی خود در جامعه اندیشیده و بر اساس این تفکر افراد 
شایسته و ذیصالح را از بین کاندیداها انتخاب و روانه هیأت مدیره 

سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور نمایند. 
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مهندس عبدالمجید سجادی نائینی: با مقایسه دوره جدید 
نظام مهندسی با دوره های قبل می توان گفت این نظام دوره 
تعالی یا دوره ارتقا را طی می کند. اصوال از نظر قانونی اجرای 
ماده 33 و جایگاه ساخت و ساز باید فقط در نظام مهندسی 
متمرکز باش��د. اجرای ماده 33 و س��اخت و ساز صحیح با 
راهبری سازمان نظام مهندسی امکان پذیر است. متاسفانه از 
دوره های قبل تا کنون به دلیل مقاومتهای شهرداری تهران 
مس��ائل ساخت و ساز تقریبا از ید اختیار این سازمان خارج 
ش��ده است. یعنی برای ساخت س��اختمانی که طراحی آن 
باید توسط مهندسان شناخته شده سازمان نظام مهندسی و 
تحت نظارت مهندسین معرفی شده این سازمان باشد اما این 
نظام جایگاه الزم را برای این امور ندارد. البته در دوره چهارم 
تفاهم نامه ای سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی، شهرداری 
تهران و وزارت راه و شهرسازی  به امضا رسید و مقرر شد که 
کلیه ساخت و سازهای شهر تهران چه از نظر معرفی ناظر یا 
مجری ذی صالح در اختیار نظام مهندسی باشد که متاسفانه 
این امر مدت کوتاهی اجرا ش��د. در حل حاضر با صحبتهای 
انجام شده، دوباره قرار شد شهرداری به وظایف قانونی خود 
عمل کند و ساخت و ساز را به دست مهندسین عضو سازمان 

نظام مهندسی بس��پارد. امروزه  مجریان ذی صالح که باید 
امر ساخت و ساز را در داخل مملکت بر عهده داشته باشند 
اختیار الزم برای امور ندارند. مدتی صالحیت مجریان توسط 
نظام مهندس��ی تائید می شد تا زمام امور را در دست داشته 
باش��ند ولی فعال این امر کم لم یکن اس��ت و هر فرد آگاه یا 
ناآگاه اجرای ساختمان سازی را برعهده گرفته که کار درستی 
نیست و بهتر است س��اخت و ساز توسط مجری ذی صالح 

صورت گیرد. 

مهندس كنگانی: فرموديد ضعف در اجرای قانون چه 
در مورد مجريان ذی صالح  و چه در مورد شهرداريها 
وجود دارد. آيا قانون نظام مهندسی قانونی الزم االجرا 
نيست و اگر هست نهادی مانند شهرداری چگونه به 

خود اجازه می دهد آن را نقض كند؟ 
مهندس سجادی نائينی: مسئوالن شهرداری باید جواب 
این سوال را بدهند. به هر حال قوانین نظام مهندسی قوانینی 
مصوب است که هم وزارت راه و شهرسازی و هم شهرداریها 
و هم سازمانهای نظام مهندسی موظف به انجام آن می باشند 
اما متاس��فانه اجرای آن از طرف شهرداری مورد غفلت قرار 

مهندس عبدالمجيد سـجادی نائينی مديرعامل شـركت 
سـاختمانی رامکله، كه از سـال 1383 عضو مديره انجمن شـركتهای ساختمانی و از سـال 1384 به مدت دو 
دوره عضو هيات مديره سـازمان نظام مهندسـی كشـور است. به مناسـبت انتخابات دور جديد هيات مديره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مهندس عبدالمجيد سجادی نائينی مديرعامل شركت رامکله 
و عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسی كشور مهمان ماهنامه پيام آبادگران بود. در اين نشست دوستانه 
كه با حضور مهندس محمد كنگانی عضو كميسيون انتشارات انجمن صورت گرفت، مهندس سجادی نائينی با 
تشريح جايگاه نظام مهندسی در آبادانی كشور از نقاط قوت و ضعف قانون نظام مهندسی كشور گفت، كه توجه 

خوانندگان محترم ماهنامه را به خواندن مشروح اين گفتگو جلب می نماييم. 

 عضو هیات مدیره نظام مهندسی عنوان کرد  

لزوماجرای

ساختوساز
توسط

مجریذیصالح
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می گیرد. برای مثال در پروانه ای که صادر می شود مهندسین 
ذی صالح باید توسط نظام مهندسی اعالم شود. در ساخت 
س��اختمان هم باید سازندگان آن توسط سازمان مورد تائید 
باش��د ولی متاس��فانه این قضیه انجام نمی ش��ود و امروزه 
ساخت وس��از به دست افراد غیر متخصص انجام می شود و 
به همین دلیل شاهد تخریب و ریزش ساختمانهای زیادی 
بوده ایم. وقتی ساختمانی فرو می ریزد مسئولینی که از طرف 
شهرداری می آیند نظام مهندسی را مقصر می دانند در حالی 
که مشکل از جای دیگری است. مشکل از آنجا شروع می شود 

که ش��هرداری دخالت سازمان 
نظام مهندسی را درباره انتخاب 
و معرفی اف��راد ذی صالح برای 

ساخت و ساز جدی نمی گیرد. 
س��ازمان نظارت و راهبردی به 
پیمانکاره��ا تائی��د صالحیت و 
رتبه بندی می دهد و برای دادن 
صالحی��ت آنه��ا را از غربالهای 
مختلف می گذراند. هر ش��رکت 
برای تائید ش��دن صالحیت اش 
باید در س��طح مطلوب��ی از نظر 

نیروی ش��اغل و ماشین آالت قرار داشته باش��د. اجرای کار 
توسط چنین شرکتهایی هم کار را به نحو احسن پیش می برد 
و ه��م از احتمال بروز حوادث بعد از اتمام کار می کاهد. ولی 
متاسفانه عدم ارائه و ارجاع کار به مجریان ذی صالح هر چند 
وقت یکبار منجر به ریزش ساختمان و لطمات مالی و جانی 

می شود. 

مهندس كنگانی: به نظر شـما فقط شهرداری در اين 
مورد مقصر اسـت و خود سـازمان نظام مهندسی يا 
وزارت راه و شهرسازی در اين مورد بی تقصير هستند؟ 
 ضمـن اين كـه تصويـب آئين نامه اجرايـی مجريان 
ذی صالح بعد از تصويب قانون مدتها به دراز می كشد 
و تا جايی كه من اطالع دارم تا كنون به اجرا در نيامده 

است.  
مهندس سجادی نائينی: اجرای ماده 33 که به ساخت و 
سازهای بهینه اشاره دارد، 3-4 سال پیش توسط سه مرجع 
یعنی ش��هردار تهران، رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی 
و وزیر مسکن وشهرس��ازی به امضا رسید و قرار شد اجرای 

ساختمانها و کنترل و طراحی ساختمانها از 3  هزار مترمربع 
به باال توس��ط سازمان مهندسی اجرا شود و کمتر از 3 هزار 
مرتبه را بعد از شش ماه به این سازمان واگذار کنند. در این 
قضیه وزارت راه و شهرسازی هم بی تقصیر نیست چون این 
وزارت از آنجایی که خود را متولی س��ازمان نظام مهندسی 
می داند باید برای گرفتن این حق تالش می کرد که متاسفانه 

در این مورد کوتاهی کرده است. 

مهنـدس كنگانـی: با توجه بـه اين كه چنـد دوره از 
اجرای قانون نظام مهندسـی می گذرد فکر می كنيد 
ترتيبات الزم برای اين كه نظم و نسقی در امر ساخت 
و ساز كشور ايجاد شود در اين قانون وجود دارد؟ چه 
روشهايی بايد اعمال شود كه اين قانون اجرا شود؟ آيا 
واقعا يك دستورالعمل يا بخشنامه می تواند راهگشا 

باشد يا بايد برای اجرای آن بسترسازی كرد؟
مهندس سجادی نائينی: مس��لما نمی توانیم بگوییم هر 
قانونی که وضع می شود صددرصد خالی از اشکال است ولی 
متاسفانه این قانون تا امروز اجرا نشده 
اس��ت و بعد از اج��را می توان فهمید 
خللی در قانون هس��ت یا نه؟ مسلما 
در ای��ن قانون هم اش��کاالتی وجود 
دارد. خوشبختانه در دوره اخیر نظام 
مهندسی بعد از این که آقای مهندس 
هاشمی در ش��ورای مرکزی مستقر 
ش��د ش��اهد فعالیتهایی در راستای 
سپردن کارها به دست مهندسین بود 
و در این زمینه تفاهم نامه هایی که با 
شهرداری ها نوشته می شد بیشتر شده 
اس��ت و شاید در آینده بتوانیم شاهد 
قانونمند شدن کارهای نظام مهندسی باشیم. کما این که در 
چند ماه اخیر با طرح تک »ناظر کردن« مقررشده نظارت بر 
ساختمانها توسط نظام مهندسی باشد و فردی بر همه امور  
ناظر باش��د. این امر اگرچه با انتقاداتی روبرو است اما نشان 
دهنده پررنگ ترشدن فعالیت سازمان نظم مهندسی است تا 

هدف اصلی و ماهیت خود را بیابد. 

مهندس كنگانی: صنعت سـاختمان و سـاخت و ساز 
شهری و روسـتايی بخشهای مختلفی دارد. عالوه بر 
مهندسان )طراحی، اجرا و نظارت( و كاردانهای فنی، 
عوامل پايين دسـتی مانند معمـاران تجربی، بناها و 
جوشـکاران هم وجود دارند كه قرار بود در واحدهای 
صنفی يا سـازمانهايی ضابطه مند و رتبه بندی شوند. 
مشـکلی كه اينك وجود دارد اين اسـت كـه در رده 
باالدستی يعنی مهندسين و كاردانها طبقه بندی وجود 
دارد اما در رده های پايين دسـتی صنعت سـاختمان 
هنوز هيچگونه سازماندهی و رده بندی ديده نمی شود. 

 در پروانه ای که صادر می شود مهندسین ذی 
صالح باید توسط نظام مهندسی اعالم شود. 
در ساخت ساختمان هم باید سازندگان آن 
توسط سازمان مورد تائید باشد ولی متاسفانه 
این قضیه انجام نمی ش�ود و امروزه ساخت 
وس�از به دس�ت افراد غیر متخص�ص انجام 
می ش�ود و به همین دلیل ش�اهد تخریب و 

ریزش ساختمانهای زیادی بوده ایم
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آيـا تا كنـون راجع به اين قضيه بحث شـده و به چه 
جمع بندی رسيده ايد؟

مهندس سجادی نائينی: تا کنون به جز مجریان لوله کشی 
گاز در مورد س��ایر موارد رده بندی و آموزشی صورت نگرفته  
است و البته این خللی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. 
در مورد کاردانها مدتی اس��ت کانون کاردانها مشغول به کار 
شده است اما در مورد رده های پایین ترسازمان فنی وحرفه ای 

و وزارت راه و شهرسازی و موسساتی 
مانند موسس��ه بهاالدین ادب مشغول 
به این کار هستند. در کمیسیونهای 
مختلف وزارت راه وشهرس��ازی برای 
آموزش رده های مختلف شغلی مرتبط 
با صنعت احداث ترتیباتی اتخاذ شده 
اس��ت. وزارت راه و شهرسازی اعالم 
آمادگی کرده ب��ه کارگاهها برود و به 
کارگران شاغل آموزش رایگان دهد. 
این کار در س��طح مملکت اگرچه نه 
از طرف ما انجام می شود. در کشور ما 
دانش کارگران وابسته به تجربه کاری 
آنها است واز نظر اصولی و فنی دانشی 
ندارند اما امیدواریم  در آینده کارگران 

ذی صالحی داشته باشیم. 

در  شـما  كنگانـی:  مهنـدس 
مـورد آمـوزش عوامـل فنـی و 
اجرايی صحبـت كرديد. اما برای 

سازماندهی اين افراد چه فکری شده است؟ چه مرجعی 
مدركی مبتنی بر صالحيت انجام كار اين افراد به آنها 
می دهد تا اگر پيمانکاری نياز به يك كارگر داشت بتواند 
به آن مراجع مراجعه كند، يا اگر اختالفی بين پيمانکار 
و آن عامل فنی و اجرايی به وجود آمد پيمانکار بتواند 

برای شکايت به آن سازمان مراجعه كند؟ 
مهندس سـجادی نائينی: به این ش��کل مرجعی غیر از 
آموزش فنی حرفه ای که این قبیل افراد را آموزش و به آنها 
مدرکی می دهد، را نمی شناس��م. اما مرجعی که پیمانکار با 
اعتماد به پروان��ه آن  نیروی خبره را در کارگاه خود بپذیرد 
وجود ندارد، حتی اگر افراد خبره ای را به کار گرفت و در خالل 

کار مشکلی ایجاد شد مرجعی برای مراجعه وجود ندارد.

مهنـدس كنگانـی: با توجه بـه اين كه شـما يکی از 
گزينه هـای جديد بـرای هيات مديره سـازمان نظام 
مهندسـی هسـتيد فکر می كنيـد چـه كارهايی در 
دوره هـای قبل امـکان انجام دادن وجود داشـت كه 
مغفول مانده است و كال برای ارتقای صنعت ساخت و 

ساز چه نظری داريد؟ 
مهندس سجادی نائينی: اگر ما بتوانیم در نظام مهندسی 

فرهنگ خوب ساختن و وجدان کاری را در مهندسان خود 
تقوی��ت کنیم بزرگ ترین کار را انج��ام داده ایم. من در نظام 
مهندسی، مهندس ناظری را دیده ام که آشنایی الزم از محل 
س��اختمان مورد نظارت خود نداشته اس��ت. البته در سایر 
حرفه مندان نیز کم و بیش با این موارد مواجه هس��تیم. در 
شهرداری هم شاهد هستیم که پروانه کار بر روی ساختمان 
در برخی موارد بدون بررسی الزم ارائه می شود. شرکتی هم 
که پ��روژه را در دس��ت دارد در مورد 
آن تحقیق مناس��بی انجام نمی دهد. 
باید فرهنگ س��ازی مناس��ب صورت 
گیرد تا اگر مهندس��ی متعهد نظارت 
بر س��اختمانی هست سعی کند آن را 
کامل انجام دهد. عالوه بر این امیدوارم 
بتوانیم کاری کنیم که در این مملکت 
همه س��اخت و س��ازها چه در زمینه 
طراحی، چه در زمین��ه اجرا و چه در 
زمینه نظارت به دس��ت مهندسین و 

مجریان ذیصالح سپرده شود. 

تصـور  آيـا  كنگانـی:  مهنـدس 
نمی كنيـد قانون نظام مهندسـی 
هم اكنون هم دارای ضعف اسـت 
به عنـوان مثال نظام مهندسـی 
می گويد شركت مجری ذی صالح 
حداقل بايد دو عضو مهندس دارای 
پروانه اشـتغالل داشته باشد، اين 
در حالی است كه بسياری از مهندسان پروانه اشتغال 
ندارند. آيا بهتر نيست دو نفر به يك نفر تقليل يابد تا 
يك فرد مسئوليت كل قضيه را بپذيرد و از گرد آمدن 
افراد زيادی كه گاه كمکی است مسئوليت پذيرنباشند 

جلوگيری شود؟
مهندس سجادی نائينی:به نظر من دو نفر باشد بهتر است 
اما همین قانونی که می گوید هر چقدر مهندس در آن شرکت 
بیشتر باشد ارجاع کار به آن شرکت بیشتر است در جایی ذکر 
می کند این امر به شرطی محقق می شود که مهندسان تمام 
وقت در شرکت حاضر باشند. اجرای سلیقه ای قانون است که 
مشکل ایجاد می کند. در دستورالعمل هایی که توسط وزارت 
راه و شهرس��ازی داده می شود نیز مشکالتی وجود دارد که 
امیدواریم کم کم رفع شود. امروز زحمت کش ترین و درعین 
حال کم درآمدترین قشرها مهندسین ما هستند. اما متاسفانه 
این جامعه دچار انفعال ش��ده است و با وجود 57 هزارعضو 
فقط 4 هزار نفر در انتخابات این س��ازمان شرکت می کنند. 
نظام مهندسی باید توسط مهندسین ساخته شود تا مرجعی 
شود برای مراجعه خود آنها، از این رو از مهندسان می خواهم 
در سرنوشت خود که همانا حضور در انتخابات نظام مهندسی 

است فعال و کوشا باشند. 

بای�د فرهنگ س�ازی مناس�ب صورت 
گیرد تا اگر مهندس�ی متعه�د نظارت 
بر س�اختمانی هس�ت س�عی کن�د آن 
را کام�ل انج�ام ده�د. عالوه ب�ر این 
امی�دوارم بتوانی�م کاری کنیم که در 
این مملکت همه س�اخت و سازها چه 
در زمینه طراحی، چه در زمینه اجرا و 
چه در زمینه نظارت به دست مهندسین 

و مجریان ذیصالح سپرده شود.
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مهندس كنگانی: برای وارد شدن به بحث نظر خود 
را درباره نحوه مطلوب برگزاری انتخابات سـازمان 

نظام مهندسی بيان كنيد.
مهندس جمالی: به نظ��ر من بزرگ ترین جفا به بخش 
خصوصی زمانی اتفاق افتاد که شرکتهای دولتی و وابسته 
ب��ه دولت به طور بی رویه تاس��یس ش��دند. در این روند 
هدفهای دیگری جدای از منافع ملی مدنظر بود. ش��اید 
امروزه بتوانیم از اشتباهات گذشته خود درس بگیریم و 
افرادی را برای س��ازمان نظام مهندسی برگزینیم که به 
منافع ملی بیش��تر از سیاس��ی کاری عالقمندند. به نظر 
من برآورده کردن منافع ملی نیز از طریق رعایت اصول، 
تش��کیل اتاقهای فکر در انجمنها مقدور اس��ت. سازمان 
نظام مهندس��ی باید به عنوان یک س��ازمان مس��تقل با 
ایجاد اتاق فکر در یکپارچه کردن نظام مهندسی سراسر 

کشور بکوشد. 

مهندس كنگانی: سازمان نظام مهندسی بر اساس 
اساسنامه خود اداره می شـود و مديران آن نيز بر 
مبنـای رايی كه می آورند انتخاب می شـوند. چون 
سازمان نظام مهندسـی سازمان پويايی است بايد 
افراد آگاه به مسـائل روز مهندسی وارد آن شوند. 
انتخاب افراد به طور انتصابی باعث می شـود فردی 
كه اينك بازنشسـته شده اسـت و عمال انگيزه ای 
بـرای بهبود فضـای كسـب و كار در حوزه صنعت 
احداث نـدارد وارد ميدان شـود در حالی كه بايد 
كسـانی بيايند كه دغدغه آنها مهندسـی اسـت و 
از ايـن طريق ارتزاق می كنند. اگـر در قانون نظام 
مهندسـی قيد شـود كه تمام اعضا بايـد از طريق 
انتخابات برگزيده شـوند، اين مشـکل تا حدودی 
مرتفع می شـود، شما نقاط قوت و ضعف اين قانون 
را چگونه می بينيد واساسـا جايگاه نظام مهندسی 

در آبادانی كشور چيست ؟ 

مهنـدس فـرخ جمالی عضو هيـات مديره 
انجمن شركتهای سـاختمانی و مديرعامل 
شـركت پارس يکم می باشد كه به مناسبت 
انتخابات دور جديد هيات مديره سـازمان 
نظام مهندسـی، در گفتگويـی صميمانه  با 
مهندس محمد كنگانی درباره انتخابات نظام 
مهندسـی، قانون نظام مهندسی و سازمان 
نظام مهندسی  توضيحاتی دادند و به تشريح 
جايگاه نظام مهندسـی در آبادانی و توسعه 
فنی كشور پرداختند و  از نقاط قوت و ضعف 
قانون نظام مهندسـی كشور سخن گفتند، 
كه توجه خوانندگان محتـرم ماهنامه را به 

مشروح اين گفتگو جلب می نماييم. 

مديرعامل پارس يکم مطرح كرد 

لزوموجوداتاقفكر
درسازماننظاممهندسی



12
12

مهندس جمالی: قانون نظام مهندس��ی ایرادهایی دارد 
ک��ه باید صددرص��د بازنگری و مورد اص��الح قرار گیرد.  
در مورد س��ازمان نظام مهندس��ی هم، به نظر من نظام 
مهندس��ی باید به ش��کل یک اتاق فک��ر و ترویج دهنده 
اصول و فناوریهای مهندس��ی برای کل جامعه مهندسی 
کشور عمل کند. این سازمان باید  بدور از سیاسی کاری 
و مس��ائل جانبی کار کند تا افرادی که در آن دخیل اند 
طرحهای ملی و اس��تانی را بررس��ی کنند و با همکاری 
ش��هرداری پروژه ها را در راس��تای طرح جامع کشور به 
س��رانجام برسانند. س��ازمان نظام مهندس��ی است باید 
الگودهنده و خط  دهنده تش��کیالت مهندسی در سراسر 

کشور باشد. 

مهنـدس كنگانـی: آيا نظـارت فقط بايـد بر روی 
ساخت و سـاز شهری باشد يا شـامل نظارت روی 
ساخت و سازهای روسـتايی و پروژه های ملی هم 

می شود؟ 
مهندس جمالی: س��ازمان نظام مهندسی به عنوان یک 
س��ازمان خط دهنده و قانونمند باید بگونه ای عمل کند 
که تمام ش��هرداریها از ضوابط این نظ��ام تبعیت کنند. 

در س��اخت یا بازس��ازی هر روستا 
نیز باید امکانات رفاهی موجود در 
یک مجموعه ش��هری لحاظ شود. 
چنانچ��ه در کش��ورهای اروپای��ی 
در روس��تاها در کن��ار زمینه��ای 
زراع��ی مجتم��ع ه��ای تفریحی، 
س��النهای ورزشی، س��ینما و تئاتر 
محل��ی وجود دارد. ای��ن امر باعث 
جلوگیری از مهاج��رت بی رویه به 

شهرهای بزرگ می شود. 
اگر امکانات سازمان نظام مهندسی 
توسعه یابد، می تواند همانگونه که 
در مراکز اس��تان خط دهنده است 
در روستاها هم اقدام کند و اجرای 

برنام��ه جامع اس��تانی، ش��هری و روس��تایی را زیر نظر 
داش��ته باش��د. حتی این برنامه های جامع را می توان در 
نظام مهندس��ی تهیه و به سازمان برنامه ارسال کرد. من 
مخالف صدور جواز س��اخت و س��از از طرف شهرداریها 
هس��تم، برای این که بهترین مرجع ب��رای صدور مجوز 
نظام مهندس��ی است و درصد احتمال خطا درآنجا کم تر 
اس��ت. شهرداری موسسه خدمت رس��انی است و وظیفه 
ن��دارد ساختمان س��ازی را کنترل کند. اگ��ر این کار بر 
عهده مهندس��ان گذاشته ش��ود خود مهندسین بهتر از 
عه��ده ای��ن کار برمی آیند در واقع بهتر اس��ت طراحی، 
نظارت و اجرا دس��ت نظام مهندس��ی باشد و شهرداری 
به عنوان یک نظام نظارتی عالیه اقدام کند. برای روشن 

 ش��دن مس��ئله مثالی می زن��م. در خیاب��ان کرامول  رود 
)CROMWELL ROAD( لن��دن ک��ه هیچ س��اختمانی 
ارتف��اع باالتر از س��ه طبقه ندارد، یک ش��رکت س��ازنده 
خارجی موفق به اخذ مجوز س��اخت و س��از ت��ا ارتفاع 6 
طبقه ش��د. وقتی نظام مهندسی لندن متوجه این اشتباه 
ش��د با تقبل خسارت طرف قرارداد دس��تور توقف کار را 
صادر کرد. بعد از ش��ور و مش��ورت، اتاق فکر شهرداری و 
سازمان نظام مهندسی به این نتیجه رسیدند که مجوز 6 
 طبقه را باطل کنند و به جای آن مجوز س��اخت و ساز 8

 طبقه را بدهند، مشروط بر این که 3 طبقه آن باالی زمین 
و 5 طبقه زیر زمین قرار داشته باشد تا هماهنگی و توازن 

معماری خیابان به هم نریزد. 

بحـث  كنگانـی:  مهنـدس 
طراحـی و نظـارت و اجرا در 
سـاخت و سـازهای شـهری 
بـه نظـام مهندسـی واگـذار 
شده اسـت. در مورد طراحی 
الزم  سـازماندهی  نظـارت  و 
صـورت گرفته امـا در بخش 
اجـرا بحثی بـه نـام مجريان 
ذی صالح مطرح شده است كه 
عالرغم اين كه مدت زيادی از 
می گذرد  قانـون  اين  تصويب 
هنـوز جنبـه اجرايـی نيافته 
و افـرادی اجـرا را بر عهده دارند كـه از صالحيت 
فنی الزم برخوردار نيستند. فکر می كنيد چرا اين 
بخش از قانون اجرا نشـده و به چه روشی می توان 

اين سيستم را فعال كرد؟
مهندس جمالـی: در وهله اول همه چیز باید قانونمند 
باش��د و همه اح��اد ملت ب��ه قان��ون احت��رام بگذارند. 
س��ازمان نظام مهندسی بهترین جایی است که می تواند 
الگوه��ای مورد نظر ما را با نظارت و ارزیابی درس��ت در 
همه مجموعه های س��اخت و ساز و در نظر گرفتن همه 
جوانب برآورده کند. متاسفانه در حال حاضر شهرکهای 
مسکونی ساخته ش��ده اند که یک سوپرمارکت ساده نیز 
در آنها تعبیه نشده است. در همین مسکن مهر امکانات 

در س�اخت یا بازس�ازی هر روس�تا 
نیز باید امکانات رفاهی موجود در 
یک مجموعه ش�هری لحاظ ش�ود. 
چنانچه در کش�ورهای اروپایی در 
روس�تاها در کنار زمینه�ای زراعی 
مجتم�ع ه�ای تفریحی، س�النهای 
ورزشی، سینما و تئاتر محلی وجود 
دارد. ای�ن ام�ر باع�ث جلوگی�ری 
از مهاج�رت بی روی�ه به ش�هرهای 

بزرگ می شود. 
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بهداش��تی، رفاهی و تفریحی در نظر گرفته نشده است. 
من معتقدم اگر همین شهرک س��ازی زیر نظر س��ازمان 
نظام مهندس��ی اجرا می شد جلوی چنین مسائلی گرفته 
می ش��د. به نوعی می توان گفت وزارت راه و شهرس��ازی 
که خود باید مجری قانون باشد قانون را اجرا نمی کند. 

 
مهنـدس كنگانی: پس شـما 
معتقديد اگر سـاخت و سـاز 
در كشـور با مشـکل مواجه 
اسـت بـه ايـن دليل اسـت 
كه نظـام مهندسـی جايگاه 
واقعی خـود را پيـدا نکرده 
اسـت و اگر بخواهيـم آن را 
ساماندهی كنيم تا سليقه ای 
عمـل نشـود بايـد قوانينی 
و  باشـيم  داشـته  اصولـی 
ناظر  مهندسی  نظام  سازمان 

اصلی آن باشد.  
مهنـدس جمالی: در س��ازمان 
نظام پزش��کی ک��ه در آن اجازه 

داده نمی ش��ود فردی که غیر پزش��ک است ولو این که 
سرپرس��ت کل جامعه پزشکی باشد برای پزشک تعیین 
تکلیف کند یا برای بیمارس��تانها قانون بگذارد، ولی شما 
در س��ازمان نظام مهندس��ی مهندس ای��ن اختیارات را 
ندارد. وقتی اتفاقی می افتد آنگاه می گوییم مهندس ناظر 
بای��د جوابگو باش��د یعنی در وهل��ه اول وظیفه مهندس 
ناظ��ر را از او س��لب ک��رده و در مرحله بعد که مش��کل 
پی��ش می آید به او می گویند چرا وظیف��ه خود را انجام 
نداده اس��ت. یک مهندس مانند یک پزشک متعهد است 
و قسم نامه اخالقی دارد، فقط تفاوت کار این دو قشر در 
اینجاس��ت که نتیجه عملکرد پزشک روی یک فرد است 
اما نتیجه کار یک مهندس برای سالها در دیدرس و مورد 
قضاوت عموم مردم اس��ت.  و م��ردم درباره ماندگاری و 

نوآوری هر بنایی نظر می دهند. 

مهنـدس كنگانی: صنعت سـاختمان و سـاخت و 
ساز شـهری و روستايی بخشـهای مختلفی دارد. 
عـالوه بر مهندسـان )طراحـی، اجـرا و نظارت( و 
كاردانهای فنی، عوامل پايين دستی مانند معماران 
تجربی، بناها و جوشـکاران هم 
وجود دارند. آيا بهتر نيسـت به 
نظام مهندسـی  جای سـازمان 
تشـکيالت بزرگتـری تمام اين 
افراد را تحت پوشـش قرار دهد 
يا همين نظام سازمان مهندسی 
قـادر به اداره و نظارت تمام اين 

بخشها هست؟
مهنـدس جمالـی: بهت��ر اس��ت 
ای��ن وظیفه را خود س��ازمان نظام 
مهندسی بر عهده بگیرد و تشکیالت 
خود را گسترش دهد. عالوه بر این 
ش��هرداریها و اس��تانداریها هم باید 
با نظام مهندس��ی همکاری الزم را 
برای برقراری ارتباط منظم کاری بین بخشهای مختلف 

داشته باشند. 
:  س��ازمان نظام مهندس��ی نباید فعال مایشاء از طریق 
سیس��تم دولتی باش��د. در حال حاضر  بعد از انتخابات 
س��ازمان نظام مهندسی رئیس سازمان را وزیر مسکن و 
شهرس��ازی انتخاب می کند که به نوعی انتصاب است نه 
انتخاب. در حالی که بهتر است رئیس این نظام از طریق 
رای افرادی که به عنوان هیات مدیره انتخاب می ش��وند 
برگزیده ش��ود تا الاقل از دید اف��رادی که با او همکاری 
می کنند فردی جامع الش��رایط باشد. رئیس این سازمان 
باید روی مس��ائل کارشناسی مهندسی و جامعه شناسی 
محیط باش��د و نظر کارشناس��انه تمام مهندس��ان را در 

تصمیم گیریها بررسی و لحاظ کند.

