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یکی	از	مهمترین	مسائل	و	مشکالت	کشورها،	بیکاری	و	راههای	حل	آن	از	
طریق	ایجاد	اشتغال	مولد	برای	جمعیت	در	سن	فعالیت	است.	شاخصها	
کاهش	 و	مؤلفه	های	اندازه	گیری	موفقیت	دولتها	با	میزان	ایجاد	اش���تغال	و	
گستره	و	دامنه	درصد	نرخ	جمعیت	بیکار	است	به	طوری	که	دولتها	در	ارائه	
کارنامه	و	ارزیابی	میزان	اثربخشی	اقدامهای	خویش	در	دوره	تصدی	گری	و	
در	مدیریت	کالن	کشور	از	ایجاد	اشتغال	و	درصد	کاهش	بیکاری	به	عنوان	
شاخصهای	موفقیت	و	مؤلفه	های	درخشان	بهبود	روند	امور	نام	می	برند.
کار	را	 گرچ���ه	جمعی���ت	در	س���ن	 کش���ورها	از	جمل���ه	ای���ران	ا در	بس���یاری	از	
گروه	های	س���نی	10	س���اله	و	بیش���تر	در	نظر	می	گیرند	ولی	این	امر	»سالبه	به	
انتفاء	موضوع«	اس���ت	زیرا	جمعیت	باالی	ده	سال	دانش	آموزی	و	جمعیت	
دانش���جویی	را	ج���ز	بیکاران	محاس���به	نمی	کنند.	ل���ذا	در	ایران	ب���ا	توجه	به	
وجود	4/4	میلیون	نفر	جمعیت	دانشجویی	آنها	در	رده	شاغالن	محسوب	
می	ش���وند	و	یا	ب���ه	بیانی	دیگ���ر	بیکار	محس���وب	نمی	گردند؛	لذا	بخش���ی	از	
بیکاری		در	زیر	عنوان	دانشجویی	از	نظر	آماری	پوشیده	و	پنهان	می	ماند.	
از	سویی	دیگر	جمعیت	دانش	آموزی	نیز	جزء	بیکاران	محسوب	نمی	شوند.	
گروه	های	جمعیتی	 بنابراین	الزمه	دس���تیابی	به	میزان	اش���تغال	الزم	و	آمار	
بی���کار	ایجاب	می	کند	که	محاس���به	آن	براس���اس	اس���تانداردهای	جهانی	و	
کار	 قوانین	بین	المللی	و	تعاریف	انجام	ش���ده	توس���ط	سازمان	بین	المللی	
انجام	ش���ود	ت���ا	برنامه	ریزان	و	سیاس���ت	گذاران	با	اطالع���ات	دقیق	بتوانند	
کار	برند	با	این	بحث	 راه	های	برون	رفت	را	ارائه	و	راهکارهای	راهبردی	را	به	
نظری	در	مورد	بیکاری	در	ایران	باید	گفت	که	در	سال	91	حدود	12/2	درصد	
کشور	بیکار	بوده	اند	یعنی	در	سال	91	حدود	2/9	میلیون	 از	جمعیت	فعال	
نفر	بیکار	در	کشور	وجود	داشته	است	که	نسبت	به	رقم	بیکاری	در	سال	90 
کاهش	نشان	می	دهد.	 که	حدود	12/3درصد	بوده	است	یك	دهم	درصد	

کرده	اند( کز،	آمار	بیکاری	را	3/5	میلیون	نفر	اعالم	 )البته	پاره	ای	از	مرا
گزارش	مرکز	آمار	ایران	نرخ	مشارکت	جمعیت	باالی	10	سال	کشور	در	 بنا	به	
س���ال	91	معادل	37/7درصد	بوده	اس���ت.	این	میزان	نشان	می	دهد	که	از	
حدود	63/9	میلیون	نفر	جمعیت	باالی	10س���ال	کش���ور	در	آن	سال	بالغ	بر	
24/1	میلیون	نفر	براساس	تعریف	اشتغال	با	میزان	)یك	ساعت	اشتغال	در	
هفته(	شاغل	محسوب	ش���ده	اند	با	این	حال	8/9	درصد	جمعیت	شاغل	
دارای	اشتغال	ناقص	بوده	اند.	با	بررسی	آمارهای	موجود	در	سال	91	به	این	
که	بخش	خدمات	با	47/5	درصد	بیشترین	سهم	 نتیجه	دست	می	یابیم	
را	در	اشتغال	داشته	است	و	پس	از	آن	بخش	صنعت	با	33/6درصد	سهم	
کشاورزی	با	18/9درصد	 کرده	است	و	بخش	 در	اش���تغال	رتبه	دوم	را	احراز	
س���هم	در	اش���تغال	در	رتب���ه	آخر	ق���رار	دارد.	در	ضم���ن	نرخ	بی���کاری	در	بین	
که	ح���دود	26/9درص���د	جمعیت	فعال	 جوان���ان	24 – 15	نش���ان	می	دهد	
که	البته	این	شاخص	در	بین	زنان	نسبت	به	 در	این	س���ن	بیکار	می	باشند	

مردان	و	در	نقاط	شهری	نسبت	به	نقاط	روستایی	بیشتر	است.
گروه	های	سنی	15	ساله	و	 کامل(	در	بین	 بررس���ی	سهم	شاغالن	)اش���تغال	
بیش���تر	نش���ان	می	دهد	فقط	40/6	درصد	از	شاغالن	به	طور	رسمی	بیش	
کرده	اند؛	آنچه	مطرح	شد	بیانگر	واقعیت	اشتغال	 کار	 از	49	ساعت	در	هفته	
که	یکی	از	تالش���های	اساس���ی	هر	 کش���ور	اس���ت	 کامل	در	 اع���م	از	ناق���ص	و	
که	 کاهش	نرخ	بیکاری	است	 کش���وری	مربوط	به	برنامه	ریزی	اجرایی	برای	
باید	با	این	پدیده	به	نحو	شایس���ته	و	در	خور،	برخورد	ش���ود	تا	از	آثار	س���وء	

اجتماعی	آن،	جامعه	را	مصون	نگهداشت.
کارشناسان	و	متخصصان	کارآفرینی	به	بررسی	ابعاد	و	گستره	عوامل	مؤثر	در	
ایجاد	اشتغال	پرداخته	اند	و	راه	های	اشتغال	زایی	را	اعم	از	خویش	فرمایی	و	
کرده	اند	به	زعم	 ایجاد	و	رش���د	بخشهای	مولد	اشتغال،	شناسایی	و	عرضه	
آنها	یکی	از	مهمترین	بخشهای	اشتغال	زا	درکشور،		نسبت	به	وزن	و	سهم	
خوی���ش	در	اقتص���اد	ملی	و	در	مع���ادالت	اجتماعی،	فعالیتهای	س���اخت	و	
سازهای	ساختمانی	و	انجام	پروژه	ها	و	طرحهای	عمرانی	و	زیرساختهای	
توس���عه	ای	توس���ط	شرکتهای	مهندس���ی	و	پیمانکاری	س���اختمانی	است.	
کاربردی	و	توسعه	ای	قدر	نسبی	 براساس	محاسبات	علمی	و	پژوهشهای	
ایجاد	اش���تغال	در	این	بخش،	نس���بت	به	سایر	بخش���ها	و	فعالیتها	از	سهم	
باالت���ری	در	اش���تغالزایی	برخ���وردار	اس���ت.	به	منظور	بررس���ی	بهت���ر	و	برای	
کش���ور،	و	تحلیل	مشخص	از	 دریافت	روش���نتر	و	دقیق	تر	از	ش���مار	شاغالن	
کونومیست	را	مالك	 گزارش	پیش	بینی	مجله	ا ش���رایط	مش���خص	بیکاری،	
بررس���ی	قرار	می	دهیم	تا	با	نگاه���ی	برون	گروهی،	موضوع	بیکاری	و	راههای	
برون	رفت	از	آن	را	پی	گیری	کنیم.	این	مجله	تخصصی،	شمار	شاغالن	سال	
کش���ور	را	ح���دود	27/7	میلیون	نف���ر	و	این	رقم	را	برای	س���ال	93	حدود	 	92
کار	 کرده	اس���ت.	در	ضمن	این	مجله	نیروی	 28/4	میلی���ون	نفر	پیش	بینی	

کرده	است. شاغل	در	ایران	را	در	سال	94	حدود	29/1	میلیون	نفر	برآورد	
که	توس���ط	این	مجله	انجام	ش���ده	 بنا	به	تجزیه	و	تحلیل	اش���تغال	در	ایران	
است،	نرخ	بیکاری	در	ایران	در	سال	92	حدود	15درصد،	در	سال	93	حدود	

15/5	درصد	و	در	سال	94	حدود	15/1درصد	پیش	بینی	شده	است.
با	توجه	به	واقعیتهای	آماری	فوق،	ایجاد	اشتغال	و	حفظ	و	گسترش	مشاغل	
مولد	یکی	از	مهمترین	چالش���های	فراروی	ریاس���ت	محترم	جمهوری	دوره	
یازدهم	می	باش���د.	همانطوریکه	اش���اره	ش���د	وجود	4/4	میلیون	جمعیت	
غ	التحصیل	می	شوند	 دانش���جویی	که	س���االنه	حدود	900هزار	نفر	از	آنها	فار
کار	شده	و	به	متقاضیان	شغل	می	پیوندند	چنانچه	برنامه	ریزی	 و	وارد	بازار	
دقیقی	برای	اشتغال	مولد	آنها	انجام	شود	این	اقدام،	فرصت	تلقی	می	شود	
کیفی	بیکار	در	جامعه	به	تهدید	تبدیل	 وگرنه	وجود	این	حج���م	از	نیروهای	
خواهد	ش���د.	بنابراین	زمینه	ه���ای	الزم	برای	جذب	آنها	در	مش���اغل	مولد،	
کارشناس���ی	و	تخصص���ی	اثربخ���ش،	از	دغدغه	های	اصلی	ریاس���ت	محترم	
ک���ه	در	مقابل	ج���ذب	هر	یك	از	 جمه���وری	دوره	یازده���م	می	باش���د	به	ویژه	
غ	التحصیالن	دانشگاهی	نیاز	به	استخدام	دو	نیروی	کار	فاقد	تحصیالت	 فار
دانش���گاهی	نیز	می	باش���د	بنابراین	ریاس���ت	محترم	جمه���ور	منتخب	دوره	
یازدهم	می	بایستی	برای	مقاطعی	از	زمان،	ساالنه	حدود	2/7	میلیون	شغل	
کش���ور	ایجاد	نماید	تا	جامعه	 غ	التحصیالن	دانش���گاه	های	 فقط	برپایه	فار
از	بحران	بیکاری	و	آس���یب	های	ناش���ی	از	منابع	انس���انی	آن	در	امان	باشد.	
ضمن	اینکه	ریاس���ت	محترم	جمهوری	منتخب	باید	به	این	نکته	نیز	توجه	
الزم	معط���وف	فرمایند	که	برای	ایجاد	هر	ش���غل	در	کش���ور	حدود	50میلیون	
تومان	س���رمایه	گذاری	ریالی	و	15هزار	دالر	س���رمایه	گذاری	ارزی	الزم	اس���ت.	
تأمین	این	میزان	س���رمایه	به	ازاء	هر	ش���غل	چنانچه	فقط	در	س���طح	جذب	
غ	التحصیالن	دانش���گاهی	انجام	گیرد	و	مابه	ازاء	اش���تغال	آنها	که	جذب	 فار
کار	فاقد	تحصیالت	دانش���گاهی	اس���ت	وارد	محاس���بات	فنی	 2نف���ر	نیروی	
غ	التحصیالن	 که	برای	اشتغال	جمعیت	فار گردد	میزان	بودجه	ای	 اش���تغال	

دانشگاهی	در	کشور	الزم	است	از	رابطه	زیر	به	دست	می	آید:

وژه های عمرانی اشتغالزایی بخش ساختمان سازی و اجرای پر

راهی مؤثر برای حل بخشی از مشكالت بیكاری كشور
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50/000/000×2/700/000=135/000/000/000/000
$ 15/000×2/700/000=40/500/000/000
بنابراین	تأمین	2/7	میلیون	ش���غل	در	هر	س���ال	مع���ادل	135	هزار	میلیارد	
تومان	سرمایه	گذاری	ریالی	و	حدود	40/5	میلیارد	دالر	سرمایه	گذاری	ارزی	
نی���از	دارد.	با	توجه	به	ارقام	باال	مش���خص	می	ش���ود	که	چنانچه	بخواهیم	
این	میزان	اش���تغال	توس���ط	دولت	انجام	ش���ود	چنین	بودجه	ای	را	دولت	
جدید	برای	ایجاد	ش���غل	نه	در	ارقام	ریالی	و	نه	در	ارقام	ارزی	بودجه	سال	
92	در	اختیار	ندارد.	لذا	در	این	زمینه	می	بایستی	از	ظرفیتها	و	توانایی	های	
گ���ردد.	بخ���ش	خصوصی	به	ویژه	ش���رکتهای	 بخ���ش	خصوصی	اس���تفاده	
که	 مهندس���ی	پیمانکاری	پروژه	های	عمرانی	و	زیرس���اختهای	توسعه	ای	
در	س���ندیکای	شرکتهای	س���اختمانی	با	بیش	از	65	سال	تجربه	سازندگی	
و	آبادگری	متمرکز	شده	اند،	به	نسبت	وزن	اجتماعی	خود	از	ظرفیت	باالی	
اش���تغالزایی	برخوردارند	و	یکی	از	مهمتری���ن	واحدهای	بخش	خصوصی	
که	با	رش���د	و	توسعه	فعالیتهای	 کشور	محسوب	می	ش���وند	 اش���تغال	زا	در	
آن	هم	می	توان	حدود	480	زیربخش	و	بخش���های	پیوس���ته	و	وابس���ته	به	
کرد	و	هم	به	ازاء	هر	70	متر	س���اخت	و	س���از	حدود	 صنعت	احداث	را	فعال	
2/8	ش���غل	پیوسته	و	وابسته	مستمر	ایجاد	نمود.	ضمن	آنکه	پروژه	های	
عمران���ی	انجام	ش���ده	پس	از	راه	ان���دازی	زمینه	های	اش���تغال	را	با	توجه	به	

بیانیه	مأموریت	آنها	فراهم	می	سازند.
از	س���ویی	نگهداری	این	قبیل	س���امانه	های	منبع���ث	از	تملك	دارایی	های	
س���رمایه	ای	خود	منبع	و	منش���اء	تولی���د	و	خدمات	می	ش���وند	و	به	تبع	آن	
اش���تغال	زایی	ب���ا	ضریب���ی	هم	اف���زا،	افزایش	می	یاب���د.	به	ط���وری	که	موجد	
اش���تغال	مضاعف	نیز	می	گردد.	لذا	ریاس���ت	محت���رم	جمهوری	منتخب	در	
زمینه	ایجاد	اشتغال	می	تواند	حساب	ویژه	ای	را	برای	شرکتهای	مهندسی	
پیمانکار	پروژه	های	عمرانی	باز	نماید.	با	توجه	به	موارد	مذکور،	شرکتهای	
عضو	س���ندیکای	ش���رکتهای	س���اختمانی	توانایی	آن	را	دارن���د	که	با	توجه	
کش���ور	ح���دود	20درصد	اش���تغال	مولد	 ب���ه	وزن	خوی���ش	در	اقتصاد	ملی	
را	ب���ه	وج���ود	آورد.	برای	دریافت	بیش���تر	از	اهمیت	نقش	ش���رکتهای	عضو	
س���ندیکای	ش���رکتهای	س���اختمانی،	در	فراین���د	اش���تغال	از	رابط���ه	عددی	

)پی	نوشت	زیر*(	محاسبه		می	کنیم:
که	از	طریق	 بنابرای���ن	صرفه	جویی	دولت	از	س���رمایه	گذاری	برای	اش���تغال	
فعال	ش���دن	بخ���ش	خصوصی	ساختمان	س���ازی	انجام	می	گ���ردد	معادل	
27هزار	میلیارد	تومان	در	سال	خواهد	بود	و	چنانچه	هزینه	ارزی	آن	را	نیز	

از	رابطه	زیر**	به	دست	آوریم
که	از	 بنابرای���ن	صرفه	جویی	دول���ت	از	س���رمایه	گذاری	ارزی	برای	اش���تغال	
طریق	فعال	ش���دن	بخ���ش	خصوصی	ساختمان	س���ازی	انجام	می	ش���ود	

معادل	8/1میلیارد		دالر	در	سال	خواهد	بود.
ای���ن	می���زان	صرفه	جویی	از	طری���ق	فعال	س���ازی	بخش	خصوصی	ب���ه	ویژه	
بخش	ساختمان	س���ازی	و	پروژه	های	عمرانی	برای	دولت	به	وجود	می	آید.	
ضمن	اینکه	بیش	از	نیم	میلیون	نفر	اشتغال	زایی	در	سال،	از	طریق	رساندن	
فعالیت	شرکتهای	مهندسی	پیمانکار	به	ظرفیت	اسمی	و	نهایی	آنها	برای	
کشور	فراهم	می	شود.	با	این	پیش	شرط	که	ریاست	محترم	جمهور	منتخب	
امر	و	مقرر	فرمایند	بودجه	پروژه	های	عمرانی	فقط	و	فقط	در	مس���یر	اهداف	
برنامه	های	عمرانی	پیش	بینی	شده	در	برنامه	بودجه،	صرف	شود	و	هرگز	از	
آن	برای	جبران	کس���ری	بودجه	های	جاری	اس���تفاده	نگردد،	در	موارد	مذکور	
سندیکای	شرکتهای	ساختمانی	جهت	هرگونه	اطالع	رسانی	و	نشستهای	

ک���ردن	طرح	اش���تغال	مولد	ب���ا	عنایت	به	 علم���ی	ب���رای	عملیات���ی	و	اجرایی	
احس���اس	مس���ئولیت	اجتماعی	بیش���تر	در	قبال	دولت	محت���رم	جدید	و	در	
که	تمامی	ظرفیتهای	 چارچ���وب	وزن	اجتماعی	خویش	آمادگ���ی		آن	را	دارد	

خود	را	با	افتخار	در	خدمت	دولت	کریمه	قرار	دهد.
در	زمان	صفحه	بندی	ماهنامه	پیام	آبادگران	نتایج	انتخابات	یازدهمین	دوره	
ریاس���ت	محترم	جمهوری	نظام	اسالمی	مش���خص	و	معین	گردید	و	اطالع	
کثریت	 یافتی���م	جناب	آقای	دکتر	حس���ن	روحانی	در	مرحله	اول	با	کس���ب	ا
قاطع	آراء	مردم	ایران	بر	مس���ند	ریاس���ت	جمهوری	تکیه	زدند.	این	پیروزی	
و	موفقیت	را	که	نش���انه	عزم	و	جزم	اراده	ملی	مردم	این	سرزمین	در	تحقق	
منافع	ملی	و	س���عادت	کش���ور	اس���ت	به	مقامات	عالی	جمهوری	اسالمی	
که	 کش���ور	 ای���ران،	جناب	آقای	دکتر	روحانی	و	تالش���گران	عرصه	انتخابات	
فضایی	ستودنی	و	به	یادماندنی	را	آفریدند	تبریك	و	تهنیت	عرض	می	نمائیم	
و	همانط���وری	که	در	نشس���ت	ب���ا	نامزدهای	محترم	ریاس���ت	جمهوری	در	
محل	س���ندیکای	شرکتهای	ساختمانی	به	س���مع	و	نظر	نمایندگان	محترم	
نامزدها	معروض	گردید،	این	س���ندیکا	با	بیش	از	65	س���ال	تجربه	سازندگی	
کم	و	متبلور	شده	و	هم	راستا	با	دانایی	ها	و	 و	آبادگری	تمامی	ظرفیتهای	مترا
توانایی	ه���ای	علمی،	فنی	و	تجربی	خویش	را	در	طبق	اخالص	قرار	می	دهد	
و	به	مثابه	س���ربازان	خط	مقدم	سازندگی	و	آبادانی،	آمادگی	خدمت	هرچه	
بیشتر	و	بهتر	را	برای	توسعه	زیرساختهای	اقتصادی	کشور	اعالم	می	نماید	
و	با	افتخار	اشعار	می	دارد	چنانچه	شرکتهای	عضو	این	سندیکا	که	در	سطح	
مل���ی،	منطق���ه	ای	و	بین	المللی	با	کمتر	از	25	درصد	ظرفیت	فعال	هس���تند	
	می	توانند	برای	کش���ور	

ً
	و	حتما

ً
به	ظرفیت	اس���می	خود	دس���ت	یابند	قطع���ا

بیش	از	20درصد	اش���تغال	مولد	دیگر	ایجاد	نمایند.	ضمن	اینکه	سازه	ها	و	
سامانه	های	ایجاد	شده،	ظرفیتهای	هم	افزایی	اشتغال	و	تولید	را	با	تصاعد	
هندس���ی	رونق	خواهد	بخشید	و	س���هم	و	جایگاه	باالتری	را	برای	کشور	در	

سپهر	جهانی	اختصاص	خواهد	داد.
که	آلمان	پس	از	جنگ	جهانی	دوم	از	طریق	زیرس���اختهای	 به	یاد	داریم	
توس���عه	ای	توانس���ت	ویرانی	های	جنگ	را	ترمیم	نماید	و	با	اش���تغال	مولد	
در	توس���عه	آمای���ش	س���رزمینی	از	س���امانه	های	س���اخته	ش���ده	ب���ه	ویژه	از	
کش���ور	برای	ش���کوفایی	 راههای	جاده	ای	و	ریلی	به	مثابه	پش���توانه	پولی	
هرچه	بیش���تر	اقتصاد	آلمان	س���ود	جوید.	بی	ش���ک	مدیران	و	مهندسان	
گر	نگوییم	 کش���ور	ا ش���رکتهای	مهندس���ی	پیمانکاری	پروژه	ه���ای	عمرانی	
که	بهتر	و	برتر	از	س���ازندگان	آلمانی	می	توانند	در	خدمت	منویات	توس���عه	
	در	ح���د	و	اندازه	آنه���ا	عالیق	ملی	و	میهن���ی	دارند	و	

ً
کش���ور	باش���ند،	قطعا

کشور	عزیزمان	ایران	 آرزوی	اصلی	و	آرمان	اساسی	آنها	سرفرازی	و	اقتدار	
و	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	است.	لذا	این	مجموعه	از	ریاست	محترم	
جمهوری	اس���المی	ای���ران	جناب	آقای	دکت���ر	روحانی	انتظ���ار	دارد	تمامی	
ظرفیتهای	اشتغالزایی	و	توسعه	ای	سندیکای	شرکتهای	ساختمانی	را		به	
خدمت	فراخوانند	تا	»دس���ت	در	دست	هم	دهیم	به	مهر/میهن	خویش	
کنی���م	آب���اد«	و	از	ریاس���ت	محترم	جمه���وری	منتخب	انتظ���ار	آن	می	رود	 را		
گذاش���تند	 ک���ه	در	برنامه	های	خ���ود	با	مردم	در	میان	 که	براس���اس	میثاقی	

زمینه	های	اجرایی	و	عملیاتی	شدن	تك	تك	آنها	را	فراهم	سازند.
فرصت	را	مغتنم	شمرده	بار	دیگر	این	موفقیت	و	پیروزی	و	اعتماد	ملی	را	به	
ریاست	محترم	جمهوری	اسالمی	ایران	تبریك	و	تهنیت	عرض	می	نماییم	
و	در	پیشبرد	اهداف	عالی	و	برنامه	های	ارائه	شده	در	بیانیه	های	انتخابی،	
برای	ایشان،	پیروزیهای	ماندگار	و	یادگار	از	خداوند	منان	مسئلت	داریم.

سهم	اشتغال	زایی	بخشهای	ساختمانی540/000	=	) 20	سهم	بخش	ساختمانی	از	اشتغال(×)2/700/000	میزان	اشتغال	الزم	در	سال(
                                     27/000/000/000/000	=	)50/000/000	هزینه	هر	شغل	به	تومان(×)540/000	سهم	اشتغال	بخش	ساختمانی	در	سال(	                                                                                                               100             

                                                                 8/100/000/000		=	)15000	هزینه	ارزی	هرشغل	به	دالر(×)540/000	سهم	اشتغال	بخش	ساختمانی	در	سال(	
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انجمن	شرکت	های	ساختمانی
)سندیکای	شرکت	های	ساختمانی(

اشاره:
انتخابات	دوره	یازدهم	ریاست	جمهوری	اسالمی	ایران	در	محیطی	سرشار	از	صمیمیت،	دقت	و	عزت	برگزار	شد.	طلیعه	حد	باالی	فرزانگی	و	
فرهیختگ���ی	را	در	فراین���د	تدارك	و	برگزاری	انتخاب	دوره	یازدهم	را	به	مقامات	عالی	نظام	جمهوری	اس���المی	ایران	و	نامزدهای	این	دوره	تبریك	
و	تهنیت	عرض	می	نماییم.	بی	ش���ك	همه	دست	اندرکاران	این	سنت	پسندیده	دموکراس���ی	و	مردم	ساالری	دینی	پیروز	این	انتخابات	بوده	اند	
کنش	اجتماعی	به	 کمال	ُحس���ن	و	حد	اعالی	 کش���ورمان	نیز	با	رفتاری	فاخر	و	شایس���ته	نام	ایرانی،	مناس���بات	ش���هروندی	را	در	 و	مردم	عزیز	
منصه	ظهور	رساندند.	بدین	منظور	ریاست	محترم	هیأت	مدیره	انجمن	شرکتهای	ساختمانی	طی	نامه	ای	تبریك	و	تهنیت	اعضای	پرتالش،	
س���ازنده	و	آبادگر	س���ندیکای	شرکتهای	س���اختمانی	را	به	ریاس���ت	جمهور	محترم	منتخب	ملت	ایران	معروض	داشتند	و	از	زحمات	و	مشارکت	
گسترده	ی	نامزدهای	فرهیخته	این	دوره	نیز	قدردانی	و	سپاسگزاری	نموده	اند	مراتب	امر	جهت	مثبت	و		ارائه	مکنونات	قلبی	آبادگران	کشور	در	
تعامل	با	دولتمردان	عزیز	و	اطالع	رسانی	از	مناسبات	اثربخش	وفاق	و	مشارکت	اجتماعی	مهندسان	پیمانکار	پروژه	های	عمرانی	و	سازندگان	

	درج	می	گردد.
ً
کشور،		عینا کشور	،	مدیران	ارشد	و	برنامه	ریزان	و	سیاستگذاران	توسعه	پایدار	 زیرساختهای	توسعه	ای	با	مقامات	عالیرتبه	

تاریخ:92/3/28

شماره:47184 -92

پیوست:

شماره	ثبت:	94
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تاریخ:92/3/28

شماره:47184 -92

پیوست:

شماره	ثبت:	94
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شماره	ثبت:	94
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انجمن	شرکت	های	ساختمانی
)سندیکای	شرکت	های	ساختمانی(

تاریخ:92/3/26

شماره:2338 - 92

پیوست:

شماره	ثبت:	94
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انجمن	شرکت	های	ساختمانی
)سندیکای	شرکت	های	ساختمانی(

تاریخ:92/3/26

شماره:2340 - 92

پیوست:

شماره	ثبت:	94
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پیوست:
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انجمن شركتها ی س���اختمان ی در جهت ا یفا ی 
وظا ی���ف قانون���ی خو ی���ش در صیان���ت از مناف���ع 
ش���ركتها ی عض���و و به منظ���ور انعكاس مس���ائل و 
مش���كالت ش���ركتها ی عضو به نهاده���ا ی ذ یربط 
هم���واره س���عی واف���ر دارد تا ب���ا پیگیر یه���ا ی خود 
از طر یق مكاتبه و س���ا یر روش���ها ی اطالع رس���انی 
ص���دا ی رس���ا ی ش���ركتها ی عض���و باش���د. بد ی���ن 
منظور مكاتباتی با معاونت برنامه ر یز ی و نظارت 
راهبرد ی ر یاست جمهور ی انجام شده بودكه به 
دلیل در یافت پاسخ مكاتبه با تأخیر نامه ارسالی 

ج می شود. عینًا در ا ین شماره ماهنامه در

انجمن	شرکت	های	ساختمانی
)سندیکای	شرکت	های	ساختمانی(

تاریخ:91/9/11

شماره:46409 - 91

پیوست:

شماره	ثبت:	94
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تاریخ:92/2/14

شماره:46998 - 92

پیوست:

شماره	ثبت:	94
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انجمن	شرکت	های	ساختمانی
)سندیکای	شرکت	های	ساختمانی(
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	درباره	شرکت	شهران	سازه	توضیح	بدهید.
این ش���ركت از س���ال 1384 توس���ط بنده و مهن���دس عبدالمجید 
ش���هیدی، مهن���دس محم���د غیاثی و تع���دادی دیگر از دوس���تان 
فعالی���ت جدید خ���ود را در مدیریت، طراح���ی و اجرای پروژه های 
مختلف عمرانی و صنعتی آغاز نمود و در چهار حوزه سد و نیروگاه 
آب���ی،  نی���روگاه حرارت���ی، ساختمان س���ازی، و طرحه���ای ش���هری 
كار شد. در حوزه ساختمان سازی این شركت ساخت  مشغول به 
پ���روژه ای ب���ا 724 واحد در منطق���ه دولتخواه را ظ���رف 30 ماه به 
اتمام رس���اند و 3 هزار واحد مسكونی برای تعاون ناجا در منطقه 
هش���تگرد س���اخت و در عی���ن حال س���اخت تعدادی س���اختمان 
كارنامه خود دارد.  ب���رای بانكهای پاس���ارگاد و اقتصاد نوی���ن را در 
در ح���وزه س���د و نی���روگاه هم مهم ترین پ���روژه ما در س���ریالنكا و با 
كه س���اخت تونل اصلی نیروگاه و  كارفرمایی ش���ركت فراب اس���ت 
خ در  كلیه سازه های زیرزمینی آن با مشاركت شهران سازه و نیمر
حال اجرا اس���ت. مدیریت اجرای سد ش���هریار در میانه، مدیریت 
س���د چمش���یر، مدیری���ت تون���ل انح���راف آب س���د آزاد در اس���تان 
گرفته است، از جمله  كه توسط شهران سازه صورت  كردستان نیز 
كارنامه آن ثبت شده است. در  كه در  فعالیتهای س���ازندگی است 

مورد طرحهای ش���هری نیز ما با شركت ارساساختمان در ساخت 
كه  زیرگ���ذری در جوادی���ه به صورت مش���اركتی فعالی���ت می كنیم 
كه از زیر تمام خطوط ریلی رد می شود و  ش���امل زیرگذری اس���ت 
منطقه راه آهن را به جوادیه وصل می كند. در مورد تونل امیركبیر 
خ مشاركت داریم. البته طی دو سال  هم با ارساساختمان و نیمر
كار طراحی س���د، نی���روگاه و تونل را در قالب ش���ركتی به نام  اخی���ر 

شركت سامانیان در تاجیكستان دنبال می كنیم.

	برای	ش���روع	هر	پروژه	ای	انگیزه	و	دلی���ل	اولیه	ای	وجود	دارد.	
دلیل	وجودی	تونل	امیرکبیر	چیست؟

 تونل امیركبیر سه راه امین حضور را به بزرگراه امام علی)ع( وصل 
كیلومتر به  می كن���د. بزرگ���ره امام علی )ع( ه���م با طول قری���ب 35 
سهم خود حرم امام خمینی را به دارآباد متصل می كند. در واقع 
این تونل ترافیک بازار را از طریق انتقال آن به بزرگراه امام علی)ع( 
كه  گرفته ایم  كنترل می كند. ما از بزرگراه امام علی)ع( دو انش���عاب 
یكی در مسیر شمال-جنوب است و می تواند ترافیک را وارد تونل 
كه ترافیک  كند و انش���عاب دیگر در مس���یر جنوب به شمال است 
كار جه���ت ترافیک از  را وارد بزرگ���راه ام���ام علی می كند. در ش���روع 

وش تهاتری تامین مالی تونل امیرکبیر به ر
کاشان	و	دارای	مدرک	 کبر	زحمت	کش	متولد	1334	 آقای	مهندس	علی	ا
کارشناسی	در	رشته	مهندس���ی	مکانیک	)طراحی	جامدات(	از	دانشگاه	
صنعتی	شریف	است.		وی	15	سال	در	مدیریت	اجرایی	در	شرکت	توسعه	
منابع	آب	و	نیروی	ایران	فعالیت	داش���ته	و	طی	چند	س���ال	آخر	به	عنوان	
رئیس	هیات	مدیره	و	مدیرعامل	شرکت	توسعه	منابع	آب	و	نیروی	ایران	
مس���ئولیت	س���اخت	س���دها	و	نیروگاههای	برق	آب���ی	را	بر	عهده	داش���ته		
و		همزم���ان	ب���ا	این	مس���ئولیت	عضو	هیات	مدیره	ش���رکت	ف���راب	یکی	از	
بزرگترین	ش���رکت	های	س���اخت	نیروگاههای	آبی	در	ایران	نیز	بوده	است.		
وی	مج���ری	طرح	س���د	و	نی���روگاه	2000	مگاواتی	مس���جد	س���لیمان،	مدیر	
کرخه،	مجری	طرح	س���د	و	نیروگاه	 تجهیزات	س���د	و	نی���روگاه	400	مگاواتی	

کارون		بوده	است. 2000	مگاواتی	
گرفتن	نش���ان	درجه	3	س���ازندگی	از	دولت	 مهن���دس	زحمتک���ش	بع���د	از	
کرد	و	با	 اصالح���ات	در	س���ال	1384	فعالی���ت	در	بخش	خصوصی	را	آغ���از	
کنون	به	عنوان	رئیس	هی���ات	مدیره	 تاس���یس	ش���رکت	ش���هران	س���ازه،		ا
که	متعلق	به	دو	ش���رکت	ارس���ا	 ای���ن	ش���رکت	مدیریت	پروژه	تونل	امیرکبیر	
س���اختمان	و	نیمرخ	اس���ت	را	بر	عه���ده	دارد.	برای	صحب���ت	درباره	تونل	
کارگاه	این	پروژه	رفتیم	و	پای	صحبتهای	ایش���ان	نشس���تیم	 امیرکبی���ر	ب���ه	
که	بی	ش���ک	خواندن	آن	برای	عالقمندان	به	س���ازندگی	و	آبادانی	کشور	

خالی	از	لطف	نیست.			
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غرب به ش���رق پیش بینی شده است یعنی خودروها می توانند از 
سه راه امین حضور وارد بزرگراه امام علی در مسیر شمال شوند. 

کدام	ش���رکتها	مش���ارکت	دارند	و	 	در	س���اخت	تون���ل	امیرکبیر	
گیری	این	فعالیت	چگونه	بوده	است؟ نحوه	آغاز	و	شکل	

كه اجرای این پروژه را بر عهده دارد به طور رسمی  كنسرسیومی   
خ و به طور غیررسمی از  ش���امل شركتهای ارساس���اختمان و نیمر
خ و شهران سازه به  مش���اركت س���ه ش���ركت ارساس���اختمان، نیمر
وجود آمده اس���ت. ش���هران س���ازه در مدیریت پروژه نقش دارد و 
ح تونل امیركبیر  20 درصد از سهام آن را نیز دارد. 4 سال قبل طر
كنسرس���یوم شد. قبال ایده ای  كاره ای بود تحویل  كه پروژه نیمه 
ج  كه س���ه راه امین حضور برای اینكه از بن بس���ت خار ح بود  مطر
كه حدود 800  كار  گردد. این  ش���ود به خیابان 17 ش���هریور وصل 
كیسون انجام ش���د و زیرگذری  متر طول داش���ت توس���ط ش���ركت 
درس���ت ش���د تا امین حض���ور را به 17 ش���هریور متص���ل نماید اما 
گرفت این تون���ل را تا خیابان ش���كوفه ادامه  ش���هرداری تصمی���م 
دهد و مقداری از فعالیته���ای اصلی حفاری و مقداری از تملكها 
گرفت. اما با ش���روع س���اخت بزرگراه ام���ام علی )ع (، تونل  صورت 
امیركبیر پروژه مكمل بزرگراه امام علی)ع( در منطقه مركزی ش���هر 
كار انتخاب  كیسون برای ادامه  كه بعد از شركت  شد. پیمانكاری 
كافی برای پ���روژه ای با این ابعاد را  ش���ده بود ظرفیت و امكانات 
نداش���ت و به همین دلی���ل خاتمه پیمان داده ش���د و پیمانی با 
كه توسط  كه باید 200 متر از پروژه ای را  كنسرس���یوم ما بسته شد 
كه  كاربری می داد و بقیه مسیر را  كیس���ون انجام ش���ده بود تغییر 

حدود 1300 متر بود را تكمیل می كرد.  

	آیا	در	ساخت	این	تونل	از	نیروهای	خارجی	استفاده	شد	یا	
فقط	متخصصان	ایرانی	در	طرح	و	اجرای	آن	نقش	داشتند؟

طراحی پروژه توس���ط تیم ایرانی و ش���ركت عمران پژوهش راهوار 
انجام ش���د ولی س���وپروایزر برای طراحی و اجرا از ش���ركت دی.تو 
كارش���ناس خارجی حاضر  كانس���الت بود. در دوره حفاری دو نفر 
كارشناس���ان ایران���ی بودند.  بودن���د ام���ا در دوره بتن ریزی، همه 
كارشناس���ان خارجی نیز ب���ه خاطر روش حفاری  دلی���ل دعوت از 
گفته می ش���ود. ای���ن روش به خاطر  كه به آن روش اتریش���ی  بود 
عب���ور تونل از فاصله بس���یار نزدی���ک به خانه های م���ردم ممكن 
كه  كند و ترجیح داده ش���د شركتی خارجی  بود مخاطراتی ایجاد 
كنار  كار در رزومه خود دارد در  تجربه بیش���تری در تكرار این ن���وع 

طراحان ایرانی قرار بگیرد. 

کیس���ت؟	تامین	مالی	آن		چگونه	بوده	 کارفرمای	این	پروژه	 	
است؟	و	برآورد	شما	از	هزینه	های	این	پروژه	چقدر	است؟

ح جزو طرحهای ش���هرداری تهران اس���ت و تامین مالی    ای���ن طر
گرفته اس���ت. مبلغ اولیه  در ای���ن پروژه به ش���كل تهاتری صورت 
ق���رارداد آن 100 میلی���ارد تومان اس���ت اما پروژه ب���ا تعدیل به 180 
میلی���ارد توم���ان و ب���ا س���اختمان تجاری ب���ه 200 میلی���ارد تومان 
كه تامین  ح شد این بود  كه در پروژه مطر خواهد رس���ید. شرطی 

ک شهرداری توسط پیمانكار صورت  مالی بایس���تی با فروش امال
گرفته به  ك���ی را از ش���هرداری تحوی���ل  گی���رد یعن���ی مش���اركت امال
ج پروژه میكند. این نوع تامین منابع مالی  فروش رس���انده و خر
كمی داش���ت هر چند بخش���ی از مطالبات  در ش���هرداری س���ابقه 
پیمان���كاران ب���ا ای���ن روش پرداخت ش���ده ب���ود. بع���د از معرفی، 
ارزش گذاری و تحویل ملک توس���ط ش���هرداری، م���ا برای فروش 
آن زمان الزم داش���تیم. بخش���ی از تامین مالی توس���ط وام بانكی 
كارگزاری در ش���هرداری بود  و بخ���ش دیگر آن توس���ط ش���ركتهای 
ك���ه برای پش���تیبانی مالی پروژه ه���ا به وجود آمده ان���د. همچنین 
كاالها مانند س���یمان و ف���والد پروژه را  كارفرم���ا ب���ا تهیه برخ���ی از 

پشتیبانی می نماید.
کی	به	پایان	 	زمان	آغاز	پروژه	تونل	امیرکبیر	چه	زمانی	بوده	و	

خواهد	رسید؟	
كارفرمای تونل   س���ازمان عمرانی و مهندس���ی ش���هرداری تهران 
كار ما 6 ماه قبل از قرارداد رسمی با این سازمان  امیركبیر بود. آغاز 
گرفت. از آنجایی  كه این امر به دلیل مخاطرات پروژه صورت  بود 
كار حفاری انجام ش���ده بود و ممكن بود برای  كمی از  ك���ه بخش 
كند عملیات پایدار سازی مقاطع حفاری  مردم مخاطراتی ایجاد 
ش���ده شروع شد. زمان پیش بینی شده برای اتمام پروژه 27 ماه 
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ب���ود. البته این پیش بینی مربوط به دوره قبل از بررس���ی جامع و 
تكمیل طراحیها بود . 