 وقت�ی اتفاق�ی می افت�د آن�گاه 
می گویی�م مهن�دس ناظ�ر باید 
جوابگ�و باش�د یعن�ی در وهل�ه 
اول وظیف�ه مهن�دس ناظر را از 
او س�لب کرده و در مرحله بعد 
ک�ه مش�کل پی�ش می آی�د به او 
می گوین�د چرا وظیف�ه خود را 

انجام نداده است.
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»به نام خدا«

در انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به آقایان

مهندسان
منوچهرملكيانيفردوعبدالمجيدسجادينائيني

رأي مي دهیم
ب�ا حض�ور فع�ال در انتخابات س�ازمان نظام مهندس�ي س�اختمان اس�تان تهران،  
نامزدهاي شایس�ته و  مورد نظر خویش را  براي ورود به هیأت مدیره س�ازمان  

انتخاب کنیم
انتخابات دوره ششم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در روز ششم 

شهریورماه سال جاري برگزار مي شود.
انجمن شرکتهاي ساختماني کلیه فعاالن عرصه مهندسي ساختمان کشور را دعوت 
مي نماید تا با حضور فعال و  مش�ارکت خالق در انتخابات به نامزدهاي شایس�ته 

حرفه مندان آبادگري و سازندگي کشور رأي دهند.
نامزد انتخابي ما در این دوره آقایان مهندسان:

منوچهر ملكیاني فرد 
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکتهاي ساختماني    

عبدالمجید سجادي نائیني 
عضو هیأت مدیره انجمن شرکتهاي ساختماني     

و سازمان   نظام  مهندسي ساختمان استان تهران    
مي باشند و از کلیه همكاران محترم و اعضاي شرکتهاي عضو دعوت مي کنیم تا با 
رأي به نامبردگان به  توانمندی  ها و شایس�تگي هاي هر چه بیش�تر سازمان نظام 

مهندسي ساختمان استان تهران بیفزاییم.
هيأتمديرهوبازرسانانجمنشرکتهايساختماني
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دكتر غالمرضا علی زاده: با تشکر از جناب مهندس کنگانی، 
فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در بازنگری سیاستهای اصل 
44 فرصتی را در اختیار اقتصاد کشور قرار داد ، همانطوري که 
مستحضر مي باش��ید فرمان اجرایي بند »ج« سیاستهاي کلي 
اصل 44 در 85/4/11 صادر و ابالغ گردید، هدفهاي نه گانه اي 
براي آن در نظر گرفته ش��ده بود که مش��عر بر این اس��ت که 
م��واردی را که بتواند اقتصاد را از تنگن��ا درآورد پیاده کنیم و 
ش��رکتها و موسسه های انتفاعی که وابس��ته به دولت است به 
بخ��ش خصوصی واگذار کنیم به طوری که میزان تصدی گری 
دولت در چشم انداز افق 1404 اقتصاد به 20 درصد تقلیل یابد 
اما مس��ئله اساس��ی که در این مورد وجود دارد نبودن تعریف 
جام��ع و مانع از بخش خصوصی اس��ت برای همین تعدادی از 
نهادها بخش��هایی از واحدهای زیرمجموعه خ��ود را به عنوان 
ش��رکت از خودش��ان منتزع و ثب��ت می کنن��د و وارد چرخه 
فعالیته��ای بخش خصوصی می ش��وند. آنجایی که باید مالیات 
و ع��وارض بدهن��د خود را دولتی تلقی ک��رده از این کار طفره 
می رون��د و در جاهایی که می توانند از مزایای بخش خصوصی 
اس��تفاده کنند با این نام از امکانات بهره می گیرند و مشکالت 

عدیده ای برای بخش خصوصی واقعی ایجاد می کنند. 
در قانون اساس��ی اقتصاد کش��ور از س��ه بخش دولتي، تعاوني 
و خصوصي تش��کیل شده اس��ت ولي در ادامه آورده است که 
تفصیل ضوابط، قلمرو و ش��رایط هر س��ه بخش را قانون معین 

مي کند که قوانین تفصیلي آن برای بخش خصوصی ارائه نشده 
اس��ت یا بهتر بگویم که تاکنون ای��ن قوانین تفصیلي الاقل در 
مورد بخش خصوصي مصوب نش��ده است. البته در این زمینه 
اقدام هایی صورت گرفته است ولی هنوز تصویب و تائید و ابالغ 
نگردیده است. به نظر جنابعالی بخش خصوصي چیست و با چه 

شاخصها و مؤلفه هایي تعریف مي شود؟
مهنـدس محمـد كنگانـی: ضم��ن تش��کر از جنابعالی که 
ای��ن فرص��ت را در اختیار بن��ده قرار دادی��د، بخش خصوصی 
مجموعه ای از فرد یا افرادی اس��ت که ب��ا تفکر، برنامه ریزی و 
سرمایه خویش و به صورت غیروابسته به اموال عمومی حرکتی 
را ایج��اد می کنند و حاص��ل کار آنها در افزایش بهره وری موثر 
اس��ت. به عنوان مثال  یک نفر واکس��ی که بساط خود را کنار 
خیابان پهن می کند و کفش واکس می زند به نوعی جزو بخش 
خصوصی اس��ت که در بخش خدم��ات کار می کند. اما در آن 
روی سکه، دولتی ها بعضی افراد را می آورند و به نام آنها شرکت 
می زنن��د و به آن بخش خصوصی می گوین��د، در حالی که آن 
افراد حقوق بگیر آن مجموعه هستند و با سرمایه عمومی اقدام 
ب��ه کار می کنند و با توجه به تعری��ف بخش خصوصی در این 

طبقه بندی جای نمی گیرد.
در ارتباط با بحث سهم بخش دولتی در اقتصاد ملی باید گفت 
م��ن دو دوره در هیات نمایندگان اتاق ای��ران عضو بودم و آن 
روزها گفته می ش��د سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران 16 

عضو هيئت مديره انجمن شركت های ساختمانی عنوان كرد 

تغييرتفكرمديريتیاصلاساسی
درخصوصیسازی

در فرمـان اجرايـي بنـد »ج« سياسـتهاي كلي اصـل 44 ، هدفهاي 
نه گانـه اي مد نظر قرار گرفته بود تـا بتواند اقتصاد را از تنگنا درآورد 
و سـازمانها و شركتهای وابسته به دولت را به بخش خصوصی واگذار 
كند. در همين زمينه روز دوشنبه 9 تيرماه دكتر غالمرضا علی زاده و 
مهندس محمد كنگانی در نشسـتی صميمانه به بررسی ابعاد مختلف 
خصوصی سـازی در ايـران و دسـتاوردهای آن پرداختنـد. مهندس 
كنگانی، عضو هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی در اين گفتگو 
بيان كرد  در كنار توجه به اصل انتقال مالکيت در خصوصی سـازی بر 
روی تغيير مديريت بخشهای واگذار شده  نيز بايد تاكيد شود كه نظر 
خوانندگان محترم ماهنامه  پيام آبادگران را به خواندن مشـروح اين 

گفتگو جلب می نماييم.
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درصد است و ما باید راهکارهایی را بیاندیشیم که سهم بخش 
خصوصی باال برود. حاال به نظر می آید بعد از گذش��ت سالیانی 
از این موضوع نه تنها سهم بخش خصوصی افزایش نیافته بلکه 
این سهم بسیار کاهش داشته است. این که شما بحث اصل 44 
قانون اساس��ی و نحوه پیاده کردن آن را مطرح کردید و اینکه 
چرا در این سالها مسئله مغفول مانده جای سوال دارد. باید دید 
چه کس��انی نمی خواهند بخش خصوصی تعریف دقیق شود و 
جای��گاه واقعی خود را بیابد. عدم تعریف بخش خصوصی باعث 

زدن نعل وارونه ش��ده و شرکتهای 
عمومی و دولتی خ��ود را به عنوان 
بخش خصوصی مط��رح می نمایند 
و از مزایای��ی که ش��رکتهای بخش 
خصوصی باید از آن بهره مند باشند 
اس��تفاده می کنند و آنج��ا که پای 
حس��اب و کتاب و دخل و خرج به 
میان می آی��د از بودجه های عمومی 

ارتزاق می کنند. 

دكتر علی زاده: به نظر شما بهتر 
نيست با توجه به اين كه تعريف 
بخش خصوصی را بعد از انقالب 
اسـالمی و در قانونهای مجلس 
شورای اسالمی نداريم به قانون 
سـال 1337 يعنی »منع دخالت 

كاركنان دولت و بسـتگان درجه يك آنها در فعاليتهای 
اقتصـادی و تجاری« اسـتناد كنيم زيرا كـه آقای دكتر 
الريجانی، رئيس محترم مجلـس  در نامه ای كه به آقای 
دكتر احمدی نژاد رياست محترم جمهوری نوشته بودند 
به اين قانون اسـتناد كردند كه در آن قانون كسـانی كه 
نمی توانند وارد اين حوزه از فعاليتها شـوند احصا شـده 
اسـت، فکر می كنيد اين قانون بتوانـد به عنوان پايه ای 

برای تعيين حدود و ثغور بخش خصوصی مورد استفاده 
قرار گيرد و آنرا را از سـاير بخشـهايی كه به ناحق وارد 
اين تعريف شده اند، مشخص كند؟ اين بخشها در آنجايی 
كه نياز به سرمايه گذاری است طفره می روند و در جايی 
كه درآمد وجـود دارد حضور دارنـد. در تعيين مديران 
برتر هم چون برخی از هزينه ها در محاسبات آنها لحاظ 
نمی شود به عنوان مديران سودآور تلقی می شوند. فکر 
می كنيـد آيـا اين قانـون را بتوان بـرای تفکيك بخش 

خصوصی به كار برد؟
مهنـدس  كنگانـی: وقت��ی برای 
دریاف��ت کارت بازرگان��ی ب��ه اتاق 
بازرگان��ی مراجع��ه می کنی��د فرم 
تعهدنام��ه ای در اختیار ش��ما قرار 
می دهند که به این مس��ئله اش��اره 
دارد که ش��ما نبای��د حقوق بگیر یا 
کارمند باش��ید و بای��د جزو بخش 
خصوص��ی باش��ید. در ه��ر صورت 
قانون یا قوانین وضع شده  تا زمانی 
که قانون جدیدی آن را نسخ نکرده 
است معتبر اس��ت، بنابراین پیروی 
از آن از بدیهیات اس��ت و لزومی به 
تاکید مجدد بر اجرای  آن نیس��ت. 
مستحضر هستید بسیاری از قوانینی 
ک��ه در ح��ال حاضر در بخش��های 
مختلف اس��تفاده می شود از قبل وجود داشته و قوانین جامعی 
اس��ت که در صورت نیاز حک و اصالح ش��ده است. قوانین ما 
مجموعه ای از ش��رع و عرف و مس��ائل ملی ما است که در هر 
زمانی می تواند مورد اس��تناد قرار گیرد. به نظر من دولت حتی 
اگر با قانون موجود تا زمان جایگزینی قانونی جدید عمل کند 
بسیاری از مشکالت مرتفع می شود هر چند آن قانون متعلق به 
بازه زمانی خاصی بوده و امروز ما وارد عصر ارتباطات شده ایم و 

مهندس کنگانی:
 ع�دم تعری�ف بخ�ش خصوصی 
باعث   ش�ده   شرکتهای عمومی 
و دولتی خود را به عنوان بخش 
خصوص�ی مط�رح   نماین�د و از 
مزایای�ی ک�ه ش�رکتهای بخ�ش 
خصوص�ی بای�د از آن بهره من�د 
باشند استفاده  کنند و آنجا که پای 
حس�اب و کتاب و دخل و خرج 
به می�ان می آی�د از بودجه های 

عمومی ارتزاق  کنند. 
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باید درصدد استفاده از قوانین جامع تری باشیم. با توجه به تحول 
عظی��م در ارتباطات باید قوانین بر اس��اس نیازهای روز بازنگری 
ش��وند اما تا وقتی قانونی جایگزین نش��ده اس��ت نباید از اجرای 

قوانینی که داریم خودداری کنیم.

دكتر علی زاده:  خصوصي سـازي در ايران با فروش سـهام 
چه تفاوتي دارد. به نظر می رسـد كاری كه در كشـور ما و 
تحت لوای خصوصی سـازی انجام می شود به نوعی عمدتا 
واگذاری سـهام شركتها اسـت زيرا كه در خصوصی سازی 
بحث مديريت و كاهش تصديگری دولت هم مطرح اسـت. 
بـه بيان ديگر در امر واگـذاری  و انتقال  مديريت  به افراد  

مجرب و متخصص نيز مدنظر بوده است.
مهنـدس كنگانی: بحث مدیرتی اصل کار اس��ت. آنچه که دنیا 
را به جلو برده مدیران خالق و متفکر هس��تند، متاس��فانه امروزه 
در جامعه ما کمتر به مدیریت اهمیت داده می ش��ود. ما به حضور 

مدیرانی نیاز داریم که خودساخته 
و مدبر بوده، همه مدارج ترقی را 
پله پله طی کرده باشند و در هر 
مکان و مقامی قرار دارند از عقبه 
باید  باش��ند.  برخ��وردار  مثبتی 
بحث مدیریت��ی را اصل بگیریم. 
باید محوریت خصوصی سازی بر 
روی افرادی که پول دارند نباشد 
و کار به مدیران وارد و کارآمد و 
کس��انی که می توانند آن صنعت 
و ش��غل را متحول کنن��د داده 
ش��ود. خصوصی س��ازی در حال 
حاضر به واگ��ذاری آن بخش از 
ش��رکتها و موسس��ات دولت به 
بخش دیگری از دولت که ش��به 
دولتی هستند تبدیل شده است. 
بحثهای��ی از قبیل پیوس��تن به 
س��ازمان تجارت جهانی باعث به 
کار بردن ترفندهایی شده است 
تا توجیهی برای خصوصی سازی 
باش��د در حالی که در عمل همه 

چیز در سیطره دولت است. عملکرد دولت نشان داده انگیزه کمی 
در مدیران دولتی نس��بت به انتقال و واگذاری بخشهای اقتصادی 
به مدیران موفق و کارآمد بخش خصوصی وجود دارد. در جاهایی 

از دنی��ا ک��ه می خواهند خصوصی س��ازی و واگذاری به درس��تی 
انجام ش��ود، کارشناسی و انتخاب افراد را بر مبنای توان سنجی و 
خالقیتهای فرد یا گروهی که می خواهند در راس امور قرار بگیرند 

انجام می دهند. 
در ابتدای بحث گفتید دولت می خواهد سهم خود را به 20 درصد 
کاش ده��د ام��ا به نظر من بای��د بحث درصد را کن��ار بگذاریم و 
به بحث محتوایی بپردازیم. ممکن اس��ت اصال 100 درصد سهام 
دولتی باش��د اما مدیریت خصوصی بتواند آن بخش را اداره کند. 
چنانچ��ه در مورد س��هام عدال��ت 99 درصد س��هام کارخانه ها و 
ش��رکتها را به آن گروهی از مردم که اصطالحا در دهکهای پایین 
بودند دادند و دولت فقط  1 درصد سهام را برای خود برداشت، در 
حالی که مدیریت را برای خود نگه داشته است. خوب، این چه نوع 
خصوصی سازی است؟ عمال تفکر مدیریتی و مدیران این شرکتها 
دولتی هستند و با وجود واگذاریها شرکتها سود خوبی نداشته اند. 
قطعا اگر شرکتها به افرادی واگذار شوند که حسن مدیریت یا سوء 
مدیریت آنها به منافع خود آنها مربوط باشد انگیزه تغییر و اصالح 
در آنها قوی تر خواهد بود، در غیر این صورت تغییر و تحول مثبت 

و سازنده ای نخواهد شد.

دكتر علی زاده:  به تعبیری خصوصی س��ازی در کشور ما انتقال 
س��هام بدون انتق��ال مدیریت اس��ت. وقتي در خصوصي س��ازي 
مدیریت بنگاه هاي واگذار ش��ده تغییر نمی کند آیا مي توان آن را 
خصوصي س��ازی نامید. به عنوان مثال 16 صندوق بازنشستگي را 
که در سالهاي گذشته در فرآیند 
خصوصي سازی قرار گرفتند ولي 
مدیریت آنها کماکان در دس��ت 
بخش دولتي است، آیا می توان در 
زمره خصوصي سازی قرار داد. به 
نظر می رسد تا زمانی که مدیریت 
منتقل نش��ود بخ��ش خصوصی 
انگی��زه ای ب��رای بهینه س��ازی و 
س��ودآوری الزم برای سازمان را 
نخواهد داشت و به نوعی حرکت 
کن��د دولتی حرکت این بخش را 
هم به کندی می کشد. در پاره اي 
امور واگذاری ه��ا با تعابیر رعایت 
اصول امنیت ملی عماًل از گردونه 
خصوصي س��ازی خارج مي شوند. 
به نظر ش��ما آی��ا ای��ن احتمال 
وجود ندارد که این گزاره تعمیم 
یابد و خصوصي س��ازی را از مدار 
اصلي خ��ارج کرد. چرا در جامعه 
م��ا،  به زع��م برخ��ی از مدیران 
دولتی،  بخش خصوصی نامحرم محسوب می شود در حالی که در 
برهه های مختلف حرفه مندان این بخش از جان و مال خود برای 

حفظ منافع ملی کشور سرمایه گذاری کرده اند؟ 

مهندس کنگانی:
امین ترین و محرم تری�ن افراد به یک 
ملت خود مردم آن ملت هس�تند. اگر 
زم�ان جنگ توانس�تیم در براب�ر رژیم 
بعثی بایستیم به دلیل ایمان و اعتقاد تک 
ت�ک افرای بود که در جبهه ها حتی با 
دست خالی جنگیدند و کشور را حفظ 
کردن�د. چگونه م�ا می توانیم به چنین 
اف�رادی نامحرم بگوییم. در آمریکا که 
مهد صنعتی سازی است اکثر صنایع به 
دس�ت بخش خصوصی افتاده و حتی 
سازمانی مانند ناس�ا به عنوان کارفرما، 
کاره�ای خود را ب�ه پیمانکاران بخش 

خصوصی واگذار می کند.  
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مهنـدس كنگانی: کس��انی که چنین تفک��ری دارند و آن را 
تروی��ج می دهند در واقع تفکر بازدارنده ای را رواج می دهند که 
به نفع منافع ملی نیس��ت و ایجاد ران��ت می کند. امین ترین و 
محرم ترین افراد به یک ملت خود مردم آن ملت هس��تند. اگر 
زمان جنگ توانستیم در برابر رژیم بعثی بایستیم به دلیل ایمان 
و اعتقاد تک تک افرای بود که در جبهه ها حتی با دست خالی 
جنگیدند و کشور را حفظ کردند. چگونه ما می توانیم به چنین 
افرادی نامحرم بگوییم. در آمریکا که مهد صنعتی س��ازی است 
اکثر صنایع به دس��ت بخش خصوصی افتاده و حتی سازمانی 
مانند ناس��ا به عن��وان کارفرما، کارهای خ��ود را به پیمانکاران 
بخش خصوصی واگذار می کند. به نظر من ش��رایط جنگی به 

وجود آمده باعث ش��ده دولت تا حدی 
کاره��ا را قبض��ه کند و بع��د از جنگ 
علیرغم قوانین روشن و مصرح که نقش 
بخش خصوصی و دولت را تعیین کرده 
بود اداره امور را در دست خود نگه دارد. 
اگر دول��ت نقش ارش��ادی و راهنمایی 
خود را ادامه دهد و به بخش خصوصی 
اجاره دهد نقش اجرایی خود را داش��ته 

باشد این مشکالت را نخواهیم داشت. 

دكتر علی زاده:  به نظر می رسد تعامل 
خ��الق و موضوعی بخ��ش خصوصی با 
دولت ب��ه نوعی نیازمند اعتمادس��ازی 
متقابل اس��ت، منتهی م��ا در طول این 

س��الها سعی کردیم زمینه های الزم را برای اعتمادسازی فراهم 
کنیم و در برهه های مختلف، در صحنه های اجتماعی و  جنگ 
تحمیل��ی حض��وری  فعال داش��ته ایم. به نظر شـما بايد چه 
مکانيزيم ديگری برای اعتمادسازی بيشتر به كار ببريم؟

مهنـدس كنگانی: بخش خصوصی نهایت س��عی و تالش را 
برای انتقال پیام حسن نیت خود به کار برد تا در قطار پیشرفت 
و توس��عه کشور در کنار بخش دولتی بنش��یند تا در کنار هم 
پیش��رفت را شاهد باش��ند و مردم نیز از مزایای این همجواری 
منتفع شوند. به نظر می رسد دولت باید تا حدی در طرز تفکر، 
برنامه ریزی و دیدگاههای خود بازنگری کند. دولت نباید بخش 
خصوصی را به عن��وان غیرخودی ببیند چون بخش خصوصی 
برآیندی از ملت اس��ت و هر برخورد نابجا نسبت به این بخش 
در واقع برخورد نابجا با آحاد ملت است. باید با نگرشی متفاوت 
در عین تکّثرگرایی هدف واحدی را که آبادانی و پیشرفت کشور 
اس��ت پیگیری کنیم. ضمن این که ب��ه هر حال هر کدام از ما 
تجاربی داریم که از حاصل جمع آنها دانش مشترکی به وجود 

می آید که کشور را به سوی پیشرفت سوق می دهد.

دكتر علی زاده:   در خصوصي سـازي سـهم 40 درصدي 
براي نهادهاي عمومي در نظر گرفته شده است كه  البته 
بعدهـا اين ميزان  به 20درصد تقليـل يافت. آيا اين امر 

با اصل 44 قانون اساسـي و فرمـان اجرايی مقام معظم 
رهبري هم سويي دارد؟ 

مهندس كنگانی: در بحث خصوصی سازی اصل بسیار مهمی 
مغف��ول مانده اس��ت. بحث تغییر مالکیت مطرح نیس��ت بلکه 
بحث تغییر تفکر مدیریتی مطرح اس��ت. اگر ما تفکر مدیریتی 
حاکم بر ش��رکت یا موسس��ه ای که تصمیم به خصوصی سازی 
آن داری��م تغییر ندهیم هیچ کارمثبتی صورت نگرفته اس��ت. 
ام��روزه دولتهایی ک��ه به این امر توج��ه کرده اند در خصوصی 
س��ازی موفق تر بوده اند. دولت آلمان شرکت بسیار بزرگی را به 
قیمت نمادی��ن یک یورو فروخت، فقط ب��رای این که خریدار 
آن از بع��د مدیریت��ی و تخصصی به ق��دری توانمند بودند که 
بتوانند این ش��رکت را متحول کنند. 
کش��ور آلمان از بعد اقتصادی کشور 
موفقی اس��ت و اولین ص��ادر کننده 
صنعتی دنیا است که قبل از پیوستن 
به اروپای واحد بالغ بر 3 هزار میلیارد 
م��ارک بودجه تحقیقاتی داش��ت که 
از این بودج��ه مبلغ 3 میلیارد مارک 
ب��رای تحقیق و توس��عه ب��ه صورت 
کمک بالع��وض به یکی از ش��رکتها 
داده ب��ود چون دی��دگاه غالب در این 
کش��ور این بود که اگر شرکتی بتواند 
درآمدزایی کند می تواند به غنی شدن 
خزانه دولت بیانجامد. در حال حاضر 
افراد حرفه مندی وج��ود دارند که از 
توانمن��دی الزم مالی برای پیاده کردن تفک��ر خود در ارتقای 
وضعیت اقتصادی جامعه برخوردار نیس��تند و اینجاست که از 
دولتهای خ��ود یاری می خواهند و دولت نیز دس��ت آنها را به 
گرمی می فش��ارد و گاه پروژه هایی را ک��ه به هر دلیل در حال 
متالش��ی شدن اس��ت به دس��ت این افراد ذی صالح که توان 
مدیریتی، تخصصی و برنامه ریزی باالیی دارند می س��پارد و از 
لحاظ مالی نیز خود دولت پروژه را فاینانس می کند. اگر ما نیز 
به آن سمت حرکت کنیم می توانیم از بند »ج« ماده 44 به نحو 
احسن استفاده کنیم. این در حالی است که در کشور ما دولت 
مکانیزمی را از طریق س��ازمان برنامه ایجاد کرده که شرکتها را 

مهندس كنگانی:
 ش�رایط جنگی به وجود آمده باعث 
شده دولت تا حدی کارها را قبضه کند 
و بعد از جنگ علیرغم قوانین روشن 
و مص�رح که نقش بخش خصوصی و 
دولت را تعیین ک�رده بود اداره امور 
را در دست خود نگه دارد. اگر دولت 
نق�ش ارش�ادی و راهنمایی خ�ود را 
ادامه دهد و به بخش خصوصی اجاره 
دهد نقش اجرایی خود را داشته باشد 

این مشکالت را نخواهیم داشت. 
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تعیین صالحیت کند. وقتی آیین نامه های رتبه بندی را مطالعه 
کنید می بینید متاس��فانه به سمت و س��ویی رفته که به جای 
پرداخت��ن به مدیریت فرد ب��ه امکانات و تعداد نفرات آن توجه 
شده است بنابراین یکی از معضالت این است که تفکر غالب بر 
جامعه ما نفی ارزش مدیریتی است که متاسفانه تا وقتی به آن 

بها داده نشود نمی توانیم نقصانها را برطرف کنیم. 

دكتر علی زاده:  به تعبیری الگوی کشورهای آلمان و انگلیس 
که بس��یاری از صنای��ع را بدون هیچ مبلغ ی��ا وجهی با ارزش 
دفتری )یک( واگذار کرده اند،چنین استنباط می شود که آنها به 
بخش خصوصی نگاه کارآفرینی داشتند. برداشت من این است 

که شما نیز معتقدید که دولت 
باید اف��رادی را ک��ه قابلیتهای 
مدیریت��ی دارند در بخش��های 
خصوصی بیابند و ب��دون وادار 
کردن آنها ب��ه پرداخت هزینه، 
مدیریت را به آنها واگذار کند تا 
بعدها با س��ودآوری مناسب این 

مبلغ تادیه شود. 
مهنـدس كنگانی: به نظر من 

اینچنین است.
آقـای  علـی زاده:  دكتـر   
مهندس بحـث بعدی درباره 

نهادهای عمومی است. 
بـه عنـوان مثـال مديـران 
سـازمان تأميـن اجتماعـي 
و صنـدوق بازنشسـتگي از 
سوي دولت تعيين مي شوند، 
بنابراين چگونـه اين نهادها 
به عنـوان بخـش خصوصي 
اجازه حضـور در واگذاري ها 
يافته انـد؟ آيا ورود نهادهای 
نمی شـود  باعـث  عمومـی 
بسـياری از نهادهـا با تغيير 
نام خود به عمومی وارد اين 
عرصه شوند و آن را از مسير 

واقعی خود خارح كنند. 
نهاد  كنگانی:وقتی  مهنـدس 
عموم��ی بزرگ می ش��ود دیگر 

قادر به اداره خود نیست و در نهایت محکوم به فنا است. شاید 
سازمان تامین اجتماعی برای بازه زمانی خاصی نهاد کارآمدی 
بوده اما روز به روز از کارایی آن کاسته شده است. مدیریت نهاد 
عمومی را باید هیات امنایی که از طرف مردم انتخاب شده اند بر 
عهده بگیرند و بر آن نظارت کنند اما عمال چند سالی است که 
این سازمان از این حالت بیرون آمده است. در بحث بازنشستگی 
و هزینه های درمان، مسائل تورمی و قدرت خرید مردم در نظر 
گرفته نمی ش��ود. من معتقدم س��ازمان تامین اجتماعی بزرگ 
شده و باید تعریف دیگری برای آن بیابند و به جای این تشکل 

واحد با این حجم تشکلهای دیگر که کوچکتر اما کارآمد باشند 
جایگرین کنند. نباید اجازه داد نهادهای عمومی به عنوان بخش 
خصوصی وارد شوند چون تفکر مدیریتی آنها در جهتی نیست 
که بتواند آن صنعت را ارتقا دهد. باید نهاد ارزش��یابی داش��ته 
باشیم تا کارنامه صنایع را قبل و بعد از واگذاری بررسی کند و 

به بسیاری از سوالها جواب دهد. 

دكتـر علی زاده:  معموال پاراديـم مديرتی در اوايل قران 
19 عنـوان می كرد:» بزرگ بهتر اسـت« اما بعد از مدتی 
به دليل اين كه بزرگی شـركتها باعث كاهش اثربخشی، 
بهره وری و كنترل آنها شد اين گزاره به »كوچکترها زيبا 
هسـتند« تغيير يافت به ويـژه در مورد واحدهای بزرگ 
تدويـن و طراحی خوشـه های 
كوچك تر مدنظر قـرار گرفت. 
و برداشـت مـن اين اسـت كه 
شـما ايـن پارادايم را مناسـب 

می دانيد؟
مهندس كنگانی: البته نظر من 

هم اين بود. 
زمينـه  در  علـی زاده:  دكتـر 
سازمان تامين اجتماعی، به نظر 
می رسد بسياری از شركتهايی 
را كـه دولـت به عنـوان بدهی 
سـهم دولـت از  بيمه بـه اين 
سـازمان واگذار می كند معموال 
شـركتهای زيانده است آيا اين 
تلقي  خصوصي  سازي  می تواند 
شود و آيا اين شـيوه واگذاری 
بـه تضعيـف صنـدوق تاميـن 

اجتماعی منجر نمی شود؟
مهندس كنگانی:ما مجاز نیستیم 
به س��رمایه هائی که مربوط به عامه 
ملت است لطمه بزنیم. زحمتکشان 
زی��ادی که در طول س��نواتی فعال 
مایش��اء بوده ان��د و ح��ال به س��ن 
بازنشستگی رس��یده اند می خواهند 
نتایح زحمات خ��ود را ببینند ولی 
دول��ت به دلیل احس��اس مالکیتی 
که دارد و می پندارد می تواند اموال 
عموم��ی را صندوق خصوصی خود بداند، علیرغم میل باطنی به 
این قشر مستمری بگیر لطمه می زند. به نظر من بهتر است دولت 
س��هم خود را به صندوق تامین اجتماع��ی واریز نکند تا این که 
با واگذاری ش��رکتهای زیانده به سازمان تامین اجتماعی، به این 

سازمان لطمه بزند. 

دكتر علی زاده:  اشـاره به سـهام عدالت كرديد، سـهم 
سهام عدالت از پااليشگاه ها در قانون خصوصي  سازي 40 
درصد بود اما مديران شـركت نفت فقط با دشواري هاي 
فراوان سهم 30درصدي را پذيرفته اند اين قبيل مقاومت 

 

چ�ون س������یاس�ت غ��ال�ب در 
خصوصی س�ازی به�ا دادن ب�ه تفکر 
مدیریت�ی خالق و متخصص و منش�ا 
اثر بودن مدیران موفق نبوده است، 
خصوصی س�ازی نتوانس�ته اس�ت به 
نتای�ج م�ورد نظ�ر برس�د. اقدامات 
انجام ش�ده نه تنها خصوصی س�ازی 
را به تصویر نمی کشد بلکه منطبق بر 
نگرش غالب توسعه یا تقویت بخش 

خصوصی نیست. 
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در برابـر مّر قانـون آيا لطمه ای به خصوصي  سـازي وارد 
می كند؟ 

مهندس كنگانی: ایده کلی س��هام عدال��ت ایده خوبی بود اما 
روش اجرای آن به شکل فعلی یک مقدار توجیه ناپذیر بود. این 
که ما بیاییم فرهنگ��ی را در جامعه ترویج دهیم که همه مردم 
خود  را در پیش��رفت کشور سهیم بداند و سرمایه های بزرگ و 
کوچک خود را از طریق خرید سهام در توسعه کشور فعال کنند 
اندیشه مطلوبی است اما باید دید بحث واگذاری سهام عدالت به 
این گونه درس��ت است یا نه ؟ بهتر است در تفکرها و اندیشه ها 
بازنگری کنیم و با توجه به نمونه های مشابه در کشورهای دیگر 
ببینیم چگونه می توان مردم را وارد بحث مشارکت در سهام کرد.

دكتر علی زاده:  به تعبیر ش��ما به نوعی مانند کش��ورهای در 
حال توسعه تحت تاثیر بازار پولی قرار داریم در حالی که برای 
توس��عه کش��ور باید گرایش افراد را به سوی سرمایه گذاری در 
بازارهای مالی س��وق دهیم و در این زمینه باید فرهنگ سازی 
کنیم. در کش��ورهای دیگر مردم از طریق بازارهای مالی از دو 
نوع سود ساالنه و افزایش ارزش بازار سهام استفاده می کنند. در 
زمینه خصوصی سازی همانطوری که در آغاز گفتگو اشاره شد  
ظاهرا اهداف نه گانه ای باید پیگیری می ش��د که ش��امل ارتقاء 
کارایي بنگاه هاي اقتصادي، بهره وري منابع مادي و انس��اني و 
فناوري، فراهم ش��دن رقابت پذیري اقتصاد ملي، افزایش سطح 
اش��تغال عمومي، کم ش��دن بار مالي و مدیریت��ي دولت، رواج 
فرهنگ پس انداز از طریق تش��ویق مردم، گسترش مالکیت در 
س��طح عمومي و جذب مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد، 
س��وق دادن نقش دولت به سیاس��تگذاري، هدایت و نظارت، و 
توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني را دنبال می کند. به 
نظر شما خصوصی س��ازی در ایجاد ثبات در رشد اقتصاد ملي 

موفق بوده است؟
مهندس كنگانی: اگر ارزش افزوده بیشتری ایجاد شده باشد 
یعنی در جهت ثبات اقتصادی گام برداشته ایم اما برای بررسی 
این مس��ئله باید کارنامه واحدهای خصوصی س��ازی ش��ده را 
بررس��ی کنیم که آیا توانسته اند ارزش افزوده ایجاد کنند یا نه. 
باید گروهی مس��ئول این مطالعه شوند و نتایج مطالعه آنها به 
صورت عرضه عمومی منتشر شود. اگر به صورت شفاف نتیجه 
تحقیقاتی از این دس��ت منتشر ش��ود در حرکات بعدی کمتر 
دچار اشتباه شده و به ثبات اقتصادی نزدیک تر می شویم. به هر 
حال باید سازمان مستقل و غیر وابسته ای مسئول این کار باشد.

دكتـر علی زاده:  آیا خصوصي  س��ازي رقابت پذی��ري اقتصاد 
مل��ي را در عرصه داخل��ی و خارجی  فراهم کرده اس��ت و به 

توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني انجامیده است؟
مهنـدس كنگانی: چون سیاس��ت غالب در خصوصی س��ازی 
بها دادن به تفکر مدیریتی خالق و متخصص و منش��ا اثر بودن 
مدیران موفق نبوده است، خصوصی سازی نتوانسته است به نتایج 
مورد نظر برسد. اقدامات انجام شده نه تنها خصوصی سازی را به 
تصویر نمی کش��د بلکه منطبق بر نگرش غالب توسعه یا تقویت 
بخش خصوصی نیست. شاید این امر به دلیل ترس از فساد در 
این بخش است که می توان با استفاده از الگوی کشورهای دیگر 

از این نگرانی کاست. الگویی که در آن بعضی کشورها ترکیبی از 
تفکر بخش خصوصی و تعاونی را در کنار هم نشانده اند تا تعادلی 
در ب��ازار و جامع��ه ایجاد کنند. ما نیز بحث تع��اون را در قانون 
خود داری��م اما بخش تعاون همانند بخش خصوصی به معنای 
واقعی کلمه مغفول مانده است. در حالی که در کشورهای دیگر 
به آن توجه ش��ده و بانکی مانند بانک تعاون اسالمی گسترش 
یافته اس��ت. اگر مکانیزمهای الزم را در اختیار داشته باشیم از 
ترس این که بخش خصوصی بعدا ایجاد مشکل کند به تقویت 

بخشهای دولتی و شبه دولتی دامن نمی زنیم. 