كن مورد نیاز جهت  از طرفی به ش���رط تحویل به موقع تمامی اما
كار تا  كارگاه و ایج���اد دسترس���ی ب���ه جبه���ه ه���ای اصل���ی  تجهی���ز 

حدودی منطقی بود . 
كه از خیابانها و  مهندس مش���اور باعنایت به رفتارن���گاری دقیقی 
ساختمانهای طول مس���یر بعمل می آورد میزان پیشروی روزانه 
راتعیین می نمود. امیدواریم قبل از پایان تابس���تان س���ال جاری 

شاهد افتتاح رسمی پروژه باشیم .

گیهایی	دارد	و	روند	ساخت	آن	چگونه	 	تونل	امیرکبیر	چه	ویژ
بوده	است؟

ط���ول تون���ل و زیرگ���ذر آن جمع���ا 2700 متر اس���ت. تون���ل به چند 
كه هر  بخ���ش با نامهای TU, T1,T2,T3 وT4 تقس���یم می ش���ود 

گیهای خاص خود را دارد . بخش مشخصات و ویژ
بخش های مختلف تونل عمدتٌا با سه روش اجرا شده است .

بخ���ش Tu,T3,T4 ب���ا روش اطریش���ی )NATM( س���اخته ش���ده 

اس���ت . بخش انتهای تونل T4 در خیاب���ان درودیان و نیز بخش 
دو راه���ی واقع در تقاط���ع خیابانهای درودی���ان و نیكنام با روش 

Top-Down اجرا شده است .
كند و پوش اجرا ش���ده اس���ت مش���تمل بر  كه با روش   T2 بخ���ش
دو دس���تگاه تونل ، س���ه طبقه پاركینگ با ظرفیت 486 دستگاه 

خودرو و یک ساختمان تجاری 4 طبقه خواهد بود.

	در	اجرای	این	پروژه	با	چه	مشکالتی	روبرو	بوده	اید؟
 اولی���ن مش���كل مربوط ب���ه روش تامین مال���ی پروژه بوده اس���ت 
ك���ه بدلی���ل پیچیدگیهای خاص خ���ود انرژی زی���ادی از مجموعه 
مدیریتی شركتها صرف آن شده است . دومین موضوع مشكالت 
كارهای ب���زرگ در منطقه ش���هری  و معض���الت مرب���وط به انج���ام 
كه تالقی اجزا پروژه باتاسیسات  كم و قدیمی می باشد  بافت مترا

شهری نیز مشكالت فوق را دو چندان می نماید 
گیری  الزم���ه حل و فصل مش���كالت مالی و اجتماعی ف���وق، بهره 
از نیروهای انس���انی مناسب و تعامل با دهها سازمان و نیز ایجاد 

كن در محل می باشد . رابطه نزدیک با مردم سا

	رکوردهای	اجرایی	قابل	توجه	تونل	امیرکبیر	کدامها	هستند؟	
گیه���ای	خاصی	ای���ن	تون���ل	را	از	بقیه	تونله���ا	متفاوت	 چ���ه	ویژ

می	کند؟
عم���ده عملیات بتن ریزی س���ازه های زیرزمینی پ���روژه در مدت 
5 م���اه به اتم���ام رس���یده و  این موض���وع ركوردی قاب���ل قبول در 

كارهای عمرانی شهری است . 
كه عبور خودروها در داخل تونلهای ش���هری می بایس���تی  از آنجا 
كاماٌل ایمن باشد ، می بایستی فضای عبور و مرور عاری از هرگونه 
رطوبت باشد . به همین خاطر تمامی محیط تونل ها با پوشش 
ژئوممبرین پوشانده شده و سپس پوشش بتنی اجرا شده است 

ک	دولتی	به	جای	بدهی	پیمانکاران	 گذاری	امال 	در	مورد	وا
چه	نظری	دارید؟

از  برخ���ی  ن���زد  ك���د  را ص���ورت  ب���ه  عموم���ی  ث���روت  از  -بخش���ی 
ك���ه  با ورود به بازار ارزش  مجموعه های دولتی و عمومی  اس���ت. 
مبادل���ه ای می یابند. و می توانن���د جهت اجرای پروژه های بزرگ 

شهری به فروش برسند .

کشور	را	چه	 		آس���یب	های	موجود	در	فضای	اقتصادی	فعلی	
می	بینید	و	برای	این	مشکالت	چه	تدبیری	می	توان	اندیشید؟	
كار ب���ه ش���ركتهای دولت���ی و ش���به  گ���ذاری  -متاس���فانه می���زان وا
كار، س���رعت  دولت���ی زیاد ش���ده اس���ت و عموما ب���رای توجیه این 
ح می كنند. اما این ام���ر می تواند اقتصاد را  عم���ل و قیم���ت را مطر
ك���ه توجه به بخش  كند. واقعیت این اس���ت  ج  از س���رزندگی خ���ار
كارآم���دی مردم اس���ت و در نهای���ت مردم  خصوص���ی اعتماد ب���ه 
كه از منافع آن منتفع می شوند. باید فضای رقابتی آزاد  هس���تند 
كارها بدون تبعیض انجام شود. در  گذاری  و سالم ایجاد شود و وا
كردن فضای رقابتی به معنای آس���یب رس���اندن  مجموع ضعیف 

شرطی	که	در	پروژه	مطرح	شد	این	بود	که	تامین	مالی	
ک	شهرداری	توسط	پیمانکار	 بایستی	با	فروش	امال
کی	را	از	ش���هرداری	 گیرد	یعنی	مش���ارکت	امال صورت	
گرفته	به	فروش	رسانده	و	خرج	پروژه	میکند.	 تحویل	
این	نوع	تامین	منابع	مالی	در	شهرداری	سابقه	کمی	
داش���ت	هر	چند	بخش���ی	از	مطالب���ات	پیمانکاران	با	

این	روش	پرداخت	شده	بود.
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كس���ب  كه فضای  كش���ور اس���ت. نكته دیگر این اس���ت  به اقتصاد 
كار ه���م تحت مدیریت  افراد غیركارش���ناس اس���ت و آس���یبهای  و 
جدی دیده اس���ت. در ش���اخه فعالیت های عمرانی هم خیلی از 
كار آسیب  كسب و  كارشناسی نیست. تالطم در فضای  تصمیم ها 
جدی به این فضا  زده است  و در نتیجه تورم و ركود و بیكاری به 
همراه آورده است . به نظر من بی اعتقادی دولتمردان به فضای 
كارشناس���ی و رقابتی، انحالل س���ازمان مدیری���ت و برنامه ریزی از 

كارشناسی است.  بارزترین رفتارهای غیر 

	با	وجود	مس���ائل	و	مش���کالت	موجود،	آینده	روشنی	را	برای	
بخش	خصوصی	متصور	هستید؟

كم دقتی های  كه با برخ���ی  كش���ور ما باالتر از این اس���ت   ظرفیت 
كش���ور ما هم  سیس���تم اجرایی، دچار مش���كالت بنیادین ش���ود. 
گر افراد با  ظرفیت س���رزمینی و هم منابع انس���انی خوب���ی دارد و ا
كار به  كس���ب و  گیرند فضای  تجرب���ه و دلس���وز در ص���در امور ق���رار 
راحت���ی ترمیم می ش���ود. خوش���بختانه بس���یاری از مس���ائل ما با 
گفتگو و تغییر برخی س���اختارها قابل حل اس���ت. باید تصمیمات 
دولت متاثر از صحبتهای متكی بر منافع ملی با بخش خصوصی 
كارها توسط بخش خصوصی تعیین  واقعی  باشد، بعضی از ساز و 
كارهای  ش���ود و س���ندیكاها و تش���كلها در اولویت برای مدیری���ت 

گیرند.  اجرایی مربوط به اعضای خود قرار 
كه می تواند به توس���عه اقتصادی  یك���ی از اصلی ترین اقدامهایی 
كش���ور بیانجامد بازس���ازی انس���جام ملی و احترام و ارزش گذاری 
بیشتر به اخالقیات و اخالق حرفه ای است، در این مورد افزایش 
گردش اس���ناد مالی بی حس���اب )مانند  معوق���ات بانك���ی و ترویج 
چک ه���ای برگش���تی( زنگ خطر جدی برای نهادها و تش���كلهای 
كافی به اخالق حرفه ای و س���رمایه های  حرفه ای اس���ت. با توجه 
اجتماع���ی می ت���وان ای���ن پدی���ده را در می���ان اعض���ای انجمن به 
كارآفرینان، سرمایه داران و  حداقل ممكن رس���انید. البته دولت، 
كار نق���ش دارند. خانواده  كس���ب و  خان���واده نیز در بهبود فضای 
در آم���وزش فرزن���دان ب���رای ایجاد فض���ای اجتماع���ی و اقتصادی 
كار  كارآفرینان و مدیران حرفه ای  با پایش مداوم محیط  شفاف، 
ك���ه رفتارهای غیر دقیق  خ���ود، دولت با برخ���ورد قاطع با افرادی 

دارن���د در بهب���ود این فض���ا اثرگذار هس���تند. دولتم���ردان نیز بهتر 
اس���ت در مواردی به ج���ای پرداختن به امور غیر اساس���ی به فكر 
آسیب شناسی و حل مسائل باشند. شاید برخی ها معتقد باشند 
این مسائل اقتصادی و اجتماعی پیش آمده در اثر عبور از مرحله 
گذار به سوی توسعه اقتصادی باشد اما بنده معتقدم توقف زیاد 
ک است و مانند زمین لرزه ای می ماند  گذار هم خطرنا در مرحله 
كه به جای چند دقیقه، در طی روز زمین را می لرزاند و بسترهای 

صاف و هموار را برای سازندگی از ما می گیرد. 

عملیات	 ع��م��ده	  

بتن	ریزی	سازه	های	
زی���رزم���ی���ن���ی	پ�����روژه	
در	م��دت	5	م��اه	به	
اتمام	رسیده	و		این	
م����وض����وع	رک������وردی	
در	 ق�����ب�����ول	 ق�����اب�����ل	

کارهای	عمرانی	شهری	است	.	
تونلهای	 داخ��ل	 در	 خ��ودروه��ا	 عبور	 که	 آنجا	 از	  

ک����ام����اٌل	ای���م���ن	ب���اش���د	،	  ش���ه���ری	م����ی	ب��ای��س��ت��ی	

از	هرگونه	 ع��اری	 م��رور	 و	 بایستی	فضای	عبور	 می	
رطوبت	باشد	.	به	همین	خاطر	تمامی	محیط	تونل	
ها	با	پوشش	ژئوممبرین	پوشانده	شده	و	سپس	

پوشش	بتنی	اجرا	شده	است	
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ك���رد: ب���ا مطالع���ه در اوضاع  مدی���ر عام���ل ته���ران جن���وب عنوان 
گاهی برای پیشرفت  كسب آ كشورهای پیشرفته متوجه شده ام 
كش���ور الزم اس���ت. حركتهای اقتصادی بای���د همراه با  اقتصادی 
برنامه ریزی و فرهنگ س���ازی مناسب باش���د. زیربنای اقتصادی 
جامع���ه از بخش���های مختلف���ی تش���كل می ش���ود و نمی ت���وان با 
كی���د روی بخ���ش دولتی به تغیی���رات مثبت امی���دوار بود. الزم  تا
كه عملكرد مناس���بی داشته در  اس���ت  بخش خصوصی واقعی را 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی  تصمیم گیریها دخالت دهیم. 
كه به ج���ای تصمیم گیری  نی���ز زمانی به نتایج مطلوب می رس���د 
پش���ت دره���ای بس���ته، بخ���ش خصوص���ی را در تصمیم گیریهای 
كالن دخال���ت دهن���د. انجمنهای ما نیز باید عملك���رد قابل دفاع 
كافی از اختیارات قانونی خود  بیش���تری داشتهباشند و به اندازه 

كنند.  برای تعدیل و تغییر شرایط استفاده 
وی با اش���اره به مش���كالت عم���ده پیمان���كاران، مهم تری���ن آن را 
كثر  گف���ت: متاس���فانه ا مطالب���ات مع���وق پیمانكاران دانس���ت و 
كارفرمای���ی می نش���یند از موضع باالتر  كه روی صندل���ی  كس���انی 
با پیمانكاران صحبت می كند. مش���كل دیگر ما نداش���تن نیروی 
كارآمد  كارآمد و آموزش دیده اس���ت. دولت نی���ز مدیران  انس���انی 
كارآم���دی الزم هم  كاف���ی در اختی���ار ن���دارد و مدی���ران بر مبن���ای 
انتخاب نمی ش���وند و همین امر مش���كالت زیادی را برای فعاالن 
كشورهای پیشرفته قوانین  حوزه اقتصادی به وجود می آورد. در 
و نظامه���ای موج���ود بس���تر مناس���ب را ب���رای توس���عه اقتصادی 
كش���ور م���ا  و فعالی���ت بخ���ش خصوص���ی فراه���م می كن���د، ام���ا در 
بسترسازی مناس���بی صورت نمی گیرد. بخش خصوصی ما توان 
گرو داش���تن امكاناتی است  كه تحقق آنها در  اجرایی باالیی دارد 

ك���ه دول���ت در اختی���ار آن ق���رار می دهد ام���ا ظاه���را دولت بخش 
خصوص���ی را به صورت ج���دی در تصمیم س���ازی و تصمیم گیری 

امور دخالت نمی دهد. 
مدیرعامل تهران جنوب افزود: باید با فرهنگ سازی مناسب در 
مدارس و دانش���گاهها همیاری و همدلی الزم را در میان جوانان 
ك���ه مش���اركت آنه���ا در عرصه های  ك���رد. چرا  نس���ل جدی���د ایجاد 
اقتص���ادی و اجتماع���ی الزمه ادامه حركت قطار توس���عه اس���ت. 
كی���د ب���ر توانایی ه���ای ف���ردی در انج���ام فعالیتهای  متاس���فانه تا
ك���ه ت���وان اجرای���ی را مح���دود و  مختل���ف، خصوصیت���ی اس���ت 
آس���یب پذیر می نمای���د. البته به نظر من برای ماندگاری ش���ركتها 
كنیم و مدیریت را  بای���د میان مدیریت و مالكیت تفكی���ک ایجاد 
كنیم تا حضور و عدم حض���ور یک نفر حیات  جایگزی���ن مالكی���ت 
ش���ركتها را تحت تاثیر خود قرار ندهند. ش���ركت تهران جنوب نیز 
گروهی را سرلوحه عملكرد خود  كار  در طی این سالها شفافیت و 

كه همین امر باعث ماندگاری این شركت شده است. قرار داده  
وی انگی���زه اصل���ی خ���ود را از اس���تمرار فعالیت اقتص���ادی خدمت 
كار پیمان���كاری را برای  گف���ت: م���ن  ب���ه میه���ن و م���ردم دانس���ت و 
كس���ب ث���روت. با پیش���رفت روند  ام���رار مع���اش برگزی���ده ام نه برای 
تكنولوژی كه حركتی غیرقابل برگشت است، می توان آینده روشنی 
گروهی درصد  كه در آن اصل مش���ورت و تصمیم  كرد  را پیش بینی 
كاهش خواه���د داد. دولتها نیز در  كمترین ح���د ممكن  خط���ا را به 
آینده نزدیک به لزوم اهمیت دادن و احترام گذاشتن به خواستها و 
نظرات بخش خصوصی به عنوان نماینده مردم پی خواهند برد و 
این تعامل خالق میان بخش خصوصی و دولتی برقرار می شود و با 
این چشم انداز روند دستیابی به توسعه پایدار امكان پذیر می گردد.

مدیرعامل تهران جنوب عنوان کرد:

مدیران بر مبنای كارآمدی انتخاب شوند
آقای	مهندس	طهماسب	رضوی	متولد	سال	1312	اصفهان	و	مدیرعامل	
که	آرمانخواهی	از	مش���خصه	های	 پرتوان	ش���رکت	»تهران	جنوب«	اس���ت	
بارز	ایش���ان	است.	وی	از	سال	1327	وارد	ش���رکت	نفت	شد	و	توانست	با	
تجربیات	حاصل،	در	س���ال	1338	ش���رکت	»تهران	جن���وب«	را	بنیان	گذارد	
ک���ه	ضمن	ایجاد	اش���تغال	برای	7هزار	نفر،	ش���رکتی	پیش���رو	در	حوزه	نفت	
کمیس���یون	انتش���ارات	انجمن	ش���رکتهای	 گاز	اس���ت.		ب���ا	توج���ه	به	نظر	 و	
س���اختمانی	برای	معرفی	ش���رکتهای	عضو	به	دیدار	آقای	مهندس	رضوی	
که	ایش���ان	علیرغم	مش���غله	فراوان	پاس���خگوی	س���واالت	ما	ش���د.	 رفتیم	
ک���ه	در	اختی���ار	ما	ق���رار	دادن���د،	نظر	 ضم���ن	تش���کر	و	قدردان���ی	از	فرصت���ی	
خوانن���دگان	محت���رم	ماهنامه	پیام	آبادگ���ران	را	به	خواندن	مش���روح	این	

گزارش	دعوت	می	نماییم.
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ح  همیش���ه م���ردم در مح���اورات خ���ود س���وال اصلی خ���ود را مطر
می كنند و در انتظار دریافت چرایی های اقدامهای انجام ش���ده و 

منطق این قبیل تصمیم گیریها و پیش آمدها هستند.
كه گردید   در چن���د س���ال اخی���ر حركتهایی بط���ور ضربت���ی انج���ام 
گزاره  »باید« و »چرا« را پیش رو داش���ته اند.  هر یك از این حركتها 
كه با اصرار  كش���ور را  انحالل دس���تگاههای واقعَا اصلی و زیربنائی 
كار و تالش  كم شده  80 سال  بانجام رساندیم، حاصل تجربه مترا
كه  كارشناس���ان و متخصصانی  برنامه ریزان داخلی و خارجی بود 
كردند، ماحصل  كشور پی افكند و اجرایی  نظام برنامه ریزی را در 
كه با تصمیم  س���الها مطالع���ه تطبیقی و بررس���ی عالمانه آنها ب���ود 
كناری نهادیم و ش���گفتی جهانی���ان را از این  ش���تاب زده آن را ب���ه 
عمل برانگیختیم، می خواهیم بحث را با خاطره ای ادامه دهیم. 
ك���ه تورگ���ت اوزال و هی���أت همراه ایش���ان ب���ه ایران  درمس���افرتی 
كه با ایشان در محل سندیكا داشتیم حرف  داش���تند در جلسات 
اول و آخر را براساس دستاوردهای نهادهای برنامه ریزی، بخش 
كش���ور آنها ش���اهد هستیم  كه حاصل آنرا در  خصوصی آنها می زد 
كش���ور ما  نهاد برنامه ریزی اس���تحاله ش���د. مورد دیگری  لك���ن در 
ك���ه ب���ه وق���وع پیوس���ت تغیی���ر وزارت راه وتراب���ری اس���ت. درتمام 
كش���ور می باش���د  دنیا وزارت راه وترابری پنجمین وزارتخانه مهم 
یعنی بع���د از وزارت خارج���ه، اقتصاد، وزارت دادگس���تری، برنامه 
و بودج���ه، وزارت راه وتراب���ری ق���رار دارد )Ministry of Road( این 
ك���ه با توجه  ح اس���ت  س���ئوال اصلی و اساس���ی در این زمینه مطر
كه موج���ب چند حركت  ب���ه توس���عه فعالی���ت وزارت راه وتراب���ری 
كه عالمَا  گر نگوییم  گردید، تغییر این وزارتخان���ه ا اصل���ی زیربنائی 
وعامدَا در جهت عكس توس���عه ب���ود باید بگوییم در واقعیت این 
تصمیم گی���ری، همان تحصیل حاصل ش���د، ذكر ای���ن نكته فنی، 
كه س���اخت ی���ک راه جلوی  اقتصادی و اجتماعی ضروری اس���ت 
ش���ناور ش���دن مردم منطق���ه را می گیرد یعنی جل���و تخلیه دهات، 
كاركرد ساخت  كشاورزی و دامداری را می گیرد چون آثار و  نابودی 
زیربنائی و راه در اولین حركت باعث انتقال اقتصاد ش���ناور از شهر 
ب���ه دهات می گردد. به عنوان مثال، راقم این س���طور با 50 س���ال 
كوچكی س���اخته ام  س���ابقه راهس���ازی وقتی راهی در دهی، ش���هر 
اولی���ن حركت اقتصادی راهس���ازی درهمان س���اعت صفر ش���روع 
كارگر محلی اس���تفاده  كه از  كار، خ���ود را نش���ان می دهد به طوری 
گوش���ت از  می ش���ود، ن���ان از نانواهای محلی  خریداری می ش���ود، 
كاسب  قصاب محلی تهیه می گردد، لوازم اولیه مورد نیاز از بقال و 

كاركرد اخذ می ش���ود، ظرف  محلی تأمین می ش���ود. وقتی صورت 
كارگر، بن���ا و... محلی پخش  2 س���اعت بعد به دس���ت بقال، نانوا، 
كه كدام سیاس���تگذاری اقتص���ادی این ق���درت را دارد   می گ���ردد 

 با این س���رعت پول واقعی نه نوع آسیب شناختی و یارانه گونه آن 
كند. لذا  را در س���ریع ترین زمان در میان عوام���ل اقتصادی توزیع 
كه بقال مجبور اس���ت لوازم  حرك���ت بع���دی اقتصادی این اس���ت 
كند چ�ون مش���تری دارد و بقیه همین  بقال���ی را بیش���تر خریداری 
طور و به تبع آن توسع�ه نسبی فراهم می شود. زیرا تقاضا افزایش 
می یاب���د و تولید را رش���د می دهد و اش���تغال زایی جدید به وجود 

می آورد.
حركت دوم فعالیت زیربنائی سازندگی، توسعه فرهنگی را موجب 
كه برقرار می ش���ود و توس���عه آموزش���ی  می گردد به دلیل رابطه ای 
كار می نمای���د و جلو  را موج���ب می گ���ردد از هم���ه مهمت���ر تولی���د 
مهاج���رت به ش���هرها را می گیرد؛ تخلی���ه روس���تاها و مهاجرت به 
گردیده و بر مشكالت  ش���هرها باعث مشكالت شناورش���دن مردم 
گرچ���ه در بحث اقتصاد  كش���اورزی ودامداری می افزاید  تولیدات 
كه مملكت دكتر می خواهد، مهندس می خواهد،  گفت  كالن باید 
وكیل می خواهد، حس���ابدار می خواهد و... ولی سیاس���ت گذاران 
ع ه���م الزم دارد؛  كش���ور نانوا، ش���بان و زار كه  محت���رم باید بدانید 
كه توسعه واقعی جامعه  شاید الزم تر هم باشد در آن حالت است 
متك���ی به حضور آنها در زادبومش���ان می باش���د، ضمن آنكه همه 
راض���ی خواهند بود، اینكه مدرک دس���ت جوان���ان بدهیم و آنها را 
كنیم. با چش���م اندازهای توسعه  به بیكاران تحصیل كرده تبدیل 
كه  گ���ر عدالت اینگونه تعریف ش���ود  زاوی���ه پی���دا می كند بنابراین ا
ك���ه پدربزرگش  هركس���ی در ج���ای خ���ودش باش���د یعن���ی ف���ردی 

كه  كنیم  كشاورز می باش���د نباید او را وادار  كش���اورز بوده، پدرش   
وارد دانشگاه شود و به خیل بیكاران بپیوندد، بلكه باید متناسب 
ب���ا آمای���ش س���رزمین از ظرفیته���ای منابع انس���انی منطق���ه ای با 
آموزش���های مهارتهای فنی و حرفه ای در اشتغال مولد بهره گیری 

نماییم.
درفعالی���ت وزارت راه وترابری درجهان آمارهای متعددی موجود 
كه انجام ش���د راه اندازی  كاری  اس���ت. پس از فروپاش���ی ش���وروی 
كردن س���اخت زیربنائی و حرك���ت وزارت راه بود حتی افراد  وفعال 
كه ریل راه آهن را برمی داش���تند و 5 متر  قدیمی تعریف می كردند 
آنطرفت���ر مجدداَ نص���ب می كردند ت���ا بعد برنامه ریزی ها را ش���روع 
ح مارش���ال آلمان بعد از جنگ همین حركت با تفكر  كردند. در طر
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كار  درست تر و مطالعه شده تر برای رفع مشكالت بیكاری و ایجاد 
كه الزمه آن توس���عه  گرفته ش���د توس���عه اقتصادی  كار  واقعی، به 
صنعتی اس���ت بنابرای���ن در آنجا توس���عه از صنعت س���اختمان و 
كردیم؟! در حال حاضر وزارت  راهسازی ش���روع ش���د. ولی ما چه 
راه وترابری چه می كن���د؟ تمام پیمانكاران بخش خصوصی خود 
ك���ه دراقصی نقاط   كرده ایم همان س���ازندگانی  را دانس���ته ناب���ود 
گرفتند، نش���ان  گل سرس���بد پیمان���كاری بودن���د وم���دال  كش���ور 
گرفتند و بهترین بودند حال چه شده اند! خوب می دانید و برای 
كنترل درس���ت  گروه ب���رای آنها رقبای غیرقابل  توقف بیش���تر این 
كه تونلی را چند سال قبل با 4/5 میلیارد مناقصه  شد به طوری 
گذاشتند و با مبلغ بالغ بر 13/5 میلیارد تومان به طور ناقص تمام 
گردید. این قبیل اقدامها توسط رقبای وابسته به نهادهای دولتی 
كه درس���ال 56 مرحل���ه دوم اجرایی  زیاد انجام می باش���د. اتوبانی 
آنهم تصویب ش���ده بود و مقرر بود س���ال بعد شروع شود و در سال 
كردند و چند  1365 باتمام برس���د آن را دادیم به غیر سازنده و چه 
ده برابر برآورد اولیه هزینه ش���د و توس���ط غیرپیمانكاران خصوصی 
و خارجی تمام ش���د؛ در ضمن برخالف طرح مصوب هم اج�را شد 
چون در ط�رح مطالعه شده مصوب، انتهای آن شهرستان نور بود 
كه  ول���ی از میان���ه راه آن را تغییر دادند و به س���مت چال���وس بردند 

كافی در آن لحاظ نشده بود. زیربنای مطالعات 

شایسته است نمایندگان محترم مجلس و مدیران ارشد تشریف 
ببرن���د ببینن���د در وزارت راه چ���ه می گذرد؛ البته خ���وب می دانید 
كار اجرائی داش���ته باشد در پی انجام  كلی  كه باید   مدیركلی 

ً
مثاَل

كه دراتاق انتظار برای آس���فالت پشت بام و یا  كار  20 نفری اس���ت 
كسی منكر  كلنگی و.... منتظرند وامی بگیرند و البته  تعمیر خانه 
كه بعضی مواقع عنوان  این نیاز نیس���ت ولی نباید وقت مدیركلی 
گروه های  كه مس���ئول آن  قائم مقام وزارت را هم دارد به این امور 

دیگر هس���تند صرف شود. از آن سو اعتبار مالی راه های اصلی در 
كه به دنبال آن  كسی هم نیست  دس���ت ساخت داده نمی ش���ود 

برود و سالها اینگونه امور بالتكلیف می ماند. 
انج���ام می ده���د می گف���ت:  پروژه ه���ای عمران���ی  ك���ه  هم���كاری 
كاركرد  پروژه هائ���ی را تحوی���ل موق���ت – تحویل قطعی – ص���ورت 
گذش���ت بی���ش از س���ه س���ال  قطع���ی داده ام طل���ب م���را بع���د از 
نمی دهند چرا؟ چون دو حس���ن برای سیس���تم دارد: اواَل به طور 
گر در زمان  مثال 50 میلیون طلب س���ه سال پیش من پیمانكار ا
مقرر داده می ش���د، می توانست درجهت ارتقاء شركت بسیار مؤثر 
باش���د زیرا با مبلغ دریافتی می ش���د ماش���ین آالت خری���د اما حاال 
ب���ا توجه ب���ه میزان ت���ورم نمی ت���وان آن را خرید و جال���ب بود این 
پیمان���كار بالغ بر 5 پروژه ش���بیه این حالت داش���ت و چهار پروژه 
كاره رها ش���ده بود پس باید دنبال این  بعلت نبودن اعتبار نیمه 
كه »چرا« اینگونه با پیمانكاران عمل می ش���ود. در  موض���وع رفت 
كه چ���ون احتمااًل اصل برتضعی���ف پیمانكاران  گفت  پاس���خ باید 
سازنده اس���ت والغیر و جالب است، این پیمانكار می گفت وقتی 
ب���ه مالقات مدی���ركل مربوطه م���ی روم، وقت نمی دهن���د و عنوان 
گرفتارند؛ معاونین هس���تند. وقتی  كه مدیركل محت���رم  می ش���ود 
باالدس���تی چنین بگوید پائین دستی حق دارد هرچه می خواهد 
كه نم���ی دهد، موض���وع جالبتر از  بگوی���د و انج���ام دهد پ���ول هم 
كاركرد  كرده و تحویل داده صورت  كار را تمام  قس���مت اول اینكه 
كه پول  كس���ور وجه الضم���ان را  قطع���ی هم مثبت اس���ت ولی %10 
كه مب���ادا پیمان���كار بتواند  كارفرماس���ت، نمی دهند  امانت���ی ن���زد 
كه پول ندارد می ت���وان تا حدودی آن  نفس���ی بكش���د پروژه ای را 
كالن پیمان���كار و هزینه  ك���رد حداقل هزین���ه ضمانت نامه  را درك 
كارمزد ضمانت نامه اش را بدهند زیرا ش���رعَا )براس���اس  تمدی���د و 
كارفرماس���ت؛  ش���عارهای روز( وعرفَا پرداخ���ت این هزینه وظیفه 
ك���ه مدیران و مس���ئوالن آنها  كش���ورهائی  موض���وع دیگر در تمام 
كش���ور می دانند در ش���روع هر  خ���ود را موظ���ف به توس���عه واقعی 
كس���ر  كاركردها  پ���روژه پیش پرداخت می دهند و تدریجَا از صورت 
كه حداقل 80 س���ال در ایران هم رایج اس���ت و  كاری  می نماین���د 
اجرا می ش���ود. اما وزارت راه جدید اخی���راً پیش پرداخت را حذف 
نموده و برخالف جهان توس���عه یافته پیمانكاران را وادار می كند 
كنند وگرنه در ص���ورت مقاومت جای  كار  ب���دون پیش پرداخ����ت 
آنها را به دیگ�ران می دهند؟ و باز برای تضعی�ف س���ازندگان بخش 
كه در همه جای دنیا 2 سال است در  خصوصی، دوران نگهداری 
این وزارتخانه به 5 س���ال افزایش یافته اس���ت و چقدر هم افتخار 
گفت »چرا« این تعداد مثالها با این تعداد چراها  می كند. باز باید 
واقع���َا چه جوابی دارد آیا جز نظر ب���ه تضعیف پیمانكاران، توجیه 
كشور بطور  گروه از مدیران سازمانهای ذیربط  دیگری دارد؟! یک 
كز  كنند از تمام استانها و مرا ناش���ناس از وزارت راه منحله بازدید 
گزارش تهیه فرمایند تا نتیجه  مربوط���ه ی آن دیدن نمایند و ی���ك 

گردد.  روشن 
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موض���وع بع���د در تم���ام دنی���ا نهاده���ای برنامه ری���زی اصلی ترین 
س���ازمان توس���عه اقتص���ادی، اجتماع���ی، صنعتی و سیاس���ی آن 
كثر نقاط دنیا س���ازمان برنامه وبودجه یک  كش���ور می باشد و در ا
كه  وزارتخان���ه ی���ا نهاد مس���تقل ش���بیه وزارت دادگس���تری اس���ت 
نتوانن���د عوامل درآن نفوذ و رس���وخ نمایند بعد ما جهت توس���عه 
كه  و بی���ان پاره ای ش���عارها آن را منحل می كنیم. آیا بهتر نیس���ت 
كه منحل ش���ده اند مطالعه و بررس���ی  وزارتخانه ه���ای دیگ���ری را 
گرفته؟ س���ری به  كنی���م. چ���را صنایع درای���ن وض���ع عجیب ق���رار 
ک و... بزنی���م و ی���ک آم���ار واقعی  ش���هرهای صنعت���ی قزوی���ن، ارا
كامل  جم���ع آوری نمائی���م. )البته به ق���ول یكی از مس���ئوالن آمار 
نباید منتشر شود چون دانستن خودش مسئله ساز است( جهت 
ایجاد سالمت بیشتر مردم می آئیم شورای عالی تأمین اجتماعی 
كار را تعطیل می كنی���م؛ این دو  را تعطی���ل می كنی���م؛ ش���ورایعالی 
س���ازمان را درهم ادغام می نمائیم و بع���د می گوئیم تمام امور در 
یک اطاق آن هم در اطاقی غیر از ساختمان این واحدهای مهم 
كارفرما 30% درآمد خود را می دهند  كارگر و  تصمیم گیری می شود. 
كند، بع���د وقتی مریض می ش���وند پول  ك���ه امانتداری  ب���ه امینی 
درمان را پورس���انتی می دهند مگر قرار اس���ت انس���ان پورس���انتی 
كرد و قرص اومیک  مریض شود. بیماری عمل جراحی پروستات 
را می گوی���د بیمه اص���اَل نمی دهد ج���زو تعرفه بیمه نیس���ت قرص 
س���یفرول ج���زو بیمه نیس���ت ه���زاران دارو جزو بیمه نیس���ت چرا 
چون تمام دس���تورها در یک اطاق خاص صادر می ش���ود و اجازه 
كه 91درص���د تأمین اجتماعی متعلق  نمی ده���د و اصاَل باور ندارد 
كه درصد بس���یار بسیار  كارفرماس���ت و فقط 9درصد آن  كارگر و  به 
كمی اس���ت متعلق به دولت اس���ت ام���ا صاحبان اصل���ی آن نه از 
قوانین مصوب، نه از انتخاب مدیران و مسئولین آن هیچ خبری 
ندارند. به خاطر دارم زمانی سازمان تأمین اجتماعی پولدارترین 
كش���ور بود و آن زمان 32 میلیون سپرده داشت )توجه  مؤسس���ه 
كیلوئی 2/5 ریال، س���یب زمینی 3 ریال بود  نمائید آن زمان پیاز 
كه زیان آور می شود بابت بدهی سهم  و...( حاال چی هر مؤسس���ه 
دولت ب���ه تأمین اجتماعی می دهند، عیبی ن���دارد حداقل اجازه 

كند. دهند صاحب آن، آنرا اداره 
ج نش���وم بحث اصلی م���ن وزارت راه وترابری منحله  از مقوله خار
كار اجرایی وزارت راه را  می باش���د بیائید مدارک، شواهد، اس���ناد 
كالس���ها  گذش���ته و ح���ال مطالعه نمائیم در یک زمان بهترین  در 
كارگ���ری )رانن���دگان  جه���ت تربی���ت نی���روی انس���انی متخص���ص 
مختل���ف، بتن ری���ز در احج���ام مختل���ف و...( در وزارت راه تربیت 
ج، آبیک،  ك���ر كالس���ها و محله���ای آنه���ا در ج���اده قدیم  می ش���د. 
كش���تارگاه قدیم، در اصفهان و ش���یراز در ادارات راه استان  محل 
كثر قریب به اتفاق آنها تعطیل ش���ده اند؛ آن  كالس���هایی بود ا چه 
كه نمایندگان  زم���ان بهترین رانندگان بولدوزر را تربیت می كردیم 
كوماتسو و... متحیر می شدند از این همه  كاترپیالر،  كمپانی های 
گرانقیمت. حال  تس���لط رانندگی دراین ماش���ین آالت تخصصی و 
كجا هستند آن معلمین الیق،  كردیم چرا آنها را از بین بردیم  چه 

كارآموزان عاشق!!  كالسهای مطلوب و آن  آن 
چ���را ب���اور نداری���م وزارت راه فع���ال و س���ازمان برنام���ه، ب���ا برنامه 
كش���ور اس���ت. ش���ورای عالی فنی سازمان  موجب توس���عه واقعی 
برنامه درگذش���ته با چه تفكری و با چ���ه افرادی و با چه باورهائی 
و با چه دس���توراتی تش���كیل می ش���د و چه نوع خروجی داش���ت؟ 
كه مثاَل تعدی���ل را چون آقائی نظر خ���اص دارند 6 ماه  ای���ن نب���ود 
معط���ل نماید تازه خود آن تعدیل صحیح نیس���ت ضرائب واقعی 
نیست. پیمانكاران هم بالتكلیف هستند از یک طرف  وزارت راه 

مطالبات را نمی دهد. 
كنی���م تمام آنها با  گر ب���ه جوامع تحول یافت���ه بطور واقعی توجه  ا
ایج���ا تس���هیالت و برق���راری امكان���ات ب���رای س���ازندگان زیربنائی 
موف���ق به توس���عه ش���ده اند چ���ون ژاپن – ك���ره - تركی���ه - مالزی 
كش���ورهای اروپائی بعد از جنگ خانمان س���وز جهانی دوم  حتی 
كردند و تا س���ال 1952  ب���ا این روش خرابی ه���ای جنگ را مرمت 
كام���ل خود رس���یدند چرا چون  كش���ورهای اروپائی به س���ازندگی 
برنامه داش���تند و س���ازندگان زیربنائی داش���تند مدی���ران صالح و 

سالم و دلسوز داشتند و موفق شدند. 
ایران عزیز دارای یكی از بیش���ترین پتانسیل نیروی انسانی است 
)ك���ه خ���وب می دانیم و جهان ه���م خ���وب دارد از آن بهره برداری 
می كن���د( امكان���ات زیرزمینی، آب وهوائی هم���ه را دارد و خداوند 

نهایت عنایت را به این سرزمین داشته است. 
كه در ح���ال تحویل  امید اس���ت مدی���ران قدیم، مدی���ران جدید 
و تح���ول هس���تند با ت���وكل ب���ه خداوند با توس���ل ب���ه جامعه این 
كامل وب���دون نگران���ی از ابراز  انحالله���ا را برگردانن���د و با رش���ادت 
كنند – انحالل را بردارند و از ایجاد   اش���تباه، دس���تگاه ها را فعال 
كاذب جلوگیری فرمایند تا به چشم اندازهای توسعه  ش���غل های 
دست یابیم. به امید هرچه زودتر آن روز )آمین یا رب العالمین(.



24
24

ن
گرا

اد
م آب

پیا

كشور به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک با  فعاالن بخش خصوصی 
كه از رویكردهای دولت  محیط كسب وكار كشور و تاثیر مستقیمی 
در این ح���وزه دریافت می كنن���د، درک روش���ن و همه جانبه ای از 
تمامی زوایای پیدا و پنهان اقتصاد ایران و بایسته ها و اقتضائات 
گزاره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  آن دارند. با اس���تناد به این 
كشور و با  كش���اورزی ایران به نمایندگی از طرف فعاالن اقتصادی 
گروهی و به لحاظ مسوولیتی  بهره گیری از دانش جمعی و تجربه 
كه به عنوان مش���اور قوای س���ه گانه در جمهوری اسالمی ایران بر 
كه در قبال حفظ اش���تغال  عه���ده دارد و با احس���اس وظیف���ه ای 
و بهبود معیش���ت اقش���ار آس���یب پذیر می كند، انتظ���ارات فعاالن 
ح ذیل به عنوان بیانیه فعاالن  اقتصادی از دولت آینده را به ش���ر
اقتص���ادی بخش خصوصی تقدیم نامزدهای انتخابات ریاس���ت 
كرده، ضمن اعالم آمادگی خود برای مش���اركت  جمهوری یازدهم 
ج���دی و همه جانب���ه در تحق���ق این خواس���ته ها از ایش���ان توقع 

امعان و اعالم نظر تفصیلی آن را دارد:

الف - رویكردهای كالن
1- اولویت دادن به حل مسایل اقتصادی

اولین خواس���ته بخش خصوصی از دولت آین���ده، پذیرش و درک 
كش���ور اس���ت لذا انتظ���ار می رود  كنونی اقتصاد  موقعی���ت خطی���ر 
گاه  كش���ور آ كالن  دول���ت آینده به اهمی���ت حل مس���ایل اقتصاد 
باش���د و با توج���ه و اس���تفاده از اندوخته علم���ی و تجربی اقتصاد 
كوتاه مدت،  كش���ور نس���بت به تنظی���م و اج���رای برنامه ه���ای  در 
میان مدت و بلندمدت به منظور اصالح مس���یر به سمت اهداف 

كالن اقدام نماید. پیش بینی شده در برنامه های 

2- ثبات بخشی به فضای اقتصاد کالن
ب���رای آنكه فع���االن اقتصادی قادر ب���ه پیش بین���ی و برنامه ریزی 
جهت فعالیت ها و سرمایه گذاری های آتی خود باشند، باید ثبات 
كشور و نیز در مقررات و سیاست های  كالن اقتصاد  در متغیرهای 
خ ارز و  خ تورم، مدیریت نر كاهش نر كنترل و  كم باشد.  عمومی حا
كه تنها از همین  كش���ورند  خ بیكاری ضرورت های امروز  كاهش نر
طری���ق قاب���ل تحق���ق خواهند ب���ود در همی���ن راس���تا بازگرداندن 
اعتماد عمومی به سیاس���ت گذاران با پرهیز از شتابزدگی در اتخاذ 

تصمیمات اقتصادی ضروری است.

وه های کم درآمد 3- توجه به گر
ك���م درآم���د جامع���ه آس���یب زی���ادی را طی  گروه ه���ای  معیش���ت 
كنار  س���ال های اخیر دی���ده اس���ت بنابراین دول���ت آینده بای���د با 
گذاشتن تدریجی روش های اعانه ای، زمینه ایجاد اشتغال پایدار 
كار و تالش برای آحاد جامعه، خصوصا  كس���ب درآمد مبتنی بر  و 
كم درآم���د را فراه���م آورد. در همی���ن رابط���ه توزیع مجدد  طبق���ه 
كوچک و  درآم���د در جامع���ه از طریق س���ازوكار مالیاتی به ش���رط 
كافی برای  كه منابع  چابک ش���دن دولت، رویكرد درستی اس���ت 

كاهش شكاف طبقاتی را فراهم می سازد.
4- تنظی���م سیاس���ت های اقتص���ادی براس���اس اس���تراتژی های 

كشاورزی و تجاری بلندمدت صنعتی، معدنی، 
كه با تغییر  اقتص���اد ایران تا به حال از یک برنام���ه راهبردی جامع 
دولت ها و س���لیقه ها دچار اختالل نش���ود، بهره مند نبوده است از 
این رو مقتضی اس���ت دولت آینده با هم���كاری تمامی بخش های 
كمیت، برنامه كالن، جامع و هماهنگی تدوین كند كه رویكردها  حا

و سیاست ها در بلندمدت مبتنی بر این برنامه تنظیم شود.

ویکرد تولیدمحور 5- اتخاذ ر
تولید و تولیدمحوری، اساس���ی ترین نیاز اقتصاد ایران در شرایط 
فعلی اس���ت بنابراین س���نجه و معیار برای انتخاب هر سیاس���تی 
كند.  كه در تقویت تولید ملی بتواند ایفا  باید نقش و تاثیری باشد 
از این رو انتظار می رود مجموعه سیاست ها و رویكردها در سطح 
كمیت در راس���تای رفع موانع تولید تدوین و اجرا ش���ود.  كالن حا
كاهش فشارهای  تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و 
سیس���تم بانكی و دوایر دولتی در شرایط ركود اقتصادی، مصداق 

بارز و مورد توقع نگاه تولیدمحور به اقتصاد است.

6- تعامل با فعاالن اقتصادی
طی س���ال های اخی���ر، زیرس���اخت های مناس���بی مانند ش���ورای 
كمیت���ه ماده »76« قانون  گفت وگ���وی دولت و بخش خصوصی و 
برنام���ه پنجم توس���عه ب���رای ایجاد فض���ای تعامل می���ان دولت و 
فعاالن بخش خصوصی ایجاد شده است. توقع فعاالن اقتصادی 

درخواست كالن از رییس جمهور آینده
در	سرمقاله	اردیبهشت	ماه	ماهنامه	پیام	آبادگران	در	مورد	انتظارات	بخش	خصوصی	به	ویژه	انجمن	شرکتهای	ساختمانی	
کالن	 از	ریاست	محترم	جمهور	منتخب	دوره	یازدهم	مطالبی	ارائه	شد	متعاقب	آن	اتاق	ایران	نیز	طی	نشستی	14	درخواست	
کرده	است،	به	دلیل	اهمیت	موضوع	و	هم	پوشی	آن	با	خواست	شرکتهای	 را	به	ریاست	محترم	جمهور	و	دولت	جدید	آن	ارائه	
		به	نقل	از	روزنامه	جهان	صنعت	مورخ	30	اردیبهشت	ماه	سال	جاری	جهت	اطالع	بیشتر	خوانندگان	

ً
عضو	انجمن	مورد	عینا

گرامی	ماهنامه	درج	می	شود.

اشاره:
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از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیت ها و مشاركت مستمر 
در این نهادها است.

7- اصالت بخشی به محیط کسب وکار در مسیر پیشرفت
از می���ان روش های موجود برای دس���تیابی به ش���رایط اقتصادی 
كس���ب وكار ب���ه عنوان زمینه س���از و  بهت���ر، رویك���رد بهب���ود محیط 
بسترساز مناس���بی برای تسریع آهنگ توس���عه اقتصادی رویكرد 
م���ورد توصی���ه فع���االن بخش خصوص���ی ب���ه دول���ت آینده اس���ت 
كام���ل و س���ریع قان���ون بهب���ود مس���تمر محیط  بنابرای���ن اج���رای 
ك���ه ب���ه مثابه نقش���ه راه���ی برای ای���ن رویكرد اس���ت،  كس���ب وكار 

ضرورتی جدی است.

8- اصالح مناسبات بین المللی
توج���ه به پیوند هم اف���زای میان اقتص���اد و رواب���ط بین المللی به 
عنوان یكی از اصول پذیرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان 
كید است. الزم است دولت آینده برمبنای این اصل  امروز مورد تا
كشورها را در عین پایبندی بر ارزش ها در  تعامل س���ازنده با دیگر 

كار قرار دهد. دستور 

9- اصالح و بهبود سیاست های تجاری
اتخ���اذ سیاس���ت های تج���اری متناس���ب و مبتنی بر رویك���رد كاهش 
وابستگی به نفت و جایگزینی درآمدهای ناشی از ارزش افزوده صادرات 
غیرنفتی به منظور تقویت تراز تجاری كشور اصل مهمی است كه الزمه 

آن شفافیت در سیاست های تجاری دولت آینده است.

10- قانونمداری در الیه های اجرایی
ع���دم تطاب���ق رویه ه���ای اجرای���ی در الیه ه���ای میانی ب���ا قوانین 
موضوع���ه، یك���ی از چالش های مهم فعاالن اقتصادی می باش���د. 
شایسته است دولت آینده در تمامی الیه های اجرایی، پایبندی 
كند ت���ا به ت���وان مدیریتی و  خ���ود ب���ه قوانی���ن و مق���ررات را حفظ 

كمک شود. برنامه ریزی فعاالن اقتصادی 

11- تشویق سرمایه گذاری
خ تش���كیل سرمایه ثابت در س���ال های اخیر پیامدهای  كاهش نر
كش���ور ب���ه دنب���ال داش���ته اس���ت. دول���ت  منف���ی فراوان���ی ب���رای 
یازدهم باید با تس���هیل شرایط، حمایت مس���تمر و تامین امنیت 
ب���رای س���رمایه گذاری داخل���ی و خارج���ی زمینه ه���ای الزم ب���رای 
تولیدمحوری را فراهم آورد تا به این ترتیب مش���كالتی نظیر تورم، 

كاهش یابد. بیكاری و فساد اقتصادی 

12- اخالق و سرمایه اجتماعی
س���رمایه های اجتماعی در س���ه بعد اعتماد، مش���اركت و همیاری 
كاهش یافته اس���ت از این روی دولت آینده  طی س���ال های اخیر 
بای���د اقداماتی عملی به منظور ارتقای س���طح اعتماد عمومی در 

جامعه ب���ه ویژه بازگردان���دن اعتماد مردم به مس���ووالن از طریق 
گفتار و  مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی، پرهیز از تناقض در 

عمل و همچنین احیای اصول اخالق حرفه ای فراهم آورد.

13- استفاده از مدیران متخصص
كارآم���د ض���رورت انكارناپذی���ر  اس���تفاده از مدی���ران متخص���ص و 
كنونی است. دولت  كش���ور خصوصا در برهه خطیر  كالن  مدیریت 
كشور و  آینده باید زمینه بازیابی و به كارگیری تجربه های انباشته 
حضور مدیران موفق را فراهم آورد. در این راس���تا احیای سازمان 
كالن حرفه ای و  مدیری���ت و برنامه ریزی به عنوان نم���اد مدیریت 

كشور امری ضروری است. تخصصی 

14- توانمندسازی بخش خصوصی
نق���ش و جایگاه بخش خصوصی در توس���عه باثبات اقتصاد ایران 
انكار ناش���دنی اس���ت از این روی ضروری اس���ت دولت یازدهم در 
تمامی مراحل تصمیم س���ازی، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات، 
بخش خصوصی را نیز در نظر داش���ته باش���د ت���ا این بخش فرصت 

كند. الزم برای نقش آفرینی بیشتر و بهتر در اقتصاد را پیدا 

ب - رویكردهای بخشی
1- ایج���اد فض���ای رقابت���ی و رف���ع هرگون���ه امتی���از و تبعی���ض در 
فعالیت ه���ای اقتص���ادی، ضرورت گ���ذار از اقتص���اد دس���توری ب���ه 
اقتص���اد مردمی اس���ت. برای تحق���ق این مهم الزم اس���ت دولت 
آین���ده اهتمام خود را به اجرای پیوس���ته و مدبرانه قانون اجرای 

سیاست های اصل »44« قرار دهد.
2- اج���رای صحیح قانون هدفمندس���ازی یارانه ه���ا و توجه ویژه 
ب���ه تخصیص یارانه ه���ای بخش تولید و صادرات ض���رورت به ثمر 
رس���یدن این تصمیم مهم اقتصادی است. مقتضی است دولت 
ك���ردن پیش نیازهای اج���رای قانون به روش  آین���ده ضمن فراهم 

درست اجرای آن همت بگمارد.
كوتاه س���اختن زمان  گم���ركات و بن���ادر و  كارای���ی  3- ب���اال ب���ردن 
كاهش موان���ع تعرفه ای و غیرتعرف���ه ای و توجه به  كاال،  ترخی���ص 
اص���الح و تقوی���ت عملكرد صنایع آس���یب پذیر، زمینه س���از حركت 
با برنامه مش���خص در مسیر پیوستن به س���ازمان جهانی تجارت 
اس���ت بنابراین الزم است دولت با برنامه و چشم انداز مشخص و 

گام بردارد. مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا 
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خ  م���ور  101/84627 ش���ماره  ش���یوه نامه  مف���اد  اس���تناد  ب���ه 
1384/5/12 ای���ن توافق نامه فی مابین معاونت نظارت معاونت 
كه از این پس  برنامه ری���زی و نظارت راهبردی ریاس���ت جمهوری 
معاون���ت و ش���ورای هماهنگی تش���كل های مهندس���ی، صنفی و 
كریمخان زند، خیابان  كش���ور به نش���انی تهران، خیابان  حرفه ای 
ك���ه از این  ک 47، طبق���ه پنج���م، واحد 16  خردمندجنوب���ی، پ���ال
پ���س ش���ورا نامی���ده می ش���ود، بمنظ���ور بهره من���دی از تج���ارب و 
توانایی ه���ای علم���ی و فن���ی ایش���ان، برای اج���رای بهین���ه فرآیند 
ح  تش���خیص صالحیت و ارزش���یابی ش���ركت های پیمانكار، به شر

زیر مبادله می گردد:
خ 1384/5/12  كلیه مفاد شیوه نامه شماره 101/84627 مور  -1
صادره از س���وی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس���ت 

جمهوری توسط شورا مورد قبول و الزم االجرا می باشد.
2- ش���ورا متعه���د می ش���ود نس���بت ب���ه راهنمایی ه���ای الزم ب���ه 
گواهینامه صالحیت براس���اس  ش���ركت های متقاضی برای اخ���ذ 

آئین نامه مربوط اقدام نماید.
گواهینام���ه صالحی���ت از  3- ش���ركت های متقاض���ی ب���رای اخ���ذ 
طریق س���امانه جامع تشخیص صالحیت )س���اجات( و براساس 
اصلی ترین رشته فعالیت،  شورا را مشخص نموده و مدارک مورد 
نی���از را مطاب���ق آئین نامه ه���ای مربوطه و فرم ه���ای آن به صورت 
دقی���ق و خوانا در س���امانه تكمیل و ارس���ال نموده و یک نس���خه 
پرون���ده فیزیك���ی اس���ناد و م���دارک فوق الذك���ر را به ش���ورا تحویل 

نمایند. 
4- هیچگونه مدركی مازاد بر آنچه در آئین نامه آمده اس���ت نباید 
از متقاضی خواسته شود و در فرآیند تشخیص صالحیت تغییر یا 

گردد. محدودیتی نباید اعمال 
5- پس از تكمیل پرونده و ارس���ال آن از طریق شركت متقاضی و 
تأیی���د آن از طرف ش���ورا، پرونده الكترونیكی ب���ه همراه اظهار نظر 

كتبی و پرونده فیزیكی به معاونت ارسال شود.
كثر ی���ک هفته ، نس���بت به  6- چنانچ���ه ش���ورا ظرف م���دت حدا
ارس���ال پرونده الكترونیكی و تأییدیه اقدام ننماید و این موضوع 
از طریق متقاضی پیگیری ش���ود، معاونت پس از بررسی موضوع 
و در صورت لزوم رأس���ًا نسبت به دریافت مدارک اقدام و نتیجه را 

به متقاضی اعالم می نماید.
كنترل و بررس���ی پرونده الكترونیكی و مدارک  7- معاون���ت پس از 

ارس���ال ش���ده توس���ط ش���ورا ، نس���بت ب���ه تأیی���د نهای���ی پرون���ده 
گواهینامه صالحیت  اقدام می نماید. الكترونیكی و صدور 

كتبًا  تبصره : در صورت وجود نواقص و ابهامات در پرونده مراتب 
شورا اعالم می گردد.

8- ش���ورا در اجرای دستورالعمل ارزشیابی پیمانكاران به شماره 
كیفی بر  كنترل  خ 1382/2/2 ضمن نظ���ارت و  101/15158 م���ور
كاره���ای در دس���ت اجرا و انجام ش���ده توس���ط ش���ركت های عضو 
در انتخ���اب ش���ركت های برت���ر ب���ا معاون���ت همكاری و مش���اركت 

می نماید.
كل م���دارک و پرونده ه���ای الكترونیكی و  9- ش���ورا موظف اس���ت 

فیزیكی دریافتی از پیمانكار را همزمان به معاونت ارائه نمایند.
10-  ش���ورا در ص���ورت نیاز ش���ركتهای متقاضی خ���ود ، می تواند با 

همكاری معاونت اقدام به برگزاری دوره های آموزشی 
ج در   قوانی���ن، آئین نامه ه���ا، ش���یوه نامه ها و س���ایر م���وارد من���در

توافق نامه بنماید.
11-  شورا موظف است همزمان با ابالغ آئین نامه ها، شیوه نامه ها 

و بخشنامه های مرتبط با امور پیمانكاران به 
دس���تگاه های اجرای���ی و قرارگی���ری آنها در ش���بكه اطالع رس���انی 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 
 جمه���ور موضوع آن را به اطالع اعضاء خود و متقاضیان مربوطه 

برسانند.
تبص���ره	: هرگون���ه اط���الع رس���انی غل���ط توس���ط ش���ورا منج���ر ب���ه 

مسئولیت های حقوقی برای وی خواهد بود .
12-  حق فس���خ ای���ن توافق نامه برای معاونت ب���ا توجه به جنبه 
كمیتی آن فرض ش���ده تلقی می گردد. در صورت تخلف ش���ورا  حا
ج در توافق نامه، با توجه به نوع تخلف، معاونت  از ضوابط من���در
كتبی ارس���ال داش���ته و در صورت تكرار و بنا  ابتدا به ش���ورا اخطار 
به صالحدید برای حفظ منافع عمومی اقدام به فس���خ  یكجانبه 

توافق نامه منعقده خواهد نمود.
كه  13-  در ص���ورت اعالم فس���خ، ش���ورا موظف اس���ت در فرصتی 
كلیه اوراق، مدارک و پرونده های موجود  معاونت اعالم می نماید 
پیمانكاران را به معاونت ارسال نماید. در صورت استنكاف شورا 
از اج���رای ای���ن م���ورد، موضوع از ط���رق مراجع ذیص���الح پیگیری 

خواهد شد .
ج در توافق نامه  ك���دام از ضوابط من���در 14- در ص���ورت نق���ض هر 

توافق نامه همكاریشورای هماهنگی تشكل های مهندسی ، صنفی و حرفه ای كشور

 در فرآیند تشخیص صالحیت پیمانکاران
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كلیه خس���ارات وارده مسئولیت  از سوی ش���ورا ، شورا نس���بت به 
كامل دارد.

15-  هرگونه اصالح و تغییر در توافق نامه، درچارچوب شیوه نامه 
كسب مجوز از معاونت می باشد. مربوطه منوط به 

16-  معاونت ، نظارت مس���تمر بر حس���ن اجرای مقررات مذكور و 
عملكرد شورا را در رابطه با این توافق نامه عهده دار می باشد .

17-  دریاف���ت هرگون���ه وج���ه بابت پای���ش و بررس���ی پرونده های 
پیمان���كاران تحت هر ش���را یط ی ب���ه اس���تثناء تعرفه های مصوب 

هیأت وزیران ممنوع می باشد .
18-  این توافق نامه در 18 بند و 2 تبصره در تاریخ ................ .. 
گرفت .                            با حضور امضاء كنندگان زیر  مورد تأیید قرار 
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بیانیه شماره 2 شورای هماهنگی

انتخابات به مثابه قرارداد اجتماعی
"به	نام	خدا"

درآس���تانه انتخابات یازدهمین دوره ریاس���ت جمه���وری ، و پیرو 
اطالعی���ه قبل���ی مبنی بر ض���رورت مش���اركت فعال مهندس���ان در 
كش���ور ، ش���ورای هماهنگی  بهبود ش���رایط اقتصادی و اجتماعی 
كش���ور بر آن ش���د تا  تش���كل های مهندس���ی ، صنف���ی و حرف���ه ای 
رویكرده���ای خ���ود را در ای���ن ارتباط به س���مع و نظ���ر ملت بزرگ 
ای���ران و از جمل���ه جامع���ه مهندس���ی برس���اند . ح���ق انتخ���اب از 
كه در فصل س���وم قانون  اساس���ی ترین حقوق ش���هروندی اس���ت 
اساسی جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده است . 
كارآمد این حق ضامن حفظ استقالل و یكپارچگی ملی  كاربست 
و همچنین توسعه ی آزادی در سطح جامعه است . خوشبختانه 
پس از انقالب اس���المی بیش از س���ی بار ملت شریف ایران به پای 
كارایی  صندوق ه���ای رأی رفته ان���د . با این وجود هن���وز می توان 
انتخابات را در س���طح ملی افزایش داد. ما مهندسان بر آنیم تا با 
كنش  ارائه ی رویكردی جدید به انتخابات میزان اثربخش���ی این 

اجتماعی ملی را هرچه بیشتر افزایش دهیم. 
كرد . در  می توان به انتخابات از منظر یک قرارداد اجتماعی نگاه 
گزینش بهترین پیش���نهاد  این صورت ، فرایند انتخابات در واقع 
حكمروای���ی ب���ر ق���وه ی مجری���ه ب���رای چهار س���ال اس���ت. در این 
كلی خود را  رویكرد، نامزدهای انتخاباتی اندیشه ها و رویكردهای 
برای مدیریت قوه ی مجریه به سمع و نظر ملت ایران می رسانند 
كه به عنوان طرف دوم قرارداد، با رأی خود  و این مردم هس���تند 
بهترین پیشنهاد و شخص مجری را انتخاب می كنند. در واقع در 
این رویكرد، س���فارش دهنده ی اصلی خدمت، شهروندان ایران 
هستند و نامزدها ارائه كنندگان خدمت به آنان هستند. این نگاه 
ك���ه در قانون  كمی���ت مردم بر تعیین سرنوش���ت خود  ب���ا اصل حا

كامال انطباق دارد .  اساسی پیش بینی شده است 
كه درآن طرفین قرارداد از حقوق  كارآمد اس���ت  قراردادی موفق و 
یكسان و برابر برخوردار باشند . برابری طرفین قرارداد اولین شرط 
رعایت انصاف در جاری شدن آن است . افزون براین، شرط دوم 
موفقی���ت قرارداد، ش���فاف ب���ودن موضوع خدمات اس���ت. لذا در 
انتخاب���ات هم ش���هروندان باید بتوانند به طور ش���فاف و روش���ن 
كنند و هم  خواسته های قانونی و قابل دستیابی خویش را اعالم 
كه به طور دقیق، راه های پی گیری و  نامزدها باید متعهد باش���ند 
روش���های تأمین آنها را به س���مع و نظر طرف دیگر برسانند. نكته 
س���وم، وجود ی���ک رقابت ج���دی و منصفانه بین نامزدها اس���ت. 
این موضوع هم حقوق نامزدهای انتخاباتی را تضمین می كند و 
كه مطمئن شوند در جریان این رقابت  هم حقوق ش���هروندان را 

گاه���ی یافته اند.  انتخاباتی ب���ه زوایای مختل���ف رویكرد نامزدها آ
گاهی مردم،  گس���ترش آ ش���فافیت فرایندهای انتخابات، موجب 
گاهانه آنان اس���ت و  اطمینان آن���ان به صحت نتیجه و انتخاب آ
گزینه ارائه كننده ی  نهایت���ًا آنكه، ق���رارداد پس از انتخاب بهتری���ن 
خدم���ت، ت���ازه ش���روع می ش���ود. بنابرای���ن، فراینده���ای نظ���ارت 
گاهی آنان از اینكه خدمات  ش���هروندان بر حس���ن اجرای امور و آ
ك���ه دریاف���ت می كنن���د ب���ا تعه���دات نام���زد منتخب  حكمروای���ی 
مطابق���ت دارد، اصلی ترین نكته اس���ت. در رویك���رد انتخابات به 
مثاب���ه قرارداد اجتماعی ، نظارت ه���ای اجتماعی بر دولت پس از 

تشكیل، چه بسا از فرایند انتخاب آن مهم تر باشد. 
ك���ه  در ای���ن چارچ���وب، جامع���ه ی حرف���ه ای صنع���ت اح���داث 
كشور را برعهده  ح های آبادانی  مس���ئولیت اجرای بس���یاری از طر
كاوی تجربه ه���ای خ���ود در امر  داش���ته و دارد امی���د دارد ت���ا ب���ا وا
گفتگوی  گویی آن به مل���ت ایران ، زمینه ی���ک  توس���عه مل���ی و وا
كه برای پرهیز از  اجتماع���ی مثبت را فراه���م آورد. ما بر این باوریم 
كندگی، نیازمند یک اجماع نسبی در طرف شهروندان نسبت  پرا
به توس���عه ایران هس���تیم. در صنعت احداث، ما برای پاس���خ به 
كه بر اس���اس امكانات  نیازه���ا، راه ه���ای مختلفی را می شناس���یم 
و ش���رایط و توانایی ه���ا می توانی���م بهترینها را انتخ���اب می كنیم. 
گفتگوی  گفتگ���وی ملی ب���اور داریم. چ���ه  ب���رای ش���ناخت، م���ا به 
گفتگوی  گفتگ���وی میان حرف���ه ای و چ���ه  درون حرف���ه ای؛ چ���ه 
گمان ما، اولین هدف  می���ان حرفه ورزان و جامعه به طور عام. به 
كردن دیگری  گفتگوی اجتماعی، شناخت است و نه ضرورتًا قانع 
ب���رای قبول نظریه و مقاصد ما. برای ش���ناخت بای���د فضا را برای 
كه یک نظریه و یا  ابراز نظر همه ی نیروها فراهم نمود و چه بس���ا 
گردد. از این رواست  گس���ترده  یک س���خن بتواند منشاء تحوالت 
ك���ه منافع حرفه ای م���ان را در  ك���ه ما ب���ه صراحت اع���الم می كنیم 
چارچوب توسعه منافع ملی و با مشاركت مردم جستجو می كنیم 

و بر آن اصرار داریم. 
در چارچ���وب نظریه قرارداد اجتماعی ما خواس���ته های مان را به 
ح زیر اعالم می كنیم:  عنوان یک طرف قرارداد در چهار بند به شر

1- تغیی���ر کارکرد دولت به دولتی سیاس���ت گذار و توس���عه گرا از 
طریق توسعه بخش خصوصی؛

ك���ه درآمدهای نفتی  ای���ن انتخاب���ات در دوره ای برگ���زار می گردد 
كه حداقل در میان  دولت رو به كاهش اس���ت و به نظر نمی رس���د 
گزینه پیِش  گردد. در این ش���رایط، دو  م���دت دچار تحول ج���دی 
روی دول���ت اس���ت: یكی توزیع براب���ر فقر و دیگ���ری تغییر ماهیت 
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كارك���رد دول���ت به دولت���ی سیاس���ت گذار و توس���عه گرا. به ب���اور ما، 
كل���ی اص���ل 44  اج���رای درس���ت قان���ون اجرای���ی سیاس���ت های 
قانون اساس���ی موجب توانمندی بخش خصوصی می ش���ود ولی 
متأس���فانه اقدامه���ای انجام ش���ده منویات رهب���ر معظم انقالب 
را پوش���ش نداده اس���ت. تس���لط نهادهای عمومی غی���ر دولتی بر 
مالكی���ت بنگاه ها توس���عه رقاب���ت را در فضای اقتص���ادی ایران با 
كرده است. این موضوع نه تنها صنعت  مشكل س���اختاری روبرو 
كل فضای  اح���داث را ب���ا چالش ج���دی مواجه س���اخته بلكه ب���ر 
گذاش���ته  اقتص���اد و بازاره���ای مختلف تاثیر منفی و س���وئی برجا 
است. ادامه روند موجود، تسلط هر چه بیشتر نهادهای عمومی 
و ش���به دولتی بر اقتصاد و نهایتًا توزیع عادالنه فقر اس���ت. اینک 
كه خواس���ته ی  در آس���تانه انتخاب���ات ما نیازمند دولتی هس���تیم 
كن���د و نه تنها رون���د جاری را  بخ���ش خصوص���ی را به خوبی درک 
كه فضای توس���عه بخش خصوص���ی را فراهم آورد.  متوقف س���ازد 
 م���ا انتظ���ار ش���نیدن پاس���خ روش���ن از نامزده���ای انتخابات���ی در 
ب���اره تعهد به تغییر س���اختار اقتصاد ایران از ی���ک اقتصاد مبتنی 
ب���ر مالكیت دول���ت، نهاده���ای عموم���ی و نهاده���ای حكومتی و 
بنگاه های وابس���ته به آنها به بخش خصوص���ی داریم. همچنین 
كه منجر به  ما در انتظار ش���نیدن فرایندها و روش هایی هس���تیم 
تغییر ماهیت دولت  شود. به یقین، تدوام سیاست مداخله گرایی 
دول���ت موجب توس���عه فقر می ش���ود. لیك���ن، بیان ای���ن موضوع 
گ���ذار و فرایندهای  كافی نیس���ت. روش ه���ای  در ح���د یک ش���عار 
ك���ه نامزدها در این ارتب���اط ارائه می كنن���د از اهمیت  تعه���دآوری 

فزونتری برخوردارند.

2- ثبات اقتصاد کالن
بی ثبات���ی  دچ���ار  گذش���ت  ك���ه  س���ال هایی  در  ای���ران  اقتص���اد 
كاهش س���رمایه گذاری  كم س���ابقه ای بود. هم���ه ی اینه���ا موجب 
كاه���ش رش���د اقتص���اد مل���ی در حد صف���ر، افزایش ت���ورم و  مل���ی، 
كاهش  كنون رنج بی���كاری و  گردی���د. ا گس���ترده و مزمن  بی���كاری 
كه ناش���ی از تورم اس���ت،   ش���دید ارزش دارایی ها و پس انداز افراد 
كاهش س���رمایه اجتماعی شده است. بنابراین، چاره ای  موجب 
ج���ز روی آوردن ب���ه سیاس���ت های منعط���ف به رش���د اقتصادی 
نداری���م. لیكن رش���د اقتصادی پی���ش و بیش از هر چی���ز تابعی از 
كشور اس���ت. بازگرداندن اعتماد  توسعه ی س���رمایه اجتماعی در 
عمومی به جامعه و دولت و هم چنین قبول آثار ناش���ی از تعهدها 
گام است. وضع  از سوی دولت و تسری آن به آحاد جامعه اولین 
سیاس���ت های صحیح اقتصادی، به ویژه در حوزه سیاست های 
كمینه ك���ردن هزینه های  مال���ی و تعهد دولت ب���ه انضباط مالی و 
كه در این ارتباط می توان بیان  خود دومین خواس���ته ای اس���ت 
داش���ت. نام���زدی می توان���د نویددهن���ده و عرضه كنن���ده چنی���ن 
كه در پیشینه ی خود ظرفیت سیاسی،  گردد  خدمتی به جامعه 
اجتماع���ی و اقتص���ادی الزم جه���ت بازگردان���دن ثب���ات و افزایش 

كارای���ی و به���ره وری ب���ه اقتصاد ملی را داش���ته باش���د و روش ها و 
فرایندهای تعهدآور را در این ارتباط به جامعه ارائه نماید. 

3- افزای���ش توان رقابت پذی���ری اقتصادی ملی از طریق تعامل 

سازنده با جهان
به باور ما، افزایش ت���وان رقابت پذیری اقتصادی ایران به مفهوم 
كاال و خدماتی اس���ت  ارتقای بهره وری ملی و افزایش توان تولید 
ك���ه اواًل از عهده آزمون بازاره���ای بین المللی برآید و ثانیًا همزمان 
گردد. ما  منج���ر به افزایش س���طح رفاه پایدار برای تم���ام ایرانیان 
ك���ه بنگاه ه���ای بخش خصوصی ای���ران ظرفیت  گمانیم،  ب���ر این 
الزم ب���رای افزایش توان رقابت پذیری خود در س���طح بین المللی 
را دارن���د. توس���عه بنگاهداری دول���ت و نهادهای عموم���ی دقیقًا 
سیاس���تی در نقطه مقابل توسعه و رقابت پذیری اقتصادی ایران 
اس���ت. لیك���ن الزمه برون رف���ت از چنین ش���رایطی بهب���ود تعامل 
كاهش هزینه های مبادالت بین المللی  دولت در س���طح جهان و 
كه  كث���ر اقتصاددان���ان نس���بت به این ام���ر اجم���اع دارند  اس���ت. ا
كاال  توس���عه ی ص���ادرات غی���ر نفت���ی اعم از ص���ادرات خدم���ات و 
بیش���ترین رف���اه را برای جامعه ایران به همراه خواهد داش���ت. به 
هرروی ، ما در انتظار شنیدن سیاست های اقتصادی بین المللی 
نامزده���ا و راه های تس���هیل مبادله و افزای���ش مزیت های رقابتی 

اقتصاد ایران از زبان آنها هستیم.   

وندی و قب���ول براب���ری آنه���ا در تم���ام  4- حف���ظ حق���وق ش���هر

قراردادهای اجتماعی و اقتصادی
گفته ش���د، در غیاب حقوق ش���هروندی  گمان ما، تمام آنچه  ب���ه 
قابل تحصیل نیست. آنچه موجب تغییر ماهیت دولت می گردد، 
گاهی ش���هروندان به حقوق اساس���ی خود اس���ت. م���ا هیچ چیز  آ
ح در قان���ون اساس���ی  فرات���ر از حق���وق اساس���ی ش���هروندی مص���ر
نمی خواهی���م. لیكن تمایل داریم نامزده���ا روش ایفای آنها را به 
صراحت به ما نش���ان دهند. توس���عه حقوق مدنی شامل حقوق 
مالكی���ت، حق انتخ���اب، آزادی، براب���ری در برابر قان���ون و قدرت 
احق���اق ح���ق از مج���اری قضای���ی ولو برعلی���ه نهاده���ای دولت از 
ح ش���هروندان در قانون اساس���ی است. با این وجود  حقوق مصر
كنشگران اقتصادی در این ش���رایط نابرابر ساختاری اقتصادی و 
تسلط دولت و نهادهای عمومی بر اقتصاد عماًل چنین احساسی 
گمان ما تعهد نامزدها به نظریه قراداد  را در درون خود ندارند. به 
گام نخس���ت در جهت پذیرش براب���ری طرفین قرارداد  اجتماعی 
اس���ت. این رویكرد ام���كان نظارت س���ازمان یافته ش���هروندان بر 
عملك���رد دول���ت را در آینده فراه���م خواهد آورد. م���ا از نامزدهای 
انتخاباتی درخواس���ت بیان روشن و آش���كار در زمینه این برابری 

را داریم. 

شورای	هماهنگی	تشکل	های	مهندسی،	صنفی	و	حرفه	ای	کشور
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مهندس	منوچهر	ملکیانی	فر،	رییس	هیات	مدیره	س���ندیکای	
گفت: رییس  شرکت	های	س���اختمانی	در	ابتدای	این	نشست	
گس���ترده از  ش���رایط  جمه���وری آین���ده باید ب���ا دریاف���ت عمیق و 
كشور از فرصت ها و قوت های  خاص و حساس مس���وولیت اداره 
كشور بهره گیری  موجود در بخش خصوصی برای رش���د و توسعه 
نمای���د. انتظ���ار جامعه مدن���ی به ویژه س���ازندگان و انبوه س���ازان 
كه س���كان ریاس���ت جمهوری دولت  كه فردی  كش���ور این اس���ت 
ایران را به دس���ت می گیرد مسیر پیش���رفت و توسعه اقتصادی را 
كش���ور  در تم���ام زمینه ه���ا پیش برد. وی اف���زود: علیرغم آنكه دو 
گس���ترده ای نیز ب���ا آنها داریم،  كه روابط  مس���لمان تركیه و مالزی 
رش���د اقتص���ادی خ���ود را در دهه های اخی���ر به دس���ت آورده اند 
گذش���ت 30 سال هنوز با رش���د اقتصادی واقعی  كش���ور ما با  ولی 
فاصله دارد و متاس���فانه با همه اس���تعدادها و ظرفیتهای درونی 
نتوانس���ته به یک قطب اقتصادی تبدیل شود. وی راز پیشرفت 
كشورهایی همچون تركیه و مالزی را در خصوصی سازی و اعتماد 

كشورهایی  كش���ورها به فعالیتهای مردمی دانس���ت و افزود:  این 
ك���ه در تصمیم س���ازیها و تصمیم گیریهای خود مردم را مش���اركت 
می دهن���د و آنه���ا را در قال���ب بخش���های خصوص���ی س���اماندهی 
می كنند بی تردید راه توس���عه و پیش���رفت اقتصادی را به سرعت 
كشورمان نتوانسته  گذش���ت بیش از 30 سال  گر با  طی می كنند. ا
در نقطه مطلوبی قرار بگیرد، باید آسیب شناس���ی شود و با تغییر 
كاس���تیها و عقب ماندگیها را  روش���ها و تدوین برنامه ه���ای جدید 
كرد. وی از نامزدهای یازدهمین دوره ریاس���ت جمهوری  جبران 
خواست تا اعتماد به مردم و مشورت با آنها را سرلوحه برنامه ها و 
كردن قله های پیش���رفت از همه  امور خود قرار دهند و برای طی 
ظرفیتها و توانمندیهای مردم و تشكلهای مدنی استفاده نماید 

كنند. گذار  و امور مردم را به خودشان وا

کانون	وکال،	س���خنران	 فری���ده	غیرت	به	عن���وان	نماینده	زنان	و	
بع���دی	ای���ن	همای���ش	ب���ود. او ب���ا بی���ان این ك���ه به وجودآم���دن 

مطالبات » تشکل های صنفی و مردم نهاد « از نامزدها ی یازدهمین دوره  ی انتخابات ر یاست جمهور ی اعالم شد

دولت آینده  اعتماد به مردم و مشورت با آنها را 
سرلوحه ی برنامه های خود قرار دهد

که	در	سالن	اجتماعات	انجمن	شرکت	های	ساختمانی	با	حضور	بعضی	 شامگاه	روز	دوشنبه	19		خرداد	ماه	1392	در	نشستی	
از	فعاالن	اقتصادی،	اجتماعی	و	تش���کلها	و	NGOهای	فعال	برگزار	ش���د،		بیانیه	ی	»مطالبات«	برگزارکنندگان	این	نشس���ت	به	
که	در	جلسه	حاضر	بودند	بر	 گردید	و		نمایندگان	آنها	 نماینده	نامزدهای	یازدهمین	دوره	ی	انتخابات	ریاس���ت	جمهوری	ارایه	

کردند. تعهد	و	پایبندی	این	نامزدها	به	پیگیری	این	مطالبات	تأ	کید	
الزم	به	ذکر	است	در	این	مراسم	دکتر	زهرا	ممتاز	نماینده	دکتر	محسن	رضایی،	آقای	دکتر	مهرعلیزاده	نماینده	دکتر	عارف،	دکتر	
نادر	نوروزی	نماینده	دکتر	قالیباف،	آقای	مهندس	رضاپور	نماینده	ی	دکتر	والیتی	و	مهندس	محمدحسن	توالیی	نماینده	دکتر	

حسن	روحانی	حضور	داشتند	اما	نمایندگان	دکتر	حدادعادل	و	آقای	دکتر	جلیلی	حضور	نداشتند.
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نهادهای مدنی یكی از پایه های دموكراسی در همه جوامع است 
كرد: دولت هایی موفقند  كمک شایانی به دولت می كند، اظهار  و 
ك���ه ب���ه جامع���ه مدنی و آم���ال مل���ت به���ا داده اند. وج���ود چنین 
ك���م می كند. چهار س���ال قبل  نهادهای���ی بار اجرای���ی دولت ها را 
شورای تشكل ها در آستانه انتخابات ایجاد شد و از نماینده های 
نامزدها دعوت به عمل آورده دانس���ت. چهار سال قبل تنها یک 
نام���زد رییس جمه���وری حض���ور پی���دا نك���رد و رییس جمهور هم 
ش���د. او در ای���ن چهار س���ال بهایی ب���ه س���ازمان های مدنی نداد 
كرد.  كرد؛ ام���ا تالش های ما ادام���ه پیدا  و حت���ی مانع تراش���ی هم 

زنان  مطالب���ات  م���ن 
را ب���ه عن���وان نیمی از 
كه در جامعه  افرادی 
ق���رار  غفل���ت  م���ورد 
همچنین  و  گرفته اند 
كانون دفاع و لزوم امر 
را در  دف���اع مس���تقل 
خ���ود  خواس���ت های 
او  كرده ایم.  منعكس 
ح دو  در ادام���ه به طر
نمایندگان  از  پرسش 
پرداخ���ت:  نامزده���ا 

گذاری مس���ئولیت های دولتی  نخس���ت این كه نظر آنه���ا درباره وا
گسترش  به انجمن ها چیس���ت؟ و دیگر آن كه آیا دولت آنها زمینه 

فعال این انجمن های مردم نهاد را فراهم می كنند؟

در	ادام���ه	این	همای���ش	محمدجواد	مظفر	به	عن���وان	نماینده	
كار بوده،  گف���ت:	هرجا پ���ای سانس���ور و ممی���زی در  ح���وزه	نش���ر	
كم شده اس���ت. این كه افرادی بخواهند محصول  میزان توس���عه 
ك���ه یک اثر  كنند ش���دنی نیس���ت. در حالی  فك���ر بش���ر را سانس���ور 

تالیفی محصول تمام اندیش���ه های بش���ری از آغاز تا امروز اس���ت. 
كارشناس در قدرت  كه یک  ک سانسور، قدرت است. تا زمانی  مال
كردنش نیز حضور او در قدرت است.  هزاران  ک سانسور  باشد مال
كسی نگفته  پرونده مفسده در دادگاه موجود است اما تا به حال 
كس���ی مرتكب یک جرم ش���ده  كتاب خواندن  كه به خاطر  اس���ت 

است. 
بود	 همایش	 بعدی	 سخنران	 هنر،	 جامعه	 از	 فراهانی،	 بهزاد	
مركز  تاسیس  فعلی،  شرایط  در  هنر  بد  وضعیت  به  اش��اره	 با	 که	
كه با تاسیس این مركز  كرد. به صورتی  هنر های ملی را درخواست 
دانشكده  ب��ه ه��م��راه 
ه��ر  در  م���ل���ی  ه���ن���ر 
به هنر ملی،  استان، 
خواست های  یعنی 
كه  ت���اری���خ���ی م�����ردم 
م����ی ت����وان����د ش���ام���ل 
ه��م��ه خ��واس��ت ه��ای 
هنر  ح����وزه  در  آن��ه��ا 
مربوط  لزوما  و  باشد 
آن  تاریخ  و  كشور  به 
ن��ی��س��ت، پ��رداخ��ت��ه 

شود.