دكتر علی زاده: آيا خصوصي سـازي بار مالي و مديريتي 
دولت را كم كرده است؟

مهندس كنگانی:شما مستمرا قانون بودجه هر سال را پیگیری 
می کنید و می دانید که سهم شرکتهای دولتی که در این بودجه 
منظور ش��ده چقدر نوسان داش��ته و باال رفته است. با توجه به 
ش��رکتهای دو زیستی که ایجاد شده نه تنها واحدهای وابسته 
ب��ه دولت و هزینه های آن کم نش��ده بلکه از طریق  بار مالی و 

مدیریتی دولت این هزینه ها باال رفته است.

دكتر علی زاده:  آيا خصوصي  سـازي فرهنگ پس انداز را 
از طريق تشويق مردم به آن توسعه بخشيده است؟

مهندس كنگانی: متوسط درآمد جامعه وقتی نمی تواند دخل 
و خرج خود را پاس��خگو باشد نمی تواند مازادی برای پس انداز 
داش��ته باش��د. اگر به این سمت برویم ش��اید بتوانیم به ثبات 
اقتصادی برسیم که به پس انداز می انجامد و پس انداز به ایجاد 

توسعه، اشتغال و بهره وری منجر می شود.

دكتر علی زاده:  با توجه به فرمایشات شما ضریب جینی ما باال 
است و بین دهکهای مختلف توزیع آن متفاوت است و الاقل دو 
ده��ک  اول و دوم در زیر خط فقر ق��رار دارند. از طرفی ضریب 
انگل )درصدی از درآمد که صرف مواد غذایی و خوراک می شود( 
باالس��ت و ضریب تکفل نیز در حدود 3/5 اس��ت یعنی هر فرد 
ب��ا کار خود باید زندگ��ی 3/5 نفر را تامین کند بنابراین با نوعی 
پس انداز منفی مواجه هستیم یعنی افراد درآمدی که در آینده 
خواهند داشت پیش خور می کنند. به تعبیر کنزی چون پس انداز 
کل الزم،  وجود ندارد، سرمایه گذاری الزم نیز میسر نیست و به 
تبع آن توسعه صنعتی و تولیدی که به اشتغال می انجامد نیز با 
مش��کل مواجه است به طوری که نبود اشتغال تقاضای موثر در 

جامعه و تولید را می کاهد و پویایی اقتصاد را کم می کند. 
مهنـدس كنگانی: در زمینه اقتص��اد ما باید کالن نگری کنیم. 
بخش اصلی مشکل ما از آنجاست که عمده درآمد دولت از محل 
فروش نفت تامین می شود که کاالیی سرمایه ای است. متاسفانه 
افراد جامعه هم برای گذران زندگی و تامین هزینه ها سرمایه های 
خود را تبدیل به پول می کنند در حالی که ما باید به سمتی برویم 
که افراد از حداقل درآمد مطلوب برخوردار شوند و با سرمایه گذاری 
هر چند کم در توسعه کشور نقش داشته باشند. انجمن شرکتهای 
س��اختمانی می تواند به عنوان انجمنی قدیمی بیشتر وارد بحث 
شده و نقطه نظرات خود را به گوش مقامات تصمیم ساز برساند تا 

تصمیمات مطلوبی اتخاذ شود که جنبه عملی هم دارد.
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بــــــــــــــاور كرد
مـردي از تبار خورشـيد كه از فـراز قله هاي آبيدر 
زاگرس قد بركشـيد و دميـد، در بهت و ناباوري در 

دامنه هاي البرز به غروب آرميد.
بيسـت و پنجـم مردادمـاه پنجميـن سالگشـت 
خورشـيدي اسـت كه نابهنگام به غروب نشسـت. 
كـوه آهن مردي از تبار خوبان ايـن ديار كه دانايي 
را بـا توانايي، جوانمردي را با كردار، ادب را با گفتار 
و انسـانيت را بـا رفتار خود معنا مي بخشـيد، و بار 
دغدغه هاي اجتماعي، انساني را بر دوش مي كشيد؛ 
او براسـتي به افقهـاي تابناك و انديشـه هاي پاك 
تعلق داشـت و همواره اينگونه مي پنداشـت. ايران 
را عاشـقانه دوسـت مي داشـت و هر آنچه در توان 

داشت به كار مي بست.
توسـعه ايـران زمين به يقيـن انديشـه ی اولين  و 
سرفرازي و سـربلندي كشورمان اولويت برترين او 
بود. او مهندسـي اديـب و اديبي فن سـاالر بود كه 
نوشته ها و سازه ها و سـامانه هاي به يادگار مانده از 
او شـاهد اين مدعاست. در مورد او بايد شعر شاعر 

را به اينگونه تغيير دهيم تا مصداق واقعيت باشد:

به كه ماند نام نيکي ز آدمي
همره سامانه هاي زرنگار
ادب همـراه با نام نيك، سـامانه هاي زيرسـاختهاي 
توسـعه اي بسـياري را از خود در جـاي جاي ميهن 
عزيزمان بر جاي گذاشـت كه روش و منش او را هم 

ستودن و آموختني نمود.

يادش گرامي
 و روانش شاد.
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بهراستیاوناخدايانجمنشرکتهايساختماني،دردورانپرتالطمطوفانيبود

مردي از تبار تمدن سازان و ديار توسعه آفرينان كشور
 رخت بر بست و به جاودانگي پيوست

مرگ تلخ است ولي واقعيتي است كه از آن گريز و گزيري نيست؛ اما مرگ برخي از انسان ها براي جامعه بسيار دردناك و جبران ناپذير است. 
مرگ انسانهايي پربار، با دانشي گسترده از علوم و فنون مهندسي و با ايماني به استواري كوه كه در راه آباداني و سازندگي كشور بشکوه ترين 
سازه ها و سامانه هاي تمدني را مي سازند، اگر قابليت جايگزيني نداشته باشد براي جامعه بسيار زيانبار است. بي شك مرگ مهندس نهاوندي 

از جمله اين نوع ضايعه و خسران اجتماعي است.
 به ويژه آنهايي كه در راهسـازي كشـور به عنوان يکي از اصلي ترين و اساسـي ترين زيرساختهاي توسعه اي كشور همت و حمّيت خويش را 
مصروف مي كنند شـايد بتوان گفت جايگاه مشـخص تر و بارزتري دارند. اين مردان سـختکوش در بدترين شرايط   از نظر امکانات زيستي و 
رفاهي در كوه و بيابان و در دشت و صحرا كه هيچگونه آثار تمدني در آن وجود ندارد به آفرينش سامانه هاي تمدني مي پردازند. سختي ها و 
مشقتهاي كار در گرماي سوزان باالي 48 درجه را با شرجي 98درصد و يا دشواري هاي كار پرزحمت و طاقت فرسا را در سرماي زير 30درجه 
بر خود هموار مي كنند و تمامي خطرات و نابساماني هاي اقليمي و جغرافيايي را با كمترين امکانات بهداشتي و زيستي تحمل مي كنند و به جان 
مي خرند، نقد جواني مي دهند تا براي كشور زمينه ساز توسعه آفريني شوند عمل اين مردان ستودني و آموختني است و مهندس شمس الدين 
نهاوندي يکي از چهره هاي درخشـان، ماندگار و يادگار براي فصل ها و نسـل ها بود و خواهد بود  زيرا كه او آنچه در توان داشـت آرش وار در 
كمان تالش و كوشـش قرار داد تا مرزهاي توسـعه را فضايي به وسعت دانايي و توانايي خويش بگستراند و در اين كار بسيار موفق بود. دريغ 
و درد هماره ما از اين اسـت كه فقدان اين مردان بزرگ حوزه مهندسـي و عرصه علمي و فني كشور بدون جايگزيني خواهد ماند و براي اين 

سرمايه هاي علمي و فني كشور قابليت جبران پذيري وجود ندارد. اين امر بر غم و اندوهمان مي افزايد.
مهندس شمس الدين نهاوندي يکي از مردان بزرگ علمي و فني بدون جانشين و جايگزين است كه شايد خالء وجوديشان تا دهه ها پر نشود 
بي شـك فقدان او ضايعه اي بزرگ براي كشـور و جامعه مهندسي ايران زمين است؛ اين سـوك بزرگ را به جامعه مهندسي كشور و خانواده 

محترم آن مرحوم تسليت و تعزيت عرض مي نمائيم.
برای آشنايی بيشتر  توجه خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران را به خالصه اي از زندگي مرحوم مهندس شمس الدين نهاوندي جلب مي كنيم.
مهنـدس نهاوندي متولد سـال 1302، فارغ التحصيل دانشـکده فني دانشـگاه تهران بود  و بعـد از فارغ التحصيلي در سـال 1323 به خيل 

خدمتگزاران راهسازي كشور درآمده بود.
ايشـان سـالها شريك شركت آرمه بود و در سال 1343 شركت مالوي را تأسـيس كرد و تا سال 1384 كه مريض و در منزل بستري شد؛ در 

همين سمت فعاليت داشت.
زنده ياد مهندس نهاوندي، از سال 1358 به عنوان عضو هيأت مديره انجمن شركتهاي ساختماني به خدمات صنفي همت گماشت و به مدت 

چهارده سال رياست هيأت مديره انجمن شركتهاي ساختماني را برعهده داشت.
مهندس شمس الدين نهاوندي يکي از بزرگترين چهره هاي شاخص راهسازي كشور در عصر روز جمعه 91/5/13 به لقاءاهلل پيوست.

روحش شاد و يادش گرامي باد
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تاريخ:91/5/3

شماره:45647 - 91

پيوست:
شماره ثبت: 94

انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

اش�اره:  انجمن ش�رکتهاي ساختماني براي انعكاس مسائل و مش�كالت فراروي شرکتهاي عضو ضمن مكاتبه با نهادهاي 
ذیربط با پي گیري هاي الزم پاسخهاي دریافتي از این نهادها را جهت اطالع همگاني بازتاب مي دهد و مواردي را که موضوع 
آن در محدوده یك شرکت قرار دارد از آنجائي که مي تواند این امر مشكل سایر شرکتها نیز باشد پاسخ دریافتي به شرکت 
درخواست کننده ارسال مي شود و براي اطالع رساني و بهره گیري سایر شرکتها که احتماالً سئوال مشابهي دارند در نشریه 

پیام  آبادگران درج مي شود که در این زمینه مكاتبات انجام شده جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه ارائه مي گردد.

آدرس: تهران، خيابان طالقانی، خيابان شهيد برادران مظفر)صبای جنوبی( شماره 86 - 88 كد پستی 14169

www.acco.ir   info@acco.ir    6646084 :تلفن: 66469105- 66402037- 66464231-66480795 - 66414539  فاكس
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انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

تاريخ:91/5/11

شماره:45693 - 91

پيوست:

شماره ثبت: 94

تاريخ:91/5/14
شماره:45698 - 91

پيوست:

شماره ثبت: 94
انجمن شركت های ساختمانی

)سنديکای شركت های ساختمانی(

آدرس: تهران، خيابان طالقانی، خيابان شهيد برادران مظفر)صبای جنوبی( شماره 86 - 88 كد پستی 14169

تلفن: 66469105- 66402037- 66464231-66480795 - 66414539  فاكس: 6646084  
www.acco.ir   info@acco.ir  
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در حال حاضر كدام يك از دستگاه ها و سازمان ها متولی 
اين كار هستند؟

مس��ئله اشتغال یک مسئله اجتماعی است و نمی توان یک نهاد 
را به عنوان مس��ئول اصل��ی این امر معرفی ک��رد. حداکثر این 

اشتغال  است که ش��ورای 
طرح هایی در این باره ارائه 
یا تصمیمات��ی اتخاذ کند، 
ام��ا اجرای ای��ن طرح ها و 
تصمیمات یک بحث کالن 
است که باید از یک برنامه 
منس��جم و جام��ع تبعیت 
کند؛ به این معنی که تأمین 
اعتب��ارات اش��تغال زایی و 
بای��د  آن  س��رمایه گذاری 
انجام  توسط چند دستگاه 
واقعی  اشتغال زایی  تا  شود 
محقق ش��ود. در واقع همه 
دس��تگاه ها در این ارتباط 
مس��ئول بوده و ه��ر کدام 
وظیف��ه ای دارند، اما برنامه 
منس��جمی در ای��ن زمینه 
وج��ود ندارد ت��ا هر یک از 
این نهادها وظیفه خودشان 
را در رابط��ه با ام��ر ایجاد 

اشتغال به طور مشخص بدانند.

شيوه تنظيم سياست های اشتغال زايی در شرايط كنونی 
به چه صورت است؟

متأسفانه در نبود چنین برنامه جامعی هر روز یک تصمیم جدید 
برای ایجاد فرصت های ش��غلی در دستور کار قرار می گیرد؛ یک 
روز طرح ضربتی اش��تغال مطرح می ش��ود که س��رانجام خوبی 
 نداش��ت. یک روز طرح بنگاه های زودبازده دنبال می شود و یک 

روز هم هزینه های کالنی برای ایجاد مش��اغل خانگی به عنوان 
سیاست اصلی اش��تغال زایی صرف می ش��ود. همه این طرح ها 
اعتبارات کالنی را به خود اختصاص داد اما نتیجه مطلوبی نداد. 
این برنامه جامع باید تهیه ش��ود تا هر یک از دستگاه ها وظیفه 
خودشان را در زمینه اشتغال زایی 

بدانند.

به نظر شـما در اين باره وزارت 
كار چه جايگاه و نقشی دارد؟

ای��ن وزارتخان��ه مس��ئول تنظیم 
همچنی��ن  و  اس��ت  کار  رواب��ط 
دبیرخانه ش��ورای اشتغال هم در 
این دستگاه قرار دارد که جلسات 
این ش��ورا را برگزار می کند. عالوه 
ب��ر این وزارت کار مس��ئول اعالم 
پیشنهاد ها و تصمیماتی است که 
در زمین��ه ایجاد اش��تغال مصوب 
ش��ده اس��ت. با وجود ای��ن، برای 
هماهنگی، به ی��ک برنامه اصولی 
نیاز است. براس��اس برنامه پنجم 
توس��عه این برنامه اصولی اشتغال 
هم باید با مش��ارکت کارفرمایان، 
کارگ��ران و دولت تدوین ش��ود تا 
هماهنگی الزم بی��ن نظام بانکی، 
دس��تگاه های مربوطه و کارآفرینان ایجاد و از اجرای اقدامات و 

برنامه های پراکنده جلوگیری شود.

تدوين اين برنامه هم اكنون در چه مرحله ای قرار دارد؟
ط��رح اولیه این برنامه به ش��ورای عالی اش��تغال ارائه ش��ده و 
بخش های��ی را هم وزارت کار برای کارآفرینی تهیه کرده اس��ت 
که این موارد باید در جلس��ات شورا با هم تلفیق و تنظیم شود. 
نهایی ش��دن این برنامه هم بستگی به برگزاری جلسات شورای 

عالی اشتغال دارد.

بازار کار از نبود برنامه منسجم رنج می برد
گفتگوي روزنامه همشهري با دبیر انجمن شرکتهاي ساختماني و عضو شوراي عالي اشتغال کشور

اشاره:
آقاي مهندس عطارديان دبير انجمن شـركتهاي ساختماني و عضو شـوراي عالي اشتغال كشور 
مطالبي را در گفتگو با روزنامه همشهري هفتم مردادماه سال جاري ارائه كردند كه به دليل وجود  
نکات بسـيار مهم و ارزنده در آن، جهت اطالع خوانندگان گرامي در ماهنامه پيام آبادگران درج 

مي شود.
به اعتقاد بسـياری از نمايندگان مجلس و كارشناسـان و فعاالن بازار كار، بسـياری از مشـکالت 

اشتغال كشور به نبود متولی واحد در  اين  خصوص برمی گردد.
 از سـوی ديگر در حالی كه اعالم آمار و دريافت اعتبارات در اين زمينه توسـط وزارت كار انجام 
می شـود، اما مسـئوالن اين وزارتخانه حاضر به پذيرفتن مشکالت بازار كار نيستند. اين گفتگو 

مشکالت اشتغال كشور را در شرايط فعلي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
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   کمیسیون انتشارات در جلسات چهارماهه اول سال 91 خود 
در راستای برنامه های انجمن باپیگیری موضوعات ارجاع شده 
به کمیس��یون فعالیت و اقدامات ذیل را در تکمیل امور قبلی 

در دستور کارخود داشته است.
- جلسات کمیسیون انتشارات هر هفته برگزار شد و  ماهنامه 

پیام آبادگران به طور مرتب به چاپ رسید
- طی چه��ار ماه از اوایل س��ال 91 ماهنام��ه، چاپ گزارش 
کمیس��یونها، مطلبی ب��ا عنوان نگ��رش اجمالی ب��ر ادبیات 
اقتصادی، سلسله مصاحبه های گروهی با حرفه مندان صنعت 
اح��داث، اخبار هر ماه صنعت احداث، نامه های انجمن و چاپ 

مقاالت تخصصی اعضای انجمن را پیگیری کرد.
- در س��رمقاله فروردین ماه به آثار و تبعات نوسان نرخ ارز بر 
پروژه های عمرانی کش��ور پرداخته شد. میزگردی با مهندس 
ناصرمعدلی مدیرعامل ش��رکت پرلیت برگزار شد و گزارشی 
از جلسه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی درباره مشکالت 

تحریم و افزایش نرخ ارز ارائه شد. 
- در س��رمقاله اردیبهشت ماه به لزوم احیای سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی پرداخته شد. انعکاس میزگرد مشترک اعضای انجمن 
شرکتهای ساختمانی با معاون وزیر راه و شهرسازی درباره احیای 

بافته��ای فرس��وده، و مصاحبه با مدیر گروه تخصصی مس��کن 
شرکت کیسون درباره مسکن مهر از اهم مطالب ماهنامه بود.

- در س��رمقاله خردادم��اه به ش��رایط اضطراری ش��رکتهای 
پیمان��کاری پروژه ه��ای عمرانی پرداخته ش��د. کمیس��یون 
انتش��ارات مس��ئول برگزاری کنفرانس مطبوعات��ی با عنوان 
»شرایط اضطراری پیمانکاران بخش خصوصی« در 17 خرداد 
ماه بود که توانست این کنفرانس را با پوشش خبری مناسب 
به سرانجام برساند. مصاحبه با مهندس هاشمی صدرایی مدیر 
عامل شرکت ایران پل و مهندس حسن سعادتمند نائب رئیس 

کانون سراسری از اهم مطالب این ماه بود.
- در س��رمقاله تیرماه نقش شرکتهای مهندس��ی پیمانکار بر 
پروژه های عمرانی در بهبود فضای کس��ب و کار در ایران مورد 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در میزگردی با حضورآقای 
بیژن رحیمی دانش و دکتر محمود جام ساز نیز بودجه عمرانی 
و تاثیر شرایط اقتصادی بر بودجه سال 91 بررسی شد. انعکاس 
جلسه کمیسیون اقتصادی انجمن با اعضای بانک اقتصاد نوین، 
مجمع عمومی و فوق العاده شرکت تعاونی شرکتهای ساختمانی 
و مجمع عمومی سالیانه شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی از 

اهم مطالب این ماه بود.

گزارشعملكردکميسيونانتشاراتدرچهارماههاولسال91

گزارش مختصری از فعالیت های کمیس��یون قوانین ومقررات 
در تیرماه که مورد اقدام  واقع شده بدین شرح می باشد.

- با توجه به بررس��ی آئین نامه تشخیص صالحیت و مصوبات 
کمیت��ه م��اده 17 در کارگروه متش��کل از نماین��دگان واحد 
تش��خیص صالحیت معاونت نظارت راهب��ردی و نمایندگان  
انجمن های  عضو شورای  تشکل های مهندسی کشور، آقایان 
مهندس مس��عودی و مهن��دس وفایی به عن��وان نمایندگان 
کمیس��یون قوانین ومقررات و انجمن در این کارگروه حضور 
داش��ته و نظرات خ��ود را مطرح و در رفع اش��کاالت موجود 
ت��الش می نمایند و در این خص��وص از اعضاء محترم انجمن 
و اعضاء دیگر کمیسیونهای انجمن درخواست شد که نظرات 
و مشکالت، نقاط قوت و ضعف آئین نامه را اعالم نمایند تا در 
جلسات منعکس و در جهت رفع مشکالت اعضاء اقدام گردد.

- موض��وع م��اده 169 مکرر قان��ون مالیاتهای مس��تقیم  از 
موضوعاتی بود که در کمیسیون بررسی و موارد ذیل به عنوان 

مشکالت آن اعالم شد؛
ال��ف - درصد جرائم: با توجه به عدم بسترس��ازی و هماهنگ 
نب��ودن همه مودیان برای اج��رای قانون درصد جرائم در نظر 
گرفته ش��ده در ابتدای اجرای قانون زیاد می باشد و این تنها 
ضمانت اجرایی خوبی برای تمکین همه مؤدیان ومش��مولین 

قانون نمی باشد.  
ب- در پیوس��ت ماده 169مک��رر قانون فرم های��ی به عنوان 
جداول گزارش س��ه ماه��ه عملیات خری��د و فروش ضمیمه 

گردیده است. با توجه به نوع کار عملیات پیمانکاری و اجرای 
پروژه های مختلف در نقاط مختلف کشور و جمع آوری صورت 
هزینه ها و... گزارش هر سه ماهه به زمان زیادتری تعدیل شود 

که در ارائه صحیح و کامل گزارشات موثر می باشد.
ج- س��ازمان امور مالیاتی در فرم گزارشات خرید و فروش هر 
سه ماهه؛ طبقه بندی ریالی و موضوعی را مشخص نکرده است 
با توجه ب��ه اینکه دایره فعالیت پیمان��کاری نامحدود و اقالم 
زیادی دارد در لیست گزارش��ات ارائه کلیه اطالعات عملیات 
خرید و فروش عمال غیرقابل امکان به نظر می رسد لذا بایستی 

فرمت جداول اصالح گردد.
د- تکلیف و اجبار فروشندگان به نحو مقتضی جهت ارائه کد 
اقتصادی در جهت تسهیل فضای کسب وکار و  واقعی تر شدن 
اجرای قانون. لذا پیش��نهاد گردید از مشکالت ایجاد شده  به 
هیات مدیره محترم انجمن  گزارش گردد تا صورت صالحدید 

جهت مکاتبه با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. 
- بحث بعدی دستور کار کمیسیون  در این ماه  موضوع قانون  
بهبود توس��عه مستمر فضای کس��ب و کار بود که مقرر گردید 
اعضاء محترم نظرات خود را مطرح نمایند که نتیجه بحث ها به 
هیات مدیره محترم گزارش گردد تا در همایش )سمینار( بررسی 
ای��ن قانون مورد توجه قرار گیرد. مقرر گردیده در این خصوص 

همایشی جهت تبیین این قانون در محل انجمن برگزار گردد.
- پاس��خ به مکاتبات اعضاء در خصوص مسائل و موارد قانونی 

مطابق معمول انجام پذیرفت.

گزارشعملكردکميسيونقوانينومقرراتدرتيرماهسال91



29
29  

سرپرس��ت معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اعالم برنامه ریزی 
ب��رای تکمیل و اولویت دادن به طرح های آبی باالی 50 درصد 
پیش��رفت، گفت: امکان استحصال آب در بسیاری از حوزه های 
آبی به اتمام رسیده است. علیرضا دایمی در گفتگو با خبرگزاری 
مهر با تاکید بر اینکه مدیریت آب یک موضوع فرابخشی است، 
بر لزوم همکاری برخی دس��تگاه ها مانند وزارت جهاد و محیط 
زیس��ت ب��ا وزارت نیرو در این بخش تاکید ک��رد و گفت: یکی 
از مه��م ترین موضوعات��ی که باید تا پای��ان کار دولت دهم در 
حوزه آب انجام شود، اتمام طرح های نیمه تمام است. سرپرست 
معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، اظهار داش��ت: برای س��اماندهی 
طرح های با پیش��رفت بیش از 50 درص��د از امکانات طرح های 
مهر ماندگار استفاده خواهد شد. دایمی از تهیه 800 جلد گزارش 

برای طرح جامع آب کشور خبر داد و افزود: طرح جامع آب طبق 
یک مدیریت به هم پیوسته از سال 89 آغاز شده است و اکنون در 
مرحله ظرفیت سنجی منابع آبی موجود در کشور است. وی با اعالم 
اینکه ایران در منطقه خش��ک جهان قرار دارد، خاطر نشان کرد: 
هم اکنون سه چهارم کشور دارای بارندگی حدود 100میلیمتر در 
س��ال است.این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه یک 
دهه است که بخش های عمده ای از کشور در شرایط خشکسالی 
قرار گرفته است، اظهار داشت: با این وجود، امکان استحصال آب 
در بسیاری از حوزه های آبی کشور پایان پذیرفته است. به گفته 
دایمی، در حال حاضر 180س��د در دست احداث است که از این 
تعداد پیش بینی می ش��ود 66 سد تا پایان کار دولت دهم یا به 

بهره برداری برسد و یا در مرحله آبگیری قرار گیرد. 

جزئياتساخت66سدجديدتايكسالآينده

گزارش کمیسیون اقتصادی و بانکها تیر ماه سال 91
کمیسیون اقتصادی و بانکها درتیر  ماه سال جاری از موارد و موضوعات دستور کار خود اقدام ذیل را عملی نموده است:

- دعوت از مش��اوران اقتصادی  جهت اس��تفاده از نظرات آنها در دستور کار برنامه های کمیسیون  بود که اولین دعوت آقای رحیمی 
دانش کارش��ناس امور مالیه عمومی بود تا در جلس��ه کمیسیون احکام قانون بودجه سال 1391 مرتبط با فعالیتهای اقتصادی بحث 

وبررسی گردد.خالصه ای از نظرات مطرح شده بدین شرح بود:
-عدم توان پرداخت مطالبات شرکتهای مهندسی )پیمانکاران( توسط دولت با بودجه فعلی .

- اجرایی نبودن واگذاری زمین و اوراق مشارکت وغیره به  پیمانمکاران  به جای مطالبات معوق  بنا بدالیل مختلف.
- پیش بینی ارقام بودجه درست نیست و برای جذب اعتبارات آن نبایستی حساب باز کرد .

- دولت با جابجایی حس��اب از طرحهای عمرانی هزینه های جاری را پرداخت می کندکه هزینه های جاری جزو هزینه هایی اس��ت 
که بایستی پرداخت شود و در واقع دولت بر عکس عمل  میکند و با فروش نفت هزینه های جاری را تامین می کند درصورتی  که 

اولویت با بودجه های عمرانی است .
- احتیاط شرکتها در ورود به مناقصات با توجه به بودجه سال 91را نیز بیان نمودند.

- پیرو مکاتبه  وپیشنهاد بانکداری پروژه ای به  بانکها ،نشست با مدیران  بانک سپه وصادرات در برنامه آتی کمیسیون می باشد.
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معاون وزير راه و شهرسازی با بيان اينکه طرح 
ماليـات بر خانه های خالـی در آينده نزديك به 
كميسـيون اقتصـادی مجلس ارايه می شـود، 
گفـت: بـازار اجـاره بهـا از متغيرهـای كالن 
اقتصادی تاثير می گيـرد. ابوالفضل صومعلو در 
گفتگـو با خبرگـزاری مهر در خصـوص اجرای 
طـرح ماليات بر خانه های خالی، اظهار داشـت: 
در دوره ای مـا ماليات بـر نقل و انتقال ماده 69 
را  اجـرا كرديم كه طی يك 10 سـال بخشـوده 
شـده بود و هم اكنون هم ماليـات بر خانه های 
خالی را در دسـتور كار مجلـس قرار می دهيم. 
معـاون امور مسـکن و سـاختمان وزارت راه و 
شهرسـازی افزود: براسـاس اين قانـون، تمام 
خانه های ارزان قيمت مجددا برای نقل و انتقال 
خانه های دست اول جز دستور كار مجلس قرار 
گيرد. وی بـا بيان اينکه نامه ارسـال اين طرح 
به مجلس برای برای وزير ارسـال شـده است، 
بيان كـرد: پس از امضا توسـط وزير، اين طرح 
برای رئيس كميسيون اقتصادی مجلس ارسال 

می شـود. صومعلو در پاسـخ به اين پرسش كه 
به نظـر می رسـد وزارت اقتصـاد تمايلی برای 
اجرای اين طرح نـدارد، گفت: وزارت اقتصاد با 
صراحت به ما اعالم نکرده كه تمايلی به اجرای 
طرح ندارد اما وزارت راه و شهرسازی به شدت 
به دنبال اين اسـت تا اين قانون اجرايی شـود. 

معاون وزير راه و شهرسـازی با اشـاره به اينکه 
ابزارهای مالياتی يکـی از روش های متداول در 
دنيا است و همه معتقدند كه بايد به اجرا برسد، 
تصريح كرد: به اعتقاد ما در تهران تعداد زيادی 
خانه خالی وجود دارد اما عده ای از موجران اين 

واحدها را وارد بازار نمی كنند.

وزير راه و شهرسـازی گفت: بر اساس گزارش 
مركـز آمار ايران طی 5 سـال در دولتهای نهم 
و دهم نزديك به 5 ميليون مسـکن در كشور 
توليد شده است. به گزارش خبرگزاری ايسنا، 
علی نيکزاد تصريح كرد: در حالی طی 5 سـال 
در دولتهـای نهم و دهم نزديـك به 5 ميليون 
مسکن ساخته شـده است كه در 10 سال قبل 
از آن حدود 4 ميليون مسکن توليد شده بود. 
وی خاطرنشـان كرد: مردم و دولت با همکاری 

يکديگر می توانند مشـکل مسکن در كشور را 
ريشـه كن كنند. وزير راه و شهرسازی افزود: 
نقل و انتقال واحدهای مسـکن مهر 99 سـاله 
و ملکی فعال ممنوع اسـت. نيکزاد تاكيد كرد: 
دولت بـا هدف خانـه دار كردن مـردم، پروژه 
مسکن مهر را با ارائه زمين رايگان و تسهيالت 
قرض الحسـنه آغـاز كرد تا متقاضيـان در آن 
ساكن شـوند نه اينکه برخی با خريد و فروش 
آن به دنبال كسب سود و منفعت باشند لذا به 

همين منظور فعال نقل و انتقال آن ممنوع است 
و هر شـخصی به اين كار مبادرت ورزد، تخلف 

كرده و با وی برخورد می شود.

ارسالطرحمالياتبرخانههایخالیبهمجلس

فروشواحدهایمسكنمهرممنوعشد

 معـاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی از ابالغ بيمه 100هزار كارگر سـاختماني به شـعب 
تامين اجتماعي خبر داد و گفت: امسـال صد هزار سـهميه بيمه براي كارگران سـاختماني 
در شـش ماهه سـال در نظـر گرفته ايم كه به تمامي شـعب و مراكز تاميـن اجتماعي اعالم 
شـده و هم اكنون در حال اجرا است. سـيد عبداهلل عمادی ـ معاون وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ـ در گفت وگو با خبرگزاری ايسـنا، گفت: سال گذشته 200 هزار كارگر ساختماني 
تحت پوشـش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتند و امسـال نيز طي برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته200هزار نفر ديگر مشـمول بيمه خواهند شـد كه از اين تعـداد به طور موقت يکصد 
هزار سهميه بيمه در نظر گرفته و به شعب و مراكز تامين اجتماعي اعالم شده است و يکصد 
هزار نفر ديگر نيز در ليست بيمه قرار دارند.وي درپاسخ به اين پرسش كه چرا سهميه بيمه 
كارگران سـاختماني افزايش نمي يابد؟ گفت: در مورد كارگران سـاختماني هر چقدر بودجه 
بگيريم و اجازه بدهند اقدام می كنيم؛ سـال به سـال مبلغ حق بيمـه افزايش پيدا می كند 
 و بـر اسـاس جدولي ايـن كار را انجام می دهيم كه بـر طبق مبلغ حق بيمـه اي كه دريافت 
مي كنيم مي توانيم تعدادي را تحت پوشـش قرار بدهيم. به گفته معاون وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی بر اساس مصوبه هيات دولت، ساالنه 200 هزار كارگر ساختماني بايد مشمول 
بيمه شوند كه اين كار به تدريج صورت مي گيرد و سال اول 200 هزار نفر، سال دوم 400 هزار 
نفر و سال سوم هم تعداد بيشتري بيمه خواهند شد ولي هم اكنون در سال دوم اجرا يکصد 

هزار سهميه براي شش ماهه سال پيش بيني شده است.