کان���ون	وکال	نی���ز	در	ای���ن	 کش���اورز	یک���ی	از	نماین���دگان	 بهم���ن	
كانون وكال هنوز یک س���ازمان مدنی اس���ت. ما  گف���ت:  نشس���ت	
به اعالمیه های جهانی حقوق بش���ر و میثاق آن ملحق ش���ده ایم. 
كه بتوانند این  خواس���ته ما از نامزد ریاست جمهوری این اس���ت 
كن���د. دل من ب���ه حال رییس جمه���ور آینده  حداقل ه���ا را حف���ظ 
گر بخواهد اصول و برنامه های انجام نش���ده در قانون  می س���وزد ا

اساسی را اجرایی نماید.

مهن���دس	منوچهر	ملکیانی	ف���ر،	ریی���س	هیات	مدیره	
سندیکای	شرکت	های	ساختمانی	:

	ریی���س	جمه���وری	آین���ده	بای���د	ب���ا	دریاف���ت	عمیق	و	
گسترده	از		ش���رایط	خاص	و	حساس	مسوولیت	اداره	
کش���ور	از	فرصت	ه���ا	و	قوت	ه���ای	موج���ود	در	بخ���ش	
خصوصی	برای	رشد	و	توسعه	کشور	بهره	گیری	نماید.	
انتظار	جامعه	مدنی	به	ویژه	س���ازندگان	و	انبوه	سازان	
کشور	این	است	که	فردی	که	سکان	ریاست	جمهوری	
دول���ت	ایران	را	به	دس���ت	می	گیرد	مس���یر	پیش���رفت	و	

توسعه	اقتصادی	را	در	تمام	زمینه	ها	پیش	برد.
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کمیس���یون	مسئولیت	های	اجتماعی	 فاطمه	دانشور،	رییس	
اتاق	بازرگانی، نیز با انتقاد از عدم حضور نامزدها در این نشست 
ك���رد: در هر دوره ما در جلس���ات س���ازمان های مردم نهاد با  اب���راز 
كه  گذش���ته  صندلی های خالی نامزدها مواجه می ش���ویم. س���ال 
خ داد اما امیدوارم  س���ال جهاد اقتص���ادی بود، اختالس بزرگ���ی ر
خ ندهد. دومی���ن نكته مورد نظ���ر من این  امس���ال ای���ن واقع���ه ر
كه نامگذاری اقتصادی در هر سال نباید ما را از پدیده های  است 
كه  كند. بنابراین س���وال من از نامزدها این است  اجتماعی غافل 
دولت ها چگونه نقش آفرینی خود را در امر برنامه خصوصی سازی 

دیده اند؟

بیان	 ب��ه	 ادام���ه	 در	 نیز	 ک���ودک،	 حقوق	 فعال	 ی��زدان��ی،	 فرشید	
نامزد  یكی،  دو  تنها  گفت:  پرداخت.او	 کودک	 مطالبات	حوزه	
گنجانده اند.  را  اجتماعی  برنامه  دو  یكی ،  خود،  برنامه های  در 

كه  این در حالی است 
نامزدهای  از  هیچ یک 
برای  ریاست جمهوری 
ك�����ودك�����ان ب���رن���ام���ه ای 
ارائ���ه ن��ك��رده ان��د. حال 
كودكان یک سوم  آن كه 
تشكیل  را  ما  جمعیت 
ك���ودك���ان  م���ی ده���ن���د. 
هیچ  ق���درت  ح���وزه  در 

به  ندارند  نقشی  چ��ون  و  ندارند  رای  حق  چ��ون  ندارند  نقشی 
گفت حلقه ضعیف مسائل  باید  آن ها توجه نمی شود، در واقع 
مفهوم  دیگر  س��وی  از  می بینند.  آسیب  كه  هستند  اجتماعی 
گرفته شده  كالن اجتماعی نادیده  كودكی در حوزه سیاست های 

و مغفول مانده و آسیب جدی می بیند.

گفت:  ك���ودكان در بیانیه  یزدانی با اش���اره به ذكر مطالبات حوزه 
گزارش های  ك���ودكان اس���ت.  مهم تری���ن مس���ئله خش���ونت علیه 
كودكان از پنج برابر شدن  صدای یارای انجمن حمایت از حقوق 
كودک آزاری خبر می دهد. با این كه تنها آمار منتشرش���ده رس���می 
در این زمینه مربوط به ش���ش ماه نخس���ت س���ال 89 و آن هم از 
كه از وقوع  س���وی اورژانس اجتماعی س���ازمان بهزیس���تی اس���ت 
كودک آزاری خبر م���ی داد و این ها همه مبین این نكته  144 ه���زار 
كودكان ما به نوعی در معرض آزار قرار دادند.  كه 80 درصد  اس���ت 
كالمی، تنبیه بدنی، آزار جنسی و...  این آس���یب ها ش���امل تحقیر 

است.
گف���ت: مطالبات دیگ���ر ما در حوزه آموزش اس���ت.  وی در ادام���ه 
ج از چرخه تحصیل  ك���ودک خ���ار درح���ال حاضر م���ا 1/5 میلیون 
كودكی آن ها رو ب���ه اضمحالل و نابودی اس���ت. حوزه  ك���ه  داری���م 
س���المت با توجه به رش���د روزاف���زون فقر دچ���ار مخاطرات جدی 
اس���ت. به خصوص در 
ج  ك���ودكان خار زمینه 
تحصی���ل  چرخ���ه  از 
و  كار  ك���ودكان  و 
مطالعات���ی  خیاب���ان. 
بهداش���ت  وزارت  در 
نشان می دهد ضریب 
ك���ودكان  در  ایك���س 
كار و خیاب���ان 45برابر 
بیش���تر از نرم جامعه اس���ت. او افزود: درح���ال حاضر یک میلیون 
ك���ودک بی���وه در جامعه ما به س���ر  ك���ودک ازدواج ك���رده و 40 ه���زار 
كه آسیب پذیری ش���ان از مناس���بات اجتماعی باالست. می برند 
كنترل خشونت مربوط  یزدانی در ادامه با اش���اره به تداوم برنامه 
گفت: خش���ونت در مدارس ما  به فضای عمومی آموزش وپرورش 

کانون	وکال : فریده	غیرت	نماینده	زنان	و	
	نهاده���ای	مدنی	یک���ی	از	پایه	های	دموکراس���ی	در	
کمک	ش���ایانی	به	 هم���ه	جوامع	انس���انی	اس���ت	و	
که	به	جامعه	 دول���ت	می	کند،	دولت	هایی	موفقن���د	
مدنی	و	آم���ال	ملت	بها	داده	اند.		زیرا		وجود	چنین	

نهادهایی	بار	اجرایی	دولت	ها	را	کم	می	کند.
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ترویج می شود و حتی در بهترین مدارس تهران از سوی معلم ها 
كالم���ی و تحقیر اعم���ال می ش���ود.او در ادامه  در قال���ب خش���ونت 
توج���ه به مهارت ه���ای زندگی، مش���اوره افراد خش���ونت دیده را از 
كه ضروری اس���ت به آن ها توجه شود  دیگر برنامه هایی برش���مرد 
كودكی است چنانچه در  كاهش فقر  گفت: برنامه بعدی برنامه  و 
گر بخواهید فقر را در  كه ا اعالمیه های یونیس���ف هم آمده اس���ت  

كنید. كودكی شروع  جامعه از بین ببرید باید از 

کان���ون	وکال،	هم	به	عنوان	س���خنران	 عل���ی	مندنی	پ���ور،	رییس	
كان���ون وكال  گف���ت: ب���ه عن���وان نماین���ده  بع���دی	ای���ن	همای���ش	
كشور با صد س���ال سابقه غیررسمی  قدیمی ترین تش���كل صنفی 
و 60 س���ال س���ابقه رس���می صحب���ت می كن���م. م���ا هر چهار س���ال 
كنیم  یک بار فرصت پیدا می كنیم تا پنج دقیقه در اینجا صحبت 
یعنی س���الی حدود یک دقیق���ه فرصت بیان خواس���ته هایمان را 
كن���د و در نتیجه ما  داری���م و البته امی���دوارم این روال ادامه پیدا 
كنیم؟ او  كرده و هزین���ه اش را پرداخت  بای���د این م���وارد را تمرین 
كه  كریزهایی برای دولت ها هستند  افزود: تش���كل های مدنی خا
كریزها رابط های  كند. ای���ن خا می تواند بس���یار از آن ها اس���تفاده 
دول���ت و م���ردم هس���تند و می توانن���د از زیاده روی ه���ای دول���ت 
ك���رده و از آن س���و ب���ه دولت  در زمین���ه حق���وق م���ردم جلوگی���ری 
گاهی های���ی درب���اره جامع���ه دهند. توس���عه در جامع���ه محقق  آ
نمی ش���ود مگر این كه دولت این جایگاه را به رس���میت بشناسد. 
دولت های پیش���گام در دنیا بس���یار از حضور تش���كل های مدنی 

بهره برده اند.
گفت: 60 سال  كانون وكال  مندنی پور در ادامه با اشاره به سابقه 
استقالل  كانون  این  به  كرد  پیدا  رسمیت  وكال  كانون  كه  پیش 
شده  حفظ  كنون  تا نیم بند  صورت  به  كه  استقاللی  شد؛  داده 
كانون  استقالل  حاضر  ح��ال  در  می كنیم.  دف��اع  آن  از  و  اس��ت 
زیرمجموعه را  ك��ان��ون  دارن���د  قصد  و  ش��ده  گرفته  ن��ادی��ده   وك��ال 

ك����ن����ن����د. ن����ظ����ر ن����م����ای����ن����دگ����ان ن����ام����زده����ا   دس����ت����گ����اه ق����ض����ا 
كانون را  كید می كنم ما نظارت بر  در این زمینه چیست و البته تا

می پذیریم اما دخالت را به هیچ وجه.

پ���درام	س���لطانی،	نایب	ریی���س	ات���اق	بازرگان���ی	در	ادام���ه	این	
ك���ردن مناظره ه���ا و  ك���ه از رص���د  گف���ت: همان ط���ور  نشس���ت	
بحث های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده 
ح ش���ده اقتصاد  اس���ت مهم تری���ن بح���ث در می���ان مباح���ث مطر
كار تش���كلی  كنم در حوزه  ك���ه می خواهم بیان  اس���ت. مطالبی را 
است. حوزه اقتصاد از جمله حوزه های دیرپا در این زمینه است 
و از قدمت���ی 130 س���اله برخ���وردار اس���ت و به واس���طه این قدمت 
گفت وگوهای خصوصی را می���ان دولت و بخش  توانس���تیم نه���اد 
گرچه دولت دو سال است حضور جدی و  كنیم ا خصوصی فعال 
مطابق قانون در جلس���ات ندارد. آنچه به نظر می رسد در جامعه 
گفت وگو می���ان دولت و جامعه  مدنی فقدان���ش وجود دارد نهاد 
مدنی اس���ت. آنچه دول���ت آینده باید ب���ه آن اهتم���ام  ورزد ایجاد 
گفت وگو میان  ك���ردن  س���اختارها و تعری���ف فرآینده���ا در نهادینه 
جامع���ه مدنی اس���ت تا به ای���ن ترتی���ب مطالبات جامع���ه مدنی 
كه هرچهارس���ال یک بار  تبدی���ل به یک بغ���ض فروخورده نش���ود 

فرصت بروز یابد.
كه در  كرد: پیش���نهاد من ب���ه هفت نام���زدی  او در ادام���ه اظه���ار 
كار خ���ود را از فردای  ك���ه  ای���ن دوره موفق نمی ش���وند این اس���ت 
انتخاب���ات ب���ا نق���د و پایش عملكرد دول���ت آینده آغ���از و دولت در 
كنند. این  كش���ورداری ایجاد  كردن مدل  س���ایه را برای حرفه ای 
اف���راد ب���ا توجه به این ك���ه دارای بخش���ی از رای جامعه هس���تند، 
گفتمانی در س���طحی باالتر  می توانن���د جایگزین جامعه مدنی در 

از جامعه مدنی شوند.

محم���د	دروی���ش	ب���ه	عن���وان	نماین���ده	فع���االن	و	س���من	های	
گفت:	رتبه  محیط	زیست	س���خنران	بعدی	این	همایش	بود.	او	
كار آم���دن دولت نهم از نظر ش���اخص  كش���ور م���ا در ابت���دای روی 
كرده ایم.  كنون به رتبه 78 نزول پیدا  كه ا س���رزمین شاد 27 بوده 
در ابت���دای س���ال 84 رتب���ه ای���ران از نظ���ر عملكرد محیط زیس���ت 
كه االن به 114 رس���یده اس���ت. او افزود یك���ی از مهم ترین  51 ب���ود 
ك���ه در حال حاض���ر وج���ود دارد بحران افت  دالی���ل بحران هایی 
كه در 70 دش���ت اصلی به دو متر رسیده  پس���اب زیرزمینی اس���ت 
كه بزرگ ترین بحران بیابان زایی اس���ت  و بح���ران دریاچ���ه ارومیه 
از افت 28س���انتی متری س���طح آب زیرزمینی اتف���اق افتاده، پس 
گر در 70 دش���ت اصلی م���ا میزان افت آب زیرزمین���ی به دومتر یا  ا
بیش���تر رس���یده یعنی دریاچه های به مراتب بزرگ تری را در طول 
كه متوجه عمق فاجعه  دو دهه اخیر از دست داده ایم. این یعنی 
كنند  كه صراحتا اعالم  نیس���تیم. انتظار من از نامزد ها این اس���ت 

چه برنامه ای برای جلوگیری از این فاجعه دارند.
كه ایرانیان در طول 25  او ادامه داد این مس���اله نش���ان می دهد 
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گذشته دخیره هزار  ساله آب خود را به بهانه خودكفایی در  سال 
گفته او ایران  كرده اند. به  كه محقق هم نشد، مصرف  كش���اورزی 
كش���ور جهان  كش���اورزی در میان 193  از نظ���ر س���رمایه گذاری در 
كش���اورزی مطابق  رتب���ه 179 را دارد. راندم���ان آبی���اری در بخش 
آمار رس���می 35 درصد اس���ت اما براس���اس تكلیف بای���د به 42/5 
كرده است  كش���اورزی رسما اعالم  درصد می رس���ید. وزارت جهاد 
ما نمی توانیم به این هدف برس���یم زیرا اعتبار 2300 میلیاردی آن 

محقق نشده است.

در	ادام���ه	مین���و	مرتاض���ی،	فع���ال	حقوق	زن���ان،	ب���ه	روخوانی	از	
بخش���ی	از	بیانیه	مرب���وط	به	زنان	پرداخ���ت	و	فرهاد	توحیدی،	
رییس	خانه	سینما،	با بیان این كه ماده 113 و 114 قانون توسعه 
چه���ارم، مل���زم ب���ه تامین امنی���ت ش���غلی و ایجاد صن���دوق بیمه 
ب���رای هنرمن���دان بوده اس���ت، افزود: دول���ت نهم ای���ن تكلیف را 
انجام نداده اس���ت. همچنین در این دولت الیحه تاسیس نظام 
سینمایی ناپدید ش���د و برخالف هدف ما دولت فربه شد. سوال 
كه آن ها چه برنام���ه ای برای تكلیف برنامه  ما از نامزد این اس���ت 
چهارم توس���عه و چه برنامه ای برای حمایت از اهل هنر دارند؟او 
افزود: انجمن صنفی روزنامه نگاران، شهید و خانه سینما جانباز 

جامعه مدنی بوده اند.
در مقابل نماینده های نامزدها به پاسخگویی پرداختند: 

گف���ت: ش���عار دكتر  دکت���ر	زه���را	ممت���از،	نماین���ده	دکت���ر	رضای���ی	
رضای���ی س���الم ب���ر زندگی اس���ت. ایش���ان دائ���م در س���خنان خود 
بحث حمایت از س���رمایه های اجتماعی، ش���بكه های اجتماعی، 
كردن���د. یكی از  ح  بازگش���ت به اخالق، سیاس���ت و جامع���ه را مطر
دغدغه ه���ای ایش���ان منع سانس���ور اس���ت زیرا حت���ی همان طور 
كه به بی���ان منع تبعیض  كه ش���نیدید بخش���ی از فیلم آقای دكتر 

علیه اقوام و بیكاری یک خانواده ش���هید پخش نش���د، سانس���ور 
كه  كنم  ش���د. درباره میزان نقش دول���ت باید این نكت���ه را اضافه 
كید داش���ته  دول���ت دكت���ر رضای���ی هم���واره به دول���ت در س���ایه تا
كه در  اس���ت. درب���اره آزادی مطبوع���ات نی���ز ایش���ان در ح���وزه ای 
كردند.  كید   چارچوب دولت باش���د ب���ر دوری از افراط و تفری���ط تا
ایشان در بحث آزادی هنر، خط قرمز را توهین به مراجع و رهبری 
كش���یدن ش���الق ندارد.  كاریكاتور  ك���ه  ك���رده  و فرموده ان���د   اع���الم 
رییس ستاد انتخاباتی آقای دكتر در استان تهران، از دو پا معلول 
كار نشان داد یكی از رئوس توجهشان، افراد  است. ایشان با این 

معلول است.

همچنی���ن	مهن���دس	محم���د	حس���ن	توالی���ی،	نماین���ده	دکت���ر	
روحان���ی،	نام���زد	ریاس���ت	جمهوری، جامعه مدنی را خاس���تگاه 
كه ش���ما در  مل���ت ای���ران دانس���ت. او اف���زود: بی���ش از آن چی���زی 
كردید، آق���ای روحان���ی در برنامه های خود  این جلس���ه ی���ادآوری 
كرده اند. ایش���ان این مس���ائل را در هش���ت س���ال برای  گ���ردآوری 
گرفته اند. اولین  كمک  تدوین حقوق شهروندی از بزرگان زیادی 
كه اتحاد و انسجام  شعار اعتقادی آقای روحانی در پی این است 
كند زیرا وحدت و انس���جام ملی  را بین همه اقوام و افراد متجلی 
فق���ط از طریق حق���وق ملت ایجاد می ش���ود.او اف���زود: آقای دكتر 
كه  كنند  روحانی توانسته اند این حقوق را در شش فصل تدوین 
فق���ط یک فص���ل از آن موضوع بحث امروز اس���ت. در تدوین این 
حقوق باید به حقوق اساس���ی توجه شود و اجرای فصول حقوق 
ملت در قانون اساس���ی مورد توجه قرار بگیرد و به تداوم منش���ور 

حقوق شهروندی بر این اساس پرداخته شود.

گفت: ظرفیت های  دکتر	نادر	ن���وروزی،	نماینده	دکتر	قالیب���اف،	
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جمهوری اس���المی  در  الزم 
ك���ردن هم���ه  ب���رای عمل���ی 
این فرمایش ها شما وجود 
ك���ه م���ا از واژه  دارد. وقت���ی 
اس���تفاده  مردمس���االری 
می كنیم منظور این نیست 
ك���ه از اف���راد تنها ب���رای رای 
كنی���م  اس���تفاده  دادن 
یعنی  مردمس���االری  بلك���ه 
كش���ور و  مش���اركت در اداره 
و  برنامه ری���زی  در  نظ���ارت 
عملكرد و مشاوره به دولت. 
حتی بخش���ی از اج���را نیز بر 
ان جی او هاس���ت.  عه���ده 
ما ان جی او ه���ا را هم عرض 
دول���ت می دانی���م چنانچه 
در شهر تهران، شورایاری ها 

كردیم بخشی از مسئولیت  كردیم و از این طریق سعی  را درس���ت 
را بر عهده شهروندان بگذاریم.

دکتر	محسن	مهرعلیزاده،	نماینده	دکتر	عارف	در	این	جلسه،	
گف���ت: آقای دكتر ع���ارف به عن���وان معاون اول آق���ای خاتمی در 
دول���ت اصالحات، توانس���ته ب���ود مفاهیم���ی چ���ون آزادی بیان، 
جامعه مدنی و توس���عه سیاس���ی و فرهنگ���ی را رواج دهد و اصل 
كار اندازد. دكتر  كه در قانون اساسی وجود داش���ت به  ش���ورا ها را 
ع���ارف در ص���ورت رای آوردن، در جه���ت ادام���ه راه اصالح���ات و 
اس���تمرار رای مردم و اس���قرار حكومت عقل و ش���هروندی حركت 
می كن���د.او با اش���اره ب���ه این كه ه���ر 9 روز یک توطئ���ه علیه دولت 
خاتم���ی انجام می ش���د به انتق���اد یك���ی از نامزد ها درب���اره وقایع 
كش���ته ش���دن یک نفر در آن پرداخت و اف���زود: نیروی  س���میرم و 

انتظام���ی در آن زم���ان در اختی���ار دول���ت نب���ود. آیا در 
چنین ش���رایطی اختیار عمل در دس���ت رییس جمهور 

است؟

گف���ت: صدای  آق���ای	رضاپ���ور،	نماینده		دکت���ر	والیتی،	
جامعه مدنی باید به همه خادمین ملت برس���د. دولت 
كه براساس سابقه 30 ساله و  آقای والیتی دولتی اس���ت 
ب���ه صورت اداره نظرخواهی در مس���ائل و ابعاد مختلف 
ان شاءاهلل ش���اهد آن خواهیم بود.او افزود: ما در دولت 
آق���ای والیت���ی معتقدی���م یك���ی از اركان حف���ظ و ارزیابی 

اس���ت.  محیط زیس���ت 
م���ا موفقی���ت  اعتق���اد  ب���ه 
جنب���ه  ه���ر  از  معل���والن 
اجتماعی یک مرتبه باال تر 
از افراد دیگر است بنابراین 
آن ها  تمام موفقیت ه���ای 
تقدی���ر  و  تش���ویق  قاب���ل 
اس���ت. دكت���ر والیت���ی یكی 
از نخب���گان حوزه پزش���كی 
هس���تند بنابرای���ن دغدغه 
ح���وزه  ای���ن  در  ایش���ان 
بود.  خواه���د  تخصصی ت���ر 
گفت: هر  رضاپ���ور در ادامه 
كه من پشت این  صحبتی 
تریب���ون می كن���م بای���د در 
س���رای قیامت پاسخگوی 
مطلب���ی  گ���ر  ا باش���م.  آن 
كه علت  كنیم اما خدا شاهد است  دغدغه ما نیست باید آن را ابراز 
كه مردم از ایش���ان داش���تند.  حض���ور آقای والیت���ی، مطالباتی بود 

سال هاست ما تنها شعار می شنویم.
در پایان این نشس���ت بیانیه ای از سوی NGOها  و سازمان های 
غیر دولتی در خصوص مطالبات این سازمان ها از رئیس جمهور 
كش���اورزان،  آین���ده در 37 بن���د و با محوری���ت مطالبات معلمان، 
كه می توان به  كارگران قرائت ش���د  معل���والن، هنرمن���دان، زنان و 
س���رفصل های آن از جمله اس���تقالل تش���كل های جامعه مدنی، 
آزادی انجمن ه���ا، صل���ح و امنی���ت برای جامع���ه، تضمین آزادی 
مطبوعات، تنوع بخش���ی رس���انه ای، آزادی بیان، اندیش���ه و هنر، 
گردش آزاد اطالعات، ترویج مس���ئولیت پذیری  حق دسترس���ی و 
ك���ودک، اس���تقرار اخ���الق  اجتماع���ی، احت���رام و رعای���ت حق���وق 

كرد. حرفه ای و... اشاره 

ن��م��ای��ن��ده	دک��ت��ر	روح��ان��ی	،	ج��ام��ع��ه	م��دن��ی	را	
خاستگاه	ملت	ایران	دانست.		افزود:

این	جلسه	 در	 که	شما	 آن	چیزی	 از	 بیش	 	
کردید،	آقای	روحانی	در	برنامه	های	 یادآوری	
کرده	اند.	ایشان	این	مسائل	 گردآوری	 خود	
ت���دوی���ن	ح��ق��وق	 ب����رای	 ه��ش��ت	س���ال	 در	 را	
گرفته	اند.	 کمک	 شهروندی	از	بزرگان	زیادی	
پی	 در	 روحانی	 آق��ای	 اعتقادی	 شعار	 اولین	
بین	همه	 را	 انسجام	 و	 اتحاد	 که	 این	است	
زی���را	وح���دت	و	 ک��ن��د	 اف����راد	متجلی	 اق����وام	و	
ملت	 حقوق	 طریق	 از	 فقط	 ملی	 انسجام	

ایجاد	می	شود.
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[بازگشت]  [صفحه اصلی] 

اخبار انتخابات,انتخابات ریاست ج » 
,نظرسنج92نظرسنجی انتخابات  » 
عارف دومين کاندیداتوری انصراف » 
گزارش تصویری : سير تکامل کال » 
دعوت به همکاری اتاق بازرگانی » 
لو رفتن ابزار جدید آژانس امنيت  » 

از هيچ کاندیدایی حمایت نخواه » 
با کنارهگيری عارف، رقابت جدی  » 
شاخص بورس » 
نمایش بروز قيمت خودرو » 
تازه ترین نقل و انتقاالت ليگ برتر » 
کتک خوردن به خاطر ریشهای ب » 

تشریح مطالبات اجتماعی از کاندیدا - صراط نيوزعنوان : 
٠کاندیدااجتماعي , مطالبات , تشریحبرچسب ها : 

١٧:٢۵ - ١٣٩٢ خرداد ٢٠تاریخ انتشار: 

تشريح مطالبات اجتماعی از کانديدا

ها و فعاالن در حوزههای مختلف اجتماعی از جمله معلوالن، آسيبهایNGOهای غير دولتی،
سانده شد. و زنان مطالبات این حوزهها به اطالع نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری ر

و  دولتی  غير  تشکلهای  (معلوالن،NGOت  اجتماعی  مختلف  حوزههای  در  ها 

ستعی، کودکان، زنان و...) مطالبات این حوزه به اطالع نمایندگان کاندیداهای ریا

 شد.

از تنها 8  کاندیدهای مختلف  از  شده  نماینده دعوت  عارف،4  (نماینده  نماینده   

و قاليباف) حضور داشتند.

و مطالبات  اجتماعی  مختلف  حوزههای  در  فعاالن  از  تعدادی  نشست   

ن را از رئيس جمهور آینده مطرح کردند که از آن جمله میتوان به درخواست یکی

تماعی از جمله فرشيد یزدانی اشاره کرد.

ت تأکيد کرد: تنها یکی دو کاندیدای ریاست جمهوری در برنامههای خود به برخی

کاندیداهای ریاست که هيچ یک از  کردهاند و این در حالی است  تماعی اشاره 

خاصی را برای ساماندهی کودکان و به خصوص خيابانی و کار نداشته است.

ها گفت: مهمترین مسئله خشونت عليهNGOبه مطالبات حوزه کودکان از سوی 

رشهای صدای یاری انجمن حمایت از حقوق کودکان از پنج برابر شدن کودکآزاری

دریچه

نگاهی به دوران مدیریت اصالح
طلبان/ آقای خاتمی آتاب ربع قرن

نشيب و فراز را بخوانيد
٢ درصف انتشار: ٠نظرات منتشره: 

آخرین اخبار

دردومين مستندحسن روحانی چه گذشت؟ 

عجيب ترین کفش های تاریخ +عکس 

آقای ریيسجمهورآیامیآیی که آمده باشی؟ 

نامزدریاست جمهوری6وعدههای اقتصادی 

وقتی اصالح طلبان یک "راستی" را به عارف 
ترجيح می دهند

لغو برنامههای تبليغاتی عارف در تلویزیون 

ناگفته های مهناز افشاربه بهانه روزتولدش 

آخرین جزئيات پرونده قضات کهریزک 

آمار اساتيدبازنشسته دولتاصالحات واصولگرا 

کاهش نسبي بهاي جهاني نفت و طال 

فتنه در مخملباف به نامه 88ماجرای

صراط نامه تماس با ما آرشيو پيوندها اشتراک خبری آب و هوا اوقات شرعی نسخه موبایل
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نشست طرح مطالبات سازمانهای جامعه مدنی ایران با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات
ریاستجمهوری

) / [عکس: محمود رحيمی ]14جامعه (

سندیکای دفتر  در  ایران  مدنی  جامعه  سازمانهای  از  تعدادی  خرداد،  نوزدهم  یکشنبه،  شامگاه 
شرکتهای ساختمانی جمع شدند تا در نشستی با نمایندگان نامزدهای ریاستجمهوری، بعضی از
بپردازند. در ای ریيسجمهور آینده  خود از  به بيان مطالبات  و اعضای انجیاوها  نفعاالن اجتماعی 

نشست نمایندگان سعيد جليلی و غالمعلی حدادعادل حضور نداشتند.
نشست این  ابتدای  در  ساختمانی  شرکتهای  سندیکای  هياتمدیره  ریيس  ملکيانیفر،  منوچهر 
به تشکلهای را در دست میگيرد  ریاستجمهوری  سکان  که  هرکسی  گفت: انتظار این است 
مدنی توجه کند. تشکلهای مدنی حماسه سياسی مورد انتظار را به وجود خواهد آورد. آیا شأن و
هشئون ما این است که رای دهيم و بعد صدقه بگيریم؟ آیا هيچ دنيایی با صدقه دادن پيشرفت کرد
است؟ چرا از تعریف و به وجود آوردن هستههای مدنی واهمه دارند؟ او با اشاره به پيشرفتهای
اقتصادی ترکيه و مالزی افزود: چه کسی گفته است که ریيسجمهور میتواند در همه امور دخالت

کند؟
ینکهفریده غيرت به عنوان نماینده زنان و کانون وکال، سخنران بعدی این همایش بود. او با بيان ا

بهوجودآمدن نهادهای مدنی یکی از پایههای دموکراسی در همه جوامع است و کمک شایانی به
 دیگردولت میکند، اظهار کرد: دولتهایی موفقند که با جامعه مدنی و آمار ملت بها دادهاند. فایده

شورای قبل  سال  چهار  میکند.  کم  را  بار اجرایی دولتها  نهادهایی  چنين  وجود  که  این است 
التشکلها در آستانه انتخابات ایجاد شد و از نمایندههای نامزدها دعوت به عمل آمد. در چهار س
نگذشته تنها یک نامزد ریيسجمهوری در این جلسه حضور پيدا نکرد و ریيسجمهور هم شد. او در ای
اچهار سال بهایی به سازمانهای مدنی نداد و حتی مانعتراشی هم کرد؛ اما تالشهای ما ادامه پيد

 همچنينکرد. من مطالبات زنان را به عنوان نيمی از افرادی که در جامعه مورد غفلت قرار گرفتهاند و
کانون دفاع و لزوم امر دفاع مستقل را در خواستهای خود مطالبه کردهام.

او در ادامه به طرح دو پرسش پرداخت: نخست اینکه نظر شما درباره واگذاری مسئوليتهای دولتی
به انجمنها چيست؟ و دیگر آنکه آیا دولت شما زمينه گسترش فعال این انجمنهای مردمنهاد را

فراهم میکند؟
و سانسور  پای  هرجا  گفت:  نشر  حوزه  نماینده  عنوان  به  همایش محمدجواد مظفر  در ادامه این 

شرمميزی در کار بوده، ميزان توسعه ابتذال بيشتر شده است. اینکه افرادی بخواهند محصول فکر ب
را سانسور کنند شدنی نيست. در حالی که یک اثر تاليفی محصول تمام اندیشههای بشری از آغاز
مالک باشد  قدرت  در  کارشناس  یک  که  زمانی  تا  است.  قدرت  سانسور،  مالک  است.  امروز  تا 
ا برسانسور کردنش نيز حضور او در قدرت است. چنانچه فردی قبل از دوم خرداد مسئول اداره کتاب ر

عهده داشت و به کلمهای همچون «رقص قورباغه» واکنش نشان داده بود، بعد از گرفتن مجوز نشر،
کتابی را به نگارش درآورد درباره همسر شاه که هيچکس حاضر نيست این کتاب را به دست یک

جوان بدهد.

عناوین
دولت
صنفی

من به

اختال
به ضر

دانلود
این ش

...روزنامه بهار-دولت آينده در امور انجمنهای صنفی و حرفهای مداخله نکند- , سه شنبه , 2 http://www.baharnewspaper.com/News/92/03/21/12843.html
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مطالبات جامعه مدني ايران از رييسجمهور آينده

جمالپور:  نافاطمه  نمايندگان  به  را  خود  مطالبات  تا  آمدند  گردهم  ديگر  بار  ايران  جامعه  مردمنهاد  مزدهايسازمانهاي 
در چنين جلسهاي مطالبات خودرياستجمهوري اعالم كنند. اين گردهمايي بعد از چهار سال اتفاق افتاد. آنها چهارسال پيش هم 
مدينژاد به جامعه مدني حكايترا اعالم كرده بودند، در آن جلسه نماينده احمدينژاد غايب بود. غيبتي كه خود از بيتوجهي اح

تمام بيمهريها نفسميكرد. حاال پس از گذشت هشتسال، جامعه مدني سخت ميخواهد نشان بدهد كه زنده است و با وجود 
غالمعلي حدادعادل نامزدهايميكشد. در اين نشست كه شامگاه يكشنبه، نوزدهم خرداد، برگزار شد، نمايندگان سعيد جليلي و 

انجياو»ها و جامعه مدني، در ايناين دوره غايب بودند و نماينده علياكبر واليتي هم با تاخيري تاملبرانگيز حاضر شد. فعاالن «
ماعي و... مشروح اين جلسه را درجلسه از فشارها براي از بين رفتن استقاللشان گفتند، از مميزي، از فقدان سياستگذاريهاي اجت

ادامه ميخوانيد.
چرا از تعريف و شكلگيري هستههاي مدني نگرانند

 ابتداي اين نشست گفت:منوچهر ملكيانيفر، رييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي ساختماني كه ميزبان اين همايش بود، در
. تشكلهاي مدنيانتظار اين است كه هركسي كه سكان رياستجمهوري را در دست ميگيرد به تشكلهاي مدني توجه كند

 و بعد صدقه بگيريم؟ آيا هيچحماسه سياسي مورد انتظار را به وجود خواهند آورد. آيا شأن و شئون ما اين است كه راي دهيم
دا واهمه  مدني  هستههاي  آوردن  بهوجود  و  تعريف  از  چرا  است؟  كرده  پيشرفت  صدقهدادن  با  بهدنيايي  اشاره  با  وي  رند؟ 

ور دخالت كند؟ فريده غيرت،پيشرفتهاي اقتصادي تركيه و مالزي افزود: چه كسي گفته است كه رييسجمهور ميتواند در همه ام
دآمدن نهادهاي مدني يكي از پايههايبه عنوان نماينده زنان و كانون وكال، سخنران بعدي اين همايش بود. وي با بيان اينكه به وجو

هجامعه مدني و آراي ملت بهادموكراسي در همه جوامع است و كمك شاياني به دولت ميكند، اظهار كرد: دولتهايي موفقند كه ب
 سال قبل كه شوراي تشكلها دردادهاند. فايده ديگر اين است كه وجود چنين نهادهايي بار اجرايي دولتها را كم ميكند. چهار

يك نامزد رييسجمهوري در اين جلسهآستانه انتخابات، برنامهاي برگزار كرد و از نمايندههاي كانديداها دعوت به عمل آمد، تنها 
د و حتي مانعتراشي هم كرد. اماحضور پيدا نكرد، كه او هم رييسجمهور شد. او در اين چهار سال بهايي به سازمانهاي مدني ندا

 غفلت قرار گرفتهاند و همچنين كانونتالشهاي ما ادامه پيدا كرد. من مطالبات زنان را به عنوان نيمي از افرادي كه در جامعه مورد
- نظر شما درباره1سوال پرداخت: دفاع و لزوم امر دفاع مستقل را در درخواستهاي خود مطالبه كردهام. وي در ادامه به طرح دو 

را فراهم2واگذاري مسووليتهاي دولتي به انجمنها چيست؟  زمينه گسترش فعال اين انجمنهاي مردمنهاد  - آيا دولت شما 
ميكند؟

بيتوجهي كانديداها به حوزه نشر و كتاب
ر بوده، ميزان توسعه ابتذال بيشتردر ادامه اين همايش محمدجواد مظفر، به عنوان نماينده حوزه نشر گفت: هرجا پاي مميزي در كا

حالي كه يك اث مميزي كنند شدني نيست. در  را  محصول فكر بشر  تمامشده است. اينكه افرادي بخواهند  محصول  تاليفي  ر 
اب را برعهده داشت و به كلمهايانديشههاي بشري از آغاز تا امروز است. چنانچه فردي كه قبل از دوم خرداد مسووليت اداره كت

ورد در مورد معشوقه شاه كههمچون «رقص قورباغه» واكنش نشان داده بود، بعد از گرفتن مجوز نشر، كتابي را به نگارش درآ
گاه موجود است اما تا به حالهيچكس حاضر نيست اين كتاب را به دست يك جوان دهد.  وي افزود: هزاران پرونده مفسده در داد
بهجز آقاي عارف و آن هم نهكسي نگفته است كسي به خاطر كتابخواندن يك جرم را انجام داده است. هيچ  يك از كانديداهاي 

بيشتر از يك جمله، اشارهاي به حوزه كتاب و نشر نداشتهاند.
بهمن كشاورز: لزوم حضور وكيل مستقل در تمام مراحل دادرسي

 اعالميههاي جهاني حقوق بشر وبهمن كشاورز، يكي از نمايندگان كانون وكال گفت: كانون وكال هنوز يك سازمان مدني است. ما به

Untitled Page http://sharghdaily.ir/Modules/News/NewsDetails.aspx?newsid=12407
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[2013.06.11] خرداد٢١سه شنبه  ١٣٩٢ صفحه اصلی جام نيوزصفحه اصلی رصد خانه

 ب ظ5:26 1392/3/20 زمان یافتن خبر:  ب ظ5:24 1392/3/20 زمان انتشار : 

[اخبار مهم] فارس محل انتشار: 

) 2 تعداد بازدید:   ( نسخه چاپیمشاهده خبر در منبع 

ها و فعاالن در عرصه اجتماعي مطرح شدNGOدر نشست 
تشريح مطالبات اجتماعي از كانديداهاي رياست جمهوري 

ها و فعاالن در حوزه هاي مختلف اجتماعي از جمله معلوالن، آسيب هايNGOدر نشست تشكل هاي غير دولتي، 
رسانده شد.اجتماعي، كودكان و زنان مطالبات اين حوزه ها به اطالع نمايندگان كانديداهاي رياست جمهوري 

و  زنان و...)NGOبه گزارش خبرنگار اجتماعی فارس در نشست تشکل های غير دولتی  ها در حوزه های مختلف اجتماعی (معلوالن، آسيب های اجتماعی، کودکان، 

مطالبات این حوزه به اطالع نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری رسانده شد.

 نماینده (نماینده عارف، روحانی، رضایی و قاليباف) حضور داشتند.4 نماینده دعوت شده از کاندیدهای مختلف تنها 8در این نشست از 

 را از رئيس جمهور آینده مطرح کردند که از آن جمله می توان بهدر ابتدای این نشست تعدادی از فعاالن در حوزه های مختلف اجتماعی مطالبات و درخواست هایشان

درخواست یکی از فعاالن حوزه اجتماعی از جمله فرشيد یزدانی اشاره کرد.

 از برنامه های اجتماعی اشاره کرده اند و این در حالی است که هيچوی در این نشست تأکيد کرد: تنها یکی دو کاندیدای ریاست جمهوری در برنامه های خود به برخی

 کار نداشته است.یک از کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه خاصی را برای ساماندهی کودکان و به خصوص خيابانی و

کودکان ازها گفت: مهم ترین مسئله خشونت عليه کودکان است گزارش های صدای یاری انجمن حمایت از حقوق NGOیزدانی با اشاره به مطالبات حوزه کودکان از سوی 

 و آن هم از سوی اورژانس اجتماعی89 ماهه اول سال 6ربوط به پنج برابر شدن کودک آزاری خبر می دهد ضمن اینکه تنها آمار منتشر شده رسمی در این زمينه م

 درصد کودکان ما به نوعی دچار آسيب هستند این آسيب80 هزار کودک آزاری خبر می دهد و این ها همه مبين این نکته است که 144بهزیستی بوده است که از وقوع 

ها شامل تحقير کالمی، تنبيه بدنی، آزار جنسی و... است.

گفت: رتبه کشور ما در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم از نظردر ادامه این نشست محمد درویش به عنوان نماینده فعاالن و سمن های محيط زیست در این همایش 

 رسيده و این نشان114 بوده که االن به 50 رتبه ایران از نظر عملکرد محيط زیست 84 نزول کرده ایم که در ابتدای سال 78 بوده که اکنون به رتبه 27شاخص سرزمين شاد 

بحران است.

که می توان به سرفصلها و سازمان های غير دولتی در خصوص مطالبات این سازمان ها از رئيس جمهور آینده منتشر شد NGOدر پایان این نشست بيانيه ای از سوی 

مين آزادی مطبوعات، تنوع بخشی رسانه ای، آزادی بيان، اندیشه وهای آن از جمله استقالل تشکل های جامعه مدنی، آزادی انجمن ها، صلح و امنيت برای جامعه، تض

ودک، استقرار اخالق حرفه ای و... اشاره کرد.هنر، حق دسترسی و گردش آزاد اطالعات، ترویج مسئوليت پذیری اجتماعی، احترام و رعایت حقوق ک

انتهای پيام/

ر دیگر رسانه ها ندارداخبار سرویس رصدخانه به صورت خودکار جمع آوری شده و جام نيوز هيچگونه تعهدی در قبال اخبا

فارس : تشريح مطالبات اجتماعی از کانديداهای رياست جمهوری http://rasadkhane.jamnews.ir/News/FullStory/?nwid=913749

1 of 1 6/11/2013 9:14 AM

1392 خرداد 20دوشنبه 

ارسال خبرهای | پيوندها

استانهعکسسایر رسانههاورزشیبين المللفرهنگی و هنریاجتماعیکارگریاقتصادیسياسیعناوین اخبارصفحه اصلی

بين الملل|گزارش روز|کشاورزی|اجتماع|اقتصاد|واحدها|روابط کار|تيتر اخبار

با برگزاری نشستی مطبوعاتی صورت گرفت:

طرح مطالبات صنفی از نمايندگان نامزدها
1392-03-20, 10:48

79887کد خبر: 

کارگریسرویس: 

        

خبر

و سفر کردهاندچكيده: «در حالی که روسای تشکلهای رسمی کارگری برای حضور در اجالس سازمان جهانی کار به ژن

 سال۴ ميليون نفر جامعٔه کارگری برای نمایندگان افرادی که یکی از آنها زمامدار ٣٠به نظر میرسد طرح مطالبات بيش از 

آیندٔه امور اجرایی کشور است از اهميتی خاصی برخوردار نبوده است.»

نامزدهای  از  تعدادی  نمایندگان  با حضور  نشستی را  ایران»  گذشته «سازمانهای جامعه مدنی  انتخاباتروز 

ریاست جمهوری برگزار کرد.

حمد رضا عارف وبه گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان آقایان محسن رضایی، حسن روحانی، محمد باقر قاليباف، م

علی اکبر والیتی در این نشست حضور داشتند.

 ميليون نفر جامعٔه کارگری در٣٠نکتٔه قابل توجه، عدم حضور نمایندگان رسمی کارگری برای طرح مطالبات بيش از 

این نشست بود.

 

پایان پيام
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اصالح طلبان به دليل دوراندیشی به اجماع میرسرخط خبرها

طرح مطالبات صنفی از نمايندگان نامزدها http://ilna.ir/news/news.cfm?id=79887
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پيام کارفرمایان

آرشيو

١٣٩٢خرداد 

١٣٩٢اردیبهشت 

١٣٩٢فروردین 

١٣٩١آذر 

١٣٩١شهریور 

١٣٩١مرداد 

١٣٩١اردیبهشت 

١٣٩١فروردین 

١٣٩٠بهمن 

١٣٩٠آذر 

١٣٩٠آبان 

١٣٩٠مهر 

١٣٩٠شهریور 

١٣٩٠تير 

١٣٩٠خرداد 

١٣٩٠فروردین 

١٣٨٩اسفند 

١٣٨٩بهمن 

١٣٨٩دی 

١٣٨٩آذر 

١٣٨٩مهر 

١٣٨٩شهریور 

١٣٨٩مرداد 

جستجو

جستوجو برای:

آمار بازدید

20بازدید امروز 
96بازدید دیروز 

4مهمانان آنالین 
43,219کل بازدیدها 

گزارشات جديد

نشریه پيام کارفرمایان

بيست و سومين شمارهي
«پيام آارفرمايان» منتشر

شد

                   مطالب پيشين

همایش طرح مطالبات سازمانهای جامعه مدنی به نامزدهای ریاست جمهوری
مخالفت با تدوین استاندارد نظام مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی

بيستمين کنگره جهانی بهداشت و ایمنی شغلی در کار
دعوت به شرکت در کارگروه روابط صنعتی سازمان بينالمللی کارفرمایان

دستورکار اجالس شورای عمومی سازمان بين المللی کارفرمایان
١٣٩٢بخشنامه حقوق و مزایای سال 

سال نو مبارک !
جزوه دانستنی های بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی

مشکالت بخش صنعت و خدمات
بخشودگی جرائم بدهی های قطعی کارفرمایان

موضع کارفرمایان درمورد “حق اعتصاب” و سازمان بين المللی کار
 کانون عالی١/۶/١٣٩١مجامع عمومی مورخ 

سخنرانی پرفسور کالوس شوآب در یکصدویکمين کنفرانس بينالمللی کار
حمایت کارفرمایان از مواضع رهبر ليگ ملی دموکراسی برمه

انتخاب آقای گای رایدر بعنوان مدیرکل جدید سازمان بين المللی کار
تغييرات اساسنامه کانون عالی

١/۶/١٣٩١مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده کانون عالی
طبقه بندی مشاغل

مادهی پيشنهادی کانون عالی کارفرمایی ایران برای احيای سازمان تأمين اجتماعی
بيانيهی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بمناسبت روز جهانی کارگر

معرفی نمایندگان کارفرما در هيأت های تشخيص استان تهران
١٣٩١بخشنامه حقوق و مزایای سال 

سال نو مبارک !
مين نشست سه جانبة منطقه ای آسيا واقيانوسية سازمان بين المللی کار١۵گزارش 

قطعنامهی همایش سهجانبه«تبيين راهبردهای بازنگری قانون تأمين اجتماعی»

           

             همایش طرح مطالبات سازمانهای جامعه مدنی به نامزدهای ریاست جمهوری

 فعاالن و نمایندگان تعداد قابل١٣٩٢ خرداد ماه ١٩شامگاه روز یکشنبه 
توجهی از سازمانهای جامعه مدنی در سالن اجتماعات دبيرخانه انجمن
شرکتهای ساختمانی گردهم آمدند و مبرمترین مطالبات سازمانهای
مدنی ایران را با نمایندگان آقایان :محسن رضایی، حسن روحانی، محمد
رضا عارف و علیاکبر والیتی، چهار نفر از نامزدهای انتخابات یازدهمين
دورهی ریاست جمهوری اسالمی ایران در ميان گذاشتند. «شورای

سازمانهای جامعه مدنی ایران» که فعاليت خود را با فراخوان کانون عالی
انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در آستانه برگزاری انتخابات دهمين دوره ریاست جمهوری در

 آغاز کرده است، در دومين مرحله از فعاليتهای خود نيز از هر هشت نامزد ریاست١٣٨٨سال 
جمهوری که صالحيت شان از سوی شورای نگهبان قانون اساسی احراز شده است، دعوت به

نعمل آورد و نمایندگان چهار نفر از آنان که در این نشست حضور یافتند بر تعهد و پایبندی ای
نامزدها به پيگيری این مطالبات تأکيد کردند.

خاطر نشان میشود عالوه به مطالباتی که به صورت شفاهی از سوی کنشگران مدنی در این
همایش مطرح شد، مبرمترین و عمدهترین مطالبات سازمانهای مدنی در سندی با عنوان «بيانيه

 محور دسته بندی و در اختيار٣٧ صفحه و در ٨مطالبات سازمانهای جامعه مدنی ایران» در 
عالقمندان قرار گرفته است.

 

دریافت متن بيانيه مطالبات سازمان های جامعه مدنی ایران

گزارش فعاليتهای دوره اول شورای سازمانهای مدنی ایران

دریافت تصاویر این همایش

ارسال نظر بسته شده است .

...همايش طرح مطالبات سازمانهای جامعه مدنی به نامزدهای رياست جمهوری — کانون عالي انج http://www.icea.ir/?p=3195
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گرد 		پا

نسخه عارف برای شخص دردمند
كفایت  كه دیدار او مرا در زندگی  گفت: دوستی داشتم  گریه او را پرسید.  شخصی دردمند نزد شبلی عارف می گریست. شیخ سبب 

كه دیدارش پاینده نیست ناچار نبودش غم را زیاد می كند. برو  گفت: دوستی  میكرد، اما او دیروز از دنیا رفت و من تنها شدم. شیخ 
كه هرگز نمیرد و تو به هجران او مبتال نشوی. كن  دوستی انتخاب 

كز مرگ نقصان آورد/ دوستی او غم جان آورد كاو نمیرد تا نمیری زار تو/ دوستی  گزین این بار تو /   دوستی دیگر 

پیوند ناگسستنی دانش و دانشمند

كه  گیوتین پزش���كی فرانس���وی بود  دكت���ر ژوزف ایگناس 
كبیر فرانس���ه در دانش���گاه پاریس  هن���گام وقوع انق���الب 
كه بعد از انقالب به عضویت مجمع  كرد. او  تدری���س می 
كه  انقالبی  فرانس���ه در آمده بود، نخس���تین ف���ردی بود 
در س���ال 1789 در مجلس موسس���ان فرانس���ه پیشنهاد 
كه به جای اعدام متهمان با وس���یله ای زجرآور، س���ر  كرد 
گ���ردد. مجلس  آنها با ماش���ین مخصوص���ی از بدن قطع 
كرد و دستگاه  موسسان فرانسه با پیشنهاد وی موافقت 
كوتاهی  كه قریب به ی���ک قرن قبل و به مدت  گیوتی���ن را 
كردن���د. دس���تگاه  در ایتالی���ا اس���تفاده ش���ده ب���ود را وارد 
گیوتین از س���وی آنتوان لوی���ی، جراح و دبیر مادام  ژوزف 
كادم���ی جراحی رس���ما تایید ش���ده ب���ود. پس از  العم���ر آ
كثیری توس���ط همین  وقوع انقالب در فرانس���ه تعدادی 
دستگاه اعدام شدند افرادی كه بسیاری از آنها در به ثمر 
رس���یدن انقالب نقش بسزایی داشتند. یكی از این افراد 
فیزیكدان و شیمیس���ت معروف الوازی���ه بود. الوازیه بعد 
گرفت  گیوتین محكوم ش���د تصمیم  از اینك���ه به اعدام با 
در آخری���ن لحظ���ات زندگی ه���م به علم خدم���ت نماید. 
گف���ت: احتماال جای���گاه حواس و  گردان خود  او ب���ه ش���ا
ش���عور انسان می بایست در س���ر )مغز( انسان باشد بنابر 
این پس از جدا ش���دن س���ر از بدن احتم���اال باید تا چند 
كار بكند. شما پس از  لحظه هنوز حواس و هشیاری فرد 
گیوتین قطع شد فورا آن را روی  اینكه س���ر من به وسیله 
دس���ت باال بگیرید، من شروع به پلک زدن می كنم شما 
تعداد پلک زدن های مرا بشمارید تا زمان تقریبی از بین 
كامل به دست بیاید. پس از اینكه  رفتن هشیاری و مرگ 
گرفتند و او بیش از ده  بار  الوازیه اعدام ش���د سر او را باال 

پلک زد و این واقعه در تاریخ به ثبت رسید.

نکاتی از کتاب نشان پنجم حماقت
•  اعتدال در همه چیز نیكوست به خصوص در راستگویی.

 »ورا جانسن« 
كثر مردان موفقیت شان را مدیون همسر اولشان هستند و  • ا

كال«  همسر دوم شان را مدیون موفقیت شان. »لورن با
گوش دادن به حرف دیگران،  گفتن است چون  • شنیدن بهتر از 
كمتر خسته می كند، ثانیًا احتمال افشای سّر نهانی  اواًل انسان را 

گوینده هم این وسط فاش  كمتر است، ثالثًا ممكن است سّر  در آن 
شود. »سی. اس. لوئیس« 

كه می خواهند بیاموزند و شعر برای آنان  كسانی است  • علم برای 
كس«  كه می دانند. »جوزف را
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مدرسه عشق 
که	برایم	باقیست در	مجالی	

باز	همراه	شما	مدرسه	ای	می	سازیم
که	در	آن	همواره	اول	صبح																																											

به	زبانی	ساده
کنند، مهر	تدریس	

و	بگویند	خدا
خالق	زیبایی

و	سراینده	عشق
آفریننده	ماست	

كالم فاخر پیام آخر
فاصله	دخترك	تا	پیرمرد	یك	نفر	بود؛	روی	نیمکتی	چوبی،	روبروی	

یك	آبنمای	سنگی،	پیرمرد	از	دختر	پرسید:	غمگینی؟
گریه	می	کنی؟ -	نه،	مطمئنی؟	-	نه،	چرا	

-	آخه	دوستانم	منو	دوست	ندارن؛	-	چرا؟
گفتن؟ -	چون	قشنگ	نیستم	-	قباًل	اینو	به	تو	

که	من	تا	حاال	دیدم -	نه؛		-	ولی	تو	قشنگ	ترین	دختری	هستی	
-	راست	می	گی؟	-	از	ته	قلبم	آره،

دختر	بلند	ش���د	پیرمرد	را	بوس���ید	و	به	طرف	دوس���تانش	دوید.	ش���اِد	
کرد؛	 کیفش	رو	باز	 کرد؛	 شاد.	چند	دقیقه	بعد	پیرمرد	اشك	هاشو	پاك	

عصای	سفیدش	رو	بیرون......

•	انسانهای	بزرگ	مانند	عقابند،	که	آشیانه	خود	را	
بر	فراز	قله	های	بلند	تنهایی	می	سازند.

		»آرتور	شوپنهاور«
• زندگی	همین	است!	

زندگی	مث���ل	قمارخانه	اس���ت؛	می	ب���ری،	می	بازی،	
ول���ی	در	آخ���ر	همیش���ه	قمارخانه	برن���ده	ی	نهایی	
که	به	ما	خوش	 اس���ت	و	این	معنی	اش	این	نیست	

نگذشته	است.	»وودی	آلن«
•دس���تهای	تو	تصمیم	بود/	بای���د	می	گرفتم/	و	دور	

می	شدم.	»شمس	لنگرودی«
 • چ���ه	بی	تابانه	می	خواهم���ت/ای	دوریت	آزمون	

تلخ	زنده	بگوری	
بی	نجواِی	انگش���تانت/جهان	از	هر	سالمی	خالی	

است.	»شاملو«
•   گاه	آدم	در	بیس���ت	س���الگی	می	می���رد	ول���ی	در	

هفتاد	سالگی	به	خاك	سپرده	می	شود.	
کرد،	چون	یك	 تنهائیم	را	با	دیگران	تقسیم	نخواهم	

کردم....	چندین	برابر	شد.	 کار	را	 بار	این	
»حسین	پناهی«

• بدترین	شکنجه	آن	است	که	دیگر	نتوانی	دوست	
بداری.....	»فئودور	داستایوفسکی«

کل	 • ارزش	بعض���ی	از	لحظ���ات	زندگ���ی	ب���ه	ان���دازه	
زندگی	ست.	

آدم	چ���ه	دی���ر	می	فهم���د	و	من	چ���ه	دی���ر	فهمیدم	
......	»سهراب	سپهری«

ً
انسان	یعنی	عجالتا

کم	اند.	 که	دوندگان	آن	 • براهی	برو	
• بی	همگان	به	س���ر	ش���ود/	بی	تو	به	سر	نمی	شود			

»دیوان	شمس	مولوی«
که	انس���ان	فقط	 • عش���ق	فقط	زمانی	رخ	می	دهد	

خودش	باشد،	با	تمامی	نیرویش.....	
کالوینو« »ایتالو	

گرفته	است/	چراغ	رابطه	ها	تاریکند. •دلم	
	»فروغ	فرخزاد«

کاش	آدمی	وطن���ش	را/	مثل	بنفش���ه	ها/در	 •ای���ن	
ی���ك	روز	می	توانس���ت/همراه	 جعبه	ه���ای	خ���اك/	

که	خواست کجا	 خویشتن/ببرد	به	هر	
کسی	تو	را	نمی	بیند/عشق	 گویی	 •برقص	چنانکه	
گویی	هرگ���ز	آزرده	نش���ده	ای/بخوان	 ب���ورز	چنانکه	

کسی	تو	را	نمی	شنود. گویی	 چنانکه	
کن/	چنانچه	بهش���ت	روی	زمین	اس���ت/	 •زندگی	
خ���ودت	را	از	قی���د	هرچه	رن���گ	و	روش���نایی	باخته	

برهان/	بگذار	نور	به	زندگیت	وارد	شود.

گل واژه ها ی ناب از اند یشه ها ی شاداب
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گزارش سدهای RCC توسط آقای مهندس احمد دولت خواهی، 
گزارش  از مدیران ش���ركت ژیان تهیه و ارس���ال ش���ده اس���ت. ای���ن 
براس���اس حض���ور ایش���ان در شش���مین س���مپوزیوم بین الملل���ی 
كه در اس���پانیا و در آبانماه س���ال 1391 تشكیل  س���دهای غلطكی 

گردیده است. شده بود تهیه و تنظیم 
كمیت���ه مل���ی س���دهای ب���زرگ اس���پانیا  ك���ه  الزم ب���ه ذك���ر اس���ت 
چی���ن  ب���زرگ  س���دهای  مل���ی  كمیت���ه  و   )SPANCOLD(
كل���وپ اروپای���ی ICOLD و مؤسس���ه س���یمان  )CHINCOLD( و 
كارب���ردی آن )IECA( حامی���ان شش���مین س���مپوزیوم  اس���پانیا و 
بین المللی س���دهای بتن غلطكی بودند. برای دریافت بیش���تر از 
پیش زمین���ه و دالی���ل ض���رورت و اهمی���ت تش���كیل ای���ن قبی���ل 
 RCC كه از سال 1980 ساخت سدهای گفت  س���مپوزیوم ها باید 
كرده اس���ت و در پایان سال 2011 حدود  در دنیا بس���یار پیش���رفت 
كش���ور دنیا در حال بهره  برداری می باشد.  445 سد RCC در 54 
از طرف���ی 71 س���د RCC نی���ز در ح���ال س���اخت می باش���ند. تقریبًا 
كشورهای با بیشترین تعداد سد RCC تا پایان سال 2011 )شامل 
سدهای در حال بهره برداری و در حال ساخت( عبارتند از: چین 
با 157 س���د، ژاپن با 50 س���د، آمریكا با 46 سد، برزیل با 44 سد و 
كشور پیشرو در زمینه ساخت سدهای  اسپانیا با 27 سد. این 5 
گردند.  RCC بی���ش از 60% س���دهای RCC در دنیا را ش���امل می 
همچنی���ن با افزایش ارتفاع س���دهای RCC به بی���ش از 200 متر و 
همچنی���ن افزای���ش ابعاد و احج���ام آنها  )با مجم���وع بیش از 170 
كلی���ه س���دهای RCC در دنی���ا( و  میلی���ون مترمكع���ب RCC در 
اشكال جدید آنها مانند سدهای قوسی و دو قوسی دلیل دیگری 

بر تائید این تكنولوژی در دنیا ی امروزی می باشد.
ششمین سمپوزیوم بین المللی سدهای بتن غلطكی از روز سه شنبه 
)2012  October  ,25-23( آب��ان م��اه   4 پنج شنبه  ال��ی  آب��ان م��اه   2 
كنفرانس حدود  گردید. در این  گوزای اسپانیا برگزار   در شهر زارا

سخنرانی  شش  همچنین  گردید.  ارائ��ه  كشور   27 از  مقاله   105
گردید. كلیدی توسط متخصصین بنام RCC در دنیا نیز ارائه 

در این سمپوزیوم روشهای نوین و تكنیك های جدید در طراحی 
می���ان  آن  از  ك���ه  گردی���د  ارائ���ه  نی���ز   RCC س���دهای  س���اخت   و 
و  )GEVR(Grout-Enriched Vibratable RCC ب���ه   می ت���وان  
ش���یبدار الیه ه���ای  روش   )GE-RCC(Grout-Enriched RCC   

)Sloped Layer Method )SLML  در اجرای RCC و ش���وت فشار 
)منفی در انتقال مخلوطها اشاره نمود.

گردیدند. ح ذیل ارائه  مقاالت در شش موضوع به شر
1- توسعه های جدید در سدها RCC، 2- برنامه ریزی و طراحی، 
كیفیت و ساخت، 5-عملكرد  كنترل  3- مصالح و مخلوط ها، 4- 

RCC كاربردهای و پایش، 6- دیگر 
كمیته ملی س���دهای  كنفران���س با ریاس���ت آقای L.Berga رئیس 
كه  گردید و اظهار داش���تند  ب���زرگ اس���پانیا)SPANCOLD( آغ���از 
كشور دنیا در حال بهره برداری می باشد و  445 سد RCC در 45 
ك���ه از آن می���ان  71 س���د RCC نی���ز در ح���ال س���اخت می باش���د 
كش���ورهای چین با 157 ، ژاپن با 50 ، آمریكا با 46 ، برزیل با 44 و 

اسپانیا با 27 سد RCC بیشترین سهم را در این میان دارند.
بخش اول سمپوزیوم با عنوان پیشرفت های جدید در سدهای 
 Dr.Schrader كه در این بخش س���خنرانی آقای گردید  RCC آغاز 
كش���ور  ح های اختالط س���د DIAMER BASHA در  با عنوان طر
هیمالی���ا  كوه ه���ای  از  ك���ه   Indus رودخان���ه  روی  ب���ر  كس���تان  پا
سرچش���مه می گیرد بس���یار قابل توجه بود. این س���د با دارا بودن 
272 مت���ر ارتف���اع و حج���م RCC 16/5 میلی���ون مترمكع���ب جزء 

پروژه های بسیار بزرگ می باشد.
 6 RCC در مالزی با ارتفاع 170 متر و حجم Baram همچنین سد
میلیون مترمكعب و س���د GERDO در اتیوپی با ارتفاع 170 متر و 
حج���م 10 میلی���ون مترمكعب، س���د Gibe III در اتیوپ���ی با ارتفاع 

اشاره:
کش���ورهای	مختلف	 هم���ه	س���اله	س���مپوزیوم	بین	المللی	س���دهای	غلطک���ی	در	
که	یکی	از	ش���رکتهای	افتخارآفرین	 تش���کیل	می	ش���ود	و	ش���رکت	س���اختمانی	ژیان	
انجمن	ش���رکتهای	ساختمانی	اس���ت.	در	این	س���مپوزیوم	با	اعزام	مدیران	ارشد	
گزارش���های	تنظیمی	آن	به	م���رور	در	ماهنامه	پیام	 که	 ش���رکت،	حضور	فعالی	دارد	
آبادگران	درج	می	شود.	ششمین	سمپوزیوم	سدهای	غلطکی	در	آبانماه	سال	91 
که	 گزارش���ی	از	این	س���مپوزیوم	تهیه	ش���ده	اس���ت	 که	 گردید	 در	اس���پانیا	تش���کیل	

گرامی	ماهنامه	پیام	آبادگران	درج	می	شود. جهت	اطالع	بیشتر	خوانندگان	

کرد نماینده	شرکت		ساختمانی	ژیان		درهشتمین		سمپوزیوم	بین	المللی		سدهای	غلطی		عنوان	

RCC روشهای نوین و تكنیك های جدید در طراحی و ساخت سدهای



41
41  

ن
گرا

اد
م آب

پیا
243 متر و حجم 6 میلیون مترمكعب ازجمله پروژه های بس���یار 

بزرگ می باشد.
كه بصورت ارائه ش���فاهی در س���وپوزیوم از طرف  تع���داد مقاالتی 
كشور جمهوری اس���المی ایران پذیرفته شده بود حدود 10 مقاله 
 Practical experiences بود اینجانب عالوه بر ارائه مقاله با عنوان
 for construction of recent RCC Dams in IRAN considering

advanced technologies
كه امكان حضور  دو مقاله دیگر از یكی دیگر از همین نویسندگان 
گردید.  كه با استقبال بسیار مناسبی روبرو  نیافته بود ارائه دادم 
كنفرانس با بخش مراس���م اهدای جایزه به س���ه پروژه  در نهایت 
ح ذیل خاتمه یافت. در این قس���مت نیز شركت ژیان  برتر به ش���ر
س���د بتن غلطك���ی جگین را جه���ت داوری به این بخش ارس���ال 
كه با توجه به ابعاد پروژه های ش���ركت كننده احتمال  نموده بود 
برنده شدن آن زیاد محتمل به  نظر نمی رسید. علی ایحال حضور 
یک نماین���ده از میهن عزیزمان ایران در ای���ن مرحله نیز خالی از 

افتخار نبود.
در برنامه بازدید، از س���ه س���د ساخته ش���ده و در حال ساخت در 

گردید. اسپانیا بازدید 

 Val Dam بازدید از سد

كه با توجه به ضخامت  گنگومرا بوده  بستر این سد سنگی از نوع 
زیاد آن برداش���ته نشده اس���ت و س���د بر روی همان الیه احداث 
كه  گردی���ده اس���ت.  بتن رویه باالدس���ت س���د از ن���وع  CVC بوده 

گردیده است.  بدون افزودن مواد افزودنی اجرا 
س���د val از نوع س���د وزن���ی بتن غلطكی  با ارتف���اع 95 متر و حجم 
بدنه 780،000 مترمكعب می باش���د. رویه پایین دس���ت پلكانی با 
كه شیب  شیب متوسط 1 به 0.8 و رویه باالدست به صورت قائم 
گالری افقی  در قسمت پی سد به صورت منفی بوده و دارای سه 

به موازات محور سد و در سه تراز می باشد. 

Val Dam مقطع سد 

در س���اخت این سد روش اجرای بتن غلطكی به دالیل زیر مورد 
گرفت: استفاده قرار 

ك���ردن•  ح���ذف  ب���ا  عملی���ات  اج���رای  در  بیش���تر   س���هولت 
 درزهای عرضی

انس���انی•  نی���روی  و  ماش���ین آالت  از  مطلوبت���ر   اس���تفاده 
 با سرعت بیشتر

باعث •  تنها  نه  كه   RCC در  سیمانی  م��واد  میزان  كاهش 
ك��اه��ش  ك����اه����ش ه���زی���ن���ه ه���ا م�����ی گ�����ردد ب���ل���ك���ه ب����اع����ث 
ه����ی����درات����اس����ی����ون گ�����رم�����ای  در   ق����اب����ل م����الح����ظ����ه ای 
ك��اه��ش م��ی��زان   ب��ه ط���ور ت��دری��ج��ی ش���ده و ن��ه��ای��ت��ًا ب��اع��ث 

ترك خوردگی بتن غلطكی می گردد.
انتقال بتن غلطكی به وس���یله دو تسمه نقاله به طول های • 

ك���ه بت���ن را از بچین���گ به  45 مت���ر و 75 مت���ر صورت گرفت���ه 
ك���ه مجه���ز ب���ه یك ن���وار نقال���ه قابل تنظیم   crawler placer

گرفته است. شیبدار به طول 20 مترمی باشد صورت 
ك���ه مجهز ب���ه لیزر می باش���د   بخ���ش الیه ه���ا ب���ه وس���یله بل���دوزر 
در ضخام���ت 30 س���انتی متر و با درزهای عرضی ب���ه طول 60 متر 

صورت می گیرد.
ش���روع  1993 س���پتامبر  در  س���د  ای���ن  زمان بن���دی   برنام���ه 

 و در ماه مارس سال 1998 به اتمام رسیده است.

بازدی���د	از	Dam	Arriaran	و	مش���خصات	اصل���ی	در	طراحی	و	
ساخت	این	سد:	

س���د Arriarans یك سد وزنی RCC با حجم 105،000 مترمكعب و 
طول تاج 205 متر می باشد. ارتفاع این سد از باالی فونداسیون 
گردیده  56/5 متر و در 5 بلوك به طولهای بین 15 و 67 متراجرا 

است. پائین دست سد نیز به صورت پلكانی می باشد.
تخلیه كننده تحتانی به صورت دو خروجی با استیل الینینگ به 
قطر 700 میلی متر و اتاقك دریچه 700×700 میلی متر تجهیز شده 
كه هر یك با دو ش���یر  اس���ت.4 دهانه آبگی���ر با قط���ر 500 میلی متر 

دروازه ای مجهز شده اند، نیز وجود دارد.
ش���رایط توپوگرافی و زمین شناسی منطقه به صورتی بود ساخت 
ی���ك س���د بتنی وزنی ب���ه روش بتن غلطكی به عن���وان یك راه حل 
گردید. س���طوح باالدس���ت و پائین دست سد با  اقتصادی توصیه 
ی���ك نوع از بتن غلطكی س���اخته ش���ده اند. مقاومت متوس���ط 90 
روزه بت���ن بیش���تر از N/mn2 30 ب���وده و در برخی نق���اط از قبیل 
كه با تزریق زرین  گالریها، تركهایی موئی به وج���ود آمد  اتص���االت 

اپوكسی آب بندی شدند. 
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ه���ر س���ال مراس���م دی���د و بازدید س���ال ن���و در انجمن ش���ركتهای 
كه ه���دف اصل���ی آن تجدی���د دیدار  س���اختمانی برگ���زار می ش���ود 
كنشگران عرصه سازندگی است. سال قبل و در حاشیه  مدیران و 
كتبی از  این مراس���م، ماهنامه پیام آبادگران اقدام به نظرسنجی 
مهمانان درباره مشكالت و مسائل مبتالبه شركتهای ساختمانی 
كه  گرفت���ه ب���رای حل این مش���كالت نم���ود  و تالش���های ص���ورت 

ماحصل آن در نشریه چاپ شد. 
كمیس���یون انتش���ارات، اق���دام به جم���ع آوری نظرات  امس���ال نیز 
حرفه من���دان صنع���ت احداث درب���اره بخش خصوص���ی و تعامل 
كه با س���عه صدر پاس���خگوی  آن ب���ا دول���ت نمود. یك���ی از افرادی 
س���واالت ما ش���د آقای مهندس قباد چوبدار مدیر عامل ش���ركت 
آبادراهان پارس و عضو هیات مدیره انجمن صدور خدمات فنی 
كه نظر خوانندگان محت���رم ماهنامه را به  و مهندس���ی  ایران بود 

كوتاه جلب می نماییم. گفتگوی  خواندن این 
جن���اب	آقای	مهن���دس	چوبدار،	به	نظر	ش���ما	بخش	خصوصی	

چه	تعریفی	دارد؟	
كه ب���ه دول���ت و بودجه آن وابس���ته نباش���د، بخش  -ه���ر بخش���ی 

خصوصی واقعی است.
اقتص���اد	ای���ران	ت���ا	چ���ه	ان���دازه	ب���ه	س���مت	خصوصی	س���ازی	
پیش	رفت���ه	اس���ت	و	آیا	آین���ده	روش���نی	را	می	توان	ب���رای	بخش	

خصوصی	متصور	شد؟	
ش���ده  پذیرفت���ه  ش���اخصهای  دارای  ای���ران  اقتص���اد  واق���ع  -در 
كه تا چه  كنیم  كه آن را معیار قرار داده و یقین  بین المللی نیست 
اندازه به س���مت خصوصی س���ازی رفته اس���ت. عالرغم تالشهای 
گرفته چون بخش خصوصی ضعیف نگه داش���ته ش���ده  ص���ورت 
اس���ت عم���ال  حرك���ت اقتص���اد ب���ه س���مت خصوصی س���ازی الزاما 
كه ش���به  به مقص���د نمی رس���د و اجبارا در ایس���تگاههای دیگری 
دولتی یا ش���به خصوصی هستند می ایستد البته آینده را نباید با 
كثر  ناامیدی نگریس���ت، و باید برای بهبود ش���رایط موجود با حدا

كوشید. توان 
آیا	انجمنها	و	تشکلها	در	رسیدن	به	مطالبات	قانونی	اعضای	
خود	موف���ق	بوده	اند؟	با	چه	راهکارهایی	می	ت���وان	تاثیرگذاری	

گروهها	را	افزایش	داد؟ تالش	این	
كرده و  -قطع���ا انجمنه���ا و تش���كلها در ح���د بضاعت خود ت���الش 
كافی نیست و باید تا رسیدن به نتیجه  می كنند لكن این تالشها 

كار س���ختی اس���ت لیك���ن می توان  مطل���وب ادام���ه یابد. هر چند 
با ممارس���ت، ت���الش، تجمیع ق���وا و با درای���ت موفقیتهای خوبی 
كسب نمود. در این مورد اعضا می توانند با نشان  هرچند نس���بی 
دادن اقب���ال عموم���ی، ش���ركت در همایش���ها،  اجاب���ت دعوته���ا و 
حضور در جلسات پاس���خ و پرسش با مسئولین عالقمندی خود 
را به مس���ائل صنف نش���ان دهند. ش���ركت آنها در نظرس���نجی ها 
باعث می ش���ود مسئولین تش���كلها بدانند اهم مطالب چیست و 

چه مسائلی باید پیگیری شوند. 
گفتگ���وی	دول���ت	و	بخ���ش	خصوص���ی	ب���ه	نتیج���ه	مطلوبی	 آی���ا	
گفتگوی	 خواهد	رس���ید؟	جای���گاه	تش���کلهای	حرفه	من���د	را	در	

دولت	و	بخش	خصوصی	چگونه	می	بینید؟	
ݢ راه دیگری غیر از گفتگو وجود ندارد و قطعا نتیجه مناسب حاصل  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
كردن نظرات  خواهد شد. تشكلها از جایگاه مطلوبی برای نزدیک 
دول���ت و بخش خصوص���ی به همدیگر برخوردار هس���تند.  در واقع 
كردن بس���تر مناسب برای  رس���الت و وظیفه اصلی تش���كلها فراهم 

گفتگو و تعامل دولت و بخش خصوصی است.
ب���ه	نظ���ر	ش���ما	ب���ا	در	نظ���ر	داش���تن	درج���ه	اولوی���ت	فعالیتهای	
اجرای���ی	ش���رکتهای	پیمان���کاری	طرحه���ای	عمران���ی	در	س���ال	
1391،	تهدیدهای	پیش	روی	شرکتهای	ساختمانی،	به	ترتیب	

اولویت	چه	مواردی	بوده	اند؟	
-متاسفانه موانع و تهدیدات زیادی پیش روی بخش خصوصی  
قرار داشت و در بسیاری موارد توان این بخش را برای سازندگی و 
گرچه بخش خصوصی از پای ننشست  كشور تحلیل برد. ا توسعه 
و هن���وز با امید ب���ه آینده ای بهتر درص���دد ارائ���ه راهكارهای بهتر 

است. شاید بتوان اهم این موانع و مشكالت را چنین برشمرد: 
- عدم وفاق و اتحاد صنف 

ك���ه رفتاره���ای درون س���ازمانی را  - ع���دم وجود منش���ور اخالقی 
كند.  تعریف 

كه منجر به س���وء  -ع���دم وجود روحیه تعاون و حضور در صحنه 
استفاده عوامل باالدستی .... می شود

كه با حضور در  -ع���دم اعتماد به تقویت هس���ته مركزی انجمنه���ا 
كمكهای مالی میسر است صحنه و ارائه نقطه نظرات و بعضا 

كه دالیل آن روشن است -كمبود اعتبارات عمرانی 
-وجود رقابتهای نابرابر  و عدم رعایت اعتدال 

- و......