راهاندازیبانددوممحوربيرجند– قاينبيمه 100هزار كارگر ساختمانی در 91

درسالآينده
محـور  دوم  بانـد 
بيرجنـد – قاين با 
51 درصد پيشرفت 
فيزيکـی در حـال 
در  و  اسـت  اجـرا 
آينده  سال  تيرماه 
بهره بـرداری  بـه 

می رسد. به گزارش پايگاه خبری بنانيوز  روابط 
عمومـي اداره كل راه و شهرسـازي خراسـان 
جنوبي، دسـتيار ويژه رييس جمهور، اسـتاندار 
خراسـان جنوبـي و مديركل راه و شهرسـازي 
اسـتان از مراحل اجرای اين طرح ديدار كردند. 
اجـرای اين طرح به طول 130 كيلومتر با اعتبار 
61 ميليـارد تومـان از سـال 84 آغاز شـده و 
تاكنـون 27 ميليـارد تومـان از اعتبـارات اين 
پروژه تامين شـده و 43 ميليارد و 169 ميليون 

تومان ديگر نيز مورد نياز است.
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 بـه دنبال يك تحقيـق علمي و جهانـي درباره 
وضعيـت شـهرهاي جهان كه توسـط سـازمان 
ملـل متحـد صـورت گرفتـه و نتيجـه آن در 
مجله الکترونيکي اين سـازمان منتشـر شـده 
اسـت، كالن شـهر تبريـز به عنـوان زيباترين و 
توسعه يافته ترين شهر ايران انتخاب و معرفي شد.

بنانيـوز  اطالع رسـانی  پايـگاه  گـزارش   بـه 
بر اسـاس سـامانه اطالع رساني شـهرداري ها 
)سـي تي پـرس( نتايـج اين تحقيـق علمي و 
مستند كه در اكثر سـايت ها و خبرگزاري هاي 
رسـمي داخلي و بين المللي هم انتشـار يافته 
است در حالي حکايت از پيشگامي تبريز شهر 
اولين هاي ايران از نظر كسب شاخص هاي مورد 
نظر در اين حوزه دارد كه ديگر شهرهاي ايران 
چون تهـران، اصفهان، مشـهد، شـيراز، قم و 
اروميه به ترتيب در رديف هاي بعد از تبريز قرار 

گرفته اند و به اين ترتيب تبريز گوي سبقت را از 
اين شـهرها ربوده است. بنا به اعالم خبر مجله 
)يوان( سازمان ملل متحد وجود ساختمان هاي 
مـدرن و زيبـاي فـراوان، خطـوط هواپيمايي 

پيشرفته، طبيعت بکر و جذاب، غذاهاي لذيذ، 
مسـاجد زيبا، اماكن و ابنيـه تاريخي متعدد از 
جمله شاخص ها و معيارهاي اعالم شده و موثر 

در اين تحقيق و انتخاب بوده است.

 براي اجراي ماليات بر خانه هاي خالي به تمام خانه ها، واحد هاي تجاري و اداري يك كد اقتصادي تعلق مي گيرد. مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه 
كشـوري مشاوران امالك، در گفت وگو با خبرگزاری ايسـنا، درباره  اجراي اين طرح تصريح كرد: در هنگام انجام معامالت، مالکان كد اقتصادي واحد 
خود را به مشـاوران امالك ارائه كرده و مشـاوران امالك بايد در تمام مراحل خريد، فروش و اجاره واحد ها كد اقتصادي را ثبت كنند. وي ادامه داد: 
براساس اين طرح شناسايي خانه هاي خالي راحت تر شده و از طريق آن مي توان مانع از احتکار خانه ها شد. رييس اتحاديه كشوري مشاوران امالك با 
بيان اين كه اين طرح بايد ابتدا در مجلس تصويب شود، خاطرنشان كرد: پس از تصويب تمام واحد ها در كشور كد اقتصادي دريافت كرده و مي  توان 

بر روي آنها نظارت كرد. 

معرفیتبريزبهعنوانزيباترينوتوسعهيافتهترينشهرايران

تمامخانههادرکشورکداقتصاديدريافتميکنند

مديـر كل حريـم شـهر تهران بـا تشـريح ويژگي هاي طـرح جامع 
حريـم كـه بعد از تصويـب در شوراي شـهر از نيمه دوم امسـال به 
اجرا درمي آيد، گفت: براسـاس اين طرح بـراي زمين هاي واقع در 
حريم شـهر تهران 4 نوع كاربري تعيين شـده است كه متناسب با 
موقعيت زمين ها، امکان سـاخت فضاي سـبز، درختکاري، فضاهاي 
ورزشي و فضاهاي تفرجگاهي در آنها وجود دارد. به گزارش پايگاه 
اطالع رسـانی بنانيوز )BanaNews.ir( اين مقام شهرداري تهران 
در عيـن حال تاكيـد كـرد: در 1200 كيلومترمربع از سـطح حريم 
شـهر تهران، هر نوع ساخت وسـاز با كاربري مسکوني ممنوع است 
و توافقاتـي كـه برخـي مالـکان زمين هـاي خارج محـدوده اصلي 
تهران با برخي مسـووالن بـراي كاربري مسـکوني انجام مي دهند 
از نظر شـهرداري تهران كه مسوول حريم شـهر است، فاقد ارزش 
خواهد بود.امسـال بودجه اجرای پروژه های عمرانی حريم پايتخت 
بـا 14 درصد افزايش نسـبت به سـال گذشـته به رقـم 8 ميليارد 
تومان رسيده اسـت. به گفته مدير كل حريم شهر تهران گرچه اين 
رقم با بخشـی از درآمدهای حاصل از حريم شـهر برابری می كند، 
اما هزينه های پرداخت شـده در حريم چندين برابر بيش از هزينه 
در نظر گرفته شـده براي امسـال اسـت. صباح الديـن متقی مدير 
كل حريم شـهر تهران با اعالم اينکه طرح جامع حريم شهر تهران 
در روزهـای آينده نهايي مي شـود، گفت: براسـاس پيش بينی های 
انجام شـده قرار اسـت اين طرح در به زودی توسـط مركز مطالعات 
و برنامه ريزی شـهر تهران به شـورای شـهر ارسـال شـود تا پس 
از گذرانـدن مراحل بررسـی و تاييـد نهايی در شـورا از نيمه دوم 
امسـال به كليه سازمان ها و ارگان هاي زيرمجموعه ابالغ شود. وی 
تعريـف كاربری زمين هـای حريم را مهم تريـن ويژگی طرح جامع 

حريم شـهر تهران خواند و افزود: با تعريف كاربری زمين های واقع 
در حريـم در چارچـوب طرح جامع بنـا داريم تا كاربـری زمين ها 
را به سـمت فضای سـبز، درختکاری، ورزشـی، تفرجگاهی سـوق 
دهيـم تـا در نهايـت بتوانيم حريم شـهر تهـران را بـه يك قطب 
گردشـگری تبديل كنيم و از اين طريق ميزان آلودگی هوای تهران 
را كاهـش دهيم. مدير كل حريم شـهر تهران به افزايش مسـاحت 
حريم شـهر تهـران در طرح تفصيلی اشـاره و اظهار كـرد: مطابق 
با اسـتانداردهای جهانی نسـبت مساحت حريم شـهر به محدوده 
شـهر يك به ده اسـت، اما وضعيت فعلی حريم شـهر تهران نشان 
می دهد ايـن نسـبت در پايتخت كشـور ما يك به دو اسـت كه در 
تالش هسـتيم اين نسـبت را افزايش داده و مسـاحت حريم شـهر 
را از هـزار و200 كيلومترمربع فعلی به 5 هـزار و918 كيلومترمربع 
)مطابـق با قانون( افزايش دهيم.ايشـان بودجه تعيين شـده برای 
اجـرای پروژه های عمرانـی حريم در بودجه كل شـهرداری تهران 
را 8 ميليـارد تومـان اعالم كرد و گفت: مطابـق با قانون 80 درصد 
درآمدهـای حاصـل از حريم برای پروژه های عمرانـی حريم تعيين 
می شـود بنابرايـن به تناسـب درآمدی كـه از حريم شـهر تهران 
دريافـت می كنيم بودجه اجـرای پروژه های عمرانـی افزايش پيدا 
كـرده اسـت كه بـا هماهنگی اسـتانداری برای اجـرای پروژه های 
متعدد در روسـتاهای واقع در حريم همچون فضای سـبز و راه های 
روسـتايي اولويت بندی می شـوند. او ادامه داد: در سال گذشته با 
7 ميليـارد تومان بودجه ای كه برای  ايـن بخش اختصاص يافته بود 
توانسـتيم 88 پروژه عمرانی جديد را در حريم اجرايی كنيم. البته 
ميـزان هزينه های پرداخت شـده در حريم بسـيار باالتر از بودجه 

تعيين شـده برای اجرای پروژه های عمرانی اسـت.

کاربريحريمتهرانتعيينشد
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  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و اين پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    
 

لقمان حکيم)ره(پسر را گفت: امروز طعام مخور و روزه دار و هر چه بر زبان راندی بنويس. شبانگاه همه آنچه را كه نوشتی بر من بخوان 

انگاه روزه ات را بگشا و طعام خور. 

شـبانگاه پسـر هر چه نوشته بود خواند. دير وقت شد و طعام نتوانست خورد. روز دوم نيز چنين شد و پسر هيچ طعام نخورد. روز سوم 

باز هر چه گفته بود نوشـت وتا نوشـته را برخواند آفتاب روز چهارم طلوع كرد و او هيچ طعام نخورد. روز چهارم هيچ نگفت شب پدر از 

او خواست تا كاغذها بياورد و نوشته ها برخواند. پسر گفت: امروز هيچ نگفته ام تا برخوانم. لقمان گفت: پس بيا و از اين نان كه در سفره 

است بخور و بدان كه روز قيامت آنان كه كم گفته اند چنان حال خوشی دارند كه اكنون تو داری.

مشکل داوينچی
لئوناردو داوينچی هنگام كشيدن تابلوی شام آخر دچار مشکل بزرگی شد: می بايست نيکی را به شکل عيسی و بدی را به شکل 
يهودا) از ياران مسيح كه هنگام شام تصميم گرفت به او خيانت كند( به تصوير كشد. كار را نيمه تمام رها كرد تا مدل های آرمانيش 
را پيدا كند. روزی در يك مراسم همسرايی، تصوير كامل مسيح را در 
چهره يکی از آن جوانان همسـرا يافت. جوان را به كارگاهش دعوت 
كرد و از چهره اش اتودها و طرح هايی برداشت. سه سال گذشت. تابلو 
شـام آخر تقريبأ تمام شـده بود؛ اما داوينچی هنوز برای يهودا مدل 
مناسـبی پيدا نکرده بود.  كاردينال مسئول كليسا كم كم به او فشار 
مـی آورد كه نقاشـی ديواری را زودتر تمام كند. نقـاش پس از روزها 
جسـتجو، جوان شکسته و ژنده پوش و مستی را در جوی آبی يافت. 
به زحمت از دسـتيارانش خواسـت او را تا كليسا بياورند، چون ديگر 
فرصتی برای طرح برداشتن نداشت. گدا را كه درست نمی فهميد چه 
خبر اسـت، به كليسا آوردند: دستياران سـرپا نگه اش داشتند و در 
همان وضع، داوينچی از خطوط بی تقوايی، گناه و خودپرسـتی كه به 
خوبی بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداری كرد. وقتی كارش 
تمام شد، گدا، كه مستی، كمی از سرش پريده بود، چشم هايش را باز 
كرد و نقاش پيش رويش را ديد و با آميزه ای از شگفتی و اندوه گفت: 
»من اين تابلو را قبأل ديده ام!« داوينچی با تعجب پرسيد:»كی؟«. وی 
گفت: سه سال قبل، پيش از آنکه همه چيزم را از دست بدهم. موقعی 
كه در يك گروه همسـرايی آواز می خواندم، زندگی پر رويايی داشتم 

و هنرمندی از من دعوت كرد تا مدل نقاشی چهره عيسی شوم

مشکالت
يك روز   مرد جوانی پيش دكتر وينسنت پيل رفت  و به او گفت:»آقای دكتر من خسته شدم. من نمی توانم از پس مشکالتم بر 
بيام. لطفاً به من كمك كنيد«. دكتر پيل جواب داد:» باشه فقط يکم صبر كن من يك سخنرانی دارم بعد از سخنرانی به تو جايی 
را نشان می دهم كه هيچ كس آنجا مشکلی ندارد«. مرد جوان خوشحال  شد و گفت: »باشه من منتظرم. هر طور شده به هر قيمتی 
من به آنجا می روم«. بعد از سخنرانی دكتر پيل آن مرد را به مکان مورد نظربرد. می توانيد حدس بزنيد آنجا كجا بود؟ قبرستان! 
پيل نگاهی به مرد جوان انداخت و گفت: »اينجا 1500 نفر اقامت دارند بدون اينکه مشکلی داشته باشند. مطمئنی كه می خواهی 
به اينجا بيائی؟«. همه ما در دنيايی زندگی می كنيم كه پر از مشکالت است و تا پايان عمر با آنها دست و پنجه نرم می كنيم. فقط 
زمانی خالص می شويم كه عمرمان توی اين دنيا به پايان برسه.  پس بهتره برای پيروزی بر مشکالتمون از خدا كمك بخواهيم و 

زمانيکه با آنها روبرو می شويم آنها را چيزی عادی بدانيم. 
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سخنانيهميشهتازهازعارفيپرآوازه
ابوالحسن خرقاني عارف قرن چهارم و پنجم متولد سال 352 وفات 425 هـ.ق؛ 

سخناني پندآموز و شايسته امروز دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

ــ هركه در اين سرا درآيد نانش دهيد و از ايمانش نپرسيد؛ چه آنکس به درگاه 
باريتعالي به جان ارزد بر خوان بوالحسن به نان ارزد.

ــ از شيخ پرسيدند كه جوانمردي چيست؟ 
گفت سه چيز است: سخاوت – شفقت بر خلق – بي نيازي از خلق

***
  خداي را آنجا ديدم كه خود را نديدم

  سفر پنج است:
اول به پاي
دوم به دل

سوم به همت
چهارم به ديدار

پنجم در فضاي نفس
***

  آنکس كه نماز كند و روزه دارد به خلق نزديك بود
 و آنکس كه فکرت كند به خداي نزديك بود 

  عافيت در تنهايي يافتم و سالمت در خاموشي
  گروهي خواستند و ندادندشان و گروهي نخواستند و بدادندشان

ماجرایانتخابهمسربرای
شاهزادهچين

دويست و پنجاه سال پيش از ميالد؛ در چين 
باستان؛ شاهزاده ای تصميم به ازدواج گرفت. 
با مـرد خردمندی مشـورت كـرد و تصميم 
گرفت تمام دختران جـوان منطقه را دعوت 

كند، تا دختری سزاوار را انتخاب كند.
وقتـی خدمتکار پيـر قصر، ماجرا را شـنيد 
غمگين شد چون دختر او هم مخفيانه عاشق 
شاهزاده بود. دختر گفت او هم به آن مهمانی 

خواهد رفت.
مادر گفت: تو شانسـی نداری، نه ثروتمندی 
و نه خيلی زيبـا. دختر جـواب داد: می دانم 
كه شـاهزاده هرگز مرا انتخـاب نمی كند، اما 
فرصتی اسـت كه دسـت كم يك بار او را از 

نزديك ببينم.
روز موعود فرا رسيد و همه آمدند. شاهزاده 
رو به دختران گفت: به هر يك از شما دانه ای 
می دهم، كسـی كه بتواند در عرض شش ماه 
زيباترين گل را برای من بياورد، ملکه آينده 

چين می شود.
همه دختران دانه ها را گرفتند و بردند. دختر 
پيرزن هم دانه را گرفت و در گلدانی كاشت. 
سه ماه گذشت و هيچ گلی سبز نشد، دختر 
با باغبانان بسياری صحبت كرد و راه گلکاری 
را بـه او آموختنـد، امـا بی نتيجه بـود، گلی 

نروييد.
روز مالقـات فـرا رسـيد، دختـر بـا گلدان 
خالـی اش منتظـر ماند و ديگـر دختران هر 
كدام گل بسـيار زيبايی به رنگها و شکلهای 

مختلف در گلدانهای خود داشتند.
لحظه موعود فرا رسـيد شـاهزاده هر كدام 
از گلدانها را با دقت بررسـی كرد و در پايان 
اعـالم كرد دختر خدمتکار همسـر آينده او 

خواهد بود!
همـه اعتراض كردند كه شـاهزاده كسـی را 
انتخاب كرده كه در گلدانش هيچ گلی سـبز 

نشده است. 
شـاهزاده توضيح داد: اين دختر تنها كسی 
است كه گلی را به ثمر رسانده كه او را سزاوار 
همسری امپراتور می كند: گل صداقت... همه 
دانه هايی كه به شما دادم عقيم بودند، امکان 

نداشت گلی از آنها سبز شود......
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نکته 1: شروع به کار از پایین ترین سطح سازمان 
می تواند باعث شفاف شدن دیدگاه شما نسبت به 

هر کدام از واحدهای زیرمجموعه می شود. 
یک��ی از مطمئن ترین راه ها ب��رای درک صحیح از 
کسب وکار شروع به کار از پایین ترین سطوح شرکت 
است. و این دقیقا کاری است که خانم ارسوال برنز) 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره زیراکس( انجام داد. 
او کارش را در س��ال 1980 با سمت کپی گری از 

اسناد و مدارک در زیراکس شروع کرد.
نکتـه 2: با برق��راری ارتباط و هم��کاری با افراد 
بیش��تر، احتمال بیش��تری ب��رای هم��کاری در 
پروژه ه��ای جدید و همکاری ب��ا افراد جدید پیدا 

خواهید کرد. 
ویتون س��رف )قائم مقام مدیر عامل در گوگل( را 
می توان یک شبکه ساز )Networker( حرفه ای 
دانس��ت. نه تنه��ا او در دهه 70 ب��ا کمک وزارت 
دفاع آمریکا اینترنت را تاسیس کرد و بلکه اولین 
سرویس ایمیل تجاری را هم در دهه 80 راه اندازی 
ک��رد. عالوه بر اینها در ده��ه 90 جامعه اینترنت 
)Internet Society( را پایه گ��ذاری ک��رد که 
سیاس��ت ها و اس��تانداردها را تعیین می کرد. در 
س��ال 2000 نیز به گوگل پیوست. حرکت بعدی 
او راه اندازی اینترنت بین س��یاره ای است که قرار 
است با ناس��ا راه اندازی شود. در این پروژه داده ها 

توسط امواج رادیویی و لیزر منتقل خواهند شد.
نکتـه 3: اگر عاش��ق کاری که انج��ام می دهید 
نیستید، احتماال باید به دنبال کار دیگری باشید.

 استیو جابز، موس��س و مدیرعامل سابق اپل یک 
انقالبی اس��ت ک��ه نوآوری هایش باع��ث تغییر در 
4 حوزه رایانه های ش��خصی، فیلمهای انیمیشن، 
موس��یقی و نشر دیجیتال شده است. او به معنای 
واقعی ی��ک کارآفرین ب��ود. اپ��ل را در پارکینگ 
خان��ه اش راه اندازی کرد و بعد آن را تبدیل به یکی 
از پر سود ترین شرکت ها کرد. او عمیقا به این نکته 
باور داشته که پی گرفتن عالئق می تواند موفقیت را 
در پی داشته باشد. جابز در سال 2005 خطاب به 
دانشجویان استنفورد گفت: »شجاعت این را داشته 
باش��ید تا به دنب��ال عالقه قلبی خود باش��ید. هر 

چیزی بجز این در درجه دوم اهمیت قرار دارد«.
نکته 4: برای اینکه شرکت شما رشد کند احتماال 

اول باید به بلوغ برسد.
ش��ریل س��ندبرگ، مدیر ارش��د بخ��ش اجرایی 
فیس ب��وک قبال در خزانه داری آمریکا و ش��رکت 
گوگل کار می کرد. پیام او برای کارمندان این بود 
که برای تبدیل شدن به یک شرکت با رتیه جهانی 

اول باید فرهیخته باشید.
نکتـه 5: مهم نیس��ت در چه صنعت��ی فعالیت 
می کنید، آنچه که اهمیت دارد افرادی هستند که 

در تیم شما هستند.
با اینکه بیل گیتس موسس مایکروسافت از سال 
2008 دیگ��ر در مایکروس��افت کار نمی کن��د اما 
حضورش در هر یک از محصوالت مایکروس��افت 
نم��ود دارد. با هدف قرار دادن ی��ک رایانه قدرت 
گرفت��ه از مایکروس��افت ب��ر روی هر می��ز کار، 
گیتس ش��روع به س��اخت زبان پایه ای آنرا کرد و 
بعدها کس��ب وکار عظیمی را بر پایه سیستم عامل 
ویندوز پایه گذاری ک��رد. عالوه بر مهارتهایش در 
حوزه فن آوری، او معتقد اس��ت روابط ش��خصی 
مس��ئله مهمی برای کارآفرینان است. گیتس در 
مصاحبه ای در س��ال 2005 عنوان کرده است که 
» ب��ه کار گرفتن افرادی که کار کردن با آنها لذت 
بخش اس��ت و همچنین یافتن راهی برای به کار 
گرفت��ن همه این اس��تعدادها در کنار هم یکی از 

بزرگترین چالش هاست.«
نکته 6: اطالع رسانی کنید تا شرکت شما امن و 
مطمئن به نظر بیاید. شرکت اپل همیشه به گونه ای 
عمل می کند که اخبار فعالیتهایش به گونه ای خاص 
در دنیای فن آوری منتش��ر می ش��ود. کتی یکی از 
دالیل این ش��یوه اطالع رسانی اس��ت. برای سالها 
کتی دروازه دسترس��ی رسانه ها به استیو جابز بود. 
کتی کاتن معاون ارتباطات اپل فردی است که تمام 
فعالیت های اطالع رس��انی اپل زیر نظرش اس��ت. 
بنابراین اگر شرکتی چینی با افزایش فشار بر روی 
کارمندان و کارگرانش محصولی را برای اپل تولید 
کند این وظیفه کتی کاتن است که اطمینان حاصل 

کنید که این کار ضربه ای به تصویر اپل نمی زند. 
نکتـه 7: صب��ر داش��ته باش��ید. زم��ان باالخره 

نوآوری های شما را درک خواهد کرد
آلن تورینگ، از پیشروان هوش مصنوعی از زمانه 
خویش بس��یار جلوتر ب��ود. او در زمانی که هنوز 

رایانه ای وجود نداشت برنامه شطرنج می نوشت و 
یکی از کارهای جالب او رمزگش��ایی از ارتباطات 
آلمانها در جنگ دوم جهانی بود. با اینکه تورینگ 
در س��ال 1945 ف��وت ک��رد اما تس��ت تورینگ 
همچنان در حوزه هوش مصنوعی مورد اس��تفاده 

است. 
نکته 8:  برای کارمندان خود یک جو کارآفرینی 
ایجاد کنی��د. هیچ وقت نخواهید فهمید کدامیک 
از کارمن��دان ش��ما تبدیل به مهره کلیدی ش��ما 
خواهد ش��د. ممکن اس��ت گوگل توسط 2 نفر از 
دانشگاه استنفورد تاسیس شده باشد اما به جرات 
می توان گفت شاخص ترین مدیر این شرکت خانم 
ماریسا مه یر کارمند بیستم گوگل و اولین مهندس 
زن این ش��رکت بوده اس��ت. ماریسا معاون اسبق 
بخ��ش محص��والت مصرفی گ��وگل و مدیرعامل 
فعلی یاهو زمانی مس��ئول بی��ش از 100 امکان و 
ویژگی مختلف بر روی س��ایت گ��وگل بود که از 
جمله آنها می توان به صفحه تمام سفید جستجو، 
رابط کاربری جی میل و پشتیبانی آن از 100 زبان 

اشاره کرد.
نکته 9: ایجاد مجموعه ای از مش��تریان عالقه مند 
می تواند نام و نش��ان شما را در سراسر دنیا پخش 
کند. با کمی کمت��ر از 4 میلیون مقاله ویکی پدیا 
جای محبوبی است برای یافتن اطالعات. اما جیمی 
ولز، موسس ویکی پدیا در نوشتن این مقاالت فعال 
نبوده است. حتی کاربران مجبور شدند برای اینکه 
او صفحه مربوط به خ��ودش را ویرایش کند کلی 
به او انتقاد کنن��د.  ولز که قبال یک بورس باز بود 
یکی از اولین کس��انی اس��ت که توانس��ت قدرت 
برون سپاری را به نمایش بگذارد. او برای راه اندازی 
س��ایتش بر روی نویس��ندگان عالقه مندی که در 

سراسر دنیا هستند حساب کرده بود.
نکتـه 10: مدیران با تجرب��ه می توانند یک ایده و 
اندیشه اجرایی را به یک کسب وکار جهانی تبدیل 
کنند. مگ وایتمن، مدیرعامل HPقبل از ورودش 
به HP در eBay مشغول بود. در مدت یک دهه 
فعالیتش به عنوان مدیرعامل eBay از شرکتی با 
30 کارمند و 4.7 میلیون دالر سود ساالنه در سال 
1998 به ش��رکتی با 7.7 میلیارد دالر و 15000 

کارمند در سال 2008 تبدیل شد. 

1۰نكتهموفقيتدرمديريتهزارهسومباتكيهبرفناوریاطالعات
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  سـايبانها با جذب يا بازتاب نور خورشـيد 
از ورود آن بـه خانه به ميـزان قابل توجهی 
جلوگيری می كنند. نصب سـايبان در هر دو 
سـطح خارجی و داخلی پنجره مفيد است، 
اما سايبان های خارجی به اين دليل كه گرما 
را قبـل از برخـورد با پنجره دفـع می كنند، 

مناسبتر و موثرتر هستند.
يکـی از راههای جايگزين برای خنك كردن 
خانه، اسـتفاده از راه های طبيعی اسـت؛ به 
اين معنی كه بدون اسـتفاده از هيچ وسيله 
خنـك كننده برقـی بتوانيم دمـای خانه را 
كاهش دهيم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
برای رسيدن به اين منظور موثرترين راه اين 
است كه گرمايی را كه به ساختمان می تابد، 
دفع و از ورود آن به خانه پيشـگيری كنيم. 
مناسب ترين روش برای پيشگيری از جذب 
حرارت و دفع گرما، انعکاس يا بازتاباندن آن 
اسـت. گرما از چند طريق وارد خانه می شود 
كه مهمترين و عمده ترين آنها حرارت ناشی 
از تابش گرمای خورشيد است كه از پنجره ها 

و سقف وارد خانه می شود.
 40 درصـد از گرمـای ناخواسـته از طريـق 
پنجره هـا وارد خانـه می شـود. اسـتفاده از 
 شيشـه های بازتـاب دهنـده نـور يکـی از 
راه های دفع اين گرما اسـت. استفاده از اين 
نوع شيشـه روی پنجره عالوه بر خنك نگه 
داشـتن خانه از تابش مستقيم نور خورشيد 
به وسـايل خانـه و كمرنگ شـدن مبلمان، 
پرده ها و فرش هـم جلوگيری می كند. انواع 
گوناگونی از اين شيشه با درجات مختلفی از 
تيرگـی وجود دارد كه بايـد با توجه به آب و 
هوای منطقه ای كـه در آن زندگی می كنيد، 

نوع مناسب را انتخاب كنيد.
 اگر از پوشـش های ثابت استفاده می كنيد، 
توصيه می شـود كه پنجره هـای جنوبی را با 
اين گونه شيشه ها نپوشـانيد تا در زمستان 
بتوانيـد از گرمـای نور خورشـيد اسـتفاده 
كنيـد. سـايبانها بـا جذب يـا بازتـاب نور 
خورشـيد از ورود آن به خانه به ميزان قابل 
 توجهـی جلوگيری می كنند. نصب سـايبان 
در هـر دو سـطح خارجی و داخلـی پنجره 
مفيد اسـت، اما سـايبان های خارجی به اين 
دليل كه گرما را قبل از برخورد با پنجره دفع 
می كنند، مناسـبتر و موثرتر هستند.  نصب 
سـايبان های داخلی و پرده، گرمای ناشی از 
تابش خورشـيد را كه از طريـق پنجره وارد 
خانه می شـود، تا 65 درصد كاهش می دهد. 
در حالـی كه اين ميزان با نصب سـايبانهای 

بيرونی به 95درصد می رسد.
هنگام نصب سايبان بايد شرايط آب و هوايی، 
تعـداد دفعات باز كردن پنجره و نکات ديگر 
را در نظـر بگيريد و نوع مناسـب را انتخاب 
كنيد. نصب سـايبان برای پنجره های بزرگ، 

بـه ويژه پنجره های شـرقی، غربی و جنوبی 
خانه نقش مهمی در خنك نگه داشتن هوای 

داخل خانه در ساعات گرم روز دارد.
 توصيه می شـود در سـاعات گـرم روزهای 
تابسـتان پرده هـا را كنـار نزنيـد و شـبها 
پنجره هـا را باز كنيد تا هوای تـازه در خانه 
جريان پيدا كند. سايبان بهتر است با سطح 
شيشه پنجره زاويه 45 درجه داشته و طول 
آن نيمی از ارتفاع پنجره را بپوشـاند. اگر در 
منطقه ای زندگی می كنيد كه زمسـتان های 

سـرد دارد، از سـايبانهايی اسـتفاده كنيد 
كه قابليت نصب و برداشـتن داشـته باشد و 

بتوانيد در زمستان آنها را برداريد.
استفاده از پرده های سـفيد و مات در فصل 
تابسـتان 40 تا 50 درصد از گرمای خورشيد 
را كه از شيشه عبور می كند، كاهش می دهد. 
نصب پرده های حصيری در بيرون پنجره كه 
در قديم بيشتر استفاده می شد، می تواند 60 

تا 80 درصد حرارت را كاهش دهد.

بدوناستفادهازوسايلسرمايشیخانهتانراخنککنيد!
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نظريهکاربرددرزيبايیدرسدها
طراحی و ساخت یک س��د بزرگ و عملکرد خوب و کارآمد آن، با 
تصمیم های جّدی که در ب��رای مقابله با چالش های طبیعی مانند: 
زمین شناس��ی، هیدرولوژی و ... گرفته می ش��ود پیوند مستقیمی 
دارد. بدیهی اس��ت که برخورد مؤث��ر و اقتصادی با این چالش ها 

هدف هر مهندس کارآزموده ای می باشد.
ص��رف نظ��ر از ب��رآورد و تأمین نیازهای اساس��ی ی��ک پروژه 
سدس��ازی، موضوع دیگر دس��تیابی به مقوله مه��م ظرافِت نما و 
هماهنگی و هم نمایی س��ازه با محیط زیس��ت اطرافش اس��ت که 
رعایت آن ُبعد تازه ای به منظر س��ازه می افزاید. باید بیان داشت 
که نتایج این امر چنان قابل توجه اند که یک س��ازۀ بزرگ مثل سد 
می تواند نش��انه و نمایانگر تقارن، سادگی و زیبایی باشد و باعث 

باال رفتن عظمت، اعتبار و زیبایی محیط اطراف خود گردد.
 ما در اینجا رابطه بین عملکرد س��ازه و زیبایی شناسی و همچنین 
اثرات دوسویه مهندسی و مقوله هنر را بر اساس مقاله خردمندانه 
و روش��نگر آقای دکتر »هارالد ک��روزر« إرائه می دهیم. این مقاله 
آش��کارا به این نکته اش��اره می کند که: بزرگترین سدهای جهان، 
 از هر س��ازۀ تمدن جدید بش��ری بزرگترند و اینکه این سازه های
 غول آسا )صرف نظر از اینکه مقوله زیبایی شناسی در آن رعایت 
شده یا خیر( می توانند برای طراحان و  ناظرین آن ها واقعیت های 
اساسی از نظر نما و هماهنگی با محیط پیرامون خود ایجاد کنند. 

ترکيببندیسدهادرتئوریهایرسمیمعماری
تئوری های رس��می معماری از برآیند نسبی طرح های موفقی که 

انديشهزيبايیشناسی

درسدها

شكل1: طرح لوکوربوزیه" le Corbusier " از سد بهاکرا Bhakra در هند در سال 1985 در زمان ساخت از وی خواسته شد که ساختار 
معماری س��د را بررس��ی کند اما با توجه به آنکه ساختمان سد در آن زمان مراحل پایانی را طی می کرد تنها تعداد اندکی از پیشنهادات 

او قابل اجرا بود  برگرفته از: 
Le Corbusier, Euvre
 complete 1952-1957 .

قسمت اول
  هارولد کروزر/  مهندس مشاور، سوئیس

  ترجمه: مهندس فریدون خزاعی 
عضو کمیته مّلی سدهای بزرگ ایران

 )IRCOLD( 
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ترکیب کاربرد مس��ائل فّنی و نیازهای زیبایی در آن به عنوان یک 
اصل به اجرا گذاشته می شود پایه گذاری شده اند.

این مس��ئله را در مورد س��اخت س��ازه ای مثل سد که بیش از هر 
س��ازه ای دیگر از نقطه نظر زیبایی نادیده گرفته شده به شرح زیر 

می توان بررسی کرد:
حفظ و نگهداری آب در یک س��د با س��رمایه گذاری اولیه مطلوب 
و محاسبات دقیق و نظارت مناس��ب به معنای رضایت از عملکرد 
آن می باش��د و در نهایت این موارد مجموعه اقداماتی اس��ت که با 

کمترین هزینه به ساخت یک سد پایدار و آب بند منجر می شود.
مصالح ساخت یک سد و همچنین مکانیسم باربری آن الزاماتی را 
برای س��اخت آن از نظر ش��کل ایجاد می نماید.که همه آنها تعیین 
کننده اش��کال انواع اصلی سدهای، خاکی، وزنی، پایه دار و قوسی 
می باشند. تعداد اندکی از سدها که خارج از این موارد طراحی شده 

اند عمدتًا نتیجه نبوغ مهندسین فرانسوی هستند.
از س��وی دیگر مالحظات زیبایی شناس��ی در طراحی یک سد در 
مقایسه با الزامات کاربردی و فنی آن، جزء موارد فرعی می باشند 
به همین دلیل ابعاد و مصالح ساخت و شکل یک سد به دلیل مسائل 

زیبایی تغییر نخواهد کرد.
» لوک��ور بوزی��ه- Le Corbusier « ب��ه ایجاد زیبایی در س��دها 
مش��هور می باش��د و امروزه به راهنمایی او برخی از س��دها در 
فرانس��ه، انگلیس و س��وئیس با رعایت اصول زیبا سازی ساخته 

شده اند که البته از جمله استثنائات می باشند.

استنباطيکمهندسازهنر:
معم��اری به عنوان یکی از ش��اخه های هن��ر، ارزش کیفی 
موضوعی را که مورد تجربه قرار می گیرد به منصه ظهور 
می رساند. به گونه ای که پس از پایان پروژه می توان اظهار 

نظر کرد که نتیجه کار زیباست یا خیر!
امانوئل کانت عقی��ده دارد: امواج زیبایی که افکار یک بیننده 

را از دیدن سوژه ای خاص در بر می گیرد نتیجه احساسی 
اس��ت که هنگام طراحی و ساخت س��وژه از شناخت همان 
افکار حاصل شده و احساس می شود بدین معنی که اعمال 
زیبایی کس��ب مالکیت یک پروژه نیست بلکه استنباطی است 

که از درک خالص انسانی از آن پروژه بدست می آید. 
مهمترین عامل س��اخت یک س��د درک انس��انی مهندس در 
هنگام طراحی آن می باش��د که متأسفانه خأل عنصر زیبایی 

در آن بسیار چشمگیر است.

نظمبهعنوانپيشنياززيباشناسی
ضوابط و چارچوب های رس��می معماری  برای معرفی نظم 
ذاتی در سازه ها و ارتباط آن با محیط زیست بکار می روند. 
قوانین مذک��ور بر پایه وجود ش��رایط فیزیک��ی الزم تدوین 
ش��ده اند و همانطور که قباًل اشاره شد سدها فقط در محدوده 
قوانین فوق می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند و مطالب پیش 

رو لزومًا مربوط به این موضوعات خاص می باشند.
گس��ترش تاریخی قوانین رس��می، معماران و مهندسان را از 
زمان پیدایش اعداد به خود مش��غول کرده اس��ت. تناس��بات 
ک��روی فیثاغورث نش��ان می دهد که در جه��ان هر چیز فقط 
در زمانی می تواند منطقی و قابل قبول باش��د که وابس��ته به 
نس��بت های درست باشد و نسبت طالیی فیثاغورث به کاربرد 
نسبت اعداد تا قرن 17 در فرم های معماری منجر شده است.

در دوران مدرن، » لوکوربوزیه « و دیگران نیز به تئوری نسبت ها 
بازگشته اند. زیرا جاذبۀ نسبت های هندسی در این واقعیت نهفته 
است که آنها نوعی از نظم را که الزمۀ زیبایی است فراهم می کنند.

تالش برای بکار گرفتن زیبایی در مهندس��ی سدسازی شامل               
سه قسمت می شود: تکرار، توازی و ایجاد زوایای قائمه.

ادامه دارد

شكل 2: سد پشت بند دار، نوعی سد که در آن نظم فرعی از طریق تکرار عناصر مشابه ایجاد می شود. شکل باال: سد لتیان در ایران. شکل پایین سد 
المسیرا " Al Massira " در موراکو. پشت بندها به صورت ممتد منظم به چشم می آیند. در سد المسیرا این تداوم توسط سرریز شکسته شده است. 
با این وجود طراحی سرریز به صورت یک واحد مجزا این احساس را در بیننده ایجاد می کند که پشت بند در زیر آن هم ادامه دارد.برگرفته از ارشیو 
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حلول ماه مبارك رمضان را بر مسلمانان جهان و ايران تبريك و تهنيت عرض مي كنيم.
اميد است از بركات و حسنات اين ماه شريف كه منبع و منشاء الطاف خفيه خالق بر اطراف جليه مخلوق است توشه ها افزائيم و از 
خيرات و مبرات آن بهره هاي بسيار فراهم سازيم. آمرين بالمعروف را با صدق نيت بپذيريم و از مناهي بالمنکر با پاكيزگي طينت 
بپرهيزيم. كوله باري از ملکات انساني و بركات رباني فراراه خود سازيم و نقشه راهي و طرح كاري نو در اندازيم. عادات ديرينه 

كناري گذاريم و راه در خرق آن سپاريم كه حافظ بزرگ مي فرمايد:
از خالف آمد عادت به طلب كام كه من

كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم
با آرزوي توفيق الهي و استعانت از بارگاه خداوندي در پذيرش طاعات و عبادات همگان؛ اميد آن داريم كه خداوند بزرگ اين ماه 

را مصدر صدور سالمت و سعادت و زمينه ساز دستيابي به نعمات دنيوي و معنوي براي مسلمانان جهان قرار دهد.
كميسيون انتشارات

فرصت را مغتنم شمرده
شهادت مظهر عدالت و هدايت،  منبع فيضان خداوند سبحان بر روي زمين، حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السالم را به تمامي 

مسلمانان جهان و شيفتگان كرامت انسان در تمامي عصرها و دورانها، از حال تا آينده تسليت و تعزيت عرض مي نمائيم.
با اين اميد كه رهروان و پيروان صديق حضرتش باشيم.

باسمه تعالي

َشهُر الَرِمضانَ الّذي اَنَزلَت فيهِ الُقرآن
براي آغاز سـخن در مورد ماه مبارك رمضان بهتر آن ديديم كه 
با شـعري از موالنا به توصيف و پيشـواز اين ماه بزرگ و شريف 

خداوند برويم. موالنا اينگونه مي فرمايد:
اين دهان بستي دهاني باز شد

تا خورنده لقمه هاي راز شد
لب فرو بند از طعام و از شراب
سوي خوان آسماني كن شتاب

آب كم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست

گر تو اين انبان زنان خالي كني
پر ز گوهرهاي اجاللي كني

طفل جان از شير شيطان باز كن
بعد از آنش با ملك انباز كن

چند خوردي چرب و شيرين از طعام
امتحان كن چند روزي در صيام
چند شبها خواب را گشتي اسير

يك شبي بيدار شو دولت بگير
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حدود پنج سـال از آغاز طرح ملي مسـکن مهر گذشـته 
اسـت، با توجه به اينکه سازمان ملي زمين و مسکن نقش 
مهمـي در مکان يابـي و واگـذاري واحدهاي مسـکن مهر 
داشته، گزارشي از فعاليت هاي اين سازمان در مسکن مهر 
ارائه كنيد و اينکه چـه ميزان زمين به اين طرح اختصاص 

يافته است؟
س��ال هاي 1384 و 1385 کاره��اي کارشناس��ي و مطالعاتي در 
وزارت مس��کن و شهرس��ازي سابق انجام ش��ده بود که طرحي با 
عنوان طرح جامع مس��کن، خروجي آن مطالعات بود که نش��ان 

مي داد یک و نیم میلیون واحد مس��کوني کسر داریم. البته عمده 
کمب��ود مربوط به افراد کم درآمد بود که موفق نش��ده بودند طي 
س��ال هاي گذشته وارد بازار مسکن ش��وند، زیرا درآمدي کمتر از 

قیمت مسکن داشته اند.
عملیات اجرایي طرح تقریبا از سال 87 آغاز شد و در سال 1388 
س��رعت گرفت به طوري که در پایان س��ال 1390 برنامه مسکن 
مهر، س��اخت یک میلیون و 850 هزار واحد بود که از این میزان 
س��هم سازمان ملي زمین و مس��کن 970 هزار واحد در شهرهاي 
ب��االي 25 هزار نف��ر جمعیت بود که از این تعداد تا پایان س��ال 

طرح مس��کن مهر در دولت نهم آغاز ش��د تا بتواند نیاز انباشته مسکن را پاس��خ دهد و توانست متقاضیان بسیاري را به سمت خود 
بکشاند اما مکان یابي زمین هاي آن به گونه یي صورت گرفت که نتوانست پاسخگوي همه متقاضیان باشد و این امر در واقع انتقادي 
بود که از ابتداي طرح توسط کارشناسان مطرح مي شد. در این راستا باالخره دولت اوایل سال جاري به این نتیجه رسید که طرحي را 
براي افرادي که نمي خواهند از پایتخت خارج شوند، اجرا کند. البته هنوز جزییات این طرح که مسکن مهر تهران نام گرفته، مشخص 
نیس��ت و اطالعات به دس��ت آمده نشان مي دهد در تهرانسر ساخت و ساز این واحدها آغاز شده است. آنچه در ادامه مي آید، بررسي 
طرح مسکن مهر از ابتدا تاکنون و چگونگي اجراي طرح جدیدي است که پنج سال از جدیت و تاکید دولت براي اجراي طرح مسکن 
مهر مي گذرد؛ در این زمینه گفتگو با معاون وزیر راه و شهرسازي و رییس سازمان ملي زمین و مسکن انجام شده است. در این گفتگو 
احمد اصغري مهرآبادي با بیان اینکه 35 هزار هکتار زمین از دس��تگاه هاي دولتي به مس��کن مهر اختصاص داده شد که ارزشي بالغ 
بر 20 هزار میلیارد تومان دارد، مي افزاید: اجراي این طرح بخش مسکن را صد درصد تحت تاثیر قرارداده و بررسي بازار مسکن نیز 
چنین امري را تایید مي کند چرا که طي س��ه س��ال گذشته قیمت مسکن همواره کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. وي با اشاره به 
این که در طرح مسکن مهر عمدتا به گروه هایي که نیازمندترند، یعني خانوارهاي کم درآمد، پرداخته شده است، مي گوید: در داخل 
شهر تهران فعال برنامه ساخت 70 هزار واحد را در دست اجرا داریم و ممکن است در سایر کالنشهرها نیز چنین طرحي اجرا شود. 

مشروح این گفت وگو در ادامه مي آید.

بررسي سياست هاي بخش مسکن در گفت وگوي »اعتماد« با رييس سازمان ملي زمين و مسکن

سودجویان بخش مسكن دوام نمي آورند
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90، حدود 416 ه��زار واحد تکمیل و 210 هزار واحد تحویل 
داده ش��د. ما بقي واحدها نیز آماده اس��ت، البت��ه براي اینکه 
بتوانیم واحدها را سریع تر به متقاضیان نیازمند تحویل بدهیم، 
بخشنامه یي را به استان ها ابالغ کردیم که در مواردي که تعداد 

واحدها کمتر از صد واحد است، منتظر افتتاح رسمي نمانند.
اما درباره زمین هاي واگذارشده به این طرح باید گفت 35 هزار 
هکتار زمین از دستگاه هاي دولتي به مسکن مهر اختصاص داده 

شد که ارزشي بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان دارد.

برنامه وزارت راه و شهرسـازي در حوزه مسـکن مهر در 
سال جاري به چه صورت است؟

وزارت راه و شهرس��ازي براي تکمیل یک میلیون و 500 هزار 
واحد مسکن ش��هري و روستایي در س��ال جاري برنامه ریزي 
کرده است که به طور مشخص 300 هزار واحد روستایي است 

که مس��وولیت آن بر عهده بنیاد 
مسکن اس��ت. اما از یک میلیون 
و 200 هزار واحد ش��هري، 600 
هزار واحد س��هم س��ازمان ملي 
زمین و مسکن در شهرهاي باالي 
25 هزار نفر جمعیت است. 300 
هزار واحد در ش��هرهاي جدید، 
180 هزار واحد در ش��هرهاي با 
جمعیت کمت��ر از 25 هزار نفر و 
120 هزار واحد هم در بافت هاي 
فرسوده ساخته مي شود. بنابراین 
50 درص��د واحده��اي ش��هري 
مربوط به س��ازمان ملي زمین و 
مس��کن است که در این راستا از 
ابتداي سال، 9 افتتاح انجام شده 
و ح��دود 50 هزار واحد به مردم 
تحوی��ل داده ش��ده و حدود 80 
هزار واحد نیز آماده افتتاح است.

البته در سال جاري بنا نداریم در 
سطح اس��تان ها قرارداد جدیدي 
راه  وزارت  سیاس��ت  ببندی��م، 
و شهرس��ازي حمای��ت از طرح 
مس��کن مه��ر خودمالک اس��ت 
و پیش بین��ي ش��ده 300 ه��زار 

واحد مس��کن مهر خودمالک نیز امسال شروع و ساخته شود. 
اما اگر در ش��هري نیاز وجود داشته باشد، از طریق تفاهمنامه 
سه جانبه اقدام به ساخت مسکن مهر مي کنیم، چراکه در اغلب 
استان ها بیش از میزان نیاز، واحدهاي مسکوني ساخته شده و 
برنامه ریزي کردیم که تا دو س��ال آینده هم اگر متقاضي وجود 

داشته باشد، مسکن داشته باشیم.

قيمت سـاخت اين واحدها توسط پيمانکاران چه ميزان 

تعيين شده است؟
قیمت 310 هزار تومان تعیین ش��ده است، اما این رقم قیمت 
پایه اس��ت که با توجه به امکانات و ویژگي هاي واحدها افزایش 
مي یاب��د، اما ب��ه طور کل��ي قیمت هاي عرضه ای��ن واحدهاي 
مسکوني نسبت به واحدهاي همجوار آن پایین تر خواهد بود و 
جزییات شرایط و قیمت پس از اینکه به مرحله اسکلت رسید، 

تعیین مي شود.

اجـاره زمين هاي 99 سـاله مسـکن مهر بـه چه صورت 
خواهد بود؟

طبق مقررات اقس��اط زمین ه��ا 20 درصد قیمت منطقه یي در 
هر س��ال خواهد بود، البته باید توجه کرد که قیمت منطقه یي 
چندان باال نیس��ت، ب��ه عنوان مثال اگر قیم��ت زمیني متري 
1000 توم��ان باش��د، 20 درصد آن 200 تومان مي ش��ود که 
باتوجه به س��هم عرصه هر واحد، 
میزان اقساط تعیین خواهد شد و 
به صورت ساالنه دریافت مي شود.

عملکرد تعاوني ها در سـاخت 
مسکن مهر را چگونه ارزيابي 
مي كنيـد با توجه بـه اينکه از 
ابتـداي دولـت دهم سـاخت 
توسـط  بيشـتر  سـازها  و 
صـورت  بـه  و  انبوه سـازان 
تفاهمنامه هاي سه جانبه انجام 
شد؟ آيا به طور كلي تعاوني ها 
موفق عمل كردند يا واگذاري 
ساخت به انبوه سـازان نتيجه 

عدم موفقيت تعاوني ها بود؟
از مجموع سهم سازمان ملي زمین 
و مس��کن حدود 400 هزار واحد 
توس��ط تعاوني ها ساخته مي شود. 
ام��ا درب��اره عملک��رد تعاوني ه��ا 
مي توان گف��ت بیش از 60 درصد 
با حمایت ها و کمک هاي وزیر راه 
و شهرسازي موفق عمل کرده اند، 
حدود 20 درصد تعاوني ها کارشان 
نیمه تعطیل یا متوقف است که یا ناشي از ضعف مدیریتي است 
یا به دلیل میزان آورده متقاضیان است که کافي نیست. در این 
راس��تا وزیر راه و شهرسازي تاکید کرده است کساني که هنوز 
کار را ش��روع نکرده یا پروژه هاي آنه��ا متوقف یا نیمه تعطیل 
هستند، در قالب تفاهمنامه سه جانبه به کار ادامه دهند. تاکنون 
نیز درباره چندین پروژه چنین اتفاقي افتاده اس��ت و تبدیل به 
تفاهمنامه سه جانبه شده، که البته برخي از تعاوني ها هم از این 

اقدام رضایت دارند.

در پای�ان س�ال 1390 برنام�ه مس�کن مه�ر، 
س�اخت یک میلیون و 850 هزار واحد بود 
که از این میزان س�هم سازمان ملي زمین و 
مس�کن 970 هزار واحد در ش�هرهاي باالي 
25 ه�زار نفر جمعیت ب�ود که از این تعداد 
ت�ا پایان س�ال 90، ح�دود 416 هزار واحد 
تکمیل و 210 هزار واحد تحویل داده شد. 
ما بقي واحدها نیز آماده اس�ت، البته براي 
اینکه بتوانیم واحدها را سریع تر به متقاضیان 
نیازمن�د تحویل بدهی�م، بخش�نامه یي را به 
اس�تان ها ابالغ کردیم ک�ه در مواردي که 
تع�داد واحده�ا کمتر از صد واحد اس�ت، 

منتظر افتتاح رسمي نمانند.
ام�ا درب�اره زمین هاي واگذارش�ده به این 
ط�رح باید گف�ت 35 هزار هکت�ار زمین از 
دستگاه هاي دولتي به مسکن مهر اختصاص 
داده شد که ارزشي بالغ بر 20 هزار میلیارد 

تومان دارد.
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درباره مسـکن مهر، از نظر شـما واگـذاري زمين براي 
سـاخت واحدهاي مسـکوني چقدر توانست در كنترل 
قيمت ها و بهبود وضعيت بخش مسکن موثر واقع شود؟
ب��ه اعتقاد م��ن اجراي این طرح بخش مس��کن را صد درصد 
تحت تاثیر قرارداده اس��ت، بررس��ي بازار مس��کن نیز چنین 
امري را تایید مي کند چرا که طي س��ه س��ال گذشته قیمت 
مس��کن همواره کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. البته اوایل 
سال جاري تحت تاثیر جو رواني مقداري قیمت ها باال رفت و 

اطمینان داریم که این روند ادامه نخواهد داشت.
از س��وي دیگر اگر برنامه تهیه شده محقق و ساخت و ساز در 
کشور و به ویژه تهران از شتاب بیشتري برخوردار شود، قیمت 

مسکن مهار خواهد شد.

از ابتداي اجراي طرح مسـکن مهر انتقاداتي نسبت به 
محل واقع شـدن زمين ها وجود داشت و اكنون ساخت 
مسـکن در داخل تهـران به گونه يي بازگشـت و توجه 
به نظرات منتقدان مسـکن مهر اسـت؛ آيـا بهتر نبود 
چنين طرح هايي از ابتدا در داخل كالنشهرها و به ويژه 

پايتخت انجام مي شد؟
در ابت��دا دول��ت تصمیم گرفت که نیاز کالنش��هرها توس��ط 
ش��هرهاي جدید پاس��خ داده ش��ود. همچنین بنا شد بخشي 
از ای��ن نیاز هم با احیاي بافت فرس��وده که هم��ه امکانات و 
زیرس��اخت ها را در بر دارد، تامین شود. در شهر تهران هم با 
کمبود زمین دولتي مواجه بوده ایم و از س��ویي نمي خواستیم 
تهران بیش از این بزرگ  شود ولي در ادامه ساخت و سازهاي 
مس��کن مهر معلوم ش��د برخي متقاضیان مسکن که از اقشار 
متوس��ط و متوسط به باال هستند و واجد شرایط نیز هستند، 
تمایلي ندارند در ش��هرهاي اطراف تهران صاحب خانه شوند، 
لذا سیاس��تگذاري شد که در حد امکان در تهران هم مسکن 

احداث شود.

در داخـل پايتخت چـه ميزان كمبود واحد مسـکوني 
وجـود دارد و اساسـا چند واحد بايد سـاخته شـود تا 

مشکل مسکن تهران حل شود؟
همان طور که قبال نیز بیان ش��د، بخش��ي از کمبود واحدهاي 
مسکوني را شهرهاي جدید اطراف تهران و بخشي را نیز شرکت 
عمران و بهسازي شهري در بافت هاي فرسود تامین مي کند و 
اخیرا چندین هزار واحد هم توسط مسکن و شهرسازي استان 
تهران ش��روع شده که البته ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط 
متعاقبا اعالم خواهد ش��د و تا حدي کمبود واحد مسکوني در 

تهران را جبران خواهد کرد.

طرح مسکن تهران كه از اوايل سال جاري مطرح شده، 
به چه صورت است؟

وزارت راه و شهرس��ازي به اس��تناد اصل 31 قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ایران، موظف به تامین مسکن براي کلیه 
افراد کشور، به ویژه آنها که نیازمندترند، است. در طرح مسکن 

مهر عمدتا ب��ه گروه هایي که نیازمندترن��د، یعني خانوارهاي 
کم درآمد، پرداخته ش��ده اس��ت. ولي این امر نمي تواند نافي 
وظیف��ه م��ا در ارتباط با گروه هاي دیگ��ر از جمله خانوارهاي 
میان درآمد باشد، این گروه ها با حمایت هایي کمتر از گروه هاي 
کم درآمد، از جانب دولت، مي توانند به راحتي وارد بازار مسکن 

شده و نیاز خود را برطرف کنند.
ع��الوه ب��ر این، با اج��راي برنامه ه��اي حمایتي براي اقش��ار 
میان درآمد، معتقدیم بازار مس��کن نیز تنظیم خواهد شد و با 
افزایش عرضه، بازار مس��کن در شهر تهران نیز کنترل خواهد 

شد.
در همین راس��تا در داخل شهر تهران فعال برنامه ساخت 70 
هزار واحد را در دس��ت اجرا داریم و ممکن اس��ت در س��ایر 
کالنش��هرها نی��ز چنین طرحي اجرا ش��ود. ای��ن واحدها در 
برخي مناطق ش��هر تهران س��اخته خواهد شد و فعال اراضي 
آن شناسایي ش��ده و در بعضي مناطق مانند تهرانسر نیز کار 

شروع شده است.

برخـي معتقدند جو رواني تاثير حـدود 70 درصدي بر 
قيمت مسـکن دارد، آيا چنين مساله يي درست است و 
اصال سوداگران چقدر در بر هم زدن وضعيت بازار موفق 

مي شوند؟
از آنجا که تصمیمات دولت براي حل مس��کن و س��اماندهي 
بازار جدي است، تالش سوداگران سودجو دوام نخواهد داشت. 
مردم نیز از این مساله اطالع دارند و شاهد آن استقبال خوبي 
است که از ثبت نام مسکن مهر در شهر جدید پردیس صورت 
گرفت. بنابراین مي توان گفت با افزایش عرضه از طریق مسکن 

مهر قیمت ها مهار خواهد شد.

درباره حضور سـوداگران آيا برنامـه  اي براي جلوگيري 
از ورود ايـن افـراد به بخـش مسـکن در وزارت راه و 
شهرسـازي وجود ندارد؟ با توجه به اينکه پس از آغاز 
روند كاهش قيمت ارز و طال مجددا بخشي از سرمايه ها 

وارد بازار مسکن شده است.
از آنجا که در حال حاضر بخش عمده ساخت و ساز در کشور 
مربوط به طرح مس��کن مهر اس��ت، این طرح با ایجاد زمینه 
مناس��ب براي جذب نقدینگي در تولید مسکن، براي پوشش 
تقاض��اي مصرفي موجود در بازار، از جایگاه ویژه یي در کنترل 

سطح عمومي قیمت ها برخوردار است.
به عبارت دیگر با افزایش س��رمایه گذاري در بخش مس��کن و 
سوق دادن آن در جهت پاسخگویي به تقاضاي مصرفي جامعه، 

قیمت ها افزایش نمي یابند.

آيا سـوق نقدينگي باتوجه به اينکـه عده يي به دنبال 
سـودهاي كالن هسـتند، افزايـش قيمت هـا را در پي 

ندارد؟
همانطور که گفته شد، طرح مسکن مهر با توجه به ایجاد زمینه 
مناس��ب براي جذب نقدینگي در تولید مسکن، نقش ویژه یي 
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در کنترل سطح عمومي قیمت ها ایفا مي کند. این طرح از یک 
سو با توجه به سهم آورده نقدي هر خانوار متقاضي مسکن مهر 
و تسهیالت بانکي درنظر گرفته شده به ازاي هر واحد مسکوني، 

نقدینگي زی��ادي جذب تولید 
مس��کن مي  کند و ب��ا توجه به 
اینک��ه متقاضیان مس��کن مهر 
ب��ا یک وقفه زماني تس��هیالت 
دریافت��ي را به صورت اقس��اط 
بازپرداخ��ت خواهن��د کرد، در 
س��ال هاي پس از اجراي طرح، 
تس��هیالت  بازپرداخت  فرآیند 
مي توان��د به عنوان اب��زاري در 

جهت مهار تورم عمل کند.
از سوي دیگر این طرح با حذف 
قیمت زمین از هزینه تمام شده 
س��اخت و به��ره وري از زمین، 
اعمال تمهیدات و تخفیف هاي 
موثر سبب تقویت سمت تقاضا 
و س��وق دادن مس��کن از یک 
کاالي س��رمایه یي ب��ه س��مت 
کاالیي مصرفي ش��ده است. در 
واقع سوالي که مد نظر شماست 
بیشتر مربوط به مسکن لوکس 

اس��ت که گزارش هاي بانک مرکزي هم حاکي از آن اس��ت که 
ساخت مسکن در بخش خصوصي نیز بیشتر گرایش به سمت 

برطرف کردن تقاضاي مصرفي خانوارهاي میان درآمد دارد.

درباره شـهر جديد پرديس اگرچه ثبت نام با اسـتقبال 
بسياري روبه رو شـد، اما برخي به دليل اينکه يك سال 
زمـان تا پايـان كار دولت دهم باقي مانـده، نگران عدم 
تحويل واحدها هسـتند. آيا تضمينـي براي تکميل اين 
واحدهـا وجود دارد؟ با توجه به اينکه زمان سـاخت 18 

ماه اعالم شده است.
اوال ب��ا برنامه ریزي هایي که انجام ش��ده، بخش عمده یي از این 
واحدها به مرحله اتمام و بهره برداري خواهند رس��ید. به عالوه 
همان طور ک��ه این دولت تمام تعهدات دولت هاي گذش��ته را 
قب��ول کرده و اجرا مي کند، دولت هاي بعدي نیز قطعا کارهاي 
نیمه تمام باقي مانده را چون منافع مردم را در پي دارد، به اتمام 

خواهند رساند.

بـه طور كلي روند اسـتقبال از مسـکن مهـر را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟

مردم به تدریج به طرح مسکن مهر اعتماد کرده و بیشتر از آن 
استقبال کردند. اوایل شاید استقبال چندان زیاد نبود، اما وقتي 
مسکن مهر به مرحله افتتاح رس��ید، تعداد متقاضیان افزایش 

یافت.

طرح مسکن مهر وياليي به كجا رسيد؟
ای��ن ط��رح از تاکیدات وی��ژه رییس جمهوري اس��ت و در این 
راس��تا در استان هاي فارس، کرمانش��اه، یزد، خراسان، لرستان 
و س��ایر اس��تان هایي که امکانات 
براي واگ��ذاري زمین وجود دارد، 
واحدهایي توس��ط تعاوني ها یا از 
طریق تفاهمنامه سه جانبه ساخته 
مي ش��ود که اغلب زمین هاي آن 
99 س��اله اس��ت. البته منظور از 
واحدهایي  ویالیي،  مهر  مس��کن 
اس��ت ک��ه در دو طبقه س��اخته 
مي شود و راه دسترسي دو طبقه 
مجزاس��ت و هزینه س��اخت این 
واحدها تقریبا با س��ایر واحدهاي 

مسکن مهر یکسان است.

پايانـي،  سـوال  عنـوان  بـه 
سـازمان ملي زمين و مسکن 
دربـاره  مسـووليتي  چـه 
صـورت  زمين خواري هـاي 

گرفته دارد؟
وظیفه حفظ و حراس��ت از اموال 
عمومي بر عهده سازمان ملي زمین و مسکن است، البته شوراي 
حفظ حقوق بیت المال هم ب��ه موضوع زمین خواري مي پردازد 
که سازمان ملي زمین و مسکن هم عضو این شوراست. در واقع 
این س��ازمان حساسیت ویژه یي براي حفظ اراضي مذکور دارد 
که در این راستا طي 10 سال گذشته براي 26 هزار پرونده به 
مساحت 282 هزار هکتار به نفع دولت راي صادر شده است و 
با تشکیل شوراي حفظ حقوق بیت المال، اقدامات بسیار موثري 
در این خصوص صورت مي پذیرد و این روند همچنان با شتاب 

پیش مي رود.

وظیف�ه حف�ظ و حراس�ت از ام�وال عمومي 
بر عهده س�ازمان ملي زمین و مس�کن اس�ت، 
البته ش�وراي حفظ حق�وق بیت المال هم به 
موضوع زمین خواري مي پردازد که سازمان 
ملي زمین و مس�کن هم عضو این شوراست. 
در واقع این سازمان حساسیت ویژه یي براي 
حف�ظ اراضي مذکور دارد که در این راس�تا 
طي 10 سال گذشته براي 26 هزار پرونده به 
مس�احت 282 هزار هکتار به نفع دولت راي 
صادر ش�ده اس�ت و با تشکیل ش�وراي حفظ 
حقوق بیت المال، اقدامات بس�یار موثري در 
ای�ن خصوص صورت مي پذی�رد و این روند 

همچنان با شتاب پیش مي رود.
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نگاههايجزيرهايدربخشمسكنراکناربگذاريد
عبدالحميد انصاري/ مشاور رييس كل بانك مركزي

بحث مس��کن و افزایش اجاره، موضوع قرن اخیر کش��ور است. 
اگر نگاهي به گذش��ته داش��ته باش��یم، مي بینیم از دهه 50 که 
بحث تورم در کش��ور جدي شد، به خصوص از سال 53 با جهش 
قیم��ت نفت، قیمت ها افزایش پیدا کردن��د. از آن دوره تاکنون، 
همواره تمهیداتي از جانب مس��ووالن براي کنترل بخش مسکن 
و هماهنگ کردن رشد قیمت مسکن و اجاره با درآمد متوسط و 
میانگین مردم اتخاذ شده که گاهي، برخي سیاست ها موثر واقع 

شده و برخي مواقع هم اثرات منفي داشته است.
ما به فش��ار هزینه هاي مس��کن به خانوار آگاه هستیم. در کشور 
ما به خصوص در ش��هرهاي بزرگ، هزینه مس��کن بسیار جدي 
اس��ت و گاهي بی��ش از 70 درصد درآمد ی��ک حقوق بگیر را به 
خود اختصاص مي دهد. حتي ب��راي عده یي که در دهک پایین 

درآمدي جامعه قرار دارند، این فشارها بیشتر است.
آمارها نش��ان مي دهد مسکن، شاخص پیشتاز در کشور ما است 
که آثار بس��یار جدي هم در حوزه خانوار و هم در بخش اقتصاد 
کالن دارد و بس��یاري از بخش هاي اقتص��ادي را تحت تاثیر قرار 

مي دهد. بر این اس��اس، بخش مسکن تاکنون نقدینگي بسیاري 
را ب��ه خود جذب ک��رده و مانع ورود آن ب��ه حوزه هاي صنعت 
و کش��اورزي و خدمات ش��ده است. ش��اید همه بر این موضوع 
اتفاق نظ��ر دارند که براي این موضوع باید تمهیداتي اندیش��یده 
شود. باید بگویم اگر حوزه هاي دیگر در ارتباط با مسکن نظام مند 
تعریف نشوند، به طور دائم سیالن نقدینگي را داریم و نمي توانیم 
آن را کنترل کنیم؛ چراکه نقدینگي عظیمي در جامعه سرگردان 
است و این نقدینگي به دنبال حوزه هایي مي گردد که سودآوري 
داشته باشد. فراموش نکنیم ما در مقطعي قرار داریم که مسکن 
در حال تبدیل شدن به یک معضل است و شاید بتوان راه حل هاي 

مقطعي براي رفع مشکل به کار برد.
در واقع قوانین سیس��تم مالي و پولي کشور مي تواند جلوي این 
گون��ه فعالیت هاي مخرب اقتص��ادي را بگیرد. از س��وي دیگر، 
هماهنگ نبودن سیاس��ت هاي کالن اقتصادي و تاثیر آنها روي 
بخش مسکن باعث مي شود در این حوزه با معضل روبه رو شویم 

که از نگاه هاي جزیره یي در این بخش باید خودداري کرد.