کرد: عضو	هیات	مدیره	انجمن	صدور	خدمات	فنی	و	مهندسی	اعالم	

اقتصاد ایران باید دارای شاخصهای
 پذیرفته شده بین المللی باشد

کردن	 	تشکلها	جایگاه	مطلوبی	برای	نزدیک	
نظرات	دولت	و	بخش	خصوصی	دارند
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وی در پاسخ به سوال خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران درباره اهم 
گفت:  با درک مشكالت پیِش رو،  مسائل و مشكالت پیمانكاران 
گذش���ته  كه نحوه تقس���یم منابع مالی در بیس���ت س���ال  معتقدم 
ح ها  كث���ر طر كه ا ح ه���ای عمرانی بصورتی ب���وده  ب���رای انج���ام طر
كافی ب���رای انجام به موق���ع و مطابق  اعتب���ار ی���ا تخصی���ص الزم و 
ام���ر  ای���ن  و  نداش���ته  را  پیم���ان  ضمیم���ه  زمان بن���دی  برنام���ه 
كه اهم آنها  ناهنجاری ها و مش���كالت متعددی را به وجود آورده 

ح ذیل برشمرد: را می توان به شر
كه در هر سال توسط  1-نقض مكرر قانون بودجه سال های قبل 
كه  گرفته و باعث شائبه بی اعتباری مصوبات شده  دولت صورت 
درای���ن مورد می ت���وان به پیوس���ت یک قانون بودجه س���ال های 
ج برای س���ال ج���اری و  متم���ادی پی���ش و مقایس���ه مبال���غ مندر

كرد سال های آینده مراجعه 
2-عدم وفای به عهد و نقض آن توس���ط مدیران رده باال و میانه 
كه در این مورد  كشور در قبال پیمانكاران و سازندگان و مشاوران 
كثر موافقت نامه های مبادله ش���ده توس���ط دولت و  می توان به ا
ج در آن و مدت اتمام پروژه ها و دالیل تطویل اجرای  مدت مندر

كرد پروژه مراجعه 
كثر مدیران دولتی از وزیر تا مدیركل و مدیرعامل  3-بی برنامگی ا

در رابطه با پروژه ها و طرف های مقابل قرارداد دولت
4-ایج���اد رواب���ط نامناس���ب، انج���ام حركت ه���ای غیرمعق���ول و 
مراجعات غیرض���روری و غیراصولی به رده ه���ای مختلف اداری و 
اتالف وقت همه دست اندركاران و مسئولین دولتی و غیردولتی و 

نمایندگان
5-ایجاد مش���كالت مالی برای س���ازندگان و مدیران اجرایی و در 
كارگری و رواب���ط غیرمنطق���ی و بعضا"  نتیج���ه ب���روز برخورده���ای 

ح های عمرانی كارگاه های طر كارگری در  اعتراضهای 
6- بهره كش���ی دارندگان منابع مالی، از ش���ركت های پیمانكاری و 
در نتیج���ه از بی���ن رفت���ن توانمن���دی پیمان���كاران و بعض���ا" اف���ت 

كیفیت اجرای پروژه ها
7-ع���دم بهره ب���رداری به موق���ع از پروژه ها و س���رمایه گذاری های 
ح ه���ای عمرانی ومعطل ماندن س���رمایه های  انجام ش���ده در طر

ملی
كش���ور  8-نات���وان جل���وه نمودن دولت، مش���اوران، و پیمانكاران 
كه در  برای انجام پروژه های عمرانی و توهین به دست اندركاران 
ك���رد. بطور نمونه:  این م���ورد می توان به اخباررس���انه ها مراجعه 
»بیمارستانی 96 تختخوابه پس از 8 بار تغییر دولت و وزیر بعد از 

24 سال به بهره برداری رسید«

ماهنام���ه	پی���ام	آبادگران	ت���الش	دارد	اقدام	به	نظرس���نجی	از	اعضای	عضو	انجمن	درباره	مش���کالت	و	
گرفته	برای	حل	این	مشکالت	نماید.	و	برای	 مسائل	مبتالبه	شرکتهای	ساختمانی	و	تالشهای	صورت	
کوتاهی	با	مهندس	 تحقق	این	امر	به	س���راغ	حرفه	مندان	صنعت	احداث	می	رود.	در	این	شماره	تماس	
غالمرضا	شفیع	پور،	مدیریت	دفتر	فنی	شرکت	پگا	,	و	عضو	کمیسیون	فنی	انجمن	شرکتهای	ساختمانی	
که	حدود	چهل	سال	سابقه	مدیریت	در	رده	های	مختلف	پروژه	های	عمرانی	کشور	دارد.	 کردیم	 برقرار	

گفتگوهای	انجام	شده	خبرنگار	ماهنامه	را	جهت	اطالع	خوانندگان	محترم	ماهنامه	درج	می	نماییم.	

کرد: مهندس شفیع پور مطرح 

لزوم آسیب  شناسی پروژه های عمرانی و مشكالت شركت های پیمانكاری



44
44

ن
گرا

اد
م آب

پیا

وی درباره دلیل ناهنجاری ها و عوارض ریز و درش���ت پیش آمده 
گفت: پیگیری ه���ای اینجانب در  در ح���وزه بودجه ه���ای عمرانی 
كثر وزرا و  ك���ه ا گذش���ته این نتیجه را در برداش���ته  طول30 س���ال 
نماین���دگان محت���رم مجل���س به دالیل زی���ر اقدام به پیش���نهاد و 

تصویب چنین بودجه هایی می كنند:
ح عمرانی و ایجاد آبادانی درحوزه ماموریت خود الف- انجام طر

ب- ایجاد رفاه برای موكلین حوزه انتخاباتی
ج- رفع مشكل  بیكاری

ب���ا توجه به عمومیت داش���تن ای���ن اندیش���ه و محدودیت منابع 
مال���ی، ن���ه تنه���ا بنده���ای »ال���ف، ب و ج« ب���ه نتیج���ه مطل���وب 
نمی رس���د، بلكه منابع موج���ود نیز بطور مس���ّكن در این راه تلف 
می ش���ود و سرخوردگی نیز عاید مردم و مسئولین می گردد. شاید 
كوتاه مدت منظور عده ای از مسئولین فراهم شود؛ ولی قطعًا  در 
گانه فوق اتفاق افتاده  ج در بندهای هش���ت  عواقب وخیم مندر

و خواهد افتاد.

كش���ور در راه به ظاهر پوش���اندن  ك���ردن منابع مال���ی  ل���ذا هزینه 
كاذب، با ج���ذب بودجه های  معض���ل بی���كاری و ایجاد اش���تغال 
و  پیمان���كاری  ش���ركت های  باالس���ری  هزینه ه���ای  در  عمران���ی 
ح  تم���ام ش���ده ط���ر افزای���ش هزین���ه  ب���ه  )ك���ه منج���ر  مش���اوران 
كشور نبوده و نیست. از اینرو  می شود(،بنظر می رسد خدمتی به 
ضروری اس���ت متصدیان امر ب���ا واقع نگری و اس���تفاده از تجارب 
كه  ح های عمرانی را، ب���ه میزانی  گذش���ته، بودجه بن���دی طر تلخ 
ح بطور اصول���ی و مطاب���ق زمانبن���دی قرارداده���ای منعقده  ط���ر
ح ها پس از  پیش���رفت نماید، اولویت بن���دی نموده؛ وس���پس طر
قطعی نمودن میزان اعتبارات الزم )براس���اس مواد 9و10 ازقانون 
ش���ورای  مجل���س   1383 بهم���ن  مص���وب  مناقص���ات  برگ���زاری 
اس���المی(، ش���روع و پیگیری ش���وند، تا منابع قاب���ل حصول )چه 
داخل���ی و چ���ه خارج���ی( جوابگ���وی نیازه���ای واقع���ی طرحهای 
عمران���ی ب���وده و از بلن���د پروازی ه���ای بی نتیج���ه و نگرش ه���ای 

گردد و اموال ملی تلف نشود. بخشی جلوگیری 

عي����د م����اه رمضان آم����د و ماه رمض����ان رفت
صدشکر که اين آمد و صد حيف که آن رفت

مدیری����ت	 ش����ورای	 محت����رم	 ریاس����ت	 فخرصم����دی	 منوچه����ر	 مهن����دس	 آق����ای	 جن����اب	
مهندس����ان	 جامع����ه	 در	 ریاس����ت	 دوران	 ط����ول	 در	 ای����ران	 مهندس����ان	 جامع����ه	
خ����الق	 همکاریه����ای	 و	 هماهنگ����ی	 همگرای����ی،	 الهام	بخ����ش	 هم����واره	 ای����ران	 مش����اور	
کش����ور مهندس����ی	 جامع����ه	 در	 را	 هم	ن����وازی	 و	 	 بودن����د	 کش����ور	 مهندس����ی	  جامع����ه	
	به	ویژه	میان	جامعه	مهندس����ان	مشاور	با	سندیکای	ش����رکتهای	ساختمانی	در	باالترین	

س����طح	کنش	متقابل	اجتماعی	فراهم	س����اختند.
تعامالت	جامعه	مهندس����ی	تالش����ها،	کوشش����ها	و	جوششهای	خس����تگی	ناپذیر	مهندس	

کرد	. منوچهر	فخرصمدی	در	حافظه	تاریخی	خویش	به	نیکی	ثبت	خواهد	
گرام����ی	جناب	آق����ای	مهندس	 انجم����ن	ش����رکتهای	س����اختمانی	ب����رای	دوس����ت	و	هم����کاری	
فخرصمدی	آرزوی	موفقیت	هرچه	بیش����تر	را	در	عرصه	های	ف����ردی،	خانوادگی	و	اجتماعی	

و	حرفه	ای	از	خداوند	منان	مسئلت	می	نماید.

در	ضمن	اطالع	یافتیم	جناب	آقای	مهندس	هرمز	رامینه،	ریاست	محترم	شورای	مدیریت	
جامعه	مهندس����ان	مش����اور	ایران	را	عهده	دار	ش����ده	اند.	این	انتخاب	شایسته	را	به	همکار	

عزیزمان	جناب	آقای	مهندس	رامینه	تبریك	و	تهنیت	عرض	می	نماییم.
	آقای	مهندس،	چهره	ای	نام	آش����نا	و	متخصصی	برجس����ته	در	حوزه	مهندسی	کشور	است	
که	آثار	و	برکات	وجودی	ایش����ان			زمینه	س����از	همگرایی	و	هماهنگی	هرچه	بیش����تری	میان	

جامعه	مهندسان	مشاور	و	انجمن	شرکت	های	ساختمانی	بوده	و	می	باشد.
	برای	جناب	آقای	مهندس	هرمز	رامینه	در	مقام	جدید	آرزوی	توفیقات	روزافزون	از	خداوند	

بزرگ	مسئلت	می	نماییم.

تبریک و تهنیت متقابل
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كه ایشان  گفته ی بزرگمردی عطف می كنم  جهت شروع، موضوع را به 
ك���ه جهت اثب���ات یا ارائ���ه موضوع���ات از مثال  همیش���ه می فرمودن���د 
غ نش���وید و ب���ه عن���وان اثب���ات می فرمودند: ای  حس���اب عددی ف���ار
كه  دانش���جو ت���و تا آخر عم���ر ممكن اس���ت با توجه به رش���ته خ���ودت 
كرده ای یكبار هم به فالن فرمول ریاضی را برخورد نكنی ولی  انتخاب 
حس���اب عددی را خوب یاد بگیر چرا ه���ر روز حداقل چند بار خواهی 
كردن ای���ن واحد  كوچ���ک  گف���ت 2×2 می ش���ود چه���ار، البت���ه منظور 

كمك می كند.  تحصیلی نیست اما به اصل موضوع 
كه سیس���تم به جای ایجاد س���هولت، مشكل برای  گاهی فكر می كنم 
كنن���دگان به وجود م���ی آورد به همی���ن دلی���ل نامه نگاری و  مراجع���ه 
بوركراس���ی 100 برابر ش���ده اس���ت. همه می دانیم ماه های خرداد و تیر 
كه جدیدَا اعالم شده باید حتمَا از  زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی است 
گر دقت  كامپیوتری و اینترنت و... ارس���ال ش���ود اما ا طری���ق سیس���تم 
كه سیستم یا نخواسته یا  كاماَل واقف می ش���وید  كنید به معضالت آن 
كند  ح فرمها را برطرف  نمی داند و یا نمی تواند مشكالت موجود درطر
ك���ه مودی به  كرد  كاری  كه بای���د  درجامع���ه جهان���ی یک اصل اس���ت 
راحت���ی به آس���انی و با رضایت مالیات بدهد نه اینك���ه مالیات بگیریم 
بق���ول مذهبیون )مالی���ات در حالت رضایت برك���ت دارد(. در اینجا ما 
س���عی می كنیم راه های س���اده را مس���دود و آزارهای در صف طوالنی 
كه چقدر مالیات  كنیم البته به بزرگان اقتصادی  جهت پرداخت را باز 
كه تولید ناخالص ملی  كاری نداریم و ندارند. یک اصل اس���ت  بدهند 
بای���د یک ارتباط ضریبی با مالیات اخذ ش���ده داش���ته باش���د، آیا این 
ضری���ب در ایران دقیق می باش���د. یک اصل در ایران مورد نظر اس���ت 
ك���ه مش���خص اس���ت م���ورد هج���وم ق���رار می دهیم ب���ا افراد  ف���ردی را 
كاری نداری���م چ���ون حوصل���ه آن���را نداریم چون  ناش���ناخته و نیام���ده 
سیس���تم نداریم و خیلی چیزهای دیگر. باز بعنوان مثال در سیس���تم 
امسال در جدول اظهارنامه مفصل ده صفحه ای چند موضوع دیده 
می ش���ود: مث���اَل دراجاره آپارتم���ان یک س���تون دارد ش���ماره رهگیری 
گر من رفتم دفترخانه اس���ناد  ک( بنویس���ید یعنی چه؟ ا )س���امانه امال
كه صراحت مطلق ماده  كردم برای اجاره  رس���می سند رسمی تنظیم 
54 قانون مصوب سال 1380 مالیاتها می باشد سیستم قبول ندارد و 
ك���د رهگیری بدهد  ک س���ركوچه او به تو  می گوی���د خیر باید بروی امال
كه مشكلت حل شود یعنی رابطه را دارائی وارد  حق و حساب بدهی 
گرفته، چرا باید اینطور باشد چون راه  كرده قانون صریح را ندیده  گود 
كج می رویم چون قباَل نظراتی رد وبدل شده است آیا بهتر از  راست را 
كش���ور اس���ت چیز دیگری موجود  كلیه امور ثبتی  ک  كه مال دفترخانه 

مقررات اداری و مصوبات و بخشنامه های 
بی مطالعه از قانون چه می کنند؟!

مهندس	محمدعلی	پورشیرازی

كلی���ه واحدهای مملك���ت به مدارک اس���ناد  داری���م؟ آیا اس���تناد 
گفته، اینجا چرا نه چون رابطه  كه قانون  رسمی نیست همانطور 
كه از بیان ریز آن ابا می نمایم و یا اعالم  وارد ضابطه ش���ده اس���ت 
كه بنویس���ید،  كد اقتصادی در یک س���تون هس���ت  ك���ه  م���ی دارد 
كه غیرانتفاعی است و  بسیارخوب است اما ما مؤسس���اتی داریم 
كد اقتصادی  طبق قانون تش���كیل ش���ده و مالیاتی نمی دهد لذا 
ن���دارد و ی���ک ملک ب���ه آن س���ازمان غیرانتفاعی با س���ند رس���می 
محضری اجاره داده شده است حال می خواهی مالیات اجاره را 
بده���ی ب���از سیس���تم جه���ت س���رگردانی می گوی���د قبول ن���دارم و 
گفت  گر مشكلی است باید  كامپیوتری جواب نمی دهد ا سیستم 
كه ندارم یا  ش���ما مالیات را بگیرید بعد بروید س���راغ آنكه میگوید 
كنید  گر دومی بود هر دو را جریمه  حرف درس���ت زده یا اش���تباه، ا
ك���ه بعید اس���ت چنی���ن باش���د. البت���ه در م���ورد مس���ائل دارائی و 
كار ب���ا دارائی  مش���كالت آن ب���ا توج���ه به ح���دود 28 س���ال تجربه 
دش���واری هایی وج���ود دارد و مهمت���ر از همه ع���دم تربیت نیروی 
كاماَل مش���هود اس���ت. بارها من  كم���ک ممی���ز به ب���اال  انس���انی از 
كه داشتن مدرک یک موضوع است و دانستن  نوشته وگفته ام 
كه بعضی از عزیزان در  كاربردی آن مهمتر می باش���د، دیده ایم 
بده���كاری،  تكلیف���ی،  س���ند،  مس���ئله  تری���ن  س���اده  بررس���ی 
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بس���تانكاری، س���ود ظاهری، س���ود واقع���ی و... با مش���كل مواجه 
می ش���وند لكن چون شمش���یر داموكلس دس���ت ممیز و سرممیز 
كه مودی باش���د باقی می ماند و او را یا منكوب  و... اس���ت طرف 
كمیس���یونهای ح���ل اختالف این  می كنن���د  ی���ا مطلوب نظر. چرا 
گ���ر ش���فاف توجه ش���ود این  مق���دار ش���لوغ اس���ت درصورتیك���ه ا
قان���ون اصالحی���ه  انصاف���َا  باش���یم.  نبای���د داش���ته  را  مش���كالت 
ف���رد  ام���ا  اس���ت  بس���یارخوب   80/10/28 مص���وب  مالیاته���ای 
نگاه كنن���ده آن و ی���ا بخش���نامه های خ���اص ب���ا تصمیمه���ای آن 
مش���كل آفرین ش���ده و می ش���ود یا مورد دیگر قانون ارزش افزوده 
گرفته  كه از فرانسه  اصاَل ترجمه آنهم در اول فصل اش���تباه اس���ت 
ش���ده این مالیات برمصرف اس���ت اما این قان���ون در 87/6/26 
تصویب ش���ده از 87/7/1 اجرائی ش���ده بدون داشتن آئین نامه 
كه حتی مسئولین هم قبول مطلق دارند وحتی  مثاَل ماده 11 آن 
جالب است مصوب جدید مجلس هم به زبان دیگر ایراد را بیان 

نموده است.  
كرده ام  كاركرد را تهیه و رد  من پیمانكار دولت هستم؛ امروز صورت 
كارفرما ولی 4 ماهه )البته حداقل زمان گفتم گاهی تا 1/5 سال  به 
هم عدم پرداخت ادامه داشته( پول مرا نداده ضمن اینكه مالیات 
كارفرما بدهد چون مصرف كننده اس���ت من  ارزش اف���زوده را بای���د 
كردن  كاره هستم سازمان دارائی برای بیشتر فشل  پیمانكار هیچ 
كند و  من نه تنها اصل را می خواهد بلكه چند برابر مرا جریمه می 
كه دیر  میگوی���د ت���و ب���رو از دول���ت بگیر، مالی���ات را بگی���ر اصاَل چ���ه 
كردن فعال  می دهن���د، به این چ���ه می گویند جز آزار و یا ج���ز نابود 
كه نیستم  كاس���ب بازار  اقتصادی و زیربنائی نام دیگری دارد؟ من 
كه دراز  در یک دست نقل و نبات در حال فروش و در دست دیگر 
كه مدارک آن موجود  اس���ت پول آنرا بخواهم. درجلسات مس���تمر 
كثر عزیزان دارائی قبول دارند اشتباهات را ولی میفرمایند  اس���ت ا
كنیم همین اس���ت دیگر، بحث مالیات و دارائی مفصل است  چه 

مثنوی بیش از هفتاد من است. حاضر نیستیم كمی به كشورهای 
كنیم چون اصل اینكه مدیریت مسلط به امر  متوسط شرقی نگاه 

الزم دارد.  
گفته و خواس���ته ام برای  كه  م���ن آن  را بارها  ام���ا  موض���وع دیگر  
كه چرا  كردند  یكبار بطور درس���ت مس���ئوالن مصوب كننده ن���گاه 
كش���ورهای پیش���رفته و حت���ی  كث���ر  ك���ه در ا وزارت راه وتراب���ری را 
پس���رفته بعد از چه���ار وزارتخانه اصل���ی )دارائ���ی – امورخارجه – 
كرده ایم  قضائ���ی – دفاع( مهمترین وزارتخانه می دانند را منحل 
چ���را و س���اخت زیربنائ���ی را مس���تأصل نموده ای���م چرا آی���ا منظور 

دیگری است؟   
كنده است  خود مس���كن موضوع مفصل و پیچیده لكن ریز و پرا
كالن  كاری مهم درتمام سطوح مؤثر بوده و  اما وزارت راه وترابری 
گر راه  ك���ه بگوید ا نظ���ری می خواهد امثال آقای دكتر ش���الچیانها 
س���اخته ش���د صنعت س���اخته می ش���ود؛ اقتصاد توزیع می شود؛ 
گر راه  فرهنگ و اش���تغال درمحلهای بین راه ایجاد می شود و... ا
گردد،  گر اتوبان درست اجرا  كنده می شود؛ ا رونده ش���د تولید پرا
زم���ان حف���ظ می ش���ود و لذا ب���رای ه���ر س���ازنده زیربنائ���ی تأخیر 
پرداخ���ت بی���ش از ده روز را ج���رم می دانس���تند چ���ون نظ���ر چیز 
دیگ���ری بود. مالق���ات ب���ا وزارت راهیها به ص���ورت دقیقه ای باید 
كار  باش���د نه س���اعتی و روزان���ه و هفتگی و حت���ی ماهیان���ه. اصاَل 
كیلومتره���ا فاصله دید دارد او چند  وزارت راه وترابری با مس���كن 
گوش���ه دیوار را  كیلومت���ر جلو اتوبان را می بیند ولی برای مس���كن 
كنج هم نگران كننده است ولی  باید دید هر دو مهم هس���تند آن 
كارآمدی اطالعات را  گر تجربه و  این دو دید متفاوت است البته ا
ك���ه اصل س���ؤال اس���ت و ای���ن مش���كالت ایجاد  داش���ته باش���ند 
نمی ش���د. چندی قبل برای پروژه ای یكی از مس���ئوالن اصلی در 
ك���ردم ب���ه من می گفت م���ن قبل از  وزارت راه منحل���ه را مالق���ات 
كلی افراد مجرب  اینكه بیایم وزارت راه باور داش���تم در این واحد 
كردم  كه اینطور نبود به ایش���ان عرض  و با تجربه مس���تقر باش���ند 
كه بروند. من با 50 سال  كردیم  خیر بود برداش���تیم دایره را تنگ 
س���ابقه اجرائی برای دیدن بزرگم���ردی در وزارت راه فعلی و برای 
كار بخواهم 7 مرتبه )زمانها را  یک توضیح و روش���نگری نه اینكه 
كار  گفتم  ك���ردم و بعد ب���ه منش���ی  ك���رده ام( مراجع���ه  یادداش���ت 
زیادی ندارم ی���ک توضیح اطالعات می خواهم بدهم با توجه به 
قدیم���ی بودنم فرمودند ایش���ان هنوز تعیین وق���ت نكرده اند چرا 
كاری ندارند  كالن  گفت به  كارهای خود می رس���ند باید  چون به 
چرا مهم نیس���ت از این 7 مرتبه مراجعه با زمانهای مختلف اول 
وقت - وس���ط وقت - آخر وقت ایشان در دفتر خودشان نبودند 
چرا واقعَا چرا؟ درگذشته آقایان معرفتها، نصیرین ها، رهنوردها و 
كار  كارها را بین مش���اوران وكارمندان مطلع وهمكاران  وزیری ها 
كارشناس���ان دان���ا تقس���یم می كردن���د و حاص���ل را بررس���ی  بل���د و 
ح اس���ت  می نمودن���د. ی���ک اص���ل در مدیری���ت زیربنائ���ی مط���ر
می گویند قرار نیس���ت مدیر بیل بزن���د بلكه باید از دور بیند و باید 
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گزارش عملکرد کمیسیون  اقتصادی و بانکها در فروردین و اردیبهشت ماه 92
کار	خود	بود	،	 که	در	دستور	 کمیسیون	اقتصادی	و	بانکها	در	فروردین	و	اردیبهشت		ماه	سال	جاری		 	اقدامات	

جهت	استحضار		تقدیم	میگردد.

كمیسیون نشست با معاونت عملیات . 1  از دس���تور جلسات 
كارگ���زاری بان���ک مل���ی ای���ران  با  تأمی���ن س���رمایه  ش���ركت 
كارگزاری در  كمیس���یو ن  ونمایندگان شركت  حضور اعضاء 
كه  خصوص تامین سرمایه و منابع مالی برای پروژه هایی 
ش���ركتهای عضو انجم���ن  در حال اجرا یا در ح���ال  ورود به 
كارگزاری  روش  مناقصه می باشند  بود .  نمایندگان شركت 
ه���ای تامین منابع مالی در بورس  اوراق بهادار  را  عالوه بر 
كاربرد   برای ش���ركتها،دارای مزیت  تامین منابع  قابلی���ت   
در مقادی���ر مختلف  و اغلب با هزینه های پائین تر از س���ود 
تس���هیالت بانكی  و در مدت زمان معق���ول  بیان نمودند. 
و اعالم نمودند ش���ركتهای س���هامی عام وخ���اص وتعاونی  
ح ها ،س���رمایه در  می توانند    جهت تامین منابع مالی  طر
 گردش ،مواد اولیه ،س���اخت و س���از ،تجدید س���اختار  مالی
 و ... اق���دام ب���ه انتش���ار اوراق از قبی���ل مش���اركت و صكوک 
كمیس���یون در م���ورد نحوه فروش  اج���اره  نماین���د . اعضاء 
سهام و  سود اوراق و...  با  بحث و تبادل  نظر سواالت خود 
كه  ح نمودند،واز نمایندگان خواستند  را با نمایندگان مطر
كمیس���یون  ح ش���ده را در قالب یک جدول  به  م���وارد مطر
گیری و اطالع رسانی به اعضاء  جهت جمع بندی و نتیجه 

ارائه نمایند. 

كمیسیون نیز بررسی راهكارهای . 2 از دستور جلسات بعدی 
كه تامین منابع   تامین منابع مالی بود اعضاء بر این  باورند 
گذار برای پ���روژه های   مالی از س���وی  ش���ركتهای  س���رمایه 
صنف ما   بعید به نظر می رس���د.در حال حاضر به نظر می 
كه  رس���د ش���ركتهای  س���ازنده به دنبال پروژه هایی باشند 
گذاری در آن هستند  مثال  صاحبان سرمایه دنبال سرمایه 
كز تجاری و اداری  یا پروژه  بخش مس���كن ویا س���اخت  مرا
كه س���ود  دارند  تا طرحه���ای عمرانی و  ه���ای نفتی و غیره 
كه صاحب س���رمایه هستند با  یا غیر س���ود ده . بانكها هم 
گذاری  برای  احداث شركتهای  ساختمان سازی وسرمایه 
خودش���ان   ب���ه دنبال پروژه ه���ا ی خود   هس���تند ومنابع 

مالی خود را در اختیار شركتهای  ما   قرار نمی دهند . 
كمیس���یون   پیش���نهاد  بررس���ی و جم���ع بن���دی و . 3  اعض���اء 

كردن راههای قانونی  واس���تفاده از ظرفیت  دس���ته بندی 
ها  و  آش���نایی با  تغییر روش  ونحوه  جدید تامین سرمایه 
از حالت تخصیص  بودجه های عمرانی به   تامین سرمایه 
توس���ط پیمان���كار و بخ���ش خصوصی و نشس���ت ب���ا اعضاء 
انجم���ن و ارائ���ه تحلی���ل و بررس���ی راهكاره���ای اقتص���ادی  
پ���س از ای���ن موضوع���ات   را    اع���الم نمودند.ك���ه نتیج���ه 

 جمع بندی  به اعضاء محترم اطالع رسانی میگردد.

كه تا عمق بیش���تری در  كننده بزند  بدان���د بیل را با چه زاویه اجرا
كند. متأس���فانه  ک بیش���تری را جابجا  كه بتواند خا زمین فرو رود 
ح ش���دن می خواهیم هم���ه جا حضور  درح���ال حاض���ر جهت مطر
داشته باشیم یک س���ؤال! این همه پروژه بقول مسئوالن هر روز 
س���اخته واجرا می ش���ود و آقای���ان روبان آن را قیچ���ی می نمایند و 
كی  كرد،  كس���ی طراحی  افتتاح می كنند برای یكبار نمی گویند چه 
كرد تمام امور را به خودشان منتسب  كسی نظارت  كرد و چه  اجرا 
می كنند؛ چرا واقعَا چرا؟ چون به تربیت نیروی انس���انی، تش���ویق 
هم���كاران دس���ت اول و دوم و... اعتق���اد ندارن���د چ���ون نگ���ران 
كه اولین  ج  ك���ر اش���تباهات خود هس���تند همین اتوب���ان تهران - 
اتوب���ان ایران می باش���د درس���ال 42 ش���روع و درس���ال 45 باتمام 
رس���ید و توس���ط 8 س���ازنده پیمان���كار زیربنائی اجرا ش���د. مرحوم 
آق���ای مهندس آبراهامیان س���رمهندس هر وقت حرفی می ش���د، 
كنندگان را مورد نظر و  كل هستم اصل اجرا می گفت من س���رناظر 
كمک قرار دهید یكی از فعالیتهای ایش���ان از س���ال 50 تا  توج���ه و 
54 همی���ن دیوارهای جاده هراز اس���ت هن���وز باقیمانده و بدون 
كه توانس���ته جلو یورشهای  رس���یدگی نگهداری پابرجا می باش���د 
تراش���ه ها و ریزش���ها را بگی���رد چرا ایش���ان در زمان اج���رای اتوبان 

كارگاه پیمانكاران و  ج هرهفت���ه با 8 ناظ���ر و رؤس���ای  كر ته���ران - 
هرم���اه یكب���ار با مس���ئوالن ش���ركتها جلس���ه اجرائی نه تش���ریفاتی 
كار بهتر، انجام می داد. تازه  می گذاشت حتمًا این اقدام را جهت 
كرده بود  ک در وزارت راه شروع بكار  برای اولین بار آزمایشگاه خا
كه ای���ن جاده ب���ه دلیل همین  ودر اولی���ن راه اس���تفاده می ش���د 
نگ���رش مدبران���ه و مدیران���ه بع���د از 46 س���ال ب���دون رس���یدگی و 
نگهداری و ب���دون ترمیم پابرجا مانده اس���ت؛ مدیران قبلی باید 

كار برند. فرهنگ مدیریت خالق نسلهای قبل از خود را به 
با این بحثهای مفصل امید اس���ت مس���ئولین ام���ر قدیم و جدید 
نگرش درستی به مسئله مالیات در وزارت دارائی داشته باشند و 
كنن���د و ب���ه وزارت مهم راه  در جه���ت س���هولت فراین���د آن اق���دام 
وتراب���ری نی���ز نگ���رش درس���ت داش���ته باش���ند و پیگی���ری نمایند 
بخص���وص وزارت راه منحله و س���ازمان مدیری���ت و برنامه ریزی را 
احی���ا نماین���د و ای���ن وزارتخان���ه ه���ای منحل���ه را به ج���ای واقعی 
خودشان برگردانند. ان	شاءا...	با	امید	به	خدا	از	مجلس	محترم	
و	ب���ه	خصوص	ریاس���ت	محت���رم	و	منتخب	جمهوری	اس���المی	
ایران	انتظار	داریم	در	این	زمینه	ها	دس���تور	الزم	صادر	فرمایند.	

)آمین	یا	رب	العالمین(	
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كه از اواخر . 1   بررسی پیش نویس نهایی شرایط  عمومی پیمان 
گذش���ته توسط ریاس���ت محترم هیات مدیره در دستور  سال 
كمیس���یون پس از  تشكیل جلسات متعدد  كار قرارگرفته بود. 
ك���ه نیاز به تغیی���ر یا اصالح  و بح���ث وبررس���ی در مورد موادی 
داش���ت نظرات خود را ط���ی نامه ای به ریاس���ت هیات مدیره  
اعالم نمود و نظرات مطرح شده به معاونت نظارت راهبردی 
كه پس از نهایی شدن موضوع  به  گردید  و برنامه ریزی ارسال 

گزارش می گردد. استحضار اعضاء محترم انجمن 
كمیسیون بررس���ی الیحه قانون . 2   از دس���تور جلس���ات بعدی 

كار ارس���الی دولت به مجلس بود. الیح���ه مزبور پس از بحث 
كار  انجمن در  و بررس���ی و اظهار نظر مش���اور  محترم رواب���ط 

گردید. كمیسیون، نظرات به دبیر محترم  انجمن ارائه 
صنف���ی . 3 تش���كلهای  هم���كاری   »توافقنام���ه  پیش نوی���س    

كه از س���وی  در فرآین���د تش���خیص صالحی���ت پیمان���كاران« 
ش���ورای هماهنگی تش���كلها به انجمن ارس���ال و در دس���تور 
گرفته بود، مورد بررسی واقع شد. اعضاء  كمیس���یون قرار  كار 
ضم���ن موافقت با بررس���ی و پای���ش پرونده ه���ا درانجمنهای 

كه نیاز  صنف���ی هریک از ش���ركتهای پیمان���كاری م���واردی را 
ح نمودند و ای���ن نظرات  ب���ه اص���الح و تغییر داش���ت را مط���ر

  ب���ا امض���اء دبی���ر محت���رم ب���ه ش���ورای هماهنگ���ی تش���كلها 
گردید. منعكس 

كمیسیون در خصوص مشكالت پیمانكاران و بررسی روش . 4   
حل مش���كالت در این مقطع از جمله عدم اعمال  ماده 46 
ش���رایط عمومی پیمان و یا اس���تفاده از م���اده  48 درصورت 
درخواس���ت پیمان���كاران را ب���ا تهی���ه نامه های���ی ب���ا معاونت 
برنامه ریزی و راهبردی ریاس���ت جمهوری  با امضاء ریاس���ت 

محترم هیأت مدیره مكاتبه نمود.
  بررس���ی الیحه اصالح قان���ون تامین اجتماعی جزو دس���تور . 5

كه  كمیس���یون درحال بحث و بررس���ی است  جلس���ات فعلی 
پ���س از بررس���ی نهای���ی و اظهارنظ���ر اعضاء و مش���اور محترم  
بیمه ای انجمن به هیات مدیره و دبیر محترم جهت ارس���ال 

به مراجع ذیربط ارائه می گردد.
كمیته حل اختالف . 6 كمیسیون  بررسی و تدوین »آئین نامه    

كار خود قرار داد. و داوری »را در دستور 

گزارش عملکرد کمیسیون قوانین و مقررات در فروردین و اردیبهشت ماه 92

اهم اقدامات کمیس�یون فنی در س�ال  92

 گزارش مختصری از فعالیتهای كمیسیون قوانین و مقررات در فروردین و اردیبهشت ماه كه مورد اقدام واقع شده
ح می باشد.  بدین شر

کمیسیون	فنی	در	هفت	جلسه	متشکله	درسال	1392به	شرح	زیر	اعالم	می	گردد: اقدامات	

خ عوامل و محاس���به . 1   جم���ع آوری اطالع���ات مربوط ب���ه نر
چه���ارم  و  س���وم  ماهه ه���ای  س���ه  تعدی���ل   ش���اخصهای 

سال 1391 
  انتش���ار ویرایش اول فهرس���تهای بهاي پیش���نهادی سال . 2

1392 در چهار رشته، ابنیه، راه و باند فرودگاه، سدسازی و 
آبیاری و زهكشی بر اساس مبانی آنالیز معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی
  بررس���ی ضواب���ط و هزینه های مربوط به باالس���ری، تجهیز . 3

كار كارگاه و مصالح پای 
  پی گی���ری جهت دریافت نظ���رات اصالحی اعض���ا در خصوص . 4

چگونگی قیمت واحد ردیفهای فهرستهای بها چهارگانه جهت 
اعم���ال در ویرای���ش دوم فهرس���ت س���ال 1392 و واقعی نمودن 

قیمتها 
  بررس���ی ردیفهای ستاره دار قراردادهای منعقده و  وابسته . 5

كنونی جهت ارائه راهكارهای اجرائی  به ارز در شرایط 
  ارائه روش كار جهت تولید آنالیز واقعی ردیفهای فهرستهای . 6

چهارگان���ه )ابنی���ه، راه و باند فرودگاه و سدس���ازی و آبیاری و 
كارشناسان واجد صالحیت و جذب آنها  كمک  زهكشی( با 
كارگروه تجزیه بها، تا دریافت نتیجه، )باتوجه به اختالف  در 
قابل توجه هزینه های واقعی و نرخهای تولید شده براساس 

آنالیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (
  بررس���ی مبل���غ مناس���ب پیش پرداخ���ت و تبع���ات ع���دم . 7

پرداخت پیش پرداخت
  بررس���ی ضوابط فهرس���ت بها از جمله ضری���ب منطقه ای و . 8

صعوبت و پیشنهاد اقدام جهت احیاء ضرایب فوق الذكر 
  بررس���ی مش���كالت ش���ركتهای پیمان���كاری ناش���ی از عدم . 9

ج در ق���رارداد و عدم تحقق   اجرای قوانی���ن و ضوابط  مندر
كارفرمایان تعهدات 
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می���رزا محمدتقی خ���ان فراهانی در س���ال 1168 چش���م به جهان 
گش���ود و در دیم���اه س���ال 1230 چش���م از جه���ان فرو بس���ت. وی 
مش���هور به امیركبیر و ش���وهر خواه���ر ناصرالدین ش���اه قاجار بود، 
ك���ه البته تكیه  در ضم���ن مق���ام صدراعظمی ایران را نیز داش���ت 
بر این منصب دیری نپایید و حدود س���ه س���ال و س���ه ماه در این 
كوتاه نیز منشاء  كش���ور بود ولی در این مدت  مقام عهده دار امور 

خدمات ارزنده ای شد.
گردش اطالعات و فرهنگ س���ازی به  امیركبیر برای زمینه س���ازی 
كش���ور به وی���ژه در تهران روزنامه  منظور افزایش رش���د مطالعه در 
كرد. امیركبیر در دوران جوانی ورزش���كار  وقای���ع اتفاقیه را منتش���ر 
كشتی را به نیكی می دانست. اندام ورزیده و عضالنی  بود و فنون 
امیركبیر نش���ان از سالمت جسم و روحیه ورزشكاری وی داشت. 
در ای���ن مورد ب���ه پاره ای از اطالعات مكتوب نمایندگان سیاس���ی 
كه بی تینگ  كرد به ط���وری  كش���ورهای خارجی می توان اس���تناد 
كه مالقاتهای زیادی با امیركبیر داشت وی را  وزیرمختار انگلیس 
گزارشی به وزارت  فردی تنومند و هوش���مند توصیف می كند و در 
كه  كش���ور متبوع خویش می نویس���د: پول دوس���تی  ام���ور خارجه 
گیه���ای بارز ایرانیان اس���ت به هیچ وج���ه در امیركبیر وجود  از ویژ
گزارش می گوید: امیركبیر  ندارد و مش���اهده نمی ش���ود و در ادامه 
ف���ردی م���ورد اعتماد و اطمینان مردم اس���ت و غیرقاب���ل نفوذ در 

قبال فساد و ارتشاء می باشد. 
كه به  ك���وب ادوارد پوالك اتریش���ی می نویس���د: پولهای���ی  دكت���ر یا
گذاشته می شد و او هرگز آنها را نگرفت  كنار  عنوان رشوه برای امیر 

كشتنش شد.  و نمی گرفت صرف 
امیركبیر روحیه اصالح طلبی داشت و عشق عمیقی به استقالل، 
كش���ور ای���ران در س���پهر جهان���ی داش���ت.  آزادی و اقت���دار مل���ت و 
كارهای مه���م امیركبیر بنای مدرس���ه دارالفن���ون بود. در  یك���ی از 
گرفت ب���رای تعلیم و تعلم  س���ال 1266 قم���ری، امیركبیر تصمی���م 
كند. چ���ون قرار بود  »عل���وم و صنای���ع« در ته���ران مدرس���ه ای بنا 
در ای���ن مدرس���ه همه فن���ون و علوم تعلیم داده ش���ود؛ ن���ام آن را 

گذاشت. »دارالفنون« 
كرد  نقشه ی بنای ساختمان را میرزا رضا مهندس باشی طراحی 
گردید. ساختمان  و محمدتقی خان معمارباش���ی مأمور بنای آن 
كش���ید. در این مدت  بن���ای دارالفنون نزدیك به یك س���ال طول 
كه س���اختمان هر چه زودتر پایان پذیرد  كوشش بس���یار  كرد  امیر 

كار بّنایان را از  و غالبًا خود ش���خصًا به محل ساختمان می رفت و 
نزدیك سركشی می نمود.