     در اکثر نقاط دنیا، مس��کن یک کاالي س��رمایه یي به شمار 
نمي رود، کاالي مصرفي است. در کجاي دنیا مي بینید که فردي 
که داراي نقدینگي است، مسکن بخرد؟ بهتر است در این زمینه 
نگاهي به تاریخ داش��ته باش��یم. در جنگ جهاني دوم مسکن 
خیل��ي مهم بود؛ زیرا خرابي هاي بس��یاري در جریان جنگ به 
وجود آمده بود. پس از آن، کش��ورهایي که با مش��کل مسکن 
دست به گریبان بودند، ش��رکت هاي اجاره یي راه اندازي کردند 
ک��ه از طریق آنه��ا، به راحتي حتي در عرض یک روز مي ش��د 
خان��ه تهیه کرد. براي مثال، در پاریس س��اختماني پنج طبقه 
وجود دارد که کار آن، فقط اجاره دادن اس��ت. اما ما به تشکیل 
چنین ش��رکت هایي اهمیت نمي دهیم. از س��وي دیگر، شناور 
شدن جمعیت و مهاجرت مردم از روستاها به شهرها، مساله یي 
اس��ت که ما با آن روبه رو هستیم. این در حالي است که دولت 
باید جلوي شناور شدن جمعیت را بگیرد و نیاز شهرستان هاي 
کوچک را س��ر و س��امان دهد. مس��کن مهر در ش��ناور شدن 
جمعی��ت بي تاثیر نبود. مس��کن مهر نباید در ش��هرهاي بزرگ 
ساخته مي شد؛ زیرا جابه جایي از روستاها به شهرها را برعکس 
کرد. اینکه دولت مهاجرت را معکوس کند، من هم قبول دارم. 
دولت باید ح��وزه اقتصاد کالن را به گونه یي ش��کل مي داد که 

مشکل اشتغال و آموزش را حل کند تا انگیزه یي براي مهاجرت 
به ش��هرهاي بزرگ وجود نداشته باشد؛ البته این مساله، دامنه 
گسترده یي براي برنامه ریزي مي خواهد. ما همیشه سراغ مسکن 
و درمان مي رویم، هیچ گاه به پیشگیري فکر نمي کنیم. در واقع 
به دنبال قوي ش��دن بدن نیستیم که بیماري را شاهد نباشیم، 
مي گذاریم اول مریض شویم و سپس سراغ درمان مي رویم. این 
در حالي است که ما باید به موضوع پیشگیري و فرهنگ سازي 
توجه کنیم. سراغ تعزیرات براي حل مشکل مسکن مي رویم و 
از اصل قضیه و مش��کالت غافل هس��تیم. تعزیرات بدترین نوع 
حرکت و سیاست است زیرا زمینه را براي ایجاد دو شغل فراهم 
مي کن��د؛ یکي داللي و دیگري ایجاد حرکت خالف و قراردادها 
به صورت روش��ن و ش��فاف بسته نمي ش��ود. هیچ گاه سیستم 
تخته ش��القي جواب نداده است و برعکس، منع شدن از کاري، 
حریص��ي را به دنبال دارد. همه اینها به این دلیل اس��ت که ما 
صنعت ساختمان را خیلي کوچک گرفتیم و این در حالي است 
که این صنعت، یکي از اس��تراتژیک ترین موضوع هاي هر کشور 
و صنعت مادر اس��ت. صنعت ساختمان با 274حرفه مستقیم و 
غیرمستقیم ارتباط دارد و هر حرکت مستقیم و غیرمستقیمي 

در بخش مسکن اثرگذار است.

حرکتهايتعزيراتيودوخالف
مهندس محمدعلي پورشيرازي/ كارشناس حوزه مسکن
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تا به امروز چقدر در نوسـازي بافت هاي فرسـوده موفق 
بوده ايد؟

همین که توانستیم مش��ارکت بخش خصوصي را جلب کنیم، 
نش��ان از موفقیت دارد. به عالوه روند ساخت و سازها در بافت 
فرسوده از رشد برخوردار شده است به طوري که در سال 87، 
9 هزار واحد در بافت فرس��وده نوسازي ش��ده بود اما در سال 
گذش��ته 113 هزار واحد پروانه صادر ش��ده که 70 درصد آنها 
از تسهیالت اس��تفاده کرده اند و مابقي با سرمایه خود اقدام به 
نوس��ازي کردند که نشان از هدایت س��رمایه ها به داخل بافت 
فرس��وده دارد البت��ه هنوز میزان ورود بخ��ش خصوصي کافي 
نیست و باید براي تحقق آنچه قانونگذار در برنامه پنجم تعیین 

کرده، با تعامل خوبي که با شهرداري داریم، تالش کنیم.

با توجه به قانون برنامه پنجم سـاالنه بايـد 10 درصد از 
مناطق بافت فرسـوده احيا شـود. آيـا تحقق اين هدف 

ممکن است؟
بافت هاي فرس��وده با 72هزار هکتار 12 الي 13 درصد از 640 
هزار هکتار وسعت ش��هرها را دربرمي گیرند. اگر نسبت پروانه 
صادره در بافت هاي فرسوده به پروانه هاي صادره در کل کشور 
بیش از 12درصد باشد یعني به اهداف درنظر گرفته شده درباره 
نوس��ازي بافت هاي فرسوده رس��یده ایم. در این راستا در سال 
گذشته در کل کشور تعداد پروانه صادره حدود 500 هزار واحد 
بوده که در مورد بافت هاي فرسوده 113 هزار پروانه صادر شده 
است که تقریبا 21 درصد کل تعداد پروانه ها را دربرمي گیرد و 
نشان از رشد ساخت و ساز در این مناطق دارد. در سال جاري 
نیز به دنبال آن هس��تیم که س��اخت و سازها از رشد بیشتري 

برخوردار شود. اما اگر بخواهیم به هدف برنامه پنجم عمل کنیم 
س��االنه باید 7 هزار و 200 هکتار از بافت هاي فرسوده نوسازي 
شوند که با احتساب 60 واحد در هکتار، ساالنه 420 هزار واحد 
باید نوسازي شود که با توجه به اینکه کل پروانه هاي صادرشده 
در کل کشور در سال گذشته 500 هزار واحد بوده، چنین امري 

تقریبا نشدني است.

آيا برنامه يي براي شناسـايي بافت هاي فرسـوده جديد 
داريد؟

طبق مصوبه ش��وراي عالي معماري و شهرس��ازي در شهرهاي 
باالي 12 هزار نفر، برنامه ما این است که به شناسایي محدوده 
بافت هاي فرس��وده کمک کنیم که در این راستا کار مطالعات 
55 هزار هکتار انجام ش��ده، 33 ه��زار هکتار نیز یا به تصویب 
رسیده یا در ش��رف تصویب است. 10 هزار هکتار نیز در حال 

عقد قرارداد براي طرح هاي مطالعاتي است.

رونـد اعطـاي تسـهيالت در بافت هاي فرسـوده به چه 
صورت بوده است؟

روند اعطاي تس��هیالت از نظر تعداد رو به رشد بوده به طوري 
که مقایسه ها نشان مي دهد تا پیش از سال 88 به طور میانگین 
س��االنه 9 هزار تسهیالت براي نوسازي بافت فرسوده در سطح 
کشور پرداخت مي ش��ده است اما با پیگیري هاي انجام شده در 
س��ال 88، حدود 30 هزار فقره تس��هیالت در بافت فرسوده از 
طریق بانک مس��کن پرداخت شد. در سال 89 تعداد تسهیالت 
به بیش از 60 هزار فقره رس��ید که رشد شش برابري را نسبت 
به س��ال 87 نشان مي دهد. در سال 90 هم هدفگذاري را روي 
150 هزار فقره تسهیالت قرار دادیم که 50 هزار واحد از محل 

تحلیل معاون وزیر راه و شهرسازي از احیاي بافت هاي فرسوده

اعتبارنوسازيازتواندولتخارجاست
گروه اقتصادي؛ سال هاس��ت که بر نوس��ازي و بهسازي بافت هاي فرسوده که با سه ویژگي 
نفوذناپذیري )عرض 50 درصد معابر در منطقه کمتر از 6 متر(، ریزدانگي )مساحت 50 درصد 
پالک ها مساحتي کمتر از 200 متر( و ناپایداري در برابر حوادث طبیعي شناسایي مي شوند 
تاکید مي ش��ود تا عالوه بر جلوگیري از خسارات جاني و مالي ناشي از بروز حوادث طبیعي، 
س��طح خدمات و رفاه در این مناطق افزایش یابد. اما با وجود همه امکانات و تس��هیالتي که 
توس��ط دولت براي احیاي این مناطق در نظر گرفته ش��ده، باز هم رس��یدن به هدف برنامه 
پنجم مبني بر احیاي س��االنه 10 درصد از 72 هزار هکتار بافت فرس��وده کشور با تسهیالت 
و امکان��ات دولتي محقق نخواهد ش��د. بنابراین به نظر مي رس��د تنها حض��ور مردم و ایجاد 
بس��ترهاي مناسب توسط دولت براي حضور هر چه بیشتر انبوه سازان، حیات دوباره یي را به 
این مناطق بازمي گرداند. در این راستا معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت 
مادرتخصصي عمران و بهسـازي شهري با تشریح اقدامات انجام شده براي نوسازي این 
مناطق و تعامل با شهرداري ها مي گوید: دو میلیون و 200 هزار واحد در بافت فرسوده وجود 

دارد که با انجام عملیات نوسازي حدود شش میلیون واحد تولید مي شود و مي تواند نقش بسزایي در حل مشکل مسکن ایفا 
کند. مجيد كيانپور با اشاره به اینکه جلب مشارکت بخش خصوصي و رشد روند ساخت و سازها در بافت فرسوده نشان از 
موفقیت در این بخش دارد، از س��اخت هزار واحد مس��کن ویژه در بافت فرسوده پایتخت خبر مي دهد. به گفته او هزینه هر 
هکتار نوسازي در بافت فرسوده معادل 10 میلیارد تومان خواهد بود و نوسازي بافت هاي فرسوده در 471 شهر کشور نیاز به 

اعتباري دارد که از توان دولت خارج است.
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منابع داخلي بانک ها و 100 هزار واحد هم از خط اعتباري مسکن 
مهر پیش بیني کردیم اما در مجموع 75 هزار و 600 واحد را براي 
دریافت تس��هیالت به بانک معرفي کردیم. اما تجربه نش��ان داده 
که 70 درصد پروانه هایي که براي س��اخت در بافت فرسوده صادر 
مي ش��ود، براي دریافت تس��هیالت مراجعه مي کنند و 30 درصد 
مابقي با س��رمایه شخصي یا از طریق پیش فروش اقدام به ساخت 

مي کنند.

در سـال جـاري چه ميزان تسـهيالت براي نوسـازي اين 
مناطق در نظر گرفته شده است؟ 

در سال 91 براي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده 100 هزار 
واح��د از منابع داخل��ي بانک ها و 100 هزار واح��د از محل خط 
اعتباري مسکن مهر تسهیالت پرداخت مي شود. براي استفاده از 
تسهیالت مسکن مهر سازنده باید افراد واجد شرایط مسکن مهر 
را معرفي کند اما اگر تعداد کمتر از 5 واحد باشد، نیازي به معرفي 
افراد واجد ش��رایط نیست و سازنده مي تواند پس از پایان مراحل 
ساخت واجدان شرایط را معرفي کند. نرخ سود این تسهیالت در 
تهران 9 درصد، مراکز استان ها 7درصد و در شهرستان ها 4 درصد 
اس��ت اما اگر تس��هیالت از محل خط اعتباري باشد که کارگروه 
مس��کن مصوب کرده، نرخ سود تسهیالت 15 درصد براي فروش 
اقس��اطي و 20 درصد براي دوره مشارکت است و نیاز به معرفي 
افراد واجد شرایط مس��کن مهر نیست. در سال جاري حدود 10 
هزار واحد را براي دریافت تسهیالت به بانک ها معرفي کرده ایم و 

حدود 5 هزار واحد به مرحله قرارداد رسیده اند.

چه ميزان واحد در سال 91 به بهره برداري مي رسد؟
در س��ال جاري برنامه م��ا افتتاح 120 هزار واح��د در بافت هاي 
فرس��وده است که از ابتداي س��ال تاکنون حدود 22 هزار و 500 
واحد به بهره برداري رس��یده است. حدود 34 هزار واحد نیز آماده 
افتتاح اس��ت و 25 هزار واحد در شهریورماه و مابقي نیز در نیمه 
دوم س��ال به بهره برداري مي رس��د. به طور کل��ي برنامه ریزي ما 
افتتاح 250 هزار واحد بوده که 42 هزار واحد در س��ال 90، 120 
هزار واحد در س��ال جاري و مابقي نیز در نیمه اول سال آینده به 

بهره برداري مي رسد.

آيا بانك هـا به راحتي بـه متقاضيان تسـهيالت پرداخت 
مي كنند؟

بانک ها تابع سیاس��ت هاي بانک مرکزي هس��تند و در این راستا 
بانک تجارت و صادرات سهمیه ش��ان را توزیع کرده اند. بانک ملي 
نیز 14 هزار س��همیه اش را ابالغ کرده است و سایر بانک ها هم به 
همین ترتیب، به طوري که از محل خط اعتباري مسکن مهر نیز 

تا به امروز بیش از 30 هزار واحد معرفي شده است.

با توجه به تسـهيالت در نظر گرفته شده، در سال گذشته 
چند واحد در بافت هاي فرسوده نوسازي شدند؟

در این راس��تا سال گذشته حدود 113 هزار واحد پروانه در بافت 
فرس��وده کل کشور صادر ش��د که روند خوبي بوده اما با آنچه در 
قانون برنامه پنجم تعیین ش��ده، فاصله داری��م و براي تحقق آن 
هدف، باید بتوانیم مش��ارکت حداکثري و همکاري بیش از پیش 
مردم را داش��ته باشته باش��یم زیرا مردم متولیان اصلي و ساکنان 
بافت هستند و البته پس از مردم دولت و شهرداري ها ارکان دیگر 

هستند.

آيا اساسـا كسـاني كه از تسهيالت اسـتفاده مي كنند، به 
دنبال ساخت و ساز مي روند؟

افرادي براي دریافت تسهیالت مراجعه مي کنند که پروانه نوسازي 
را دریافت، ملک را تخریب و فونداس��یون را اجرا کرده باشند. در 
واقع تسهیالت در چهار مرحله پرداخت مي شود و قسط اول پس 

از اتمام فونداسیون خواهد بود.

برنامه يـي بـراي افزايش سـقف تسـهيالت در بافت هاي 
فرسوده نداريد؟

به دنبال افزایش تس��هیالت به 30 میلیون تومان هستیم که باید 
توسط شوراي پول و اعتبار تصویب شود.

فرسـوده  بافت هـاي  نوسـازي  در  چقـدر  شـهرداري ها 
نقش دارند و آيا اساسـا بين شـهرداري و شـركت عمران 

موازي كاري صورت نمي گيرد؟
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اکنون با توجه به تعامل خوبي که با شهرداري داریم، مي توانیم 
عملکرد بس��یار خوبي در بافت فرس��وده داشته باشیم. در واقع 
شهرداري ها تاثیرگذارترین ارکان در نوسازي بافت هاي فرسوده 
به ش��مار مي روند چرا که مسوولیت صدور پروانه ساخت را بر 
عهده دارند و با توجه به تخفیف در عوارض و هزینه صدور پروانه 
س��اخت مي توانند در این حوزه موثر واقع ش��وند. اکنون تا 50 
درصد و در برخي موارد 100 درصد هزینه صدور پروانه ساخت 
تخفیف داده مي شود که مکانیزمي براي توجیه اقتصادي و ایجاد 
ارزش افزوده براي افرادي اس��ت ک��ه مي خواهند در  بافت هاي 
فرس��وده اقدام به نوسازي و بهسازي کنند. اکنون شهرداري ها 
بر اساس کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلي مشوق هایي را براي 
نوسازي بافت در نظر گرفته اند. به عنوان مثال در مواردي تا سه 
طبقه تراکم تشویقي داده مي شود. حتي در قانون ساماندهي و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن تاکید شده که سرمایه گذاراني 
که براي ایجاد مدرس��ه، پارکینگ و فضاي س��بز در بافت هاي 
فرس��وده اقدام کنند، مش��مول معافیت هاي مالیاتي مي شوند. 
همچنین با تصویب قانون حمایت از احیا و نوس��ازي بافت هاي 
فرس��وده امالک فاقد س��ند و مجهول الهویه نیز تعیین تکلیف 

مي شوند. در واقع زیرساخت هاي الزم فراهم شده است.

نحوه مشاركت انبوه سازان در بافت هاي فرسوده چگونه 
است؟

ش��ش هزار انبوه ساز در کشور داریم که اگر هر یک 100 واحد 
در بافت فرسوده بسازند، 600 هزار واحد مسکوني در بافت هاي 
فرسوده تولید مي شود که عالوه بر کمک به حل مشکل مسکن، 
به بافت فرسوده حیات دوباره مي بخشد و اشتغال مناسبي نیز 

ایجاد مي کند.

همواره گفته مي شـود كه نوسـازي بافت هاي فرسـوده 
مي تواند نقش بسـزايي در حل مشـکل مسـکن داشته 
باشـد، اساسا در پي تخريب هر واحد در بافت چه تعداد 

واحد توليد مي شود؟

به ازاي تخریب هر واحد مس��کوني در بافت هاي فرس��وده 3/2 
واحد جدید تولید مي ش��ود که نش��ان مي دهد در پي نوسازي 
بافت، جمعیت جدیدي جذب بافت مي شود و مجددا حیات به 
مناطقي که زماني از پررونق ترین و فعال ترین مناطق در کشور 
بودند بازمي گردد. به عبارت دیگر دو میلیون و 200 هزار واحد 
در بافت فرسوده وجود دارد که با انجام عملیات نوسازي حدود 
ش��ش میلیون واحد تولید مي شود و مي تواند نقش بسزایي در 

حل مشکل مسکن داشته باشد.

با توجه به اهميت نوسازي اين مناطق آيا نبايد دولت به 
طور جدي تر وارد شود؟

هزینه هر هکتار نوس��ازي در بافت فرسوده معادل 10 میلیارد 
تومان خواهد بود و نوس��ازي بافت هاي فرس��وده در 471 شهر 
کش��ور نیاز به اعتباري دارد که از توان دولت خارج اس��ت اما 
با راهبري و سیاس��تگذاري دولت مانند تسهیالت ارزان قیمت 
بدون نیاز به س��پرده گذاري، در کنار هدایت مردم و انبوه سازان 
نوس��ازي و بهس��ازي 72 هزار هکتار بافت فرس��وده در کشور 

امکان پذیر است.

اگر مردم راضي به نوسازي نشدند، برخورد به چه صورت 
خواهد بود؟

قانون حمایت از احیا و بهس��ازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد 
ش��هري 17 م��اده دارد که نحوه فعالیت، تامی��ن منابع مالي و 
انتخ��اب مج��ري ذي ص��الح و تکلی��ف امالک بدون س��ند یا 
مجهول الهویه مشخص و تسهیالت خوبي در قانون پیش بیني 
شده است. برنامه ما به گونه یي است که مردم خودشان راضي 
به نوس��ازي ش��وند و در این راستا تسهیالت تعیین شده بسیار 
کارگشاست و پیش بیني مي کنیم سال به سال استقبال بیشتر 
ش��ود. اما اگر ملک در طرح ما قرار داش��ته باش��د، قانون چند 
مرحله را در نظر گرفته است، به این صورت که در مرحله اول 
مالک مشارکت مي کند، مرحله دوم ملک را خریداري مي کنیم 
و در نهایت اگر باز هم مالک راضي نش��د، کار از طریق مراجع 
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قانوني پیگیري مي شود.

كدام منطقه در پايتخت نسبت به ساير مناطق فرسوده تر 
بوده و شرايط نامساعدتري دارد؟

نمي توانیم یک منطقه خاص را فرس��وده بنامیم. در واقع کلیه 
مناطق پایتخت به اس��تثناي منطقه 22 داراي بافت فرسوده و 
بنا به مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي تهران داراي 3 

هزار و 268 هکتار بافت فرسوده است.

برآوردي از حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي 
در بافت هاي فرسوده طي سال هاي اخير وجود دارد؟

در مجم��وع ح��دود هفت هزار هکت��ار از بافت هاي فرس��وده 
نوس��ازي ش��ده اند که پنج هزار و 400 هکتار پیش از سال 90 
انجام ش��ده و هزار و 400 هکتار هم در سال 90 و حدود 400 
هکتار هم در ماه هاي ابتدایي س��ال جاري نوسازي شده اند که 
با احتس��اب هر هکتار 10 میلیارد تومان میزان سرمایه گذاري 
مشخص مي شود.در واقع ما بهترین نوع خصوصي سازي را انجام 
داده ایم به طوري که شرکت هاي عمران و مسکن سازان در کلیه 
اس��تان ها تش��کیل ش��ده اند که کار را انجام داده و نیرو جذب 

مي کنند و در واقع کارگزار ما هستند.

پيش بيني شما از روند صدور پروانه هاي ساخت در بافت 
فرسوده با توجه به اجراي طرح تفصيلي تهران چيست؟
طرح تفصیلي تهران ضوابط تشویقي بسیار خوبي را در بافت هاي 
فرس��وده لحاظ کرده و اعتقاد داریم که به تولید مسکن بیشتر 
کمک مي کند که مي تواند منجر به کاهش قیمت مس��کن هم 
بشود. در این راستا در سال گذشته براي حدود 44 هزار واحد 
در ش��هر تهران پروانه صادر ش��ده است که نسبت به سال 89 
که حدود 23 هزار و 500 پروانه س��اخت صادر شده، رشد 87 
درصدي داش��ته اس��ت که از این تعداد 34 هزار و 500 واحد 
براي دریافت تس��هیالت به ما مراجعه کرده اند. در سال جاري 
نیز تس��هیالت به میزان تقاضا پرداخت مي شود اما پیش  بیني 

ما براي تهران پرداخت حدود 80 هزار واحد تسهیالت است.

صحبت هايي مطرح بود درباره اينکه مسکن مهر تهران 
يا همان مسکن ويژه در بافت هاي فرسوده كليد بخورد. 

آيا چنين موضوعي صحت دارد؟
در گام اول به دنبال ساخت هزار واحد در مناطق بافت فرسوده 
هس��تیم ک��ه کارهاي انعق��اد تفاهمنامه س��ه جانبه و انعقاد با 
پیمانکار پروژه 232 واحدي در منطقه سیروس تهران انجام و 
زمین تحویل پیمانکار ش��ده است. زمین حدود 400 واحد نیز 

طي یک ماه آینده به پیمانکار تحویل داده مي شود.

نتيجه جلسـاتي كه با انجمن شـركت هاي سـاختماني 
داشتيد، به كجا رسيد؟

تمام اراضي اي که مي تواند به عنوان آورده ما به حس��اب بیاید 
و آنها س��رمایه گذار باشند، معرفي شده است و انجمن در حال 

بررسي است تا ورود مناسب را به این مناطق داشته باشد.

در راستاي بهبود وضعيت سکونتگاه هاي غيررسمي چه 
اقداماتي انجام شده است؟

تاکنون مطالعه 44هزار هکتار سکونتگاه غیررسمي در 60شهر 
باالي 150هزار نفر جمعیت انجام شده و در ستادهاي استاني 
به تصویب رسیده و بنا شده ابتدا در پنج شهر پایلوت کرمانشاه، 
س��نندج، زاهدان، بندرعباس و تبریز با مشارکت بانک جهاني 
پروژه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي که به توانمندس��ازي 
این مناطق کمک مي کند، اجرا ش��ود که از جمله آنها مي توان 
به احداث پارک، خانه محله، اصالح ش��بکه فاضالب، کتابخانه، 
مدرسه و مرکز بهداشتي اشاره کرد. در واقع بیش از 60 پروژه 
که به توانمندسازي این مناطق کمک مي کرد، با هدف توسعه 
عدالت اجتماعي اجرا ش��د و حدود 57 میلیارد تومان از محل 
اعتبارات بانک جهاني و حدود 137 میلیارد تومان نیز توس��ط 
دولت هزینه ش��د. به عالوه پنج شهر را به 18 شهر رساندیم و 

تالش مي کنیم در سال 91 به 31 شهر برسد.

آيا امکان تخريب سکونتگاه هاي غيررسمي وجود دارد؟
خیر، سیاست تخریب نداریم زیرا نمي توان مردمي را که در این 
مناطق ساکن شده اند، جابه جا کرد بنابراین سطح خدمات این 
مناطق را ارتقا مي دهیم اما ش��کل گیري برخي از سکونتگاه ها 
به گونه یي اس��ت که جمعیت باید جابه جا شود، به عنوان مثال 
درباره محدوده هایي که در حریم گس��ل ها قرار گرفته اند، این 

اقدام انجام مي شود. 
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رئيس سازمان حفاظت محيط زيست :

عزم دولت براي نجات دریاچه ارومیه و 
مهار ریزگردها جدي است

اشاره:
در مورد درياچه اروميه در شماره هاي گذشته ماهنامه پيام آبادگران ديدگاه هاي مختلف كارشناسان و متخصصان علوم 
محيط زيسـت را برشـمرديم و اشاره شد كه عده اي از دانشـمندان علوم زيست محيطي معتقدند كه پديده هاي طبيعي 
و جغرافيايـي در سـطح جهان نيز دچار تغييرات و تحوالت مي شـوند به طوري كه خليج فـارس در چهار دوره تاريخي 
دستخوش تغييرات فراواني شده و به شکل امروزي درآمده است. اين گروه معتقدند كه باال رفتن و يا پائين آمدن دماي 
كره زمين در نقاط مختلف آن باعث زير آب رفتن پاره اي از خشکي ها و بيرون آمدن دماغه و خليج و شبه جزيره در ساير 
مناطق جغرافيايي مي شود و بالطبع روند اين تغييرات هرچند كه كند انجام مي شود ولي واقعيت است. عده اي ديگر معتقد 
هستند كه دخالت عوامل انساني در جغرافياي طبيعي روند اين تغييرات و تحوالت را سرعت مي بخشد و با سازوكارهايي 
مي توان روند آن را تعديل كرد؛  درياچه اروميه نيز در چارچوب اين نظريه هاي زيست محيطي قابل تبيين است لذا براي 
كاهش سـرعت عوامل مؤثر در خشـك شدن درياچه اروميه عوامل مؤثر در آبگيري آن را بايد تقويت كرد تا ضمن حفظ 
اين درياچه با چند هزار جزيره زيبا از امکانات گردشـگري آن در اقتصاد كشـور استفاده شود و در حفظ اكوسيستم آن 
كه زيستگاه هزاران هزار موجودات ماكروسکوپي و ميکروسکوپي است اقدامات مؤثري به عمل آيد. در اين زمينه نياز به 
همت ملي و حمّيت فراملي براي رفع مشکل اين دومين درياچه شور جهان مي باشد. اميد است در اين زمينه برنامه هاي 
مستمر دولت در پي گيري و اجرايي و عملياتي كردن نجات درياچه اروميه نتيجه بخش باشد و براي پديده ريزگردها كه 
شعاع عمل آن به كالن شهر تهران نيز رسيده است با كشورهاي همسايه و ساير كشورهاي خاورميانه اقدامهاي هماهنگ 

ملي و فراملي معمول شود.
ضمن اينکه ريزگردها هم اكنون شرايط دشواري را در 20 استان كشور ايجاد كرده اند كه سالمت منابع انساني را به خطر 
انداخته  است و مشکالت و دشواري هاي زيست محيطي ايجاد كرده است. در اين زمينه توجه خوانندگان گرامي ماهنامه 

پيام آبادگران را به گزارشي به نقل از روزنامه ايران مورخ نهم مردادماه سال جاري جلب مي كنيم. 

موضوع ریزگردها و گسترش آن در کشور چند سالي است که 
به معضل تبدیل شده است و بیش از 20 استان کشور را درگیر 
کرده است، هرچند به گفته مهندس محمدجواد محمدي زاده 
معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست، 
این موضوع مس��بوق به سابقه بوده اس��ت، اما تأکید هم دارد 
که پایداري این مهمان هاي ناخوانده در چند سال اخیر بیشتر 
شده است. مهمان هاي ناخوانده اي که فقط 10 درصد آنها منشأ 
داخلي دارند و 90 درصد دیگر از کنترل و مدیریت مس��ئوالن 
کشور خارج هستند، هرچند تالش هاي برون مرزي مسئوالن 
براي هماهنگي و کنترل آنها با کش��ورهاي عربي در این زمینه 
ادامه دارد. آنچه مي خوانیم گفت وگو مهندس محمدي زاده در 
این خصوص و س��ایر موارد مطرح شده به نقل از روزنامه ایران 

مورخ نهم مردادماه سال جاري است.

 با توجه به اين كه پديده گرد و غبار دركشـور تقريبًا 
فراگير شده اسـت، اگر موافق باشيد، از اين مورد خاص 
سـؤاالت را شـروع كنيم، دراين خصوص كه چند سالي 
اسـت مبتالبه اوضاع زيست محيطي كشور شده است، 

نظـر واحـدي در رابطه با منشـأ آن و نظـرات مختلفي 
درخصوص مقابله با آن بيان شـده اسـت با توجه به اين 
امر بفرماييد منشأ ريزگردها چيست و چه اقداماتي براي 

حل اين معضل انديشيده شده است.
از چهار دهه پیش تاکنون، پدیده گرد و غبار در مناطق وسیعي 
از جهان از جمله نواحي جنوب غرب آس��یا، آس��یاي مرکزي، 
جنوب غرب امریکاي شمالي، شمال آفریقا و... که به آن کمربند 
گرد و غبار جهاني گفته مي ش��ود، به فراواني دیده شده است. 
بروز پدیده خشکس��الي در دهه اخیر و تش��دید آن از سال 85 
موجب ایجاد منش��أ هاي جدید داخلی و فرام��رزي در نواحی 
غرب و جنوب غربي کش��ور گردیده ک��ه در حال حاضر حدود 
22 اس��تان را با فراواني و ش��دت بیش��تر تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت. طبق شواهد موجود و بررسی های به عمل آمده، کانون 
اصلي آن در کشور عراق و شرق کشور سوریه قرار دارد، هرچند 
که مناطق دیگر از جمله بخش هایي از اردن، کویت و ش��مال 

عربستان نیز در ایجاد گرد و خاک روي ایران نقش دارند.
جمهوري اس��المي ایران در س��ال هاي اخیر به دلیل اقدامات 
جدي که درباره توس��عه بیابان و تثبیت ش��ن هاي روان انجام 
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داده، در س��طح بین المللي به عنوان کش��ور ممتاز شناخته شده و 
مورد تقدیر قرار گرفته است.

 از سوي چه نهادي؟
از سوي کنوانسیون مبارزه با بیابان زایي؛ سال 2011 کشورمان به 
دلیل اهتمام در تثبیت شن هاي روان به میزان سه میلیون و 300 

هزار هکتار به عنوان کشور ممتاز معرفي شده است.
 در چه بازه زماني؟

پ��س از انقالب تاکنون. البته عم��ده کار در دولت هاي نهم و دهم 
انجام شده است که باالي 40 درصد آن را شامل مي شود.

 چه اقداماتي در اين راستا انجام شده است؟
درختکاري، مالچ پاشي، طرح هاي تثبیتي، توسعه فضاي سبز شهرها 
و غیره، کش��ور ما هشت سال است که با پدیده خشکسالي مواجه 
است و هم اکنون در استان هاي خوزستان، بوشهر، ایالم و فارس با 
خشکس��الي مواجه هستیم. به دلیل این که این توزیع مصرف آب 
به خوبي در برخي تاالب ها انجام نشده با کمبود آب مواجه هستیم 
لذا توقع این است که با افزایش بازده در بخش کشاورزي و کنترل 
مصارف در این بخش به نیازهاي محیط زیست در این حوزه پاسخ 
داده ش��ود. یکي از مش��کالت ما در این ح��وزه، تغییر غیر اصولي 

کاربري هاي کشاورزي است.
هم اکنون کارگروهي به ریاس��ت معاون اول در این زمینه فعال و 
مبلغ هزار میلیارد تومان براي مهار ریزگردها و رسیدگي به وضعیت 

تاالب ها در سال 1390 درنظر گرفته شد.

 اين همان هزار ميليارد توماني است كه برخي نمايندگان 
مجلس اصرار داشتند كه به درياچه اروميه اختصاص يابد؟

بله، البته این مبلغ براي س��ه م��ورد مدیریت تاالب ها، ریزگردها و 
کنترل رودخانه هاي مرزي در نظر گرفته شده بود که گفته مي شد 
همه آن به احیاي دریاچه ارومیه اختصاص داده ش��ود که سازمان 

محیط زیست 100 میلیارد تومان از آن را گرفته است.
اقدامات بین المللي  البته یک سري 
هم براي مهار ریزگردها داشته ایم. 
توافقنامه هایي را با کشورهاي عراق، 
سوریه و قطر امضا کرده ایم. از همه 
قانوني کنوانس��یون  ظرفیت ه��اي 
از  و  بیاب��ان  توس��عه  ب��ا  مب��ارزه 
ظرفیت هاي بین المللي چهارجانبه 
دیگ��ري با ترکیه، س��وریه، عراق و 
جمهوري اسالمي ایران که بعداً هم 
قطر به این گروه پیوس��ت، استفاده 
کرده ایم. تالش هایمان براي استفاده 
از ظرفیت هاي ماهواره اي در حوزه 
هواشناسي و توافق براي جلوگیري 

از اح��داث س��د و همچنین ظرفیت مدیری��ت آب منطقه از دیگر 
اقدامات ما است. همچنین براي جلوگیري از احداث سدهاي جدید 
و انجام عملیات تثبیت ش��ن هاي روان تالش هایي انجام شده ولي 
به نظر مي رسد که برخي کشورها مثل عراق به دلیل وجود برخي 

مشکالت امنیتي عزم جدي براي مبارزه با این پدیده ندارند.

  برنامه هاي آينده شما چيست؟
یکي از تالش هاي س��ازمان محیط زیست در این مورد این بود که 
از کلیه کساني که با استفاده از فناوري هاي جدید و نوین اقداماتي 
را انج��ام داده اند، حمایت کند. تعامل بس��یار خوبي بین س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت و مع��اون فناوري ریاس��ت جمهوري در 
حمایت از نوآوري هایي که منجر به طراحي و اختراع دستگاه هایي 
در محیط هاي بس��ته به تهویه هوا و کاهش ریزگردها در هوا اقدام 
بکند از جمله این اقدامات است. به عنوان نمونه آزمایشات انجام شد 
و سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد برخي از این دستگاه ها را 
تأیید کرد تا مردم بتوانند در محیط هاي بسته از آن استفاده کنند. 
با برخي کشورهاي خارجي نیز تعامالت خیلي خوبي داشتیم و به 
محض این که از کارآیي این دستگاه هاي جدید اطمینان پیدا کنیم، 

این قراردادها را عملیاتي مي کنیم.
یکي دیگر از کانون هاي مورد توجه در حوزه محیط زیس��ت، بحث 
دریاچه ارومیه است، در این خصوص چه اقداماتي انجام داده اید؟ با 
ذکر این نکته که اگر وضعیت خشک شدن آن به همین گونه جلو 

برود احتماالً به کانون بحراني تولید ریزگرد تبدیل شود.
باید گفت مش��کل اصلي تاالب ارومیه نرس��یدن حقابه به دریاچه 
ارومیه است. حدود 3 و یک دهم میلیارد مترمکعب آب نیاز ساالنه 
دریاچه ارومیه به آب اس��ت. در سال گذشته حدود یک میلیارد و 
100 هزار مترمکعب آب به این دریاچه رس��ید که یک س��وم آب 

مورد نیاز آن بود.
ای��ن ب��ه دلیل ای��ن اس��ت که در 
باالدس��ت دریاچ��ه مصارفي وجود 
دارد که باید جلوي آن گرفته شود. 
مصرف بخش کش��اورزي باالدست 
دریاچ��ه که اراضي دی��م به اراضي 
آبي تبدیل ش��ده این مش��کالت را 
به وجود آورده است. برنامه هایي که 
دولت در ای��ن زمینه تدارک دیده، 
اص��الح روش هاي آبی��اري در کنار 
کاهش مصرف آب ب��ه میزان یک 

پنجم است.
اگر اصالح روش هاي آبیاري در این 
اراضي براس��اس برنامه پنج س��اله 
در نظرگرفته ش��ده انجام شود که امس��ال سال اول آن بود و براي 
اجراي آن 264 میلیارد تومان اعتبارات ویژه در نظر گرفته شده این 

مشکالت مدیریت خواهد شد.
در سال 91 این رقم به دوبرابر افزایش پیدا مي کند که امیدواریم در 

یک برنامه سه ساله این طرح عملي شود.

 از چهـار دهه پيش تاكنون، پديده گرد و غبار 
در مناطق وسـيعي از جهـان از جمله نواحي 
جنوب غرب آسـيا، آسـياي مركـزي، جنوب 
غرب امريکاي شـمالي، شمال آفريقا و... كه به 
آن كمربند گرد و غبار جهاني گفته مي شود، به 
فراواني ديده شده است. بروز پديده خشکسالي 
در دهه اخير و تشـديد آن از سال 85 موجب 
ايجاد منشـأ هاي جديد داخلی و فرامرزي در 
نواحی غرب و جنوب غربي كشور گرديده كه در 
حال حاضر حدود 22 استان را با فراواني و شدت 

بيشتر تحت تأثير قرار داده است. 
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گل فش��ان از جمله پدیده هاي جالب توجه در منطقه ساحلي 
خزر و دریاي عمان هس��تند. همبس��تگي ای��ن عارضه زمین 
شناس��ي با منابع نفت وگاز آن رابه پدیده اي جذاب در این دو 

حوزه تبدیل کرده است.
 این گل فش��ان ها در 95 کیلومتري غرب بن��در کنارک و در 
دشت کهیر نرسیده به روس��تاي تنگ در زمیني مسطح واقع 
ش��ده و داراي سه تپه کوچک گل فش��ان است که یکي از آنها 
ش��بیه آتشفشان و در حال حاضر فعال است و بقیه آنها نیز از 

چند سال قبل به صورت غیرفعال درآمده اند . 
در بلنداي این تپه ها، دهانه هایي به قطر چند سانتي متر وجود 
دارد و از دهانه گل فشان که در حال حاضر فعال است، به طور 
متناوب گل خاکس��تري رنگ خارج ش��ده و به سوي دامنه ها 
س��رازیر مي شود. دوره تناوب این پدیده نادر و زیبا ده تا پانزده 
دقیقه اس��ت که این عمل با لرزش خاک همراه اس��ت و گاهي 
به هن��گام خروج گل، صدایي همانند ش��لیک تفنگ از آن به 

گوش مي رسد.
 

کوه گل افش��ان بندر تنگ با ارتفاع تقریب��ي 100 متر و قطر 
قاعده کمي بیش از 100 متر در فاصله حدود 100 کیلومتري 
شهرس��تان چابهار قرار دارد. اطراف این کوه را بیاباني وس��یع 
فرا گرفته ک��ه ظاهرا این بیابان نیز همچون خود کوه ماحصل 
اتفاقاتي درون زمین اس��ت. اطراف ک��وه به فاصله حدود 200 

متر از کوه، چاله اي به عمق حدود 2 متر ایجاد ش��ده که براي 
رس��یدن به کوه باید وارد این چاله ش��د.باال رفت��ن از کوه اگر 
فصل بارندگي نباشد؛ تقریبا راحت است. در باالترین نقطه کوه 
چاله اي به قطر کمتر از یک متر و به عمق حدود نیم متر وجود 
دارد که با گل پوش��یده ش��ده اس��ت. در فواصل زماني حدود 
یک دقیقه، مقداري گل با صداي خاصي شبیه به ترکیدن یک 

حباب، از چاله خارج و به اطراف پراکنده مي شود.
احتماال تمام این کوه در طول س��الیان دراز بر اثر فعالیت این 
چش��مه ایجاد شده باش��د. در کنار این کوه، دو کوه کم ارتفاع 
دیگر وجود دارد که به نظر مي رس��د زماني آنها نیز گل افشان 

بوده اند.
گل فش��ان هاي ایران بیش��تر در جلگه  س��احلي دریاي عمان 
بخصوص بلوچستان جنوبي تمرکز دارند و بیشتر آنها در حال 
حاضر فعالند، اما فعالیت آنها در فصول مختلف از سالي به سال 

دیگر تغییر پیدا مي کند.
ای��ن پدیده بطور عمده در فصول پرب��اران از جاذبه هاي نادر و 
دیدني اس��تان به شمار مي رود. گل فش��ان ها در میان بومیان 
س��اکن استان سیستان و بلوچس��تان و هرمزگان به صورتهاي 
مختلفي تلفظ مي ش��ود. مردم منطقه گواتر، جلگه دش��تیاري 
و شرق بلوچس��تان گل فش��ان را به لهجه محلي بوتن واهالي 
چابهار، کهیر و زرآباد آن را گل پاش��ان و ناپک به معناي ناف 
زمین یا ناف دریا مي نامند و در بین س��اکنان ش��رق اس��تان 

زيباترينچشمهبدونآبدنياگـــــــــــــلافشان
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هرمزگان نیز به آب باد معروف است.
 گل فش��ان از جمله پدیده هاي جالب توجه در منطقه ساحلي 
خزر و دریاي عمان هس��تند. هر چن��د در نقاط دیگر دنیا نیز 
وجود دارد اما همبس��تگي این عارضه زمین شناس��ي با منابع 
نف��ت و گاز آن را به پدی��ده اي جذاب در این دو حوضه تبدیل 

کرده است.
در کل تعداد گل فشان هاي زمین بیش از 800 عدد نیست که 
بی��ش از نیمي از آنها در اط��راف این دو دریا قرار گرفته، بویژه 
تع��دادي از آن در حوزه خزر در منطق��ه جمهوري آذربایجان 

واقع شده است.
کارشناس��ان زمین شناسي و گردش��گري بر این باورند که در 
مورد گل فش��ان هاي شمال و جنوب کش��ور تاکنون مطالعات 
سیستماتیک و ارزنده اي انجام نشده و از آنجایي که این پدیده 
از ارزش اقتصادي و گردش��گري بس��یار خوبي برخوردار است، 
پیش��نهاد مي کنند ت��ا این طرح به عنوان یک��ي از جدي ترین 
طرح ها و برنامه هاي مطالعات زمین شناسي دریایي همگام با 
گش��ایش انستیتوي زمین شناسي دریایي در ایران مورد توجه 

قرار گیرد.
داریوش هوش��مند یکي از کارشناس��ان زمین شناسي استان 
سیستان و بلوچستان ایجاد زمینه هاي رفاهي و امکانات اقامتي 
را از مهمترین مسائل در شناساندن این پدیده مي داند و یادآور 
مي ش��ود: هنوز بر روي جنبه اي گردش��گري منطقه از دیدگاه 
زمین شناس��ي کار چنداني صورت نگرفته است و بدیهي است 
که استفاده کاربردي از منابع گل فشان به عنوان سرمایه ملي به 
نفع ملت و کشور خواهد بود. هفت گل فشان در منطقه چابهار 
وجود دارد که بزرگترین آنها در جاده کهیر به تنگ واقع است،

فرمانداري این شهر براي شناساندن هرچه بهتر این پدیده زیبا 
به مردم کشورمان و جذب دوستداران طبیعت و گردشگراني که 
به این منطقه سفر مي کنند، به احداث جاده آسفالته، توقفگاه 
داراي سایه بان با سرویس هاي بهداشتي، همچنین مخازن آب 

آشامیدني و فروشگاه براي ارائه مواد غذایي اقدام کرده است.
منطق��ه آزاد چابه��ار نی��ز ب��ا برگ��زاري توره��اي مختل��ف، 
 شناس��اندن گل فش��ان نادر این منطقه را در دس��تور کار خود

 قرار داده است.
 

ویژه گی گل فشان
نکته حایز اهمیت در خصوص گل فشان هاي منطقه بلوچستان 
این اس��ت که با وجود ویژگي ه��اي منحصر به فرد و بکري که 
این پدیده خدادادي دارد و نس��بت به بس��یاري از نمونه  هاي 
مشابه خود در کش��ورهاي آمریکاي مرکزي داراي ویژگي هاي 
بهتري اس��ت متأس��فانه بهره برداري الزم و بهینه از آن نشده 
اس��ت و انتظار مي رود با توجه به مس��ئوالن محلي و کشوري، 
اتخ��اذ تدابیر و ایجاد تس��هیالت الزم در ای��ن زمینه، بتوان به 
نحوي شایسته این پدیده هاي جذاب را به عنوان جاذبه هاي بکر 
گردش��گري منطقه بلوچستان به هموطنان و جهانیان معرفي 

کرد.

نحوه تشكیل گل فشان ها
نحوه تشکیل گل فشانها بیشتر به منشا و نوع آنها بستگی دارد. 

اصوال دو نوع گل فشان در دنیا وجود دارد.
یکی گل فش��ان های سرد که منشا تکتونیکی دارند و دیگری 
گل فشان های گرم که از عوارض بعدی آتش فشانها محسوب 
میشوند. به طور کلی میتوان گفت که نحوه تشکیل گل فشان 
بیش��تر با نوع و منش��ا فش��اری که به آن وارد میشود تا گل از 

درون زمین خارج شود، مرتبط است.

گل فشان ها کاربرد زیادی دارند
از آن جمله میتوان به اس��تفاده از گل آنها در س��فال س��ازی، 
کوزه گری، به��ره برداری از گاز، گردش��گری، گل درمانی و...

اش��اره کرد. بسیاری از مردم از گل های گل فشان برای موارد 
درمانی اس��تفاده می کنند. استفاده از گل های گل فشان برای 
گل درمانی فقط مختص اس��تان نبوده و در  کش��ورها دیگر از 

جمله آذربایجان استفاده میشود.

گل فشان ها برای درمان بیماری
از گل ه��ا برای درمان بیماری های پوس��تی، درمان درد کمر، 
درد های مفاصل و... اس��تفاده میش��ود. همچنین برای درمان 
تنگ��ی عضالن��ی و انقب��اظ عروق موثرن��د. حال ب��ا عنایت به 
توضیحات فوق، گل فش��ان تنگ و همچنین مرتفع ترین گل 
فشان کش��ور یعنی پیرگل را می توان برای بهتر شناختن این 

پدیده مطالعه کرد.
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نگرشياجمالیبرادبياتاقتصاديومالي
دكتر غالمرضا علي زاده

در هزاره س��وم پارادایم جهاني صرفاً س��ودآوري از طریق توسعه 
بازارهاي هدف براي فروش نمي باش��د بلکه امروز نگراني نس��بت 
به محیط زیس��ت و سالمت جسماني و رواني مصرف کنندگان در 
فراین��د تولید، م��ورد توجه ویژه ق��رار دارد. در این زمینه کاتلر و 
آرمسترانگ در سال 1999 بازاریابي براساس مالحظات اجتماعي 

و محیطي را وارد ادبیات مدیریت بازار کردند. 
در ای��ن زمینه به وی��ژه جلوگیري از آثار منف��ي تولید و  صنعت 
در محیط زیس��ت، آلودگي و تخری��ب آن از دیگر عوامل مؤثر بر 
برنامه ریزي ها و سیاست گذاري  هاس��ت که در مفهوم کلي توسعه 
پای��دار )sustainable development( مط��رح اس��ت. روند 
دغدغه ه��اي ایج��اد ش��ده براي حف��ظ محیط زیس��ت و کاربرد 
س��ازوکارهاي حفظ و صیانت از آن، برنامه هاي تولیدي و صنعتي 
و دیگ��ر اجزاء تش��کیل دهنده اقتصاد متکي بر توس��عه پایدار را 
نیز تحت تأثیر قرار داده اس��ت. همانطوري که اش��اره شد امروزه 
مفاهیمي چون حس��ابداري سبز، بازاریابي س��بز یا حسابداري و 
بازاریاب��ي محیطي و اجتماعي وارد ادبیات تولید و تجارت ش��ده 
است و خود مصرف کنندگان نسبت به آن واکنش نشان مي دهند 
و براي محصوالتي که رعایت اس��تانداردهاي زیس��ت محیطي را 
کرده ان��د حاضرند بهاي بیش��تري نیز پرداخ��ت کنند و حتي به 
محصوالت ارگانیک که به صورت طبیعي و بدون استفاده از مواد 
ش��یمیایي در تولید محصول، عرضه مي ش��وند، رغبت بیش��تري 
نشان مي دهند؛ که در این مقاله به تعدادي از مفاهیمي کاربردي 
با خاس��تگاه زیس��ت محیطي آن که تحت عنوان کلي چهاردسته 
عوامل مس��ئولیت اجتماعي )social responsibility( شامل: 
نهض��ت مصرف کنن��ده، رواب��ط جامع��ه، بازاریابي س��بز و تنوع، 
طبقه بندي مي شوند اشاره  مي کنیم. براي جلوگیري از اطاله کالم 
چون به بخشي از عوامل در باال اشاره شد بحث اصلي را با بازاریابي 

سبز آغاز مي نمائیم:

)Green Marketing( بازاريابي سبز
در این زمینه »س��المون« و »اس��توارت« بازاریابي س��بز را نوعي 
اس��تراتژي بازاریاب��ي تعریف کرده ان��د که با ایج��اد مزایاي قابل 
تش��خیص محیطي از محیط ب��ه گونه اي حمای��ت مي کنند که 
متناس��ب با انتظارات مشتري است و جنبه اي چون جلوگیري از 
آلودگي محیط زیس��ت و کاهش مصرف منابع انرژي را در دستور 
کار دارند. بنابراین بازاریابي سبز به آن نوع از فعالیتهاي مبادالتي 
مي پردازد ک��ه ضمن تأمین و ارضاء نیازها و خواس��ته هاي مردم 
جامعه، داراي حداقل اثرات زیانبار و مخرب بر روي محیط زیست 
باشد. بالطبع بازاریابي سبز ارتباط تنگاتنگي با مصرف کننده سبز 
و تولید سبز دارد.و به طوري که اشاره شد امروزه مصرف کنندگان 
سبز عالقه مند به خرید محصوالتي هستند که کمترین مضرات را 
براي محیط زیست دارند. بنابراین حتماً نهضت خرید محصوالت 
ارگانیک که بدون دخالت مواد شیمیایي است و در محیطي کاماًل 
 طبیعي تهیه و تولید مي شوند طرفداران بسیاري را به خود جلب 
و جذب کرده اس��ت. از س��ویي تولید س��بز نیز به عنوان حرکت 
تولید بر بس��تر طبیعي خویش و کاه��ش افزودني هاي زیانبار در 

فرایند تولید و نگهداري محصول از جمله گرایشهایي هستند که 
در هزاره سوم روندي  روبه رشد دارد و تولید محصوالت ارگانیک 
در کشورهاي صنعتي روز به روز با درخواست بیشتري روبروست. 
و براي جبران هزینه هاي زیست محیطي آن مردم این آمادگي را 

دارند که با قیمت باالتر این محصوالت را خریداري نمایند.
به طور کلي باید گفت که بازاریابي سبز ریشه در مباحث اکولوژیک 
و زیست محیطي دارد و سازمانها و افراد و نهادهاي مردم نهاد به 
دنب��ال کاهش تخریب محیط زیس��ت از طریق تولید محصوالتي 
هس��تند که روند آن حالت طبیعي و نزدیک به ش��یوه هاي بومي 

و سنتي دارد.
بنابراین در جمع بندي کلي باید گفت که بازاریابي س��بز به دنبال 

تحقق اهداف زیراست:
1. بازاریاب��ي براي محصوالت��ي که س��المتي مصرف کنندگان و 

گروه هاي ذینفع را تأمین کند.
2. بازاریاب��ي براي تولیدهایي که کمترین آثار زیانبار را بر محیط 

زیست دارند.
3. بازاریابي براي تولیدهایي که کمترین ضایعات را )در بسته بندي 

و ورود به بازار( وارد محیط زیست مي کند.
4. بازاریاب��ي براي تولیدهایي که براي س��ایر جانداران نیز زیانبار 

نباشد.
5. و در پایان بازاریابي براي محصوالتي که براي سایر کشورها نیز 

تأثیر منفي و مضر نداشته باشد
موارد فوق نیازمند طراحي س��بز اس��ت که برنامه ریزي آن واجد 

اصول زیر مي باشد:
1. طراحي بازاریابي سبز براساس روند آینده نگري براي محصول

2. طراحي بازاریابي سبز بر مبناي سالمت و ایمني محصول
3. طراحي بازاریابي س��بز بر مبناي جداس��ازي س��هل و آس��ان 

محصول
4. طراحي بازاریابي س��بز بر مبناي استفاده هرچه کمتر از مواد و 

اجزاء تشکیل دهنده محصول
5. طراحي بازاریابي سبز بر مبناي کاربرد ساده محصول

همانطوري که اشاره ش��د اگر چه این نوع محصوالت هزینه هاي 
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تولید را افزای��ش مي دهد ولي به دلیل کیفیت طعم و مزه و تأثیر 
آن در افزایش ش��اخص هاي سالمتي، این انگیزه را در مردم ایجاد 
مي کن��د که ب��راي آن قیمت بیش��تري بپردازند ول��و اینکه ظاهر 
ای��ن محصوالت، به ویژه نوع محصول کش��اورزي آن )به تعبیري( 
مجلسي نباشد و در برداشتي دیگر باید گفت بر مبناي حسابداري 
ملي این قبیل تولیدات به دلیل کاهش بیماري ها و نارس��ایي هاي 
ناشي از کاربرد مواد شیمیایي و سایر افزودني ها، هزینه کل درمان 
و س��المت را کاهش مي دهد و در نگرش کالن داراي موازنه و تراز 

مثبت در حسابداري ملي خواهد بود.

حسابداري محیط زیست
وارد کردن مالحظات زیس��ت محیطي در نظام حسابداري درآمد 
ملي یا س��ازگاري آن با مالحظات زیست محیطي در واقع، همان 
حس��ابداري سبز اس��ت. در ش��رایط کنوني مباحث توسعه پایدار 
و حف��ظ محیط زیس��ت و جلوگیري از تخریب بي رویه و ش��دید 
آن نیازمن��د مدیریت بر هزینه هاي زیس��ت محیطي اس��ت با این 
پیش فرض که هزینه یابي محیطي فعالیتي است که مي تواند حتي 
موجب افزایش ارزش ش��رکت و س��ازمان اجراکننده شود )باید به 
نوع��ي س��رمایه گذاري تلقي گردد( و زماني ک��ه محصول با ارتقاء 
س��طح س��المتي افراد جامعه تعامل مي یابد حتي موجب افزایش 
قیمت بازار سهام آنها مي شود. الزم به ذکر است که استانداردهاي 
بین المللي ایزو سري 14000 یکي از سیستم هاي کنترل مدیریتي 
اس��ت که عملکرد زیس��ت محیطي ش��رکت را به گونه اي تعریف 
مي کند که نیازمندي هاي این اس��تاندارد را پوشش دهد. و به طور 
کلي با این هدف پیش مي رود که شرکت بتواند فرایندها، ارتباطات 
و فعالیته��اي خ��ود را بدون ضرر به محیط زیس��ت انجام دهد. از 
این رو حس��ابداري محیط زیست نیز در قالب یک فعالیت مستقل 
قابل ارزیابي اس��ت که به دلیل پیروي از الگوي بهبود مس��تمر در 
فرایند اجراي ممیزي زیس��ت محیطي، بازخورد سیستم اطالعاتي 
حس��ابداري که تکمیل کننده امکان ارزیابي عملکرد ممیزي موارد 
زیست محیطي است، موجب مي شود که مدیران در راستاي بهبود 
مستمر، قرار گیرند. از طرف دیگر گزارشگري مالي برون سازماني در 
مورد عملکرد زیست محیطي مي تواند هزینه ها و منفعت برنامه اي 
زیست محیطي و اهداف مدیریت را براي استفاده کنندگان خارجي 
فراهم س��ازد. الزم به ذکر اس��ت برخي از منافع ناش��ي از تحمل 
هزینه هاي زیس��ت محیطي صرفاً کیفي اس��ت  و قابل اندازه گیري 
عیني نیس��ت. لیکن با توضیح مناس��ب آن در گزارش گري مالي 
مي توان دیدگاه مثبتي در میان س��هامداران و بازار س��رمایه ایجاد 
ک��رد و ب��ه تبع آن از طری��ق افزایش قیمت هر س��هم “EPS” یا 
)PRICE/EARNING/PERSHARE( و در نهایت با افزایش 
ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران شد. ضمن آنکه 
هم محیط زیست را حفظ کرد و هم با تولیدهاي سبز انجام شده، 

سطح سالمت و ایمني مردم را ارتقاء بخشید.
حسابداري زیس��ت محیطي کاربردهاي متفاوتي دارد که از جمله 
مي توان به حسابداري درآمد ملي، حسابداري مالي و یا حسابداري 
مدیریت اش��اره کرد. حس��ابداري درآمد ملي به عنوان مقیاس��ي 
از اقتص��اد مل��ي ب��ه منابع و مص��ارف طبیعي ن��گاه مي کند ولي 
حسابداري مالي از منظر استفاده کنندگان از گزارشهاي مالي براي 
تصمیم گیري و ارائه مس��ئولیتهاي عمومي موضوع را پي مي گیرد 
بنابراین حس��ابداري مدیریت به عنوان سیستم اطالعاتي با هدف 

پش��تیباني تصمیمات مدیریتي مورد بهره برداري و توجه ویژه قرار 
دارد.

)Green Economy( اقتصاد سبز
در هر کش��وري زماني که اقتصاد ملي توانایي بازس��ازي خود را به 
صورت پایدار داشته باشد، مي توان چنین روندي را توسعه اقتصادي 

پایدار یا اقتصاد سبز نامید.
ب��ه بیان��ي دیگر ه��ر قدر ات��کاء اقتص��اد از مصرف مناب��ع انرژي 
تجدیدناپذیر به سوي بهره گیري از منابع انرژي تجدیدپذیر سوق و 
جهت  گیري شود، زمینه هاي اقتصاد سبز پیدایش و رشد مي کند. 
به طوري که پیشرفت فناوري و توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع 
بش��ري هماهنگ با رویکرد و مالحظات حفظ و نگهداري از منابع 

زیست محیطي عمل نماید.
ب��ا توجه به مراتب فوق مي توان گف��ت که ادبیات اقتصادي جهان 
وارد فضاهاي جدیدي شده است که در فعالیتهاي اقتصادي امروز 
تع��اون و همکاري با طبیعت جاي خود را به تّضاد با طبیعت داده 
اس��ت و انس��ان براي اینکه در کره زمین )که فقط یک کره زمین 
براي همه انس��انها داریم( بتواند به زندگي و هستي اجتماعي خود 
ادامه دهد؛ الزم است که با عوامل کمک کننده به بقا و ثبات محیط 
زیس��ت )که کارکرد نهایي آنها به ارتقاء زندگي اجتماعي انس��ان 
مي انجامد( هماهنگ و هم راستا شود ضمن اینکه اقتصاد با جوهره 
اخالق اعم از اخالق حرفه اي و اخالق ناشي از مسئولیت اجتماعي 
رابطه تنگاتنگ یافته اس��ت به طوري که به تعبیر آمار تیاسن اگر 
در هزاره س��وم از اقتصاد، اخ��الق را منتزع کنیم، روابط اجتماعي 
و کن��ش متقابل بین فردي و گروه��ي ویژگي هاي قانون جنگل را 
خواهد یافت که هم کرامت و حرمت انسان در آن مضمحل خواهد 
شد و هم انگیزه هاي ترجیح منافع اجتماعي بر منافع فردي از آن 
رخت برخواهد بس��ت و فلسفه پراگماتیسم که در آن منافع فردي 
به عنوان ش��اخص حقانیت رفتار و  کردار انس��اني تلقي مي ش��ود، 
همه سجایاي انساني را تحت الشعاع قرار خواهد داد. لذا جنبشهاي 
توس��عه پای��دار و س��بز امروز یک ض��رورت براي زندگ��ي بهتر و 
شایسته تر انسان در سپهر کره زمین و در تعامل خالق با آن است.
و بدی��ن منظور باید منفعت اجتماع��ي و کلي را جایگزین منفعت 
فردي و جزیي کرد تا جهاني بایس��ته زیستن و شایسته نگریستن 

براي انسان امروزین به ارمغان آورد و بسامان کرد.
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مديريت نگهداری ماشـين آالت سـاختمانی و راهسـازی بويژه در 10 سال گذشـته به اين سو، با حضور گسترش 
يابنده مهندسان جوان رشته های مکانيك و ماشين آالت كشاورزی و در يکی دوسال اخير ماشين آالت ساختمانی 
 ،PM گام های موثری را در گذار از نگرش سنتی به مهندسی برداشته است. فراوانی واژگانی مانند نت پيشگيرانه
 ،PaM )نت كنش گرانه )پيش اقدام PdM نت پيش بينانه ،BM نت مبتنی برشکسـت ،TPM نت بهره ور فراگير
نـت مبتنی بر پايـش وضعيتCBM ، نت زمانبندی شـده TBM و نت برپايه قابليت اطمينـان RCM و........ در 
مديريت نگهداری ماشين آالت نشان از كوششی دارد كه اين رشته از مديريت به منظور هويت بخشی به خود از 

آن ها استفاده می كند.
با اين وجود، بقول معروف از فراوانی درخت جنگل گم شده است! انبوه اين واژگان به خودی  خود بدين معنا نيست 
كه انديشه ای انسجام يافته و نظام مند در دانش جوان مهندسی مديريت ماشين آالت ساختمانی و معدنی پديدار 
آمده اسـت. واقعيت اين اسـت كه مديريت نگهداری ماشين آالت در زمره دانش كاربردی جای می گيرد و هنوز از 
مرحله دانش ضمنی يا دانش نهان كه متکی به تجربه و مهارت های فکری كسـانی كه در اين رشـته كار می كنند 
به صورت جدی پای بيرون ننهاده اسـت. از اين رو الزم اسـت تا نهادينه شدن اين دانش امکان آن فراهم آيد كه 
تجربيات شـخصی مديران ماشين آالت تبادل يابند. همچنين الزم است كه از دستاوردهای علوم مهندسی ميان 
رشته ای مانند مهندسی صنايع كه امروز بخش مهمی ازاين واژگان را ازآن به وام گرفته است به درستی بهره گيری 

شود اما هنوز چه در تئوری و چه در عمل با اين واژگان  به گونه ای انطباقی برخورد نشده است.
الزم به تذكر است كه اين واژگان در بسياری از كتاب ها؛ مقاله ها و وب گاه های مهندسان صنايع به صورت گسترده ای 
مورد استناد قرار گرفته است و در اين راستا استراتژی های گوناگونی نيز در برخی از كارخانه های توليدی بخصوص 
صنايع خودروسـازی و يا صنايع نفت و پتروشـيمی پياده سازی شده است. اما بديهی است كه با توجه به وضعيت 
ويژه ماشين آالت ساختمانی و معدنی نسبت به ماشين آالت كارخانه ای كه مهمترين ويژگی آن متحرك بودن اين 
ماشين آالت است، انديشمندان و نيز كنش گران نت ماشين آالت؛ بايد مبادی نظری الگوهای نت را كه در مهندسی 
صنايع مطرح شـده اسـت را در انطباق با موضوع مورد تخصص خود ايجاد نمايند. شايد در نخستين گام ضروری 
اسـت كه يك زبان علمی و مهندسی مشترك با استفاده از واژگان كاربردی در مهندسی صنايع در مديريت نظام 
نت ماشين آالت ساختمانی و معدنی پديد آيد تا در گفتمان ميان سازمانی و كارشناسی اين رشته از صنعت مورد 
اسـتفاده قرار گيرد. با چنين رويکردی در اين مقاله كوشـيده ام به گونه ای  سـاختاريافته، واژگان به كار رفته در 
مديريت نت را كه كاماًل قابل پياده سازی هستند، دسته بندی نمايم تا در اولين گام كمکی شده باشد به برون رفت 

از سردرگمی هايی كه در آغاز اين نوشتار بدان اشاره رفت.  

نظاممديريتنتدرماشينآالتساختمانیو
راهسازیازمنظرمهندسیصنايع

مهندس حسین انصاف پور
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تعريف: نت خالصه شده نگهداری و تعمیرات است که معادل واژه 
Maintenance بکار می رود. 