در ش���ماره 29 روزنامه وقایع اتفاقیه )پنجشنبه 23 شوال 1267( 
در مورد این مدرسه چنین می خوانیم:

كه در می���ان ارگ  گذاش���تند  »پارس���ال امن���ای دول���ت علّیه ق���رار 
كه علوم و صنایع  س���لطانی دارالخالفه تهران تعلیم خانه بسازند 
در آنجا تعلیم و تعّلم ش���ود. از آن وقت هم مش���غول ساختن این 
كارش  عم���ارت هس���تند ولیكن هنوز تمام نش���ده اس���ت و چ���ون 

كردنش طول دارد.« خیلی است، تمام 
كه س���اختن  ك���ه امیر م���ردی با تجرب���ه بود؛ می دانس���ت  از آنج���ا 
عمارتی به نام دارالفنون ش���رط الزم برای توس���عه فرهنگی است 
كافی نیس���ت ب���ه همین دلی���ل امیركبیر همزمان با س���اخت  ولی 
بن���ای دارالفن���ون، در صدد جل���ب معلم���ان و متخصصان جهت 
تدری���س در این مدرس���ه برآمد. در آن زمان اروپ���ا از نظر صنعت و 
كه برای  گرفت  كرده بود. امیركبیر تصمیم  علم پیش���رفت بس���یار 
گاه اروپایی اقدام نماید. این بود  اس���تخدام تعدادی از معلمان آ
كه در س���فارت ایران در س���ن پترزبورگ  كه به مس���یو ج���ان دیوید 

نگرݥشی اجمالی به نوسازی اجتماعی امیرکبیر
گردآوری: مهندس مجتبی ضرابی-عضو کمیسیون انتشارات
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كار ب���ود نام���ه نوش���ت و او را مأم���ور اس���تخدام معلمان  مش���غول 
نم���ود. امیركبیر در نامه ای خطاب به دیوید نوش���ت: »ش���ش نفر 
كه  معلم با سررش���ته و صاحب وقوف برای مكتبخانه پادش���اهی 
كار است. لهذا آن  در دارالخالفه تهران بنا ش���ده اس���ت ضرور و در 
كه به مملكت نمس���ا )اتریش( و  عالیجاه مأذون و مرخص اس���ت 
پروسا )پروس( رفته؛ شش معلم ماهر به موجب تفصیل علیهده 
ك���رده،  تا مبلغ  برای مكتب پادش���اهی تا مدت ش���ش س���ال اجیر 
چه���ار هزار تومان برای مق���رری آنها و برای هر یك از آنها به جهت 
ج آم���دن و رفتن مبلغ چهارصد تومان قرار بدهد و نوش���ته  مخار
كند از آن قرار، در دولت علیه ممضی و مقبول است.« داد و ستد 
مس���یو جان دیوید به خدمت پادشاه اتریش رسید و پادشاه او را 
گونه تس���هیالت برای  كه همه  ب���ا مهربانی پذیرفت و دس���تور داد 

گردد. كار وی آماده  انجام 
ك���ه مس���یو جان دیوی���د ب���ا معلمان ب���ه ایران  متأس���فانه زمان���ی 
كار بركنار ش���ده ب���ود. دكتر پوالك اتریش���ی  بازگش���ت، امیركبی���ر از 
كه ب���رای تدریس ط���ّب از س���وی امیركبیردعوت ش���ده  )پزش���ك( 
ب���ود، در خاطرات خود می نویس���د: » م���ا در 24 نوامبر 1851 وارد 
تهران شدیم. پذیرایی س���ردی از ما نمودند. احدی به استقبال 
كه در این میانه اوضاع تغییر  ما نیامد و اندكی بعد خبردار شدیم 
یافته و چند روز قبل از ورود ما در نتیجه توطئه درباریان به ویژه 

گردیده است.« مادر شاه، میرزاتقی خان مغضوب 
همینكه امیر از ورود ما اطالع حاصل نمود، با اینكه دومین روزی 
ك���ه از اروپا مراجعه  كه توقیف ش���ده بود، می���رزا داودخان را  ب���ود 
گفته ب���ود این نمس���ه ای های  ك���رده ب���ود احضار نم���وده و ب���ه او 
كار بودم  گر س���ِر  )اتریش ه���ای( بیچ���اره را من به ای���ران آورده ام؛ ا
اس���باب آس���ایش خاط���ر آنه���ا را فراه���م می س���اختم؛ ول���ی ح���اال 
كارش���ان روبه راه  كه  كن  می ترس���م به آنه���ا خوش نگذرد. س���عی 

شود.«
كلیه اصالحاِت  كه با  امیر درست فهمیده بود. میرزاآقاخان نوری 
كه  امیر نظام مخالف بود؛ س���عی داش���ت از تأس���یس مدرس���ه ای 
كند. این  امیر می خواست به ترتیب اروپایی باز نماید؛ جلوگیری 
كه در ایران همیش���ه نوع آوری  واقعی���ت تاریخی را بای���د پذیرفت 
و تج���دد ب���ا مقاوم���ت روبرو بوده اس���ت و انس���انهای ارزش���مند و 
كور  گون یا مقتول می شدند و یا  گونا دانش���مند با دسیس���ه های 
گوشه قرار می گرفتند و یا خانه نشین می شدند. می گشتند و یا در 

ذك���ر این نكت���ه از نظ���ر جامعه شناس���ی تاریخی نیز حائ���ز اهمیت 
گر چه بسیار  است و آن اینكه نوس���ازی امیركبیر درزمان خویش ا
كه بیش���تر جنبه  كرد  س���ازنده و ارزنده و مؤثر بود ولی باید اذعان 
كه چنانچه امیركبیر تالش  سخت افزاری داشت و به نظر می رسد 
خ���ود را معطوف به نهض���ت فكری و مذهبی می ك���رد آثار تاریخی 

عملك���رد وی در نوس���ازی اجتماع���ی بس���یار اثربخش ت���ر می ش���د 
گرچه چهل س���ال بعد از وی، س���یدجمال الدین اس���دآبادی پی 
ب���ه ای���ن نیاز مب���رم جامعه ایران ب���رد ولی آنزمان دیر ش���ده بود و 
كه امیركبیر  مدرنیزاسیون س���خت افزاری زمینه ساز فرایندی شد 
كه مناسبات  را در مقابل هفت ایل بزرگ مدعی سلطنت قرار داد 
تجددگرای���ی را ب���ر نمی تافتن���د ضم���ن اینك���ه امیركبی���ر از م���دار و 
ح���وزه ی برون ایلی وارد چرخه قدرت ش���ده ب���ود و برای تعامل با 
كه در آن زمان فاقد آن  آنها نیاز به مناس���بات نرم افزاری داش���ت 
بود و به جای آن متأس���فانه امیركبیر تم س���خت افزاری را برگزیده 
ب���ود و همین امر باعث تقابل عصبیتهای ایلی با وی ش���د. در هر 
كوششها و  صورت اشاره به این تحلیل جامعه شناختی، از ارزش 

كم نمی كند. تالشهای امیركبیر چیزی 
سخن را با نامه تاریخی امیركبیر به ناصرالدین شاه پایان می بریم 
ح ش���ده در  ك���ه ش���اید یكی از عوامل مؤث���ر در قتل امیر موارد مطر

این نامه باشد.
كه به خط ش���ریف  نام���ه بزرگ مرد ای���ران میرزا تقی خان امیركبیر 

كامل به شاه نوشته شده است: ایشان است و با شجاعت 
كه در ایوان منزل با همشیره همایونی به  »قربانت ش���وم الساعه 
كه شاهزاده مثویق الدوله  شكس���تن لبه نان مشغولم خبر رس���ید 
كرده ب���ودم به  ك���ه به جرم رش���اء و ارتش���اء مع���زول  ك���م ق���م را  حا
توصیف عمه خود ابقاء فرموده و همچنین هزل بر زبان رانده اید. 
فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند 

كه اداره امور مملكت با توصیه عمه و خاله نمی شود.
زیاده	جسارت	است	-	تقی 	 	

گرامی	و	روحش	با	اولیاء	و	اوصیای	خداوند	 یاد	امیرکبیر	
محشور	و	مأجور	باد.
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ختمان   ت سا

صنع خبار  ا
انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق 

مشاركت ریالی برای اجرای 
پروژه های نیمه كاره عمرانی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دولت اجازه 
ح ه���ای تملک دارایی های  دادند برای اجرای طر
س���رمایه ای نیمه تمام 50 هزار میلیارد ریال اوراق 
مش���اركت ریالی با تضمی���ن خود و ب���ا بازپرداخت 
اصل و سود آن چاپ و به فروش برساند. براساس 
مصوبه مجلس دولت اجازه یافت تا وجوه حاصل 
از ف���روش 50 ه���زار میلی���ارد ری���ال اوراق مش���اركت 
ح ه���ای انتفاع���ی  ریال���ی را ب���ه منظ���ور اج���رای طر
منتش���ر و وج���وه اخ���ذ ش���ده را ب���ه ردی���ف درآم���د 
كند.منابع واریزی  كل واری���ز  عموم���ی خزانه داری 
ح  تملک دارایی س���رمایه ای نیمه  تمام  صرف ط���ر
گذاری این اوراق به بخش  دولتی اعم  می شود. وا
از ش���ركت ها، بانک ها و س���ایر دس���تگاه ها در بازار 

پول و قبل از سررسید ممنوع است.

سدهای زیرزمینی در كشور 
ایجاد می شود

رییس اداره توسعه فناوری و یافته های تحقیقاتی 
گفت:  مرك���ز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری 
كار مطالعات���ی احداث یك س���د زیرزمینی در ش���هر 
تس���وج از توابع شهرس���تان شبس���تر انجام شده و 
ح عملیاتی می ش���ود.غفوری  ب���ه زودی ای���ن ط���ر
ح  روزبهانی اظهاركرد: طبق برنامه پنجم توسعه طر
كشور در  تحقیقاتی پخش سیالب بر آبخوان های 
حال اجراس���ت و قرار است در وسعت یك میلیون 
هكتار در طول برنامه پنجم توس���عه اجرایی شود. 
گف���ت: آبخی���زداری یك���ی از ش���یوه های نوین  وی 
حفاظت آب و خاك، مهار و پخش سیالب هاس���ت 
كنترل سیالب های مخرب و نفوذ آب به  كه باعث 
داخل س���فره های آب زیرزمینی می ش���ود.غفوری 
كنترل س���یالب به تغذیه  روزبهان���ی با بی���ان اینكه 
كمك می كند افزود: این ش���یوه به  س���فره های آب 
ك���ه هر از  وی���ژه در مناطق خش���ك و نیمه خش���ك 
گاهی با جاری شدن س���یالب های مخرب با دبی 
لحظ���ه ای باال مواجه هس���تند، بس���یار مؤث���ر و راه 

گشاست.

نشست فعاالن اقتصادی
ݢݤ باݥ محوݥرݥیتݥ اݥنتظاݥرݥ اݥزݥ دݥوݥلتݥ آݥیندݥهݥ ݢ ݢ ݢ

رئی���س ات���اق ای���ران وجود آرام���ش در روزه���ای منتهی ب���ه انتخاب���ات را عامل 
كرد:  ایج���اد تصویری شایس���ته از ایران در صحنه بین المللی دانس���ت و اظهار 
كش���ور نیز متحول می ش���ود.  ب���ا برگ���زاری چنی���ن انتخاباتی، وضعی���ت اقتصاد 
بیس���ت ودومین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران به ارائه انتظارات بخش 
گزارش خبرگ���زاری خبرآنالین،  خصوص���ی از دولت آینده اختص���اص یافت. به 
كش���ور، در نشست هیأت  »محمد نهاوندیان« رئیس پارلمان بخش خصوصی 
كه یک ش���نبه 29 اردیبهش���ت ماه 1392 برگزار شد، لزوم  نمایندگان اتاق ایران 
كید قرار  كش���ور را مورد تأ ایج���اد فضای���ی منطبق با اصول منطقی و عقالنی در 
گفت: »در یک ماه نزدیک به انتخابات ریاس���ت جمهوری، باید فضایی  داد و 
كنار ارائه مباحث عقالنی و منطق به وجود آوریم.  همراه با آرامش و متانت در 
كنیم، دیگر نیازی به قطبی  گر بتوانیم این چنین محیطی را در جامعه ایجاد  ا
كش���ور نیست و پس از انتخابات می توانیم بدون حذف عده ای خاص،  كردن 
از نقظه نظرات همگان بهره بگیریم.« وی با اش���اره ب���ه تهیه بیانیه اتاق ایران 
كرد: »همه  كید  درخص���وص توصیه های فع���االن اقتصادی به دولت آین���ده تأ
كه اهل اندیشه ارائه می كنند  نامزدهای ریاست جمهوری باید از نسخه هایی 
كه نظرات  كه نباید به دنبال این باشند  كنند و توجه داشته باشند  اس���تقبال 
كنن���د. این كه نامزدهای ریاس���ت جمهوری س���خنان صحیح  متمای���زی ارائه 
كید قرار دهن���د باعث هم گرایی در جامعه خواهد ش���د.«  و منطق���ی را م���ورد تأ
رئی���س اتاق ایران وجود آرامش در روزهای منتهی به انتخابات را عامل ایجاد 
كرد: »با  تصوی���ری شایس���ته از ای���ران در صحن���ه بین المللی دانس���ت و اظه���ار 
كش���ور نیز متحول و بخش بزرگی از  برگزاری چنین انتخاباتی، وضعیت اقتصاد 
مشكالت موجود برطرف می شود.« نهاوندیان در ادامه، خواسته های بخش 
ك���رد: »در دوره 4  كید  كی���د قرار داد.وی تأ خصوص���ی از دول���ت آینده را مورد تأ
گی���رد. در بخش اقتصاد ثبات  س���اله آینده، اقتص���اد در اولویت اول دولت قرار 
كم درآمد شود. استراتژی  ایجاد ش���ود. توجه جدی نس���بت به معیشت قش���ر 
اقتصادی بلندمدتی تدوین ش���ود. سیاس���ت های اقتصادی ب���ا رویكرد تولید 
ح ها، از نظرات فعاالن  محور تهیه ش���ود. به هنگام تصمیم گیری و اج���رای طر
كسب و كار اجرایی شود.  اقتصادی غفلت نش���ود. قانون بهبود مس���تمر فضای 
الزمه رشد پایدار اقتصادی، اصالح مناسبات بین المللی است. سیاست های 
اقتص���ادی قابل پیش بینی باش���د. اقتصاد س���الم ب���ر پایه قانون مداری رش���د 
یابد. س���رمایه گذاری جدی انگاشته شود. پیوند بین اخالق و اقتصاد، رویكرد 
گی���رد. مدیری���ت باثبات اقتص���ادی پیگیری ش���ود و رو یكرد دولت  دول���ت قرار 
كید داش���ته باش���د.«. وی هم چنین از  ب���ر توانمندس���ازی بخش خصوص���ی تأ
گرفتار نشوند و به  كه در دام مسابقه ش���عارهای ظاهرفریب  نامزدها خواس���ت 
كرد  كید  كنند. نهاوندی���ان هم چنین تأ انس���جام برنامه های ارائه ش���ده توجه 
كه اتاق ایران در انتخابات آینده فقط به تدوین پیش���نهادها بس���نده می كند 
و به عنوان نهاد عمومی غیرسیاس���ی، از تعیین مصادی���ق اجتناب می كند. هر 
چن���د، هر ی���ک از اعضای اتاق می توانن���د به عنوان افراد حقیق���ی مورد اعتماد 
جامعه، به تش���خیص فردی و با ظرفیت های ش���خصی  خ���ود، مصادیق مورد 

كنند. نظر و شایسته را به مردم معرفی 
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اب���زار ف���روش جوانی به نام جیم���ز هنری اتكینس���ون در 1897 در 
لی���دز ب���ا قطع���ه ای چوب، مقداری س���یم س���فت و چف���ت یكی از 
اختراع���ات ب���زرگ تاریخ را س���اخت. تل���ه موش. این یك���ی از چند 
كاغذ، زیپ، و سنجاق قفلی از جمله بسیاری  گیره  وس���یله مفید، 

كه در اواخر قرن نوزدهم ساخته شدند و از آغاز چنان  دیگر است 
گذش���ت این همه س���ال تقریب���ًا به همان  كه پس از  كام���ل بودند 
ش���كل اولیه حفظ شده اند . اتكینس���ون امتیاز اختراع خود را به 
كه در زمان خود پول قابل توجهی بود و دنبال  هزارپوند فروخت 

اطالعاتی برای شهرداریها جهت مبارزه با موش
کتاݥݥبݥݥ	دݥݥرݥݥ	جستجوݥݥیݥݥ	خوݥݥشبختیݥݥ	نوݥݥشتهݥݥ	بیلݥݥ	برݥݥاݥݥیسوݥݥنݥݥ برݥݥگرݥݥفتهݥݥ	اݥݥزݥݥ:ݥݥ	
گردآورنده:	مهندس	جهانگیر	عصرآزاد

اشاره: 
یكی از مشكالت شهرهای بزرگ وجود موش در محیط و زیست بوم انسانی است. موشها موجوداتی 
كیلومتر طی طریق می كنند  بس���یار زیرك و پی گیر هستند. برای دستیابی به غذا از محل النه تا چند 
كامل می خورند و  كه به دست می آورند به طور  كنند. آنها هر غذایی  تا به غذای دلخواه دس���ت پیدا 
كردند آن  مقداری را نیز در انتهای دهان ذخیره س���ازی می كنند. وقتی به غذای بهتری دس���ت پیدا 
ج س���اخته و از غذای جدید خورده و از آن ذخیره سازی می نمایند. موشها قادر هستند بیشتر  را خار
كه نس���بت به قد شاید قهرمانان پرش ارتقاع باشند. آنها این قدرت  از یك متر از س���طح زمین بجهند 
گن قطارهای در ح���ال حركت زندگی و  را دارن���د ت���ا خود را ب���ه طبقات انتهایی برجها برس���انند و در وا
كه به  كالن شهر تهران  كنند. مبارزه با آنها بس���یار مش���كل است به ویژه در شهرهای بزرگ و  زاد و ولد 
ازاء هر 8 خانواده یك مغازه وجود دارد و بیش���تر این مغازه ها معمواًل مربوط به تغذیه می باشد. وفور 
كه 35درصد  غذاهای دور ریخته، توس���ط این مغازه ها و وجود هش���ت هزار تن زباله در ش���هر تهران 
كه نیازی  آن را مواد غذایی تش���كیل می دهد خوان الوانی را برای این موجودات تدارك دیده اس���ت 
ب���ه ط���ی راه برای دس���تیابی به غذا ندارن���د و به مجرد خروج از الن���ه با انواع و اقس���ام غذاهای ایرانی 
كه در اث���ر تنوع مواد غذای���ی در اختیار از وزنی ب���ه مراتب باالتر  و خارج���ی روبرو می ش���وند ب���ه طوری 
گربه ها دس���ت یافته اند؛ لذا ای���ن امر به ازدیاد  از معم���ول برخوردار ش���ده اند و به نوعی همزیس���تی با 
كه موش���ها در حدود س���ن هش���ت هفتگی  كمك می كند به طوری  بی رویه تولید مثل این حیوان نیز 
توان تولید مثل پیدا می كنند و در هر زایمان بین ش���ش تا هش���ت موش نوزاد به دنیا می آورند و این 
كه در شرایط متعارف از هر زوج موش حدود یك میلیون  گونه ای  زاد و ولد هر ماهه تكرار می شود به 
م���وش زاد و ولد می ش���ود. بنابراین مبارزه با آن به معضلی جهانی تبدیل ش���ده اس���ت و در ایران به 
كه  كالن شهر تهران رش���د بی رویه جمعیت موشها، شیوع انواع بیماریها را  ویژه در ش���هرهای بزرگ و 
كالن شهر  كه افراد جامعه را مبتال می سازد و ساالنه در  موش���ها ناقل آن هس���تند موجب شده اس���ت 
كس���ب  كنون نتیجه  الزم از آن  كه تا ته���ران بی���ش از 4 میلی���ارد تومان صرف مبارزه با موش می ش���ود 
كرده اس���ت با اس���تفاده از تك تیراندازها در  نش���ده اس���ت و در آخرین تصمیم، ش���هرداری تهران مقرر 
ش���ب به مبارزه با موش���ها ادامه  دهد. در این زمینه مطلبی توس���ط آقای مهندس جهانگیر عصرآزاد 
كه نظر  كمیس���یون انتش���ارات ماهنامه پیام آبادگران تهیه ش���ده اس���ت  عض���و محترم هیأت مدیره و 

خوانندگان ماهنامه را به آن جلب می نمائیم.
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اختراعات دیگر رفت اما هیچكدام پول یا شهرت بیشتری برایش 

به بار نیاورد. 
كن���ون دهها میلیون فروخته ش���ده  و  از تل���ه موش اتكینس���ون تا
كارآیی وحش���یانه و برق آس���ای خود در سراس���ر جهان به  هنوز با 

مبارزه با موش ادامه می دهند. 
موش���ها موج���ودات بی دردس���ری نیس���تند قبل از همه س���ادگی 
كنید به چه آس���انی ب���ه آنها یاد  ف���راوان آنه���ا اس���ت وقتی توج���ه 
می دهن���د راه خ���ود را در ش���بكه های تو در ت���و و دیگر محیطهای 
كه چرا  كنن���د، تعجب آور اس���ت  پیچی���ده در آزمایش���گاه ها پی���دا 
كره ب���ادام زمین���ی روی یک  متوج���ه نمی ش���وند وجود ی���ک ذره 
كه بای���د در مقابلش  تك���ه چ���وب )تله موش( وسوس���ه ای اس���ت 
كنند. میل ش���دید آنه���ا )بای���د بگویم اراده آنه���ا( برای  مقاوم���ت 

مردن اسرارآمیز است. 
هر جا انس���ان هس���ت م���وش هم هس���ت . هیچ مخل���وق دیگری 
بیشتر از ما دو تا در این همه جا زندگی نمی كند. موشهای خانگی 
ب���ه نحو حی���رت آوری خود را با محیط س���ازگار می كنند و حتی در 
گوشت یخ زده با سرمای زیر ده درجه سلسیوس هم  قفسه های 
دی���ده ش���ده اند، تقریبًا هر چی���زی می خورند و تقریب���ًا غیرممكن 
اس���ت نتوانند وارد خانه ای ش���وند: یک موش معمولی بزرگسال 
می تواند از الی درزی به پهنای سه هشتم اینچ )یک سانیتمتر( 
كه به احتمال فراوان حاضر بودی  كوچک  رد شود، شكافی آنقدر 
كه موش���ها نمی توانن���د از آن وارد  كنید  كالنی ش���رط بندی  پ���ول 

شوند. اما می توانستند، می توانند و غالبًا وارد می شوند. 
موش���ها وقتی وارد شوند به حد سرسام آوری زاد و ولد می كنند و 
در شرایط مطلوب )و در بیشتر خانه ها شرایط برای موشها عالی 
است( یک موش ماده می تواند در شش تا هشت هفتگی شروع 
كند و از آن به بعد هر ماه موش���های ت���ازه به دنیا  ب���ه تولی���د مثل 
بیاورد. هر زایمان معمولی شامل شش تا هشت موش است و به 
ای���ن ترتیب دو موش می توانند قاعدتًا س���الی یک میلیون موش 
كنند. خوشبختانه و شكر خدا چنین وضعی در خانه های  تولید 
ج  كنترل خار م���ا پیش نمی آید ام���ا اغلب اوقات تعداد موش���ها از 
می ش���ود. به نظر می رس���د اس���ترالیا از این جهت وضع مناس���بی 
دارد. در یک مورد مش���هور در 1917 شهر الس���لس در ویكتوریای 
گرم عماًل به تصرف موشها در آمد بطوری  غربی پس از زمس���تانی 
كوت���اه در واق���ع از س���روكول مردم ب���اال می رفتند و  ك���ه دردوره ای 
كه م���ردم از دس���ت آنها راح���ت باش���ند. تختخوابها  جائ���ی نب���ود 
فایده ای نداش���تند. روزنامه ای نوش���ت مردم برای فرار از موشها 
روی میز می خوابند. زنان مدام در ترس و وحشت به سر می برند 
ك���ت خود دور می اندازند.  و م���ردان مدام دارند موش ها را از یقه 
كش���ته شدند تا شدت  خروارها – ش���اید یكصد میلیون – موش 

بحران فرو نشست.

كم می توانند، به خص���وص در انبارهای  موش���ها، حتی به تعداد 
كنند. موشها و دیگر جوندگان  موارد غذائی خسارات فراوان وارد 
حدود یک دهم محصول س���االنه غله امریكا – نسبت بسیار زیاد 
و حی���رت آور – را ه���در می دهند. ه���ر موش در روز ح���دود پنجاه 
كه آلودگی فراوان���ی به بار می آورد. به دلیل  فضل���ه بیرون می ریزد 
كم���ال در امر ذخیره س���ازی غله،  غیرممك���ن بودن دس���تیابی به 
كثر تا دو فضله  مق���ررات بهداش���تی در بعضی مناطق وج���ود حدا
كیلو غله را مجاز می دانند. منظور این است  موش در حدود نیم 
ك���ه به یک قرص نان نگاه می كنی���د این موضوع را  ك���ه دفعه بعد 

به یاد داشته باشید. 
بیماره���ای  هس���تند.  بیماریه���ا  برجس���ته  ناق���الن  موش���ها 
كه  كلی���وی  ویروس���ی هانتا مجموع���ه ای از اخت���الالت تنفس���ی و 
كش���نده هس���تند، از م���وش و  همیش���ه ناراحت كنن���ده و اغل���ب 
كره است  فضوالت آن ناش���ی می شوند )هانتا نام رودخانه ای در 
كره در آنجا متوجه این  كه غربیها نخس���تین بار در جری���ان جنگ 
كمیاب هستند  كاماًل  بیماری ش���دند( خوشبختانه این ویروسها 
گر  كس���ی بخار فضله تازه موش را ستشمام می كند اما ا كمتر  زیرا 
روی دس���تها و زانوان خود درنزدیكی فضله آلوده به این ویروس 
خم ش���وید ی���ا در یک ات���اق زیر ش���یروانی خزیده راه بروی���د یا تله 
كش���ورها خطر  موش���ی را در یک قفس���ه بگذارید – دربس���یاری از 
آلودگی وجود دارد. هر سال بیش از دویست هزار نفر در جهان به 
كه ین 30 تا 80 درصد قربانیان خود  ویروس هانتا آلوده می شوند 
را )بس���ته به سرعت و خوبی درمان( می كشند. در ایاالت متحده 
هر س���ال بین س���ی و چهل نفر یك���ی از این ویروس���ها را می گیرند 
و ح���دود یک س���وم از آن���ان می میرند. در انگلیس این ویروس���ها 
مشاهده نشده اند. موشها در انتقال و ایجاد بیماریهای مختلف 
كه  دیگ���ری از جمله طاعون و هپاتیت نق���ش دارند. خالصه این 
ك���ه نخواهید موش���ها در  دالی���ل بس���یار مس���تحكمی وجود دارد 

خانه شما باشند. 
گفت ب���ا چند برابر  كوچک  هم���ه آنچه می توان درباره موش���های 
ش���دیدتر در مورد موش���های بزرگتر صادق اس���ت. موشهای بزرگ 
بیش���تر از آنچه فك���ر می كنیم در داخ���ل و اط���راف خانه های ما و 

گاهی در بهترین خانه ها هستند.  حتی 
كلینت���ون، مق���ام وزارت بهداش���ت آمری���كا، می گوید در  جیم���ز.ام 
م���وارد بس���یاری موش���ها از راه فاض���الب و توالتها داخ���ل خانه ها 
می آین���د. به این دلیل وی توصیه می كند باید حداقل در توالتها 

را همیشه بست. 
بیش���تر موش���ها ت���رس چندانی از م���ردم ندارن���د و حتی ب���ه افراد 
بی حركت نزدیک می ش���وند و به نوزادان و س���الخوردگان حمل��ه 
كه چند موش  كلینت���ون از پیرزنی نیمه فلج می گوی���د  می كنن���د. 
كردند و دچار خونریزی شدید شد و با این  در خواب به او حمله 
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گرفت بر اثر ش���دت خونریزی  كه در بیمارس���تان تحت درمان قرار 
ك���ه در همان ات���اق خوابیده بود گذش���ت ام���ا نوه 17 س���اله او   در 

 آسیبی ندید. 
گزارش  ك���ه بس���یاری از موش گزیدگیهای س���طحی  مس���لم اس���ت 
داده نمی ش���وند چون فقط م�وارد ش���دید احتیاج به درمان پیدا 
می كنند اما حت���ی محافظه كارانه ترین برآوردها نش���ان می دهند 
ه���ر س���ال حداق���ل چهارده ه���زار نف���ر در امری���كا از حمله موش���ها 
گر در  آس���یب می بینند. موش���ها دندانهای بس���یار تیزی دارند و ا
گیرند تهاجمی می ش���وند و مانند سگ های هار  معرض خطر قرار 
گاز می گیرند. یک موش بزرگ در ش���رایط  كوركوران���ه  وحش���یانه و 
كه در زمان عصبانیت  اضط���راری می تواند تا 90 س���انتیمتر بجهد 

ک باشد.  می تواند خطرنا
راه مبارزه با موش���های بزرگ هنگام فراوانی آنها اس���تفاده از س���م 
كه می توانن���د چیزی را  گربه ها  اس���ت زیرا برخالف مث���اًل س���گها و 

كه ب���ه دهان برده اند بیرون 
بریزند. موش���ها قادر به این 
ش���واهد  ام���ا  نیس���تند:  كار 
نشان می دهد به تدریج در 
مقابل س���م مقاوم���ت پیدا 

كرده اند. 
باهوش  حیواناتی  موشها 
اغ���ل���ب دس��ت��ه  و  ه��س��ت��ن��د 
ك������ار م���ی ك���ن���ن���د.  ج���م���ع���ی 
حیوانات  كنترل  مسئوالن 

گرینویچ در نیویورک نمی دانستند  غ فروشان روستای  در بازار مر
خود  ب��ا  بشكنند  ك��ه  ای��ن  ب���دون  را  تخم مرغها  چگونه  موشها 
كشیک شبانه داد  كه برای پی بردن به این راز  می برند. مأموری 
گرفت و  متوجه شد یكی از موشها تخم مرغی را با چهار دست و پا 
كشیدن دم او، موش  كشید و موش دیگری با  بعد به پشت دراز 
را  آن  آنجا  در  كه  برد  نظرشان  به محل مورد  غ  با تخم مر را  اول 
كارگر دیگری به نام ایروینگ بیلینگ در یک  با آرامش خوردند. 
گوشت متوجه شد موشها چگونه هر شب  كارخانه بسته بندی 
كه از قالبها آویزان بود، می خوردند. تعداد  گوشت را  مقدار زیادی 
كه از قالب در هوا آویزان  گوشت  زیادی موش در زیر قطعه این 
كه باالی همه بود  بود به صورت هرمی جمع می شدند و موشی 
اطراف  گوشت  ف��راوان  سرعت  با  و  می رساند  گوشت  به  را  خود 
گوشت را به زمین می انداخت و در آن  قالب را می جوید و قطعه 

مرحله صدها موش منتظر، مشغول خوردن می شدند. 
وقت���ی غذا فراوان باش���د موش���ها می توانند تا خرخ���ره بخورند اما 
كنند و زنده  كم س���ر  در صورت ضرورت می توانند با غذای بس���یار 

گرم غذا  كمتر از سی  بمانند. یک موش بزرگسال می تواند با روزی 
و نص���ف همین مقدار آب زنده بماند. موش���ها ان���گار برای تفریح 
كسی نمی داند چون مسلم  س���یمهای برق را می جوند؛ علتش را 
اس���ت س���یمها ماده غذائی ندارن���د و می توانند ش���وک مرگبار هم 
كار ادامه می دهند و  داش���ته باش���ند. با این حال موش���ها به این 
كه علت آنها معلوم  گفته می ش���ود تا یک چهارم آتش س���وزیهایی 
نیست از جویدن سیم های برق به وسیله موشها شروع می شود. 
موشهای ماده خیلی زاد و ولد می كنند. موش بزرگسال نروژی به 
ط���ور میانگین در 6 تا 9 زایمان در هر س���ال 35/7 موش به دنیا 
می آورد. یک موش در ش���رایط مناس���ب در هر سه هفته می تواند 
در ی���ک زایمان تا بیس���ت م���وش به دنیا بی���اورد. ی���ک زوج بارور 
علی االصول می توانند در هر س���ال باعث ایجاد 15 هزار موش تازه 
ش���وند. اما در عمل اینطور نمی ش���ود چون تلفات موش���ها خیلی 
زیاد است. موشها، مانند بسیاری از حیوانات دیگر از نظر تكاملی 
كه به  چنان ساخته شده اند 
سهولت از بین بروند. نسبت 
م���رگ و می���ر س���االنه آنها 95 
درصد اس���ت. در جریان یک 
موش���ها  علی���ه  مؤث���ر  مب���ارزه 
75درص���د  ح���دود  معم���واًل 
جمعی���ت آنها نابود می ش���ود 
ام���ا ب���ه مح���ض قطع مب���ارزه 
ط���ی ح���دود  6 ماه ب���ه حال 

اول باز می گردد. 
كه تا بیس���ت ساعت  موش حیوانی بس���یار تنبل اس���ت به طوری 
در روز در خ���واب اس���ت و معمواًل بعد از غ���روب آفتاب دنبال غذا 
گر مجبور نباش���ند بن���درت چهل پنج���اه متر از  م���ی رود. موش���ها ا
محل زندگی خود دورتر می روند. این ممكن اس���ت بخش���ی از راز 
بقای آنها باش���د. چون هرگاه مجبور به مهاجرت شوند تلفاتشان 

به شدت باال می رود. 
وقتی در متون تاریخی نام موشها آورده می شود معمواًل در رابطه 
با طاعون اس���ت. این چندان عادالنه نیس���ت چون موش���ها ما را 
كک هائی هس���تندكه  گرفتار نمی كنند. موش���ها حامل  به طاعون 
ك���ه آدمها را  میك���روب طاع���ون را ب���ا خ�ود دارن���د. طاع���ون آنقدر 
می كشد، موشها را هم می كشد. در واقع طاعون موجودات فراوان 
دیگری را هم می كش���د. یكی از نش���انه های ش���یوع طاعون مرگ 
ككها خون  گاوها و حیوانات دیگر اس���ت.  گربه ها،  فراوان س���گها، 
موجودات پش���م آلود را خیلی بیشتر از خون انسان دوست دارند 
كه چیز بهت���ری پیدا نكنند. به  و معم���واًل وقتی س���راغ ما می آیند 
كه هنوز طاعون شایع است  این دلیل پزش���كی امروز در جاهایی 

موش���ها	ناق���الن	برجس���ته	بیماریها	هس���تند.	
از	 مجموع���ه	ای	 ویروس���ی	هانتا	 بیماره���ای	
همیش���ه	 ک���ه	 کلی���وی	 و	 تنفس���ی	 اخت���الالت	
از	 هس���تند،	 کش���نده	 اغل���ب	 و	 ناراحت	کنن���ده	
موش	و	فضوالت	آن	ناشی	می	شوند	)هانتا	نام	
که	غربیها	نخس���تین	 کره	اس���ت	 رودخانه	ای	در	
ک���ره	در	آنج���ا	متوجه	این	 ب���ار	در	جری���ان	جنگ	
بیم���اری	ش���دند(	خوش���بختانه	ای���ن	ویروس���ها	

کمیاب	هستند کاماًل	
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– معمواًل در زمان همه گیری  – مثل بخشهایی از آفریقا و آسیا 
كشتن موش ها و سایر جوندگان ندارد.  این بیماری اش���تیاقی به 
كه موش���ها به عنوان س���پر بال به  در واق���ع این تنها موقعی اس���ت 
درد انس���ان می خورن���د. ب���ه هر حال، ع���الوه بر موش ه���ای بزرگ 

مخل���وق  هفت���اد  از  بی���ش 
دیگ���ر – از جمل���ه خرگوش، 
م���وش علفزار، م���وش خرما، 
كوچ���ک  س���نجاب و م���وش 
خانگ���ی – قربان���ی طاع���ون 
می ش���وند. عالوه ب���ر این در 
طاعون  كش���تار  شدیدترین 
در تاری���خ ب���ه نظر می رس���د 
موشها اصاًل نقشی نداشتند 

ی���ا حداق���ل در انگلی���س نقش���ی نداش���تند. مدته���ا پی���ش از بروز 
ک  طاعون مرگبار قرن چهاردهم، در قرن هفتم طاعونی وحشتنا
كس  كه در بعض���ی جاها تقریبًا هیچ  كرد به طوری  اروپ���ا را غربال 
كتاب تاریخ انگلس���تان  را زنده نگذاش���ت. پ���در روحانی بی���د، در 
كه قرن بعد نوش���ت می گوی���د وقتی طاعون به صومعه او در  خود 
كسی را باقی نگذاشت  جارو رس���ید جز رییس صومعه و یک پس���ر 
و ای���ن یعن���ی بیش از 90 درص���د مرگ ومیر. ولی به نظر نمی رس���د 
گس���ترش آن بوده باش���د چون با وجود جس���تجوی  موش عامل 
فراوان هیچ اس���تخوان موش مربوط به قرن هفتم در هیچ جای 
انگلیس پیدا نشده اس���ت. در جریان حفاری در ساوت همپتون 
پنجاه هزار اس���تخوان حیوانات در یک محله مس���كونی و اطراف 

كه هیچكدام مال موش نبود.  آن به دست آمد 
كش���تارها اصاٌل ن���ه طاعون بلكه  گفت���ه ش���ده عامل بعض���ی از این 
ارگوتیس���م )نوعی بیماری قارچی جو و س���ایر غالت( بوده اس���ت. 
طاعون اصاًل به بس���یاری از جاهای خش���ک و س���رد ش���مال اروپا 

گر چه در آنجا موش فراوان بود مثاًل ایس���لند و بیش���تر  نمی رفت ا
مناطق نروژ، سوئد و فنالند هرگز رنگ طاعون را ندیدند. در عین 
ح���ال اینگونه مرگ و میرهای ش���دید در س���الهایی پیش می آمد 
كه بیماری  كه باران و رطوبت زیاد بود و این دقیقًا ش���رایط است 
همه گی���ر  غ���الت  قارچ���ی 
می شود. مش���كل این نظریه 
ك���ه نش���انه های  ای���ن اس���ت 
ارگوتیسم و طاعون شباهتی 
به هم ندارند. ممكن اس���ت 
مورخان اخیر لغت را عوضی 
ك���رده  تعبی���ر  ب���د  ی���ا  گرفت���ه 

باشند. 
حتی تا همین یكی دو نس���ل 
پیش تعداد موش در بس���یاری از ش���هرها بسیار زیاد بود. روزنامه 
گروه���ی از مأموران مبارزه با موش طی  نیویوركر در 1944 نوش���ت 
سه شب در طبقات زیر زمین هتل معروفی )كه البته نامش افشا 
گرفتند. در همان ایام موش���ها بازار  نش���د( در منهتن 236 موش 
كرده بودند. تعداد موش���ها به قدری  غ فروش���ان ش���هر را قبضه  مر
كش���وها را ب���از می كردن���د از دیدن  ك���ه منش���ی ها وقتی  زی���اد ب���ود 
كه از سروكول هم باال می رفتند پا به فرار می گذاشتند.  موشهایی 
مإموران مبارزه با موش در عرض چند روز چهار هزار موش ش���كار 
كارها حل شدنی نبود و به ناچار آخر سر  كردند اما مش���كل با این 

كردند.  آنجا را تعطیل 
می گوین���د در هر ش���هر عادی در برابر هر انس���ان یک موش زندگی 
می كند اما مطالعات نش���ان می دهد چنین نیست و رقم واقعی، 
كه این ه���م خیلی زیاد  ی���ک موش در برابر س���ی چهل نفر اس���ت 
اس���ت یعنی مثاًل ش���هری مث���ل نیویورک دویس���ت و پنج���اه هزار 

موش دارد.