تعريـف: تکنیک های نت ش��امل ان��واع فعالیته��اي نگهداري و 
تعمیرات ش��امل نظافت، آچارکشي، روغنکاري، تعویض قطعات و 

لوازم یدکي و غیره در این گروه قرار مي گیرد.
تکنیک هاي نت در ماش��ین آالت تولیدي و ماش��ین آالت عمراني 
داراي کاربرد مش��ترک ب��وده و تنها نقطه تف��اوت در نحوه انجام 

فعالیتها و ابزار مورد استفاده براي انجام آنها مي باشد. 
تعريف: تاکتیک های نت عبارت است از انواع روشهاي برنامه ریزي 
براي انجام تکنیک هاي نت ش��امل برنامه ریزي دوره اي براس��اس 
ساعت کارکرد و مسافت طي شده، برنامه ریزي انجام کار براساس 
ش��رایط کارکرد اجزا، عیب یابي خرابي هاي پنهان و سرویس هاي 

روزانه. 
تعريف: سیس��تم نت مجموعه ای اس��ت از  منابع س��خت افزاري 
)ش��امل کارگاه ها، تجهی��زات، ابزار و قطع��ات( و منابع نرم افزاري 
)ش��امل اس��تانداردهاي نت، چرخه گردش اطالعات، تکنیک ها، 
تاکتیک ها و نرم افزار نت( و مغزافزاری )مدیریت و نیروی انس��انی 
متخصص( که برای دس��تیابي به اهدافي چ��ون کاهش هزینه ها، 
کاه��ش توقفات اضط��راري و افزایش عمرمفید ماش��ین آالت و... 
س��ازمان یافته اس��ت اما خود زیر سیستمی اس��ت از سیستم کل 

سازمان کاربر ماشین آالت )شرکت پیمانکاری و یا معدنی(. 
تعری��ف : اس��تراتژی ن��ت ماش��ین آالت، ی��ک الگوی منس��جم، 
جدایی ناپذیر و یکپارچه س��از تصمیم های مدیریت نت، همس��از با 
تولید و سایر اس��تراتژی های کسب و کار شرکت است. استراتژی 
نت اهداف س��ازمان را در این حوزه از فعالیت او آش��کار می سازد 
و کارکرده��ای اقتص��ادی و غیراقتص��ادی را که  این اس��تراتژی 
می خواهد در سازمان به گونه ای یکپارچه انجام گیرد، بیان می کند. 
س��ازمان نت، براس��اس استراتژی تعیین ش��ده خود هدف گذاری 
می کند، معیارهای دستیابی به اهداف را تعریف می کند و وضعیت 

خود را براساس معیارها و یا شاخص های تعیین شده پایش کرده؛ 
تحلیل می کند تا به بهبود مس��تمر در عملکرد اجرایی و اطالعاتی 
خود شامل ظرفیت نت، تجهیزات و تسهیالت نت، فن آوری نت و 
یکپارچه سازی افقی در ارتباط با سایر استراتژی های شرکت دست 

یابد.
هدف های استراتژی مديريت نت عبارتند از :

بیشینه کردن دوره عمر مفید تجهیزات و ماشین آالت.
بیشینه کردن قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آالت

بیشینه کردن کارایی کلی تجهیزات
کمینه کردن تعمیرات اتفاقی تجهیزات و ماشین آالت

کمینه کردن هزینه های توقف های ناشی از خرابی و تاثیرگذار بر 
بهره برداری ماشین آالت 

تقسيم بندی تاكتيك های نت:
 تاكتيك ها، بطور كلی به دو بخش كلی تقسيم می شوند:

 اس��تراتژی نت ب��دون برنامه ری��زی یا تاکتیک مبتن��ی بر خرابی
BM(Breakdown Maintenance(  در ای��ن اس��تراتژی، 
تعمی��رات مقدم بر نگهداری اس��ت و ماش��ین آالت ت��ا آنجا مورد 

بهره برداری قرار می گیرند که ازکار بیافتند.

 استراتژی های نت مبتنی بر برنامه ريزی
 )PBM(Planned Based Maintenance 

توس��عه استراتژی های نت مبتنی بر برنامه ریزی، نوعی از ترتیب و 
تکامل را دربر می گیرد:

نت پیش��گیرانه PM (Preventive Maintenance( در این 
اس��تراتژی، اس��تفاده از تاکتیک های نت در تناوب های مشخص 
ب��دون توجه به ش��رایط کارکرد ماش��ین آالت ص��ورت می گیرد: 
و   ،)RM(Routine Maintenance دوره ای   س��رویس های 
نی��ز، تعمیر و تعویض دوره ای قطعات براس��اس طول عمر آنها که 
از  ویژگی های اصلی نت پیش��گیرانه اس��ت. در سال 1983 گروه 
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تحقیقات��ی MSG در ای��االت متحده طی گزارش��ی اعالم کرد 
ک��ه تنه��ا در 11 درصد  از موارد احتم��ال ازکار افتادگی قطعات 
باط��ول عم��ر آن ها ارتباط داش��ته و در 89درص��د  از موارد نیز 
رابطه چندانی بین احتمال ازکارافتادگی و طول عمر کاری اجزای 
ماشین آالت وجود ندارد. اگرچه این  تحقیق در صنایع هواپیمایی 
 انجام گرفت اما تعمیم آن در مهندسی نت موجب گردید که نت
 پیش��گیرانه با ویژگی تعویض قطعات براس��اس ط��ول عمر آنها 

منسوخ اعالم شود.
؛   )PdM(Predective Maintenance پیش بینان��ه   ن��ت 
ماش��ین ش��رایط  براس��اس  وضعی��ت   مراقب��ت 
 CM(Conditon Monitoring( ج��زو جدایی ناپذی��ر این 
اس��تراتژی اس��ت. به عبارتی، نت پیش بینانه نت مبتنی بر پایش 
  )BM(Condition Based Maintenance وضعیت اس��ت
از آن رو که بدون اس��تفاده از امکاناتی ک��ه تجهیزات و ابزارهای 
آزمایش روغن، ارتعاش س��نجی، حرارت س��نجی و.... برای بررسی 
وضعیت کارکرد ماش��ین آالت و همچنین روند خرابی آنها ایجاد 
می کند تا به کمک آنها بتوان قبل از وقوع خرابی از آن جلوگیری 

کرد ؛ نت پیش بینانه مفهومی نخواهد داشت. 
این روش پایش وضعیت که با استفاده از آزمایشگاه و تجهیزات و 
طبق برنامه ریزی معین صورت می گیرد، را پایش وضعیت گسسته 

می نامند.
در ماش��ین های پیش��رفته که بخش مهم��ی از اطالعات مربوط 
به سیس��تم های کنترلی کار و حرکت به وس��یله انواع حس گرها 
)سنس��ورها( در نمایشگر ثبت شده، یا به نمایش درمی آید، پایش 
وضعی��ت به صورت مس��تقیم ص��ورت می گیرد ک��ه آن را پایش 

وضعیت پیوسته می نامند.
در هرصورت، نتایج خروجی از آزمایشگاه؛ تجهیزات و یا نمایشگر 
در الگ��وی ن��ت پیش بینانه باید ب��رای جلوگی��ری از خرابی و یا 

پیشرفت بیشتر آن مورد استفاده مدیریت نت قرار گیرد.

درنت پیش بینانه، با بررس��ی منحنی فرسایش قطعات نسبت به 
زمان و با انترپوالسیون این منحنی می توان به زمان نسبی خرابی 

پی برد و در صدد رفع آن برآمد.
ن��ت کنش گران��ه PaM(Proactive Maintenance( ی��ک 
استراتژی ترکیبی اس��ت به گونه ای که نتایج خروجی از اقدامات 
آزمایش��گاهی و یا اندازه گیری های به عم��ل آمده تنها به منظور 
اقدامات مورد نیاز برای رفع خرابی ها صورت نمی گیرد بلکه باید از 
RCA(  تکنیک های تحلیل ریش��ه ای علل خرابی های واقع شده

Root Cause Analysis( ب��ه منظ��ور کنت��رل و ی��ا "حذف 
سیس��تماتیک" خرابی های پدی��د آمده اس��تفاده کرد همچنین 
کارب��رد تکنیک FMEA - تحلیل حاالت بالقوه خرابی و آثار آن  
)ects Analysis�Failure Mode and E(  ام��کان آن را 
فراهم می آورد که علل وقوع خرابی را تا مرزهای طراحی ماش��ین 

مورد کاوش قرار دهیم.
و  اطالع��ات  فن��اوری  از  اس��تفاده  ک��ه  ای��ن  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
وس��یع  کارب��ردی  ن��ت  گوناگ��ون  سیس��تم های  در  رایان��ه 
 CMMS رایان��ه  برمبن��ای  ن��ت  مدیری��ت  و  اس��ت   یافت��ه 
 )Computer Management Maintenance System( 
نیز تعبیرهایی نادرس��ت یافته اس��ت؛ چنان که گاه به یک برنامه 
نرم افزاری طراحی ش��ده برای راهبری امور ماش��ین آالت اطالق 
می شود و یا آن را گونه ای از استراتژی های مدیریت نت به حساب 
می آورن��د و بدتر ازهمه برخی نیز CMMS را به عنوان یک فعل 
CMMS  بکار می برند بطور مثال می گویند: سیستم نت خود را
می کنی��م! همانطور ک��ه در مورد PM نیز ای��ن غلط رایج وجود 
 PM دارد که سرویس های روزانه و بازدیدهای برنامه ریزی شده را

کردن می خوانند! 
تعريف: مدیریت نت برمبنای رایانه عبارت اس��ت از اس��تفاده از 
برنامه های رایانه ای و ش��بکه بر بس��تر یکی از سیس��تم های نت 
مبتن��ی بر برنامه )PM,PaM;PdM……( ش��امل گردآوری، 
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پاالی��ش و پردازش داده ه��ا به منظور پدی��دآوری اطالعات، در 
راس��تای گزارش های طراحی ش��ده ب��رای روشن س��ازی میزان 
دس��تیابی به معیارهای تعیین ش��ده در هدف های استراتژی نت 

طرح ریزی شده است.
بـر پايه ايـن تعريف موفقيت اسـتقرار، CMMS به سـه 
عامل مهم بسـتگی دارد: نخس��ت این که این زیر سیس��تم، 
 PBM(Plan Based در ی��ک سیس��تم مبتن��ی ب��ر برنام��ه

Maintenance( مدیریت نت ماشین آالت پیاده سازی شود 
چنان که بتواند با س��ایر سیس��تم های س��ازمان شامل: مدیریت، 
بهره برداری، پشتیبانی و فن آوری اطالعات ارتباطی مناسب برقرار 
کند، دوم این که بسترهای مورد نیاز این برنامه شامل وجود یک 
واحد فن آوری اطالعات قابل اتکا، وجود تاکتیک های تدوین شده 
نت و نیروی انس��انی تخصص یافته به کار با نرم افزار فراهم آمده 
باش��د و در نهایت مدیریت هدفمند استراتژی نت است که بهبود 
مس��تمر بهره برداری و نگهداری ماشین آالت به عنوان مهمترین 

سرمایه شرکت را در برابر خود نهاده است.
نت بهره ور فراگیر TPM  یک استراتژی ترکیبی است که کاربرد 
موثر PaM ، را همراه با استفاده از 5S)نظام آراستگی محیط کار( 
و مشارکت دادن تمامی سطوح کارکنان نت بخصوص اپراتورها را 
در امور نگهداری ماشین آالت درنظر می گیرد. برنامه ریزی و اجرای 
گس��ترده آموزش در تمامی س��طوح س��ازمان به ویژه اپراتورها، 
استانداردس��ازی فعالیت های نت و سیس��تم دهی گردش کار نت 
از اقداماتی اس��ت که باید در پیاده سازی TPM به صورت جدی 
در نظر گرفته ش��وند همچنین، در این اس��تراتژی نگهداری نیز  

CMMSنقش بسیار مهمی ایفا می کند.

نتيجه گيری :
نکته مهمی که در این دس��ته بندی باید درنظر گرفت این اس��ت 
که هیچیک از اس��تراتژی های نت بیان ش��ده در ب��اال دیگری را 
نفی نمی کند. بجز بررس��ی علمی و مهندس��ی ک��ه در مورد عمر 
قطع��ات و تعویض آنه��ا در یک برنام��ه زمانبندی ش��ده صورت 
گرفته و منجر به کنارگذاش��تن این تکنیک ش��ده اس��ت، تمامی 
 اقدامات��ی ک��ه در هریک سیس��تم های  ن��ت برنامه ریزی ش��ده 
PBM (Plan Based Maintenance( م��ورد اس��تفاده قرار 

می گیرد می تواند به صورت ترکیبی به کار برده ش��ود. اما باید به 
این مهم توجه نمود که هریک از اس��تراتژی های بیان شده دارای 
ویژگی های��ی هس��تند ک��ه آن را ازدیگری جدا می کن��د. به طور 
مث��ال  CBMویژگی مه��م و جداکننده PdM  از PM اس��ت. 
نکته بسیار مهم دیگر این است که هیچیک از اجزای سیستم های 
ن��ت برنامه ریزی ش��ده نمی تواند ب��ه صورتی موف��ق در یک نت 
غیربرنامه ریزی شده یا نت مبتنی برشکست  BM با موفقیت اجرا 
ش��ود. بطور مثال علت اصلی عدم موفقیت کاربرد CM ) تکنیک 
آنالیز روغن( در مجموعه اقداماتی که یک شرکت کاربر ماشین آالت 
برای نت خود در نظر می گیرد، کاربرد آن در نت مبتنی بر شکست 
است. یا هرگز نباید امید داشت که CMMS بتواند نقش موثری 

در نت مبتنی بر شکست ایفا نماید.
بدین ترتی��ب هرگاه مهمتری��ن ویژگی هریک از اس��تراتژی های 
مدیریت نت را در نظرگیریم، مي توانیم وضعیت مدیریت نت سازمان 
خ��ودرا مورد ارزیابی قرار دهیم. در نخس��تین گام باید مش��خص 
نمود که مدیریت نت موجود به صورتی نظام مند )سیس��تماتیک( 
مبتنی بر برنامه اس��ت یا نه. س��پس در گام بعدی باید این موضوع 
مورد بررس��ی قرار گیرد که کدامی��ک از ویژگی های تعیین کننده 
مدیریت نت در نظام  موجود نت واحد ماش��ین آالت جاری اس��ت. 
همچنین، باید مش��خص کرد که تا چه حد گردش اطالعات نظام 
نت در کنار نظام اجرایی ماشین آالت به گونه ای در هم تافته وجود 
دارد این که گزارش های مدیریتی چقدر مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می گیرن��د و نتایج آنها تا چه حد و تا چه ژرفایی برای انجام اصالح 
و یا ازمیان بردن ریش��ه های خرابی ها و ی��ا توقف های بدون برنامه 
علت یابی می شوند و موضوع بسیار مهمتر این که نظام مدیریت نت 
ماشین آالت در ارتباط با سایرفرآیندهای شرکت به گونه ای جزیره ای 
عم��ل می کند و یا در تعامل جدی با آنهاس��ت. ای��ن روش ارزیابی 
می تواند توس��ط چک لیس��ت هایی که به دقت طراحی شده است 
صورت گیرد. برداشتن این گام می تواند به روشن کردن این موضوع 
کمک کند که نظام مدیریت ماشین آالتی که در یک شرکت کاربر 
ماشین آالت وجود دارد یک نظام ترکیبی است و یا دارای استراتژی 
مشخصی است که می تواند با برنامه ریزی های علمی و  مهندسی و 

بهبود مستمر آن به گسترش و فرازمندی آن دست یافت.
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Explaining the characteristics of the comprehensive 
and pilot plan of Tehran limit distance which will be 
implemented in the second half of this year after ap-
proval by the City Council, The General Manger of 
Tehran Right-of-way Line ( Limit distance) said,” 
Based on this plan , four types of land use has been 
determined for the lands located in the limit of Tehran 
city. Proportional with the location of the lands , it is 
possible to build green spaces , plant trees , build sport 
spaces and recreational spaces as well”. 

According to BANANEWS.Ir , this official of Tehran 
Municipality emphasized, “ In 1200 square kilometers 
of the limit distance of Tehran , any kind of construc-
tion with the residential use is prohibited .  The agree-
ments which are made between the owners of the lands 
outside the main limits of Tehran with some officials 
to change them into residential land use , do not have 
any value in the views of Tehran municipality which is 
in charge of the city limits”. 

This year, the budget to implement the developmental 
projects of the limit distance of the capital city with 
14 percent increase in comparison with the previous 
year has reached to the figure of 8 billion Tomans”. 
According to the General Director for Tehran Limit 
, though this figure is equal to a part of the incomes 
resulting from the city limits , but the paid costs in 
the limits is many times higher then the considered 
costs for this year”. Announcing  the Comprehensive 
Plan for Tehran Limit will be finalized in the next few  
days,   Sabaholdin Motaghi, the Director General of 
Tehran Limits , added, “ According to the forecasts, 
this plan will be sent to the City Council by the Center 
for Studies and Planning of Tehran . Having passed the 
reviewing stage and final confirmation in the Council, 
this will be communicated to all sub organizations and 
bodies from the second half of this year.” . He said,” 
One of the most outstanding features of the compre-
hensive plan of Tehran limits is the definition of land 
uses”. He added,” By defining the land use of the lands 
located in the limits within this pilot framework , we 
intend to direct the land use towards establishment of 

green houses, planting trees , establishing recreational 
and sport centers , so that we will be able to convert 
the limit of Tehran city into a tourism pole and thereby 
reduce the rate of air pollution in Tehran”. Referring to 
the increase of city limit in the detailed plan ,The Di-
rector General for Tehran Limit stated, “ According to 
the world standards , the ratio of Tehran right-of-way 
(stripe) to the city limits is one to 10, but the present 
situation of Tehran limit shows that in our capital city, 
this ratio is one to two . We are trying to increase this 
ratio and increase the area of city limits from the pres-
ent 1200 square kilometer into 5918 square kilome-
ters( according to the law)”. 

Announcing the rate of the allocated budget to imple-
ment the developmental projects in the total budget 
of Tehran municipality as equal to 8 billion Tomans, 
he said,” According to the law, 80 percent of the in-
comes resulting from the limits is determined for the 
developmental projects of the limit. So , proportional 
with the income which we receive from the limits of 
Tehran , the budget to implement developmental proj-
ects has increased . This will be  used to implement 
various projects in the villages located in the limit dis-
tance such as green spaces and rural roads on priority 
bases.” . He continued,” Last year , with 7 billion To-
man budget allocated to this section, we could execute 
88 new developmental projects. Of course, the rate of 
paid costs in the limit is much higher than the budget 
allocated to implement developmental projects”.       

Land Use of Tehran Limit Distance is Determined 

In order to levy tax on empty homes , the commercial 
and administrative units will receive an economic code. 
In an interview with ISNA ,  Mostafa Gholi Ghosravi 
, the Head of the Guilds for Real Estates Agencies re-
iterated, “ At the time of making any transaction , the 
owners will present the economic code of their unit to 
the consultants of real estates and the real estates con-
sultants should register the respective economic code 
of units in all stages of purchase , sale and renting.” He 

continued,” Based on the project , the identification of 
the empty homes has become much easier and thereby 
, it is possible to prevent from hoarding the residen-
tial units”. Stating that this project should be finalized 
through Parliament, the head of the Guilds for Real 
Estates Agencies pointed out,” after the approval of it, 
all units in the country will be given an economic code 
and it is possible to supervise them”. 

All residential units will receive an Economic Code nationwide 



59
59  

Deputy Minister of Cooperatives, Labor and Social 
Welfare announced that 100/000 construction workers 
have been introduced to the branches of Social Security 
Organization to be insured.  He added, “ This year, we 
have considered the quota of one hundred thousands 
insurance for the construction workers in the first six 
months of the year. This issue has been communicated 
to all branches and centers of Social Security Organi-
zation and it is under operation”. 

Seyed Abdullah Emadi , Deputy Minister of Coopera-
tives, Labor and Social Affairs , in an interview with 
ISNA stated, “ Last year, 200/000 construction workers 
went under the insurance coverage of Social Security 
Organization . This year , based on the plans , 200/000 

other people will be subject to 
insurance. Out of this number, 
temporarily , 100/000 insur-
ance quota has been considered 
and announced to the branches 
of Social Security Organization 
and further 100/000 people are 
in the insurance list”. 

In response to the question “ 
why the quota of insurance for 
construction workers has not 
been increased”, he said,” As 
for the construction workers, 
to the extent we get the budget 

and permission, to the same extent we will take action 
. Yearly , the insurance fee increases and we do this 
job based on a Table .  We can extend our coverage in 
accordance with the insurance fee which we receive”. 

According to the Deputy Minister of Cooperatives, La-
bor and Social Affairs , “based on the approval of the 
Cabinet , yearly , 200/000 construction workers will be 
subject to insurance . This ideal is performed gradually 
. In the first year, 200/000 , in the second year , 400/000 
and in the third year, a greater number will receive in-
surance coverage. AT present , in the second year of 
the implementation of the project, 100/000 quota has 
been forecasted for the six month of the year”.     

Following a scientific and global research on the situa-
tion of cities in the world by UN whose results have been 
published in E-journal of that organization , the macro 
city  of Tabriz has been selected and introduced as the 
most beautiful and developed city in Iran.
According to BANANEWS.
IR , and based on municipal-
ities data base( City Press) , 
the results of this scientific 
and documented research 
has also been posted in most 
of websites and local and 
international news agencies.  
This indicates the Tabriz is 
a pioneer city in Iran with 
regard to the respective in-
dicators of this field.  Other 
cities of Iran such as Tehran, 
Isfahan, Mashhad , shiraz 
, Qom  and Urumiyeh are 
ranked next to Tabriz.  So, 
Tabriz has overridden this 
feature as compared with 

other cities.  According to UN Journal , the presence of 
frequent modern and beautiful buildings , advanced air-
lines , intact and attractive nature, delicious foods , fine 
mosques, historical sites and monuments are among the 
indexes considered in this selection. 

Introducing Tabriz as the most beautiful and developed city in Iran 

100/000 construction  workers are insured in 2012 
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ficients , regional coefficient and coefficient of the traffic 
orientation and lack of payment of in-advance amounts.  
It is one of the effective factors in weakening the con-
structional contractor companies. This issue also adds to 
the unfavorable conditions of the construction compa-
nies. It is such that we are facing with the closing down 
of many constructional contractor companies these days.  
Many others are in the state of semi- close down , be-
cause of lack of receiving their claims and their debts to 
the supply chain and with the modification of employed 
human resources. 

There is a fear that the difficulties resulting from the 
imposed conditions to the project-oriented engineering 
companies give rise to a forced migration of some of 
them despite their inner desire. 

In such a condition , we expect the respectable represen-
tatives of Islamic Consultative Assembly ( Parliament) to 
pay special attention to the problems of the hard working 
technical and engineering group through further study of 
the problems ahead of them.  These groups are construct-
ing the national developmental infrastructures in the re-
gions with a temperature over 48 degrees and in a humid 
weather of 98 percent and in cold weather below 30 de-

grees in deserts and mountainous regions without mini-
mum living facilities.  Furthermore, they are expected to 
remove the grounds of concern within the framework of 
their legal duties in the specialized commissions and by 
studying the ways to move out these problems, taking 
into observation the national interests.     

Once again, we take this opportunity to congratulate the 
presence of the respectable representatives in Iran’s 9th 
Parliament and wish The Almighty God grant them suc-
cess in individual, family, and social life , in their en-
deavor to fulfill their duties and serving the noble people 
of Iran. Furthermore, we would like to voice the readi-
ness  of the Board of the Managers of the Association 
of Construction Companies in having further interaction 
in line with the national interest to fulfill the sacred ob-
jectives of Islamic Republic of Iran within the horizon 
perspective of 2025. 

We greet and welcome every individual representative 
for the establishment of an effective and serious mutual 
interaction warmly.         

Minister of Road and Urban Developments said,  
“According to the report of Iran’s Statistical Center, in 
the last five years, in the 9th and 10th cabinets, about 5 
millions of housing units have been built nationwide”. 
ISNA reports that Ali Nikzad added, “ During the 9th 
and 10th cabinet , about 5 millions of Mehr housing units 
have been built whereas ten 
years before that , about 4 
millions housing units had 
been produced” .

He pointed out,” People and 
the government can eradi-
cate the problem of hous-
ing in cooperation with each 
other” . Minister of Road 
and Urban Development 
added, “ The transfer of 99-
year Mehr House Units and 
land properties are prohib-
ited”. Nikzad emphasized, 
“With an aim to provide peo-
ple with the housing units, 
Mehr Housing Project start-
ed its activities by granting  

free-of-charge lands and interest-free facilities, so that the  
applicants could settle there and not to gain profit by sell-
ing and buying it. At present, the transfer of it is prohib-
ited and if any one takes such an action, it is a violation 
and the offenders will face disciplinary measures”. 

News of the Construction Industry

Ban on the Sale of Mehr Housing Units
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The Problems of Tenders 
A-The reality is that holding tenders based on minimum 
prices is an indication that in many cases some compa-
nies take part in tenders only to gain a working resume 
. They offer very low prices and the employer’s sector 
does not pay much attention to their capacities and abili-
ties. This causes the projects to be left incomplete due to 
unreal prices and inabilities.  Or the employer’s sector at-
taches some supplements to the contracts , and performs 
it with a price many times of the base price.  This not 
only increases the project costs but also makes it to face 
a delay . The presence of more than thirty two thousands 
incomplete projects is resulting from the non-scientific 
and illogical tend of holding tenders. 

In this regard, The Association of Construction Compa-
nies has presented certain mechanisms to meet the na-
tional interest. The lowest suitable price with the weight 
average of suggested prices is one of these proposals. 

B-In most tenders, the documents of the tender are not 
presented to the agents fully. The administrator compa-
nies of these projects face many legal problems, conflicts 
and shortage of documents. Solving any of these prob-
lems requires a high energy , cost and time in the side of 
contractor’s managers and make the timing table of the 
project implementation face a serious delay. 

C- Basically, the tenders are not performed in an equal 
condition. Some companies affiliated to the public insti-
tutions take many large projects with special privileges 
and in some case based on the directive of the commit-
tee of leaving the tender rituals.  Sending a letter from 
their affiliated organization to the employer’s section, 
their guarantee issues are resolved.  At the same time, the 
contractor companies should spend much time for days 
and weeks at the back of the rooms of employer’s sector 
managers for a meeting.  Also to take a guarantee letter 
from banks, they must pledge all their fixed and current 
and future assets and those of the relatives and trapped 
in the pitfall of frequent administrative obstacles of its 
bureaucratic system.        

D-In recent decades, we have observed that what is in-
cluded in the developmental budget figures or possession 
of capital revenues in the public budget is melted during 
the year. When the cabinets face shortage in their bud-
gets, they compensate it by taking some amounts from 
the developmental budget. It is such that according to the 
investigation of Association of Construction Companies, 
in average, 50 percent of the developmental budgets are 
spent on issues which have not been allocated for that. 

So, this makes the developmental projects face delay and 
thus, the cost invoices are not paid to the contractors. At 
such a condition, the contractors of such projects are un-
able to pay the wages of the staff and the demands of 
the supply chain groups.  In order to prevent from the 

social, human and even political outcomes of these types 
of attitudes, they are forced to tend to free market to sup-
ply the expensive financial resources of banks. The lack 
of payment the claims by employer sector will impose 
high interest to the administrator of the project. In the 
final analysis, the contractor is forced to pay the original 
and secondary costs by using his own assets to cover the 
debts. If there is no saving, then his reputation is endan-
gered seriously and his social fame is annihilated. If he 
could not settle its chains of claims, then he might be 
imprisoned.  In some cases, we have observed that as 
a result of such a pressure, they have faced unexpected 
death because of heart failure and fatal stroke. This in 
fact threatens their life and we have seen premature death 
due to nervous pressure and stress. 

On the other hand, the contactors of developmental proj-
ects are forced to take part in tenders with the fixed prices 
of the year 2009 to continue their business, but they have 
always been facing the speedy increase of prices during 
the project implementation.  It is such that in 2009, the 
price of round bar was about 650 Tomans and at the pres-
ent time , it amounts over 1450 Tomans . If we include 
the overhead costs , this price amounts to 2400 Tomans, 
i.e it has had a price growth of about 350 percent.  There 
is no doubt that other necessary inputs ( more than one 
thousand items) have had a growth trend about this rate if 
not to say higher. At such a condition, how can a contrac-
tor company of developmental project meet its obliga-
tions?!

E- On the other side, the adjustments considered by the 
Office of Deputy for Planning and Strategic Supervision 
are not able to meet the high speed of prices. It is such 
that the difference of the base price with the real prices of 
the necessary items for the projects does not compensate 
the costs. At the same time, the indicators of the adjust-
ments of the prices of the year 2010 and the first third 
months of the year 2012 have not been announced yet.

F. The claims of the companies which are in charge of 
the projects in the employer’s sector have not been paid 
by the time this editorial is published. The figure of these 
claims is about 12 thousands billion Tomans.  I hope the 
respectable representatives of the Parliament believe that 
this amount is not the profits of the already-performed 
projects, but the contractor administrating companies are 
indebted to banks, supply chain and free markets much 
more than this amount. The rate of their debts increases 
daily and they are helpless how to solve the problems in 
this condition. 

G.The other problem of the construction industry sector 
in particular the contractor engineering companies of the 
developmental projects is the lack of reconsideration in 
the coefficient of the contract and adaptation.  This issue 
has more manifestation in the road construction projects 
which is associated with the deletion of overhead coef-
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Expressing congratulation to the selected representatives 
of the 9th Islamic Consultative Assembly (Parliament) 
and wishing their success in developing the national de-
velopment objectives with the help of Almighty God, 
this editorial is an attempt to point out the structure and 
functions of the Islamic Consultative Assembly with an 
aim to specify the scope of activities of representatives, 
members of branches and their specialized commissions 
in respect of the dominating issues. 
All affairs are administrated by a Board of Directors con-
sisting of 12 selected representatives in the Parliament.  
The candidates of the Parliament enter it following a 
close competition and gaining the sufficient votes.  
Having the swearing in ceremony, in the first open ses-
sion, they were divided into 15 branches by the power 
of ballot equally.  The remaining individuals were also 
added to the branches beginning from the first branch. 
These branches undertake the responsibility of review-
ing the credentials of the new selected representatives. 
It is worth mentioning that each branch has a head, two 
deputy heads, one speaker and two secretaries. In aver-
age, each branch has 19 members.  Each branch reviews 
the credential of the selected representatives.  By the 
way, the activities of these branches continue in the Par-
liament as they perform this urgent mission. 
The 9th term of the Parliament has 14-fold specialized 
commissions as follows: 
1. Social Commission with 19 members led by Abdol-
reza Azizi
 2. National Security Commission and Foreign Policies 
with 29 members 
3. Health and Treatment Commission with 19 members 
led by Hoseinali Shariyari
4. Industries and Mines Commission with 27 members 
led by Reza Rahmani 

5. Cultural Commission with 12 members led by Morte-
za Aghatehrani
6. Agriculture Commission with 23 members led by Ala-
hyar Malekshahi
7. Judicial and Legal  Commission with11 members led 
by Allahyar Malekshahi
8. Development Commission with 25 members led by 
Ali Akbar Aghayee 

9. Education and Research Commission with 25 mem-
bers led by Mohammad Mehdi Zahedi

10. Economic Commission with 25 members led by Ar-
salan Fathipour

11. Energy Commission with 24 members led by Mirka-
zemi

12. Plan , Budget and Computations Commission with 
29 members led by Gholamreza Mesbahi Moghadam

13. Councils and Interior Affairs Commission with 10 
members led by Amir Khojasteh

14. Principle 90 Commission with 8 members 

These commissions perform expert and specialized stud-
ies whose result of work can be reviewed at the opening 
meeting of the Parliament and pave the administrative 
and legal stages. 

The mission statements of many of commissions are re-
lated to the private sector in particular with the activities 
of contractor engineering companies of construction in-
dustry projects closely. So, the Association of Construc-
tion Companies with more than 65 years of experience 
in the construction of developmental projects, expects 
the heads of the relevant commissions to take necessary 
action in line with the national interest to remove the bot-
tlenecks and difficulties which the contractor companies 
of developmental projects are encountering with

The expectation from Iran’s 9th Parliament representa-
tives with professional and post-graduate studies degrees 
is much higher, since there are many similarities between 
them and holders of careers in [Construction Industry] 
within the framework of national rules.  

Considering   this professional standing, the expectation 
of contractor engineering companies of developmental 
projects is connected to this phrase that attitudes of both 
sides will be based on scientific bases and macro views.  
Feeling a kind of empathy, it is hoped that the respect-
able representatives to establish a creative interaction.

This will help them get familiar with the tangible bottle-
necks and realities and the capacities of the administra-
tors of developmental projects and thereby grounds to be 
paved for further utilization of existing potentials in the 
side of member companies and affiliated institutions to 
the Association of Construction Engineering Companies 
more than any other time.     

Association of Construction Companies which has per-
formed many developmental projects inside and outside 
the country or has many projects under operation is fac-
ing many obstacles and difficulties. Hereby, we would 
like to list some of these problems for further consid-
eration of the respectable representatives of the Parlia-
ment. 

Editorial
The representatives of Iran’s 9th Islamic Consultative Assembly (Parliament) and the expecta-
tions of construction industry 
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