	ی���ک	موش	م���اده	می	تواند	در	ش���ش	تا	هش���ت	
کن���د	و	از	آن	به	بعد	 هفتگی	ش���روع	ب���ه	تولید	مثل	
هر	ماه	موش���های	تازه	به	دنیا	بیاورد.	هر	زایمان	
معمولی	شامل	شش	تا	هشت	موش	است	و	به	
	سالی	یک	

ً
این	ترتیب	دو	موش	می	توانند	قاعدتا

میلیون	موش	تولید	کنند.
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كشور به ویژه  سال 79 مشكل آب رسانی به مناطق شمال شرقی 
گرفته و با  كرد تا دیپلماس���ی آب را جدی  مش���هد دولت را مجاب 
كرات نتیجه داد و دو  كره ش���ود . مذا تركمن ها و افغان ها وارد مذا
كردند در مسیر هریرود  همس���ایه یعنی ایران و تركمنستان توافق 
سد بس���ازند و به بهره برداری مش���ترک از آن بپردازند . آن سال ها 
رییس جمه���ور ای���ران به جای جش���ن ن���وروز با همت���ای تركمن و 
گرفت و هزینه های چند صد میلیونی  افغان خود عكس یادگاری 
برای نش���اندن درخت دوستی بین ملت ها و دولت های همزبان 
ك���ه ماه های پایانی دول���ت قبلی بود   پرداخ���ت . در فروردی���ن 84 
گر دولت  درخت دوس���تی تنومندی تحوی���ل دولت بعدی ش���د  ا
كردن خط لوله صلح توفیق چش���مگیری نداشت-  او در اجرایی 
كه دولت فعلی پس از هش���ت سال هنوز موفق نشده  همان طور 
است- اما همسایه های دیگر را دوست نگاه داشت و این میراث 
گذش���ت هش���ت س���ال از  را تحوی���ل دول���ت اصولگ���را داد. امروز با 
دیپلماس���ی عمومی دولت، افغانس���تان ساخت س���د سلما روی 
هریرود را به پایان برده تا در باالدس���ت س���د دوس���تی آب را قطع 
كند . نتیجه هش���ت سال دیپلماس���ی و روابط بسیار عالی توسط 

كند .  مقامات ایرانی نتوانست از ساخت سد سلما جلوگیری 
تاریخچه اختالف آبی ایران و افغانستان

ک ایران در س���ال 1857 میالدی  با جدا ش���دن افغانس���تان از خا
و به موجب معاهده پاریس، مس���اله حقاب���ه رودخانه هیرمند به 
یك���ی از مس���ایل مه���م سیاس���ی، اجتماعی و زیس���ت محیطی دو 
كرات متعدد میان سران  كش���ور مبدل ش���د . پس از شكس���ت مذا

حكومت���ی ای���ران و افغانس���تان در س���ال های 1309 و 1327، ب���ا 
كانادا و شیلی قراردادی در سال 1351  كشور آمریكا،  مداخله سه 
كابل منعقد و مقرر شد در هر  كش���ور در  میان س���ران حكومتی دو 
ثانیه 26 مترمكعب آب )معادل 850 میلیون مترمكعب در سال( 
سهم سیس���تان و دریاچه  هامون باشد ، این قرارداد میان محمد 
موس���ی ش���فیق نخس���ت وزیر وق���ت افغانس���تان و عب���اس هویدا 

كابل امضا شد .  نخست وزیر حكومت شاهی ایران در 
گفت وگو با  احم���د به���زاد، نماین���ده م���ردم ه���رات در پارلم���ان در 
كه پی���ش از امضای  كرد  كید  خبرگ���زاری »بخ���دی نیوز« افغ���ان تا
كش���مكش هایی بر س���ر چگونگی استفاده از  این معاهده همواره 
آب هیرمن���د میان افغانس���تان و ای���ران وجود داش���ته و دو طرف 
ب���ا امض���ای این معاهده خواس���تند تا بر این مش���كل نقطه پایان 
كه  گاهان می گویند  گزارش بخدی، شماری از آ بگذارند . براساس 
كش���مكش های سیاس���ی بر س���ر آب هیرمند میان  اختالف نظر و 
گذش���ته  های دور ادامه داش���ته و در س���ال  افغانس���تان و ایران از 
كش���ور به طوری ریشه ای  1351 با وجود امضای معاهده میان دو 
كه این معاهده  گفته وی، تا زمانی  و بنیادی حل نشده است . به 
كش���ورهای جهان  كه افغانس���تان با س���ایر  و دیگ���ر قرارداد های���ی 
كرده است، فسخ نشود، افغانستان ملزم و مكلف به عملی  امضا 
نمودن آنهاست . بهزاد با اشاره به ناتوانی های دولت افغانستان 
كن���ون در بخش چگونگی اس���تفاده از منابع آب  كه تا كرد  كی���د  تا
كالنی صورت  طبیع���ی سرش���ار افغانس���تان، س���رمایه گذاری های 
كه در زمینه مه���ار منابع آبی  نگرفت���ه اس���ت . وی افزود : ت���ا زمانی 

افغان ها آب را به روی ایران بسته اند؟
سد دوستی خشک شد

اشاره:	
آب	در	خاورمیانه	از	اساسی	ترین	مشکالت	منطقه	محسوب	
کش���ورها	بر	 می	ش���ود.	به	همی���ن	دلیل	نی���ز	مناقش���ات	میان	
روی	رودخانه	ه���ای	م���رزی	مش���ترك	و	یا	سرچش���مه	های	آن	
یکی	از	درگیریهای	چالش���ی	اس���ت	وفق	حق���وق	بین	المللی،	
کش���ورهای	زیردس���ت	رودخانه،	صاحب	حقابه	می	باشند	و	
کشورها	به	 باید	میزان	آب	الزم	وفق	س���وابق	امر	و	عرف	میان	
آنها	تحویل	ش���ود	ولی	در	موارد	خشکس���الی	و	ایجاد	سد	در	
باالدس���ت	رودخانه	ها	توسط	کش���ورهای	باالدستی	اختالل	
که	 کش���ورهای	زیرس���ت	فراه���م	می	کند	 در	روند	آبرس���انی	به	
دامنه	ی	مناقش���ات	را	افزایش	می	دهد.	برای	دریافت	بیش���تر	
گزارش���ی	به	نق���ل	از	روزنامه	جه���ان	صنعت	 ای���ن	موضوع	به	
م���ورخ	30	اردیبهش���ت	ماه	س���ال	ج���اری	نظر	خوانن���دگان	را	

جلب	می	نمائیم.

بیم ا ردیا ت ر
یس محیط ز
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كش���ور اقدامات جدی صورت نگیرد، فس���خ قرارداد ها هم نتیجه  
ج  كش���ور خار مش���خصی در پ���ی ن���دارد و ای���ن مناب���ع همچنان از 
كه همس���ایگان افغانس���تان  ش���ده و هدر می روند . بهزاد می گوید 
از آب سرش���ار رودخانه ه���ای آم���و، هری���رود و س���لما نیز به ش���كل 
غیرقانون���ی و بدون هیچ توافقی اس���تفاده می كنند . وی حكومت 
كنون نتوانس���ته اس���ت منابع مهم  كه تا كرد  افغانس���تان را متهم 
كند . با این  كنت���رل  كش���ور را در جهت منافع ملی مهار و  طبیع���ی 
كاهش ن���زوالت جوی و  ح���ال از اواخ���ر ده���ه 1370 و همزمان ب���ا 
كم شدن ش���رایط خشكسالی بر سیس���تان، میزان ورودی آب  حا
كمیت نداش���تن دولتی  كاهش یافت . حا هیرمند به هامون مرتبا 
كجكی روی هیرمند و نصب  مقتدر در افغانس���تان، س���اخت س���د 
كش���ت  و به كارگیری انواع پمپ در مس���یر رودخانه هیرمند جهت 
كشاورزان افغان ، خشک شدن دریاچه  هامون  خش���خاش توسط 
ك���ه هفتمین تاالب بین المللی جهان می باش���د را در پی داش���ته 
كنون بیش���تر  كه هم ا كی���د می كند  گزارش بخدی تا  اس���ت . ادامه 
نیازمندی های اقتصادی افغانس���تان ب���ه خصوص در زمینه های 
كستان وارد  كش���ورهای همس���ایه به خصوص ایران و پا زراعتی از 
كارشناس���ان، ابزاره���ای نیرومندی  گفته  كه ای���ن امر به  می ش���ود 
ب���رای فش���ارهای سیاس���ی ب���االی افغانس���تان به ش���مار می روند . 
گرفت���ه، در ح���دود 140 ه���زار هكتار  براس���اس مطالع���ات ص���ورت 
كه در ش���رق ای���ران موقعی���ت دارد، وابس���ته به  كش���اورزی  زمی���ن 
كه جریان آب  گفته می ش���ود در صورت���ی  آب رود هیرمند اس���ت و 
افغانس���تان به ایران قطع ش���ود، این والیت ها با مشكالت زیادی 

روبه رو می شوند . 
كمیت طالب���ان تالش هایی ب���رای مه���ار آب رودخانه  در زم���ان حا
هیرمند از سوی طالبان صورت گرفت كه باعث نگرانی شدید ایران 
كه  ش���د . احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در ولسی جرگه می گوید 
فسخ قرارداد میان افغانستان و كشورهای همسایه راه حل اساسی 
نیس���ت و پیش از آن باید زیرس���اخت  های اقتص���ادی و پروژه  های 
گرفته شود .  كالن ملی برای مهار و تنظیم چنین منابع روی دست 
كرده خشک شدن سد  كش���ورمان را نگران  اما آنچه امروز مقامات 
دوستی به واس���طه اقدامات باالدستی افغان هاست . سد دوستی 
كه  روی هریرود یكی از منافع مش���ترک ایران و تركمنس���تان اس���ت 
افغان ه���ا فعال برای نرس���یدن آب به این س���د نقش���ه های فراوانی 
كه بیش  گفت : آب ورودی به س���د دوس���تی  دارند .  وزیر نیرو ایران 
از ی���ک میلیارد مترمكعب ظرفیت ذخیره آب دارد و یكصد میلیون 
مترمكعب از آب آشامیدنی مشهد را تامین می كند، به صفر رسیده 
كه  اس���ت . مجی���د نامجو اظهار داش���ت : این موض���وع را از افغان ها 
گفتند  كردیم و  سرچشمه ورودی آب این سد از آنجاست پیگیری 
دلیل قطع آب ورودی به سد دوستی خشكسالی بوده و اقدامی در 

باالدست سد انجام نشده است . 
كره با مس���ووالن افغانی به نتیجه  كرد ب���ا مذا وی اب���راز امیدواری 
كه در این باره منافع مشترک با  برسیم و با دولت تركمنستان نیز 

ایران دارد این موضوع را پیگیری می كنیم . 
بنابر این گزارش، سد دوستی سد مشترک بین ایران و تركمنستان 

كشور از آن بهره برداری می كنند .  است و هر دو 
نامجو با اش���اره به مكاتبات روس���ای جمهور ایران و تركمنس���تان 

گف���ت : مرات���ب نگرانی  ب���ا رییس جمه���ور افغانس���تان درای���ن باره 
كه  كه امیدواری���م در اقداماتی  كردیم  خ���ود را در ای���ن زمینه اعالم 
در باالدس���ت س���د در حال انجام اس���ت، افغان ها تامین آب س���د 
دوس���تی را مدنظر داشته باش���ند . افغان ها در باالدست رودخانه 
كه آب س���د دوس���تی تامین می شود، س���دی به نام سلما  هریرود 
ك���رد : ایران طرح���ی را ب���ه رییس جمهور  می س���ازند . وی تصری���ح 
كه  كرده اس���ت  كش���ور ارایه  افغانس���تان ب���رای تامی���ن منافع س���ه 
امیدواری���م این موضوع حل و فصل ش���ود . وزیر نیرو در پاس���خ به 
ك���ه موضوع خشكس���الی در رودخانه هیرمن���د را نیز  این پرس���ش 
ح می كنند كه با پیگیری مسووالن ایرانی  افغان ها هر از گاهی مطر
گفت : باید به معاهدات بین المللی و  آب این رود روان می ش���ود، 
معاهدات بین ایران و افغانس���تان متعهد باشیم و افغانستان نیز 

كرده است، متعهد باشد .  كه با ایران امضا  باید به معاهده ای 
كمب���ود آب در رودخان���ه هیرمند و  كن���ون  گف���ت : افغان ه���ا تا وی 
هریرود را به خشكس���الی مربوط دانس���ته اند البته ایران باید با در 
كه آب،  گرفتن منافع مش���ترک، موضوع را به نقطه ای برساند  نظر 

كشور نباشد بلكه به محور صلح تبدیل شود .  محور تنش دو 

مشخصات
س���د دوس���تی در مرز ای���ران و تركمنس���تان و روی رودخانه مرزی 
كیلومتری شهرس���تان س���رخس در ش���مال ش���رق  هریرود در 75 
كی با  خراس���ان رض���وی احداث ش���ده  اس���ت این س���د از ن���وع خا
هس���ته رس���ی به ارتفاع 78 متر و طول تاج 650 متر است. مخزن 

گنجایش 1/250 میلیون مترمكعب است .  این سد دارای 
كه هنوز  پش���ت این سد، دریاچه بس���یار زیبایی ایجاد شده  است 
نامی ندارد و اهالی آن را دریاچه دوستی می خوانند . این دریاچه 
كیلومتر طول دارد و آب آش���امیدنی ش���هر مش���هد و آب  حدود 12 
كشاورزی روستاهای واقع در منطقه ایران و تركمنستان را تامین 
كارش���ناس زمین شناس���ی و ژئوتكنیک  می كند . س���یروس امینی، 
گزارش���ی از س���د دوستی آورده است : متوس���ط بارندگی ساالنه  در 
در این ناحیه 254 میلی متر اس���ت . در این رابطه، جدولی وجود 
كه توسط ایستگاه هواشناسی پل خاتون در محدوده پروژه  دارد 

جمع آوری شده است . 
ب���ه	عن���وان	مث���ال	از	محتوی���ات	این	ج���دول	می	توان	ب���ه	نکات	
كث���ر بارندگ���ی در اردیبهش���ت ماه و حداقل  ک���رد	:	حدا زیر	اش���اره	
كزیم���م دم���ا 47+ درجه  در ماه ه���ای م���رداد و ش���هریور اس���ت، ما
م���دت  اس���ت، همچنی���ن طوالنی تری���ن   -24/5 آن  مینیم���م  و 
كثر  یخبندان ممتد با 22 روز در دی ماه مشاهده شده است . حدا
سیالب در فروردین ماه سال 1377 و به میزان 1200 مترمكعب در 

گزارش شده است .  ثانیه 
مشخصات فنی سد 

ن���وع س���د : س���نگریزه ای با هس���ته رس���ی، ارتف���اع : 78مت���ر، طول 
ت���اج : 655 مت���ر، حج���م مخ���زن : 1200000000 مترمكع���ب ، ظرفیت 
كبرداری : 2450000 مترمكعب،  سرریز :2660 مترمكعب، حجم خا
كری���زی :5680000  خا مترمكع���ب،   3045000 س���نگ برداری : 
مترمكع���ب، بتن ری���زی : 265000 مترمكع���ب و حف���اری و تزری���ق : 

63000 متر .

بیم ا ردیا ت ر
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گون چهارمحال و بختیاری امس���ال دو  له های واژ ك���ه ال در حالی 
گونه ی بسیار  هفته زودتر از موعد مقرر باز ش���ده اند، اما نسل این 
گون از منحصربه فردترین  له های واژ زیبا در حال انقراض است. ال
كوهس���تانی ایران  گیاهان بومی و وحش���ی مناطق  گلها و  گونه ی 
گل س���ربه زیر به س���رعت  گیاه شناس���ان، این  كه به عقیده  اس���ت 
گونه ی  گس���تره ی زیس���تگاه و تعداد این  در حال انقراض اس���ت و 
كارشناس���ان مهمترین دلیل  كم شده اس���ت. این  گیاهی بس���یار 

گردشگران می دانند. گونه منحصر به فرد را تعرض  انقراض این 
گون استان چهارمحال و بختیاری در وسعتی حدود  له های واژ ال
گرم ش���دن هوا، دو  كوهرن���گ در پی  3400 هكت���ار در شهرس���تان 

گذشته شكوفا شدند. هفته زودتر از سالهای 

كیلومتری  گون چهارمحال و بختیاری در 12  له های واژ دش���ت ال
چلگ���رد و در نزدیك���ی روس���تای بنواس���تكی از تواب���ع شهرس���تان 

كوهرنگ واقع شده است.
گیاهی بسیار  به دلیل وس���عت زیاد )حدود3400 هكتار(، پوشش 
گون )اش���ك مریم( در دو نوع قرمز و  له های واژ زیبا و ارزش���مند، ال
كوهرنگ،  زرد و نی���ز نزدیكی به دیگر جاذبه های قطب س���یاحتی 

این منطقه تفرجگاه بسیار مناسبی محسوب می شود.
گون در این دش���ت از اواسط  له های واژ زمان رویش و ش���كفتن ال
گل در  فروردین ش���روع و ت���ا اواخر اردیبهش���ت ادام���ه دارد و این 
مناطق صخره ای و س���نگالخی می روید و حتی تا ده هزار ش���اخه 
گرم شدن هوا و شرایط  از آن در یك دش���ت قابل مشاهده اس���ت. 

بیم ا ردیا ت ر
یس محیط ز

گردشگران که دوستداران طبیعت هستند، باید بیش از همه 

له های واژگون چهارمحال تالش كنند در حفظ ال
اشاره: 

ت��وری��س��ت��ی،  ان������واع ج���اذب���ه ه���ای  از  ی��ك��ی 
طبیعی  ج���اذب���ه ه���ای  و  ط��ب��ی��ع��ت گ��ردی 
كشورهاست و استان چهارمحال بختیاری 
از زیباترین پدیده های طبیعت گردی  یكی 
است  ساخته  فراهم  خویش  محیط  در  را 
كه در برخی  گون  له های واژ كه ال به طوری 
فروردین ماه  در  و  كوهرنگ  از مناطق شهر 
گونه های  ن��ادرت��ری��ن  از  م��ی ش��ود،  شكوفا 
پوشش گیاهی جهان است كه با جلوه های 
گردشگران داخلی  ویژه خویش بسیاری از 

و خارجی را به خود جلب می نماید.
ملی  همتی  بی نظیر  اینگونه  از  حفاظت 
پ��دی��ده  ای���ن  ح��ف��ظ  ض��م��ن  ت��ا  می طلبد  را 
ك��ش��ورم��ان،  زی��ب��ای��ی ش��ن��اخ��ت��ی ط��ب��ی��ع��ت 
جذب  مثبت  آثار  از  آینده  نسل های  برای 
بی شك  نماییم  ب��ه��ره گ��ی��ری  آن  ت��وری��س��ت 
دارای  ه��م  گیاهی  گ��ون��ه ه��ای  ای��ن  حفظ 
در  مسئولیتی  هم  و  ملی  َبعد  در  رسالتی 
كه با توجه  بعد جهانی دارد و ضرورت دارد 
گیرد.  ق���رار  عمل  و  امعان نظر  م���ورد  وی���ژه 
گرامی  خ��وان��ن��دگ��ان  ت��وج��ه  زمینه  ای��ن  در 
به  گ��زارش��ی  ب��ه  را  آب��ادگ��ران  پیام  ماهنامه 
 92/1/18 خ  م��ور جام جم  روزن��ام��ه  از  نقل 
فروردین ماه سال جاری جلب می نماییم.
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گون این  له های واژ آب و هوایی مناس���ب موجب ش���ده اس���ت ال

گذشته شكوفا شوند. منطقه زودتر از سالهای 
شكوفاش���دن زودت���ر از موعد موجب غافلگیرش���دن س���ازمانهای 
حفاظتی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی 
كه نبود برنامه ریزی مناسب  و... شده است و این در حالی است 
له ها را در ی���ك قدمی  گ���ون، ای���ن ال له ه���ای واژ ب���رای حفاظ���ت ال

نابودی قرار داده است.
یك فعال محیط زیست و منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری 
گون قب���ل از موعد در  له ه���ای واژ نیز با اش���اره به شكوفاش���دن ال
گون  له های واژ گفت: حفاظت از ال استان چهارمحال و بختیاری 

گیرد. كار سازمانهای مرتبط قرار  هرچه سریعتر باید در دستور 
وی افزود: شرایط اقلیمی موجب رویش زودهنگام و شكوفاشدن 
كوهرنگ شده  گون شهرستان  له واژ گون در دشت ال له های واژ ال
گذشته نشان دهنده  است. البته آمارهای ثبت شده در ده سال 
كوهرنگ اس���ت و هر  گ���ون در منطقه  له های واژ ك���م ال كاه���ش ترا

كمتر می شود. له ها نسبت به سال قبل از آن  سال تعداد ال
كنون انجام ش���ود، این  كه باید هم ا كار فوریتی  ك���رد:  وی اظه���ار 
كوهرنگ تیم  كه ب���ا محوریت می���راث فرهنگی یا فرمان���دار  اس���ت 
حفاظتی متش���كل از میراث فرهنگی، فرمانداری، منابع طبیعی 
كند.  له ه���ا را آغاز  و محیط زیس���ت تش���كیل ش���ود و حفاظت از ال
جلوگی���ری از ورود خودرو به داخل دش���ت نیز ضرورت دارد و این 
كه واقعا طبیعت دوست هستند با  كسانی  اقدام موجب می شود 
له ها وارد دشت شوند. پای پیاده برای دیدن زیبایی طبیعت ال

   

گون در دیگر دشتها له های واژ ال
گرس در اس���تان  اف���زون بر چهارمح���ال و بختی���اری دامنه های زا
كهگیلوی���ه و بویراحم���د نی���ز محل  ای���الم، دش���تهای خوانس���ار و 

گون است. له های واژ مناسبی برای رویش ال
از اواخ���ر اس���فند ت���ا فروردی���ن و اواس���ط اردیبهش���ت ماه موس���م 
كه در ارتفاعات برفگیر  گون است  له های واژ مناسبی برای رشد ال
گلها س���ر از خاك بیرون  و باران���زای دامنه های اس���تان ای���الم این 

می آورند.
گیاه ب���ه حالت آویخته و ب���ه رنگ قرمز  گله���ای بس���یار زیبای این 
گلهای آن به تناس���ب نژادهای  خودنمای���ی می كند؛ البته رن���گ 
گونه در  گیاه از زرد تا قرمز متفاوت است. مقدار انبوه این  مختلف 
گرس از جمله ایالم به وفور دیده می شود. كوهستانهای زا بیشتر 
كه  گل های هر ش���اخه معمواًل از س���ه تا ش���ش عدد اس���ت  تعداد 
گل ش���ش چشمه س���فید یا به تعبیری شش دانه اشك  درون هر 
س���فید دی���ده می ش���ود همچنی���ن تعداد ش���ش پرچ���م در جامه 
گل دیده می ش���ود. در طب س���نتی و می���ان عامه مردم از  داخل 
گون و پیاز آن برای درمان روماتیس���م استفاده می كردند.  له واژ ال
گل در ارتفاعات ش���مال شهر ایالم مانند مانشت،  گونه از این  یك 
گچ���ان، دااله���و و قالرن���گ روی���ش می كند و ن���وع دیگ���ر آن در غار 
زینگان واقع در منطقه صالح آباد شهرس���تان مرزی مهران رش���د 

می كند.

گفت: در مجموع 15 نوع   معاون مناب���ع طبیعی ایالم در این باره 

كه از این تعداد  كشور شناسایی شده  له در مناطق مختلف  گل ال
سه نوع متعلق به استان ایالم است.

ج كنندگان هنگام مراجعه به  وی افزود: متاس���فانه بسیاری از تفر
كه  گل را همراه خود به ش���هر می آورند  كوهها، پیازچه این  دامنه 
گل در ارتفاع 1500  گل را به دنبال دارد و ای���ن  خط���ر انقراض این 
گونه آن در استان ایالم  متر از س���طح دریا رش���د می كند و تنها دو 

رویش دارد.
كشت  گون قابلیت تكثیر از طریق  له واژ گلهای ال كرد:  وی عنوان 
گلخانه ای را دارند و این حركت خوب و تاثیرگذاری اس���ت، زیرا از 
له  كه ال گیاهی جلوگیری می ش���ود، ولی از آنجا  گونه  انقراض این 
كندن آن به معنای نابودی و از  گون از راه پیاز تولید می شود؛  واژ

گل می شود. بین رفتن این 
گون خاص  له واژ گل ال كه  گردشگران باید بدانند  كرد:  كید  وی تا
كوهستانی و سرد مرطوب است و در محیط منزل مانند  مناطق 
كندن  باغچه رشد نمی كند، ولی برخی طبیعت دوستان اغلب با 
ك���ه آن را در محی���ط منزل پرورش  گل زیبا قصد دارند  پی���از ای���ن 
كه با توجه به تغییر دمای محیطی از بین می رود و پس از  دهند 

مدتی خشك می شود.
گون  له واژ وی بهره ب���رداری نامناس���ب را از عوامل مهم تهدی���د ال
گون در  له ه���ای واژ گف���ت: روی���ش ال در اس���تان ای���الم دانس���ت و 
كوههای اس���تان ایالم زیبایی طبیعت بهاری این اس���تان  دامن 
گل س���ربه زی���ر از اواخر فروردین تا  كرده اس���ت و این  را دوچندان 
گل دهی  روزه���ای پایانی اردیبهش���ت ب���ه صورت طبیعی رش���د و 

می كند.
گل به ص���ورت خ���ودرو در دامنه  ك���رد: این  ای���ن مس���ئول عنوان 
گرس و به مس���احت ده ه���زار هكتار و به رنگهای قرمز،  كوه های زا

زرد و قهوه ای متمایل به قرمز می روید. 

بیم ا ردیا ت ر
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 (15000 cost of foreign exchange of each job in dollar) =810.000.000

 So , the saving of government from the foreign exchange
 investment for employment which is made through
 activation of the private sector of building will be equal
 to 8.1Billion dollars.

 While laying out the pages of Payam-e Abadgaran
 Monthly Journal, the results of the 11th term of
 presidential election in I.R. of Iran was announced. We
 learned that Dr. Hassan Rouhani has won the election
 in the first round with the majority of votes of Iranian
 people. This victory and success is the sign of national
 will in fulfilling national interests and salvation. We
 would like to take this opportunity to congratulate to the
 Iranian officials, Dr. Rouhani and activists of election
  who created an admiring and unforgettable atmosphere.
 As in a meeting with the respectful representatives of
 presidential candidates at the venue of Syndicate of
 Construction Companies , it was put forth , this syndicate
 with more than 65 years of construction experiences ,
 would like to offer all capacities in line with its scientific,
 technical and experimental abilities sincerely.  As the
 soldiers of the first line of construction , it voices its
 readiness for offering further services aiming at the
 development of economic infrastructures.  It is our
 honor to announce that if the member companies of this
 Syndicate , which are active with less than 25 percent ,
 could reach their nominal capacity at national, regional
 and international levels    , for sure they can create more
 than 20 percent generative employment.  Meanwhile ,
 the structures and systems which are created will give a

 thriving state to the employment and production synergic
 capacities in an accelerating trend and will give a higher
 position to the country at the world level.

 We remember that Germany after the World War II ,
 through developmental infrastructures could fix the
 war ruins . Using generative employment in territorial
 development , it utilized the systems built in particular
 road and railway routes as a monetary backup to make
 a flourishing condition of German economy. There is
 no doubt that the mangers and engineers of contracting
 engineering of developmental projects , if we could
 not say , better and higher than German developers,
 definitely at the same level and size enjoy national
 interests and their main desire is the glory of Iran and
 Islamic Republic of Iran government , so that they  can
be at the service of country development.

 Thus , this body expects Dr. Rouhani , the respectful
 president use all employment and developmental
 capacities of the Syndicate of Construction Companies
 , so that hands in hands , we will be able to develop our
 country . The elected president is expected to prepare
 grounds for the implementation of his programs one by
 one based on the promise which he made in presenting
 his programs.

 We take this opportunity to congratulate this achievement
 and national trust to the respectful President of I.R. of
 Iran , May almighty God grant him success in improving
 the lofty goals and programs presented in his election
 campaigns and everlasting victories.
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 annually with about 900 thousand people and enter the
 labor market and becomes applicant for job ,    it is
 essential to make a precise planning for their generative
 employment . This action will be an opportunity ,
 otherwise this volume of unemployed qualitative forces
 in the society will be turned into a threat. So , providing
 necessary grounds for their absorption in generative jobs
 , effective specialized jobs are the main preoccupations
 of the president of the 11th term. In particular , in lieu of
 absorption of one university graduate , there is a need to
 the employment of two labor force in lack of academic
 studies. So , the elected president of the 11th term
 should create job for sections of time annually about 2.7
 millions jobs only based on university graduates. So that
 the society will be able to save from the unemployment
 crises and damages resulting from its human forces.
 By the way, the respectful elected President should pay
 attention to this issue that in order to create job in the
 country , there is a need to about 50 million Tomans
 of Rials investment and 16 thousand dollars(foreign
 currency) . The supply of this rate of capital in lieu of per
 job , if being performed only at the level of absorption of
 academic graduates , and the return of their employment
 which is the absorption of two forces in lack of academic
 studies to be included into the technical calculations of
 employment , the rate of budget which is necessary for
 the employment of academic graduates can be obtained
 from the following equation:
50.000.000X2.700.000=135.000.000.000.000
USD 15.000X2.700.000=40.500.000.000

 So , the supply of 2.7 million jobs per year will need
 135 thousand billion Tomans of Rials investment
 and about 40.5 billion dollars of foreign exchange
 investment. Considering the above figures , it is clear
 that if we request the government to provide this rate of
 employment , the new government will not have such a
 budget to create job either in Rials or foreign exchange
 budgets in 2013. So , it is necessary to use the capacities
 and abilities of the private sector.  The private sector ,
 in particular the contracting engineering companies of
 developmental and infrastructural projects which are

 centered in the syndicate of construction companies with
 more than 65 years of construction experiences enjoy
 a high capacity for job creation proportional with their
 social weight.  It is one of the most important units of job
 creation private sectors in the country . With the growth
 and development of its activities , it is possible to activate
 480 sub-sectors and affiliated sections to construction
 industry.  Furthermore, it is possible to create about
 2.8 joined and affiliated jobs in lieu of per 70 meters of
 construction . By the way , the developmental projects
 performed , after being launched, can provide grounds
 for employment with regard to their mission statements.

 On the other hand , maintaining these systems resulting
 from ownership of capital assets will serve as the source
 of production and services and following that, job
 creation will increase with a synergic coefficient and give
 rise to the double job creation. So , the respectful elected
 president can open a specific account for engineering
 companies which are contractors of developmental
 projects. With regard to the mentioned cases, member
 companies of Syndicate of Construction Companies are
 able to create about 20 percent of generative employment
 proportional with their weight in the national economy
 . For further understanding of the significance of the
 role of companies which are member of syndicate
 of construction companies, the following calculative
 numerical relation is used in the employment process:

 (2.700.000 rate of necessary employment in a year)  X20/100
, (share of construction sector of employment ) =540.000 
(Share of job creation of construction companies )

(540.000 Share of employment of construction sector in a year)
 X (50.000.000 Cost of per job in Tomans) =27.000.000.000.000

 So , saving of the government from the investment for
 employment which will be made through activation of
 the private sector of building construction will be equal
 to 27 thousand billion Tomans. If we obtain its foreign
 exchange currency through the following relation:
(540.000 share of employment from construction sector in a year) X 
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 One of the most important issues and problems in the
 country is unemployment and its solution is through
 generative employment for the population at activity
 age.  The indexes and components of measuring
 the success of governments depend on the rate of
 employment and broad reduction of the percentage of
 unemployed population . It is such that , in presenting the
 record and assessment of the effectiveness of measures
 during their undertaking and macro management of the
 country, the governments mention employment creation
 and percentage of unemployment as indexes of success
 and components for the brilliant improvement of affairs.
 They consider the outstanding scores obtained in these
 cases as part of the awareness and abilities of their
 own governments. Though the growth of employment
 creation at micro , individual and middle levels have
 positive and useful impacts among families and at the
 macro level on the national level , but sometimes the
 realities remain in an ambiguous condition because
 of incomplete and non-transparent definitions of this
 concept.  Then, the real figure and percentage of
 unemployment or the percentage of employment growth
 rate is not in agreement with its natural trend , such that
 it is in conflict with the prevailing realities of the society.

 In many countries such as Iran , though the population at
 work age is considered at 10 year age groups or higher
 , but this issue has a basic mistake , because the student
 population over 10 years old and university student
 population are not considered part of unemployed people.
 It is such that in completing the related questionnaires of
 job , the title of student is included as a job for reviewing
 the population features.  So , in Iran , with regard to the
 presence of 4.4 million student population , they are
 included in the category of holders of jobs or in other
 words, they are not considered as unemployed people.
 Of course , among this student population, some of them
 might pursue studies while working but they form a
 little percentage. So , part of unemployment is hidden
 under the student title. On the other hand , the student
 population is not also considered as unemployed people.
 So , in order to reach the rate of employment and related
 statistics of unemployed people , it is necessary to use the
 calculation based on world standards and international
 rules and definitions made by ILO and in that case ,
 planners and policy makers can find ways to move
 out and present strategic approaches based on precise
 information. Considering this theoretical discussion on
 unemployment in Iran, it can be said that in 2012 , about
 12.2 percent of the active population of the country has
 been unemployed ,i.e. in 2012 , there has been about 2.9
 million people unemployed in the country . This figure
 compared with the unemployed figure of 2011 ( i.e. 12.3

 percent) shows one tenth of percentage.

 According to the reports of Iranian Statistical Center
 , the contribution rate of population over 10 years old
 in the country in 2012 was equal to 37.7 percent . This
 rate shows that of about 63.9 million population over 10
 years old in that year , over 24.1 million people have been
 considered employed persons based on the definition
 of employment at a rate of ( one hour employment per
 week) . However, 8.9 percent of the employed population
 have had incomplete employment . Of course it is worth
 noting that this index has been higher among men than
 women and in rural areas , it has been higher than urban
 areas.  For further understanding , it is necessary to
 present the employment rate in three economic sectors
 , so that it will be possible to shed lights on its hidden
 corners and learn the importance of precise planning to
 move out the unemployment problem.  Reviewing the
 existing statistics in 2012 , it can be concluded that the
 service sector with 47.5 percent has had the greatest
 share in employment . After that , there comes the
 industry sector with 33.6 percent share in employment
 with the second rank. The agricultural sector with 18.9
 percent share in employment ranks the last. By the way
 , the unemployment rate among the 15-24 young people
 shows that about 26.9 percent of the active population at
 this age are unemployed. Of course , this index is higher
 among women as compared with men and in urban areas
 it is higher than rural areas. The study of the share of
 employed people ( full employment) among 15-year
 age groups and over shows that only 40.6 percent of the
 employed have been working more than 49 hours per
week formally.

 What was put forth indicates the reality of employment
 including incomplete and full employment at national
 level . One of the basic efforts of each country is
 executive planning to reduce the unemployment rate and
 this phenomena should be dealt with well , so that the
 society can become immune against is damaging social
 consequences.

 According to the analysis of employment in Iran by this
 Journal , the rate of unemployment in 2013 is forecasted
 to be about 15 percent , in 2014 about 15.5 percent and
 in 2015 about 15.1 percent.

 Taking into consideration the above statistical realities ,
 creation of employment and keeping and expanding the
 generative jobs is the most important challenges ahead
 of the respectful president of the 11th term. As it was
 pointed out , considering the presence of 4.4 million
 student population who are graduated from universities

 Editorial
Job creation of construction sector and implementation of developmental 
 projects effective ways to solve part of national unemployment problems 
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اوست پایدار
باݥ دݥرݥيغݥ وݥ تأݥس���فݥ خبرݥ دݥرݥگذݥش���تݥ مرݥحوݥمݥ مغفوݥرݥ جناݥبݥ آݥقاݥیݥ دݥکترݥ علیݥ اݥکبرݥ س���ميعیݥ اݥس���تاݥدݥ دݥاݥنش���کدݥهݥ اݥقتصاݥدݥ وݥ معاݥوݥنتݥ محترݥمݥ 
کرݥدݥيمݥ.ݥ مرݥحوݥمݥ دݥکترݥ سميعیݥ مرݥدݥیݥ باݥ شخصيتݥ اݥنساݥنیݥ  فنیݥ اݥس���بقݥ ݥ س���اݥزݥماݥنݥ ݥ ماݥلياݥتیݥ وزارت امور اقتصادی و دارای ݥ رݥاݥ دݥرݥياݥفتݥ 
کليهݥ مدݥيرݥاݥنݥ وݥ  وݥاݥالݥ وݥ جاݥم���عݥ اݥرݥکاݥنݥ ح���سݥ وݥ متخص���صݥ دݥرݥ اݥموݥرݥ ماݥلياݥتیݥ وݥ اݥقتصاݥدݥ بوݥدݥن���دݥ.ݥ اݥينݥ ضاݥيعهݥ رݥاݥ بهݥ خاݥنوݥاݥدݥهݥ آݥنݥ مرݥح���وݥمݥ وݥ 

صاݥحبݥ منصباݥنݥ وݥزݥاݥرݥت امور ݥ اݥقتصاݥدݥی وݥ دݥاݥرݥاݥيیݥ تسليتݥ میݥ گوݥئيمݥ.ݥ

رسان انجمن شرکتها ی ساختمانی هیأت مدیره و باز

ود جناب آقای مهندس علی شیعه بیگی مدیرعامل مح ترم شرکت ناور
ود جناب آقای مهندس ابوالقاسم شیعه بیگی نایب رئیس محترم هیأت مدیره شرکت ناور

کرديم. اين س���وگ بزرگ را به ش���ما و خانواده آن مرحومه  گرامی آن بزرگواران را دريافت  با دريغ و تأس���ف خبر درگذش���ت مادر 
تسليت عرض می نماييم. برای مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکيبايی مسئلت داريم.

وردگار یکتا و بی همتاست تنها پایدار و ماندگار پر
کبر	سمیعی	 گرانقدر	جناب	آقای	دکتر	علی	ا با	دریغ	و	تأسف	ضایعه	فوت	استاد	
کلیه	دوستان	ایشان	 معاونت	محترم	فنی	اس���بق	سازمان	مالیاتی	کشور	را	به	

در	وزارت	امور	اقتصادی	و	دارایی	تسلیت	می	گویم.	
اینجان���ب	بیش	از	25	س���ال	از	راهنمای���ی	و	اطالعات	ایش���ان	در	امور	مالیاتی	

تلمذ	نموده	بودم.	خداوند	روحش	را	شاد	و	با	معصومین	محشور	فرماید.

		محمدعلی	پورشیرازی	-	عضو	هیأت		بازرسان	انجمن	شرکتهای	ساختمانی

جناب آقای مهندس تقی ابراهیمی
ریاست محترم هیأت مدیره شرکت الموت

کردیم.	این	مصیبت	بزرگ	را	به	جنابعالی	و	خانواده	 گرامیتان	را	دریافت	 با	دریغ	و	تأسف	درگذشت	پدر	
محترم	آن	مرحوم	تس���لیت	ع���رض	می	نماییم.	برای	آن	مرح���وم	غفران	الهی	و	ب���رای	بازماندگان	صبر	و	

شکیبایی	آرزومندیم.

هیأت	مدیره،	بازرسان	و	کارکنان	انجمن	شرکتهای	ساختمانی
رسته	آب	انجمن	شرکتهای	ساختمانی
هیأت	مدیره،	بازرسان	و	مدیرعامل	شرکت	تضمین

هیأت	مدیره،	بازرسان	و	کارکنان	انجمن	شرکتهای	ساختمانی
رسته	آب	انجمن	شرکتهای	ساختمانی
هیأت	مدیره،	بازرسان	و	مدیرعامل	شرکت	تضمین

 




